
66  ژماره  1 - نۆڤه مبه ری 2009 

سینەمای جیهانی

ئەوەی پازۆلینی لێیدەگەڕێت رۆحی مرۆڤایەتییە، 
ئەو رۆحە سافەی كە ماددییەتی ژیاری ئەمڕۆ پیسی 

نەكردووە.
tt

شیعر، دەشێ لەو شێوازەدا شتەكان و رووداوەكان لە تێڕوانینی كەسەكان 
ی���ان كاراكتەرەكانییەوە ببینین، پازۆلینی ل���ە رۆحی كاراكتەرەكانییەوە 
ق���وڵ دەبێت���ەوە، وەك دەریاوانێكی نێو خەون و نەس���تی ئەوان، هەر 
لەوێشەوە هەست بە كامیرا دەكەین، كە شوێنی كاراكتەرەكان دەگرێتەوە، 
لەبری ئەوان رادەكات، وەك چۆن ش���تەكان و دیمەكان لە گۆش���ەنیگای 

كەسایەتیەكانەوە دەبینین..
س���ینەما كاتێك دەبێتە ئامرازێك بۆ گوزارشتكردنی حەقیقەتی واقیعی و 
خوێندنەوەی ئەو دیوو واقیع، كە ه���ەر تەنها لەدووتوێی نمایانكردنێكی 
رووكارانە و پەڕپووت و ساختەكارانەدا نامێنێتەوە، بەڵكو زمانی شیعری 
وەر دەگرێ���ت، س���ینەما چوونە نێو قواڵیی ئەفس���انەیە، ب���ەو مانایەی 
كە ئەفس���انە ب���ۆ مرۆڤایەتی خەیاڵ���ی مندااڵنەی لەخ���ۆدا هەڵگرتووە، 
حەقیقەتیش لە تاكە خەونێكدا قەتیس نابێت، بەڵكو لە كۆمەڵێك خەونی 

مرۆڤانەدایە..

شیعریەت لە سینەمای 
»پازۆلینی«دا
ن: حمید عقبی
و: عەبدولموتەلیب عەبدوڵاڵ

پیر پاولۆ پازۆلین���ی )Pier Paolo Pasolini(  دەرهێنەری 
س���ینەمایی لە ئاسمانی شیعر و شانۆوە هاتۆتە خوارەوە.. پازۆلینی 
ل���ە بوارەكانی ش���یعر و رەخنە و رۆمان و هونەری ش���ێوەكارییەوە 
داهێنانەكان���ی خۆی خس���تۆتەروو. ل���ە ژیانی منداڵ���ی و گەنجیدا 
چەرمەس���ەری و ه���ەژاری زۆری كێش���اوە، دوات���ر لەگ���ەڵ دایكی 
گەیشتۆتە شاری »رۆما« و لە یەكێك لە هەرێمە هەژارنشینەكان لە 
باڵەخانەیەكی هەژارانە نیش���تەجێ بووە. پاشان لە ئاسمانی هونەر 
و داهێنان دەركەوتووە، ئێس���تا كارەكانی ئ���ەو بۆ قوتابیانی بواری 
ئەدەب و هونەر و سیاس���ەت و كۆمەڵناسی بە سەرچاوەی فەلسەفی 

و ئیستێتیكی دادەنرێت.
ئێمە لەو بابەتەدا جەخت لەسەر بەهای جەستەو دەاللەتەكانی جوانی 
و فەلس���ەفی دەكەینەوە و لەو بارەشەوە دەشێ فیلمی )شا ئۆدیب(  

وەك نموونەیەك بۆ ئەو لێكۆڵینەوەیە هەڵبژێرین.
زمانی ئەدەبی سەبارەت بە پازۆلینی ئامرازی گەیشتنە، بەاڵم زمانی 
سینەمایی زمانی وێنەئامێزی ئەبستراكە، وێنەی سینەمایش شێوەی 
ئاماژە وەردەگرێت. ئاس���انە وش���ەكان لە فەرهەنگێ كۆ بكەینەوە، 
بەاڵم فەرهەنگێ بۆ كۆكردنەوەی وێنە مەحاڵ دەكەوێتەوە. بەمجۆرە 
ناتوانین رێسایەكی دیاریكراو بۆ داهێنانی وێنەی سینەمایی دابنێین. 
كەواتە سینەما هەر تەنها وەسفكردن نییە، یان گێڕانەوەیەكی ئەدەبی. 
بەڵكو هونەرێكی ش���یعری س���ەربەخۆیە و ئامرازی گوزارش���تكردنی 
تایب���ەت بەخۆی هەیە، لەگەڵ ئەوەش بەش���ێك یان جۆرێك نییە لە 

ئەدەب.
لە تێڕوانینی ئەو بیریارە، س���ینەما كاتێك دەبێتە ئامرازی دەس���تی 
بۆرژوازیی���ەت، كە زمان و ش���ێوازی ئەدەبی تەنها وەك ئامرازێك بۆ 
نيشاندانی وێنەی سینەمایی بەكار بهێنێت، لەوێوەش ئاستی سینەما 

نزم دەبێتەوە.
پازۆلینی فیلمەكانی بە پش���ت بەس���تن بە ش���ێوازی تایبەتی خۆی 
دەرهێناوە، ئەو شێوازەش���ی بە دیالۆگی ئازادو ناراس���تەوخۆ، یان 
خودی ئازادو ناراس���تەوخۆ ناو دەبرێت. بەمجۆرەش سینەما دەبێتە 
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 لە سەرەتای فیلمی » شا ئۆدیب » لە دوورەوە لە دایكبوونی منداڵێك 
دەبینی���ن. ئەو دیمەنە وێنەی ل���ە دایكبوونی پازۆلینی لە بیس���تەكانی 
س���ەدەی بیستەمدا دەكێش���ێ. دواتر منداڵەكە لە باخچەیەكدا دەبینین، 
هەروەها دەبینین دایكی لەگەڵ هاوڕێكەیدا رادەكات! سروش���ت لە دیدی 
ئەو منداڵە وەك دایكێك وایە، كە كۆرپەكەی لە باوەش گرتووە و سەیری 
دەكات و دواتر منداڵەكە س���ەیری ئێم���ە دەكات، ترس و دڵەڕاوكێی لە 

رووخس���اردا دەبینرێت. لێرەدا پازۆلینی ئەو بەربەستە تێكدەشكێنێ كە 
لەنێوان كەسێتی و بینەردا هەیە. ئەو بینینانە هەڵگەڕانەوەیە، كەسایەتی 
رۆڵ���ی بینەر وەردەگرێ و دەبێتە گەواهیدەر بەس���ەر بینەردا. كاراكتەر 
یان كەس���ایەتی هەر تەنها وێنەیەكی جوالو نیی���ە، رۆحێكی نیگەران و 
سەرلێش���ێواوە، هەوڵدەدات ئەو نیگەرانییە بگوازێتەوە، نەك هەر هێندە 
بەڵكو هەوڵدەدات ئەو نیگەرانی و ترسە لە دەروون و رۆحی بینەر خەڵق 
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فیلمی شا ئۆدیب دەرفەتێكە بۆ نمایانكردنی ئازادی 
مرۆڤایەتی لە بەرانبەر چارەنووسدا. tt

حەقیقەت بە پش���ت بەستنی ئەفسانە لە چوارچێوەیەكی هونەری 
ش���ێوەكاری ژیاننام���ەی خۆی نمای���ش ب���كات،. فیلمەكە دەبێتە 
دەرفەتێك بۆ نمایانكردنی مەس���ەلەیەكی گرن���گ، ئەویش ئازادی 

مرۆڤایەتیە لە بەرانبەر چارەنووسدا.
پازۆلینی لە یەكێك لە گفتوگۆكانیدا جەخت دەكاتەوە و دەڵێت: من 
ئەو منداڵەم، باوكی باوكی منە و دایكی دایكمە.. باوكی پەلكێش���ی 

دەكات بۆ ئەوەی بیخەسێنێ و توانای سێكسی لە دەست بدات.
دەچینە بەش���ی دووەم، لە واقیع���ەوە بەرەو ئەفس���انە دەبینەوە. 
دەبینین »ئۆدیب« بە قاچەكانییەوە هەڵواسراوە، هەردوو دەستیشی 
بەس���تراونەتەوە، جەستەی رووت و قووتە، س���ەربازێك بە تەنیا لە 
بیابان بەجێیدەهێلێ. مەرگ هەڕەش���ەی لێ���دەكات و لە دەوروبەری 
ئااڵوە. بۆ یەكەمجار قیژەی منداڵەكە دەبیستین. ئەو قیژەیە گوزارشت 
لە نكۆڵیكردنی جیابوونەوە لە جەستەی دایك دەكات، ئەو دایكەی كە 
خۆش���ی دەوێت، نكۆڵی لەوە دەكات كە دایكی واز لە باوكی بهێنێت. 
جەستەی رووتی منداڵەكە لەگەڵ سروشتدا دەكەوێتە جەنگێكی قورس. 
مەرگ بە ئاس���مانەوە ش���ۆڕبۆتەوە، چارەنووس هێزی لەو مرۆڤە الوازە 

بڕیووە. 
هەر لەو س���اتەوە رەنگێك نزیك لە رەنگی پێستی مرۆڤ دەردەكەوێت، 
رەنگێكی خۆڵەمێش���ی، بۆر، رەش. پازۆلین���ی رەنگەكان كۆ دەكاتەوەو 
تێكەڵ بە یەكتریان دەكات تاكو سیحرێكی تایبەت خەڵق بكات و بینەری 
پێبوروژێنێ و بەرەو دەروازەی خەونە رەهاكان پاڵی پێوەبنێ. لە بەشی 
دووەم كە بە دەوری زەمەنی ئەفسانەییدا دەخولێتەوە، جەستەی مرۆڤ 
بەش���ێكە لە سروش���ت، جلوبەرگیش لە دەمامك دەچێت، لێرە پازۆلینی 
حەقیقەتێك���ی خەڵقكراو )كە منداڵەكەیە( بەو هەموو الوازییەوە دەخاتە 
بەرانبەر چارەنووس و س���ەختی سروش���ت، ئایا مەرگ بەسەر ژیاندا زاڵ 

دەبێت؟
باڵن���دە چڕنووك تیژەكان بە ئاس���مانەوە دەبینین، لە بەرانبەر ئەوانەوە 
منداڵێكی بچووك و الواز هەیە، لێرە جەس���تەیەك هەیە مەرگ هەڕەشەی 
لێدەكات و رۆحێكیش ژیان بە ئاوات دەخوازێ، پاشان تۆڵەسەندنەوە لە 
دەسەاڵتی باوك و جەورو ستەمەكانی.. كۆمەڵێك چركەساتی شلۆق، هەر 
چركەیەك بەهای خۆی هەیە. قیژەی منداڵەكە هەوڵدەدات ترس هەال هەال 

بكات، بە ترس و بیمەوە دەمانخاتە قواڵیی زەمەنێكی ئەفسانەییەوە.
جەستەی مرۆڤ وەك جەستەی سروشت رووتە، ئەو رووتییە بۆ دەرخستنی 
رووداوێك���ی ترس���ێنەر، یان ئارەزوویەكی سێكس���ییە. لێرە بۆنەیەك بۆ 
چۆنێتی بەرجەستەكردنی سەرەتای هەبوون لەئارادایە. »ئادەم« رووت 
بوو.. بەاڵم هەستی بە حەقیقەت نەدەكرد، ئەو كاتە نەبێت كە »حەوا« 
پاڵ���ی پێوەنا بیر لە ح���ەزی نەمری بكاتەوە.. چێ���ژ بۆخۆی دەروازەی 
نەمرییە، بەاڵم ئایا دەشێ هەست بە چێژ بكەین، بەبێ ئەوەی هەست بە 

پیرۆزی جەستە بكەین؟
چارەنووس یەكێك لە شوانەكان لێدەخورێ تا بە منداڵەكە بگات، شوانەكە 

بكاتەوە.
جارێك���ی دیكە دای���ك لەگ���ەڵ هاوڕێیەك���ەی رادەكات و واز لە منداڵە 
س���اوایەكەی دێنێ، دواتر منداڵەكە وەك بابەتێك لە عارەبانەی مندااڵندا 
دەبینی���ن. هەروەها وێن���ەی پیاوێك بە جلی س���ەربازی دەردەكەوێ�ت، 
منداڵەك���ە لەگ���ەڵ پیاوەكەدا چاو لە یەكتر دەب���ڕن، پیاوەكە كە باوكی 
ئەو منداڵەیە لە رووخس���اری بێزاری و تووڕەی���ی دەبینرێت. لە دیمەنی 
دووەم و لە بەشی یەكەمی ئەو فیلمە دایك و باوك دەبینین لە ژوورێكی 
سەربەخۆ ممارەسەی سێكسی دەكەن. منداڵەكە هەست بە ترس دەكات، 
جێگەكەی خۆی بەجێدیڵێت بۆ ئ���ەوەی بەدزییەوە چاو لە ژووری دایك 

و باوكی بكات.
 منداڵەكە كە تەقەمەنی بە ئاس���مانەوە دەبینێ، دەقیژێنێ، باوك هەست 
بە وەرس بوون دەكات، پاشان دایكی دەبینین كە دێت و منداڵەكە پەل 
كێ���ش دەكات، تا ئەو س���اتەش نازانین حیكایەتی ئ���ەو منداڵە چییە و 

