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دەگەڕێمەوە بۆ خودی میدیا یان نا، چونكە هەموو فیلمەكان لەكۆتاییدا 
خۆیان خۆیان دەناسێنن. بەاڵم دەشێت لەداهاتوودا لەسەر ئەم تێمایە 
فیلمی دیكە دەربهێنم. لەگەڵ ئەوەشدا بەهیچ شێوەیەك خۆشحاڵ نیم 

بەوەی كەوەك پسپۆڕی میدیا و تەندوتیژی ناسراوم.
پ: چۆن بەكورتی وەسفی تێمای )قردێلەی سپی( دەكەیت؟

و: ویس���تم ئەو مندااڵنە پیش���ان بدەم كە نەوەی پێش���وو ئایدیاڵی 
رەهای بەسەردا سەپاندبوون. ئایدیاڵە رەهاكان دەگۆڕێن بۆ بیرباوەڕی 

نامرۆڤانە. دەرەنجامی كۆتاییش تیرۆریزمی لێدەكەوێتەوە. 
پ: ئایا ئەمە لەبارەی كێشەی ئەڵمانیاوەیە؟

و: بەدڵنیاییەوە نەخێر. كێشەكە لەكۆمەڵگای ئەڵمانیدا رەگی داكوتاوە. 
بەاڵم لەهەموو ئەو بارودۆخانەش���دا بەدی دەكرێ���ت، كە هەوڵدەدرێت 
ئایدیاڵەكان بگەیەنرێن���ە قۆناغی كەماڵ. ئەمە لە دەمارگیریی ئایینیدا 
دەبینرێت، بەهەمان شێوە لەدەمارگیریی سیاسیشدا دەبینرێت، چ الی 
بزوتنەوە چەپەكان بێت یان ڕاس���تەكان. لەبەر ئەوە بەهیوام كەس وا 

تێنەگات ئەم فیلمە لەبارەی پرسی ئەڵمانیاوەیە.
پ: چۆن توانیت ئەو هەموو ئەكتەرە بدۆزیتەوە؟

و: سروش���م لەڕووخس���ارەكانی ئ���ەو ماوەیە وەرگ���رت، بەتایبەتی 
رووخس���اری منداڵەكان. دەبوو بۆ ماوەی ش���ەش مان���گ بگەڕێین تا 
بتوانی���ن ئەو مندااڵنە بدۆزینەوە كەلەگ���ەڵ فیلمەكەدا دەگونجان. پێم 
وایە نزیكەی حەوت هەزار كەس���مان بینی. هەر خ���ۆم ئەمەم نەكرد، 
تیمێكی دەرهێنەرە یاریدەدەرەكان هاوكارییان دەكردم. ئەمە پێویست 
بوو، چونكە من تەنیا رووخس���ارە باشەكانم نەدەویست، بەڵكو دەبوو 
منداڵەكان توانای رۆڵبینینیان هەبووایە. بۆ رۆڵی پێگەشتووان كەمێك 
ئاسانتر بوو. پێشتر لەمێشكمدا ژمارەیەك ئەكتەرم هەبوون بۆ كۆمەڵێك 
رۆڵی دیاریكراو. هەروەها پێشتر لەگەڵ هەندێك لەئەكتەرەكان لەسینەما 

یاخود لەشانۆدا كارم كردبوو.

توندوتیژی
 لەهەموو فیلمەكانمدا 
ئامادەیی هەیە

چاوپێكەوتن لەگەڵ دەرهێنەری 
نەمسایی )مایكل هانكە(، دەرهێنەری 
فیلمی )قردێلەی سپی( براوەی خەاڵتی 
دارخورمای ئاڵتونی فیستیڤاڵی كان
 
وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە:
 ئەكبەر حەسەن

)قردێلەی سپی( كۆمەڵێك رووداوی سەیر دەگێڕێتەوە كە لەسەروەختی 
جەنگ���ی جیهانی یەكەم���دا لەگوندێكی بچووك���ی ئەڵمانیا روودەدەن. 
چیرۆكەكە باس لەكەشێك دەكات، كەبۆ سزادانی منداڵەكانی گوندەكە 
سازكراوەو لەهەلومەرجێكی زۆر توندی پوریتانیزمدا جێبەجێ دەكرێن. 
بەالی هانكەوە ئ���ەم چیرۆكە لەڕابردوودا روویداوەو لەهەمانكاتیش���دا 

