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ئەكتەرێكی
سینەمایئێران
رهگهزیخۆیگۆڕی!
شیرین جیهانی

ه���ە م وە ك ژن و هە م وە ك پیاو، هاتووە ت���ە  پێش كامێڕا و دە وری 
گێراوە! بە اڵم ئایا ئە و ژنە  یان پیاو؟! ئایا كاتێك دە وری ژنی گێڕاوە ، 
وە ك پیاوێك ل���ە  دە وری ژندا ئە كتە ر بووە ، یان بە  پێچە وانە وە ؟ ئە وە  
ناوی ئە كتە رێكی سادە ی س���ینە مای ئێرانە : »فە رزانە  ئە رە ستوو« لە  
راستیدا ئە وە  ناوێكی ژنانە یە  و چە ند ساڵ لە مە و پێش، ژنێك بووە  كە  
لە  فیلمە كانی وە ك »سە ربازە كانی هە ینی، حوكم، دز و چە تە ، تۆڵە  و 
شاهێدیە ك بۆ خودا« بە شداری كردووە . بە اڵم ئێستا هە مان كە س ناوی 

»سامان ئە رە ستوو«یە  و پیاوێكە  لە  دە وری ئە كتە ری سینە ماییدا!!
مە خاب���ن بە  هۆی فش���ارە كانی كۆمە اڵیە تی و یاس���اكانی دژ بە  ژن، 
ئە و ژنە  ئە كتە رە  هە ر لە  منداڵییە وە  ئاواتی خواس���تووە  كە  ببێتە  پیاو. 
ڕە وشی خراپی كۆمە ڵگا و هە ڵسوكە وتی خراپی جە ماوە ر لە  دژی ژنان، 
زەمینەیەكە وای س���ازكردووە  كە  »فە رزانە  ئە رە س���توو« لە  ژنبوونی 
خۆی ش���ە رم بكات و خۆی بە  كە م بزانێت. خۆی باس لە وە  دە كات كە  

یەكەمینفێستیڤاڵی
فیلمیئەنفاللەگەرمیان
ئی���دارەی گەرمی���ان و بەڕێوەبەرایەتی هونەری س���ینەمای س���لێمانی و 
بەڕێوەبەرایەتی رۆش���نبیری و هونەری گەرمیان و گەلەری ئارام )یەكەمین 
فێس���تیڤاڵی ئەنفال(یان لەرۆژانی )25-2010/6/29( لەهۆڵی هونەرمەندانی 
كەالر بەئامادەبوون���ی میوانان و جەماوەرو كەس���وكاری ئەنفلكراوانی ئەم 

دەڤەرە سازكرد.
 لەم فێس���تیڤاڵەدا ژمارەیە فیلمی كوردی و كورتە فیلم هاتنە نیشاندن 
و رۆژانە لەالیەن ئامادەبوان���ەوە گفتوگۆیان لەبارەوە دەكرا. لەدواین رۆژی 
فێستیڤاڵیش���دا لیژن���ەی بااڵی فێس���تیڤاڵ خەاڵتی بەو فیلمانە بەخش���ی 
كەبەشایانی زانین. گۆڤاری فیلم بەباشیزانی لێرەدا وتەی كۆتایی یەكەمین 
فێس���تیڤاڵی فیلمی ئەنفال كە لەالیەن هونەرمەند )سەربەس���ت ئەحمەد( 

خوێندرایەوە، باڵوبكاتەوە:

وتەی كۆتایی یەكەمین فێستیڤاڵی ئەنفال
بەڕێز. سەرپەرش���تیاری ئیدارەی گەرمیانی 

حكومەتی هەرێمی كوردستان
بەڕێزان. هونەرمەندانو روناكبیرانو میوانانی 

ئازیز 
ئەم كاتەو فێستیڤاڵتان باش..

ئەم���ڕۆ هەمومان ش���اهیدی دامەزراندنو 
دانان���ی بناغ���ەی )یەكەمین فێس���تیڤاڵی 
فیلمی ئەنفال(ین لەشاری كەالر، ناوچەیەك 
كە چەقی قورسایی بەركەوتەی كارەساتی 
ش���ومو جەرگب���ڕی ئەنفال���ە، ئێمە وەكو 
بەئەركێكی  روناكبی���ران  هونەرمەندان���و 
ویژدانی���و ئەخالقی���و نەتەوەیی خۆمان 
نزیكبین لەخستنەڕووی  زانیوە بەردەوام 
الیەنەكان���ی ئ���ەم كارەس���اتە ش���ومە 
بەشێوازەكانی هونەر، ئەم فێستیڤاڵەش 
تێڕامانو  ئ���ەو  پەنجەرەیەك���ی بچوكی 

تێڕوانینەمانە.

هە م���وو كاتێك حە زی لە وە  بووە  ك���ە  ببێتە  پیاو و كۆتایی بە و هە موو 
رە نجە  دە رۆنی���ە ی بێنێت! لە  گە ڵ ئە مە  تراژیدیە ك���ی كۆمە اڵیە تییە  و 
نیش���انە یە كە  لە  ئاس���تی بێچارە یی و بە دبە ختیە كی داسە پاو بە  سە ر 
ژناندا، بە اڵم فە رزانە  لە  تە مە نی 42 س���اڵە یی و بە  كۆكردنە وە ی بڕێك 
پ���ارە  و بە  ه���اوكاری و یارمە تی ماددی یە كێكیتر لە  س���ینە ماكارانی 
ئێرانی، نەشتەرگەریەكی جە ڕاحی بە ڕێوە  دە بات و خۆی دە كاتە  پیاو! 
دواتریش ناوی خۆی بۆ س���امان دە گۆڕێت و ئە مجارە ش���یان وە ك پیاو 
درێژە  بە  كاری ئە كتە ری س���ینە ما دە دات. ئە مجارە یان ئە مە  س���امان 

ئە رە ستوویە  كە  دە ور دە گێڕێت. 
س���امان یان فە رزانە ی ج���اران دە ڵێت كە  ئە و هە ر ل���ە  منداڵییە وە  
هە ستی بە وە  كردووە  كە  دە بوایە  پیاو بوایە  و جە ستە ی هی خۆی نییە! 
ناوبراو هە روەها باس لە وە  دە كات كە  لە  تە مە نی 24 ساڵیدا بە  زۆری لە  
الیە ن بنە ماڵە كە یە وە  بە  ش���وو دراوە  و تە نیا ڕۆژێك لە  الی مێردە كە ی 

ژیاوە . دواتریش هە رگیز زە ماوە ندی نە كردووە تە وە .
گۆڕینی ڕە گە ز لە  الیە ن ئە و كە سە وە ، زۆرتر بە  پێداگری پزیشكە كانی 
دە رۆنناسییە وە  ئە نجامدراوە  و پێیان ڕاگە یاندووە  كە  ئە گەر بێت و ئە و 
كارە  نە كات، ڕە وشی دە روونی ئە و ڕۆژ بە  ڕۆژ خراپتر دە بێت و ناتوانێ 

درێژە  بە  ژیان بدات.
سە رنجڕاكێش���ە  ك���ە  ئە مجارە یان ئە و ئە كتە رە ، واتا س���امانی نوێ، 
خە ریك���ە  لە  گە ڵ یە كێك لە  كچانی ئە كتە ری ش���انۆ زە ماوە ند بكات و 
هاوكاتی���ش وە ك پیاو، بچێتە وە  بە ر كامێڕا و درێژە  بە  كاری ئە كتە ری 

بدات لە  بواری سینە ماوە !!

سە رچاوە:  
ماڵپە ڕی راجانیوز

بەڕێزان. هەموو كات هەوڵمانداوە بەهونەرەكەمان كەمێ س���اڕێژی برینی 
هەناوو جەس���تەی بەجێماوانی كەس���وكاری ئەنفال بكەینو لەرێگەی ژانرە 
هونەرییەكان���ەوە ئ���ەم تاوانە ش���ومەی دژی میللەلەتەكەمانو مرۆڤایەتیش 
ریس���وابكەینو لەرێگ���ەی فیلمس���ازییەوە ئەم تاوانە بەنێوخ���ۆو جیهانیش 
بناس���ێنیین.. ئێم���ەی هونەرمەندان نەمانویس���توەو هەرگیزیش نامانەوێت 
ئەزیەتی رۆحی كەس���وكاری بەجێماوی ئەنفال بدەین بەڵكو تەنها مەبەست 
لەم فێس���تیڤاڵەو كارە فیلمس���ازیەكانی حزمەتكردن بووە بەدۆزی ئەنفال، 
چونكە ئەم ئازارە پڕس���وێیەی ئەنفال ئازارو زامی هەمومانەو هەموش���مان 
بەرپرس���یارین لەچۆنیەتیو جۆریەتی خس���تنەرووی الیەنە شاراوەكانی ئەم 

تاوانە.
ئێمە لەم فێس���تیڤاڵەدا هەرهێندەمان پێك���را بناغە داڕێژین و خزمەتێك 
بگەیەنی���ن لەڕێگەی پەیام���ی فیلمەكانەوە، هیواخوازین س���ااڵنی داهاتوو 
بەبەرزترین ئاس���تو شێوە ئەم فێستیڤاڵە رێكبخرێت بۆ دەرخستنی توانای 
فیلمس���ازانی كورد، چونكە هونەری فیلمس���ازی هونەرێك���ی هێندە گرنگو 
كاریگەرە دەتوانێت بەوێنەكانی س���ەدان حیكایەتی ش���یرینی پێش ئەنفالو 
س���ەدان چیرۆكی تاڵی نێو روداوەكانی كارەساتی شومی ئەنفال بگێڕێتەوە 

بۆ خۆمانو بۆ جیهانیانیش.
داوای لێبوردن دەكەین لەهەر كەموكوڕیەك چونكە بەدەس���تی ئەنقەست 
نەبووە، بەڵكو هەر هێندەمان لەدەس���ت هاتووە. سوپاس���و پێزانینمان بۆ 
سەرپەرش���تیاری ئیدارەی گەرمیان كەپشتگیری سەرخستنی ئەم فێستڤاڵە 
بوون، س���وپاس ب���ۆ خەڵك���ی دڵگەرمی 
گەرمیانو كەس���وكاری بەجێماوی ئەنفال 
كەرۆژانە بەمەحەبەتەوە فێستیڤاڵەكەیان 
جوانترك���رد، سوپاس���مان ب���ۆ هەم���وو 
كەناڵەكانی  روناكبیران���و  هونەرمەندان���و 
میدیاو راگەیاندن )رۆژنامەو تەلەفزیۆنەكان( 
كەرۆژان���ەی فێس���تیڤاڵیان بەه���ی خۆیان 
زانی، سوپاس بۆ هەموو ئەو ئازیزانەی زۆر 
بەدیار  فێس���تیڤاڵو  لەكارەكانی  ماندووبون 
هیالكیو هەناس���ە تەڕەكانی فێس���تیڤاڵەوە 
ش���ەوورۆژیان بەڕێكردو چاوەڕوانی سوپاسو 

پاداشت نەبون.
هەربژی���ن و بەهیوای دی���دار لە )دووەمین 

فێستیڤاڵی فیلمی ئەنفال(. 

لیژنەی بااڵی
 )یەكەمین فێستیڤاڵی
 فیلمی ئەنفال لەكەالر(
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نووس���ەر و دەرهێنەر پێویستە چەند )كاڵسێك( یان رێگایەك بگرنە بەر 
بۆ پێكهێنانی داهێنانی ئیستاتیكی:

-كاڵس���ی یەكەم: )ئامادەكردن و خۆ ئامادەكردن( س���ەرەتا كێش���ەكە 
ی���ان بیرۆكەی كارەكە دەستنیش���ان دەكرێت و لە ت���ەواوی الیەنەكانیەوە 
توێژینەوەی بۆ دەكرێ���ت و زانیاری تەواوی لەبارەوە كۆدەكرێتەوە و تەواو 
هەڵسەنگاندنی بۆ دەكرێت و پێكەوە دەلكێنرێت، پاش ئەمانە ئەو داهێنەرە 

هەوڵی چارەسەر دەدات، بەاڵم ئاسان نییە یان مەحاڵە لەم كاڵسەدا.
-كاڵس���ی دووەم: )كات���ی دایەنگایی و هەڵهاتن( كات���ی ئەوە هاتوە كە 
چاوەڕوانبین و پەلە نەكەین و زۆر جار دەستەوەستان دەوەستین و هەست 
ب���ە ناهەمواری دەكەین ئەم ماوەیە ماوەی رامانە، لەم كاتەدا هۆش تەواوی 
كارەكان���ی فەرامۆش دەكات و تەنه���ا بە بیرۆكەكەوە عەوداڵ دەبێت، بەاڵم 
تەنها ئاكام هیچە و زۆر جار ماوەی زۆری پێدەچێت تەنانەت س���اڵ و دوو 
س���اڵ بێئەوەی بگاتە هی���چ ئاكامێك، لەم ماوەیەدا تەنها )الش���عور( كار 
دەكات و دەڕوات���ە ن���او تەواوی پێچ و پەناكانی ی���ادەوەری و كاردانەوەی 

یادەوەریەكانی.
-كاڵسی سێهەم: )كاتی ئیلهام و رۆشنایی( لە ناكاو و بێئەوەی ئاگاداری 
هیچ بین و تەنانەت رەنگە باسەكەشمان هەر بیر چووبێتەوە، چارەسەر وەك 
هەڵچوونێك وەدەر دەكەوێت لە كاتێكی چاوەروان نەكراودا تەنانەت زۆر جار 
ل���ە كاتی خەوتنێكی قووڵدا دەبێت، و زۆر جار گەر زوو فریای نەكەویت و 

تۆماری نەكەیت لە دەست دەردەچێت و جارێكی دیكە نایەتەوە.
-كاڵس���ی چوارەم: )تۆماركردن و وردبینی( توێژین���ەوەی تەواو لێرەوە 

دەست پێدەكات و تەواوی كارەكە بە چارەسەرەوە دەكرێتە 
بەر بیركردنەوە و هێنان و بردن.