چارەنووسی بەچی دەگات؟
ئەو فیلمە بۆ دەرهێنەر بۆنەیەكی باش���ە، تا لەپێناو تیشك خستنە سەر 
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منداڵەكە بەرەو ئاسمان بەرز دەكاتەوەو هەڵیدەگرێت، پاشا 
دەیڕفێنێ، پاش���ا دڵی پێخۆش دەبێت.. بانگەش���ەی ئەوە 
دەكات كە لە ئاس���مانەوە بۆی هاتۆتە خوارێ. ئایا ئاسمان 
ئەوەندە بە رەحمە خۆش���ی بە مرۆڤ ببەخش���ی؟ ئایا ئەو 
منداڵە بۆ زەوی و دنیای نوێ، دەبێتە سەرچاوەی خۆشی 

یان چەرمەسەری؟
كاتێ���ك رووبەرووی س���ینەمای پازۆلینی رادەوەس���تین، 
دەكەوین���ە بەرانب���ەر كۆمەڵێك دەاللەت ك���ە دەمانخەنە 
فەزای ئەفس���انەییەوە، بەرەو خاڵی یەكەمی سەرەتامان 
دەگێڕنەوە، لە هەمان كاتیشدا گوزارشت لە واقیع دەكات.. 
پازۆلینی لەپێناو ئەفسانە، واقیع بەجێناهێێڵێت.. وەك 
چۆن لە هەمان كاتیش���دا ئەفس���انە تەنها رێرەوی واقیع 

نییە.
»ئۆدی���ب« دەبینین، الوێكی ه���ەرزكارەو یاری لەگەڵ 
هاوش���انەكانی خ���ۆی دەكات، هەوڵدەدا س���ەركەوتن 
بەدەست بهێنێت، بۆ بەدەس���ت هێنانی تاج رادەكات، 
و هێزی جەس���تەیی و ف���رت و فێڵ بەكار دەهێنێت بۆ 
ئەوەی هەس���ت بە جیاكاری بكات فرت و فێڵ دەكات، 
ب���ۆ یاخی بوون ل���ە چارەنووس ل���ە ئامادەیی خوین 
رشتن دایە. ئەو كراسە سوورەی كە بەرزی كردۆتەوە 
خوازراوی تووندوتیژی و یاخی بوونە، وەك پشیلەیەك 
حەقیقەتی خۆی ناس ن���اكات، نە دان بە حەقیقەت 

دادەنێت نە ئامادەیە بزانێ حەقیقەت چییە.
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دەڕوات، وێنەكە بە ناروونی دەبینێ، ئێمە ئەو دیمەنە لە دیدی كەسێكەوە 
دەبینین كە دووچاری بەش���ێك لە كوێ���ری بووە. جارێكی دیكە دەبینین 
ئۆدیب لە بیابان ون بووە. جەس���تە و رۆح س���كااڵ لە شپڕزەیی دەكەن، 
بەاڵم ئۆدیب بڕیار دەدات بەدژی چارەنووس راوەستێ، هەوڵدەدات الیەكی 
دیكە هەڵبژێرێت نەك شانش���ینی »كۆرنتە« ئەو نایەوێت شای كۆرنتە 
بكوژێت، ئەو شایەی كە پەروەردەی كردووە، نایەوێت ئەو شاژنەش مارە 

بكاتەوە كە سۆز و خۆشەویستی دایكانەی پێبەخشیووە.
ئۆدیب لە قۆناغی ونبوونی لە بیاباندا س���ەردانی چەند گوندێك دەكات. 
پازۆلینی عەش���قی ئەوەیە كە هەژار و بێ نەوایان بخاتە روو، جەس���تە 
الوازەكان بە هەموو رەنگە سروش���تییەكانییەوە بەرجەستە بكاتەوە، كە 
سەرەڕای س���ەختی ژیان بەاڵم دەبینین سەما دەكەن و گۆرانی دەڵێن و 
خێزان پێكدەهێنن. ئەو نمایانكردنە لەسەر دەرخستنی دزێوی بۆرژوازییەت 
وەس���تاوە. ئەوەی پازۆلینی لێیدەگەڕێت رۆحی مرۆڤایەتییە، ئەو رۆحە 

سافەی كە ماددییەتی ژیاری ئەمڕۆ پیسی نەكردووە.
چارەن���ووس، ئۆدیب بەرەو ش���ارێكی خۆش دەبات، ل���ەوێ بە كەژاوەی 
»ش���ا الیوس« دەگات، كە باوكی راستەقینەی ئەوە، بەاڵم ئۆدیب لەوێ 
نكۆڵی لە رێگە بەردان دەكات، پاش���ان هەڵدەچێ، بە ش���ێوەیەكی زۆر 
دڕندانەش پاس���ەوانی شا دەكوژێت، پاش���ان باوكی دەكوژێت، زۆربەی 
وێنەكان لە دوورەوە دەبینی، یان لەبەر تیشكی خۆر بەشێوەیەكی نادیار 
دەیبینی، ئەو شێوانە بە مەبەستێكەوەیە، بۆ ئەوەی لەمیانی ئەو روودانە 

تووندوتیژە، بینەر چاوی نەبینێت.
ئۆدیب لەپێناو ناسكردنی مەعریفە، بەدژی ویستی خواوەند و چارەنووس 
رێگەیەكی بۆخۆی هەڵبژارد. ئەو هەڵبژاردنە یاخی بوون و گوێ نەدان بوو 
بە چارەنووس. نكۆڵیكردن بوو لەو رێگەیەی كە خواوەند بۆ چارەنووسی 
مرۆڤ حوكمی لەس���ەر دابوو، بەاڵم چارەنووس تۆڵەی لێكردەوە خستیە 
نێو تاوانێكی دزێوەوە. ئێمە لەبەرانبەر ملمالنێی كەسێتییەكاندا نین، 
لێرەدا مەخلوقگەلێكی مرۆیی هەن، بە هەموو هێز و تووندییەوە 

ملمالنێی دنیای میتافیزیك دەكەن.
لێ���رەدا باوك دەالل���ەت لە تەوتەم���ەكان دەكات، ئەوانەی 
دەسەاڵت و سێكس بۆ خۆیان دەپارێزن و منداڵ لەدایك 
و بەزەی���ی دایك بێ بەش دەكەن و دەیخەنە نێو بێ 

جەس���تە لەو فیلمەدا ئەیقۆنێكە دەاللەت ل���ە رۆح دەكات، پەنجەرەیەكە 
ب���ۆ چوون���ە ژوورەوەی دەروونی مرۆڤایەتی بە هەم���وو ئاڵۆزی و پەناو 
پێچەكانیەوە، بە هەموو تووندوتیژی و دڕەندەیی و بەو هەموو خەونانەی 

كە مرۆڤایەتی بە بەختیاری و نەمرییەوە دەیبینێت. 
ئۆدیب ب���ۆ راگەیاندنی خەونێكی س���ەیر و دڵەڕاوكێئامێز دەردەكەوێت، 
هەردەبێ س���ەفەری »دەلف« بكات، بۆ ئەوەی ل���ەوێ حەقیقەت ناس 
بكات. ئۆدیب بە جلێكی س���وور دەبینرێت. ئەوە رەنگی خوێنە جەستەی 
داپۆشیووە. ئۆدیب بەرەو چارەنووسێكی كڵۆاڵنە هەنگاو دەنێت، جارێكی 
دیكەش لەو دنیایە جیا دەبێتەوە كە تێیدا پەروەردە دەكرێت، دەبینین بە 
جلێكی سپی لێی دوور دەكەوێتەوە، وەك ئەوەی كفنی خۆی هەڵگرتبێت.. 

ئایا ئەوە سەفەری حەقیقەتە یان رووەو دنیای مەرگ دەبێتەوە؟
ئۆدیب بە »دەلف« دەگات، كۆمەڵێكی زۆر لە خەڵك دەبینێ لەرینەوەی 
وێن���ە دەبینێ. لێرەدا دەرهێنەر زەمان و مەكان لە دیدی كەس���ێتییەوە 
دەخات���ە روو. ئێمە لە كایەی ئەفس���انەدا نین، یان واقعێكی ش���ێواو.. 
پازۆلینی بەرەو دنیای میتافیزیكیمان دەبات. دەتوانین ئەو وێنەیە وەك 
پێشكەشكردنی رۆژی حیساب هەست پێبكەین، كاتێك كە خەڵق چاوەڕێی 
وش���ەی جیابوونەوە دەكات. كاتێك هەموو مەخلوقی خوا چاوەڕێی یان 

خۆشبەختی یان چەرمەسەری هەتا هەتایە دەكات.
ئۆدیب كاتێك بۆ راڤەكردنی خەونەكەی لە قەشەكە نزیك دەبێتەوە، ئێمە 
وەك بینەر قەشەكە لە دیدی كەسێتییەوە دەبینین، پیاوێك دەبینین بە 
جەس���تەیەكی داهێزراوەوە، كوێرێك كە لەژێر دارێك دانیشتووە، وێنەی 
ئەو پیاوە دەش���ێ لە دیدی س���ینەماییەكی بێ باوەڕ وەك خوازەیەك بۆ 
فیك���رەی خواوەند دەرك بكرێت.. خەیاڵ���ی خەڵكی هەژار و زەبوون لە 

درووستكردنی وزەو هەژموونی ئەو خواوەندەدایە.
ئۆدیب كاتێك كە دەزانێت باوكی خۆی دەكوژێت 

و دایك���ی خۆی م���ارە دەكات���ەوە دووچاری 
حەپەس���ان دەبێ���ت، ب���ەاڵم چارەنووس 

مش���تومڕ هەڵناگرێت. قەش���ەكە دەری 
دەكات، ئۆدیب ی���ان دەبێ بەرەنگاری 
چارەن���ووس بێتەوە، یان ملی بۆ كەچ 
ب���كات. ئۆدیب بەدژی تیش���كی خۆر 

پازۆلینی رەنگەكان كۆ دەكاتەوەو تێكەڵ بە یەكتریان 
دەكات تاكو سیحرێكی تایبەت خەڵق بكات و بینەری 
پێبوروژێنێ و بەرەو دەروازەی خەونە رەهاكان پاڵی 

پێوەبنێ.
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بەش���كردن و وێڵگەكانەوە. هەروەها ئەو كوش���تنەش ناشیرینە، كە بۆ 
وەدەستهێنانی جەس���تەی دایك و دەست بەسەر داگرتنی ئەو دەسەاڵتە 

دەدرێت كە لەژێر هێزی دیكتاتۆرانەی باوكدایە.
ئۆدیب سەفەرەكەی بە ئاراستە باشەكە درێژە پێدەدات، بە خەڵكی شار 
دەگات، بەاڵم ئەوان ش���ارەكەی خۆیان بەجێدەهێڵن لەبەر ئەو دڕندەیەی 
كە بەختیاری ئەوانی وێران كردووە. ئۆدیب بە كوش���تنی ئەو بوونەوەرە 
هەڵدەستێت، بەختیاری بۆ شارەكە دەگەڕێنێتەوە و دەبێتە مێردی شاژن 

و خاوەنی دەسەاڵت و شوێنی شا دەگرێتەوە.
لەو دیمەنەدا پازۆلینی كار بە جەستەی مرۆڤ دەكات، هەموو خەڵكەكە 
بۆ رەسمكردنی تابلۆیەكی ش���ێوەكاری بە هێلە راست و خوارەكانییەوە 
ب���ەكار دەهێنێت، كۆمەڵەكە بە جلوب���ەرگ و جولەیانەوە بەرەو تاریكی 
دەڕۆن، ی���ان بەش���ێوەیەكی رەمەكی بە ئاراس���تەی كامی���را دێن، ئەو 
بەجێهێنانە لە شێوازی ش���ێوەكارییەوە نزیكە، رەسمكردنی تابلۆیەك و 

دواتر رەشكردنەوە و هەمواركردنی هەندێك لە بەشەكانییەتی.
ش���تێكی دیكەی گرنگ ئەوەیە، كە هیچ دڕندەیەكی ناش���یرین نابینین.. 
ئۆدیب كەس���ێك دەكوژێت، كاڵوێكی سەیر دەخاتە سەر سەری، ئەوەی 
لێ���رە پازۆلین���ی دەیەوێت بیڵێ���ت، ئەوەیە كە خەیاڵ���ی مرۆڤ بۆخۆی 
درووس���تكەری دنیای میتافیزیكە و پیرۆزی بەو دنیایە بەخشیووە. ئەو 

ترسە هەبووەو هەتا ئێستاش چارەنووسی مرۆڤایەتی بەڕێوە دەبات.
ئەو بەختیارییەی ئۆدیب كە لە باوەش���ی جۆس���یكای خێزانی بەسەری 
دەبات، درێژە ناكێشێت. شارەكە تووشی نەخۆشی تاعون دەبێت، ئەوەش 

