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ژانریداستانی
لەئەدەبیاتەوە
بۆسینەما
كاوە كیانی

ژانری داس���تانی لە پێش س���ینەما و ل���ە هەزارەی پێ���ش زایین و هەتا 
زووتریش لە ئەدەبیاتی كۆنی چەند نەتەوەیەكدا بە شێوەی ژانرێكی ئەدەبیی 
جیاواز س���ەری هەڵداوە. ئەم ژانرە كە بە مێژووی خەیاڵی نەتەوەكان ناوی 
دەبەن، نیشانەی خواست و ئارەزووی نهێنی و تەنانەت بەرچاوی ئەو نەتەوە 
كۆنانە بووە كە خۆیان بەرامبەر هەڕەشەو گروژمی نەتەوەكانیتر دەبینیەوە. 
بە كورتی وا دیارە هەر نەتەوەیەك بۆ س���ەلماندنی جێگا و پێگەی بەهێزی 
لە بەرامبەر نەتەوەكانیتردا، خۆی لە بەرامبەر چەند كێش���ەیەك دەبینیەوە. 
ش���اعیرانی ئ���ەو نەتەوەوانەیش بە پێێ ئەم كێش���انەو چەند گرفتێكیتر كە 
بەستراونەتەوە بە گرفتە سەرەكیەكانی مرۆڤەوە، وەك چۆنیەتی دروستبوونی 
ئینس���ان لەس���ەرەتادا، یان چۆنیەتی دروستبوونی خێر و شەڕ لە دونیادا و 
بە پێی بی���ر و بڕوای خۆیان بەم بابەتانە، چەند كەس���ایەتیەكی بەهێزیان 
لە چوارچێوەی چیرۆكێكی داس���تانیدا دروس���ت دەكرد كە زۆر بەتواناتر و 
بەرزت���ر بوون لە مرۆڤی واقیعی و پێیان دەگوتن »قارەمانانی داس���تانی«. 
ئ���ەو قارەمانانە بەربه ره کانیان دەكرد لەگەڵ ئەو كێش���ە س���ەرەكیانەی كە 
ئ���ەو نەتەوەیە لە بیر و بڕواو خەیاڵی خۆیدا روبەروی دەبۆوە. واتە تەواوی 
ئەو كەس���ایەتیە داس���تانیانە كە چارەنوس���ی نەتەوەكەیان پێ بەسترابۆوە 
بەهێز و توانای ئەوانەوە و ئەو كێش���ە س���ەرەكیانەی كە ئەم كەسایەتیانە 
رووبەڕووی دەبوونەوە بە شێوازێكی خەیاڵی و جیاواز لە ئەدەبیاتی داستانی 
هەر نەتەوەیەكدا س���ەری هەڵدەدا و ئەو نەتەوە س���اڵیانی س���اڵ بە فەخر 
و ش���انازیەوە گوێیان لەو داس���تانانە دەگرت و ی���ادی قارەمانەكانیان بەرز 

رادەگرت. 
بە گش���تی دەتوانین بڵێین ك���ە قارەمانی ئەم داس���تانانە بەهێز، دڵیر، 
بەجەس���ارەت و بوێ���ر بوون و بە هۆی خواس���ت و ئی���رادەی نەتەوەیی و 
میللیانەوە وەك س���ەمبولی ئ���ەو نەتەوانە بەژمار دەهات���ن كە لێوەی هەڵ 
قواڵبوون. بە هۆی ئەم تێروانینەوە بە كورتی دەتوانین بڵێین داستان زۆرتر 

لەگەڵ ئەفسانە میللیەكاندا هەڵسوكەوتی هەبووە. 
بەگشتی داستانەكان بەپیێ چەند هەڵ و مەرجێك لە یەكتر جیا دەكرێنەوە، 
هەندێ لە داس���تانەكان خاوەن نووس���ەرن وەك » ئیلیاد و ئودیس���ە« لە 
نوسینی هومێرۆس، انەید لە نوسینی ڤێرجیل، كۆمیدیای ئیالهی لە نوسینی 
دانتی، بەهەش���تی ونبوو لە نوسینی میلتون و شانامەی فارسی لە نوسینی 
)ب���ە باوەڕی هەندێك كۆكراوەی( فردەوس���یی. هەندێكیتر لە داس���تانەكان 
نوس���ەرەكەیان نەناس���راوە وەك گلگامێش كە بە كۆنترین داس���تانی دونیا 
ناسراوە و لە سەردەمی سومەرییەكاندا نوسراوە و یا مەهاباراتا و رامایانا كە 
لە داستانەكانی میللەتی هیندەو بە زبانی سانسكریت نوسراوە، یا شانامەی 
كوردی كە زۆر نزیكە لە ش���انامەی فارس���ی و لەم دوایانەوە بە پێی چەند 
بەڵگەیەكی كۆن كۆكراوەتەوە )جێی ئاماژەیە كە هونەرمەندی كورد شارامی 
نازەری چەند پارچە موزیكێكی داستانی لەم داستانەوە دروست كردوە.(. 

بێجگە لەمە هەندێكیتر لە داس���تانەكان لە سەرەتای دروستبوونیادا هێدی 
هێدی نووس���راونەتەوە، واتە دوای ماوەیەك تیكستەكەیان مەوجود بووە و 
تەنانەت بۆ زمانی نەتەوەكانیتریش وەرگێڕاون، وەك زۆربەی ئەو داستانانەی 

ئەمڕۆ 
بیانەوێ���ت لە بارەی ئەدەبیاتی داس���تانیەوە قس���ە 

بك���ەن زۆرتر پش���ت بەو داس���تانە مێژووییانە دەبەس���تن كە ل���ە دەورانی 
كۆندا نووس���راون، واتە لە ئەدەبیاتی ئەمڕۆدا ب���ە زەحمەت دەبیندرێت كە 
نووسراوێك )مەتنێك( بە ناوی داستانەوە بنووسرێت. هەر لە سەرەتای ئەم 
س���ەردەمەدا ژانری داستانی بە شێوازێكی زۆر جیاواز لە شیعر و درامادا بە 
ناوی » ش���یعری داس���تانی « و » شانۆی داستانی « سەری هەڵداوە، كە 
نموونەكانی زۆرتر لە كارەكانی بەرتوڵد برێشتدا بەر چاو دەكەون. بەكورتی 
برێشت تێكۆشیوە لەسەر ئاستی ئیدیۆلۆژیە ماركسیستیەكەی خۆی داستان 
بێنێت���ە ناو كۆمەڵ���گاوە و لە جیاتی قارەمانە ئەفس���انەییەكان چارەنووس 
بداتە دەس���تی خودی تاكەكەس���ەكانی كۆمەڵگا، ئەمەش تێڕوانینێكی زۆر 
جیایە بۆ داس���تان. بەاڵم بەگشتی ئەو جێگایەی چیرۆكی داستانە كۆنەكان 
دووبارە سەری تێدا هەڵداوەتەوە سینەما بووە. چونكە ئەفسانەكان، رووداوە 
مێژووییەكان و چیرۆكەكانی كتێبی موقەدەس بە س���ێ سەرچاوەی سەرەكی 

فیلمە داستانیەكان ئەژمار دەكرێن. 
بە باوەڕی هەندێك لە مێژوونووسانی سینەما، ئەم ژانرە بۆ یەكەم جار لە 
ئەمری���كا و بە فیلمی دەمارگیری Intolerance« 1916« لە دەرهێنانی 
دەیڤید وارك گریفیس هاتە ئاراوە. ئەم فیلمە خاوەن چوار چیرۆكە كە بریتین 

كە لە سەرەوە ئاماژەمان پێدا، هەندێكیتریشیان 
دەماودەم ماونەت���ەوەو وتراونەتەوە هەتا بەمڕۆ 

گەیشتوون. 
بێجگە لەمانە لە دوای پەرەپێدانی مەسیحیەت 
لە ئەوروپا و ئیس���الم لە رۆژهەاڵتی ناوەراستدا 
داستانە مەزهەبیەكان هێدی هێدی جێی داستانە 
میللیەكانیان گرت���ەوەو هەندێك لە نەتەوەكان 
ب���ە پێی زاڵبوون���ی بیر و ب���اوەڕی مەزهەبی 
بەس���ەریاندا چەند داس���تانێكی دینیش���یان 
ب���ۆ قارەمانە مەزهەبیەكانیان دروس���تكردوە 
)وەك ئەو داس���تانانەی كە مەس���یحییەكان 
نووسیویانەتەوە(.  ناوەڕاستدا  لە سەدەكانی 
ل���ە دوای ئەم قۆناغە نووس���ینی داس���تان 
وردە وردە روو ل���ە كەمبون���ەوە دەكات بە 
جۆرێك كە ئەگەر داس���تانێكیش نوسرابێت 
ئەو ناوبانگەی داس���تانە كۆنەكانی نەبووە، 
جیێ ئاماژەیە یەكێ ل���ە هۆكارەكانی ئەم 
كەمبونەوەیە دەگەڕێت���ەوە بۆ پەیدابوونی 
چەند شێوازێكیتری ئەدەبی وەك رۆمان و 

چیرۆك و درام بە گشتی. 
جیا لە هەموو ئەمانە بە كورتی دەتوانین 
بڵێین، ئەو داس���تانانەی كە بەرزترن لە 
بیروباوەڕی میلل���ی و نەتەوەیی، هەڵگری 

چەند تێڕوانینێك���ن لە بارەی خوڵقان و ژیان و مەرگی مرۆڤەوە، توانیویانە 
سنورە جوگرافی و نەتەوەییەكانی خۆیان بشكێنن و وەك بەرهەمێكی ئەدەبی 
بەهێز بگەنە ناو واڵت و نەتەوەكانی تریشەوە. بە جۆرێكیتر دەتوانین بڵێین 
كە ئەو داستانانە سەركەوتوو بوون كە خاوەن زەمینەیەكی فكری بەهێزبوون 
و ویس���تویانە لە جێگەی كێشەی نەتەوەكەی خۆیانەوە كێشە سەرەكیەكانی 
مرۆڤ بە گش���تی نیش���انبدەن و بەهۆی ئەم تێڕوانین���ەوە توانیویانە لەالی 

نەتەوەكانیتریش بخوێندرێنەوەو وەك شاكارێكی جیهانی قبوڵ بكرێن. 
جێ���ی ئاماژەیە كە لە دونیای ئەمڕۆدا هێندێ لە داس���تانەكان لە فۆرم و 
ناوەڕۆكدا گۆڕانیان بەس���ەردا هاتووە و لە چوارچێوەی ش���یعردا )شیعری 
داستانی( و هەندێكیتر لە چوارچێوەی درامی داستانیدا )ئەو شتەی بێرتوڵد 
بڕێش���ت ش���انۆكاری ئاڵمانی كاری لە سەر كردووە( س���ەری هەڵداوەتەوە. 
بەاڵم پارێزراوتر لە هەموو ئەمانە ئەو داس���تانە كۆنانەن كە لە سینەمادا بە 

كارهێنراون و ژانرێكی سەربەخۆیان دروستكردوە. 

ژانری داستانی لە سینەمادا
هەر وەك لە سەرەوە باسمانكرد نووسینی داستانی ئەدەبی لە الی زۆربەی 
نەتەوەكان���دا رووی لە كز بوون و تەواو بوون كردووە، بە جۆرێك كە ئەگەر 
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لە 1- روداوێكی مێژوویی )قەتڵ و عامی رۆژی س���نبارتلمی لە فەرانس���ەی 
سەدەی شانزدە(.

 2- روداوێك كە لەم سەردەمەدا روو دەدا.
 3- روداوێك كە لە كتێبی موقەدەس���ی وەگرتووە )لە زەمانی مەسیح و 

لە شاری بەیتئەلموقەدەسە(.
 4 - روداوێكی كۆن كە دەگەڕێتەوە بۆ دەورانی باس���تان و ئەفسانەكانی 

شاری بابل.
ئ���ەم چوار چیرۆكە ل���ە پاڵ یەكتر و بە ش���ێوەی تەریب ل���ەم فیلمەدا 
دەگێڕدرێت���ەوە. ئ���ەم فیلمە كە لە س���ەردەمی س���ینەمای بێدەنگدا و بە 
بودجەی دوو ملیۆن دۆالری ئەو زەمانە دروس���تبووە، یەكێكە لە گەورەترین 
فیلمەكانی میژووی س���ینەما و خاوەنی چەند تایبتمەندییەكی گرنگە. یەكێ 
ل���ەو تایبەتمەندیانە ریتمێكی توندی هەیە كە ل���ە گێڕانەوەی چیرۆكەكاندا 
ب���ەكار هێنراوە. ئەم ریتم���ە توندە تا كۆتایی فیلمەك���ە و كاتێ هەر چوار 
چیرۆكەك���ە بە یەكتر دەگەن هەر بەرەو توندبوون دەچێت. تایبەتمەندیەكی 
ت���ری ئەم فیلم���ە بەكارهێنانی گرتەی نزی���ك )close up( لە بەرامبەر 
گرتەی گش���تی long shot(( دایە، ئەمەی���ش بۆتە هۆی ئەوەی كە هەر 
كام لەم گرتانە زۆرتر بەرجەس���تە ببنەوە. تایبەتمەندیەكی تر هاوشانكردنی 
وێنەكانە بە موزیكێكی داس���تانی و ئیحساسیەوە، كە بۆ كاریگەری زۆرتری 

فیلمەكە لەسەر بینەر بە كار هێنراوە. 
لە دەورانی س���ینەمای بێدەنگدا و هەتا لە پێش ئەم فیلمەیش���دا، چەند 
فیلمێكی داس���تانیتر وەك لەناوچوونی تروا )1910( و كابیریا ) 1914 ( لە 
دەرهێنانی پاس���ترونەی ئیتاڵیایی دروستكراوە كە لە پاڵ چەند فیلمێكیتری 
وەك ناپلی���ون) 1927( لە دەرهێنانی )ئێبل گانس���ی( فەرەنس���ی كە بە 
تەكنیك���ی تكنیراما گیرابوو، )ئەم فیلمە خ���اوەن چەند دیمەنێكی گەورەو 
سەرس���ورهێنەر بوو، بۆ یەكەم جار لە مێژووی سینەمادا لەسەر سێ پەردە 

نیشاندراوە(.

