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بایۆگرافی شەهید نەدیم
شانۆنوس
شەهید نەدیم نوسەرێکی شانۆیی دیاری پاکستانی و بەڕێوەبەری شانۆی بەناوبانگی ئاجوکایە.
شەهید نەدیم ساڵی  ١٩٤٧لە ساپوری کشمیر لەدایك بووە .زۆر زوو لە تەمەنی  ١ساڵییەوە بوو بە پەناهەندە ،لەو کاتەوە کە
خێزانەکەی ناچاربوون بگوێزنەوە بۆ پاکستانی تازە دروستکراو پاش جەنگی  ١٩٤٨لەنێوان هیندستان و پاکستاندا بەهۆی
هەرێمی ناکۆکی لەسەری کشمیرەوە .لە الهۆری پاکستان ژیا و هەر لەێ لە زانکۆی پەنجام ماستەری لە سایکۆلۆجیدا
خوێند .یەکەم شانۆنامەی وەك خوێندکارێکی زانکۆ نوسی ،بەاڵم لەو کاتەوەی لە دوورخە ڕامیارییەکەیەوە لە لەندەن
شانۆنامەی پێشکەش بە گرووپی خۆجیاکەرەوەی پاکستانی ،ئاجوکا ،دەکرد کە لەالیەن مەدیحە گەوهەرەوە ،هەڵسوڕاوێکی
شانۆیی پێشەنگ ،دامەزرابوو وە دواتر هاوسەرگیری لەگەڵ بەست ،لەو کاتەوە بوو بە شانۆنوسێکی خۆتەرخانکردوو.
شەهید نەدیم زیاد لە  ٥٠شانۆیی بە زمانی پەنجابی و ئوردو نوسیوە و ئامادەکردنی بۆ چەندین شانۆنامەی برێخت کردووە.
وەك بەرهەمهێنەر و ئەندامی بااڵی بەڕێوەبردن بە تەلەفزیۆنی پاکستانەوە پەیوەست بووە.
سێ جار لەالیەن حکومەتی سەربازی جیا جیاوە بەهۆی دژایەتیکردنی حوکمی سەربازییەوە زیندان کراوەو لەالیەن
ئەمێنیستی ئینتەرناشناڵەوە وەک زیندانێکی ویژدان لەخۆگیراوە .لە زیندانی بەدناوی میانوالییەوە دەستیکرد بە نوسینی
شانۆنامەی هەفتانە و لەالیەن زیندانییەکانەوە و بۆ زیندانییەکان پێشکەشدەکران .دواترە وەك ڕێکخەری هەڵمەتە
نێونەتەوەییەکان و کارمەندی پەیوەندییەکانی ئاسیا – پاسیفیك بۆ ڕێکخراوی ئێمینیستی ئینتەرناشناڵ کاری کرد.
ئەندامی Getty Research Instituteو  International Pen, USAو National Endowment for
Democracyبووەو هەروەها ئەندامی تۆڕی شانۆی بێ سنورە.
شانۆنامەکانی شەهید نەدیم بەشێوەیەکی بەرباڵو لە پاکستان و هیندستان نمایشکراون و باڵوکراونەتەوە .شانۆ نامەکانی
هەروەها لە شوێنیتری جیهانیشدا نمایش کراون وەك "بولها" لە شانۆی هامەرسمیث (لەندەن ،ئینگلتەرا)" ،تراموەی" لە
(گالسکۆڤ ،سکۆتلەند ،ئینگلتەرا) و (هێلزاینەر ،دانیمارك)" ،ئەمریکا چەلۆ" لە سەنتەری داڤیس بۆ هونەرەکانی
پێرفۆرمانس لە زانکۆی جۆرجتاون (واشنگتۆن ،ئەمەریکا) ،بااڵ کینگ لە شانۆی بالك بۆکس لە (ئۆسلۆ ،نەرویج)،
بەرکاڤاگەنزا لە شانۆی براڤۆ فۆر وومێن لە ئەمریکا ،سانفرانسیسکۆ" ،ئاکویتال" لە هایوەیس (سانتا مۆنیکا) و شانۆی ڕاو
(نیۆیۆرک) و "دارا" لە شانۆی الیتڵتن (لەندەن ،ئینگلتەرا) و زانکۆی باکوری کارۆلینا ( ،شاپێڵ هیڵ ،ئەمەریکا(
شانۆنامەکانی وەرگێڕدراون بۆ ئینگلیزی و لەالیەن دەزگای پەخشی زانکۆی ئۆکسفۆرد و باڵوکراوەکانی نیك هێرن و
چەندین کۆبەرهەم چاپ و باڵوکراوەتەوە .لە ٢٠٠٩دا خەاڵتی شانازی پێرفۆرمانسی سەرۆکی پاکستانی پێبەخشرا .هەروەها

چەندین شانۆگەری بۆ ستەیج و تەلەفزیۆن دەرهێناوە و ڤیستیڤاڵی شانۆ بۆ ئاشتی لە هیندستان و پاکستان ئامادەکردووە .لە
ڕۆژنامە هیندستانی و پاکستانییە پێشڕەوەکاندا و بیبیسی ئوردو سەرڤیس دا بەشداری کردووە .دۆکومێنتاری دەربارەی
بابەتی فەرهەنگی بەرهەمهێناوە وەك مۆزەخانەی الهۆر ،پۆشاکی پەنجابی ،ئیقبالی شاعیر و سادیقاینی وێنەکێش.
شانۆگەریەکانی شەهید نەدیم کە بە ڕێزێکی زۆرەوە چاویان لێدەکرێت ،بە هۆی ئەوەوەیە کە بوێرانە بابەتەکانی پەیوەستن بە
باری کۆمەاڵیەتییەوە ،هەندێجار بابەتی تابووکراوی وەك توندڕەویی ئایینی ،توندوتیژی دژ بە ژنان ،هەاڵواردنی دژ بە
کەمایەتیەکان ،ئازادی ڕادەربڕین ،کەش ،ئاشتی و سۆفیزم .بەشێکی زۆری شانۆنامەکانی باس لە کێشەکانی دابەشبوونی
باشوری ئاسیا و کەلەپووری فەرهەنگیی هاوبەشی ناوچەکە دەکات .ئەو بە لێزانینێکی تەواوەوە بابەتە کۆمەاڵیەتی و
ڕامیارییە هاوچەرخەکان لەگەڵ فۆرمە تەقلیدییەکان و کەلەپووری فۆلکلۆریدا کۆدەکاتەوە تا شانۆیەکی چێژبەخش و
ئاوەزبزوێن پێشکەش بکات .مۆسیقا بەشێکی دانەبڕاوە لە کارە شانۆییەکانی .لە ئەنیستیتۆی ئاجۆکا بۆ هونەرەکانی
پێرفۆرمانس و ئەنیستیتۆی هونەر و فەرهەنگ لە الهۆر وانەی هونەری نوسین دەڵێتەوە.
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