نەفرەتێكە لە ئاس���مانەوە هاتۆتە خ���وارێ و تۆڵە لە بكوژی »الیوس« 
دەكاتەوە. ئەو تاوانبارە دەبێ كێ بێت؟ پەیامبەری خاوەن حیكمەت دێت. 
پیاوێكی جەس���تە بنێس و كوێر، كلیلی غەیبی پێیە، دوای مشتومڕێكی 
زۆر، ئ���ەو پیاوە حەقیقەت رادەگەیەنێت.. ئەوە ئۆدیبە تاوانبارەو باوكی 
خۆی كوش���تووەو دایكی خۆی م���ارە كردۆتەوە. ئۆدیب نكۆڵی دەكات و 
بەهۆی هێز و چێژەوە بەربەرەكانی لەخۆی دەكات و درێژەی بە هاوژیانی 
ش���اژن دەدا.. دواتر لە كۆتاییدا حەقیقەت كەش���ف ب���وو، دایك خۆی 
كوش���ت، ئۆدیب چاوی خۆی دەرهێنا، لە دوا بەشی فیلمەكە لە شەقامی 
»رۆما« داین و زەمەن زەمەنی شەستەكانە، لە دوا دیمەندا بەرەو خاڵی 
سەرەتا دەگەڕێینەوە هەمان شوێن كە لێی لەدایك بووە، ئەو گەڕانەوەیە 

بۆ جەستەی دایكە.. ئەو دایكەی كە بزری كردبوو. 
ئەو فیلمەی پازۆلینی گەواهی لە واقیع دەكات.. نەخۆشی تاعون میتافۆری 
تاوانەكانی جەنگە لەو سەردەمە نوێیەدا. جەختكردنەوەی كامیرا لەسەر 
پێشاندانی جەستەی مردوان دەبینرێت. دەبینین دومەڵ جوانی جەستە و 
رووخس���اری مرۆڤی شێواندووە.. تاعون لە چەرخی ناوەڕاستدا دزێوترین 
وێنەی مەرگی نیشان دەدا، بەاڵم لە سەردەمی تازەدا، بۆرژوازیەت بۆمبی 
ئەتۆمی و چەكی كوش���ندەی زۆر سەخت و دزێوتری لە تاعون داهێناوە، 

قوربانییەكانیش لە چینی پرۆلیتاریان.
دەرهێنەر رەنگی رەش و س���پی بەش���ێوەیەكی دینامیكی بۆ وێنەگرتنی 
ئ���ازار و كڵۆڵی و تووندوتیژی مەرگ بەكار هێناوە، ئەو بەكارهێنانە هەر 
تەنها شێوازێكی ئیس���تێتیكی نییە، بەڵكو لەوە گرنگتر ئەو كاریگەرییە 
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دەروونییانەیە كە الی بینەر دەمێننەوە، لەو فیلمەدا پازۆلینی ژیاننامەی 
خۆی لەژێر كاریگەری )س���یگمۆند فرۆید( و راڤەكردنی ئەو بۆ ئەفسانە 
پێش���كەش دەكات، ئەفس���انە لێ���رەدا ه���ەر تەنها ئامرازێ���ك نییە بۆ 
بەراوردكردنی ئێس���تاو رابردوو، بەڵكو بۆ درووستكردنی جۆریكە لە بێ 
ئارام���ی و بێزارییەكانی واقیع، كردەیەكە و دەرگای مش���تومڕ لەبارەی 

واقیع دەكاتەوە.
جەس���تەی دایكە خۆكوژەك���ە تەنها دەاللەت لە ونب���وون ناكات، بەڵكو 
مەرگی دای���ك وەك بەها كۆمەاڵیەتییەكە خ���ۆی دەنوێنێ، لەناوچوونی 
ئەو جەس���تەیە بۆ دەاللەتكردنە لە ونبوون و لە دەس���تچوونی ش���تێكی 
پیرۆز، خەڵكانی شاریش جەستەیان فڕێدەدرێتە نێو ئاگرەوە، هەندێك وا 
تێدەگەن كە ئەوە جەخ���ت كردنە لە فیكرەی فەنابوون.. ئەوە لە دیدی 
ب���ێ باوەڕانەوە، بەاڵم جگە لەوەش وێنەگرتن���ی دزێوییەكانی جەنگی 

لەخ���ۆدا هەڵگرتووە، جەنگێك كە هەم���وو پیرۆزەكانی لەناوبرد، 
رۆحی كوشت و جوانییەكانی مرۆڤی شێواند.

سەرچاوە:
بۆ ژێدەری ئەو بابەتە بڕوانە: س���ایتی گوگل، الثالثاو، 15 سبتمبر 2009 

10:57، حمید عقبي

تاعون لە چەرخی ناوەڕاستدا دزێوترین وێنەی مەرگی 
نیشان دەدا، بەاڵم لە سەردەمی تازەدا، بۆرژوازیەت 

بۆمبی ئەتۆمی و چەكی كوشندەی زۆر سەخت و دزێوتری 
لە تاعون داهێناوە، قوربانییەكانیش لە چینی 

پرۆلیتاریان.
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Gandhi گاندی
ڕۆحی مەزن و
سەركردەی ئایدیاڵ
زانكۆ ئیسماعیل رۆژ

كارێكی قورس و گرانە بمانەوێت نرخی فیلمێك لەوەدا ببینینەوە كە 
چەند خەاڵتی جیهانی وەرگرتووەو چەند خەاڵتكراوە لەفێستیڤاڵە 
جیهان���ی و لۆكاڵییەكاندا..!؟ ئەم پێوەرە بۆ ناس���ینەوەی فیلم 
پێوەرێكی كەمووكورتە، شكس���تی ئەم پێوەرەش بۆ ناسینەوەی 
فیلم���ە جوان و مانادارەكان لەوێدایە كە نرخی فیلمێك دەكەوێتە 
دەس���تی ئەو گروپەی هەڵدەستن بەدەستنیشانكردنی فیلمێك تا 
خەاڵت بكرێت لە ئاهەنگێكی سینەماییدا، ئەم گومانەش بەرمەبنای 
ئەو پرس���یارە دێت ك���ە ئەو گروپە ب���ە چ زهنییەتێكەوە، بە چ 
دنیابینییەكەوە ئەو فیلمەیان دەستنیشانكردووە بۆ خەاڵتكردن..؟ 
روونە كەناوەڕۆكی پرس���یارەكەمان دەیەوێت بەو ئاڕاس���تەیەدا 
بڕوات و بڵێین ئەوانەی ئەو فیلمە دەستنیشاندەكەن بۆ خەاڵتێك 
لەخەاڵت���ەكان چۆن و بەكام���ە جیهانبینییەوە لەژیان و جیهان و 
هونەر و مرۆڤ و كێش���ەكانی دەڕوانن؟ بەتایبەت كەكێشەی زۆر 
و كەم���ی دەنگی ئەندامانی ئەو لیژنەیەش كێش���ەیەكی تری ئەو 
هەڵس���ەنگاندنەیە، مەبەستیشمان لە كێشەی دیموكراسییە، واتە 
فیلمێكی زۆرباش لەڕووی سیناریۆو دەرهێنانەوە شكستدەهێنێت 
لەوەی پلەی یەكەم بهێنێت، لەبەرئەوەی لەبەردەم فیلمێكی تری 
ركابەردا یەك دوو دەنگ كەمتری هێناوەو بەمەش بەش���ێوەیەك 
لەش���ێوەكان دەچێتە خانەی پەراوێزەوە، یاخود بابڵێین جۆرێك 
ل���ەالوازی پێدەدرێت لەالیەن ئەو گروپەوە كە بەلیژنەی دادوەری 
ناودەبرێن. ئەم كێش���ەیە ئەو زەمینەیەی سازكردووە كە فیلمێك 
لەس���ەر بنەم���ای ئەوە بۆی بڕوانن كە چەن���د خەاڵتی جیهانی و 
لۆكاڵی وەرگرتووە؟ یاخود لەچەند فێستیڤاڵدا بەشداری كردووەو 
تاكوێ چۆتە پێش���ەوە؟ هەرچۆنێك بێت، ئەوەی پەیوەندی بەم 
پێش���ەكییەوە هەیە ئەوەیە كە ئەو فیلمەی ئێس���تا دەمانەوێت 
ئیستێكی لەسەر بكەین لەو سۆنگەیەوە دەستنیشانمان نەكردووە 
كەخاوەن���ی خەاڵت���ی ئەكادیمیای هونەرو زانس���تی س���ینەمایی 
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ئەمریكی )ئۆس���كار(ە لەساڵی 1982 دا، بەڵكو لەبەر خودی فیلمەكەیە 
ك���ە تەجاوزی ئ���ەوەی كردووە فیلمێ���ك بێت بۆ پێش���بڕكێ و ملمالنێ 
)Gandhi( لەفێس���تیڤاڵەكاندا. ئێمە لێرەدا مەبەس���تمان ل���ە فیلمی
یە، كە باش���تروایە پێیبووترێت فیلمێك بۆ نمایش���كردنی مۆدێلێكی بااڵ 
لەئەخالقی سیاس���ی. فیلمی )Gandhi( ئ���ەو فیلمەیە كە دەخوازین 
لێرەداو لەم نوس���ینەدا ئیستێكی لەس���ەر بكەین و وەك ئاماژەكردنێك 
ئ���ەم فیلمە بەبیر خۆمان���دا بهێنینەوە. ئەوەندەی م���ن ئاگاداربم دوورو 
نزیك لەس���ەر ئەم فیلمە ش���تێكم نەبینیووە لەنێو نوس���ینی كوردیدا و 
ئەگەر هەشبێت باوەڕناكەم لەسنووری هەواڵێك تێیپەڕاندبێت، هەرچەند 
دەخوازم و خۆشحاڵیش دەبم كە نوسینێك هەبووبێت لەسەر ئەم فیلمەو 
لەڕەهەندێ���ك یاخود چەند رەهەندێكەوە هێمای ب���ۆ كرابێت و ئەمڕۆ یا 
س���بەی بكەوێتە بەرچ���اوم بەپێچەوانەی بۆچوونەك���ەی ئێمەوە. فیلمی 
)گان���دی یاخود غاندی - Gandhi( بەیەكێك لەمەزنترین و جوانترین 
ئەو فیلمان���ە دادەنرێت كە س���ینەمای جیهان���ی توانیوویەتی لەدەیەی 
هەش���تاكانی سەدەی بیس���تدا بیهێنێتە بەرهەم. ئەم فیلمە سنوورەكانی 
رووداوێك���ی مێژووییان تێپەڕاندووەو ئەو توانایەی لەخۆیدا حەش���ارداوە 
كەچێژ لەبینین���ی بكرێت لەهەموو زەمەنێك���دا. هەڵبەتە بینینی فیلمی 
)Gandhi( وەك رووداوێكی مێژوویی خۆی لەخۆیدا س���ادەكردنەوەی 
هون���ەری تەماش���اكردنی فیلمەكەیە، ئاخر تەماش���اكردنی فیلم جۆرێكە 
لەهون���ەر، یاخود بابڵێین خۆی بۆخۆی هونەرە، هونەری تەماش���اكردنی 
فیلمی���ش لەوێدایە كە فیلمێك ببێتە مایەی ئەوەی بابەتێك یاخود زیاتر 

فیلمی گاندی سنووری رووداوێكی مێژوویی 
تێپەڕاندووەو ئەو توانایەی لەخۆیدا حەشارداوە 