دەست و پەنجە لەگەڵ كێشەیەكی مۆدێرنیش نەرم دەكات.
پ: بەڕێز هانك���ە، ئایا فیلمی )قردێلەی س���پی( لەگەڵ فیلمەكانی 

پێشووتدا دەگونجێت، كەدەربارەی توندوتیژیین لە كۆمەڵگادا؟
و: لەڕاس���تیدا من لەم فیلمەدا باسی توندوتیژی دەكەم. توندوتیژی 
لەهەموو فیلمەكانمدا ئامادەییان هەیە. ئەمە شتێكی حەتمییە ئەگەر تۆ 
بتەوێت قسە لەسەر كۆمەڵگای مۆدێرنی خۆمان بكەیت. بەاڵم لەهەندێك 
لەفیلمەكانی پێش���وومدا قسە لەسەر ش���ێوازی پیشاندانی توندوتیژیی 
لەالیەن میدیاوە دەكەم زیاتر لەوەی قس���ە لەسەر خودی توند وتیژی 
بكەم. لەفیلمی )قردێلەی سپی(دا پرسی توندوتیژیی میدیا دەستی بۆ 
نەبراوە هەرچەندە لەسەرەتای فیلمەكەدا سەرە-دەنگێكی زۆر هەیە كە 
ئاماژەن بە توندوتیژی. خۆت دەزانی هەموو فیلمێك تێمای خۆی هەیە 
و پێویستی بەفۆرمێكی دیاریكراو هەیە. لەبەر ئەوە، نازانم لەداهاتوودا 

پ: چۆن ئەكتەرەكانت ئاڕاستە دەكەیت؟
و: پێم باشە روونكردنەوەی زۆر نەدەم بەئەكتەرەكان، ئەكتەری 
باش ئەو كەس���ەیە، كەس���یناریۆكە دەخوێنێتەوە، بەباشی ئامادە 
دەبێ���ت و دەتوانێ���ت خۆی بخاتە ن���او بارودۆخەك���ەوە. من بەم 
شێوازە دەست پێدەكەم. ئەگەر تەفسیرەكە بەباشی ئامانجی خۆی 
نەپێكا، ئەو كاتە بۆ ئەكتەرەكە یان بۆ ئەكتەرەكان ش���یدەكەمەوە 
هەڵەكان لەكوێدان. من هەمیش���ە ئیشم لەگەڵ ئەكتەرە مەزنەكاندا 
كردووەو ئەوان هەرگیز كێش���ەیان لەگەڵ ئەوەدا نەبووە كە من پێم 
نەوتوون چیبكەن و چی مەكەن. پێموایە هەموو ئەمانە پەیوەستن 
بەوەی، ئەو كاس���تەی تۆ هەتە، تا چەند كاس���تێكی باشە. ئەگەر 
تۆ ئەكتەرێكی باشت بۆ رۆڵێكی باش هەڵبژارد، ئەو كاتە ئیشەكە 
بەرێكوپێكی دەڕوات بەڕێوە. بەاڵم دەبێت بارودۆخەكە لەسەرەتاوە 

زۆر روون بێت.
پ: سەبارەت بەتەفسیر كردنی فیلمەكانت چی دەڵێیت؟

و: ماوەیەكی كەم بەر لەئێستا وتارێكی درێژم لەگۆشەی )باوان 
و مندااڵن(دا خوێندەوە. نازانم ئەمە راستە یان نا. هەرچۆنێك بێت، 

من ئاگاداری ئەم هەموو ئاستی مانایانە نیم )بەپێكەنینەوە(.
پ: تەفسیری جیاواز جیاواز بۆ فیلمەكە دەكرێت كاتێك وەاڵمی 