-كاڵس���ی پێنجەم )بری���ار( دوا بریاری خۆت دەدەیت 
و ئەو دەش���تەی كە لەناویدا وەس���تابوویت ئێستا 
دارس���تانێكی پرە و لەناویاندا هەڵبژاردن و بریار 

و دەستپێكردن دەست پێدەكات.
پ���اش ئەم رێگایانە دەتوانی���ن بڵێین كارەكە 

رەنگ���ە جوان بێت، بێگومان ئیدی رۆڵی دەرهێنەر دێت، 
ئەو یان تێكی دەدات یان جوانتری دەكات.

الی هەموومان ئاشكرایە كە هونەری سینەما 
لەگەڵ  هەیە  راس���تەوخۆی  پەیوەندیەكی 
بینەردا و هونەرمەندی س���ینەماكاریش 
فەرامۆش  گیروگرفت���ی كۆمەڵ  نابێت 
ت���ەواوی  ل���ە  پێویس���تە  ب���كات، 
بەرهەمەكانیدا بیركردنەوە و كۆسپ 
و تەگ���ەرەی بەردەم پێش���كەوتنی 
میللەتەك���ەی و نەتەوەكەی رەچاو 
بكات، چونكە هەر كارێك پەیوەست 
نەبێ���ت بە ژی���ان و گوزەرانەوە و 

نوێخوازی ش���اكاری نەبێت و هەوڵی جدی ئیس���تاتیكی و داهێنانی نەبێت، 
بێگومان كەس الی لێناكاتەوە و ئاكامی نابێت.

گەر گەش���تێك بە نێوان ش���اكارە كوردیەكانی خۆماندا بكەین دەبینین 
جوانی مەرج نییە بە تەكنەلۆژیا و س���وپای پش���تی كامێ���را بێت، بەڵكە 
هەموو جوانی، هەس���ت و نەس���تە و ئەوەی لە هەستەوە هەڵقوڵێت ئاسان 
دەگاتە هەس���ت. )ساتێك بۆ مەس���تی ئەسپەكان، ژانی گەل، پەرینەوە لە 
غوبار، ش���وێنێك بۆ یاری، كوێستانی قەندیل... هتد، ئەم كارە جوانانە و 
چەندینی دیكە هیچ كامیان بەدەر نەبوون لە كەمبوونی كەرەس���تەی زۆر و 
س���وپای پش���ت كامێرا و تەكنەلۆژیا.. هتد، رەنگە زۆر كەرەستەی كەمیان 
لەبەردەستا بووبێت و تەنها لە كێشەدا دەوڵەمەند بووبن و لەگەڵ ئەوەشدا 
ش���اكاری جوانن، نەك تەنها لە الی خۆمان بەڵكە لە جیهانیش���دا خاوەنی 
چەندین خەاڵتن ئەمە ئەو قس���ەیەی من دەس���ەلمێنێت و دەبینین كە هەر 
فیلمێ���ك لەم فیلمانە ت���ەواو جیاوازن لە بابەت و س���تایل و روداو و گرێ 
ب���ەاڵم هەس���تیش دەكەین هەموویانیش نزیكن لە یەك���ەوە چونكە لە یەك 

سەرچاوەوە هەڵقواڵون. 
زۆرن ئ���ەو فیلمانەی ك���ە پێیاندەوترێت جوان بەاڵم ئێمە مەبەس���تمانە 
بوترێ���ت ج���وان و باش و پوخ���ت، چونكە گەر فیلم یان ه���ەر هونەرێكی 
دیكە پرس���یار یاخود وەرامی پرس���یارێك الی بینەر دروس���ت نەكات ئەوە 
ئ���ەو كارە كارێكی باش نی���ە گەر جوانیش بێت جوانیەكی تەواو نیە، زۆرن 
ئەو كەس���انەی كە دەڵێن ئێمە فیلم بۆ هونەرمەندان یان ڤیستیڤاڵ یان بۆ 
كەس���انی تایبەت )النخبە( دروس���ت دەكەین وەك ئەوەی كە ئەو كەسانە 
لە هەس���ارەیەكی ج���وداوە هاتبن، كاتێك كە فیلمێكی ل���ەو بابەتە دەبینم 
م���ن ناوی دەنێم پێش���انگای وێنەی جوڵە پێكراو ن���ەك فیلم، فیلم بۆ 
تەواوی خەڵكییە بە رۆش���نبیر و نارۆشنبیرەوە، هەروەها بۆ تەواوی 

نەتەوەكانیشە. 
كەواتە جوانی پەیوەس���تە بە تەواوی ئەو كارە فیلمس���ازیەی كە 
دەیكەین، ئیدی هەر لە بیرۆكەوە دەست پێدەكات تا دوا وشەی تایتڵی 
كارەكە كە لەدەس���ت مۆنتێردەردەچێت. هەر فیلمێكیش بە ش���ێوەیەك لە 
شێوەكان پەیوەست نەبێت بە ژیانی كۆمەاڵیەتی چەرخی خۆیەوە و مرۆڤ 
كەرەستەكەی نەبێت ئەو فیلمە تەواو نییە، تەنانەت گەر زۆر جوانیش بێت 
بە واتای جوانی وێنە و گرتە، چونكە جوانییەكەی تەنها بەچاو 

هەست پێدەكرێت، نەك بە دڵ و هەست و نەست.   

    
تێبینی:

خوێنەری بەرێز تەواوی ئەم باس���ە پەیوەستە بە 
تاقیكردنەوەكانی خودی خۆم و پەیوەس���ت نەبووم 
ب���ە هیچ س���ەرچاوەیەكی دیاریك���راو، دەكرێت تۆ 
ئ���ەم بیر و رایان���ەی من بە هەن���د وەرگریت، یان 

رەتیكەیتەوە و وەاڵمم بدەیتەوە.

ئیستاتیكاو
سینەما
هاوڕێ قادر ڕەشید
 زۆرجار پاش ئەوەی كە فیلمێك دەبینین گوێبیستی هەندێك قسە دەبین 
وەك )ئەم فیلمە جوان بوو، ئەم فیلمە باش بوو، باس���ی لە گرفتی خۆمان 
دەكرد، مەسەلەیەكی باش���ی وروژاند بوو. هتد( یان )ئەم فیلمە لە هەموو 
رووەكان���ەوە جوان و باش بوو(، چەن���د روانگەیەك و چەند واتایەك، بەاڵم 

ئاكامی گشتی یەك دەنگی ئەوەیە كە ئەم كارە جوان بوو.
س���ەرەتا پێویس���تە بپرس���ین، ئایا جوانی لە س���ینەمادا چییە؟ بۆچی 
روانگەكان جیاوازن؟ ئایا مەبەست لە وشەی باشە یان هەر وشەیەكی دیكە 
بەرامبەر بابەتێك جوانییەكی لە پش���تە؟ ئەمانە و چەندین پرسیاری دیكە 

دەكەینە هەوێنی ئەم باسەمان بۆ دۆزینەوەی مەبەست لە جوانی. 
ب���ە بۆچوون���ی زانایانی ئیس���تاتیكا، )جوان( بریتییە ل���ە هەڵبژاردن و 

جیاكردنەوەی كارێك لە چەند كارێكی دیكە و پتر گرنگیدان بەو كارە بەهۆی 
چەند پێوەرێكی جوداوە كە لەكەس���ێكەوە دەگۆردرێت بۆ كەسێكیدی، كە 
ئەمەش مانای ئەوەیە، مەرج نییە ئەو كارەی كە من رەتی دەكەمەوە یەكێكی 
دیكەش رەتی كاتەوە و پێچەوانەكەش���ی تەواوە، چونكە هەر كەس���ێك لە 
ئێمە گرنگی دەدات بە الیەنێك لە الیەنەكانی ئەو كارە هونەریە و الیەنەكانی 
دیك���ە فەرامۆش دەكات، وەرگر س���تاتیكای فیلمی بە روانگەیەكی جودا لە 
راس���تی دەوێت، بەاڵم بەو مەرجەی كاردان���ەوەی ژیانی خودی خۆی بێت 
بە جوانی. هەڵس���وكەوتمان پەیوەستە بە چۆنێتی هەستكردن و وەرگرتنی 
دەوروبەرمان، ئەمەش تەنها بە هەست ناكرێت چونكە پێویستی بە رێكخسن 
و ڕامان و ویس���ت هەیە كە ئەمەش چەند بەش���ێكی هەی���ە بۆ پێكهێنانی 
ئەو هەس���تكردنە. بۆ ئەوەی ئەو هەس���تە ببزوێنین دەبێت بزانین كە چەند 

بزوێنەرێكی )دەرەكی و ناوەكی( هەیە.
1 - دەرەكی: وەك )رادەی رۆش���نایی( وێنە و دەنگ و دووبارەبوونەوەی 
ئەو كارە و گۆڕانكاری گرتە و جوڵەی ئەكتەر و دیكۆر و رۆشنایی و راكێشانی 

هۆش )التركیز( )خاڵێكی رەش لە نێوان چەند خاڵێكی سووردا(.
2 - ناوەكی: وەك )ویس���تی ناخی وەرگر )برس���ی وێن���ەی نانێك پتر 
رایدەكێشێت لە خانمێكی ناس���ك(. ئامادەبوونی هۆشی ساتی )ئافرەتێك 
ك���ە ئامادەیە بۆ گریان���ی مەلۆتكەكەی(. پاڵپێوەنەری گش���تی )ئامادەیی 
بەرهەڵس���تی لە كاتی مەترسیدا(. ویستی تایبەتی )هەر كەسە و گرتەیەك 

یان دیمەنێك یان تەواوی كارەكە رایدەكێشێت(.
بەكورتی تەواوی هەستپێنەكراوەكان )الالشعور( واتا ئەو كارو كاردانەوە 
و پاڵپێوەنەرانەی كە كاردەكاتە س���ەر هەڵسوكەوتی كەس و بیركردنەوەی 
و هەس���ت و نەس���تی. ئەمانە كاردانەوی دەبێت لە س���ەر كاری داهێنانی 
ئیس���تاتیكی )دۆزینەوەی چارەسەر یان رێگەچارەیەكی گونجاو بۆ كارێكی 

دیاریكراو(. 
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زایه ڵ����ه  و نواندنه وه ی واقیعیه ت تووش����ی گوم����ان ده کات، هه روه ها ئه و 
روانگه ی س����ینه ما وه ک بنه مایه کی تایبه ت����ی و ئیدئۆلۆژیک بۆ واقیعیه ت 
ده بینێت تووش����ی  له رزۆکی ده کات. سینه مای کالسیک هه رگیز ئه وه مان 
پیش����ان نادات که  ئه مانه  ماناکان����ی به رهه مه کانن، که واته  کاره کته ره کان 
به  ده مامه که کانه وه  دروستکراون و ئه مه یه  بنه مای ئیدئولۆژیک. هه ر به م 
پێیه  گێڕانه وه ی فیلمی کالس����یک ده توانێت وێنه  سه ره کی و گشتییه کان 
له  ژن بناسێنێت وه ک سروشتی ژن، واقعیه ت و سه رنجراکێش بوونه که ی. 

ئه مه  وه همێکه  له  سینه مای کالسیکدا. 
 سینه مای کالسیک هه ر به و جۆره ی ماڵڤی ئاماژه  ده دات 

هه ژاندن����ی مه یلێک����ه  بۆ دیتن به  ه����ۆی بنه مایه کی 
سه رنجڕاکێش����ه وه  که  له س����ه یرکردنی جنسی و 
خۆخۆشویستن یان نارسیزم بوونی نێو چیرۆک 
و وێنه کانه وه  دێت. سه یرکردنی ئه و وێنه یه  چ 
کاراکتێرێک بێت چ فیگورێک یان بارۆدۆخێک 
وه ک ئوبژه کان����ی دیک����ه ، جێ����ی ئاماژه یه 
 ک����ه  چێژی دیتنی نارسیس����تی ده توانێت له  
خود ئه م ئه ودیه تی ش����وناس له گه ڵ وێنه  و 

فیگوره کانه وه  سه رهه ڵبدات. 