كەچێژ لەبینینی بكرێت لەهەموو زەمەنێكدا.
tt

لەبابەتێك���ی فك���ری و ئۆنتۆلۆژی لەالت بووروژێت، ببێتە كێش���ە )واتە 
بەگیروگرف���ت بكرێت(، رۆحت ئازار بدات، پرس���یارت لەال بووروژێنێت و 
وەاڵمەكانیش بەئاسانی خۆیان نەدەن بەدەستەوە. هونەری تەماشاكردنی 
فیلم دەرگیربوون و گینگڵخواردنە لەگەڵ ئەو بابەتەدا كە ئەو فیلمە لەناختدا 
دەیووروژێنێت، هونەرە بتوانیت لەدوای تەماشاكردنی فیلمێكەوە سەرنج و 
تێبینییەكانت لەسەر مەسەلەیەك بگۆڕیت، یاخود پێیاندابچیتەوە، چونكە 
س���ینەما وەك هونەری شانۆ بریتییە لەورووژاندنی كێشەو گیروگرفتەكان 
لەڕێگەی وێنەی جوواڵوەوە، فیلمێك ئەگەر مەس���ەلەیەك یاخود بابەتێك 
نەكاتە بابەتی كێش���ەو گیروگرفتی فیكری ئەوا ئەو فیلمە الوازە، یاخود 
بەپێچەوانەوە ئەگەر فیلمێكی مانادار مەسەلەیەك نەكاتە بابەتی پرسیارو 
كێش���ەی فیكری و وجودی خ���ۆت و خۆت، خۆت و ش���ارەكەت، خۆت 
و نەتەوەك���ەت، خ���ۆت و مرۆڤایەتی، خۆت و خ���ودا، ئەوا تۆ بینەرێكی 
الوازیت و لەهونەری تەماش���اكردنی فیلم ش���ارەزانیت. نهێنی س���ینەماو 
ش���انۆ لەوێدای���ە كە دەتوانن لەی���ەك كاتدا چێ���ژی هونەریت پێبدەن و 
پرسیاری فیكریشت لەال بووروژێنن، هەموو هونەرەكانی دیكەش ئەمەیان 
پێدەكرێت، بەاڵم لەبەرئەوەی س���ینەما زۆرتر لەس���ەر وێنە جوواڵوەكان 
كار دەكات، قووڵت���ر دەتوان���ێ كاریگەری���ی بەجێبهێڵێ لەس���ەر وەرگر 
)متلقی(. پارچە مۆس���یقایەك زۆرباش دەتوانێت مەسەلەیەكی فیكریت 
لەال بووروژێنێ هەروەك چۆن چێژێكی لەڕادەبەردەریش���ت دەداتێ، بەاڵم 
هەموو كەس���ەكان بۆ ئەم حاڵەتە ئامادەنی���ن، تابلۆیەك و پەیكەرێك و 
شیعرێكیش هەروەها، بەاڵم لەبەرئەوەی لەسینەمادا وێنەكان دەجووڵێن و 
چیرۆك ئامادەیە وەك پایەیەكی گرنگی ئەم هونەرە، ئەوا بابەتەكانیشی 
ئاسانتر خۆیان دەخەنەڕوو بۆ وەرگر. سەرنجەكەی ئێمە لێرەدا بۆ ئەوەیە 
كە بڵێن تەماشاكردنی فیلمێكی سینەمایی لەوێدا هونەرە كە تۆی وەرگر 
بتوانیت، یاخود توانیبێتت لەدوای بینینی فیلمێك پرسیارە فیكرییەكانت 
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قووڵتر بكەیتەوە لەسەر مەس���ەلەیەك یاخود بابەتگەلێكی ئۆنتۆلۆژی و 
ئینسانی. ئەمەیە هونەری تەماشاكردنی فیلم. هەڵبەتە بۆ تەماشاكردنی 
فیلم���ی )Gandhi( ئەم هونەرە لەهەر هونەرێكی تر زیاتر پێویس���تە 
ئاكتیڤ )چاالك( بكرێت و ش���وێنی خۆی بگرێت، تۆ بۆ تەماش���اكردنی 
ئەم فیلمە نابێت كاتێكت هەبێت و بیبەیتە سەر، ئەوەندەی سەرنجەكانت 
لەمەدلوولەكانی ئەم فیلمەدا قووڵتربكەیتەوەو پرس���یار بەرهەمبهێنیت، 
پرسیاری هەمەچەشن لەڕووی فیكرییەوە دەربارەی ئەو رەهەندانەی ئەم 
فیلمە كار لەس���ەر خستنەڕوویان دەكات. رەنگە یەكێك لەو پرسیارانەی 
لەئەنجامی تەماش���اكردنی ئەم فیلمەوە بۆت دروستدەبێت ئەوەیە كە ئایا 
گاندی گوزارش���تە لەئەخالق یاخود گوزارشتە لەهەڵوێستێكی سیاسی؟ 
ئەگەر یەكەمیانە، دەكەوێتە خانەی چ جۆرێك لە ئەخالقەوە؟ ئەخالقێكی 
بااڵ كەپێماندەڵێت دەبێت مرۆڤەكان وەهابن، یاخود ئەخالقی كۆیلە وەك 
ئەوەی نیتچ���ە بەدرێژایی تەمەنی دژایەتی ك���ردووەو بەئەخالقی مرۆڤە 
الوازەكان وەسفی دەكات؟ خۆ ئەگەر گاندی تەعبیر لەدووەمیان دەكات، 
ئەوا پرس���یاری ئەوە دێت ئاراوە كە چۆن گاندی توانی شكست بەیەكێك 
لەگەورەترین ئیمپڕاتۆرییەتەكانی س���ەدەی بیستەم بهێنێت؟ ئایا گاندی 
س���ەرچاوەی یەكەمی شكستی ئەو ئیمپڕاتۆرییەتە نەبوو تا ئەو شوێنەی 
هندس���تان س���ەربەخۆیی خۆیی وەرگرت؟ ئەمەیان راستە، كەواتە چۆن 
دەش���ێ ئەو جۆرە لە بەرهەڵستی بەالوازی وەسفبكرێت؟ شكستپێهێنانی 
گەورەترین ئیمپڕاتۆرییەتی س���ەدەی بیس���ت لەڕێی بەرهەڵس���تییەكی 
ناتووندوتی���ژەوە، بگرە بەپێچەوانەش���ەوە كۆمەككردنی ئەو دەوڵەتە بۆ 
ئەوەی بەخۆیدا بچێتەوەو بڕیاری پاشەكش���ە بدات و دەست لەداگیركاری 

هەڵبگرێت چۆن دەشێ بە ئەخالقێكی الواز وەسفبكرێت؟
دیارە ئێمە لێرەدا نامانەوێت موناقەش���ەی ئەوە دروستبكەین ئایا ئەوەی 
گاندی كردوویەتی لەڕووی سیاس���ییەوە، دروس���تە یاخود نا؟ ئەوەندەی 
دەمانەوێت هێما بۆ مۆدێلێك لەس���ەركردەی سیاس���ی بكەین كەجیهان 
پێویس���تی بەم چەش���نە لەس���ەركردەی سیاس���ی زۆرترە وەك لە هەر 
مۆدێلێكی تری س���ەركردەی سیاسی. لەڕێی ئەم فیلمەوە هێزێك پیشانی 
ئێم���ە دەدرێت كە دەیەوێت دووربكەوێت���ەوە لەهەڵچوون و دەمارگیری، 
ئەمەش بەنیازی ئەوەی بەئامانجێك بگات كە ئازادبوونە لەدەس���ەاڵتێكی 
سیاس���ی داگیركەر و چەوس���ێنەر، ئ���ەم هێزە لەس���ەركردەیەكدا خۆی 
گوزارشتدەكات كەخۆی بەبەشێك لەو ئیمپڕاتۆرییەتە دادەنێت و دەیەوێت 
لەسەر بنەما یاس���اییەكانی ئەو دەوڵەتە داگیركەرە كەمترینی مافەكانی 
خۆی وەك مرۆڤێكی س���ادە دەس���تبخات. ئەوەی ئەم پی���اوە پارێزەرە 
والێدەكات بەم كارە هەڵبس���تێت ئەوەیە كە بەبەردەوامی كەرامەتی ئەو 
تەنیا وەك مرۆڤێك دەڕووش���ێنرێت، لێرەوە ئەو هەس���تە )هەستكردن 
بەڕووشاندنی كەرامەت( لەم پیاوەدا كەناوی »موهاندۆس گاندی«ە زیاتر 
قووڵدەبێتەوە، بەبێ ئەوەی ئەم قووڵبوونەوەی ئەم هەس���تە پەلكێش���ی 
بكەن بۆ تووندووتیژی و هەڵچوون. لەڕاس���تیدا سەیرە هەموو كاتژمێرێك 
كەرامەتت ئیهانە بكرێت و تۆش ئیحس���اس بەم ئیهانەكردنە بكەیت بەبێ 

گاندی فیلمێك بۆ نمایشكردنی مۆدێلێكی بااڵ 
لەئەخالقی سیاسی. tt

ئەوەی هەس���تی دەمارگیربوون لەناوەوەتدا سەوز بێت و رۆحت جڵەوی 
هەڵچوونی خۆی لەدەست نەدات؟! ئەمە نەك هەر سەیرە! بەڵكو جۆرێكە 
لە موعجیزە، بەمانایەكی تر ئەمە بەش���ێوەیەك لەش���ێوەكان تێپەڕاندنی 
هەموو ئەو شتانەیە كە مرۆڤەكان هەیانە لەهەڵچوون و كاردانەوەی تووند 
بەرامبەر س���تەمكردن، ئەمە لەكاتێكدایە هەموو یاساكان ئەو كاردانەوانە 
)Reaction(یان بەرامبەر س���تەمكردن گەرچی تووندیش بووبێت بە 
ئاسایی و سروشتی وەسفكردووەو رێگەپێدراوە وەك بەشێك لەسروشتی 
مرۆڤ. ب���ەاڵم گاندی دێت و پێچەوانەی ئەم جۆرە لەسروش���تی مرۆڤ 
كاردەكات! واتە ئەو لەش���تێك خۆش دەبێت كەمافی سروشتی خۆیەتی. 
پرس���یارەكە ئەمەیە چۆن گان���دی ئەم رۆحە )ڕۆح���ی ناتووندووتیژی( 
زاڵدەكات بەس���ەر رۆحی تۆڵەو رۆح���ی هەڵچوون و دەمارگیریدا؟ بۆ من 
و تۆی بینەری ئەم فیلمە زۆر گرنگە ئەم پرس���یارە لەالمان بووروژێت و 
بەدوای وەاڵمەكەش���یدا وێڵبین، خۆ ئەگەر ئەم فیلمە ئێمەی بینەرەكانی 
خۆی پەلكێش بكات بۆ وێلبوون بەدوای پرس���یارێكی لەو چەشنەدا ئەوا 
ئامانج���ە هونەرییەكەی خۆی پێكاوەو توانیوویەتی ئەو پەیامە بگەیەنێت 
كەلەپێناویدا هاتۆتە بوون. راس���تی مەسەلەكەش هەر ئەوەیە كە گاندی 
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لەڕێی ئەو جۆرە بەرهەڵستییەی دەیكاتە مۆدێلی ملمالنێی سیاسی خۆی 
لەگەڵ س���تەمكارو داگیركەرەكانیدا، پرس���یاریش دەخاتە س���ەر ئەوەی 
دەبێت س���ەركردە چۆن بێت؟ یاخود بەشێوەیەكی تر دەشێ بووترێ ئەو 
مەس���ەلەی س���ەركردەبوون دەكاتە گیروگرفت. ئەم بەگیروگرفتكردنەش 
رەنگە ببێتە مایەی ئەوەی پرس���یار لەس���ەر زۆرێك ل���ە بۆچوونەكانی 
خۆمان دابنێین و بەزۆریش���یاندا بچینەوە، بەب���ێ ئەوەی لەئەنجامەكانی 
س���ڵبكەینەوەو بترس���ین. بەگیروگرفتكردنی مەس���ەلەی سەركردەبوون 
و چەمكی س���ەركردە ب���ۆ جیهانێك كە پڕیەتی لەس���ەركردەی درۆزن و 
ناڕەس���ەن و مرۆڤكوژ یەكێكە لەو موعجیزانەی ئەم پیاوە، یاخود راسترە 
بووترێت ئەم عاریفە هندۆس���ییە دەیخوڵقێنێت. راستە ئەم زاتە گەورەیە 
لەدواتردا خۆی دەبێتە قوربانی دەس���تی زیادەڕەوی هەڵچوونی رۆحێكی 
ش���پرزەو نائومێدو بەدەس���تی هندۆس���ییەكی هاوئاین و هاونیشتیمانی 
خۆی! ئەگەرچی گاندی لەوەدا شكستدەهێنێت لەبەردەم هێزی هەڵچوون 
و دەمارگیری���دا ئ���ەو مۆدێل���ەی خۆی تا ئەو ش���وێنەی ئ���ەو دەیەوێت 

بیگەیەنێت و سەقامگیری بكات، بەاڵم ئەوەی ئەو نمایشی دەكات لەڕۆحی 
لێبووردن و ناتووندووتیژی موعجیزەیەكە ناكرێت چاوپۆش���ی لێبكرێت و 
بەهەن���د وەرنەگیرێت. خۆ مەرج نییە ئەوان���ەی دەیانەوێت وەكو گاندی 
مۆدێلێك پێشكەش���بكەن لەلێبووردەی���ی و ناتووندووتیژبوون و بەزەیی، 
مەبەستیان ئەوەبێت حیزبێكی سیاسی دروستبكەن و ئەندامەكانی ئاوەها 
بیربكەن���ەوە، نا، ئەوە گەمژەییە كەس���ێك ئاوەها بڕوانێت لەو مۆدێلەی 
گاندی و شكس���تی ئەو بەشكستی مۆدێلەكەش���ی وەسفبكات لەبەرامبەر 
هێزی دەمارگیربووندا، ئەوە خۆی هەر لەبنەڕەتدا نیش���انەی تێنەگیشتنە 
لەكۆی پرۆس���ەكە، گاندی تەنیا دەیەوێت مۆدێلێك پیشانبدات و بەس، 
جۆرێكی ترمان لەسەركردە پیشابدات و پێمانبڵێت كە لەناوەوەی مرۆڤدا 
هێزی لەم چەشنەش هەیە، هێزی لێبووردەیی و بەزەیی و ناتووندووتیژ، 
دەش���ێ ئەم هێزانە ئازادبكرێن و بهێنرێنە دەرەوە لەجیاتی ئەو هێزانەی 
ت���ر كەمرۆڤایەتی رەووەو كارەس���اتی گەورە دەب���ەن و بردوویانە، واتە 
لەبری پەروەردەكردنی هێزی هەڵچ���وون و دەمارگیربوون لەناوەوەماندا، 
م���رۆڤ دەتوانێ هێزی بەزەیی و ناتووندووتیژ پەروەردە بكات و بەمەش 
جۆرێ���ك لەبەخت���ەوەری بۆخۆی و لەناو خۆیدا دەس���تبخات، ئەگەرچی 
فیلمەكە هیچ ئاماژەیەكی تێدا نییە دەربارەی چۆنییەتی دەستخس���تنی 
بەختەوەری و ئاسوودەیی لەڕێی ناتوندووتیژبوونەوە، بەاڵم 
ئایدیای بنەڕەتی لەئاینی هندۆسیدا ئەم 
مەسەلەیە دەگرێتە خۆی و گەیشتن 
ئاس���وودەبوون  و  بەبەخت���ەوەری 
لەڕێ���ی ناتوندووتیژبوونەوە بەیەكێك 
لەبنەماكانی ئ���ەو ئایینە دەژمێردرێت. 
ئەوەی گاندی كردوویەتی و لەو فیلمەشدا 
ئەنجامیدەدات ئەوەیە كە ئەو پڕەنسیپە 
زۆر گرنگ���ە لەپرەنس���یپێكی ئاینیی���ەوە 