دەیان فیلمی داس���تانیتر پێگەیەكی بەهێزیان بۆ ئەم ژانرە دروستكرد كە 
بە هاتنی دەنگوڕەنگ و گەلێ تەكنیكی تر بۆ ناو سینەما نە تەنها نەتەكاوە 

بەڵكو بەرفراوانتر لە جاران پەرەی سەند. 
ئەگەر ئاوڕێك لە مێژووی س���ینەمای داس���تانی بدەینەوە چەند فیلمێكی 
ت���ری گرنگمان بەر چ���او دەكەوێت، كە لەدرێژەی ئەم وتارەدا باس���یان لێ 
 Samson and« دەكەین، یەكێ لەوانە فیلمی )سامس���ۆن و دێلیلە(یە
Delilah« كە لە س���اڵی 1949دا گەورە دەرهێنەری ئەمریكی سس���یل. 
ب. دومیێل دروس���تیكردووە و چیرۆكەكەی لە كتێبی موقەدەس وەرگرتوە. 
دەرهێنەری ئەم فیلمە یەكێ لە گەورەترین دەرهێنەرانی سینەمای داستانییە، 
ئەو بێجگە لەوەی داهێنەری زۆرێك لە تەكنیكەكانی س���ینەمای داس���تانی 
بووە، ب���ۆ خوڵقاندنی دووبارەی ئەفس���انە كۆنەكانیش ب���ە دەرهێنەرێكی 
خاوەن س���تایل دێتە ژم���اردن. ئەم دەرهێنەرە لەم فیلم���ەدا هەوڵیداوە لە 
بەرامب���ەر ئەو دیمەنە داس���تانی و قارەمانە پڕ ل���ە زەرق و بەرقانەدا چەند 
دیمەنێكی رۆمانسی و عاشقانەیش بەكاربێنێت. فیلمێكیتری ئەم دەرهێنەرە 
 The Ten« )كە لەم ژانرەدا دروس���تیكردووە دە دەستورە )دە فەرمان
Commandments « ئ���ەم فیلمە بۆ یەكەم جار لە س���اڵی 1923دا 
دروستكرا، بەاڵم بەهۆی سەركەوتنێك كە بە دەستیهێنابوو دووبارە لە ساڵی 
1956 بە تەكنیكگەلێكی بەهێزتر و بە شێوەیەكی بەرفراوانتر دروستكراوە. 
ئەم فیلمە چیرۆكی ژیانی حەزرەتی موس���ای هەر ل���ە منداڵیەوە هەتا ئەو 
كاتەی دەچێتە ناو كۆش���كی فیرعەونەوەو دەبێت���ە پێغەمبەر لە خۆ گرتوە 
و ناودارتری���ن فیلمی بێژەریی ) خ���اوەن دەنگی( دومیێلە. ئەو لەم فیلمەدا 
دوازدە هەزار عەرەب و پانزدە هەزار حەیوانی رەنگاوڕەنگی بۆ دروستكردنی 
دیمەن���ی رێكەوتن بەرەو س���ەرزەمینی مەوعود بە كارهێن���اوە. بەرچاوترین 
دیمەنی فیلمەكە ئەو جێگایەیە كە قەومی بەنی ئیس���رائیل لە میس���ر دێتە 
دەرەوە. ئەوەی لەم گرتەیەدا س���ەرنج راكێشە، ناهاوسەنگی سوپای گەورەو 
زەبەالح���ی فیرعەون���ە لە بەرامب���ەر هەژاریی ئەو كۆمەڵ���ە خەڵكەی كە لە 
شارەكە دەركراون. ئەم گرتەیە خاوەنی وردبینییەكی بێ وێنەیە. بە جۆرێك 
كە دەڵێی لە س���ەر كانڤاسێك نەخش���كراوە. ئەم گرتەیە هەر وەها خاوەن 

دیكۆرێكی گەورەیە كە بە دیزاینێكی تایبەت و بە شێوەی تەكنیكی رێكوپێك 
كراوە. شوناس���ێكی تری ئەم فیلمە سترەكتۆری دراماتیكی سیناریۆكەیە كە 
توانیویەتی لەگ���ەڵ ئەو دیمەنە گەورانە هەڵ���كات و رۆڵی بەرچاوی خۆیی 
بگێڕێت. ش���ایانی باس���ە كە دومیێل بۆ تەئكید لە سەر ئەرزشی دراماتیكی 
دیمەنەكان لە بەرامبەر عەزەمەتەكەیاندا وتوویەتی: »دیمەنی گەورە فیلمی 

گەورە دروست ناكات«.
 جێ���ی ئاماژەیە كە واڵتی ئیتاڵیاو ئەمریكا زۆرترین فیلمی داس���تانییان 
دروس���تكردووە. لە ئیتاڵیا كۆمپانیای چینەچیتا و لە ئەمریكا كۆمپانیاكانی 
هالی���وود لە دوای ش���ەڕی جیهان���ی دووەم و لە دەیەكان���ی 50 و 60دا بە 
خەرجكردنی بودجەگەلێكی سەرسورهێنەر گەورەتریین كۆشك و زەبەالحترین 
س���وپاكانی دەورانی باس���تانیان دوبارە دروس���تدەكردەوە. هەڵبەتە یەكێ 
ل���ە هۆكارەكانی دروس���تكردنی ئەم فیلمانە ب���ۆ بەربەرەكانێ كردن لەگەڵ 
تەلەڤزیۆن بوو، چونكە تەلەڤزیۆن لەو كاتەدا س���ەرنجی زۆرێك لە بینەرانی 
بۆ الی خۆی راكێشابوو، بە گشتی وادیارە كە لەو سەردەمەدا كۆمپانیاكانی 
هالیوود س���ینەمای داستانییان وەك ئامرازێك بەكار دەهێنا بۆ گەڕاندنەوەی 
بینەران بۆ ناو هۆڵەكانی س���ینەما. هەر ب���ەو دەلیلە بە بەكارهێنانی گەلێ 
تەكنیك وەك س���ینەما سكۆپ و رەنگ و دروستكردنی فیلمگەلێكی گەورەی 
داس���تانی تێكۆشان، تا ئەو شتانە نیشانبدەن كە تەلەڤزیۆن لە توانایدا نیە 

نیشانی بدات. 
لەو فیلمانەی كە لە ئیتالیا دروستكران دەتوانین ئاماژە بە فیلمی )دەچی 
بۆ ك���وێ( » Quo Vadis« بكەین كە دەرهێنەرەكەی )مرویین لرویە( 
و لە س���اڵی 1951دا دروس���تی ك���ردووە. رووداوی ئەم فیلم���ە لە دەورانی 
ئیمپراتۆری نیرۆندا روودەدات، بەناوبانگترین سیكوێنسیش���ی ئەو جێگایەیە 
كە ش���ێرە برسیەكان هێڕش دەبەنە سەر كۆمەڵێ مەسیحی هەژار. فیلمێكی 
تری ئەم ژانرە ئیڤانۆیە »Ivanhoe« كە لە س���اڵی 1952دا و لە الیەن 
كۆمپانی���ای مێتروگۆڵدن مای���ەری ئەمریكا دروس���تكراوە و دەرهێنەرەكەی 
 )knighthood( ریچ���ارد تورپە. ئەم فیلمە لە نموونەكانی ش���والیەئی
ئ���ەم ژانرە بە ئەژمار دێت. ش���والیەكان پیاوانێكی شۆڕش���گێڕ بوون كە لە 
شەڕەكانی سەلیبیدا )شەڕو پێكدادانی مەسیحەكان بەرامبەر موسلمانەكان( 
بەش���داربوون و ئارمانی سەرەكی خۆیان هەبووە. ئەم قارەمانانە هەمووكات 
لەگەڵ گالدیاتورەكان وەك قارەمانی ئەفس���انەكانی دەورانی )س���ەدەكانی 

ناوەراست( ناسراون. 
لەو فیلمانەیشی كە لە رووی ئەفسانەكانی یونانەوە دروستكراون دەتوانیین 
ئام���اژە بە فیلم���ی »Helen of Troy« بكەین. چیرۆكی ئەم فیلمە لە 
كتێبی ئیلیادەی هومێرەوە وەرگیراوە و بە ش���ێوازی سینەماسكوپ كە ئەو 
زەمانە تازە داهاتبوو دروس���تكراوە. ش���ایانی باس���ە كە زۆرترین رەخنە لە 
س���یناریۆ و دەرهێنەرەكەی ئەم فیلمە گیراوە. كالسیكترین فیلمی سینەمای 
داستانییش فیلمی بن هورە )Ben Hur( لە دەرهێنانی گەورە دەرهێنەری 
ئەمریكی ویلیام وایلەر. وایلەر ماموس���تای راس���تەقینەی چەند ژانرێكیتری 
ئەمریكایی وەك وێستێرنی كالسیك و كۆمێدی رومانتیك بە حیسێب دێت. ئەم 
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دەرهێن���ەرە كارەكانی زۆرتر بە هۆی یاریدەدەرەكانی 
ئەنجامدەدا، بەوە بەناوبانگە كە لە كاتی وێنەگرتنی 
زۆرێك لە دیمەنەكانی، خۆی لە س���ەر لۆكیشەنەكە 
ئامادە نەبووە. وەلێ شاراوە نیە كە ئەم دەرهێنەرە 
توان���ای چاودێریكردن���ی س���تافێكی گ���ەورەی بۆ 
وەبەرهێنانی فیلمەكە هەب���ووە. فیلمی بن هوریش 
وەك دە دەس���تور بۆ یەكەم جار لە س���اڵی 1929 
دروس���تكراوە، بەاڵم بە هۆی س���ەركەوتووبوونی، 
دووبارە لە س���اڵی 1959 بە بەكارهێنانی دەنگ و 
رەنگ و گەلێ تەكنیكی زۆرتر دروس���تكراوەتەوە. 
رووداوی ئەم فیلمە لە زەمانی حەزرەتی عیس���ا و 

لە شاری ئورش���ەلیم روو دەدات و سەرەكیترین سیكوێنسیشی ئەرابەرانییە 
)عەرەبانە س���واریە(. لە س���ەرەتایی ئەم فیلمەدا بن هور گەنجێكی خام و 
سادەیە ئەو لە درێژەی فیلمەكەدا چەند رووداوێكی چڕوپڕ تێپەڕ دەكات و لە 
كۆتاییدا دەبێتە سەمبۆلێكی كۆمەاڵیەتی. جێی ئاماژەیە ئەم فیلمە زۆرترین 

خەاڵتی لە مێژووی ئوسكاردا بەدەست هێناوە. 
فیلمێكی تری ئەم ژانرە س���پارتاكۆس »Spartacus«ە كە لە ساڵی 
1960 دروس���تكراوە. دەرهێنەری ئەم فیلمە ستانلی كوبریك )كە ئەو كات 
گەنجێك بووە( و ئەكتەرە سەرەكیەكەیش���ی كرك داگالس بووە. ئەوەی لەم 
فیلمەدا سەرنجراكێش���ە ئەوەیە كە بۆ دیزاینی هێندێك لە دیمەنەكانی زیاتر 
لە هەش���ت هەزار سەربازی ئیس���پانیایان بەكارهێناوە. بە گشتی وتراوە كە 
ستاف و بەرهەمهێنەری ئەم فیلمە سێ ساڵ بە وردی كاریان كردوە بۆ تەواو 
بوونی ئ���ەم پرۆژەیە. فیلمێكی تری ئەم ژانرە كە قارەمانە س���ەرەكیەكەی 
گالدیاتورە، فیلمی باراباس » Barabbas«ە كە دەرهێنەرەكەی ریچارد 
فالیشەرە و لە ساڵی 1962 دروستكراوە. لەم فیلمەدا باراباس دزێكە لەگەڵ 
حەزرەتی عیس���ا لە یەك زیندان���ان. لەبەینی ئەو دووان���ەدا باراباس ئازاد 
دەبێت و مەس���یح دەمێنێتەوە. باراباس دوای ماوەی���ەك دەبێتە گالدیاتۆر 
و بەناوبانگتری���ن گالدیاتۆرەكانی س���ەردەمی خۆی شكس���ت پێدێنێ. لەم 
فیلمەدا سینەمای داس���تانی ئیتاڵیا لەگەڵ سینەمای داستانی ئەمریكا یەك 
دەگرن���ەوە، بە جۆرێك كە لە چاوپێخش���اندنێكدا كەڵك وەرگرتن لە چەمكە 
سەرەكیەكانی هەردووكیان بەرچاو دەكەون. بۆ نمونە لە سینەمای داستانی 
ئیتاڵیا رووداوەكانی دونیای باستان و لە داستانەكانی ئەمریكادا رووداوەكانی 
كتێبی موقەدەس بەكار دەهێندرێت. لە سینەمای داستانی ئیتاڵیادا بایەخی 
زۆر دەدرێت بە گرتەی گش���تی و كومەڵێ خەڵكی زۆر )س���وپای گەورە( لە 
ناو وێنەكاندا بەاڵم لە س���ینەمای داستانی ئەمریكا زۆرتر بایەخ دەدرێت بە 
دراماتیك���ی چیرۆكەكە. بە كورتی ل���ەم فیلمەدا بە كەڵك وەرگرتن لەم دوو 

ستایلە، چینەچیتا و هالیود یەك دەگرنەوە. 
بەگش���تی وادی���ارە كە ت���ا دەیەی شەس���ت فیلمی داس���تانی كلیۆپاترا 
»Cleopatra« ل���ە دەرهێنانی جوزف منكەویتس پڕ خەرجترین فیلمی 

مێژووی س���ینەما ب���ووە. رووداوی ئەم فیلمە لە 
48ی پێش زایین���دا روودەدات، لە چیرۆكی ئەم 
فیلمەدا سیزار پاش���ای رۆم هێرش دەكاتە سەر 
میسر و كلیۆپاترا شاژنی ئەو واڵتە ئەسیر دەكات. 
لە دوای سیزار مارك ئەنتۆنی دەبێتە پاشا و عاشقی 
كلیۆپاترا دەبێت بەاڵم لە ئەنجامدا هەردووكیان بە 
هۆی ئەم عەشقەوە گیانیان لەدەست دەدەن. جێی 
ئاماژەی���ە كلیۆپاترا یەكێك ل���ە دەگمەنترین فیلمە 
داستانیەكانە كە قارەمانەكەی ژنە، بە بیر و بڕوای 
هەندێك لە رەخنەگرانیش شكستی ئەم فیلمە، یەكێ 
لە هۆكارە س���ەرەكیەكانی الوازبوون���ی ئەم ژانرەو 