رۆژنامەنووسان و بینەران نادرێتەوە ....
و: لەڕاس���تیدا ئامانجی م���ن ئەوەیە تۆی بین���ەر دوای بینینی 
فیلمەك���ە چت الجێبمێنێت. من هەمیش���ە دەمەوێت بەش���ێوازێك 
چیرۆك بگێڕمەوە، كە بینەر بهەژێنێت و وای لێبكات دەرباری تێمای 
فیلمەكە پرس���یار لەخۆی بكات. بەاڵم، بەبڕوای من، وەاڵمدانەوەی 
هەم���وو پرس���یارەكان دەرەنجامێكی پێچەوان���ەی دەبێت. هەموو 
كەس���ێك بەردەوام كۆمەڵێك پرس���یارم لێدەكەن. یەكەم فیلمیشم 
هەروا بوو: )پرس���یاری زۆر دەربارەی فیلمەكە(. بەاڵم من كەسێك 
نیم بتوانم وەاڵمی هەموو پرس���یارەكان بدەمەوە. جیهان ئەوەیەكە 
هەیە. هونەرمەند ئەو كەسەیە، كەپرسیاری هەیە. بۆ زانینی وەاڵمی 
دەبێت پرسیار لە خودا بكەیت. ئەگەر خەڵك وەاڵمی پرسیارەكەی 
بزانیایە، ئەو كاتە جیهان ت���ەواو جیاواز دەبوو. ئەوەی كەبتەوێت 
وەاڵمێكی گش���تی بۆ هەموو كێش���ەكان بخەیت���ەڕوو، نەك تەنیا 
ساویلكەیی، بەڵكو گێلێتیشە. زۆر بە دەگمەن كارێكی حەكیمانەیە 
وەاڵمەكان بەردەست بخەیت. بەاڵم لەوانەیە زۆر بەسوودبێت ئەگەر 

بتوانیت پرسیار ئاراستە بكەیت.

سەرچاوە:
/http://cineworkinst.eu/english-1/michel-hneke
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ئالیس گای بالش
خەونی بەفیڕۆچووی 
سینەما
شیالن سەعدی
س���اڵی 1895 ئامێ���ری تۆماری وێنە و پێش���ان دانەوەی دروس���ت 
ك���را و لە گڕان���د كافەی پاری���س یەكەمین وێنەكان پێشكەش���كران. 
لەو ڕۆژەوە برایانی لومیێر وەك خوڵقێنەرانی هونەرپیش���ەی س���ینەما 
ناوی���ان لە مێژوودا تۆماركرا و تەنها لە هەندێك لە كتێبە مێژوویەكانی 
سینەمادا ئاماژە بە ئامێرەكەی )تۆماس ئەدیسۆن( كە هاوكات لەگەڵ 
لومیێرەكان بەرهەمی هێنابوو دەكرێ. بەاڵم تا ساڵیانێكی زۆر یەكێك 
لە خوڵقێنەرانی س���ەرەكی س���ینەما لە بیركرا و لە هیچ كام لە كتێبە 

مێژویەكانی سینەما دا باسی نەكرا.
22س���اڵ بەر لە خوڵقانی س���ینەما ژن و پیاوێكی فەڕانس���ی كە لە 
ش���یلیا دەژیان و الی كتێبفرۆش���ێك كاریان دەكرد، كچێكیان هەبوو و 

الی ناوی ئالیس بوو. 2 ساڵ دواتر ئالیس نێردراوە بۆ فەڕانسە  و 
نەنكی ژیا و چەند ساڵ دواتر كاتێك باوك و برای ئالیس 
لە شیلیا كوژران دایكیشی گەڕاوە بۆ فەڕانسە. كۆمپانیای 
)گامۆن���ت( لە 1894 دامەزرا و ئالیس وەك فرۆش���یاری 
كەلوپەلی وێنەگرتن لەو كۆمپانیە دەس���تی بە كار كرد. 
هەر ل���ەو كۆپانیایە لەگەڵ بیرۆك���ەی وێنەی جوڵەكەر 
ئاش���نا بوو، 22ی مارسی 1895 لەالیان برایانی لومیێر 
بانگهێش���تكرا بۆ هاوكاری و لە ڕاس���تیدا هاوش���ان و 
هاوهەن���گاوی لومیێرەكان بوو بۆ خوڵقاندنی كامێرای 
تایبەت���ی س���ینەمایی. ئالیس بەمەش نەوەس���تا و 
یەكەمین فیلمی فیكش���ێنی مێژووی سینەمای ساڵی 
 La Fée aux choux(1896 لە ژێر ن���اوی
The Cabbage Fairy(( ل���ە 60 چركەدا 

یەكەمی���ن دروس���تكرد بەاڵم دواتر ك���ە )جۆرج میلیەس( 
فیلمی فیكشێنی خۆی دروستكرد، مێژوو ناوی ئەوی تۆماركرد و ئالیس 
لە بیركرا. هەر لەو سااڵنەدا ئالیس كەڵكی لە ئامێرە نوێیەكەی ئەدیسۆن 
وات���ا )گڕامافۆن( وەرگرت و دەنگی ب���ۆ فیلمەكانی خۆی تۆماركرد و 