دەگوازێتەوە بۆ پرۆسەیەكی سیاسی.
لەماناكانی ت���ری ئەو مۆدێلە سیاس���یەی 
گان���دی پێشكەش���ی دەكات ل���ەو ش���ێوە 
راستگۆبوونە  مەس���ەلەی  سەركردایەتییەدا، 
لەگەڵ خود، واتە س���ەركردەبوون لەدەرەوەی 
حساباتی زەمەنی. گاندی كە دەبێتە سەركردەی 
شۆڕشێكی سیاس���ی بەرفراوانی هندییەكان بۆ 
رزگاربوون لەدەس���ەاڵتی داگیرك���ەری ئینگلیز، 
هەمان ئەو س���ەركردەیەیە ك���ەدوای دەرپەڕاندنی 
ئینگلیزەكان لەواڵتی هیند لەنێو خەڵكدا دەبینرێت، 
واتە »گاندی«ەكمان نییە پێش سەركەوتنی شۆڕشە 
ناتووندوتیژەكەیی و »گاندی«ەكیش���مان نییە دوای 
س���ەركەوتنی ئەو شۆڕش���ە، بەڵكو ئەوەی كە هەیە 
»گاندی«ەو بەس، پیاوێكە دەیەوێت زیاتر لەمرۆڤێكی 
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ئاس���ایی بێت، دەیەوێت ئەو س���نوورانە بەجێبهێڵێت كە 
زۆرێك لەس���ەركردەی شۆڕشەكانی جیهان گەمە سیاسییە 
ناڕەسەنەكانی خۆیانی تێدا دەكەن، ئەو گەمە ناڕەسەنانەی 
دەیان و س���ەدان كەس دەكەنە سووتەمەنی بۆ جۆشدانی 
یارییە بێلەزەتەكانیان. گاندی لەبنەڕەتەوە باوەڕی بەوە نییە 
ئەو گەمەی���ەك دەكات، بەڵكو ئەو ئەركێك بەجێدەهێنێت 
كە بریتییە لەهۆشیاركردنەوەی ئینگلیزەكان بەوەی ئەوان 
تاچەند و تاكوێ بەربەری و مرۆڤكوژن؟ ئەم پرۆس���ەیەش 
بەو جۆرە ئاكارانە ناكرێت كەئینگلیزەكانی پێدەناسرێتەوە، 
بەڵكو بەخستنەڕووی پێچەوانەی ئەو ئاكارانە، كە ئەمەیان 
بەدیدی گان���دی ئەگەری س���ەركەوتن بەهێزت���ر دەكات. 
لەفیلمەكەدا وادەردەكەوێت كە گاندی ترس���ی هەیە لەوەی 
ئاخۆ ئەو پیاوێكی )ئینكار(ە؟ گاندی دووجار ئەم پرسیارە 
لەوانەی دەورووب���ەری دەكات، ئایا ئەو پیاوێكی )ئینكار(
و كەللەڕەقە؟ دیارە مەبەستی گاندی چەند شتێكە لەوانە، 
ئەگ���ەر ئەو ئین���كارو كەللەڕەق���ە )كەللەڕەقیەكە لەوەدا 
كەنایەوێ���ت تووندوتیژبێ���ت بەرامب���ەر ئینگلیزەكان وەك 
هیندیی���ەكان داوای لێدەكەن(، ئ���ەم ئینكاربوونەی مایەی 
ئ���ازار نییە بۆ ئینگلیزەكان؟! ئایا ئ���ەو بەكەللەڕەقبوونی 
بەرامبەر ئینگلیز رۆحی ئەوان ئازار نادات و ئەم ئازاردانەش 
نابێتە هەڵچوونی ئینگلیزو زیاتر كاردانەوەی تووندی ئەوان 
بەرامبەر هیندییەكان؟ س���ەرنجبدەنە ئەم سەركردە عاریفە 
هیندۆسییە كە لەسەر بنەمایی ئەم پرسیارانە هەڵسوكەوت 
دەكات و )act(ی سیاس���ی دەنوێنێ���ت و ئەمەش ئەوە 
دەس���ەڵمێنێت كە«گان���دی« س���ەركردەیەكی حەكیم���ە 
بەپلەی ی���ەك، بەپێچەوان���ەی زۆرترینی س���ەركردەكانی 
جیهان و ئ���ەم ناوچەیە كەخاوەن���ی زۆرترین گەمژەیی و 
كەمترین حیكمەتن، بگرە هەندێك���ی زۆریان بەتۆزقاڵیش 
خاوەنی حیكمەت نین. هەڵبەتە حیكمەتی س���ەركردەبوون 
ل���ەوەدا نییە تەنیا مێگەلێك دوای خ���ۆت بخەیت و خۆت 
بەپێش���ڕەویان بزانیت و لەبری هەمووش���یان بیربكەیتەوە، 
بەڵكو حیكمەتی س���ەركردەبوون بەپلەی ی���ەك لەوەدایە 
سەركردەبیت بۆ عەقڵ و رۆحی خۆت و تەنیا لەبری خۆشت 
بیربكەیتەوە، نەك سەركردەیەك بیت بۆ هەموو زەمەنەكان 
و لەبری هەموو زەمەنەكانیش بیربكەیتەوە لەچەش���نی ئەو 
سەركردانەی هەمیشە سەركردەن بۆ هەموو كات و سات و 
ش���وێنێك. حەكیمی گاندی تەنیا بەو سنوورەوە ناوەستێت 
كە ناتووندوتیژە بەرامبەر ئینگلیزەكان، بەڵكو لەوەشدا ئەو 
بەپلەی یەك حەكیم و زانایە كە دەزانێت تاكوێ س���ەركردە 
بێت؟ لەو ش���وێنانەی كە دەزانێت ئەگەری س���ەرهەڵدانی 

تووندوتیژی هاتۆتە پێش���ێ و كاتی روودانی كاری دەمارگیری هاتووە، بەئاشكرا خۆی 
بێب���ەری دەكات لەهەموو ملمالنێكان و بەڕۆحێكی ئارامەوە دێتە دەرەوەی كێش���ەكان، 
واتە كاتێك دەزانێت جڵەوی كارەكان كەوتووەتە دەس���تی چەند بەرژەوەندی پەرس���ت 
و دەمارگیرێ���ك ئەم ئامادە نییە عەقڵ و رۆح���ی زاهیدانەی خۆی تێكەڵ بەو زەلكاوی 
ملمالنێ پووچە ب���كات، ئەمەش بەپلەی یەك رێزگرتنە لەخ���ۆی و خەباتی عاریفانەی 
خۆی، ئینجا رێزگرتنیش���ە لەهەموو ئەو هێزانەی بەرامبەر تاپێیانبڵێت سنوورێك هەیە 

بۆ ملمالنێی ئەخالقی، لەودیو ئەو سنوورەوە شتەكان مانایەكی دیكە وەردەگرن.
ئەگ���ەر گاندی لەنێ���و س���ەركردەكاندا بەنمونە وەربگری���ن بۆ تێگەیش���تن لەمەغزای 
س���ەركردەبوون دەگەینە ئەو قەناعەت���ەی كە هەموو ئەو ئایدیایانەی هەمانە لەس���ەر 
س���ەركردە و خەباتی سیاس���ی سەركردەكان ش���ایانی پێداچوونەوەو دراسەكردنەوەن، 
لەبەرئ���ەوەی گاندی مەودایەكی فراوان دەخوڵقێنێت ب���ۆ تێڕامان و بیركردنەوە لەكۆی 
هەموو مانا سیاسییەكانی س���ەركردەبوون و دەرفەتێكی تریش دەدات بەوەی تێبگەین 
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مرۆڤ چییە؟ گاندی قەناعەتی تەواوی هەیە بەوەی )ئەگەر چاو لەتۆڵەی 
چاو و خوێنیش لەتۆڵەی خوێن پەیڕەوی لێبكرێت، ئەوا كەسێك نامێنێت 
لەس���ەر زەوی چاوەكانی ساغبن(، مەبەس���تیش لەم قەناعەتەیدا ئەوەیە 
كە دەیەوێت س���نوورێك بۆ ئازادبوونی ئەو هێزە سەركەش���ەی ناوەوەی 
م���رۆڤ دابنێت كە تەعبیر لەهەڵچوونی ناوەوەی مرۆڤ دەكات و ئەگەری 
كاول���كاری لەگەڵ خۆیدا دەهێنێت و ئەنجامەكانیش س���امناكترن لەوەی 
چاوەڕواندەكرێت تەنیا بەچاوێك لەتۆڵەی چاوێكدا كۆتایی پێبێت. ئەگەر 
ئ���ەو هێزە ئازادی بدرێتێ و خۆی گوزارش���ت بكات، ئ���ەوە تەنیا بەوە 
تێر ناخوات خوێنێك لەپێن���اوی خوێنێكدا بڕژێت و چاوێكیش لەپێناوی 
چاوێك���دا كوێر بكاتەوە، ن���ا، بەڵكو ئەگەر هەم���وو خوێنی دنیا بڕژێت 
بەرامب���ەر خوێنێك و هەموو چاوی دنی���اش كوێر بكات لەپێناو چاوێكدا 
هێش���تا بەكەمی دەزانێت و پالنی رش���تنی چەندەه���ا خوێنی دیكەش و 
كوێركردنی چەندەها چاوی تریش���ی لەگەڵ خۆی���دا هەڵگرتووە. رەنگە 
پڕەنسیپی )خوێن لەتۆڵەی خوێندا و چاویش لەتۆڵەی چاودا( لەهەندێك 
حاڵ���ەت و ش���وێندا ماناداربێت، بەاڵم ئەم پڕەنس���یپە ئەگەر لەملمالنێ 
سیاس���ییەكاندا پەیڕەوی لێبكرێت نەك هەر ئیشكالییەتی تێدایە، بەڵكو 
كارەساتی جەرگبڕ دەخوڵقێنێت و بەبەردەوامیش خوڵقاندوویەتی. ئەوەی 
»گاندی«یش پێی لەس���ەر دادەگرێت ئەوەیە كە ئەو پڕەنس���یپە نەبێتە 

مۆدی ملمالنێی سیاسی.
لەڕاستیش���دا »ڕیتچارد ئاتێنبۆریوگ« زۆر راستگۆیانە كاری دەرهێنانی 
ئ���ەم فیلمەی ئەنجامداوە كاتێك لەپێش���ەكی فیلمەك���ەدا ئەو هەقیقەتە 
دەخاتەڕوو كە فیلمەكەی ئەو ناتوانێت گوزارشت لەمەزنی پیاوێكی وەكو 

گان���دی بكات، نەك هەر ئەوە بەڵكو ئاتێنبۆریوگ دان بەوەش���دا دەنێت 
كە ئەو ش���تێكی زۆر كەمی وتووە لەس���ەر ئەو پیاوەی ناوی »مەهاتما 
گاندی«یە. لەس���ەرو هەموو ئەمانەش���ەوە ئەم فیلمە بەتەنیا مەزنی ئەو 
رۆح���ە گەورەیە ناخات���ەڕوو، رۆحی گەورەو مەزن���ی »گاندی«، بەڵكو 
بەربەریی���ەت و مرۆڤكوژی ئەو شارستانییەتیەش���مان پێش���اندەدات كە 
پێیدەوترێت شارس���تانییەتی خۆرئاوا. ئەم فیلمە لەو رووەوە بەڵگەیەكی 
زۆر گرنكە لەس���ەر ئەوەی كۆڵۆنیالیزمی خۆرئاوایی خاڵێكی الوازی هەیە 
كە هیچ كات ناتوانێت پەردەپۆش���ی بكات و حاش���ا لەبوونی بكات، ئەو 
خاڵ���ە الوازەش بریتییە لەوەی ئ���ەوان ئەندازیارو هونەرمەندن لەوەدا كە 
چ���ۆن مرۆڤكوژبن و چۆن س���تەمكاربن، ئەو هەقیقەت���ەی ئەمڕۆ پیاوە 
ئاقڵەكانیان ناتوانن نكوڵی لەوە بكەن ئەوان خاوەنی چ ئەرش���یفێكن لە 
بەربەرییەت و س���تەمكاری و »ڕیتچ���ارد ئاتێنبۆریوگ«یش یەكێكە لەو 

پیاوە تێگەیشتووانەی ئەو هەقیقەتەی لەم فیلمەدا ئاشكرا كردووە. 
* لەبەرئەوەی ئێمە تەنیا لەس���ەر فیلمێك ئیس���تمان كردووە دەتوانین 
هەر ئەوەن���دە بڵێین لەوبارەی���ەوە، ئەگەرنا »گان���دی« وەك عارفێك 
و س���ەركردەیەكی سیاس���یش ش���ایانی ئەوەیە چەندین كتێبی لەس���ەر 

بنوسرێت. 