بەشكست هاتنی لە دەیەكانی حەفتادایە. 
بێجگە لەمە دەرهێنەر ئەنتونی مان لە ساڵی 1964دا بە فیلمی لەناوچوونی 
ئیمپرات���وری روم »The Fall of Roman Empire« گەورەترین 
دیكۆری تا ئەو زەمانە بۆ فیلمی داستانی دروستكردوە. بۆ دیكۆری ئەم فیلمە 
1100 پیاو لە ماوەی حەوت حەفتەدا كاریان كردوە تا توانیویانە 601 ستونی 
مەرمەری و 350 پەیكەر لە س���ەر 250 هێكتار )دونم( زەوی دروس���تبكەن. 
 The Bible…In The« فیلمێكیتری ئەم ژانرە ئینجیل. لە سەرەتادا
Beginning«یە )1966(. جان هیوس���تنی دەرهێنەر، ئەم فیلمەی لە 
رووی 25 قۆناغی ئەوەڵی كتێبی موقەدەس���ەوە دروس���تكردوە. گرنگی ئەم 
فیلمە لەوەدای���ە كە بەناوبانگترین پێغەمبەرەكان���ی وەك ئادەم و حەواو و 

حەزرەتی ئیبراهیم و حەزرەتی نوحی تێدایە. 
جی���ا لەمان���ە لە بەین���ی واڵتانی رۆژهەاڵتی���ش دوو نەت���ەوەی ژاپۆن و 
چی���ن زۆرترین كەڵكی���ان لەم ژانرە وەرگرتوە و چەند فیلمێكی داس���تانیان 
دروس���تكردوە. بۆ نمونە ئەكیرا كۆرۆساوا دەرهێنەری ژاپۆنی تێكۆشیوە بە 
كەڵك وەرگرتن لە دابو نەریت و ئەفسانەكانی واڵتەكەی بەتایبەت حیكایەتی 
جەنگاوەرە كۆنەكانی ژاپۆن واتە س���امورایەكان، چەند فیلمێكی داس���تانی 
دروس���ت بكات. یەكێ لەو فیلمانە حەوت س���امورایە )1954( كە سەرنجی 
دونیای سینەمای بۆ الی خۆی راكێشا. هەڵبەتە ئەم دەرهێنەرە بۆچوونێكی 
تایبەت بە خۆی هەبوو بۆ داستانەكان، ئەم بۆچونەیش لە فۆرم و ناوەرۆكی 
فیلمە داس���تانییەكانیدا رەنگی داوەتەوە و باس���كردن لەوە پێویس���تی بە 
بابەتێكی جیاوازە. بە گش���تی دەتوانین بڵێین لە دوای ئەم قۆناغە لە چین 
و ژاپۆنیش ئەوكات لەگەڵ واڵتانی رۆژئاوا دروس���تكردنی فیلمی داس���تانی 
هێدی هێدی روو لە كەمبوونەوەو تەواوبوون دەكات. بە جۆرێك كە هەندێك 
لە مێژوونووسانی س���ینەما وتوویانە لە دایكبوونی نەتەوەیەك )1915 ( لە 
دەرهێنانی دەیڤید گریفیس ئەوەڵین فیلمی گەورەی داس���تانی یە، هەروەها 
)لورەنسی عەرەبس���تان( )1962( لە دەرهێنانی دەیڤید لین ئاخرین فیلمی 

گەورەی داستانیە. 
ه���ۆكاری الوازبوونی ئەم ژانرە لەو س���ەردەمەدا زۆرە، بەاڵم بە گش���تی 
دەتوانی���ن بڵێین، یەكێ لە هۆكارەكانی دەگەڕێتەوە بۆ زۆربوونی بابەتەكان، 

كاتە سەرچاوەی گرنگی فیلمە داستانییەكان بوون.
3- هەندێ���ك ل���ە رووداوە مێژویی���ەكان كە تەنانەت كەمترین شوناس���ی 
داستانییان تێدا نییە، جاری واهەیە بە رەنگ و رواڵەتی داستانییەوە بەرهەم 

دێن و نیشاندەدرێن.
4- ئەم ژانرە بۆ دروستكردنی دووبارەی لوكەیشنەكان و دیمەنە گەورەكان 
پێویس���تی بە س���تافێكی گرنگی بەتوان���ا هەی���ە، بەرهەمهێنەرێكی بەهێز 
و پش���تیوانی كۆمپانیە گەورەكان وەك كۆمپانیاكان���ی هالیوودی ئەمریكاو 
چینەچیتای ئیتالیا. )ش���ایانانی باس���ە كە ئەم كۆمپانیە ئیتالیە تەنیا لە 
دەی���ەی پەنجا و شەس���ت بەناوبانگ بووە(. هەر بۆی���ە زۆرجار ئەم ژانرە، 
)بێجگ���ە لەو چەند فیلمەی كە ل���ە ئیتالیا و چین و ژاپۆن 
بەره���ەم هاتووە( ژانرێك���ی ئەمریكای���ی هالیوودی 
بەئەژمار دێت. بەهۆی ئەم پێویس���تیە ئابووریە 
دەرهێنەرە خاوەن س���تایلەكان بە گشتی و 
سینەمای س���ەربەخۆ بەدەگمەن دێنە ناو 
ئەم ژان���رەوە، تەنانەت هێندێ جاریش 
بەرامب���ەری دەوەس���تن و ب���ە دیدی 
س���ینەمایی س���ەرمایەداری چاوی لێ 

دەكەن و رەخنەی لێ دەگرن. 
5- قارەمانی داستان كەسایەتییەكی 
بەهێزەو خاوەن جەس���تەیەكی پتەو و 
ئیرادەیەكی  تی���ژو  هۆش���ێكی  چاالكە، 
نەبەزی هەی���ە و دەتوانێ ب���ە هۆی ئەم 
توانایان���ەوە زۆرب���ەی كێش���ەكانی خۆی و 
هاوڕێكانی چارەس���ەر بكات، ئەو قارەمانە جاری 
وایە بەدیلێكە بۆ رزگاری و ئازادی تێدەكۆش���ێ وەك 
س���پارتاكوس، هەندێ جار پێغەمبەرێك���ە بۆ ئازادی مرۆڤ 
تێدەكوش���ێت، یا س���ەمبولی نەتەوەیەكە لە پێناو هەس���تی مرۆڤایەتییەوە 

بەرگری لە سەروەری و مافی گەلەكەی دەكات.
6- لە بابەت فۆرمەوە فیلمی داستانی خاوەن چەند دیمەنێكی گەورەیە كە 
بە گرتەی گش���تی )long shot( و لێنزی واید وێنەكانی گیراوە، لە پاڵ 
ئەم���ەدا هەندێك جار بۆ بەرجەس���تەكردنی توانا و ئیرادەی قارەمان یان بۆ 
نیشاندانی دیمەنێكی عاشقانە چەند گرتەیەكی نزیكیش )close up( بە 
كار دەهێنن. لە بابەت وێنەوە ئەم ژانرە زۆر تێكوش���ا لەماوەی ئەو شەست 
س���اڵەدا زمانێكی وێنەیی تایبەت بە خۆی دروس���ت ب���كات، بەاڵم بە هۆی 
دووبارەكردنەوە هەندێك لە كارەكانیش���یان بوونە كلیشە، یەكێ لەو وێنانە 
جواڵن���ەوەی دۆڵییە كە بۆ تەئكید لە س���ەر هێز و توانا و پێش���رەو بوونی 
قارەمان لە بەرامبەر سوپاكەیدا بە كار دەهێنرا، ئەم جوڵەیە لە دەموچاوی 
قارەمانەوە بە گرتەی نزیك دەستی پێدەكرد و بەرەو سەرەوە دەڕۆیشت تا 

رووداوەكان و كەس���ایەتییەكان ك���ە یەك لە دوای ی���ەك دەهاتن و جیا لە 
درێژكردن���ەوەی كاتی فیلمەكە )كە بینەری بێ���زار دەكرد( تەنانەت هەندێ 
جاریش دەبوونە هۆی ئەوە كە فیلمەكە یەكگرتوی خۆی لە دەس���ت بدات. 
یەكێكیتر لە هۆكارەكانی دەگەڕێتەوە بۆ پێداویستی ئەم فیلمانە بە بودجەی 
سەرس���وڕهێنەر و زەبەالح، بە جۆرێك ك���ە هەندێك لەوانە هەزاران ئەكتەرو 
گەورەترین دیمەنەكان و بەناوبانگترین ئەستێرەكانی سینەمایان بەكار دەهێنا، 
ئەوە لە كاتێكدا بوو كە هەندێكیتر لە دەرهێنەران توانیبوویان بە بەكارهێنانی 
بودجەیەك���ی زۆر كەمت���ر و چیرۆكێك���ی واقعیتر تەنانەت س���ەركەوتنێكی 
گەورەتریش لە بواری مادییەوە بەدەست بێنن. یەكێكیتر لە هۆكارەكانی ئەم 
الواز بوونە دەگەڕێتەوە ب���ۆ تامەزرۆیی بینەران بۆ بینینی چیرۆكی واقعیتر 
و ریالیس���تیتر، بەجۆرێك كە لە دوای ئەم قۆناغ���ە زۆربەی دەرهێنەرەكان 

هەس���تیان كرد لە دونیای ئەمڕۆی مرۆڤدا رووداوێكی چكۆلەی 
ژیانی رۆژانە، دەتوانێ ببێتە هۆی وەها كارەس���اتێك 

كە تەنانەت لە داس���تانە گەورەكانیش���دا بەرچاو 
ناكەوێت، هەر بۆیەیش توانیان بە نیش���اندانی 

گرتەی نزیك لە جیات���ی گرتەی دوور، لە 
قارەمانەكان نزیك ببن���ەوە و لە جیاتی 
بزاوتە سەرسورهێنەرەكان زۆرتر بزاوتە 
ئینس���انیەكان و ریالیستیەكانی ئەوان 
الواز  ئەم  هۆكارێكیتری  نیش���انبدەن. 
بوون���ە دەگەڕێتەوە بۆ پەرەس���ەندنی 
واڵتانیتری  لەناو  ژانرە جۆراوجۆرەكان 
دونیادا كە بە هۆی ئەمەیشەوە زۆریەك 

ل���ە تایبەتمەندییە نادیارەكانی س���ینەما 
دەرك���ەوت و ش���كۆفەی ك���رد. بەكورتی 

وادیارە كە باسكردن لە هۆكارەكانی الوازبوونی 
سینەمای داستانی بابەتێكی درێژخایەنە و پێویستی 

بە وردبوونەوەیەكی زۆرت���ر و وتارێكی جیاوازە، بەاڵم لە 
ئاكامی ئەم بابەتەدا جێی خۆیەتی لەس���ەر دوو خاڵی گرنگ قسە 

بكرێ���ت، یەكێكان تایبەتمەندییەكانی س���ینەمای داس���تانییە، ئەوی تریش 
ئاوڕدانەوەیە لە جێپەنجەكانی ئەم ژانرە لە سینەمای ئەمڕۆدا. 

بە چاوخشاندنێك لە مێژووی سینەمای داستانی بۆمان دەر دەكەوێت كە 
ئەم ژانرە چەند شوناسێكی گرنگی هەیە كە بریتین لە:

1- نیش���اندانی كێشە س���ەرەكیەكانی مرۆڤ وەك: عەش���ق، شۆرش بۆ 
پاراستنی س���ەروەری نەتەوەیی، میللی و ئەفسانەیی، تێكۆشان بۆ رزگاری 
كۆیلەكان لە ژێر دەسەاڵتی دیكتاتۆرەكان، چیرۆكی سەرەكی ئەم داستانانە 

بوو.
2- ئەفس���انەكانی یونانی باستان وەك ئاش���یل و هێركول، ئەفسانەكانی 
میس���ر وەك كلیۆپاترا، ئەفس���انەكانی رۆم، ئەفس���انەكانی مێژووی چین و 
ژاپۆن، رووداوەكان���ی كتێبی موقەدەس و چەند روداوێكی مێژووییتر تا ئەو 
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تێبینی: )ژانری داس���تانی( لەبەرامبەر )Epic gener(ی ئینگلیزی و 
)ژانری حماسی( فارسی بەكاربراوە.

رێفرێنسەكان:
-مێژووی س���ینەما. دەیڤید بۆردوێل كریس���تیەن تامسون. وەرگێڕانی بۆ 
فارس���ی رۆبێرت س���ەفاریان. چاپی مركز )نش���ر مركز( . 1383 هەتاوی. 

تاران.
-مێژووی سینەمای دونیا. دەیڤید ئێكوك. وەرگێڕانی بۆ فارسی هوشەنگ 

ئازادیوەر. چاپی چەشمە )نشر چشمە(. 1380 هەتاوی. تاران.
-چەمكە ئەساس���یەكان لە خوێندنەوەی س���ینەماییدا. س���وزان هیوارد. 
وەرگێڕانی بۆ فارس���ی فەتاح موحەمەدی. چاپی هەزارەی س���ێهەم ) نشر 

هزارە سوم(. 1381 هەتاوی. تاران. 