ماڵڤی سه یرکردنی جنسی له  سینه مای کالسیکدا وه ک 
هه ر بابه تێکی دیکه  لێک ده داته وه  ئه م کرده  یان ئه کتێڤ ده بێت 

یان په س����یڤ و ده سته وه ستان. ئه م جۆره  دژایه تییه  دووانه یه کی 
جنسییه یته . ستراکتۆری گێڕانه وه  له  سینه مای سوننه تیدا پیاو 
یان نێرین����ه  وه ها ئاماده  ده کات ک����ه  کاراکته رێکی ئه کتیڤ و 
به هێ����ز بێت. پیاو نوێنه ر و که س����ی ئاماده یه  له  هه موو کرده  

دراماتیکه کاندا و که سێکی به  دیسپلین دێته  به ر چاو. 
ژن به کاراکته رێکی ده سته وه س����تان و بێ هێز و ده س����ه اڵت 
ده نوێندرێ����ت. ئ����ه و ئوبژه یه که  ته نیا بۆ ح����ه زی کاراکته ری 
پیاو دروس����تکراوه . له م باره وه  سینه ما وه ک ماشینێکی باش 

دیتنێک����ی گونجاوی ئام����اده  کردووه  بۆ حه ز و چێ����ژی پیاوانه  
که  ئه مه  س����تراکتۆرێکی ئاماده  و کۆکراوه یه  له  سوننه تی هونه ری 

رۆژئاوا و هه روه ها له  جوانیناسیدا. 
ماڵڤی دەرگای ئه م باس����ه  ده کات����ه وه  و ئه و رێگایانه  لێکده داته وه  که  

گێڕانه وه  و ته کنیکی دیتن له  س����ینه مادا به و شوێنه دا ده ڕوات بۆ ئه وه ی 
بینه ری جنسی بکات به چێژبه ریی جنسی. له ڕه وتی گێڕانه وه ی فیلمیشدا 
کاراکته ره  پیاوه کان نی����گای مۆڵه قیان به ره و ئه کته ره  ژنه کانه . بینه ر له  
شانۆشدا به  نیگای پیاوانه وه  خولقاوه . که  واته  نیگای مۆڵه ق له  سینه مادا 
س����ێ پله ی هه یه ، کامێرا، کاراکتێر و بینه ر. گرفت لێره دایه که  کاراکتێری 
ژن خۆی ده بێته  بینه ر. له  س����ینه مای کالسیکدا بینه ری جنسی ناتوانێت 
ژن بێت وه ها که  به  ئاشکرایی سه یری شاشه  بکات. مالڤی چێژی دیتنی 

نارسیستی به  ئایدیای گشتی الکانه وه  
گ����رێ ده دات له  س����ه ر ئێگۆ و قۆناغی 
ئاوێنه یی. له  سه رده می منداڵیدا کاتێ 

منداڵ س����ه یری ئاوێنه  ده کات 
له م رێگه وه  چێژ ده بات له  

شوناس  ئه وێتی  ئه م 
ناو  وێنه ی  له گه ڵ 

و  ئاوێن����ه دا 
هه روه ها 

تیۆری
فیلمیفێمێنیستی
نووسینی. ئانێک سمێک
وەرگیێڕانی له  ئینگلیزییه وه : به یان عه زیزی

پێشه کی: 
فێمێنی����زم بزووتنه وه یه ک����ی کۆمه اڵیه تیی����ه  ک����ه  کاریگه رێتییه ک����ی 
ئێجگار زۆری له  س����ه ر تیۆری فیلم و ره خنه  داناوه . س����ینه ما له  الیه ن 
فێمێنیس����ته کانه وه  وه رگیراوه  و بۆته  پراکتکێکی فه رهه نگی. سینه ما ئه و 
ئووستورانه  پیشان ده داته وه  که  سه باره ت به  ژن و ژنانه یه تین، هه ر به و 
شێوه ی سه باره ت به  پیاو و بابه تی پیاوانه ن. به  دواهاتی ئه م نواندنه وه و 
ئه م روانینه  س����ه نته رێکه  بۆ تیۆری فیلمی فێمێنیستی و ره خنه گرتن له و 
فیلمانه . ره خنه ی فێمێنیس����تی پێش����وو ده یڕوانییه  ئه و کلیش����ه  و باسه  
س����وواوانه ی س����ه باره ت به  ژن ده کرێت به  تایبه ت له  فیلمه كانی هالیوود 
ئه و وێنه  نه گۆرو بێ کۆتاییانه ی به رده وام له  ژن پیشان ده درا و دووپات 
ده بوونه وه . ئه و ژنانه ی وا پیشان ده درا که  ئاڵۆز و به گرفتن و ئه مانه ش 
کاریگه رێتییه کی خراپی له  سه ر بینه ری ژن داده نا. هه ر بۆیه  بانگهێشتی 
هه ب����وون و دروس����تکردنی وێنه یه کی پۆزتیڤ له  ژن له   س����ینه ما ده کرا 

به اڵم زوو ده رکه وت ئه و ش����عووره ی ده بێته  سه ره تای پێکهێنانی وێنه ی 
پۆزه تیڤ به  ته نیا به س نییه  بۆ گۆڕینی ئه و ستراکتۆرانه ی له  فیلمه کاندا 
هێڵیان له  ژێردا کێشراوه . ره خنه ی فێمێنیستی هه وڵی دا تێگه یشتنێکی 
گش����تی و هه مه الیه نه  بخاته ڕوو له  ده سه اڵتی وێنه س����ازیی باوکساالری. 
تیۆره کانی بنه ماخوازی، نیشانه ناس����ی و ده روونش����یکاریی و ئه م گوتاره  
تیۆریکان����ه  ئه وه یان س����ه لماندووه  که  زۆرێک له  به رهه م����ه کان کاتێک له  
چه ندالیه ن����ه وه  لێکبدرێنه وه ، ده رده که وێت چه نده  جیاوازیی جنس����ی له  
گێرانه وه  )narrative( کالس����یکه که یاندا ئاماده یه . بۆماوه ی زیاتر له  
ده یه یه ک ده روونشیکاریی پارادایمی زاڵبوو له  تیۆری فیلمی فێمێنیستیدا. 
ئ����ه م روانگانه  خۆیان بوون به  ژێده ری موتاالیی نوێ و پرس����یارگه لێکی 
زیادتریان له  باره ی ئێتنیسیته ، ره گه زی مێیینه  و جنسییه تی دووڕه گه وه  

هێناوه ته  ئاراوه . 

گێڕانه وه ی فیلمی کالسیک 
 )کلێر جانس����تۆن( له  یه که مین ره خنه گره  فێمێنیس����ته کان بوو که  بۆ 
ته ئی����د و نواندنی جۆرێکیتر له  ره خنه  که  کلیش����ه کان ده ربخات هه وڵیدا 
و له  نیشانه ناس����ی که ڵکی وه رگرت بۆ روانینێکی تازه  له  س����ینه ما. ئه و 
وه اڵمی ئه و  پرس����یاره ی دایه وه  که  سینه مای کالسیک چۆن ستراکتۆرێک 
دروس����ت ده کات بۆ ئه و وێنه  ئیدئۆلۆژیکانه  له  ژن. له  )نیگارکێش����یه ک 
له  رۆالندا بارتێز، خه یاڵی ئوس����تووره (دا جانێستۆن توێژینه وه  ده کات له  
س����ه ر ئه وه ی ئایا ده کرێت ژن وه ک بنه مای����ه ک یان کۆدێک یان بابه تێک 
ب����ۆ ئاخاوتن بێت. ئه وه ش نواندن����ه وه ی واتایه کی ئیدئۆلۆژیکه  له  ژن بۆ 
پیاو. له  پێوه ندی له گه ڵ خود دا ژن به  مانای هیچ شتێکه . ژن ئیماژێکی 

نگه تیڤه  که  مانای )هیچ مانایه ک( ده دات. 
 )ژن وه ک ژن( غیابێک����ه  له  نێو ده قی فیلم����دا. جێگۆڕینی گرنگ له  
تیۆره کاندا لێره وه  ده س����ت پێده کات که  تێگه یش����تنمان له  سینه ما وه ک 
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تیۆره کانیدا باسی کردووه  سوبژه ی ژن واته  نه بوون و که مایه سی ئه ندامی 
جنس����ی پیاوانه . کاره کته ری ژن س����ه رچاوه  و ژێده ری ترسێکی قووڵه . 
س����ینه مای کالسیک ئه م ترس له  خه س����اندنه ی به  یه کێک له م دوو رێگه  

چاره ، سڕیوه ته وه : 
ب����ه  س����تراکتۆری گێڕان����ه وه  ی����ان فێتیش����یزم )fetishism( بۆ 
هێمنکردنه وه ی ترس له  خه ساندن له  قۆناغه کانی گێڕانه وه دا، کاره کته ری 
ژن به  تاوانبار داده ندرێت. فیلمێکی )ئالفرێد هیچکاک( نموونه یه کی باشه  
بۆئه م چه ش����نه  له گێڕانه وه  بڕواننه  )modleski 1988( ژنی تاوانبار 
مۆری سزادانێکی لێدراوه ، یان رزگاربوون یان مردن و چیرۆکی فیلم دوو 
کۆتایی س����وننه تی بۆ ژن داده نێت و فیلم ت����ه واو ده بێت: ژن یان ده بێ 
بمرێت یان زه ماوه ند بکات. له م پێوه ندییه دا مالڤی به  وته کانی خۆی ئه م 
باس����ه  ده وروژێنێت که  چیرۆکه کان داواکارییه کانی����ان له  ژن داواگه لێکی 
سادیس����تین. مالڤی بۆ بابه تی فێتیش����یزم ئاماژه  به وه  ده کات که تیۆری 
نه بوونی ئه ندامی جنس����ی پیاوانه  له  س����ینه مای کالسیکدا به  فۆرمه کانی 
فێتیش����یزمه وه  پیشان ده درێ و مه به سته کانی خۆی جێبه جێی ده کات و 
ئه مه  ئه وپه ڕی رازاندنه وه ی ئوبژه یه . مالڤی ئه م شوێنه  ئیرجاع ده داته وه  بۆ 
)خۆزه ی ئێسترانبێرگ( و باسی فێتیشیزم. )مرێلین مۆنرۆ( نموونه یه کی 
باشه  بۆ ئه ستێره یه کی ژنی فێتیش����یزمکراو. کردنی مۆنرۆ به  فێتیشیزم 
س����ه رنج و روانین بۆ ئه و گرێ و عوقده ی����ه  )که مبوونی ئاله تی پیاوانه ( 
ک����ه  ژن به الرێداده بات که مده کاته وه  ل����ه  جیاتی ئه وه ، مۆنرۆ ده گۆڕدرێت 
و ده بێته  فیگورێکی مه ترس����یدار و هه روه ه����ا متمانه کردن به  ئوبژه یه ک 
ک����ه  له و په ڕی جوانییه کی بێ خه وش و که م و کوڕیدایه . فێتیش����یزم له  
س����ینه مادا ماده بوونی فیگوری ژنانه  ده رده خات که واته  تووشی شكست 
ده بێ����ت بۆ ئ����ه وه ی ژن نمایش ب����کات به ده ر له  نۆرمی ئاس����ایی خۆی. 
ئایدیای )نیگای مۆڵه قی پیاو( رێگه یه کی کورتکراوه یه  له  شیکاری که  له  
لێکدانه وه ی میکانیزمگه لی تێکه اڵو له  س����ینه مادا هاتووه  واته  لێکئااڵندنی 
س����تراکتۆره کان وه ک بینه ری جنسی، نارسیزم و فێتیشیزم. ئه م بڕوایانه  
یارمه تیمان ده ده ن بۆ تێگه یشتن له وه ی که  چۆناوچۆن سینه مای هالیوود 
جلوب����ه رگ ده پۆش����ێنێت به  مه یل و ح����ه زی پیاوانه  چونک����ە کاتێ ئه و 
رووکه شانه  الببرێت، ده رده که وێت بناغه  سه ره کییه کانی سینه مای هالیوود 
باوکساالرییه . فێمێنیستییه  پێش����ووه کان رایانگه یاندبوو که  فیلمی ژنانه  
ده بێ دوور بکه وێته وه  له  گێڕانه وه ی س����وننه تی و ته کنیکی سینه مایی و 
ده بێ ئه زموونی پراکتیکی به  کار بگرێت. که  واته  س����ینه مای ژنانه  ده بێ 

سینه مایه ک بێت له  الیه نی به رامبه رو دژبه  سینه مای هه بوودا. 