-«گاندی« سەركردەیەكی حەكیمە بەپلەی یەك، 
بەپێچەوانەی سەركردەكانی جیهان كەخاوەنی 

زۆرترین گەمژەیی و كەمترین حیكمەتن.
tt
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   لویس بونوێل 
خاوەنی یەكەمین 
تاكە فیلمی سوریالی 
لەمێژوی سینەمادا
                                    
ئامادەكردنی: هەوارشەریف   

لەگەڵ ئەوەی ناتوانرێت ئەم دەس���تەواژەیە بۆ بواری س���ینەما واتە 
سوریالیەت بەمەودایەكی فراوان بەكاربهێنرێت لەبەرئەوەی ئەم تەوژمە 
زۆر زوو بووە تەم و تەنها یەك سینەماكاریشی لەخۆگرت ئەویش لویس 
بونوێل بوو، كە دوو فیلمی دروستكرد یەكێكیان لەوپەڕی پلەی بەرز 
سوریالی بوو ئەویش فیلمی )سەگی ئەندەلوسی( و فیلمی دووەمیش 
سوریالی بوو، بەاڵم نەك لەناوەڕۆكدا بەڵكو تەنها لەشێوەدا، تاوەكو 
جەخت بكاتەوە لەس���ەركەوتنی ئەو شێوە سینەماییە كە گوزارشت 
ب���وو لەژیان���ی مرۆو ئەو دۆخ���ەی تێی���دا دەژی. كەفیلمی )چاخی 
ئاڵتونی( شێوازێكی س���وریالی هەبوو، بەاڵم ناوەڕۆكەكەی هەڵگری 
بیروباوەڕێكی شۆرش���گێڕانە بوو، بەاڵم با لەسەرەتای چیرۆكەكەوە 
دەست پێبكەین: لەس���ەرەتاكانی سەدەی بیستدا شێوە گفتوگۆیەك 
س���ەبارەت بە نوێگەری بوون و پاش نوێگەری دروست بوو ئاساییە 
كە ئەم مانا و واتا كاریانە خۆی بەسەر سینەماشدا بچەسپێنێت بەو 
پێیەی لقێكە یان بەشێكە لەبەشەكانی هونەر، سینەما بۆ دوو بەشی 

سەرەكی دابەشكرا:
شێوەی یەكەم مامەڵەی لەگەڵ سینەمادا وەك جۆرە هونەرێك دەكرد 
كەڕێس���اكانی ئاشكراو ڕوونەو شێوەیەكە لەشێوەكانی گێڕانەوەو ئەم 
مانایەی بەس���ینەما بەخش���ی و بەپێی ئەو ڕێسایانە بوو كە پەیڕەو 
دەك���را، ئەم���ەش الی گۆدار بەنوێگ���ەری بینرا بەتایب���ەت لەڕووی 

وێنەگرتنەوە، ئەو تەوژمە هەتا ئەم ساتەش بەزیندویەتی مایەوە. 
بەاڵم تەوژمی دووەم وای وێناكرد كە س���ینەمای وەك ش���ێوەیەكی 
گوزارش���تكاری بەكارهێنا بۆ دەربڕین ب���وو لەتەوژمە هونەرییەكانی 
پێشوتری س���ینەما بوو بەو پێیەی كەس���ینەما تەنها شێوازێك نیە 
ب���ۆ پێچەوانەكردنەوەی ئەو دۆخەی م���رۆڤ، بەڵكو خودی هونەرە، 
بەجۆرێك كۆمەڵێك فیلم دەركەوتن كەچیرۆك و گێڕانەوەو ئەكتەری 

تێ���دا نەبوو، بەڵكو تەنه���ا كۆمەڵە ئەزمونی رەنگی 
ش���ێوەكاری ب���وو كەس���ودی لە توانای س���ینەما 
وەردەگرت بۆ وەهم���ی بەجوڵە كردن، ئەم تەوژمە 
وەك تەوژم���ی یەك���ەم بەهێ���ز نەب���وو و هەروەها 
نەش���یتوانی بەردەوامی بەخۆی بدات، بەاڵم ئەوەی 
سەلماند كەسینەما تەنها ئاوێتە بوونی ئەم دووتەوژمە 
نییە، بەهەر ح���اڵ دەتوانین بڵێین ئەم تەوژمە واتا 
تەوژمی دووەم، خۆی لەس���ێ قوتابخانەی ئەدەبی و 
هون���ەری هاوچەرخدا بینیەوە، یەكەمیان تەعبیریەتی 
ئەڵمان���ی كەفیلم���ی )كلینیكی دكت���ۆر كالیگاری(* 
ب���ەدی هێنا و داهاتوی ئیتاڵی ))بە فیلمی هوڵەندی 
كورت )بەناوی پرد((( بوو پاش���ان س���وریالیەت كە 
هەڵوێستێكی جیاوازی هەبوو بەرامبەر ڕۆشنبیری بەو 
پێیەی وایلێ دەكات وەستانێكی دژی هەبێت لەجوڵەو 
بزوتن���ەوە هونەریەكان هەتا )پراكتیكیەكانیش( بەپێی 
بۆچون���ە س���وریالیەكان كەپێش���رەوایەتی جوڵەیەكی 
ڕۆش���نبیری و مێژووی بوون – لەسەرش���ێوەی فرۆیدو 
شكس���پیر – كەئەوانیش س���وریالی بوون، بەاڵم خۆیان 

پەیان بەوە نەبرد.
هەتا خودی سوریالیەیەكانیش سەرسام بوون بەناونیشانە 
سینەماییە كۆنەكانی پێش )س���ەگی ئەندەلوسی( وەك 
نمون���ەی فیلم���ی )تەرم���ەكان 1913-1914(..زنجیرەكە 
بەردەوام بوو هەتا خوێن مژەكان س���اڵی )1916-1915( 
بەاڵم بونی لویس بۆنوێل بۆ ئەوپانتاییە شوێنێكی بەهێزی 

تەرخان كرد بە تایبەت بۆ سینەماو بۆ دروستكردنی فیلمی 
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س���وریالی یەك���ەم و كۆتایی – لەوانەیە )س���ەگی 
ئەندەلوس���ی( ! كە لەڕاس���تیدا ئەو فیلم���ە بوونی 
چیرۆكێكی ناڕۆشن بوو كە بینەر ناتوانێت لەحەڤدە 
دەقیق���ەی فیلمەك���ە تێبگات تەنها ش���ۆتی یەكەم 
نەبێت كەكەس���ێك چاوی ژنێك دەبڕێت، بەو پێیە 
وا لێك درایەوە كەبینەر پێویس���ت ناكات بەهەردوو 
چاوی لەسینەما بڕوانێت بەڵكو دەبێت بەیەك چاو 
بیبینێ���ت كە دەكرێت ئەوە تەنها خودی س���ینەما 
بێت، ئەمە وای لەزۆربە كرد كە فیلمەكە ))بخەنە 
ژێ���ر رافەكردنى )نێ���و تیۆریەكان���ی لێكدانەوەی 
دەروونی( و زۆرجار ش���یكاریەكی پراكتیكیشی بۆ 
بكەن((، بەاڵم فیلمەكە لەو كاتەدا سەركەوتنێكی 
گەورەی بەدەس���ت هێنا وای لە ئەندریە بریتون 
كرد ك���ە س���ەرۆكی بزوتن���ەوەو تەوژمەكە بوو 
نازناوی )س���وریالی( لە لویس بونۆێڵ بنێت ئەو 

نازناوەی كە بریتۆن بەزۆرێكی بەخشی.
بەاڵم هەتا فیلمی )سەگی ئەندەلوسی( دووچاری 
زۆر شێوەی دی بۆیەوە وایكرد ناو بنرێت بەتەنها 
فیلمی سوریالی حەقیقی–كە دەتوانرێت لەنێو 
تیۆریەی ناسوریالیەكان لێكدانەوەی بۆ بكرێت، 
فیلمەكە لەس���ەرەتاو لەكۆتای���دا دەچێتە نێو 
كارتێكەری )بۆنوێل(ی سینەماكار بە سوریالی 
)س���لفادور دالی( و بەپێچەوانەش���ەوە–دالی 
لەگەڵ بونۆێڵ بەش���داری نوسینی فیلمەكەی 
ك���ردوە، بەاڵم هەندێ���ك وای دەبینن كەهیچ 
گریمانەیەك هەڵناگرێ���ت تەنها ئەوە نەبێت 
كە دالی بەش���داری كاری دەرهێنانیشی كرد 
بێت. رەنگە زۆر جێی سەرسوڕمان بێت كە 
بونوێل پاش���ان دەڵێت فیلمەكە )) تەنها 
گاڵتەكردنێ���ك ب���وو((، و هەروەها دەڵێت 
فیلمەكەم تەنها بۆ ئەوە دروس���ت كرد كە 

شوێنێك لەنێو سوریالیەكان بگرم.
 ئەگ���ەر بۆنوێل فیلمەكەی بەپێی ڕێس���ا 
بەناوبانگەكانی س���وریالیەت دروستكردوە 
وێنان���ەی  ئ���ەو  كۆالج–لكاندن���ی  وەك 
نییە–نووس���ینی  بەیەكەوە  پەیوەن���دی 
ئۆتۆماتیك���ی ك���ە بەڕس���تە ناودارەكە 
)تەرم���ە بەتامەكە( دەس���ت پێدەكات، 
بەاڵم ئەم دەس���تەواژەیە زۆر وورد نییە. 
لەبەر ئەوەی بۆنوێل و دالی بەخۆڕسكانە 

كەمەزنترین سات بوو لەساتەكانی ئەو سەردەمە.و خوڵقاندنی تەوژمێك و بزوتنەوەیەكی تایبەت بوو بونویل و سلفادور دالی و ئەندریە بریتون دروست بوون هەندێك وای دەبینن كەساتی بەیەكگەیشتنی لویس 
t

t
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كاری���ان كردوەو لەهەم���ان كاتدا بەمەبەس���ت ئەوەی 
بەدڵیان نەبووبێت لە دەقەك���ەدا الیان بردوە – ئەمە 

لەگفتوگۆیەكی ناوداری نێوانیان ئاما ژەى پێكراوە.
دواتر فیلمی )چاخی ئاڵتونی( كەبونیل و دالی پێكەوە 
كاریان تێدا كردوە بەپێچەوانەی مەبەست بووە، ئەوەندە 
بەس���ە بڵێین كە بونویل دەرب���ارەی فیلمەكە دەڵێت: 
كەفیلمێكی تەواو بەئاگایە بۆ ئامانج و مەبەس���تەكانی، 
بەجۆرێك كەدەس���تەواژەكان پێچەوانەی باوو پەیڕەوە 
كۆمەاڵیەتیەكان���ە ك���ە هەنگاوێك بنێت ك���ە لەفیلمی 
یەكەمدا بوونی نەبوو كە لەڕووی پێكهاتەوە ئازادانەتر 
بوو. فیلمەكە فیلمێكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی توند بوو 
كە لەوجۆرە خۆرس���كە دێتە دەرەوە كەس���وریالیەكان 

داوایان دەكرد.
 بۆنوێل تەنها ئەو دەیتوانی بەش���ێوەیەكی س���وریالی 
بیربكاتەوە بەتایبەت بۆ س���ینەما و فیلمێكی دروست 
ك���رد ك���ە ئامانجێكی ش���ێوەكاری بەدەس���ت بێت بۆ 
جوڵ���ە وتەوژمەكە و بە تایب���ەت لەكاتی بەرهەمهێنان 
و نمایش���ی فیلمەكە لە س���اڵی 1929– كەدەتوانرێت 
بەبڕوابونێكی پتەوەوە بگوترێت كە تەوژمی س���ینەمای 
س���وریالی لەگەڵ فیلمەك���ەی بۆنوێل كۆتایی هات. كە 
هەڵگ���ری ئامانجی كۆمەاڵیەتی كالس���یكی گەورە بوو. 
وەك ڕووبەرووبون���ەوەو دژایەتیكردنی پیاوانی ئاینی و 
دژایەتیكردنی چین���ە بۆرجوازیەكان لەگەڵ جوانكردنی 
بەهەندێ گرتەی سوریالی تایبەت كە لەفیلمی تارمایی 
ئازادی بوو. بەاڵم فیلمی )سەگی ئەندەلوسی( كردنەوە 
و پێش���ینەیەكی تایبەت و بەهێز و سەرسوڕهێنەر بوو 
بۆ س���ینەماكارێكی گ���ەورە لە نێ���و پانتایی هونەری 

حەوتەم.
     فیلمۆگرافی )لویس بۆنوێل(:

)سەگی ئەندەلوسی–1929، چاخی ئاڵتونی– 1920، 
خاكێكی ب���ێ ن���ان 1932، گازینۆی گ���ەورە 1947، 
لەیادچ���وەكان 1950، ژنێك بێ خۆشەویس���تی 1951، 
بەرزبونەوە بۆ ئاسمان 1952، دڕندە 1952، روبینسۆن 
ك���روزو 1952، ئ���ەو 1953، رووباروو م���ردن 1954، 
ڕاهێنان لەتاوانێ���ك 1955، مردن لەنێو باخچە 1956، 
نازارین 1958، پەتاكە گەیش���تە ب���او 1959، كچەكە 
1960، فیریدیان���ا 1961، فریش���تەی ڕوخێنەر 1962، 
ڕۆژانەی خزمەتكارێك 1964، تریستانا 1970، جادووی 
شاراوەی بۆرجوازیەت 1972، تارمایی ئازادی 1974(.
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          سینەما لە 
ئەمریكای التینیدا
ناساندن: سایه
  
یەكێك لەو كتێبە گرنگ و نوێیانەی لەالیەن دامەزراوەی سینەمای سوریەوە 
دەرچووە بەناوی )سینەما لەئەمریكای التینیدا(، رەخنەگری سینەمایی 
محەمەد عەبیدۆ نوسیوێتی و لە چوارچێوەی زنجیرەی هونەری حەوتەمدا 
چاپكراوە، كتێبەكە هەوڵدەدات الیەنە مێژوویەكانی س���ینەمای ئەمریكای 