ئەو كاتەی هەموو سوپاكەی بە جۆش و خرۆشەوە نیشان ئەدا و بە گرتەی 
گشتی گەورە )Extreme long shot( تەواو دەبوو. هەندێ جار ئەم 
جووڵەیە بە پێچەوانەوە )لە س���وپاكەوە( دەس���تی پێدەكرد و بە گەیشتن 
بە دەموچاوی قارەمان تەواو دەبوو. شوناس���ێكیتر بەكارهێنانی لێنزی واید 
و س���ینەما س���كوپ بووە. لە بابەت دەنگ و موزیكیشەوە زۆربەی وێنەكان 
بە موزیكێكی داس���تانی بەهێ���ز و كاریگەر )كە زۆرتر بۆ دروس���تكردنیان 

ئۆركسترێكیان بەكاردەهێنا( هاوڕێ دەكران.
7- خالێكی گرنگیتر س���ترەكتۆری دراماتیكی سیناریۆكانە، زۆرتری فیلمە 
) Climax( داس���تانییەكان بۆ گێڕان���ەوەی چیرۆكەكەیان س���ترەكتۆری

یان بە كار هێناوە. قارەمانی فیلمی داس���تانی لە س���ەرەتای فیلمەكەوە تا 
كۆتایی چەند قۆناغ تێدەپەرێنێ تا بە ئامانجی خۆی دەگات. )لە ش���انامە 
بەو قۆناغانە دەڵێن خان، وەك حەوت خانی رۆس���تەم( بە تێپەراندنی هەر 
قۆناغێ���ك قارەمانەكە بە توانات���ر دەبێت بە جۆرێك كە لە قۆناغی كۆتاییدا 
ب���ە هێزێكی بێ وێنە بەرامب���ەر رەقیبەكەی دەوەس���تێت. خاڵێكیتری ئەم 
سیناریۆیانە بە كارهێنانی رووداو و كەسایەتی زۆر لە زەمانێكی درێژدایە، بە 
جۆرێ كە هەر چركەیەكی پڕە لە جوڵەو رووداوی جۆراوجۆر. ئەوەیش وەك 
باسمكرد هەندێ جار دەبێتە هۆی ئەوەی كە فیلمەكە یەكگرتوویی خۆی لە 

دەست بدا و بكەوێتە سەر رەوتی دووبارەو و كلێشە. 
ئەگەر چی وادیارە بەرهەمهێنانی فیلمی داستانی لە دوای دەیەی شەست 
و حەفتا رووی لە الوازبوون و بە باوەڕی هەندێك لەناوچوونە، بەاڵم شاراوە 
نیی���ە كە لە دوای ئەو دەورانەی���ش كاریگەری ئەم ژانرە هەم لە رووی فۆرم 
و هەم لە رووی ناوەڕۆكەوە لە س���ەر هێندێ ژانری تری سینەما وەك فیلمە 
مێژووییەكان بەرچاو دەكەوێت. سەرەڕای ئەم كاریگەرییانە ئەو بابەتەی بە 
الی منەوە سەرنجراكێشە سەرهەڵدانی دووبارەی ئەم ژانرە لەم سەردەمەدا، 
واتە سەدەی بیس���ت و یەكدایە. ئەوەیش بە بۆچوونی هەندێك دەگەڕێتەوە 
بۆ پێداویستی سینەما بە فرە رەنگی و فرە دەنگی لەم سەردەمەدا، چونكە 
بە درێژایی مێژوو دەركەوتووە كە بەستنەوەی سینەما بە تەنیا چەند ژانرەوە 
دەبێت���ە هۆی دوبارە و بەكلیش���ەیی بوونی ئەم هونەرە. كەواتە بەش���ێكی 
جیانەكراوەی جوانی هونەری س���ینەما دەگەڕێتەوە بۆ ئەو فرە رەنگی و فرە 
دەنگی���ەی كە لە پێناو بۆچوونە جی���اوازەكان و ژانرە جۆراوجۆرەكان بەدی 
دێت. بە جۆرێك كە بە باوەڕی تیورس���ینەكان بەربەرەكانی ئەم بۆچوونانە 
دەبێتە هۆی چاالك بوون و پێش���كەوتنی بواری س���ینەما. ئەم بۆچوونەیش 
هەندێك لە دەرهێنەرانی هانداوە بۆ چێژوەرگرتن لە ژانرە كۆنەكان و دوبارە 
نوێكرن���ەوەی ئەوان. هەر بەو پێیەش یەكێ لەو ژانرانە كە كەوتۆتە س���ەر 
رێ���گای خۆ نوێكردنەوە، ژانری داس���تانییە. ئەم ژانرە لەم س���ەردەمەدا بە 
چێژوەرگرت���ن لە خاڵە نێگەتیڤ و پۆزەتیڤەكانی مێژووی خۆیی و ئەزموونی 
ژانرەكان���ی ت���ر و هەروەها ئ���ەو تەكنیكە تازانەی كە ل���ە دونیای دیجیتاڵ 
بەدەس���ت هاتووە، گۆڕانكاری زۆری لە خۆیدا بەدیهێن���اوە. جێی ئاماژەیە 
كە ئەو شۆڕش���ە تەكنەڵۆژی و زانیارییەی كە دونیا بەگش���تی و س���ینەما 
ب���ە تایبەت توانیویەتی بۆ خۆی دەس���تەبەر بكات، بووەتە هۆی ئەوەی كە 

داستانییەكەی بەرهەمی دونیای ماشێن و تەكنۆلۆژییە، ئەم قارەمانە لە دوای 
بەرهەم هاتنی دەچێتە ناو كۆمەڵێك خەڵكەوە كە وەك مرۆڤە ئەوەلیەكان لە 
ناو ئایین و س���ونەتدا دەژین. ئەم خەڵكە بۆ پێداویستی رۆژانەی خۆیان لە 
حەیوانەكان بەهرە دەبەن. بە گشتی ئێمە لەم فیلمەدا دوو دونیا رووبەڕووی 
یەكتر دەبینینەوە یەكێكیان دونیای ماشێن و تەكنۆلۆژیە و ئەویتریان دونیای 
ئایین و س���ونەتەكانە. ئەوەی كە ئەم دوو دونیایە بەیەكەوە دەبەس���تێتەوە 
خۆشەویس���تییەكە ل���ە نێوانی كچ و كوڕێكدا ك���ە هەركامیان هی یەكێ لەو 
دوو دونیایەن. هەڵبەتە لەم فیلمەدا دونیای ماش���ێن دونیایەكی خراپەكار و 
قین ئەستوور نیش���اندراوە كە لە ئاكامیشدا لەبەرامبەر دونیای ئاییندا )كە 
نیش���انەی هێزە رۆحی و دەروونیەكانی مروڤە( شكس���ت دێنێت. بە كورتی 
دروس���تبوونی ئەم دوو فیلمە لە دەیەی ئەوەڵی س���ەدەی بیس���ت و یەكدا، 
ئەوەمان بۆ دەس���ەلمێنێت كە ئەم ژانرە هاوكات لەگەڵ ئەوەی كە 
خ���اوەن بناغەیەكی )گەنجینەیەكی( گەورە و بەرباڵو لە 
بەینی نەتەوە جۆراوج���ۆرەكان بەناوی ئەدەبیاتی 
داس���تانییە، ئەو توانایەشی هەیە كە بە پێی 
پێویس���ت لەگەڵ ژانرە س���ینەماییەكانیتر 
تێكەڵ ببێت و لە زانستی سەردەمیانەیش 
كەڵك وەربگرێ���ت و بەرهەمێكی تازەو 

سەردەمیانە بخوڵقێنێت.

گەورەترین دیمەنەكان، زەبەالحترین كۆشكەكان و سوپاكانیش بە تەكنیكی 
كۆمپیوتەری دروست بكریتەوە. ئەمە لە كاتێكدایە كە پەنجا ساڵ لەمەوبەر 
بۆ دروس���تكردنی دیمەنێك���ی وەها دەبوایە هەزاران كەس وەك س���تافێكی 
لێهاتوو لە پاڵ بودجەیەكی سەرس���وڕهێنەر كاریان بكردایە. بەهەر حاڵ بەم 
نوێكردنەوەیە دەتوانین هەندێ شێوەی جیاواز لە چەند فیلمی داستانی ئەم 
س���ەردەمەدا ببینین. بۆ نموونە ئەم ژانرە ل���ە ئەمریكا بە فیلمی گالدیاتۆر 
)Gladiator( لە دەرهێنانی ریدلی سكۆت لە ساڵی 2000 )ئەم فیلمە لەو 

كاتەدا توانی چەند خەاڵتێكی ئوسكار بەدەست بێنێت(سەری هەڵدا.
 تەنان���ەت ل���ە واڵتی چینیش بە ش���ێوازێكی بەرفراوانتر و لە دوو فیلمی 
قارەمان )Hero( 2002 لە دەرهێنانی رانگ یێمو و فیلمی ش���اخی س���ور 
)Red cliff( 2008 ل���ە دەرهێنان���ی جان و س���ەری ه���ەڵ داوەتەوە و 
ب���ەرەو گەشەس���ەندن دەڕوات. هەڵبەتە بە بڕوای من ل���ە بەینی ئەو فیلمە 
داس���تانییانەی كە لەم سەردەمەدا دروستكراون دوو فیلم زیاتر لە هەموویان 
سەرنجڕاكێش���ن. یەكێ لەوانە فیلمی ترۆیە )Troy( كە لە س���اڵی 2004 

ل���ە ئەمریكا بەرهەمهات���ووە و دەرهێنەرەك���ەی ولف گانگ 
پترس���نی ئالمانییە، لەم فیلمەدا چەند پڕنس���یپێكی 

ژانری ئەكش���نیش بە كارهێنراوە، كەواتە ژانری 
 epic/ ( ئ���ەم فیلمە ئەكش���ن/ داس���تانی

action ( بەژم���ار دێت. )جێی ئاماژەیە 
هەندێ  دەرهێنەرەكان  س���ەردەمەدا  لەم 
جار بۆ دروس���تكردنی بەرهەمێكی تازە 
و تەنانەت بە پێی پێویس���ت ژانرەكان 
تێ���كالوی یەكتر دەكەن و تێدەكۆش���ن 
ب���ە ئاگایی ت���ەواو چیژ ل���ە تواناكانی 
هەركامی���ان وەر بگ���رن.( ب���ە كورتی 

دروس���تكردنی ئەم فیلمە لەم سەردەمەدا 
ئەوەمان بیر دەخاتەوە كە داستانە كۆنەكان 

لە س���ەروو هەموویانەوە ئلیادە و ئودیس���ەی 
هومێر ئ���ەو توانایان تێدایە ك���ە لە چوارچێوەی 

فیلمێكی داس���تانی مۆدێرن دووبارە دروست بكرێنەوە، 
بەجۆرێك كە دەتوانن خاوەن ئیس���تێتیك و جوانی تایبەت بە 

خۆی���ان بن. هەڵبەتە ئەم فیلمە خاوەن چەن���د تایبەتمەندییەكی تایبەت بە 
خۆیەتی كە وردبوونەوە لەوانە پێویستی بە وتارێكی جیاوازە. 

فیلمێك���ی گرنگی ت���ری ئەم ژان���رە ئاڤات���ارە )Avatar( )2009( كە 
دەرهێنەرەكەی جیمز كامیرۆنە و لە ئەمریكا بەرهەم هاتووە. بە پێچەوانەی 
هەموو فیلمە داستانییەكان رووداوی ئەم فیلمە لە سەدو پەنجا ساڵی داهاتوودا 
واتە لە س���اڵی 2154 روودەدات. كەواتە چیرۆكی ئەم فیلمە داس���تانییە لە 
ئەدەبیاتی داس���تانی كۆنەوە وەرنەگیراوە، ئەمەیش تایبەتمەندیەكی گرنگە. 
epic-( ژانری ئەم فیلمە ئاوێتەیەكە لە ژانری داستانی و زانستی خەیاڵی

science-fiction(. خاڵ���ی بەرچاوی ئەم فیلم���ە ئەوەیە كە قارەمانە 
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وێنە لە رۆماندا
وێنەلەسینەمادا
حەسەن حسێن

لە دوو س���ەدەی رابردوودا رۆمان بەس���ەر هەموو ژانرەكانی دیكەی 
ئەدەبدا هەژمووندار بوو. كاتێك س���ینەما سەریهەڵدا، ئەویش بێ بەش 
نەبوو لەو هەژموونەی رۆمان، سینەماش بەپێی خۆی كاریگەری لەسەر 
رۆمان دانا. بۆیە دەبینین رۆمان و س���ینەما چەندین توخمی هاوبەش 
كۆی كردوونەتەوە، وەكو گێڕانەوە، وێنە، رووداو، كات و ش���وێن، جگە 
لە فەزا و ئەتمۆس���فێری ن���اوەوەی هەریەكە لەم دووان���ە. بۆ نموونە 
هەندێكجار بینینی كارێكی سینەمایی وەك خوێندنەوەی داستانێك وایە 
و بەپێچەوانەیش���ەوە فەزای ناوەوەی هەندێك كاری ئەدەبی هێندە پڕ 
وێنە و جووڵەیە كە لە ش���اكارێكی سینەمایی دەچێت. كەوایە دەكرێت 
بڵێین ئەم دوو شێوازەی دەربڕین هەم لەیەك دەچن و هەم جیاوازیشن، 

هۆكاری سەرەكی ئەم موفارەقەیەش وێنەیە.
لە هەش���تاكاندا كە خوێندنەوەی چیرۆكێك یا رۆمانێك سەرس���امی 
دەكردم لە دڵەوە خۆزگەم دەخواست ئەو كارە ئەدەبییە بكرێتە فیلم. 
هەڵبەتە ئەو دەمە باسێك لە سینەما و فیلمی كوردی لە ئارادا نەبوو، ئەو 
زانیارییانەش كە لەسەر سینەما هەمبوون تەنها لە رێگەی سەیركردنی 
فیلم و چوونە س���ینەما و كەڵكەڵەی هەواڵی سینەماكارانەوە بەدەستم 
هێنابوون، بۆیە ئەو كاتە زۆر بۆم روون نەبوو كە چ ش���تێك وا دەكات 
حەزبكەم كارێك���ی ئەدەبی جیا لەكارێكی دیك���ە بەفیلم ببینم. بەاڵم 

دواتر بۆم روون بووەوە، ئ���ەوە وێنە و دیمەنە لە نێوكارێكی ئەدەبیدا 
كە نزیكی دەكاتەوە لەكارێكی س���ینەمایی ی���ا الیەنی كەم توخمێكی 
 )Adaptation( گرنگە بۆ ئەوەی چانسێكی بداتێ تا ئامادەبكرێت

بۆ سینەما. 
 زمانی وێنە لە رۆماندا وش���ەیە، وشەش خۆی شتێكی ئەبستراكتەو 
ئەركێك���ی دەاللیی هەیە، واتە وش���ەكان وەكو هێم���ا دێنە ناو خەیاڵ 
و ئەندێش���ەی خوێن���ەرەوە، ئەویش لە مێش���كیدا دەیانگۆڕێت بەوێنە 
و دیمەنی���ان لێ بەره���ەم دەهێنێت. ئەوەش كە یاریدەی پرۆسیس���ی 
بەرهەمهێنان���ی وێنە و دیمەنەكان دەدات، ئەو وەس���فانەیە نووس���ەر 
بەكاریان دەهێنێت، كە زیاتر لە كێش���انی س���كێچێك یا دروستكردنی 
هێڵە س���ەرەكییەكانی چەند فیگەرێك دەچن كە ئەركی تەواوكردنیان 
بەخوێنەر بس���پێردرێت، لەم نێوەدا نووسەر و خوێنەر دوو جەمسەری 
تەواوكەری یەكترن، ئەم ئاڵوگ���ۆڕ پێكردنەی بەرهەمهێنانی وێنەییش 
لەنێوان نوس���ەر و خوێنەردا، وا دەكات ك���ە خوێنەر رادەیەك ئازادی 
هەبێ���ت لەو وێنانەی كە ب���ۆ كارەكتەرەكانی دەكێش���ێت. ئەمەش لە 
خوێنەرێك���ەوە بۆ خوێنەرێك���ی دیكە دەگۆڕێت، چونكە پرۆسیس���ی 
خوێندنەوە زیهنییە و پێویس���تیی بە ئەندێشە و خەیاڵی خوێنەر هەیە 
و ئینجا لێكدانەوە یاخود راڤەكردن، نابێت ئەوەش���مان لەبیر بچێت كە 
خوێندنەوەش خۆی كارێكی تاكگەراییانەیە بەپێچەوانەی تەماشاكردنی 
فیلمەوە كە بەكۆمەڵ ئەنجام دەدرێت. لە یەك رستەدا وێنە لە رۆماندا 
پش���ت بە ئەندێشەكردن دەبەستێت و نووس���ەر لەرێگەی وشەوە وێنە 