ئێگۆی ئایدیال. 
له  وتاری گرنگ و بنه ڕه تی )چێژی دیتن و سینه مای 
گێڕانه وه ی����ی(دا لۆرا مالڤی له  ده روونش����یکاریی که ڵک 
وه رده گرێت بۆ تێگه یش����تن له  شه یدابوون له  سینه مای 
هالیوودیدا. ئه م ش����ه یدایی و ح����ه زه  ده توانێت وێنه ی 
بینه ری جنس����ی، مه یل و حه ز کردن به  دیتن به  جوانی 
لێک بداته وه . ئه مانه  بابه تی بنه ڕه تین که  ده مانبه نه وه  

بۆالی فرۆید. 
که  بینه ران به الی یه که وه  روبه ڕووی شاشه ی زێوین 
س����ه یری فیلم ده که ن، سینه مای کالس����یک هه ر به و 
س����ه رنجراکێش بوونه و هه روه ها نارسیستبوون له  نێو 
چیروک و وێنه کاندا چێژی دیتن بۆ بینه ری جنسی به  

هۆی روانینه وه  به رهه م دێنێت، روانین بۆ کا ره کته ر، فیگور یان بارودۆخێک 
وه ک دیکه ی ئوبژه کان، چێژبینینی که س����ی نارسیست ده توانێت له  خود 

ئه م ئه ویدیه تی شوناسی ئه و و وێنه  و فیگورانه وه  پێک بێت. 
مالڤی بینه ری جنس����ی له  س����ینه مای کالس����یکدا ده خاته  به ر تاوتوێ 
کردن. الی ئه و، بینه ره  وه ک ستراکتورێک بنه مای ته وره ی ئه کتیڤ بوون 
یان په س����یو و ده سته وه ستان بوون داده رێژێت. ئه م دژایه تییه  دووانه ییه  
بابه تێکی جنس����ی یه . س����تراکتۆری گێرانه وه  له  س����ینه مای سوننه تیدا 
به م ش����ێوه یه  که  پیاو یان نێرین����ه  وه ک کا ره کته رێکی ئه کتیڤ و به هێز 
سازده کات ئه و به رده وام که سی ئاماده یه  له  هه موو کرده وه  دراماتیکه کاندا 
و به  که سێکی خاوه ن دیسیپلن و رێکی ده خرێته  به ر چاو. له  حاڵێکدا ژن 
وه ک کاره کته ری په سیڤ و بێ هێز و ده سه اڵت ده نوێنێت ئه و ئوبژه یه که  
ته نیا بۆ حه زی پیاوانه  س����از کراوه . ده بینین ئه م شێوه  رووبه ڕوبوونه وه  
س����تراکتۆرێکی ئاماده  و شه رعیکراوه  له  س����وننه تی هونه رو جوانیناسی 

رۆژئاوادا. 
مالڤی ئه م باس����ه  ده کاته وه  و ئه و مێتۆدانه  پیش����انده دات که  گێڕانه وه  
و ته کنیکی دیتن له  س����ینه مادا س����ه یرکردنی جنس����ی و روانینی جنسی 
ده کات ب����ه  ئیمتیازێک����ی تایبه تی ته نی����ا بۆ پیاو و ئ����ه و مافه  هه ر به و 
ده دات. ل����ه  گێڕانه وه ی فیلم����دا کاره کته ره  پیاوه کان نی����گای مۆله قیان 
به ره و کاره کته ره  ژنه کان ده بێت. بینه ر له  ش����انۆدا شوناسه که ی له گه ڵ 
روانینێکی پیاوانه دا دروس����ت ده کرێت، له  به ر ئه وه ی فیلمه  کامێراییه کان 
ب����ه  هۆی چاوه وه  ده بیندرێن و په یوه س����تن به  ش����ه هوه تی جنس����ییه وه  
)libidinal(، که واته  دیسان سه نته ری روانینی کاره کته ری پیاون. به م 
ش����ێوه  سێ پله  ده سته به ر ده کرێ بۆ نیگای مۆڵه قی سینه مایی؛ کامێرا، 
کاره کته ر و بین����ه ر. به  ئوبژه بوونی کاره کت����ه ری ژن لێره دا رووئه دات و 
ئه و ده کاته  بینه ر. له  س����ینه مای کالس����یکدا بینه ری جنسی ناتوانێت ژن 
بێت که  به  ئاشکرا س����ه یری شاشه  بکات. ژن کاتێ کاراکته ریشه  دیسان 
په سیووه . مالڤی بابه تی چێژی دیتنی نارسیزمی به  هۆی روانگه ی گشتی 
الکان����ه وه  لێک ده داته وه  و بۆ ریزبه ندی ئێگۆ و قۆناغی ئاوێنه یی که ڵکی 

لێوه رده گرێت. له  کاتی منداڵی����دا منداڵ چێژ وه رده گه رێ له  ئه م 
ئه ویدیه تی شوناس����ی خۆی له گه ڵ ئه و وێن����ه  تایبه ته ی ناو ئاوێنه که دا و 
ئه مه  فۆرمی ئێگۆی ئایدیاله  بۆ ئه و منداڵه  له ناو وێنه  ئێده ئال بووه کاندا. 
هاوشێوه ی ئه و باسه  ده کرێ بۆ بینه رانی فیلم بهێنینه وه . ئه وان چێژێکی 
نارسیستی ده به ن له  ئه م ئه ویدیه تی شوناسی خۆیان له گه ڵ وێنه  تایبه ت 
و س����ه رنج راکێش����ه کاندا که  فیگوره کانی مرۆڤ له  سه ر شاشه  ده نوێنن. 
له  هه ر دوو دۆس����ییه که دا له  نێوان قوناغی ئاوێنه یی و س����ینه مادا، ئه م 
ئه ویدیه تی شوناس، خودناسین و ئاگاییه کی شه فاف و روون ئاماده  نییه . 
ئه مانه  زیاتر له س����ه ر ئه و ژێده ر و بنه ڕه تانه  دام����ه زراون که  الکان ناوی 
ده نا )reconnaissance( واته  له  ده ستدان و نه بوونی ناسینه وه . 
ده مێنێت����ه وه  ئه وه ی ک����ه  بگوترێت ئه وان به هێزگه لێکی زۆر نارسیس����تی 
کوێرک����راون که  ل����ه  چوارچێوه یه کی س����ه ره تاییدا رایانده گرێت. هاوکات 
)کریس����تییه ن مێتز( کاری له  س����ه ر وتارێکی خۆی ده کرد که  قیاس����ێک 
بوو له  س����ه ر ده روونیشکاری و س����ینه ما. مالڤی له  سه ر ئه وبابه ته  کاری 
ده کرد که  ئه م ئه ویدیه تی ش����وناس له  سینه مادا، ستراکتۆره که ی له  سه ر 
هێڵی جیاوازیی جنس����ی دامه زراوه . نمایشکردنێک له  )چاکبوونی زیاتر، 
کامڵبوون����ی زیاتر و به  هێزبوونی زیاتر(ی وێنه ی کاره کته ری ژن، ژنێکی 
په س����یڤ و بێ هێز و ده سه اڵت. ئاش����کرایه  لێره دا بینه ری ئه کتێڤ ئه م 
ئه ویدیه تی شوناسه  له گه ڵ پیاودا ساز ده کات و له گه ڵیدا یه کده گرێت نه ک 
له گه ڵ کاره کته ری ژنی ناو فیلمه که دا. پاش ئه وه  دوو روخس����اری چێژی 
دیتن باس����ی لێکراو که  ئاوڕی له  جیاوازی جنسی دابۆوه : نیگای مۆله قی 
بینه ری جنس����ی و هه روه ها ئه م ئه ویدیه تی شوناسی نارسیستی. هه ردوو 
ستراکتۆره  پێکهێنه ره که  مانایان په یوه سته  به  کۆنترۆڵکردنی ده سه اڵتی 
کاره کته ری پیاوه وه . هه روه ها نمایشکردنی به ئوبژه بوونی کاره کته ری ژن. 
هه روه ها له  دیکه ی باسه کاندا مالڤی به  که ڵک وه رگرتن له  ده روونشیکاری 
ئه م راس����تییه  ده خاتەڕوو که  به ش����ێوه یه کی بنه ڕه ت����ی وێنه ی ژن ڵێل و 
گومانلێکراوه  و به رده وام له  خۆیدا هه ڵگری دووانه ی سه رنجڕاکێشه ر بوون 
و ه����اوکات فریوده رییه . هه روه ها وه بیرم����ان دێنێته وه  هه روه ک فرۆید له  
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سینەما،
پەنجەرەیەك
بەسەرڕاستی
ئێراندا
شااڵو نەسرەدین
 
ئەگەر بێت و تەنه����ا فیلمێك بتوانێت 
خێرام����ان  س����ەرنجێكی 

پێببەخش����ێت لەبارەی ڕەوش����ی ژیان لە واڵتێك، ئەوا كارتەر لۆنگ 
دەڵێ����ت: هیچ گوم����ان لەوەدا نییە ك����ە فێس����تیڤاڵی فیلمی ئێرانی 
پەنجەرەیەكمان بەڕوودا دەكاتەوە بۆ ڕوانین بەس����ەر ڕەوشی ژیان لە 

ئێراندا.
هەروەها لۆنگ دەڵێت: گرنگترین فیلم لەم فێستیڤاڵدا بەالی منەوە 
ئەوەیە كە خوێندنەوەو تێگەیش����تنێكمان پێدەبەخش����ێت بۆ ستایلی 

ژیانی ڕۆژانەی بوارە كەلتوریەكانی واڵتەكە.
لۆنگ ڕێكخەری فێس����تیڤاڵی س����ااڵنەی فیلمی ئێرانییە لە بۆستن 
و خۆش����حاڵی خۆی نیش����ان دەدات بەبەدی كردنی بەرهەمی هونەری 
ت����ازە بەوەی ك����ە هەلی ئەوە بۆ ئەمریكییەكان دەڕەخس����ێنێت ڕووە 
جیاوازەكان����ی ئێران ببینن، جیا لەوەی كە لە میدیاكاندا دەردەكەوێت 
كە زیاتر تیشك دەخاتە سەر ژاوەژاوی سیاسی و گرژی و ئاڵۆزییەكان. 
هەروەك ئەمەش ئاماژەیەكە بۆ بوونی س����ینەمایەكی سەرچاوەگرتوو 
لە ناخی ژیانی ئێرانییەكان و هەر وەك دەڵێت: بەرهەمهێنانی فیلمی 
هون����ەری جیاواز و ب����اش، جەماوەرێكی نێودەوڵەت����ی بەالی خۆیدا 
ڕادەكێش����ێت و ئەمە جگەلەوەی فیلمی سەركەوتووی خاوەن بینەری 

زۆر لەئاستی ناوخۆی ئێران بەرهەم دەهێنرێت و نمایش دەكرێت.
فێس����تیڤاڵی فیلمی ئێرانی لە ئەمەریكا، فێستتیڤاڵێكی سااڵنەیە لە 
مۆزەخانەی بۆستن بۆ هونەرە جوانەكان ڕێكدەخرێت و كارتەر لۆنگ 
بەڕێوەبەری فێس����تتیڤاڵی فیلمە ل����ە مۆزەخانەكە. بە گۆڕانكارییەكی 

لە  بەرنامەك����ەدا میوانداری دەكرێ����ت لە مۆزەخانەی كەمیش����ەوە 

پیش����انگای فریری سەر بە دەزگای 
سمیشونیان، پیشانگای ئارسەر م. 
ساكلەر لە واش����نتۆن، مۆزەخانەی 
هون����ەرە جوانەكان لە هیۆس����تن، 
س����ەنتەری فیلم����ی سیس����كل لە 
ش����یكاگۆ و زانكۆی كالیفۆرنیا لە 
شیكاگۆ و هەروەها بۆ بیستەمین 
س����اڵیش بەبەردەوامی میوانداری 
س����ەركەوتووەكانی  فێس����تیڤاڵە 

فیلمی ئێرانی دەكەن.
فیلم����ی  فێس����تیڤاڵە  ئ����ەم 
و  درێ����ژ  و  بەڵگەنامەی����ی 
دەرهێن����ەرە  فیلم����ی  كورت����ە 
دەگرێتە  تازەپێگەیش����تووەكان 

خ����ۆی، ئەمە س����ەرەڕای كارەكانی دوو دەرهێن����ەری تر كە خاوەنی 
ناوبانگێكی نێودەوڵەتین كە بریتین )عەباسی كیارۆستەمی و سەمیرە 
مەخمەلباف(. فیلمی )ش����یرین( كە لە دەرهێنانی كیارۆس����تەمییە و 
خۆی نۆڤلێك����ی تراژیدییە لەبارەی خۆشەویس����تی و دەگەڕێتەوە بۆ 
س����ەدەی دوانزەهەم. تیایدا كیا رۆستەمی لەبری ئەوەی دیمەنەكانی 
نواندن لە فیلمەكەدا نیش����ان بدات، كاردانەوەی سەر روخساری زیاتر 
لە 100 كچە ئەكتەری ئێرانی وەردەگرێت لەوانەی كە سەیری فیلمەكە 
دەكەن و كاری نواندن دەكەن، ئەوە س����ەرەڕای ئەكتەری فەرەنس����ی 

جولیێت بینۆشی.
لۆنگ دەڵێت: ئ����ەم فیلمە، هەرتەنها فیلمێكی گێڕانەوەی تەقلیدی 
نیی����ە، بەڕای من ئەم بەرهەمە زیاتر نزیك����ە لە كاری تۆماری ڤیدیۆ 
ب����ە جۆرێك كە هەوڵ نادات بۆ گێڕان����ەوەی نۆڤلەكە، بەڵكو نۆڤلەكە 
لەناوفیلمەك����ەدا دەكرێت. لۆنگ ئەوەش����ی گوت: خەڵكی ڕێك نازانن 

چۆن لەم فیلمە تێبگەن.
فێستیڤاڵی سمیش����ۆنیان بەرهەمێكی كیارۆستەمی دەگرێتە خۆی 
كە كارێكی درامییە كەشێكی تەقلیدییە لە ئێران. )پرسە( درامایەكی 
مۆزیكیە لەبارەی شەڕی كەربەال لەساڵی 680. ڤێرشنی كیارۆستەمی 
)پرس����ە/بینەران( تیش����ك دەخاتە س����ەر كاردانەوەی ئ����ەم دراما 