لەگ���ەڵ رەوتی ئەو ملمالنێیەی كەدژی التینی نیشان بدات كە 

چەوساندنەوەو هەژاری و بێكاری وەستابۆوە لە سەردەمێكدا كەبزاوتێكی 
سیاس���ی و فیكری لەدژی ی سەركوتكردن و سیاسەتی دیكتاتۆریانە لەو 

كیشوەرەدا سەریهەڵدا بوو.
كاتێكیش س���ینەما لە واڵتان���ی وەك بەرازیل و ئەرجەنتین و كۆلۆمبیا و 
چەند واڵتێكی دیكەی ئەمریكای التین سەریهەڵداو ودەركەوت و هەنگاوی 
بەرەو پێشەوە نا، هەر لەو سەردەمەشدا چەند ئەزموونێكی نوێ لە بواری 
س���ینەمای دۆكیۆمێنتكاری و سینەمای شۆڕشگێری لە بەرازیل و كوبا و 
ئەرجەنتی���ن كاری بۆ كرا، یەكێك ل���ەو ئەزموونانە فیلمی »قوتابخانەی 

سانتا » بوو لە ئەرجەنتین و سەرهەڵدانی
»س���ینەمای نۆف���ۆ » ش لە كوباو بەرازیل كە ئ���ەوەش بە ئەزمونێكی 
نوێی ئەو كاتەی سینەما دادەنرێت لەو واڵتانەدا. لێرەوە دەتوانین بڵێین 
سینەمای ئەمریكای التینیی كە لەو كتێبەدا ئاماژەی پێدەكات، گۆڕانێكی 
گەورەی بەخۆیەوە بینی و س���ینەما لە كوبا بووە بەش���ێك لە شۆڕشی 
ئەو واڵتەو لە شیلی كە ئەویش واڵتێكی ئەمریكای التیینیە سینەما وەك 
بزوتنەوەیەكی نیش���تمانی دەركەوت و لە دوواجاریش���دا ئەو بزوتنەوەیە 
س���لفادۆر لیندی هێنایە س���ەر كورسی دەس���ەاڵت و ئەویش پشتگیری 
س���ینەمای شۆڕشگێری دەكرد، كە لەو كاتەدا لە نیگاراگواو سیلفادۆر لە 

سااڵنی شەستەكانی سەدەی ڕابردوو برەوی هەبوو.
هەرچەن���دە لەو واڵتانە بزوتنەوەی چینی رۆش���نبیران 
توانیبێتیان لە كاتی شۆڕش و كۆدێتای سەربازیدا 
س���ەربكەون و دەس���ەاڵت لەو واڵت���ەدا بگۆڕن، 
لەدواجاردا ئەوانەی كە هاتوونەتە س���ەر كورسی 
دەس���ەاڵت، بەرەو دیكتاتۆریەت و سەركوتكردنی 
گەلەكەی���ان هەناگویان ناوە، كە ئەمەش لە زۆربەی 
رۆمانەكان���ی )گابرێ���ل گاریس���یا ماركی���ز( ڕەنگی 

داوەتەوە.
دیوێكی ت���ری گرنگی س���ینەمای ئەمری���كای التینی 
گەڕانەوەیە بۆ ئەو كەللتورە دەوڵەمەندەی كەهەیەتی و 
س���ینەماش وەك پاشخانێكی هونەری گرنگی پێدەدات و 

لە كارەكانیاندا رەنگی داوەتەوە.
ئ���ەو كتێبە ل���ە دووتوێی 96 الپ���ەڕەدا، الیەنێكی گرنگی 

مێژووی سینەما لە واڵتانی ئەمریكای التین دەخاتە ڕوو.
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هونەری حەوتەم لە 
كیشوەری ئەفریقا
نوسینی :سارا پاك زەمیر
وەگێڕانی: ئازاد سەوزە

سینەمای واڵتی ساحل عاج)1( كچی سەرباز
هەرگیز ناگری

پەیكەری ئاڵتونی خەاڵتی ئۆس���كار لەساڵی1977دا بەخشرایە سینەمای 
واڵتێك كە س���ەرەڕای مێژوی 11ساڵەی فیلمسازی خۆی بە ڕوخسارێكی 
نەناسراوی پیشەسازی سینەما ئەژماردەكرا، لەگەڵ ئەوەی فیلمی )ڕەش 
و سپیی لەڕەنگدا( بەرهەمی )ژان جاكویز ئاناڤود( هێندەی جێی دەست 
خۆشی و خۆشەویستی و مامۆستایانەبوو كە ئەندامانی لیژنەی داوەرانی 
خەاڵتی ئۆسكاری ناچار كرد بۆیەكەمین جار پەیكەری ئاڵتوونی خەاڵتی 

باشترین فیلمی بیانی بەفیلمێك لەساحل عاج ببەخشێت.
راس���تگۆیی دەرهێنەر لە نیش���اندانی كارەس���اتباری جەنگ و هەستی 
رەخنەگرانەی )ژان جاكویز( لە بەگۆهێنانەوەی هەستی ناخی خەڵكی 
لە فیلمی )رەش و سپی لە رەنگدا( فیلمێكی درامی جوانی دروستكرد 
كە بەوێنەی دیمەنی سروشتە دڵفڕێنەكانی ئەفریقا رازێنرابۆوە، ئەم 
فیلمە بە بەش���داری ئەكتەران )ژان كارم���ت، ژان دۆڤیلۆ، كاترین 
ئوفول( توانی پلەی حەوت ئەس���تێرە لە دە ئەس���تێرە بەدەست 
بهێنێت و لە ئاسمانی )ساحل عاج( دەستی بە درەوشانەوە كرد، 

شانازییەكانی)ساحل عاج( بەمەوەنەوەستا ..
)دزیرە ئ���اكاری( دەرهێنەری بەناوبانگی )س���احل عاج( لە 
س���اڵی 1939هاتووەتە جیهانەوەو لە دەیەی 1960دا چاالكی 
هونەری دەس���ت پێكردووە،)ئاكاری ( دەرهێنەر بە گشتی 
ناوەڕۆكەكان���ی )ك���ۆچ، نامۆبوون لە كەلت���وور، جیاوازی 
رەگەزی( ل���ە فیلمەكانیدا ش���وێنیان بووەتەوە، )دزیرە 
ئاكاری( بە فیلمی )روخسارەكانی ژن - 1985( ئاستێكی 
بااڵی ل���ە هونەری دەرهێنانی فیلمدا ئاش���كرا كرد. ئەم 

بەرهەمە 105خولەكیە بەرهەمی هاوبەش���ی )ساحل عاج و فەرەنسا(
ی���ەو بە دیمەنێكی گۆرانی وتنی ژنان لە س���ەمایەكدا دەس���ت پێدەكات 

و لە رەوگەی چەند ش���یعرێكەوە چیرۆكی فیلمەكە ئاش���كرا دەبێت، 
دەتوانین فیلمی )روخس���ارەكانی ژن( بە سێ ئیپزۆد بخوێنینەوە كە 
ت���ەواوی ئەو ئیپزۆدانە پەیوەندیان بەیەكت���رەوە هەیە، ئەم بەرهەمە 
)روخس���ارەكانی ژن( ژنهێنانی الوانی لە گوندە هەژارنشینەكاندا وێنە 
گرتووە و هەوڵی ژنان نیش���اندەدات بۆ س���ەركەوتن لە ئیش���وكاری 
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بازرگانی���دا. فیلمە درامیەكەی )ئاكاری( ب���ە گۆرانی وتنی ژنان كۆتایی 
دێت و فیلمێكی س���ەرنج راكێشی لە یادەوەری بینەرانیدا بەجێهێشت. لە 
فیلمە س���ەركەوتووەكانی تری )دزیرە ئاكاری( دەتوانرێت ئاماژە بكرێت 
بە فیلمەكانی)كۆنشێرتۆبۆ دورخراوەیەك(، )ژنی رەشپێست(، )فەرەنسا 

ئاگاداربە(.
)هێنری دوپ���ارك( دەرهێنەرێكیتری ناوداری )س���احل عاج(ە لە 23 / 
دیس���ەمبەری / 1941لەدایك بووە، لە س���اڵی 1972 فیلمی )خێزان(ی 
بەبەشداری هونەرمەندان )لیۆنارد گروگات، ناتوكولی(نیشاندا، هەنگاوی 
دووەمی)دوپ���ارك(ی دەرهێنەر دەرهێنان���ی فیلمێكی 58خولەكی بووبە 
ناوی )من ژیانم هەڵبژاد(، هەروەها فیلمی )سەماكردن لە تۆز و خۆڵدا( 
ك���ە بەرهەمی 1988یەتی بەخاڵێكی درەوش���اوە ل���ە كارنامەی هونەری 
)دوپارك(دا ئەژماردەكرێت..)س���ەماكردن لە خ���ۆڵ و تۆزدا( فیلمێكی 
كۆمیدی���ە چیرۆكی ژیانی كوێخ���ای گوندێكی ئەفریق���ا دەگێڕێتەوە كە 
پێن���ج ژنی هەیەو بەاڵم هەس���تدەكات پێنج ژن بۆ ئ���ەو بەس نییە بۆیە 
بڕیاردەدات كە ژنی شەش���ەم هەڵبژێرێت، ئەم فیلمە بە هەستی رەخنەی 
كۆمیدی و رۆڵبینینی )نكیس���ا س���اوانی، بامبا باكاری، ڤیكتۆر كازین( 
رەزامەندی بینەرانی بەدەستهێنا.)ئالیكی كێوی( و )ئابۆسڤان( بە فیلمە 

دیارەكانیتری )هێنری دوپارك( ئەژمار دەكرێن.
سینەمای بەهێزی )ساحل عاج( تەنها بەو بەرهەمانە بەسی نەكرد بەڵكو 
لە س���اڵی2000دا فیلمی)ئادا نگامان(ی بەجیهان ناساند، )رۆجەر ژنوان(
ی دەرهێنەر و داهێنەری فیلمەكانی )كاڵو _ 1975(، )بوكا _ 1988(، 
)بەناوی مەس���یحەوە _ 1993(بۆ گێڕانەوەی چیرۆكی دوایین بەرهەمی 
)ئادا نگامان( س���اڵەكانی كۆتایی س���ەدەی حەڤدەهەمی هەڵبژاردووە، 
س���ەرۆكی هۆزێ���ك لە ئەفریق���ای خۆرئ���اوا رابەرایەت���ی جەنگێك دژی 
هۆزەكانی هاوس���ێی دەكات ئەو س���ەرۆك هۆزە فەرمان بە سەربازەكانی 
دەدات كە گوندەكان خاپور بكەن و پیرەكانیش بكوژن، تەنها كەسانێك 
كەدەمێننەوە الوانی لەشس���اغن دەفرۆش���رێن بە بازرگانی كۆیلەكان لە 
ئەوروپا..)ئۆڤس���ی( پیاوێك���ی گەنج���ەو لەگەڕانەوەیدا ب���ۆ گوندەكەی 
دەزانێ���ت خێزانەكەی لەالیەن س���ەربازەكانی)ئادا نگامان( ەوە كوژراون 
و دایكیش���ی بەدیلی براوە )ئۆڤس���ی( بەدوای س���ەربازەكاندا دەڕوات و 
هەوڵ���ی رزگاركردنی دایكی دەدات و بەه���ۆی هاوڕێیەتی لەگەل )ناكا(
ی س���ەربازدا دەگاتە ئەو پەیمانەی رازی ببێت لە بری دایكی )ئۆڤسی( 
دیل بكەن و شتەكان بەپێی خواستی )ئۆڤسی( دەچێتە پێشەوە، بەاڵم 
كاتێك )ئۆڤس���ی( هەلی دەربازبوونی بۆ پەیدا دەبێت خۆی دەگاتە ئەو 
راس���تییەی كە لە ژیاندا هیچ ئامانجێكی نییە و هەروا )ئۆڤسی(كۆیلەی 
زنجی���ری قەدەرە. ئەوەی س���ەركەوتن و ناوبانگی زیاتری بۆ فیلمی)ئادا 
نگامان( دەستەبەر كرد وێنەگرتنی )محەمەد سودانی( بوو كەمرۆڤایەتی 
و مرۆڤدۆس���تی بە یارمەتی كامیراكەی خس���تبوەڕو.)محەمەد سودانی( 
وێنەگری س���ینەمایی دەست رەنگین لەس���اڵی 2001دا خەاڵتی باشترین 
وێنەگری وەرگرت، سەرەڕای ئەمەش فیس���تیڤاڵی نێودەوڵەتی)ئامینز( 
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خەاڵتی باشترین ئەكتەری پیاوی بەخشی بەهونەرمەند )رۆجەر ژنوان( و 

خەاڵتی لیژنەی داوەرانیش هەر بەو دەرهێنەرە بەخشرا.
ئااڵی پرتەقاڵی و سپی و سەوز، رەنگی )ساحل عاج( وەكو روخسارێكی 
دیار یادی )ئس���یاك دی بانك���ول(ی ئەكتەرو دەرهێن���ەر دەكاتەوە كە 
شانازی زۆری لە ئاس���تی نێودەوڵەتیدا بەدەستهێناوە، ئەم هونەرمەندە 
47س���اڵەیە لە زیاتر لە 24 فیلمدا رۆڵی سەركەوتوانەی بیینیوە، لەوانە 
دەتوانین ئاماژە بكەین بە فیلمەكانی)دڵی تاریكی _ 1991، چاودێریكراو 
_ 1995، كچی سەرباز هەرگیز ناگری _1998، توی فەرەنگی _ 1999، 
كاتژمێر س���ێی بەیانی _ 2001(. )ئیس���اك دی بانكۆل(ی بەهرەمەندو 
بەتوانا لە فیلمی س���ەرنج راكێش���ی )ئوتومۆ(دا گیانی بەخشی بەناخی 
كاراكتەرەكەی���و ل���ە فیلمی )گۆس���تداگ(دا رۆڵی كەس���ایەتی ریمۆندی 
زیندووك���ردەوە. رۆڵبینینی)دی بانكۆل( لە فیلمی )میك مەكی رەش _ 
1986(خەاڵتی س���یزاری بۆ باشترین ئەكتەری پیاو لەساڵی 1987دا بۆ 
)بانكۆل( بەدیاری هێنا، )ئیس���اك دی بانكۆل( لە ساڵی 2000دا فیلمی 
)بەلەمەكانی سەفەر، كاساندرا ویلسۆن(ی وەكو دەرهێنەر لەسەر بنەمای 

ژیاننامەی هاوسەرەكەی بردە بەردەم كامیرا.
هێندە ماوە بگوترێت سینەمای تۆكمەی واڵتی )ساحل عاج( لە سەرەتای 
دەیەی1960بەدواوە لەنێو مێژووی هونەری سینەمادا جێگەیەكی پڕشانازی 
بۆخۆی مس���ۆگەر كردووەو بەردەوام فیلمی س���ینەمایی جوان و بەچێژ 

دەبەخشێتە هونەری حەوتەم لە جیهاندا.