دروست دەكات.
بەاڵم لە سینەمادا وێنە بەهۆی كامێراوە دەردەبڕدرێت، واتە پرۆسەیەكی 
میكانیكییە، وێنە و دیمەنەكان خەس���ڵەتێكی بەرجەس���تەیان هەیە و 
لە ڕێگەی هەس���تی بینینەوە، پاشان هەس���تی بیستن، دەگەنە بینەر. 
بەرجەستەبوونی وێنەی كارێكتەر و لۆكەیشنەكان بەشێوەیەكی واقیعی، 
نەك لەڕێگەی ئەندێش���ەكردنەوە، ئەو تواناییەی كامێرا نیشانی دەدات 
لەوەی كە چۆن وێنەی خەیاڵ و فەنتازیای مرۆڤ بگرێت و نمایش���یان 

بەاڵم كامێرا تەنها ئەوەندە دەتوانێت كە وێنەی دەرەوەی روخس���اری 
كارەكتەرەكە نیش���ان بدات و دەربڕینەكانی دەم و چاو و روخس���اری 
دەربخات. هەروەها س���ەرەڕای ئەو ئیستاتیكایەی وێنەیەكی سینەمایی 
هەیەتی و ئەو كاریگەرییەی كە لەسەر هەست و چێژی بینەر دایدەنێت، 
بەاڵم بەرجەس���تەبوونی وێنەكان لە شەخسیەتی راستەقینە و مرۆییدا، 
ئەو ئازادییە لە وەرگر دەسەنێتەوە كە لە رۆماندا هەیەتی، لە ئەندێشەی 

خۆیدا سیمای كارەكتەر و شوێنەكان بكێشێت.
 لێرەوە پرسیاری ئەوەی كە ئایا رۆژێك دادێت سینەما جێگەی رۆمان 
بگرێتەوە؟ رەنگە ناماقوڵ و نەشیاو بێتە بەرچاو، چونكە ئەو وەزیفەیەی 
كە رۆمان لە نێو كەلتوردا هەیەتی، سینەما ناتوانێت پڕا و پڕ ئەنجامی 
ب���دات. تەنانەت گەلێك رەخنەگر و خاوەن رێبازی س���ینەماییش ئەوە 
رەت دەكەنەوە كە ئەركێكی رۆش���نبیریی لە رادەبەدەر بسپێردرێت بە 
س���ینەما، هەر وەك ئەوەی لە سەرەتاكانی سەدەی بیستدا هەوڵەكانی 
دەرهێنەری روسی سێرگی ئایزنشتاین، سەرەڕای ئەو داهێنانەی لە 
بواری مۆنتاژی سینەماییدا ئەنجامیدا، بەاڵم رووبەڕووی رەخنەی 

رەخنەگران و بیرمەندانی بواری سینەمایی بووەوە. 

سەرچاوە:
1- اشكالیە العالقە المتبادلە بین الروایە و السینما، قاسم علوان، 

المدی.
www. ،2- تقنیە الكتابە بین الروایە و السینما، نورالدین محقق

aljabriabed.net

بكات. لەم رووەوە نوسەر و دەرهێنەری فەرەنسی« ئابیل گانس« لەو 
پەڕی سەرس���امی خۆیدا بەرامبەر بە وێنە دەڵێت: )ئیدی س���ەردەمی 
وێنە ه���ات. هەموو خورافەكان، ئەفس���انە، دامەزرێنەری ئایینەكان و 
خودی ئایینەكانیش، هەموو كەسایەتییە مەزنەكانی مێژوو، چاوەڕوانی 
ناردنی ئەو تیش���كەن، هەرچی پاڵەوانەكانیشە لەبەردەم دەرگاكانماندا 
پاڵەپەس���تۆیانە بۆ ئەوەی بێنە ژوورەوە، هەم���وو خەونەكانی ژیان و 
س���ەرجەم ژیانی خەونەكان، ئامادەن بەس���ەر ئەو شریتە هەستیارەدا 
گ���وزەر بكەن، وڕێنە ناكەم گ���ەر بڵێم هۆمیرۆس لێیدەوش���ایەوە كە 
)ئیلیادە( و بگرە )ئۆدیسا(كەیش���ی لەس���ەر ئەم شریتی فیلمە چاپ 
بكات، ئەمەیە هەقیقەتی س���ینەما(. ئ���ەم بۆچوونەی گانس نەختێك 

زیادەڕەوی و پێوەنان���ی تێدایە، چونكە هەرچەندە 
وێنەی س���ینەمایی، لە دەربڕیندا هەندێك جار 

وێن���ەی ئەدەبی یا رۆمان تێدە پەڕینێت، بۆ 
نمونە چیرۆكنووس���ێك رەنگە پێویستی بە 
چەند الپەڕەیەك هەبێت بۆ وەس���فكردنی 
جوانیی سیمایەك یا باسكردنی شوێنیك، 
لەكاتێكدا كامێرا دەتوانێت ئەو وەسفە بە 
گرتەیەك نیشان بدات. بەاڵم هەندێكجاریش 
دەربڕینی وێنەی س���ینەمایی ناگاتەوە بە 
رۆمان و ك���ورت دەهێنێت. بۆنمونە رۆمان 

دەتوانێ���ت ل���ە باس���كردنی ب���اری دەروونی 
كارەكتەرەكانیدا قوڵ بەناخ 

و دەرونییاندا رۆبچێت، 
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ئهدهبیاتو
سینهما؛
پهیوهندییهکبۆ
ههموووهرزهکان
ره زا عه لی پوور

 1-س���اڵی 1929 سێرگی ئایزێنێش���تاین ده رهێنه ری گه وره ی یه کێتی 
سۆڤیه ت، له گه ڵ گه وره ترین نووس���ه ری سه ده ی بیسته مدا واته  جیمز 
جۆیس دیدار ده کات، له و دیداره  گرنگه دا ته نها شتێک که  ده گێڕدرێته وه  
چه ند وته یه که  له  هه ر دوو داهێنه ر؛ ئایزێنێش���تاین پاش خوێندنه وه ی 
رۆمانی ئولیس وه ک گرنگترین رۆمانی سه ده ی بیسته م، ده ڵێ »ئه وه ی 
جۆی���س به  ئه دبیات ده ی���کات، به  ته واوی نزیکه  ل���ه وه ی که  ئێمه  به  
سینه ماتۆگرافی ده یکه ین و ته نانه ت زۆر نزیکتر له وه ی ئێمه  ده یکه ین«، 
پاش خوێندنه وه ی رۆمانی ئولیس ئایزێنێشتاین به و ئه نجامه  ده گات که  
له  رووی کاپیتاڵی مارکس���ه وه  فیلمێک دروس���ت بکات، به اڵم له س���ه ر 
هه م���ان بنه ڕه تی زمانیی رۆمانی ئولیس، ئه گه رچی ئه مه  ره نگه  یه کێک 
ل���ه  بوێرانه تری���ن  و به رزه فڕانه ترینی ئه و خه ونانه  بێت که  س���ینه ما 
بینیویه تی، به اڵم دواتر له  وته یه کی به ناوبانگی دیکه دا ده ڵێ وا باشتره  
کاپیتاڵ وه ک کتێب بمێنێته وه  و منیش »زرێپۆشی پوتێمکین« دروست 
بکه م. له مالشه وه  جۆیس ده ڵێ ئه گه ر که سێک له  ئولیس تێگه یشتبێت 
و بتوانێ بیکات به  فیلم ئه وکه س���ه  ئایزێنش���تاینه . به شێکی ئه م وتانه  
بۆ که س���انێک که  تا راده یه ک له  شێوازی ئه و دوو داهێنه ره  ئاگادار بن 
جێگه ی سه رس���و ڕمانه . له  قۆناغی یه که مدا بیسه ری ئه و وتانه  ده توانێ 
بڵێ رۆمانی ئولیس )که  من دوو به شیم خوێندووه ته وه ( به  رسته گه لی 
درێژو هه ناس���ه ی بڕه وه ، به  ته کنیکی ش���ه پۆالنی زه ینه وه  و به  زه ینی 
گه راییه  س���ه یر و سه مه ره که یه وه  ده بێ دوور بێت له  شێوازی مونتاژی 
ئایزێنێشتاین به  شۆته  کورت و خێراکانییه وه . له  الیه کی دیکه وه  ده کرێ 
بپرس���ێت ئایزێنێشتاینێک که  تاکی به الوه  قاره مان و گرنگ نییه  چۆن 
ستایشی رۆمانێکی مودێرنیستی ده کات که  هه مووی شه رحی ژیانی 24 

کاتژمێر له  ژیانی که سایه تییه که  واته  »لئو پولد بلوم« ؟
 2-له  رواڵه تدا وا ده رده که وێ که  ش���ێوازی ئه و دوو که سه  له  یه کتر 
جیا و دوورن. به اڵم ده کرێ رازی ئه و لێکتێگه یشتنه  ته نها له  وته یه کی 
سواو و تا راده یه ک راستدا بێت که  ده ڵێ له  سینه مادا شۆت، هاوشانه  
له گه ڵ وش���ه  له  ئه ده بیاتدا. ئه گه ر به م پێوه ره وه  سه یر بکه ین ده بینین 
هه ردوو داهێنه ره که  له س���ه ر شۆت و وش���ه  حه ساسییه تێکی تایبه تیان 
بووه  و الی هه ردوویان له  پاڵ یه کدانان و لێکدرانی ئه و دوو شۆت یان 
دوو وشه یه گرنگ بووه  و شتێکی سێهه می لێکه وتووه ته وه ، وه ک چۆن 
له  ئولیسدا یه کێک له  ته کنیکه  زاڵه کانی جۆیس تێکه ڵکردنی دوو وشه و 
درووستکردنی وشه یه کی دیکه یه  له و تێکه ڵکارییه ، الی ئایزنێشتاینیش 
ئاش���کرایه  که  وه ها ته کنیکێک له  ش���ێوه  مونتاژی رۆش���نبیرانه ، یان 
دیالێکتیکی���دا ده بین���رێ. نموونه ی جۆیس و ئایزنش���تاین له و نموونه  
ده گمه نان���ه ن ک���ه  رێکه وتنێکی ته واویان له س���ه ر به رهه م و ش���ێوازی 
یه کتر هه یه ، به اڵم هیچ ش���تێکی لێنه که وت���ه وه . هه رچه ند دوو فیلمی 
دیکه  له  س���ه ر ئه ساسی ئه و رۆمانه  درووس���ت بووه  به اڵم نه یاتوانیوه  
نیوه ی ناوبانگی ئولیس ده ربکه ن. ئایا پاش ئه و هه موو پێشکه وتنه  له  
سینه مادا و که شفبوونی ته جره به ی ئایزێنێشتاین و... ئه و سه رنه که وتنه  

رێکه وتنه  ئایدیالییه ی جۆیس و ئایزێنشتاین زیندوو بکاته وه. 
4-فرانس���وا ترۆفۆ س���ه باره ت به  ش���اکاری ژوول و ژیم ده ڵێ ئه بێ 
س���ادقانه  بڵێ���م که  کتێبه که ی هێنری پیرۆش���ه  به  باش���تر ده زانم له  
فیلمه که م و ناڕاحه تم له وه ی نه متوانیوه  ئه وش���ته ی کتێبه که  توانیویه  
منیش ده ریبخه م. ئه مه  له  کاتێکدا که م که س ئاگاداری ئه وه یه  ژوول و 
ژیم له  رۆمانێک وه رگیراوه . ئه گه ر له  نموونه ی جۆیس و ئایزێنێشتایندا 
هه ردوو الی ئه ده ب و سینه ما سه رده که ون و له  نموونه ی کوێریدا کتێبه که  
به س���ه ر فیلمه که دا سه رده که وێت، به اڵم له  نموونه ی ژوول و ژیمدا ئه مه  
فیلمه که یه  النیکه م له  باری ناوبانگه وه � به سه ر کتێبه که دا زاڵ بووه . له  
کاتێکدا که  به  وته ی دادلی ئاندرۆ، نیوه ی زیاتری سیناریۆی فیلمه کان 
ل���ه  رۆمانه کان وه رگیراون، په ی ب���ردن به وه ی که  چ جۆره  وه رگرتنێک 
سه رکه وتوو  ده توانێ 

بێت به شێکه  له  تێگه یشتن له  سینه ما، 
به  نیس���به تی ئیقتباس���ه وه  نموونه ی ئێجگار زۆر هه یه  که  کتێبێک به  
بۆنه ی ئه وه ی فیلمێکی لێ دروستکراوه ، که وتووه ته  به رچاو و کتێبیش 
هه ر رێک له به ر ئه وه ی فیلمی لێ دروس���ت کراوه  له به ر چاو ون بووه . 
به اڵم پێش هه موو ش���تێک ده بێ کۆمه ڵێک حه قیقه تی به ڵگه نه ویس���ت 
س���ه باره ت به م دوو میدیۆمه  بزانین تاکوو ل���ه و کاته یدا له  پاڵ یه کدا 
داده نرێن، تووشی هه ڵه  نه بین: به  وته یه کی ساده  و هه ندێجار فه رامۆش 
کراو، س���ینه ما و ئه ده بیات دوو میدیۆمی لێ���ک جیاوازن و هه رکامیان 
مێژووی خۆیان هه یه و ره نگه  نه کرێ شتێکی زیاتر له وه ی که  له  نیگای 
یه که مدا ده بینرێ، س���ه باره ت به  خاڵه  هاوبه ش���ه کانیان باس بکرێت. 