هاوكات لەگەڵ نیشاندانی فیلمەكە دەنگەكەش باڵودەبۆوە.
ل���ە 1906 ئالیس فیلم���ی )The Life of Christ( دەربارەی 
ژیان���ی عیس���ای پێغەمبەری ب���ە پارەیەكی زۆر دروس���تكرد و هەر لە 
كاتی دروس���تكردنی ئەم فیلمەدا ئالیس بەر ل���ە تۆماركردن دەچووە 
پێش كامێرا و لەگەڵ ئەكتەرەكان قس���ەی دەكرد و پێیدەگووتن چۆن 
دەور بگێ���ڕن و داوای دەك���رد ئەكتەرەكان خۆیانبن و هەس���تەكانیان 
چڕ نەكەنەوە و سروش���تی بن. لە ڕاس���تیدا یەكەمین دەرهێنەر بوو كە 

شێوازی دەورگێڕانی بە ئەكتەرەكانی دەگووت.
ئالیس س���اڵی 1907 لەگەڵ هێربێرت ب���الش زەماوەند دەكا و كۆچ 
دەك���ەن بۆ ئەمری���كا و نوینەرایەت���ی كۆمپانیای گامۆن���ت لەو واڵتە 
دادەمەزرێنن و لە پاڵ ئەوەشدا كاری دەرهێنانی فیلم دەكەن و دەتوانن 
لە ماوەی 2 س���اڵدا پارەیەكی زۆر كۆكەنەوە و ئالیس توانی یەكەمین 
ستۆدیۆ لە ژێر ناوی )سوالكس( بەر لە بەدیهاتنی هۆلیوود دامەزرێنێت 
و یەكەم ژن بووە كە خاوەنی س���تۆدیۆ بووە. لە ماوەی 4 ساڵدا 
325 فیلم لە ستۆدیۆكەی خۆی دروستدەكات. 
لەو س���ەردەمەدا بە هۆی ئ���ەو روانگەیەی كە 
س���ەبارەت بەژنان هەب���وو و كاركردنی ئەوانی 
سەختتر دەكرد، ئالیس بە جلوبەرگی پیاوانە لە 

ستۆدیۆكەی ئامادە دەبوو.
س���اڵی1922 ئالیس 2 منداڵ���ی هەبوو، بەاڵم 
درێژەی ژیانی هاوبەش���ی لەگەڵ هێربێرت بەالوە 
س���ەخت دەب���ێ و لێ���ك جیادەبن���ەوە. ئالی���س 
دەگەڕێتەوە فەڕانسە و ئیتر واز لە فیلم دروستكردن 

دەهێنێت.
لە ماوەی سااڵنی 1896 تا 1922 ئالیس پتر لە400 

فیلمی دروس���تكرد كە پتر لە100 دانە لەم فیلمانە دەنگدار بوون. پاش 
گەڕانەوەی بۆ فەڕانسە س���ەرقاڵی رۆمان و سیناریۆنوسین و هەروەها 
وتار پێشكەش���كردن دەبێ. س���اڵی 1953 خەاڵتی تایبەتی حكومەتی 
فەڕانس���ە و نازناوی لێژیونێری بە ه���ۆی تەمەنێك چاالكی كاریگەر لە 
پێكهاتنی سینەمای پێدرا. ساڵی 1964 چووە الی كچەكەی لە ئەمریكا 
و 24 مارس���ی 1968 لە ماڵی تایبەتی بەس���اڵداچووان لە نیوجێرسی 

كۆچی دوای كرد.
ئالیس یەكێكە لەو كەسایەتیانەی بوونە هۆی بەرهەمهێنانی سینەما 
و هەموو ژانرەكانی سەردەمی خۆی تاقیكردەوە، بە تایبەت دەستپێكی 
ژانری )نۆئار( لە فیلمەكانی ئەودا بەدی دەكرێ. ئالیس ژیانی خەڵكی 
سەردەمی خۆی لە فیلمەكانیدا دەخستەڕوو و بە هەر دوو زمانی ئینگلیزی 
و فەڕانسی هەوڵی سازكردنی پەیوەندی لەگەڵ بینەردەدا. هەروەها لە 
هەندێك لە فیلمەكانی ئالیسدا جۆرێك لە ڕوانگەی فیمینیستی بەرچاو 
دەكەوێ���ت، كە ڕۆلێكی گرینگیان لە پێكهاتن���ی بیرۆكەی فیمینیزم لە 