سینەمای واڵتی گابۆن)2(
واڵتێكی ئەفریقا كە بە گابۆن ناو دەبرێت، واڵتێكی نامۆیە، هێشتا لە 39%ی 
دانیش����توانەكەی كە نەژادی )ئنیمست(ن لەوبڕوایەدان كەجیهانی سروشتی 
لەالیەن گیانە ش����اراوەكان وخواوەندەكانەوە دەوری گی����راوە، لەبەر ئەوە 
تەواوی بونەوەرە زیندووەكانو نازیندوەكانیش وەكو)شاخەكان، بەردەكان، 
درەختەكان(رۆحێكیان هەیە كە دەتوانن یارمەتی مرۆڤەكان بدەن یان زیان 

بە مرۆڤەكان بگەیەنن.
لەم واڵتە س����ەیرەدا س����ینەماو مەلەكردن خۆشەویستییەكی سەیریان لەناو 
خەڵكیدا هەیەو لەزۆرترین ناوچەكانی گابۆندا تەلەفزیۆن لەبەر دەس����تدایە. 
لەدوای بە دەستهێنانی سەربەخۆیی لە 17/ تشرینی یەكەم / 1960وەزارەتی 
رۆش����نبیری گابۆن گەیشتە ئەو ئەنجامەی كە هیچ بەرنامەیەكی نوسراویان 
س����ەبارەت پیشەسازی س����ینەما نییە، ناچار تەنها بە چاودێری دەرهێنەرە 
س����ەربەخۆكانی پایتەختی گابۆنەوە پشتئەستووربوو كەسەرقاڵی كاركردن 

بوون.
فیلمی)قەف����ەس _ 1962( ل����ە دەرهێنانی )رۆب����ەرت دارین(لەو بەرهەمە 
سەرەتاییانەبوو لە واڵتی گابۆن خرایە بەردەم كامیرا، ئەم فیلمە رەشوسپیە 
سودی وەرگرت لە نواندنی)كولیت دۆڤال، فیلپ موری، جین سرویاس(ئەم 
فیلمە بەبەرهەمی هاوبەش����ی)گابۆن _ فەرەنس����ا( ئەژماردەكرێت، لەگەل 
ئەوەش����دا دەرهێنەرە س����ینەماییەكانی گابۆن لە دەی����ەی 1970 چەندین 

بەرهەمی س����ینەماییان خس����تە روو كەتەنها ناوی واڵتی گابۆنیان لەس����ەر 
تایتڵەكانی����ان بوو.)پیرماری دانگ( لەڕیزیناودارترین دەرهێنەرەكانی واڵتی 
گابۆندایە، )پیرماری(چاالكی هونەریو پیش����ەیی خۆی لەس����اڵی 1969بە 
یاری����دەدەری دەرهێنەر)مبالی( لەفیلمی)رێگەی مرۆیی( دەس����تپێكردو بە 
فیلمی)لە رێگەی شانازیدا(س����اڵی1971ناوبانگ و خۆشەویس����تی خەڵكی 
واڵتەكەی بەدەس����تهێنا، )پیرماری دانگ(لە ساڵی 1972فیلمی )ناسنامە(
یبەبەش����داری هونەرمەندان)چارل����ز بوردێتوپاتریش����یا كولومبانی( هێنایە 
بەرهەم، لە ساڵی 1979فیلمی )س����بەینێ رۆژێكیتر دەبێت(دەرهێنا..ئەم 
فیلم����ە كاتەكەی 90خولەكەوبۆ جەماوەر نمایش كراوەو لە فیلمە دانس����قە 
رەنگاورەنگەكان����ی واڵتی گابۆن����ە، فیلمەكانی)ئوبالی(و)ئیوما(لە بەرهەمە 

دیارەكانیتری )پیرماری دانگ( ئەژماردەكرێن.
)فیلی����پ مایۆری( لەروخس����ارە دەركەوتووەكانی تری س����ینەمای)گابۆن(
ەو لەس����اڵی 1972ب����ە فیلمی)لێدانی تەپڵەكانی تومت����وم كۆتاییان هات( 
س����ەركەوتنێكی زۆری لەكۆمەڵگەی نێودەوڵتیدا بەدەستهێنا، ئەم فیلمە80 
خولەكەو چیرۆكی كچە الوێكی گوندنشین دەگێڕێتەوە كە بەهاتنە ناوشاریەوە 
بەڕوخس����ارە هەڵخەڵتێنەرەكانی ژیانی خۆرئاوا دەچەوسێتەوە. )مایۆری( 
بۆئ����ەم فیلمە بانگهێش����تی )ئیمیلی جوكتان(یكرد بۆ رۆڵی س����ەرەكی لە 
فیلمەكەدا، لە بەرهەمە باشەكانی تری )مایۆری( دەرهێنەر فیلمی )شەوی 
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هاوس����ەرێتی(یە لەتەواوی فیلمەكانی )مایۆری(دا كەرەستەیەك هەیە بۆ 
قێزەونكردن����ی ئەو ج����ۆرە ژیانەی خەڵكی ئەفریقا ك����ە رەوتورەنگورووی 

خۆرئاوای لە خۆ گرتووە.
فیلم����ی )ئالین فی����راری(و )كۆمبا بۆ ك����وێ دەچیت( ل����ە ریزی فیلمە 
باش����ەكانی مێژوی فیلمس����ازی واڵتی)گابۆن(دان وفیلمی)كۆمبا بۆكوێ 
دەچیت( بەرهەمی ساڵی 1971و لەدەرهێنانی )سیمۆن ئایۆكە(،)ئایۆكە(
یەكێكە لە دیارترین روخسارەكانی تەلەفزیۆنی واڵتی گابۆن، فیلمی)كۆمبا 
بۆكوێ دەچیت(ی بەهاوكاریویارمەتی فەرەنس����ا خستە بەردەم كامیراوبە 
شێوەی رەش وسپی نمایش����ی كرد، سەرەڕای ئەوەش مێژووی سینەمای 
گابۆن وەكو باشترین دەرهێنەری گابۆن باسی)ئایۆكە( دەكات كە لەبواری 
دەرهێنانی كورتە فیلمدا بە كامێرای16ملم چاالكی نواندووە، فیلمی)یەكێ 
بوو یەكێ نەبوو..لیبرۆل بوو(یەكێكی ترە لە فیلمە باش����ەكانی )سیمۆن 

ئایۆكە(ی دەرهێنەر.
)باس����یك باكوبیو(ئەكت����ەرو بەرهەمهێ����ن و دەرهێن����ەری كامیرۆنی كە 
بەهۆی ی. دەرهێنەری لە فیلمی)ش����وكوالت(ەوە ناوبانگی هەیە لە ساڵی 
1994فیلمی)گ����ەورەی س����پی المبارین(یلە گابۆن دەرهینا، )باس����یك(

بۆ رۆڵبینی����ن لە فیلمەكەیدا س����ودی 

لە توانای )ماریس����ا برینون، مگال����ی تبرلی(وەرگرتبوو، ئەم فیلمە وەكو 
بەرهەمێكی هاوبەش����ی )گابۆن، كامیرۆن، فەرەنسا(لە مێژوی فیلمسازیدا 

تۆماركرا.
فیلمی)دومیر(لە دەرهێنانی)بالوفو باكوپا_ كانیندا(لە فیلمە بیانیەكانی 
تربووك����ە س����اڵی 1996 لەگاب����ۆن بەرهەمهێنرا،ئەم فیلمە رەش وس����پی 
ورەنگاورەنگ بوو بە بەرهەمێكی هاوبەش����ی )فەرەنس����ا، كۆنگۆ، زائیر، 
گابۆن( ئەژماردەكریت.)بالوفو باكوپا(ی دەرهێنەری ئەو فیلمە لە بوارەكانی 
نوسین و نواندنیشدا چاالكی نواندووەوتاكو ئێستا فیلمەكانی)وات_ 1999(
و)سەرلەنوێ ژەنینەوەی پانزەهەمین پاچە موزیك_ 2000(ی لە كارنامەی 
هونەری خۆیدا تۆماركردووە. لێرەدا پێویستە ئاماژە بەوە بكەین هونەری 
فیلمس����ازیو پیشەس����ازی س����ینەما لە واڵتی گابۆندا لە سەرەتای دەیەی 
1960یسەدەی بیستەوە گەش����ەی بەخۆوە بینیووەو رەوتی بەرهەمهێنان 
و دەرهێن����ان و نواندنی س����ەربەخۆو هاوبەش����ی لە مێژووی س����ینەمادا 
تۆماركردووە، خاڵێكیتر كەجێگەی سەرنجە بە درێژایی تەمەنی بەرهەمی 
سینەمایی لە گابۆندا هونەرمەندێك توانیویەتی ئەو ماوە درێژە وەكو ئەكتەر 
چاالكی هونەری پێشكەش بكات ئەكتەرێكی ژنە بەناوی)فانی كوتشین(، 
)كوتش����ین(لە 11 / مای����س / 1957لە گابۆن هاتووەت����ە دنیاوەوچاالكی 
هونەری لە ساڵی 1970 دەس����تپێكردووە، بەرهەمی سااڵنی خزمەتكردنی 
ئەم ژنە ئەكتەرە رۆڵبینین ب����ووە لە 48فیلمدا، لەنێوئەو فیلمانەدا چەند 
فیلمێكی گرنگی تایبەتیان هەیە وەكو فیلمەكانی )تۆزوخۆڵی فریش����تە_ 
1987، دەفتەری یاداش����تەكانی خانمێك_ 1987، كلیلەكانی بەهەشت_ 
1991، ژیانی شیرین_ 1999، گواستنەوەیەكی كوشندە_ 2000، زیندوو_ 
2001، سەرلەنوێ سەڵت_ 2002( رۆڵبینینی كارەكتەری )سیلڤی بارون(لە 
فیلمی )ئەستێرەی باكور(دا خەاڵتی باشترین رۆڵی تەواوی لە فێستیڤاڵی 

سیزاری فەرەنسا لە ساڵی 1983بۆ )فانی كوتشین(بە دیاری هێنا.
فیلم����ی )دوای ئەش����كەنجەدانی نیوەڕۆ(س����اڵی 2001ل����ە واڵتیگاب����ۆن 
بەرهەمهێن����را كە لە دەرهێنانی دەرهێنەری 69س����اڵەی ئیتالیا )لویس 
پنیتلی(هونەرمەند بوو، ئەم دەرهێنەرە خاوەنی فیلمەكانی)یەكش����ەممە 
كاتژمێر شەش _ 1965، س����ەرلەنوێ دروستكردنەوە_ 1968، بۆچی 
زەنگ����ەكان لێدەدرێن_ 1981، هاوینێكی لە بیرنەكراو_ 1994، لومیرو 
ش����ركا_ 1995، زۆر درەنگ_ 1996، دوەمین وەستان لە بەهەشت_ 
1998(ەو لەس����ەر بنەمای س����یناریۆی )جونیا ج����ال( فیلمی )دوای 
ئەش����كەنجەدانی نیوەڕۆ(ی بۆس����ینەما دەرهێنا بە بەش����داری )ڤادو 
بلی����گان، لونا ئانا ماكاریا(، ئەم فیلمە بەرهەمی هاوبەش����ی )گابۆن، 

فەرەنسا، ئیتالیا(یە.
راستییەك س����ەلمێنراوە كە دەرهێنەرەكانی س����ینەمای گابۆن زیاتر 
بەرەو دەرهێنانی فیلمی بەڵگەنامەیی و گەشتوگوزاری و كورتە فیلم 
خواس����تیان نیشانداوە ولە مێژووی سینەمادا جیگەیەكیان بۆ خۆیان 
مس����ۆگەر كردووە بەاڵم ئاخۆ نەژادی ئنیمیس����تەكانی گابۆن گیانی 

هونەری حەوتەم لە واڵتی گابۆن چۆن دەنرخێنن؟؟          