شانۆگەرییە و هەروەها لەسەر نواندنی لەسەر تەختی شانۆ.
مەخمەلبافی دەرهێنەرە بەناوبانگەكەیتری ئێران بە فیلمی )ئەسپی 
دوو قاچ( بەش����دارەو لۆنگ دەڵێت: س����ەركەوتنی گەورەی بەدەست 
هێناوە لە فێس����تیڤاڵەكانیتردا. فیلمەكە لەب����ارەی كوڕێكی ئەفغانی 
دەوڵەمەندە كە هەردوو قاچی لەدەس����ت دەدات و كوڕە هەژارێك بە 
ك����رێ دەگرێت بۆ ئەوەی لە كاتی هاتووچۆدا بەپش����تی خۆی هەڵی 

بگرێت.
تۆم فیكی بەرپرس لەدانانی پڕۆگرامی نمایش����كردنی فیلمەكان لە 

هۆڵەكانی نمایشكردنی پێشانگای فریرو ساكلەر، 
دەڵێ����ت: مەخمەلب����اف ه����ەروەك دەرهێن����ەرە 
ئێرانییەكانیت����ر مامەڵە لەگەڵ ئ����ەو كۆتوبەندانە 
دەكات ك����ە حكوم����ەت دەیانخاتە س����ەر فیلمە 
دەڵێت:  هەروەها  لەئێ����ران.  بەرهەمهێن����راوەكان 
)فیلمەكانی زیاتر بەالی سەمبۆلیزمدا دەچن و زۆر 

باش و قوڵن بە جۆرێك لە جۆرەكان(.
فی����ك دەڵێ����ت: دەرهێنەرە س����ینەماییەكان لە 
ئێران، ه����ەروەك زۆربەی واڵتان، ب����ۆ كارەكانیان 
لەالی����ەن حكومەتەكانیانەوە هاوكاری مادی دەكرێن 
و بەاڵم ئەوانیش لەس����ەریانە پەیوەست بن بە مەرج 
و كۆت و بەندەكانیان لەبارەی شێوازی كاركردنیان 
لەسەر بابەتە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان. هەروەك 
بودجەكانیان بە جۆرێك كەم و سنووردارە كە تەنیا 
بەشی س����ەپۆرتكردنی كاریگەرییە تایبەتیەكانی ناو 
فیلمەكانی هۆلیوود ناكات. لۆنگ دەڵێت: بەوپێیەی كە دەرهێنەرەكان 
كۆتوبەندی زۆریان لەسەرە و توانای داراییان سنووردار و كەمە، هەر 

بۆیە ناچار دەبن تەنیاو تەنیا بگەڕێنەوە سەر گێڕانەوەی چیرۆك.
هەروەها دەڵێت: بەاڵم گێڕانەوەی نۆڤێلی ئێرانی ش����تێكی نایابە، 

وەك جۆرێك لە گێڕانەوەو گوتنەوەی شیعری وایە.
لەم فێس����تیڤاڵەدا لۆنگ دوو فیلمی لەهەمووان پێ باش����تر بوو لە 
نێ����و فیلمە بەش����داربووەكان و هەردووكیان دوو كەس����ایەتی ئێرانی 
ئاس����ایی نیش����اندەدەن كە لە هەوڵی ژیاندان لەگەڵ گرفتە ڕۆژانەكان 
و بەتایبەتی����ش جموجۆڵی ترافیك. فیلم����ی )لەودیو چەرخی ژیان( 
ڕووداوەكانی لەبارەی دایكێكی بێ هاوسەرە كە ئۆتۆمبێلێكی تاكسی 
لێدەخوڕێت، فیلمی )لەبارەی پیاوان و مۆتۆڕسیكیل( لەژیانی پیاوێك 
دەكۆڵێت����ەوە كە لەپێناوی پەیداكردن����ی پارەوپول بۆئەوەی بۆ ژن و 
منداڵەكەی ڕەوانە بكات، لەناو شەقامە جەنجاڵ و قەرەباڵغەكانی تاراندا 
هاواڵتیان دەگوازێتەوە بە مۆتۆڕسیكیلەكەی و بەمەش خۆی دووچاری 
ئەگەری دەس����تگیركردن و ژیانی سەرنش����ینانی مۆتۆڕسیكیلەكەشی 

ڕووبەڕووی مەترسی دەكاتەوە.
بۆئەوەی ڕوانینێكیش����مان لەس����ەر ژیانی دوور لە شارە گەورەكان 
هەبێت، لۆنگ دەڵێت واباش����ترە تەماشای فیلمی )هیران( بكەین لە 
دەرهێنانی شالیزیە ئەلیف پور. كە كچێكی 17 سااڵنمان نیشاندەدات 
لە ش����ارێكی بچووكی باش����وری ئێران دەكەوێتە داوی خۆشەویستی 
پەنابەرێ����ك لە ئەفغانس����تانەوە و ئەمەش دەبێتە مای����ەی نیگەرانی 

خێزانەكەی.
ماریان لۆنتزی بەرپرس لەپرۆگرامی نمایشكردنی فیلم لە مۆزەخانەی 
هونەرەجوانەكان لە هیۆس����تن دەڵێت: فێس����تیڤاڵی فیلمی ئێرانی كە 
ئێس����تا لە س����اڵی حەڤدەهەمیەتی لە مۆزەخانە، بە تەمەن درێژترین 
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ئێس����تا ئەمریكییە ئێرانییەكان دەتوانن س����ەدان فیلمیان دەس����ت 
بكەوێت بە زمانی فارس����ی لەس����ەر دی ڤی دی یان بە داونلۆدكردنی 
لەس����ەر ئینتەرنێت، بەاڵم فیك دەڵێت خەڵك����ی حەز بە بینینی ئەم 
فیلمانە دەكەن لەسەر سكرینی گەورە. هەروەك فیك دەڵێت: ناوبانگی 
فیلمی ئێران����ی یارمەتیدەرە بۆ ڕاكێش����انی جەماوەرێكی زۆر و جگە 
لەئێرانییكان خەڵكانێكی زۆریتر هەن لە واشنتۆن كە پەرۆشی بینینی 
فیلمی ئێرانین. بەاڵم گووتیشی ڕێژەی لەسەدا 70 بۆ 80ی جەماوەری 
بین����ەر ئەمەریكی ئێرانین و ئەندامانی جەماوەری ئەمریكییە بە نەژاد 
ئێرانییەكان شانازی دەكەن بە دەستكەوتە ڕۆشنبیرییە ئێرانییەكان.

فیك دەڵێت: ئەم فێستیڤااڵنە وەك بۆنەی كۆمەاڵیەتی گەورە وان. 
خەڵك����ی دێنە ئێرەو دواتر دەچنە بەش����ی پێش����وازی بۆ گۆڕینەوەی 

بیروڕاو و مشتومڕكردن لەگەڵ یەكتری لەبارەی فیلمەكان.

فێس����تیڤاڵ ئەژمار دەكرێ����ت بە بەراورد لەگەڵ هەر فێس����تیڤاڵێكیتر 
كەمۆزەخانە میوانداری دەكات، ئەمەش یارمەتیدەربوو بۆ دروستكردنی 
پەیوەن����دی پتەوو تۆكمە لەنێوان جالی����ەی ئێرانی ئەمەریكی و بووە 
مایەی ڕێكخس����تنی چەندین پێش����انگای هونەری و كارو چاالكیتر بۆ 
كۆكردنەوەی پیتاك و بەخش����ش بۆ مۆزەخانەكە. بەم هۆیەش����ەوە، 
ه����ەروەك ماری����ان لۆنتز ئاماژەی پێ����دا، بەوپ����ەڕی متمانەوە فیلمە 
ئێرانییەكان لە لیستی نمایشكردنی فیلمەكان لە مۆزەخانە دادەنێت.

لونتز دەڵێت: ئەو فیلمەی كە لە فێس����تیڤاڵی ئەمس����اڵی هیۆستن 
جەماوەرێكی زۆری بەالی خۆیدا ڕاكێشا، فیلمی )كەس هیچ لەبارەی 
پش����یلە ئێرانیەكان نازانێت( لە دەرهێنان����ی بەهمەنی قوبادی و ئەم 

فیلمەش بەبێ مۆڵەتی حكومەت بەرهەمهێنراوە.
فیك كە بەرپرسی دانانی پرۆگرامی نمایشكردنی فیلمە لە هۆڵەكانی 
نمایشكردنی پێشانگاكانی فریر و ساكلەر دەڵێت: تا ئێستا فێستیڤاڵی 
فیلمی ئێرانی جەماوەریترین فێس����تیڤاڵی سااڵنەیە. ئاماژەشی بەوەدا 
كە ناتوانێت پرۆگرامی نمایشكردنەكە لەهەموو كاتێك دابنێت جگە لە 
ش����ەوانی هەینی و پاشنیوەڕۆی ڕۆژانی یەك شەممە، لەگەڵ ئەوەشدا 
ش����انۆی مۆزەخانە كە 325 كورسی تێدایە، هەمیشە پڕدەبێت بۆ دوو 
نمایش����ی هەر فیلمێك لە زنجیرەكەدا، سەرەڕای ئەوەش خەڵكانێكی 
زۆر دێن بۆ ش����انۆكەو ناتوانن بێنە ژوورەوە لەبەر نەبوونی كورسی و 

جێگای پێویست.

 

سینەمائاوێنەی
منداڵییە
گەورەكانمنداڵێتی
خۆیانبزركردووە
نووسینی: فەرەنسواڤالیا 
وەرگێڕانی: فەرەیدون سامان

زۆرینەی ئ����ەو فیلمانەی لەم����ەڕ مندااڵن دروس����ت دەكرێن، وەك 
ركابەرێكی بەردەوام دژی بێ هودەیی و ناڕەزایی لەجیهانی گەورەكاندا 
لەسەرشاش����ەدا وێنەی منداڵێت����ی دەگرن. دوو كەمپم����ان دیوە كە 
بەرەن����گاری یەكت����ری دەبنەوە، ئەویش كەمپی گ����ەورەكان و كەمپی 
بچووك����ەكان، ئەگەرچی هەندێجار لێرە و ل����ەوێ هەوڵدان هەبووە بۆ 
خۆگونجاندن و لێك تێگەیش����تن لەنێوان ئەم دوو كەمپەدا، بەاڵم هەر 
لەس����ەر مندااڵن خۆیانە خەباتی بۆ بكەن بۆ ناساندنی مافەكانیان و 

دانپێدانان بە مافەكانیان. 
بۆ ئەوەی هۆیەكان بزانین پێویستە بگەڕێینەوە بۆ ئەو رووداوانەی 
كە بەر لەداهێنانی سینەمادا هەبوون. مێژوونووسی فەرەنسی) فلیپ 
ئاری����ێ( دەڵێ: لەكۆتایی س����ەدەی حەڤدەمەوە تائێس����تا گۆڕانكاری 

بەرچاو لەڕەفتارەكاندا روویانداوە، ئەوس����ا من����دااڵن زیاتر لەناو دڵی 
كۆمەڵگادا دەژیان وەك لەمامۆس����تا و بازرگان و ئەو پیش����ەوەرانەی 
كە نەك هەر بەشداری كارو نیگەرانی ئەوانیان دەكرد، بەڵكو ئیشیان 

لەگەڵدا دەكردن و فێردەبوون.
پارس����ەنگ بوونی ئ����ەو جیهان����ە لەئاڵوگۆڕی ئازاد و ناس����نامەی 
خێزانەكانی����ان لەقال����ب دراون، لێ����رە ئەوە ڕوون دەبێت����ەوە كەلەم 
س����ەدەیەدا گەورەكان منداڵێتی خۆیان بزركردووە لەو بەشە گرنگەی 
رۆحی خۆیان دابڕاون، سەبارەت بەو دیوارەش كە منداڵێتیی لەجیهانی 
گەورەكان ج����ودا كردۆتەوە، مندااڵن لەچ����اوی گەورەكاندا ئاڵۆزن و 
بوونەتە بوونەوەری س����ەیر و س����ەمەرە، هەر بۆی����ەش لەئاكامی ئەم 
حاڵەتە مندااڵن روویان لەس����ینەما كرد، تا ئ����ەو جیهانە تایبەتییەی 
خۆیان بدۆزنەوە، بۆیەش لەس����ەر گەورەكان پێویستە ئەگەر بیانەوێ 
ه����اوكاری مندااڵن بكەن بەر لەهەمووش����تێك ئەو دیوارە بڕوخێنن كە 

هەردوو جیهانەكەی لێكیتری جیا كردۆتەوە.
زۆرجاران نامۆبوونی مندااڵن ئاش����كرایە )بەش����ێوەیەكی نیگەران( 
لەن����او خێزاندا كە بەخێزانی ئەتۆمی ناوی دەهێنن... گۆش����ەگیرییە 
دراماتیكییەكان وەك لەفیلمەكانی )چوار س����ەد زەربە- ی دەرهێنەر 
– فرانس����ۆ ترۆفۆ – فرەنس����ا 1959 ( و )گرام����ەر دژی گرامەر-ی 
دەرهێن����ەر – رۆبەرت بینۆن – ئەمری����كا1979( رەنگی داوەتەوە كە 
چەند باندۆر)تەئسیر(ی ژیانی هاوس����ەرێتی ناكام بەسەر كەسایەتی 

منداڵدا رەنگیداوەتەوە.
هەندێك فیلمی دیكەش هەن كە خەباتی دژ بە سیستمی قوتابخانە 
و دەزگاكان����ی دیكە هانی����ان دەدات. بێتوانایی و وەدەس����ت هێنانی 
خواستە ویژدانییەكانیان دەسەلمێنێ. كە چۆن هەمیشە ئەو مندااڵنە 
لەواقیعێك����ی دوورەپەرێ����ز وەدەردەخا و لەجیهان����ی گەورەكان جودا 
كراونەتەوە و ناتوانن بەشداری ئەوجیهانە بكەن، تەنانەت بیشیناسن، 
بێبەش����بوونیان لەخۆشەویس����تی هانیانی داوە كە رابكەن و بۆ بڕێك 
ئازادی بگەڕێ����ن. هەندێكجاریش هەڵدێن تا باوكێ����ك بدۆزنەوە. ئەم 
باس����ەش لە ناواخنی فیلمی )تاوانباری بچووك(دا كە )جاك دیلۆن– 
فرەنس����ا س����اڵی 1990 ( دەریهێناوە وەبەرچاو دەك����ەوێ، دیارە هەر 
هۆكارێكیش هەبێ، بەاڵم ئەم داس����تانە مندااڵنەیە واگاهێنانەوەیەكە 



گشتی

96  ژماره  4 - ته مموزی 2010 

General

97
 

 ته مموزی 2010 - ژماره  4 

–ودلف ریلال( بوو...
هۆلیۆد بۆمن����دااڵن مایەی ڕەزامەندی نەبوو كاتێك 

بینیان من����دااڵن لەڤێتنام لەناو جەرگەی ش����ەڕەكاندا 
و لەش����ەری یەكەمی جیهاندا و یان هەر ش����تێكی دیكە 

بەش����داربن بەهەش����تی مندااڵن بە خوێن پیس بوو وەك 
لەفیلمی )گەمە یاس����اغەكان( ی دەرهێنەر رینێی كلیمنت، 

فەرەنسا 1951وفیلمی) ئیمپراتۆریای رۆژ(ی ستیڤن سپیلبیرگ-
ئەمریكا 1987دەبینرێ.