ده گه ڕێته وه  بۆ نه توانایی ئه و دوو ده رهێنه ره  و هه موو سیناریس���ت و 
گرووپه که یان، یان ده گه ڕێته وه  بۆ خودی رۆمانه که ؟

 3-خۆزێ س���اراماگۆ له م رۆژانه دا مرد. مردنه که ی بووه  هۆی ئه وه ی 
جارێک���ی دیکه  کتێب���ی کوێری ک���ه  نۆبێلی ئه ده بیات���ی پێ وه رگرت 
بخوێنمه وه  و س���ه رله نوێ سه یری فیلمه که ی فێرناندۆ میرلێس بکه مه وه  
که  له س���ه ر ئه ساسی ئه م کتێبه  دروستی کردووه ، ئه وه ی ئه و رۆمانه ی 
خوێندبێته وه  به  س���انایی په ی به وه  ده بات ک���ه  میرلێس رۆمانێکی له  

بنه ڕه تدا دژواری بۆ به  فیل���م ده رهێنان هه ڵبژاردووه ، 
س���ه باره ت به  ش���ێوه ی ئێقتباس و دیالۆگ ش���تێکی 
س���ه رتر، یان ته نانه ت له  ئاستی رۆمانه کدا نابینرێ، 
به اڵم له مالش���ه وه  تاراده یه ک سه رکه وتووانه  توانیویه  
وه ه���ا رۆمانێک ب���کات به  وێنه ی س���ینه مایی، بۆیه  
ئه گه ر ته نها وه ک س���ینه ما س���ه یری بکرێت به  بێ 
ئه وه ی سه یری رۆمانه که  بکرێت ده بینرێ له  رێگه ی 
زمان و ته کنیکی سینه ماییه وه ، له  رێگه ی مۆسیقا و 
نواندنه وه  و له  رێگه ی نیشاندانی فیزیکیی رووناکی 
و ره نگه وه  تێم و بابه تی س���ه ره کیی ررمانه که مان 
پ���ێ دەگه یه نێت. ب���ۆ نموونه  ب���ه  که ڵکوه رگرتنی 
سه رکه وتووانه  له  ره نگی سپی، وه ک نیشانه ی کوێر 
بوون )ک���ه  خۆی کۆیه ک له  هه موو ره نگه کانه ( و 
نیش���اندانی ئاژاوه  و ئانارش���یی پاش کوێربوونی 
هه مووی���ی، له  رێگه ی جووڵ���ه ی خێرای کامێرا و 
کادری خوار و خێچه وه .. توانیویه  فیلمێکی جێ 
سه رنج س���از بکات. به اڵم کاتێک به راوردێک له  
رێگه ی سیناریۆوه  ده که ین، ده بینین فیلمی کوێری 
له  چاو یه که م فیلمی بڵندی هه ر ئه م ده رهێنه ره  

واته  شاری خودا، ئه و س���ه رکه وتنه ی پێوه  دیار نییه ، ئه مه ش 
نه ک له به ر الوازیی زمانی س���ینه مایی ده رهێنه ر، به ڵکو ده گه ڕێته وه  بۆ 
جیاوازیی رۆمانه  خوازه  )Metaphor(ییه که ی س���اراماگۆ و رۆمانه  
واقیع گه را و ریالیستییه که ی شاری خودای پائۆلۆ لینز، که واته  ده توانین 
بڵێین رۆمانی مودێرنیستی، دژواریی زیاتری هه یه  بۆ به  فیلم ده رهێنان 
له  چاو رۆمانی ریالیس���تی که  عه ینییه تێک���ی زیاتری تێدایه  و زۆرجار 
له  گۆش���ه  نیگای سێهه م که سه وه  ده گێڕدرێته وه  که  نزیکه  له  سروشتی 
دیتنیی کامێرا، لێره دا ره نگه  رازی سه رنه که وتوویی دوو ده رهێنه ره که ی 
ئولیسی جۆیس بدۆزینه وه . له هه رحاڵدا ئه گه رچی هه ردوو ئێقتباسه که ی 
فێرناندۆ میرلێس ئه مانه تدارانه ن )که  ره نگه  ئه مه  له  ئیقتباس���دا گرنگ 
نه بێت( و فیلمانێکی جێگه ی س���ه رنجن، به اڵم دیس���ان نه یتوانیوه  ئه و 
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ئه وه نده  هه یه  که  س���ینه ما و ئه ده بیاتی گێڕانه وه ، هه ردوویان مه یلێکی 
به رفراوانیان هه یه  بۆ نواندنه وه و ده ربڕین، به اڵم وه ک رابێرت مه ک کی 
ده ڵێ، رۆمان ده ربڕ و نیش���انده ری ملمالنێ ده روونی و ناوه کییه کانه  له  
کاتێکدا سینه ما ژووه ر تاکیتره ، خودی ئه م خاڵه  واده کات چه نده  رۆمان 
به ره و ئه و مه به سته  حه ره که ت بکات به  فیلمکردنی دژوار و ناسه رکه وتوو 
بێت، به اڵم هه ر ئه و خاڵه  هاوبه شه ؛ واته  ویستی نواندنه وه  و ده ربڕین، 
ب���ۆ خۆی واده کات گه لێک لێکچوویی له  نێوان ئه و دوو الیه نه دا ببێت و 
س���نووری نێوان ئه ده بیات و سینه ما سه ره ڕای جیاوازییه  گه وره کانیان 
هێنده  نزیک بێت که  که سانێکی وه ک ژان کۆکتۆ، پازۆلینی، رۆب گێریێ 
و مارگریت دوراس و ده یانی دیکه  له  نێوان ئه ده بیات و س���ینه مادا له  

هاتووچوودا بن.
 5-به  نیسبه تی سینه ماوه  به رده وام ئه م وه سوه سه یه  بووه  که  له گه ڵ 
هونه ره کانی دیکه دا به راورد بکرێت. ئه مه ش ره نگه  بۆ ئه وه  بگه ڕێته وه  
که  هه ر له س���ه ره تاوه  سینه ما خرایه  به راوردکردنه وه و ده خوازرا له وێوه  
ره فز بکرێته وه . هه رچه ند ئه گه ر به  وردی به راوردێک له  نێوان ئه ده بیات 
و سینه مادا بکرێت، بێ ئه وه ی له  نرخی که م ببێته وه،  بێگومان سینه ما 
قه رزداری ئه ده بیات ده بێت، ئه مه ش نه ک ته نها له به ر ئه وه ی که  ئه ده بیات 
مێژوویه ک���ی دوور و درێژتری هه یه ، به ڵک���وو له به ر چییه تیی جیاوازی 
ئه و دوو میدیۆمه ، که  س���ینه ما پێکهاتێکه  له  کۆی هونه ره کانی دیکه  و 
هاوکات بوونێکی سه ربه خۆش���ی هه یه ، له  کاتێکدا ئه ده بیات به  سه دان 
س���اڵ بێ نیاز له  سینه ما ژیاوه  و گه شه ی کردووه . ره نگه  له  روواڵه تدا 
وا ده ربکه وێ کاتێک باس له س���ه ر پێوه ندیی ئه و دوو میدیۆمه  ده کرێ، 
مه به ست ته نها وه رگرتن و ئێقتباسی هه ندێ ده قی داستانی و گێڕانه وه یی 
بێت که  تا ئێسته  سه دان ملیون دۆالر به  به رهه مه  ئه ده بییه کان دراوه  بۆ 
ئه وه ی بکرێن به  فیلم، له کاتێکدا وێنه ی کاریگه رێتی وه رگرتنی سینه ما 
له  ئه دبیات، گه لێک له وه  زیاتره  که  ته نها بۆ ئیقتباس کورت بکرێته وه . 
س���ینه ما خوازراو، یان نه خوازراو گه لێک ته کنیکی ئه ده بی و ته نانه ت 
زاراوه ی له  ره خنه  و تیۆریی ئه ده بی وه رگرتووه  که  به  بێ ئه وانه  ره نگه  
گێڕانه وه  و ره وایه تی س���ینه مایی مانایه کی نه بێ���ت. خودی گێڕانه وه ، 
سینه مای شاعیرانه ، فالش به ک، سۆسپانس، که سایه تی داڕێژی، ژانر، 
و.. له و نموونانه ن. جگه  له وه  گه ڕانه وه  بۆ سه ره تای پێوه ندیی سینه ما 
و ئه ده بی���ات ئه وه مان بۆ ده رده خات ئه ده بیات ل���ه  قۆناغێکی گرنگدا 
رزگاریده ری س���ینه ما ب���ووه ؛ س���ااڵنی 1907 و 1908 تێکراری بوونی 
زۆربه ی چیرۆکه کانی فیلم وایکرد که  بینه رانی فه ره نسه وی وه ک شوێنی 
له  دایکبوونی س���ینه ما� ل���ه  فیلم بته کێنه وه  و نارازی له  س���اڵۆنه کان 
بێنه ده ر، ته نانه ت هه ندێ له م قه یرانه وه  به  خێرایی باس���یان له  مه رگی 
س���ینه ما کرد. به اڵم پاش ئه وه ی که  نووسینی سیناریۆکان سپێردرا به  
نووس���ه رانی به  ناوبانگی ئه وکات وه ک ئاناتۆل فرانس و هێنری الودان 
و به رهه می که سانێکی وه ک ڤیکتۆر هۆگۆ و ئالفۆنس دوودێ و.. کران 
به  س���یناریۆی فیلمه کان، سینه ما توانی له و قه یرانه  ده رباز بێت. ئه مه  

جگ���ه  له وه ی وه ک ده بینرێ، پ���اش پێوانی قۆناغی یه که م، له  زۆربه ی 
واڵتاندا، له  دووه م قۆناغدا که  قۆناغێکی هه س���تیاره ، روو له  به رهه مه  
ئه ده بییه کانی ئه و واڵته  کراوه  و ئه و قۆناغه  هه ستیاره یان به  یارمه تیی 

ئه ده بیات پێواوه .
6-له و کات���ه وه  که  گریفیس، له  1915 به م���الوه  هه وڵی دا زمانێکی 
گێڕانه وه یی بۆ س���ینه ما بدۆزێت���ه وه  و خۆی له گ���ه ڵ چارلز دیکێنزدا 
به راورد کرد، ده رکه وت که  س���ینه ما به رده وام چاوێکی له  ئه ده بیات و 
به تایبه ت هونه ری گێڕانه وه  بووه ، ئه گه ر گریفیس به  باوکی چیرۆکبێژی 
و گێڕانه وه  له  سینه ما دابنێین. به اڵم ئه مه  له  سه رده ستی ئایزێنێشتاین 
ب���وو که  به  مونتاژ ئه و هه له ی ره خس���اند که  س���ینه ماش وه ک قه ڵه م 
بتوانێ ئێدیت بکات، له  ئایزێنێش���تاین به مالوه  کامێرا هه ندێ توانایی 
قه ڵه م���ی وه رگ���رت و ه���ه ر له وێدا ئام���راز و زمانی خ���ۆی بۆ ئێدیت 
ده دۆزێته وه . ئیدی کامێرا به و جه خته  گرنگه یه وه  له سه ر مونتاژ، ته نها 
گێڕانه وه ی س���اده  و رێکۆردکردنی ساده ی واقیعییه تی بۆ گرنگ نه بوو. 
وه ک له  پێشدا گوترا خاڵێکی هاوبه شی سینه ما و ئه ده بیات، به  تایبه ت 
رۆم���ان، نواندنه وه ی واقیع )که  جیاوازه  ل���ه  کۆپیكردنی واقیع( بووه ، 
ئه گه ر رۆمانی ریالیستی له گه ڵ فرتۆگرافدا له  دایک ده بێت، سینه ماش 
له گه ڵ رۆمانی مودێرنێس���تیدا ده خولقێ، ئ���ه م هاوزه مانییه ، واده کات 
که  س���ینه ما به  خێرایی س���ه رده می رۆمانی ریالیستی بپێوێت و بگات 
به  رۆمانی مودێرنیس���تی، لێره دا ده بینین ئه گه ر گریفیس خۆی له گه ڵ 
دیکێنزی رێئالیس���تدا به راورد ده کات و ده پرس���ێ ئایا ئه م کاره ی من 
هه مان شێوازی دیکێنز نییه ، که متر له  15 ساڵ به والوه تر ئایزێنێشتاین 
خۆی و جۆیس پێکه وه  به راورد ده کات که  جۆیس نزیک به  س���ه ده یه ک 
له  دیکێنز دوورتره  و به رهه مه کانیش���ی کۆتای���ی رۆمانی مودێرنیزم و 
س���ه ره تای ئه ده بی پۆس���ت مودێرنیزمه . هه ر بۆیه  س���ووزان سانتاگ 
پێیوایه  مێژووی سینه ما به  شێوه یه ک تێکراری مێژووی رۆمانه . ئه مه ش 
ئه و رایه  ده س���ه لمێنێ که  س���ینه ما زۆر به  خێرایی ئه و رێگه یه ی پێوا 

که  رۆم���ان پێوه یبوو، ئه گه رچی نووس���ینه وه ی 
گه ش���ه ی س���ینه ما به  به راورد له گ���ه ڵ گۆڕانی 
رۆماندا ده توان���ێ گه لێک الیه ن روون بکاته وه  و 
ئ���ه و رایه مان بۆ ده ربخات که  س���ینه ما به  دوای 
رۆماندا رۆیشتووه ، به اڵم سینه ما ده سته وه ستان 
نه بووه  و توانیویه  رێگه ی س���ه ربه خۆش بپێوێ 
و بگات به  هه ن���دێ ئالتێرناتیڤی زمانیی تایبه ت 
و ته نانه ت له  هه ندێ کاتیش���دا زمانی سینه ما و 
پێشکه وتنه کانی کاریگه رێتیشی له سه ر ئه ده بیات 
بووه . ئه گه رچی س���ینه ما هێزێک���ی گه وره ی له  
نواندن���ه وه دا دۆزیوه ت���ه وه ، ب���ه اڵم دۆزینه وه ی 
ئالتێرناتیڤێ���ک له  پوتانس���یه ل و ته کنیکه کانی 
نوان���دن و ده ربڕین وه ک ئه ده بیات، گه لێک له وه  
دژوارتر بوو که  ل���ه  روواڵه تدا ده رده که وێت، بۆ 
نموونه  له و کاته وه ی سینه ما ویستویه  ئالتێڕناتیڤی 
زمانی بدۆزرێته وه  مه ره قێکی گه یشتن به  گۆشه  
نیگای یه که م که س بوو، چونکو کامێرا به رده وام 
و به  شێوه ی جه بری، س���ێهه م که سه ، به اڵم له  
رۆماندا ئه مه  )واته  گۆش���ه  نیگای یه که م که س( 
به  سانایی ده کرێ، لێره وه  P.O.V شتێک نییه  
جگ���ه  له وه ی که  هه وڵ���دراوه  به رابه رێک بۆ ئه و 
گۆش���ه  نیگایه  ببینرێته وه  له م نموونه یه دا بۆمان 
ده رده که وێ که  س���ینه ما نه ک له  هه ناوی خۆیدا 
ب���ه  ته نها، به ڵکوو به  چاوک���ردن له  ئه ده بیات، 
ویستوویه تی هه ندێ که مایه سیی زمانی قه ره بوو 
بکات���ه وه  و ئه مه ش ده ریده خ���ات که  گرێدراویی 
س���ینه ما به  ئه ده بیاته وه ، ته نها ئیقتباس نییه  و 
ئه گه ر سه یرێکی پڕۆژه  تیۆرییه که ی کریستییه ن 
میتز بکه ین ده بینین ئه م که ڵکه ڵه ی زمان داڕێژییه  
بۆ س���ینه ما، له  گرنگترین پرسه  سه ره کییه کانی 
موت���االی س���ینه مایی بووه  و تا ئێس���ته ش له و 
هه وڵ���ه ی به رده وامه  و ئه م هه وڵه ش���ی بووه  که  
توانیویه  وه ک هونه رێکی کاریگه ر و سه ربه خۆ له  