فیلمدا هەبووە. 
ڕۆڵی بەرچاو و تێكۆشان و كاریگەری ئالیس لە سەر مێژووی سینەما 
تا كاتی باڵوبوونەوەی كتێبی بیرەوەرییەكانی لە 1976 ش���اراوە بوو. 
هەروەه���ا كتێب���ی )ئالیس گای بالش خەونی بەفیڕۆچووی س���ینەما( 

لە نوس���ینی » ئالیس���ۆن مەك ماهان« زۆر نهێنی 

و چاالك���ی ئالیس دەگێڕێت���ەوە. مەك ماهان دەڵێ: لەو س���ەردەمەدا 
ك���ە كاركردنی ژنان لە كۆمەڵگای ئێمەدا س���ەخت بوو، ژنان دەرفەتی 
نێشاندانی تواناكانی خۆیان نەبوو ئالیس بوێرانە كاری دەكرد بەاڵم بە 
هۆی ڕوانگەی پیاوانەی ئەو س���ەردەم و هەروەها خراپ تێگەیش���تن لە 
فێمێنیزم هیچ كات ئالیسیان بەشیاوی خەاڵت پێدان نەزانی و تەنانەت 

لە مێژووشدا ناویان تۆمار نەكرد.«
س���اڵی 1995 ماركێز لۆپاژ دەرهێنەری فەڕانسی فیلمی »باغی وون 
بوو«ی دەربارەی ژیان و چاالكییە هونەرییەكانی ئالیس دروس���تكرد. 
لۆپ���اژ لە وتووێژێكدا دەڵێ« فیلمەكە دەربارەی ژنێكە كە هەموو كات 

بە ئەكتەرەكانی دەگوت: سروشتی بن.«
فیلمەكەی لۆپاژ بە پێچەوانەی مێژووی س���ینەما كە بالنش���ی لە بیر 

كردبوو دەیەوێ ڕۆڵ و كاریگەری ئەو زیندوو ڕاگرێ.
سەرچاوە:

كتێبی )ئالیس گای بالش خەونی بەفیڕۆ چووی سینەما( لە نووسینی 
»ئالیسۆن مەك ماهان«
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سینەمای سینیگال
ئیبراهیم و
 بازرگانییە بچووكەكان
نووسینی: سارا پاك زەمیر
وەرگێڕانی: ئازاد سەوزە

)شكۆی نیشتمان ش���تێك نییە بێجگە دووركەوتنەوە لە خود، لە 
دەرەوەی نیش���تمان تۆ لەگەڵ خۆت رووبەڕوو دەبیتەوە، تێدەگەیت 
چ كەسێكیت و تێدەگەیت ئایا دەتوانیت لەبەردەم هۆكارە دڵەراوكێ 
دروس���تكەرەكانی دنیاكانیتردا بەرگری بكەیت، لەوانەیە تەنها شتێك 
كە حەقیقەتی هەبێت ناخ و دەروونی مرۆڤ خۆیبێت.( ئەمانە قسەی 
دەرهێنەرێكی الوە كە لەس���اڵی 2001دا س���ەرنجی خ���اوەن راكانی 
جیهانی س���ینەمای بۆ جیاوازیو قوڵی س���ینەمای سینیگال راكێشا، 
)ئالن گومیس( س���اڵی 2001لە فێس���تیڤاڵی لۆكارنۆ ئامادەبوو تاكو 
خەاڵت���ی پڵنگی زیوین وەكو دەرهێنەرێك���ی الوو بەتوانا زیاد بكاتە 