فیلمەكان لەرووبەرووبوونەوەی مندااڵندا لەگەڵ راس����تیەكانی ژیاندا 
نەوەستان وەك لەفیلمی )چۆلەكەی سەربان(ی دەرهێنەری تونسی، 
فری����د بوگدیر-1990تون����س . دیارە كە ب����ەوردی وداهێنانەوە بابەتە 
سێكس����یەكانی وروژان����دووە. بەاڵم تارمایی مردن و زاڵبوون بەس����ەر 
)copare ture mycard( قارەمان����ی فیلمی مندااڵن لە فیلمی
جاك ڤانستین-فرەنسا1991دەردەكەوێ. دیسان مندااڵن بوونەشایەدی 
جیاوازی رەگەزایەتی و ئیتنی وەك لەفیلمی )مندااڵنی مااڵوا(دەرهێنەر 
هاری هۆك –ئەمریكا، بریتانیا-1998وفیلمی)korcak(ی ئەندریێ 

فایدا –پۆلەندا 1991.
ترۆفۆ دەڵێت :)مندااڵن لەسەرجەم ئەوفیلمانە توانیان ژیان دروست 
بكەن و هەوڵی بۆبدەن، بەاڵم لەهەمانكاتیش����دا گەشە بە ئامرازەكانی 

بەرەنگاری دەدەن (. 
مندااڵن بەگش����ت تواناو ژیرییانەوە دەكارن رۆڵێكی پێچەوانەبگێڕن 
و رەچاوی گ����ەورەكان بكەن و وەرچەرخێن ب����ۆ رابەریی وپارێزەری 
گەورەكان دوات����ر منداڵ بتوانێ ببێتە باوك وبەگوێرەی پیاوەوە وەك 
لەفیلم����ی )جەربەزەییەكان����ی بینۆكیۆ( ئیتاڵی����ا 1973، كە گیتبۆی 
لەن����او قوڕگی نەهەنگدا ڕزگارك����رد، هەروەها وەك )ڕابوكۆ( لەفیلمی 
)cuore( ئیتاڵی����ا 1984ك����ە باوكە نەخوێندەوارەك����ەی ڕەوانەی 

قوتابخانە كرد 
 بە درێژایی مێژووی س����ینەما بە گشت هۆكارە ڕاستگۆكانی منداڵی 
وەك حاڵەتی پشكنینی پێ نیشانداوین، ئەویش بە ڕووبەڕووبوونەوەی 
مندااڵن لەخەتەرناكی ڕاستەقینەدا و بەرەنگاربوونەوەیان لەدژی ستەم 

و چەوساندنەوە.
لەس����ااڵنی دوایی ئەم س����ەدەیەدا من����دااڵن ڕۆڵ����ی قارەمانێتیان 
ڕەتكردۆتەوە، لێرە ڕامبۆ یان ماكس����ی شێت نییە، سەرچاوەی هێزی 

مندااڵن لەدەرخستنی هەست و زیرەكییان كۆدەبێتەوە، 
خەاڵتی گ����ەورەی مندااڵنیش هەمیش����ە ئەوەندەبووە كە لەجیهانی 
گەورەكاندا جێگەیەكیان بۆ خۆیان هەبێ، منداڵ چەكێكی ترس����ناكی 
هەیە، ئەویش گیانی بەرائەت و خۆشنوودییە، زۆر بە وردیش ئەوەیە 
ك����ە جەربەزەییەكەیان پیس نەبووە، كە زێت����ر لەوانی دیكەی جودا 

دەكاتەوە، 
لەگ����ەڵ ئەوەش����دا زۆر 

لەفیلمەكان هەوڵیانداوە دوا ئەندێش����ە و وەهم����ی مندااڵن بڕوخێنن، 
كە گەورەكانیان پێ توڕە دەكرد، بەاڵم جەربەزەیی مندااڵن چاكترین 

زەمانەتە بۆ پاشەرۆژێكی جیاوازتر...

سەرچاوە:
- گۆڤاری نامە یونسكۆ، ژمارە )10( ساڵی )1990(

- گۆڤاری المدی ژمارە، )15(ساڵی 1997

فرانسوفالیە – ڕۆماننووسێكی فەڕەنسییە
وەرگێڕانی بۆ عەرەبی، عەبدولقادر عقیل

لەخەتەرناك����ی وەك لەه����ەردوو قارەمانی بچووكی پۆڵۆنی لەفیلمی )30Mildonieba(ی دەرهێنەر مرس����یل 
دەژۆزیر)Marcel Dejozer(،پۆلۆنیا ساڵی 1990 روویدا.

مندااڵن ئەو یاخی بووانەن كە خێزانە ئەتۆمی و دەزگاكان رەتدەكەنەوە كە بەزۆر بەسەر كەسایەتییاندا 
سەپێنراوە لەالیەن گەورەكانەوە، ئەویش بە گۆڕانكاری بەسەر نەریتە كۆمەاڵیەتییەكاندا.

چونك����ە وەك دەزانین بارودۆخی مندااڵن بەرهەمی پەروەردەی دەس����تی خێزانەكانیانە، داهێنانی 
تەواوی داهێنەرە گەورەكانە بەرامبەر بەهۆش����ی مندااڵن هەس����ت ب����ە ئەفراندنی خۆیان و جیهانە 
تایبەتییەكەی خۆیان دەكەن، بۆیەش س����ینەما نەب����ووە ئاوێنەیەك بۆ مندااڵن بەقەد ئەوەی ئەو 

ئاوێنەیە كە منداڵێتی ڕاستەقینە بدۆزنەوە بۆ پشكنینی خودی خۆیان. 
سینەما لەبەرایی زوودا قسەكەرێكی فەرمی بەناوی مندااڵن دزییەوە )ڕەنگە وتەیەكی نمونەیی 
زۆر ورد بێ( چونكە زۆرینەی ئەو دیمەنانەی كە ڕووبەڕووی مندااڵن و گەوران بوونەتەوە )دیالۆگی 
زۆری تێدا بووە(! وەك لەوێنەی ئاوارەیەكی بچووك كە لەگەڵ )چارڵی چاپلن(دایە لەفیلمی )ساوا(- 

ئەمریكا1921 – پاشان قارەمانێتی زۆر لەفیلمەكانی داهاتوویدا.
بارودۆخەكە هەرچۆنێك بووبێت فیلمەكان زێتر لەجیهانی منداڵێتی نزیك بوونەتەوە بەتایبەتی كاتێ 
بەش����ێوەیەكی ڕاستەوخۆ و بێ گرێ و ئاڵۆزی وێنەیان گیراوە، كە منداڵ بووەتە بوونەوەرێكی 
ئاسان و ڕاستگۆتر . هەر لەفیلمی )ساوا(دا تا فیلمی )چالڕز لین( )چیرۆكی شۆستە - 
ئەمریكا 1990 (كە فیلمێكی بێ دەنگ و بە ڕەش و سپی وێنە گیراوە لەسەر منداڵە 
ئاوارە و پەراگەن����دەكان، كە لە هەژارییەكی تاڵدا دەژین دەدوێ، پۆلێك منداڵی 

بێ سەر و شوێن لەسەر شاشەدا بەچاوی خۆمان دەیانبینین.
میرات����ی ئەو مندااڵنەی كە هەتا دوێنێ لەش����ارەكانی وەك مۆمبای – باهیا 
– س����اوبۆلۆ و كۆاڵن و ش����ارەكانی جیهانی س����ێیەم ئاوارە و بەرهەڵدا بوون 
وەك فیلمی )ك����وڕەكان(ی دەرهێنەر – كی����رۆدۆران – كۆڵۆمبیا 1978 و 
)فیلمی- Pixote (ی دەرهێنەر هیكتۆر بانیكۆ - بەرازیل 1980( و فیلمی 
میرنایر )بۆمبای ساڵ و– هندستان 1988( ئەم فیلمانە بە زەحمەت توانیان 
لەفیلم����ە خۆش و كۆمیدییەكانی هۆڵیۆد نزیك ببنەوە كە لەس����ااڵنی 1930 
مندااڵن بە گروپی بچووك بچووك شاش����ەكانیان پڕكردبووەوە، لەسەردەمی 
شیلی تمبل و جۆدی گارالند و فیكی رۆنی لیۆن كە لەفیلمێكەوە بۆ فیلمێكی 

دیكە دەیان گواستنەوە.
لەوێ هەندێك فیلمی زۆر هەاڵوێر هەن كە بۆ ئەو س����ەردەم ناگەڕێنەوەو 
هێش����تا س����ەرنجی بینەرییان بۆ خۆیان ڕانەكێش����اوە، بە تایبەتیش فیلمی 
)ئوزی جادوگەر(ی دەرهێنەر فیكتۆر فیلینك ئەمەریكا 1984( هەروا فیلمی 
)ش����ەوی ڕاكردن –ی دەرهێنەر چارڵز لۆت����ۆن – ئەمەریكا 1990( و فیلمی 

»Moom feert«ی فرنز النگ، ئەمریكا 1995.
لەدەیەی شەس����تەكان و حەفتاكانیشدا سینەما لەوێنەی فریشتەیی مندااڵن 
دوور دەكەوتەوە، مندااڵن بوونە خاڵی وەرچەرخانی تەوەری ژمارەیەك لەفیلمی 
ترس����ناك، وێنەی ئەو جۆرە فیلمانەش كە بابەتی خێر لەمنداڵی و ش����ەڕیش 

لەجیهانی گەورەكاندا بەرجەستە بوو.
ئەو مندااڵنەی كە پاكی و بێگوناهیان دەنواند ئێستا بوونەتە فیڵباز و بوونەوەری 
سەیر و دژی مەسیح لەالیەن شەیتانەوە یان بوونەوەری خەتەرناك رێنوێنی دەكرێن 
وەك لەفیلم����ی )گون����دی نەفرەت لێكراو – بەریتانی����ا 1960 – كە دەرهێنەرەكەی 
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ژانرو
تایبهتمهندییهکانی
كامەران گوڵفەڕ
گه ڕانه وه  بۆ جوانیناسی و مێژووی فه لسه فه ی هونه ر و ئه و باسانه ی 
وا له  س����ه ر به رهه مه  هون����ه ری و ئه ده بییه کان ک����راوه ، ئه مه مان بۆ 
ده س����ه لمێنێ که  پاش به رهه مهاتنی هه ن����دێ ده ق، تابلۆ و به رهه می 
هون����ه ری، هه وڵ����دراوه  هه ندێ خاڵ و الیه نی هاوب����ه ش له  نێوان ئه و 
به رهه مان����ه دا بدۆزرێته وه  و وه ک رێس����ا و ته نان����ه ت هه ندێجاریش به  
یاسای نه گۆڕ دابنرێن. ئه گه رچی ده کرێ کۆمه ڵێک ویستی ئایدیالی له  

پشت ئه و رێسابه ندییه وه  بدۆزینه وه ، وه ک په یبردن به  چییه تی 
هونه ر و کاریگه رێتی دانان له س����ه ر داهاتووی ئه و هونه ره  و.. 