پاڵ ئه ده بیاتدا دابنرێت.
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ماركیز...
 رۆمانووسێك 
لەسینەمادا
كەریم مەال

 
گابرێڵ گاریس���یا ماركیز، رۆماننووس���ی گەورەی ئەمریكای التیین و خاوەنی 
خەاڵت���ی نۆبڵ، هەرگیز رۆژێك ل���ەرۆژان بیری لەوە نەكردب���ۆوە كە رۆمان 
و چیرۆكەكانی بكرێنە فیلمی س���ینەمایی و دەرهێن���ەران و بەرهەمهێنەرانی 
سینەما س���یناریۆی بۆ دابڕێژن و بەو ش���ێوازەی خۆیان دەیانەوێت بیخەنە 
سەر شاش���ەی س���ینەما، لەوانەش رۆدێڵڤۆ دی ئاندا ئەكتەرو بەرهەمهێنەر 
و دەرهێنەری س���ینەما كار لەس���یناریۆیەكی ماركیز بكات بەناوی سنوور كە 

ماركیز بەر لە 40 ساڵ ئەو سیناریۆیەی نوسیبوو.
 ئ���ەو دەرهێنەرەش بەیەكێك لە هەرە بەناوبانگترین س���ینەماكارانی جیهان 

دادەنرێت و زیاتر لە 50 ساڵە خەریكی كاری سینەماییە.
زۆرب���ەی ئەو بیرۆكانەی كە ماركیز كاریان لەس���ەر دەكات، پەیوەندییان بە 
ژیان و گوزەرانی ئەمریكای التینیەوە هەیە، بۆ دروستبوونی ئەو بیرۆكەیەش 
ماركی���ز دەڵێت: یەكەمج���ار لەالیەن رێكخراوی یۆنس���كۆوە داوام لێكرا، 13 
بیرۆكەو چی���رۆك لەبارەی رووداوەكان و ژیان و گوزەرانی واڵتانی ئەمریكای 
التینی ئامادەبكەم، كە تەنیا نیوس���ەعات كات هەبوو، هەر بۆ ئەو كارانەش 
گروپێكی چاالكی سینەمایی لەگەڵ ماركیز دەستبەكاربوون كە لە تەكنیكاران 
و دەرهێنەران و ئەكتەرانی س���ینەما لە واڵتانی ئەمریكای التینی و ئیسپانیا 
لەو وەرش���ەیەدا كاریان لەگەڵدا دەكرد و هەموو ئەو كارانەش بە روئیایەكی 
هاوب���ەش و بیرۆكەی س���ینەمایی جوان جێبەجێ دەكران و كارەكانیش���یان 
لەس���ەر ئاستی سینەمای جیهانی رەواج و ناوبانگی باشی هەبوو، ئەوە جگە 

لەو بەرهەمانەی خۆی كە بە دەزگای تری سینەما دەیفرۆشتنەوە.
ماركیز كەس���ێكە بەهرەك���ەی تەنیا لە یەك بواردا قەتی���س نەبووە، بەڵكو 

ئەو تواناو بەهرەو داهێنانەی كە لەئەدەبدا بەكاریهێناوە بەهەمان ش���ێوەش 
لە س���ینەمادا رەنگیداوەت���ەوە، بەش���ێوەیەك كە ئەكادیمییان���ە كارەكەی 
ئەنجامدەدات، گرنگترینیان دەركەوتنیەتی وەك نووس���ەر و بیرۆكەدارێژەری 
سیناریۆیەكی بەتوانا، بەشێوەیەك پەی بەو شتە شاراوانە دەبات كە پێشتر 
لە بواری س���ینەمادا ئاش���كرا نەكراوە، ئەو چیرۆك و رۆمانانەی لە دووتوێی 
چەند الپەڕەیەكی س���یناریۆدا جێدەكاتەوە و واقیع و خەیاڵ بە ش���ێوەیەك 
تێكەڵ���دەكات كە وەك چیرۆكێك���ی رووداوی راس���تەقینە مامەڵەی لەگەڵدا 
بكەی���ت، بۆیە موبالەغە نیە ئەگەر بڵێین ماركیز لە س���ینەماكاران باش���تر 

شارەزای هونەرەكەیەو دەتوانین ناویبنێین رۆماننووسێك لەسینەمادا.
ئەگەر رەهەندی دەروونی و پەیوەندیی شاراوەی پاڵەوانەكانی ماركیز ئاماژە 
پێبكەین، ئەوا دەبینین زۆربەی ئەو چیرۆك و س���یناریۆیانە، تا ئاس���تێكی 

بااڵ تەكنیك و توان���ای هونەری تێدا بەكار 
هاتووە، پاڵەوان���ەكان رووبەرووی مەرگ و 
زەمەن و خۆشەویستی و قەدەر و پەشیمان 
بوونەوەو لە دەس���تچوونی كات و هەڵكەوت 
و دەرفەتەكان���ی خۆیان دەبن���ەوە، هەموو 

رووداوەكانیش جغزێكی ئەفس���انەیی خۆیان هەیە، ب���ەاڵم ماركیز خوێنێكی 
دیكەی���ان ب���ە ب���ەردا دەكات و دووبارە لەگ���ەڵ واقیع گرێی���ان دەداتەوە، 
بەش���ێوەیەك ك���ە وا لە پاڵەوان���ەكان دەكات، جارێكی دیك���ە بە خۆیان دا 
بچن���ەوەو بەرەنگاری چەرمەس���ەرییەكانی ژیان ببن���ەوەو داخ بۆ رابردووی 
خۆیان بچێژن كە نەیانتوانیوە وەكو پێویس���ت بە خۆش���نوودی و كامەرانی 
بژین، لەوانەش پاڵەوانی رۆمانی یادەوەری س���ۆزانییە خەمبارەكەم، لە دوای 
تێپەربوونی 90 س���اڵ تەمەن، توانای جەس���ەتەیی خۆیی بۆ ئاشكرا دەبێت، 
كە نەك تەنها بتوانێت خۆشەوس���تی و دڵداری بكات، بەڵكو ئەو لەو تەمەنە 
گەورەیە لە توانایدایە، سێكسیش بكات، بەوەش ماركیز پێمان دەڵێت زەمەن 
مرۆڤ تووش���ی دارووخانی جەس���تەیی دەكات، بەاڵم هەرگیز ناتوانێت ئەو 
هێزە رۆحییە لە ناوماندا بكوژێت كە بۆتە ئەفسانەو روناكییەك لە دەرەوەی 
بازن���ەو جغزی زەمەندا یان لە ئاس���مانێكی دیكەی جی���اوازدا دەخولێتەوە، 
لەگەڵ ئەوەی پاڵەوانەكانی ماركیز دەكەونە ژێر كاریگەری ئەو هێزە شاراوەو 
ئەفس���ووناوییەی خۆیان، بەاڵم لە دوا جاریشدا سەر بۆ یاسا سەپێنراوەكانی 
زەمەن دادەنوێنن، كە زۆر جار بە مەرگ و بە دینەهاتنی خەونەكانیان كۆتایی 
دێ���ت، ئەو حاڵەتانەش لە رۆمانی كەس نیە نامە بۆ كۆڵۆنێل بنووس���ێت بە 

ماركیز: هەموو چیرۆكێك تەكنیكی 
تایبەتی خۆی هەیە، بۆ سیناریۆنووس گرنگە

 ئەو تەكنیكە ئاشكرابكات
tt

ئاشكرا دەردەكەوێت.
هاوشێوەش لە رۆمانەكانی سەد ساڵ تەنیایی و خۆشەویستی لە زەمەنی 
كۆلێرا، پاڵەوانەكان قوربانی دەس���تی رابردووی خۆیانن، بەاڵم لە دوای 
تێپەربوونی س���ااڵنێكی زۆر بە دەست گیرۆدە بوونیان لەو قەدەرەی كە 
بە س���ەریاندا سەپاوە، وەك خەونێك بە ئاگادێنەوەو هەوڵدەدەن رەوتی 
ژیانیان بگ���ۆڕن و چیدیكە نەبنە قوربانی، ب���ەاڵم كاتێك بە ئاگادێنەوە 
هەرگی���ز ناتوانن ب���ەو جۆش و خرۆش���ەی جاران بەردەوام���ی بە ژیان 
بدەن، بۆیە بە ناچاری لەو واقیعە هەڵدێن كە بە س���ەریاندا سەپێندراوە، 
لێ���رەدا ماركیز هەوڵیداوە س���وود لە بیركردنەوەی فرۆی���د وەربگرێت بۆ 
دەستنیشانكردنی پاڵەوانەكانی، بۆیە پاڵەوانی رۆمانی یادەوەری سۆزانییە 
خەمبارەكەم، هەمیشە لە خەونێكی دوور و درێژدایە بۆ دەستگرتن بە چێژ 

و خۆشیەكانی ژیانەوە.
لە بارەی گرنگی پەیامی سینەماشەوە، ماركیز پێی وایە ئەوەی بە نووسینی 
چی���رۆك و رۆمانەكانی پێی نەكرابێت، ئەوا بەس���ینەما تەواویان دەكات و 
پەیامەكەی دەگەیێنێت، لە لێدوانێكیشیدا بۆ رۆژنامەی نیوز ویك لە ساڵی 
1996 دا دەڵێ: س���ینەما بەالی منەوە گرنگیك���ی تایبەتی خۆی هەیە، لە 
ژیانمدا س���ینەمام زۆر بەالوە خۆشەویست بووەو لە هەڕەتی الوێتیشمدا بە 

رەخنەی سینەماییەوە سەرقاڵبووم، 
ماركیز هەمیش���ە خەونی ئەوەبووە ئەو خەیااڵنەی كە وەكو تەونێك مێشكی 
تەنیوە لەكارەكانیدا رەنگبداتەوە، هەر بۆیەش���ە تەنها بە نووسینی چیرۆك 
و رۆمان نەوەس���تاوەو بەڵكو بوارەكانی 
بۆ  تاقیكردۆتەوە  سینەماش���ی  هونەری 
بەدیهێنانی خەونەكانی، ئەو هەواڵنەشی 
كە بۆ پێكهێنانی وۆرك ش���ۆپ و گروپی 
كاری س���ینەمایی داوە، یەكێكی���ە لەو 
هەنگاوان���ە، ماركیز پەیوەندییەكی پتەو 
بە س���ینەمای دەبەس���تێیتەوەو بۆماوەیەكی زۆریش هەرخۆی سەرپەرشتی 
قوتابخانەیەكی س���ینەمای ك���ردووە لەكوباو زۆر لەنزیكیش���ەوە پەیوەندی 
تون���دو تۆڵی هەبووە لەگەڵ ڤیدل كاس���ترۆ، ژمارەیەكی زۆر لە س���یناریۆی 
س���ینەمایی هەب���ووەو خۆی نووس���یویەتیەوە جگە لەو س���یناریۆیانەی كە 
لەالیەن سینەماكارانەوە لەبەش���ێكی زۆری رۆمانەكانی وەرگیراون، لەوانەش 
لەساڵی 1965 سیناریۆی لەو شارەدا دز نیە كە لەالیەن ئەلبێرتو ئیسحاق و 
ئیمیلۆرییرا نووسراوەتەوەو لە ژمارەیەك رۆمانی ماركیز وەرگیراوەو هەریەك 
لە روس���یۆ ساگۆن و گراسییال ئەنیركا رۆڵی سەرەكیان لەو فیلمەدا بینیوە، 
هەروەها س���ەردەمی مردن كە لەالیەن هەریەك لەماركیز و كارلۆس فۆینتیس 
لە س���اڵی 1966 نوسراوەو چیرۆكەكە باسی تۆڵەس���ەندنەوە دەكات و ئەم 

فیلمەش یەكەم كاری دەرهێنانی الرتۆرۆ ریبیستین بوو.
ماركیز لەوتەیەكیدا دەڵێ: هەموو چیرۆكێك تەكنیكێكی تایبەتی خۆی هەیە، 
ئەوەی گرنگە بەالی س���یناریۆنووس ئەو تەكنیكە ئاش���كرابكات، ئەوەی كە 
لەكارەكانی ماركیز رەنگیداوەتەوە ئەو هۆش���یاریی و زیرەكییەیەتی لەبواری 
كارەكەیدا كە بە شێوەیەكی پیشەیی و ئەكادیمییانە كارەكانی بەڕێوە دەبات، 

ماركیز چەشنی رابەری ئۆركسترایەك لەگەڵ 
گروپێكی سینەمایی ئەكادیمی و پرۆفیشنال 

بەدوای وێنەی سینەمایی جوان و پڕ ستاتیكادا 
گەڕاوە، كە دواجار هاوسنووریەكی 

لەنێوان ئەدەب و سینەمادا دروستكردووە          
tt
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هەربۆیەش ماركیز ئەو توانای���ەی خۆی چ لەبوارەكانی 
ئەدەب و چ لەبواری هونەری س���ینەماش تاقیكردۆتەوەو 
داهێنانەكەشی لە پێكهێنانی وەرشەیەكی تایبەت لەبواری 
س���ینەما بەكارهێناوە، كە بیرۆكەكان���ی كردۆتە كارێكی 

پراكتیكی و بەدیهێنەری خەونەكانی.
ماركیز چەش���نی رابەری ئۆركس���ترایەك لەگەڵ گروپێكی 

پڕ سینەمایی ئەكادیمی و پرۆفیشنال بەدوای وێنەی سینەمایی  و  جوان 
س���تاتیكادا گەڕاوە، كە دواجار هاوس���نووریەكی لەنێوان ئەدەب و سینەمادا 
دروس���تكردووە، زۆر بە وریایش لەوە دوور نەكەوتۆتەوە كە س���ینەما دەبێت 
الیەنێكی وروژاندن و سەرنجراكێش���انی هەبێت ب���ۆ ئەوەی كارەكەی لەنێوان 

بازرگانی و پیشەییەدا نەفەوتێت.
ماركیز دەربارەی گواس���تنەوەی رۆمان بۆ س���ینەما دەڵێ���ت: ئەوەی بەالی 
منەوە گرنگە پرۆسەی داهێنانە، چ نهێنیەك لەوەدایە كاتێك تەنها خواستێك 
وادەكات م���رۆڤ هۆگری خوێندن���ەوەی رۆمان و چیرۆك بێ���ت و لەپێناوی 

گواستنەوەی ئەو چیرۆكە بۆ سینەما قوربانیش بدات.
هەروەك چ���ۆن ماركیز لە ئەدەبدا هۆگری فانتازیایەك���ی واقیعیە، بەهەمان 
ش���ێوەش هەوڵدەدات لە كاری س���ینەمادا لەو فاتنازیایە نزیكبێتەوە، بەاڵم 
بەش���ێوەیەكی كەمتر لەوەی لە كاری نووس���ینی رۆماندا پێیەوە پەیوەستە، 

بەاڵم لەسینەماشدا موبالەغە پێویستەو سنووری خۆی هەیە.
بۆیە داهێنان بەالی ماركیز لەو چیرۆكانە دەخوڵقێت، كەرۆژانە لە واڵتەكەیدا 
هەس���تی پێدەكات و لەگ���ەڵ رووداوەكانیدا دەژیێ���ت و بەكەمێك فانتازیاوە 
س���یناریۆی بۆ دەنووس���ێتەوەو لەگەڵ ئەو س���ینەماكارانەی ك���ە لەگەڵیدا 

كاردەكەن، جوانترین فیلم دروس���تدەكەن و هەمیشە بەدوای 
كاری داهێنەرانەوەن و لە پنتێكدا ناوەس���تن و نامێننەوە. 