سەر لیستی شانازییەكانی واڵتی سینیگال.
ماوەیەك دوای ئەوە كتێبخانەكەی )ئالن گومیس( بە پەیكەری ئەسپی 
ئاڵتونی فێس���تیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمە فەرنسی زمانەكان رازایەوە، 
ئەوەی ش���كۆو مەزنایەتی بۆ دەرهێنەرێكی 30س���اڵەی سینیگال بە 
دیاری هێنا فیلمێك بوو كە تێڕوانینی چەند الیەنەی هەبوو سەبارەت 
بە كۆچ، )گومیس(لە دوای دەرهێنانی فیلمی )گێژەڵوكە( بەش���وێن 
بابەتە نوێیەكاندا رۆیش���ت و ئەنجامی هەوڵەكان���ی ئەم دەرهێنەرە 
بەرهەمهێنانی فیلمی )فەرەنسا( بوو لە ساڵی2001، فیلمی )فەرەنسا( 
چیرۆك���ی كوڕە الوێك���ە بەناوی )ئەلحاج( كە لەدوای س���ەربەخۆیی 
سینیگال سەفەر دەكات بۆ پاریس و تاكو دوای تەواوكردنی خوێندن 
بگەڕێتەوە واڵتەكەی و خزمەت بە نیشتمانی بابوباپیرانی بكات، بەاڵم 
لەبەر ئەوەی درەنگ دەستدەكات بە درێژكردنەوەی ماوەی مانەوەی لە 
پاریس تووشی گرفتی نیشتەجێبوون دەبێت و كتوپڕ ئاسۆی روناكی 
ژیان و خۆش���ییەكانی بەسەریەكدا دەشێوێت، پاڵەوانی فیلمەكە دوو 

گەورەی هێڵی ئاس���ندا بەش���داری كرد، )عوسمان سیمبین( سااڵنی 
الوێتی لە نێو ئیش���ی كارگەو باربەری و یەكە بازرگانیەكاندا بەشكرد 
تاكو س���ەرەنجام دەركەوتنی خەونەكانی الوێتی لە نوسیندا بینیەوە، 
س���اڵی 1956 یەكەمین رۆمانی خۆی چاپك���رد كە رەزامەندی زۆری 
بەدەستهێنا لەوكاتە بەدواوە دەستی دایە نووسینی چەند بەرهەمێك 
كە ناوی )عوس���مان س���یمبین(ی لە بواری ئەدەبیاتی نێودەوڵەتی 

تۆماركرد.
)س���یمبین( لە هەوڵی بەدەستهێنانی جەماوەری وەرگردابوو تاكو 
گەیشتە ئەو بڕوایەی كەسانێك لە گوندەكاندا دەژین لە زمانی سینەما 
باشتر تێدەگەن تاكو زمانی ئەدەب هەر بۆیە ئەو راستیەی بۆدەركەوت 
كە بە یارمەتی سینەما دەتوانێت قسە لەگەڵ خەڵكێكی زۆری ئەفریقا 
بكات، )عوس���مان سیمبین(لە س���اڵی 1961دا چوو بۆ مۆسكۆ تاكو 
لە خوێندنگەی )UGIK( هونەری س���ینەما بخوێنێت، س���ەرەنجام 
لەس���تۆدیۆی گۆركی س���ەرقاڵی كاركردن بوو كاتێكیش گەڕایەوە بۆ 

سینیگال دوو كورتە فیلمی بەناوەكانی )ئیمپراتۆری سونهرای-
1963(و )بوروم ساوت-1966( بۆ سینەما دەرهێنا، كورتە 
فیلمی )بوروم س���اروت( فیلمێكی رەش���و س���پی بوو كە 
وێنەگرتنی فیلمەكە زۆر سەرس���امكەربوو بە تێڕوانینێكی 
رەخنەگرانە كێش���ەی چینایەتی كۆمەڵگە ش���یدەكاتەوە 
و لەرێگ���ەی گێڕان���ەوەی ژیان���ی عەرەبانەچیەك. یەكێك 
ل���ەو رەخنەگرانەی ئەم فیلمەیان بینیب���وو لە پیاهەڵدانیا 
گوتبووی )ئەو قوڵبوونەوەی لەم فیلمەدا هەیە شەرمی بۆ 
دەركەوتنی زۆر فیلمی درێژ فەراهەم كردووە(، 