که  به شێکیان به  شوێنێک نه گه یشتوون، به اڵم بێگومان به دواهاتێکی 
ئه و هه واڵنه  بۆ دۆزینه وه ی خاڵی هاوبه شی به رهه مه کان، بووه ته  هۆی 
ئه وه ی که  زانیاریی مرۆڤ س����ه باره ت به  هون����ه ره کان پێش بکه وێ، 
ئه مه ش له  رێگه ی پۆلێنکردن و ده س����ته به ندیكردنی به رهه مه  لێکچوو 
و هاوش����ێوه کانه وه . یه کێک له و چه مکانه ی که  له و بواره دا که ڵکی لێ 

وه رگیراوه  چه مکی ژانره .
 ژانر )genre( وش����ه یه کی فه ره نسییه  و به  مانای جۆر و چه شن 
دێ����ت. ئه گه رچی وێده چێت وه ک چه م����ک مێژوویه کی دوور و درێژی 
نه بێ����ت، ب����ه اڵم وه ک کارک����رد ده کرێ پێش����ینه ی موت����االی ژانر و 
دابه ش����کردنی چه شنه  ئه ده بی و هونه رییه کان تا الی کتێبی بووتیقای 
ئه ره س����توو ببه یه ن����ه  دواوه، ئه وکات����ه ی ئه ره س����توو ده س����تده داته  
دابه ش����کردنی هونه ر بۆ هونه ری ته قلیدی و هونه ری شیعر و باس له  
دوو چه ش����نی گرنگی شیعر ده کات؛ نمایش����ی )کومیک و تراژیک( و 
داس����تانی، باس����کردنه که ی ده چێته  خانه ی موتاالی ژانره وه . ره نگه  
ئێسته  ئێمه  ئه و دابه شکارییه  به  ژێر ژانر)sub genre( یان وڕده  
ژانر دابنێین، به اڵم ده توانێ س����ه ره تایه کی باشبێت بۆ بیرکردنه وه  له  
ژان����ر. ئه گه ر بمانه وێ پێناس����ه یه کی کورتی ژانر بکه ی����ن بریتییه  له  
هه وڵێک بۆ کۆکردنه وه  و ده سته به ندی و پۆلێنکردنی هه ندێ به رهه م 
که  چه ندین خاڵی هاوبه شی سه ره کییان هه یه . واقیعییه ت ئه وه یه  که  
کۆمه ڵێ����ک  وه ک  ژان����ر  زاراوه ی 
ئه ده بیاته وه   له   دیکه   زاراوه ی 
هاتووه ته  ناو دنیای سینه ماوه . 

ئه گه رچ����ی له  موت����اال ئه ده بییه کاندا گه لێک له م ب����واره دا توێژینه وه  
کراوه ، به اڵم ئه مه  ته نه����ا له  1950 به مالوه یه  که  خوێندنه وه ی ژانری 
دێت����ه  ناو موتاال س����ینه ماییه کانه وه  و ل����ه  کۆتاییه کانی ده یه ی 60دا  
په ره ده ستێنێ. موتاالی ژانر له  سینه مادا زیاتر سه باره ت به  فیلمانی 
ره وت����ی زاڵ و تیجاری و به  تایبه ت س����ینه مای هالیوود بووه ، به اڵم 
ه����ه ر چۆنێک بێت ژانر توانیویه  یارمه تییه ک����ی زۆر بدات به  موتاالی 
س����ینه مایی و ته نانه ت پێشکه وتنی س����ینه ما له  هه ندێ بواردا. ژانر 
کۆمه ڵێ����ک کارک����ردی جیاوازی بۆ س����ینه ما بووه  که  ه����ه م بینه ر و 
وه رگ����ری گرتووه ته وه  و هه م به رهه مهێنه رانی فیلم. ده بێ ئه وه مان له  
بیر نه چێت که  به رده وام له  دوو الیه نه وه  س����ه یری ژانر ده کرێت که  له  
بنه ڕه ت����دا دوو الیه ن����ی پێکهێنه ری ژانره کانن: یه که م وه س����فی: واته  
وه ک خ����اڵ و الیه ن����ی لێکچ����وو و هاوش����ێوه یی فیلم����ه کان. دووه م 

کارک����ردی: وه ک ته جره ب����ه  هاوبه ش����ه کانی 
م����رۆڤ، ب����ۆ نموون����ه  ت����رس. ل����ه  موتاال 
ژانرییه کاندا ئ����ه وه ی زۆر گرنگی پێده درێت 
بۆ ژانربه ندی ش����ێوه ی گێڕانه وه یه ، واته  به  
الی زۆرکه س����ه وه  ئه مه  له  سه رتاوه  شێوه  
گێڕانه وه یه  که  ده توانێ خاڵی کۆکه ره وه  و 
هاوبه ش����ی کۆمه ڵێ����ک فیل����م بێ����ت تا له  
دواجاردا بخرێنه  ناو ژانرێکه وه . به اڵم ئه م 
شێوه ی گێڕانه وه یه  به  ته نها ناتوانێ ببێت 
به و خاڵه  سه نته رییه  بۆ پێکهێنانی ژانر، 
بۆی����ه  ناوه رۆک )زیاتر تێ����م(، کاراکته ر، 
ئایکۆن و نیش����انه ، ل����ه و تایبه تمه ندییه  

هاوبه ش����انه ن که  کۆمه ڵێ����ک به رهه م لێک نزی����ک ده کاته وه . 
کارێ����ک که  ژانر ده ی����کات ئه وه یه  که  هه ن����دێ چاوه ڕوانی له  بینه ردا 
دروس����ت ده کات و ب����ه  به رهه می دیکه  ده یانس����ه لمێنێت و له  هه ندێ 
کاتیش����دا به  هێواش����ی تووش����ی گۆ ڕانی ده کات. خودی ژانره کان له  
س����ینه مادا خاوه ن����ی مێژوویه ک����ن که  ب����ه رده وام وه بی����ری بینه ری 
ده هێننه وه . واته  له  رێگه ی ئه وه ی که  تا ئێس����ته  بووه  بیچم به  چێژ 
و چاوه ڕوانییه کان����ی بینه ر ده ده ن له  ب����ه رده م فیلمێکدا، بۆ وێنه  له  
ژانری وێس����تێرندا، به  ش����ێوه یه ک له  ش����ێوه کان هه م����وو ئه و فیلمه  
پێش����ووانه  وا بینه ر له و ژانره دا بینیویه تی یارمه تیده ره  بۆ تێگه یشتن 
و پێوه ندیگرتن����ی له وه ی که  ش����ه ڕێک له  نێوان خێر و ش����ه ڕدا روو 
ده دات و چه ندین ئه کشێن و حه ره که تی تێدا ده کرێت که  کۆتاییه که ی 
زاڵبوونی قاره مانی س����ه ره کییه ، یان النیکه م زاڵبوونی شارستانیه ته  
به  سه ر وه حش����یگه ریدا. له و ژانره دا به  زۆری دیمه نی رووداوه کان له  
ده ش����ت و به رده اڵنه کاندای����ه  ک����ه  قاره مان ی����ان قاره مانانێکی که م، 
له هه مبه ر س����ته م و چه وسانه ودا هه ڵده ستن، ئێمه  له گه ڵ که سایه تیی 
ده روونگ����ه را و خه مۆکدا ب����ه ره وڕوو نین، به ڵکو چاوه ڕێین که س����ی 

ئه کتی����ڤ و نه ترس پاڵه وانی یه که م بێت. ئ����ه م مودێله  که  ملمالنێی 
خێر و شه ڕ و شارستانییه ت و وه حشیگه رییه ، له  سه ر بنەمای دووانه  
لێک����دژه کان وه س����تاوه ، ب����ه اڵم ئ����ه وه ی له  ژان����ردا گرنگ����ه ، نه ک 
به رهه مهێنانه وی هه مان داس����تان، به ڵکو وه فادار مانه وه یه  به  خودی 
مودێله که ، هه رچه ند له به رێکه وه  گۆڕینی هه ندێ واریاس����یۆن ده بێته  
هۆی پێش����که وتنی ژانر. له  ناو فیلمی ژانردا گۆڕینی ئه و واریاسۆنانه  
ده بێ ت����ا ئه و راده یه  بێت که  به  ته واوه تی ل����ه  چوارچێوه ی ژانره که  
ده رنه چێ����ت و ته جره به ش نیش����انی داوه  گۆڕانه کانی ناو ژانر هه رگیز 
ئه ون����ده  نیی����ه  که  فیلم له و ژان����ره  ده رباز ب����کات، که ئه گه ر وا ببێت 
ناونان����ی به  فیلمی ژان����ر بێ مانا ده بێته وه ، که وات����ه  چوونه  ناو ژانر 
جۆرێک له  موحافیزه کاریی تێدایه . لێره وه  له  سینه مای ژانردا چه مکی 
ئاشنایی س����ڕینه وه  هێنده  گرنگ نییه  که  ئاشناکردنه وه  گرنگه . هه ر 
بۆیه  له  پێناس����ه یه کی زێده ڕۆیانه دا هه ندێ پێیانوایه  فیلمی ژانر ئه و 
فیلمه  تیجاریانه ن که  له  رێگه ی تێکرار و 
جۆراوجۆرییه وه  چیرۆکانێکی ئاش����نا، به  
کاراکته ری ئاش����نا و له  دۆخی ئاش����نادا 
ده گێڕنه وه . به اڵم وه ک گوترا هه میش����ه  
ئه م ئاش����نا بوونه  له  س����یکلێکدا دووپات 
نابێته وه  به ڵکو به  ش����ێوه ی هێور و نه رم 
گۆڕان����ی به س����ه ردا دێت. به  نیس����به تی 
سینه ماوه  له به ر ئه وه ی فیلمی ژانر وه رگری 
گش����تیی ب����ه الوه  گرنگ����ه ، پێوه ندییه کی 
راسته وخۆی به  کات و شوێنه وه  هه یه ، هه ر 
ئه م����ه  واده کات که  به  پێی کات و ش����وێن 
بگۆڕدرێ����ن و گه ش����ه  بکه ن و ل����ه  هه ندێ 
کاتیش����دا ته نانه ت پیر بن و بمرن. کریستیێن میتز پێیوایه  ژانره کان 
س����یکلێک له  گۆڕان ده پێون که  به  کورت����ی بریتییه  له  چوار قۆناغ: 
س����ه ره تا ل����ه  دایک ده بن و گه ش����ه  ده ک����ه ن تا ئه وه ی کالس����یک و 
جێکه وت����وو ده بنه وه ، پاش����ان کۆمه ڵێک فیلمی����ان لێده که وێته وه  که  
جۆرێ����ک له  پارۆدی و دژوارییان له گه ڵ فیلمه  کالس����یکه کانی هه مان 
ژانردا هه یه ، پاشان به رهه مانێکی وه ها دێن که  ئه م گریمانانه  ده خه نه  
مه ترس����ییه وه  که  س����ه ر به و ژانره ن، له  قۆناغی کۆتایی����دا ده که ونه  
ره خنه گرتن له  هه مان ژانر. راس����ته  ئه م س����یکله  ب����ۆ هه موو ژانرێک 
راست ده رنه چووه ، به اڵم سه لمێنه ری بزۆزی و نه وه ستان و ئاڵوگۆڕه  
ناوه کییه کان����ی ژانره . ره نگه  ئه م پرس����یاره  له  جێ����ی خۆیدا بێت که  
بپرس����ین ژانر و موتاال ژانرییه کان به  که ڵکی چی دێن؟ به  نیس����به تی 
بین����ه ره وه  وه ک گوت����را ده توان����ێ ب����ه  پێ����ی س����ه لیقه  و ح����ه ز و 
چاوه ڕوانییه کان����ی خ����ۆی، له  فیلمی ژان����ر چێژێکی زیات����ر ببات و 
فیلمانێک ل����ه  ژانرێکی تایبه تدا بۆ دیتن هه ڵببژێرێت. به  نیس����به تی 
به رهه مهێنه رانیش����ه وه  هه ر ئه مه  تا راده یه ک ئه وه  ده گه یه نێت که  له و 
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چاوه ڕوانییان����ه  ئاگادارن و به  پێی ئه وه  فیل����م به رهه م دێنن و بینه ر 
راده کێش����ن. جگ����ه  له م قازانج����ه  پراتیکییه ، موت����االی ژانر چه ندین 
کارکردی گرنگی بووتیقاییش����ی هه یه  که  به  کورتی هه ندێکیان بریتین 
له : روانگه یه کی گش����تیمان س����ه باره ت به  به ش����ێکی گه وره  و گرنگی 
س����ینه ما پێده دات، نه زم و پۆلێنکردنی فیلمه کان سانا ده کاته وه ، بۆ 
بین����ه ر و ته نانه ت ره خنه گریش پێوه ر دروس����ت ده بێت، موتاالی ژانر 
ده توانێ بۆ تێگه یش����تن له  فیلمێکی دیکه  یارمه تیده ر بێت. ئه گه رچی 
ئه م خاڵه  پۆزه تیڤانه  له  موتاالی ژانردا هه یه ، به اڵم وه ک نیش����اندراوه  
ژانره کان ئه وه نده ش روون و ش����ه فاف نین و تێکه ڵبوونی ژانره کان به  
یه کت����ر و هه روه ها گۆڕین����ی ناوه کیی خۆی����ان واده کات که  نه توانین 
هه م����وو جارێک به  دڵنیابوونه وه  باس له  ژانر بکه ین. ته نانه ت هه ندێ 