یەكەمی���ن فیلم���ی درێ���ژی 
فیلمی  )س���یمبین( 

رێگەی لە بەردەمدایە یان دەبێت بەیاس���اغی و نایاسایی لە فەرەنسا 
بمێنێت���ەوە لەگ���ەڵ هاوڕێكانی بژی و ئاوی بەلوع���ە بخواتەوە، یان 
دەبێت پێ���ش تەواوكردنی خوێندن بگەڕێتەوە بۆ س���ینیگال لەگەڵ 
ئەو زانیارییە كەمانەی بەدەس���تی هین���اوە، )ئەلحاج( وێڵدەبێت بۆ 
هەڵبژاردنی رێگەی ژیانی خۆی س���ەرەنجام دەگاتە ئەم پرس���یارانە 
)ئ���ەو كێیە؟ لە ئایندەدا دەبێت بە چ كەس���ێك(، )ئالن گومیس(ی 
دەرهێن���ەر لەم فیلمەدا بەجوانی كاریگ���ەری رووبەڕوبونەوەی رۆژانە 
لەگەڵ كەلتوری بیانی وێنە دەكێش���ێت، س���ەرەڕای ئەوەش فیلمی 
)فەرەنسا( لە ریزی ئەو بەرهەمانەیە كە بێ رەگوڕیشەیی كەسێتی لە 
گۆشەنیگای سۆزداری و بوونناسیەوە دەخاتەڕوو. كەسێك كەرێگەی 
بۆ دەركەوتنی )ئالن گومی���س( و دەرهێنانی فیلمەكانی هەمواركرد 
)عوس���مان س���یمبین(ی دەرهێنەر بوو كەوەكو یەكەمین روخساری 

بەرجەستەی سینیگال لەبواری فیلمسازیدا باسی دەكرێت.
)عوس���مان س���یمبین( لەو دەرهێنەرە خاوەن خەاڵتە ئاڵتونیانەیە 
كە سینەمای س���ەربەخۆی ئەفریقایان پێكهێناوە، )سیمبین( لە 1/
حوزەیران/ 1923 لەسینیگال لە دایكبووەو لە بەرئەوە خوێندنی بااڵی 
نەبووە وەكو میكانیكیەك سەرقاڵی كاركردن بووەو لەساڵی 1942دا 
پەیوەندی كردووە بە)هێزی رزگاری سینیگال لە فەرەنسا(و لەساڵی 
1946دا گەڕاوەتەوە ش���اری )داكا(و ساڵێك دوای ئەوە لەمانگرتنی 

)كچی رەشپێست(ەكە سیناریۆی خۆیەتی، ئەم فیلمە لەژێر كاریگەری 
شەپۆلی نوێی سینەمای فەرەنس���ادا بوو، فیلمی)كچی رەشپێست( 
ستایش���و ناوبانگی زۆرێك لە فێستیڤاڵە جیهانییەكانی بەدەستهێنا. 
ئەم فیلمە دەربارەی كچێكی رەشپێستی سینیگالیە وەكو خزمەتكار 
لەماڵێكی فەرەنس���اییدا كاردەكات كامێراكەی )س���یمبین( لە گۆشە 
گۆش���ەی ئەم فیلمەدا لە هەوڵی تۆماركردنی تەنهاییو گەش���ەكردنی 
ناهومێدی ناخی كاراكتەری كچەكەیە، بێگومان سینیگال سەربەخۆیی 
بەدەس���تهێناوە، بەاڵم كچە رەشپێس���تەكەی فیلمەكەی )عوس���مان 
سیمبین( هێشتا لەژێر داگیركاری بێگانەدا ژیان بەسەردەبات. فیلمی 
دواتری )سیمبین( ناوی )داواكاری پارە(یە، لەساڵی 1968دا بەدوو 
نوس���خە یەكێكیان بەزمانی فەرەنساییو ئەویتریان بەزمانی )ولوف( 
زمانی رەس���ەنی خەڵكی سینیگال بەرهەمهێنراون، فیلمی )داواكاری 
پارە( دەنگێكی رەخنەگرانە بوو بەرامبەر ئەو نەوەیەی سەرمایەداری 
نوێیان پێكدەهێنا، بەرهەمە سینەماییەكانی تری )عوسمان سیمبین(
ی دەرهێنەری بەناوبانگی س���ینیگال بریتین لە: )نەفرەت-1957(و 

)سیدو-1977(و..هتد.
لەدەرهێنەرە س���ینەماییەكانی تری س���ینیگال كەخاوەنی 
ش���ێوازی خۆیانن دەتوانی���ن ئاماژە ب���ە )جبریل دیوپ 
مامبیتی(بكەی���ن، )جبری���ل( كوڕی پیاوێك���ی ئایینی 
موسڵمان بووە لە حوزەیرانی/ 1945دا 
لەب���واری  ئەوكات���ەی  لەدایكب���ووە 
سینەمادا شارەزاییەكی ئەوتۆی نەبوو 
لەگەل چەند گروپێكی بچووكی شانۆدا 
كاری هونەری دەستپێكرد، سەرەڕای 
ئ���ەوەش لەس���اڵی 1968دا داوای���ان 
لێكرد گروپە ش���انۆییەكە بەجێبهێڵێت، 
ئەم بابەتە ب���وو بەهۆی ئەوەی )جبریل 
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دیوپ( هەنگاو بنێت بۆ دەرهێنانی یەكەم كورتە فیلمی خۆی بەناوی 
)كوڕی ش���ەڕانی(كە ژیانی كوڕە الوێكی توندڕەو و س���ەرەڕۆی وێنا 
دەك���رد، )جبریل دی���وپ مامبیتی( یەكەم فیلمی درێژی لە س���اڵی 
1973دا بەرهەمهێنا ك���ە ناوەڕۆكەكەی دەربارەی كوڕێكی بێ خولیا 
بوو، ئ���ەم فیلمە بەخێرای���ی بوو بە فیلمێكی كالس���یكی، )جبریل 
دیوپ( لەدوای 20ساڵ بێدەنگیو دابڕان دوهەمین فیلمی درێژی خۆی 
بەرهەمهێنا بەناوی )خیانەتكار(و ئەم فیلمەش كەشو هەوای هەمان 
فیلم���ی یەكەمی هەب���وو؛ فیلمەكانی )مامبیت���ی( بەهۆی الیەنگری 
خواس���تی سیاس���یان زیاتر ناوبانگیان هەیە، بەاڵم )مامبیتی( ئەو 
ش���ێوازەی خۆی لەو شێوازە واقعیەی سینەماكارانی ئەفریقا بەباشتر 
دەزانێت، چونكە فیلمەكانی )مامبیتی( چۆنایەتیەكی خەون ئاسایان 
هەبووەو خستنەرووی دیمەنەكان دەگەیشتە بینەران، بیگومان ئەمە 
یەكێك لە پێكهاتەكانی س���ینەمای )جبری���ل دیوپ مامبیتی( بووە. 
مێژووی س���ینەمای س���ینیگال ئەو راستیە دەس���ەلمێنێ كە رێژەی 
چاالكی س���ینەمایی )مامبیتی( دەرهێن���ەر زۆركەمە بەاڵم چۆنایەتی 
بەرهەمەكانی ب���ە جۆرێك بوون كە جێگەیەكی ئەفس���انەیی لە نێو 
ئەفریقاییەكانو ئەنجوومەنەكانی س���ینەمای نێودەوڵەتی بۆ )جبریل 

دیوپ( بهێننە بوون.
س���ینیگال لەڕیزی ئەو واڵتان���ەی ئەفریقایە كە 

بەڵگەنامەییو  فیلم���ی  بەرهەمهێنانی  لەبواری 
لەك���ورەی  دەس���تیان  كورتەفیلم���دا 
بەرهەمهێناندای���ە، ب���ەاڵم دەكرێت بڵێین 
مێژووی هونەری س���ینەمای س���ینیگال 

شەس���تەكانی  لەس���ەرەتای 

سەدەی بیستەمدا بەهۆی خەمخۆرانی هونەری ئەو واڵتەوە تۆماركراوە 
و گەش���ەی بەرچاوی بەخ���ۆوە بینیوە و لەنێوەندەكانی س���ینەمای 

جیهاندا شوێنێكی شیاوی بۆ سینەمای سینیگال دابینكردووە.
فیلمی )درەختی پاكبوونەوە-2000( دەرهێنانی )لۆرانس ئاتالی(، 
فیلمی )ئیبراهیمو بازرگانییە بچووكەكان-1997( دەرهێنانی )ئەحمەد 
دی���وپ(، فیلمی )بەمجۆریە-1998( دەرهێنانی )گای راماكا( لەریزی 
بەرهەمە سەركەوتووەكانی ژانری سینەمای سینیگال ئەژماردەكرێن، 

بەردەوامیش بەرهەمی تریان بەدوادا دێت.
سەرچاوە: 

-هەفتەنامەی )قاب كوچك( ژمارە )39(.
-پاشكۆی جامی جەم ژمارە )622(   