پێیانوای����ه  هیچ فیلمێک ئه وه نده  په تی نییه  که  به  
ته واوه ت����ی له  ناو ژانرێک����دا دابنرێت، یان به  پێی 
هه موو ئ����ه و تایبه تمه ندی و خه س����ڵه تانه  بڕواته  
پێش که  س����ه باره ت ب����ه  ژانره که  هه ی����ه . ئه مه  
واده کات ک����ه  به  پارێزه وه  ب����اس له  ژانر بکرێت، 
لێره وه  خ����ودی ژانر ورد و جوزئی تر ده کرێته وه  
 )sub genre( و که سانێک باس له  ژێر ژانر
ده که ن و ده یانه وێ وردتر له  تایبه تمه ندییه کانی 

هه ندێ فیلمی ناو ژانر بدوێن، بۆ نموونه  ژانری کۆمێدیا خۆی چه ندین 
ج����ۆری لێده که وێت����ه وه  ک����ه  چه نده  له  خاڵ����ی هاوبه ش����یان گرنگه  
جیاوازییه کانیش����یان جێگه ی س����ه رنجه . له  هه ر حاڵ����دا ئه گه رچی تا 
س����ااڵنێک و ره نگ����ه  ئێس����ته ش موتاالی ژان����ر زیاتر بریت����ی بوو له  
دیاریکردن����ی هه ندێ تایبه تمه ندیی هاوبه ش����ی فیلم و ئه و خااڵنه ی وا 
باس����مان لێکرد، به اڵم ئێس����ته  موتاالی ژانر له و حاڵه ته  ترازاوه  و بۆ 
دیاریکردنی که ڵکه ڵه  کۆمه اڵیه تییه کان و هه روه ها ده رخس����تنی گوتار 
و وه رچه رخان����ه  ئایدیۆلۆژیکه کان که ڵک����ی لێوه رده گیرێت. واته  ئیدی 
موت����االی ژان����ر ته نه����ا بریتی نییه  له  ده سنیش����انکردنی خس����ڵه تی 
فیلمه کان، به ڵکو بریتییه  له وه ش که  ئه و خه س����ڵه تانه  چ کارکردێکی 
ئایدیۆلۆژی����ک و کۆمه اڵیه ت����ی و ئابوورییان هه ی����ه . چونکو ژانره کان 
چه نده  له  زه رووره ته  سه رمایه دارانه کانی پیشه ی سینه ما کاریگه رێتی 
وه رده گرن، هێنده ش له  س����ه لیقه ی وه رگر و واقیعییه ته  کۆمه اڵیه تی و 
س����ه رده مێکی  هه ر  مێژووییه کان����ی 
دیاریکراو. که واته  موتاالی ژانره کان 
ده توان����ێ ده رخ����ه ری خوازیاری و 
جه م����اوه ر  گوت����اره   هه روه ه����ا 
ناب����ێ  بێ����ت.  په س����ه نده کانیش 
ئه وه ش����مان له  بیر بچێت که  خودی 
س����ینه ما و به  تایبه ت فیلمی ژانری، 
له  به ر تێکرار و چه ند پاته بوونه وه ی 
ده توان����ێ مودێ����ل و ئولگویه کی به  
هێزی����ش بێت بۆ س����ه لیقه  و زه وقی 
بینه ران. هه ر ئه م����ه ش موتاالی ژانر 
گ����رێ ده داته وه  به  ژیانی رۆژانه  و موت����اال کولتوورییه کانه وه.  به  هه ر 
حاڵ وه ک گوترا سنوور کێشانێکی بنبڕانه  له  نێوان ژانره کاندا دژواره  
و هه م����وو ژانره کان پێوه ندی����ی نێوان ده قییان پێک����ه وه  هه یه ، هه ر 
ئه مه ش وایکردووه  که  له  دیاریکردن و ته نانه ت به  ژانر دانانی هه ندێ 
فیلم����دا رای جیاواز هه بێت، کۆمه ڵێک هێنده  ژانره کان به رباڵو ده بینن 
که  به  پێی ناوه رۆک، زۆربه ی فیلمه کان دابه ش ده که ن به  سه ر ژانردا 
و که سانێکی دیکه ش ته نها چه ندی جۆری سنووردار به  ژانر داده نێن، 
که واته  رێکه وتنێکی ته واو له س����ه ر چه ش����نه کانی ژانر نییه  و هه ندێ 
کات ئه وه ی که سانێک به  ژانری ده زانن که سانێکی دیکه  به  ژێر ژانری 
داده نێن، یان به  ش����ێوازێکی س����ینه مایی ده یبینن. ب����ۆ وێنه  فیلمی 
ن����ووار، که  هه ندێ به  ژانرێکی س����ه ربه خۆی داده نێن و هه ندێکیش به  
به ش����ێک له  ژانری ترێیلێر، ئه مه  ده س����ه لمێنێ که  چه نده  ژانربه ندی 
هه وڵب����دات پۆلێنکردنێکی رێک و وردمان بۆ دیاری بکات، به اڵم له به ر 
ئه وه ی له گه ڵ دیارده ی هونه ریدا ب����ه ره وڕووه  ناتوانێ به  بنبڕێتییه وه  

ئه مه  بکات.

 

كێشەوئازارەكانی
كورد
لەسینەمایجیهانیدا
مەسعودی مەال هەمزە

سینەما الی كورد
ك����ە باس����ی ك����ورد دەكەی����ن، بێگومان مەبەس����تمان ل����ە پارچە 
باش����وورەكەیەتی، لەبەرئەوەی ئەو س����ەرچاوانەی لەبەردەستن زیاتر 
باس لە سینەما لە باشووری كوردستان دەكەن، ئەگەر باسی مێژووی 
س����ینەما بكەین، جگ����ە لە یەڵماز گۆنای كە ب����ە یەكێك لە رابەرانی 
سینەمای كوردی دادەنرێ، وەلێ بە پێی ئەو سەرچاوانەی باسی دەكەن 
و لەبەر دەستیش����ن، یەكەم فیلمی سینەمایی لە باشووری كوردستان 
»نێرگز بووكی كوردستان« بووە، كە جەعفەر عەلی كاری دەرهێنانی 

بۆ كردووە، چەند ئەكتەرێكی كورد بەشداریان تێدا كردووە. ئەگەرچی 
قسەكردن لەسەر یەكەمین فیلم هێشتا روونكردنەوەی زیاتری دەوێ.

كورد و سینەما لە جیهان
كە باس لە س����ەرەتای س����ینەما لە كوردستان دەكەین، فیلمەكانی 
یەڵماز گۆنای نەبێ، بێگومان بەش����ی هەرەزۆری ئەو فیلمانەی دیكە 
ناوخۆی����ی بوونە و نەتوانراوە بگەییەنرێنە دەرەوەی كوردس����تان، جا 
چ لەبەر باری سیاس����ی یاخود ئاس����تی فیلمەكان لەرووی تەكنیكەوە 
بووبێ، گرنگ ئەوەیە وەكو پێویس����ت نەتوانراوە فیلمە س����ینەماییە 
كوردییەكان بگەیەنرێنە دەرەوەی كوردس����تان، بەمەش هونەرمەندانی 
دنیا نەیانتوانیوە لە رێگای هونەر لە ئێش و ئازار و ئەو كارەس����اتانە 

بگەن، كە بەسەر كورد هاتوون.

دەرگا بەڕووی سینەمای كوردی كرایەوە
ل����ەدوای راپەرینی بەهاری 1991 بەگش����تی و ئازادكردنی عێراق لە 
ساڵی 2003 بەشێكی زۆر لە هونەرمەندانی كورد بە تایبەتی ئەوانەی 
رۆژێك لە رۆژان ئارەزوویان لەكاری س����ینەمایی بوو، دەس����تیان دایە 
كاری سینەمایی و چەندین فیلمی كوردیان بەرهەمهێنا، كە ئەو فیلمانە 
لە بەش����ێك لە واڵتانی دنیا نمایش����كران و بەشێكیشیان بوونە جێی 
س����ەرنجی هونەرمەندان و خەڵكانی دنیا، بە ش����ێوەیەك كە بەشێكی 
زۆر لەوانە ه����ەر نەیانزانیوە كورد ئەو هەموو ئازارە دراوە و ئەوەندە 
تاوانەی بەرامبەر ئەنجام دراوە، باش����ترین نموونەش كە خۆش����ی لە 
راگەیاندنەكان باس����ی كرد »س����رتە لەگەڵ با«ی شەهرامی عەلیدی 
بوو، كە دەیگوت: بەش����ێكی زۆر لەوان����ەی ئەو فیلمەیان بینی بەهیچ 

شێوەیەك نەیاندەزانی كە كورد جینۆساید كراوە.
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فیلم����ی س����ینەمایی لەس����ەر كورد 
بەره����ەم بێنن، فیلمی س����ینەمایی 
یەكێكە  كەرك����ووك«  »گوڵەكانی 
لەو بەرهەمانەی هەریەك لە واڵتانی 
ئیتاڵیا، سویسرا و كوردستان وەكو 
كۆمپانیای ڤیژوەڵ كەی لەو كارە بەش����دارن و ئێس����تا 
ئەو فیلمە لە قۆناغی وێنەگرتنە، كە س����تافی كاركردنیشی بریتین لە 
گروپی »كوردس����تان« زیاتر لە 20 كەس بەشدارە لە بەرهەمهێنانی 
ئەو فیلمە، ئەوەی دیكە گروپەكانی بەش����داربوو لە ئەوروپا س����تافی 
وێنەگرتن لە ئیتاڵیاوە هاتوون، كاری دەنگ لە سویس����راوە هاتوون، 
مكیاژ ئەوانیش لە سویس����راو فەڕەنسا بەشدارن، لە ئێرانیش گروپی 
س����ێت و دیكۆر هاتوون، ئەوانی دیكە بەش����ی رووناكی و بەشەكانی 
دیكەی ئەو پرۆژەیە هەمووی س����تافی خەڵكی كوردس����تانن، كەوابێ 
بەش����داریكردنی س����تافێكی وا گەورەو تێكەڵ كە ل����ە واڵتانی دنیاوە 
هاتوون، بێگومان سوودی دەبێ بۆ كورد، لەبەرئەوەی ئەگەر هەریەك 
لەو واڵتانە لەبەر س����تافەكەی خۆی بای����ەخ بەو فیلمەو ناوەرۆكەكەی 
بدا، ئەوا بێگومان ئەو جۆرە كارانە لە بەرژەوەندی كورد تەواو دەبێ 
و لەم����ەودواش هونەرمەندانی كورد دەتوانن ئ����ەو هەالنە بقۆزنەوە و 
هەریەك لەو واڵتانە وەكو سپۆنس����ەر بۆ كارەكانی خۆیان بەكاربێنن، 
تاكو كەرتی تایبەت بۆ بەرهەمهێنانی فیلمی سینەمایی لە كوردستان 

دروست بێ.

فیلمی سینەمایی كوردی 
بە زمانی بیانی 

دوای ئەو هەواڵن����ەش ئەوجارەیان 
س����ینەماكارانی ك����ورد هانای����ان بۆ 
بەرهەمهێنان����ی فیلمەكانی خۆیان بە 
زمانی ئینگلیزی ب����رد، هەر ماوەیەك 

پێش ئێس����تا سینەماكاری كوردی دانیش����تووی واڵتی ئەمریكا جانۆ 
رۆژبەیانی فیلمی »چاپڵنی چیاكان«ی لە كوردس����تان وێنەگرت، كە 
تەواوی ئەو فیلمە باسی لە ئازارەكانی كورد دەكرد و زیاتر لە 70%ی 
دیالۆگەكان����ی فیلمەكە بە زمانی ئینگلیزی ب����وو، بینای كاراكتەرانی 
فیلمەكەش بریتی بوو لە واڵتانی دنیا و كاری هاوبەش����ی س����ینەمایی 
دوابەدوای ئەوەی لە رێگای فیلمە سینەماییە كوردییەكانەوە بەشێك 
لە هونەرمەندانی دنیا ئاش����نای ئێش و ئازارەكانی كوردبوون، ئەوجا 
هەوڵیاندا بە هاوبەشی لەگەڵ سینەماكارانی كورد و بەڕێوەبەرایەتییە 
سینەماییەكان كاری هاوبەش بكەن بۆ بەرهەمهێنانی فیلمی سینەمایی، 
باش����ترین نموونەشمان فیلمی سینەمای »ش����وێنێك بۆ یاری« بوو، 
ل����ە دەرهێنانی ش����ەوكەت ئەمین كوركی، كە ب����ەم دواییە ئەو فیلمە 
لە فێس����تیڤاڵی پوس����انی نێودەوڵەتی لە واڵت����ی كۆریا دوو خەاڵتی 
بەدەس����تهێنا، هەروەها فیلمی )چاپلن لە كوردس����تان(ە دەرهێنانی 
عەلی رەزا س����عادەت نیا كەبەرهەمی واڵتی ئێران و كوردس����تان بوو، 

كەئێستا ئەم فیلمە لەقۆناغی مۆنتاژكردن دایە.
 بێگوم����ان ئەو جۆرە كارانە ل����ە بەرژەوەندی كورددان و ئەو جۆرە 
فیلمانە بایەخێكی زیاتری پێدەدرێ لەالیەن ئەو واڵتانەی بەش����داریان 

كردووە لە بەرهەمهێنانی ئەو فیلمانەدا.

واڵتانی دنیاو فیلمی سینەمایی لەسەر كورد
دوای هەموو ئەو هەواڵنەی لە س����ەرەوە باسمكرد، ئێستا دەبینین 
واڵتانی دنیا هەوڵدەدەن بە س����تافی خۆی����ان و هونەرمەندی خۆیان 