ئەو كارانەی كەتەواوی رەنگدانەوەی ژیانن.
ماركیز هەمیشە لەو بارەیەوە دەڵێت: هەریەكێك چیرۆكێكی 
واقیع���ی هەیە دەتوانێت بەبێ گ���رێ و ئاڵۆزی بیگێڕێتەوەو 
بەهەوڵەكانم���ان بیكەینە جوانترین س���یناریۆ، ئەوان هەربە 
شێوەیەكی هاوبەش كارەكان دەكەن و ئەو بیرۆكەو چیرۆكانە 

دەكەنە فیلمی سینەمایی.
بەپێ���ی بەرنامەی ئ���ەو كارانەی گروپی س���ینەماكەی ماركیز 
دایانڕش���تووە، رۆژان���ە ل���ە وەرش���ەكەیاندا راهێنان لەس���ەر 
چۆنیەتی دروس���تكردنی س���یناریۆو فیلم دەكەن و بەش���ێكی 

زۆری كارەكانیش���یان لەو گفتوگۆیانە دروستدەبێت، 
كەلەنێوخۆیان���دا دەیەخەنەڕوو یان باس���كردن لەو 
واقیعەی كە رۆژان���ە خۆیان لەگەڵیدا دەژین، بۆیە 
ماركیز لەكاتی راهێنانەكاندا بە گروپەكەی دەڵێت: 
بەبێ ئەوەی س���ڵ لە هیچ ش���تێك بكەنەوەو یان 
ت���رس و دڵەڕواك���ێ لەبەرامب���ەر هەر ش���تێك 
بتانگرێ���ت، پێویس���تە بەوپەری راش���كاویەوە 
باس���ی ژیانی ئاس���ایی خۆتان بك���ەن، تاوەكو 
بتوانین لەو ژیانە سادەیە گفتۆگۆیەكی جوان و 
دیالۆگ دروستبكەین و لە كۆتاییشدا سیناریۆ 

دەخوڵقێت.
نێوان  هاوبەش���ەكانی  پەیوەندییە  لەب���ارەی 
ماركیز و نەجی���ب مەحفوزیش، ئەگەر ژیانی 
هەردوو نووس���ەر و رۆماننووس بخەیەنە روو، 
دەردەكەوێت نەجی���ب مەحفوزیش هاوش���ێوەی ماركیز 
رۆڵێكی بەرچاوی هەیە لە پێش���كەوتن و هەوڵدان بۆ دروس���تكردنی فیلمی 
سینەما لە میسردا، بە تایبەتی ئەو رۆمانانەی كە سیناریۆی بۆ ئامادە نەكراوەو 
نەخراوەتە س���ەر شاشەی س���ینەما، دەبینین سینەما لە ژیانی هەردووكیاندا 
ئامادەییەك���ی بنەڕەتی هەیە و گرنگی زۆریان بۆ هونەری س���ینەما هەبووە، 
نەك تەنها بۆ بنیاتنانی زمانی نووس���ین و تێڕام���ان بەڵكو بۆ بژێوی ژیانی 
خۆشیان سوودیان لەسینەما بینیوە، هەردوو نووسەریش لە خوێنەرەكانیان 
نزیكن و سەرنجی كۆمەڵگایان بۆ خۆیان راكێشاوە، هاوزەمانیش هەردووكیان 
لە دەستەی چاودێری و ئەكادیمیای س���ینەمای واڵتەكانیان رۆڵی گەورەیان 
هەبووە، لە دانانی سیناریۆش���دا رۆڵی خۆیان هەب���ووە، ئەگەر بە وردی لە 
كاری س���یناریۆكانیان بڕوانین دەبینین هەمیش���ە هەوڵیانداوە كار لەس���ەر 
بیرۆكەو فیلمێكدا بكەن كە بە قەد رۆمانەكانیان كاریگەری خۆی هەبێت و لە 

ئاستێكی بااڵدا بمێنێتەوە.

پەیوەندینێوان
سینەماوئەدەب
پەیوەندییەكی
هەمیشەزیندوو!
ئازاد كەركوكی 

دەس���تپێكردنی فیلمی سینەمایی لە جیهاندا بە ژانری دیكۆمێنتەری 
دەستی پێكرد، پاش���ان لە ماوەیەكی كورتدا توانرا سوود لە تێكستی 
ش���انۆیی و چی���رۆك و نۆڤێل و رۆم���ان وەربگیرێت، س���ەرەتای ئەم 
پەیوەندییەی نێوان س���ینەما و ئەدەب زۆر بەسادەیی دەستی پێكرد، 
چونكە س���ینەما هونەرێكی نوێ بوو، هەروەها خاوەنی ئەم تەكنیكەی 
ئێستای نەبوو. بۆیە نەدەكرا كۆی رۆمانێك وەكو خۆی بكرێت بە فیلم، 
نموونەی رۆمانی )جەنگ و ئاش���تی( نوس���ەری بەناوبانگی روسی لیۆ 
تۆلس���تۆی كە ماوەی فیلمەكە لە 15 خولەك تێپەڕی نەدەكرد، چونكە 

تەكنیكی سینەمایی ئەو سەردەمە لەوەزیاتر بواری نەدەدا.
 بەاڵم س���ینەما جیا لە هەموو هونەرەكانی تر توانی دەرگا بەڕووی 
هەموو هونەرەكانی تردا بكاتەوە و لە الیەنی تەكنیكیشەوە هەنگاوەكانی 

زۆر خێراتر بوو لەوانیتر.
هەروەك دەزانن ش���تێك هەیە هونەری س���ینەما و شانۆ و هونەری 
رۆمان بەیەكەوە دەیان بەس���تێتەوە، ئەویش هونەری گێڕانەوەیە، واتا 
گێڕانەوەی رووداوەكان، بەاڵم هەریەكەیان بە ش���ێوەی خۆی و تا ئەو 
پانتاییەی بۆی دەس���ت نیشان كراوە. كەواتە فیلم چیرۆكێكە لەرێگای 
وێنەوە دەگێڕدرێتەوە، هەروەك رۆمان بە وشە ئەو چیرۆكە دەگێڕێتەوە، 
بەاڵم ئامرازی كاریگەریان جیاوازە، چونكە كاریگەری میكانیكی ئامێری 

وێنەگرتن جیاوازە لە كاریگەری ئەدەبی.
بێگوم���ان لێرەدا ناكرێت ب���اس لە هەموو ئەو رۆم���ان و چیرۆكانە 
بكرێ���ت كە كراون بە فیلم، چونكە هەر لەگەڵ پێش���كەوتنی تەكنیكی 
س���ینەمادا بەتایبەت لە ئەمریكا و فەرەنساو روس���یا..هتد. چەندەها 
رۆمانی بەناوبانگی جیه���ان،وەك )بێنەوایان، ئانا كارینینا، پیرەمێرد 
و زەری���ا، برایان���ی كارام���ازۆڤ، 1984، رۆمی���ۆ و جولێ���ت، كولێرا، 
هاملێت، نامۆ، دایك، هێرۆشیما خۆشەویستەكەم..هتد( كران بە كاری 
زۆر گەورەی س���ینەمایی، بەرچاوترینیان ل���ە ئەمریكا فیلمی )لەگەڵ 
رەشەبادا رۆیشت( لە نووس���ینی )مارگرێت میتشێل( و لە دەرهێنانی 
)ڤیكتۆر فلیمینگ( ە. لە فەرەنس���ا كارەكانی ڤیكتۆر هیگۆ. لە روسیا 
كارەكانی لیۆ تۆلستۆی و ماكسیم گۆرگی و دەستۆیۆفسكی و چیخەف 
بەناوبانگترینیان رۆمانەكەی )جەنگ و ئاش���تی( لە س���اڵی 1968 كە 
زیاد لە 100 ملیۆن دۆالری ئەو س���ەردەمە خەرجی بوو، كاتەكەی زیاتر 
ل���ە 8 كاتژمێر و لە دەرهێنانی س���ێرگێی باندارچوك���ە، دەرهێنەر تا 
رادەیەكی زۆر سەركەوتوو بووە لە وەرگێڕانی رۆمانەكە وەك خۆی، بۆ 

سەر شاشەی سینەما. 
لەگەڵ پەرەس���ەندنی پەیوەندی نێوان سینەما و ئەدەب، كۆمەڵێك 
بیر و بۆچوونی جیاواز لەالیەك لەنێو خودی س���ینەماكاران و لەالیەكی 
ترەوە لە نێوان س���ینەماكاران و نووسەران هاتنە ئاراوە. گرینگترینیان 

ئەم دوو بۆچوونە بوو كە تاوەكو ئەمڕۆش بەردەوامە:
الیەنی یەكەم، پێیانوایە مادام كار لەسەر نوسراوێكی یان رۆمانێكی 
كەس���ێك دەكەی پێویستە رێز لە نوسین و بۆچوونەكانی ئەو نووسەرە 

بۆ سینەما قوربانی بدات.لەپێناوی گواستنەوەی ئەو چیرۆكە خوێندنەوەی رۆمان و چیرۆك بێت و كە خواستێك وادەكات مرۆڤ هۆگری ماركیز: چ نهێنیەك لەوەدایە، 
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بگری���ت و تێكس���تەكەی وەك خۆی بكرێت بە فیل���م، ئەمە بۆچوونی 
زۆرب���ەی رۆمان نووسەكانیش���ە، هەربۆیە زۆرجار كێش���ەی گەورەش 
دروست بووە لە نێوان نووسەر و بەرهەمهێنەری فیلم یان دەرهێنەر. بۆ 
نموونە، رۆماننووس���ی بەناوبانگی ئەمریكی )ستیفان كینگ( بەردەوام 
بەدواداچوونی بۆ ئەو رۆمانانەی خۆی دەكرد كە دەكران بە فیلم. لەساڵی 
1980 دا دەرهێنەری ناوداری ئەمریكی )س���تانلی كویبریك( رۆمانێكی 
ئەوی بەن���اوی )تیش���كدانەوە – The Shining( كرد بە فیلم و 
دەستكاریەكی زۆری رۆمانەكەی كردبوو، بۆچوونەكانی خۆی زاڵكردبوو 
لەكاتی بەرهەمهێنانی فیلمەكەدا. ئەمە ستیفان كینگی زۆر توڕە كردو 
تا گەیشتە ئەوەی پاكانەی خۆی بدا لەو فیلمە. پاشان لە ساڵی 1997 
بە سەرپەرش���تی خۆی و بەهەمان ن���اوەوە )The Shining( كرا 
ب���ە فیلمێكی تەلەڤیزیۆنی، ویس���تی ئەوە بوو كە رۆمانەكە وەك خۆی 

وەرگێرێتە س���ەر شاشە بەاڵم لەوەشدا 
سەركەوتوو نەبوو. 

لەوان���ەی  زۆرن  ت���ر  نموون���ەی 
سەركەوتنیان بەدەست نەهێناوە، بەاڵم 
لەهەمان كاتدا هەبوونە س���ەركەوتنی 
گەورەیان بەدەس���ت هێن���اوە، وەك 
فیلمی )جەنگ و ئاشتی( باندارچوك 

و هاملێتی كینس بێرنا.
ل���ە  هەندێ���ك  دووەم،  الیەن���ی 
فیلمس���ازان پێیانوایە ك���ە بە هیچ 
ش���ێوەیەك پەیوەندی نیە لە نێوان 
هونەری سینەما و ئەدەب بەتایبەتی 
رۆمان، چونك���ە بەبۆچوونی ئەوان 
سروشت و مەتریالەكانی ئەم دووانە 
زۆر لەی���ەك دوورن. دەرهێن���ەری 

بەناوبانگی س���ویدی )ئینگمار بێرگمان( یەكێك بوو لەو كەس���انەی لە 
زۆربەی چاوپێكەوتنەكانیدا ئەم رستەیەی دووبارە دەكردەوە :«سروشت 

و مەتریالەكانی سینەما و رۆمان زۆر لەیەك دوورن«. 
هەندێكیت���ر لە فیلمس���ازان ئەو مەرجانە قەبوڵ ناكەن لە نووس���ەر 
كە دەبێت حەرفیەن پەیوەس���تبن بە رۆمانەكەیان���ەوە، چونكە ئەوان 
بۆچوونیان وایە كە فیلمی س���ینەمایی یەكەیەك���ی تەواوەو هونەرێكی 
س���ەربەخۆیە، بۆیە دەبێت بەبێ پەیوەس���ت بوون بە تێكستی ئەسڵی 

)رۆمان(، فیلم خۆی پێشكەش بكات.
فیلمس���ازانی تریش لە الیەنی دووەم هەن، پێیان وایە گواستنەوەی 
رۆم���ان وەك���و خۆی بۆ س���ینەما ئەس���تەمە و ه���ەروەك وەرگێڕانی 
هۆنراوەی���ەك وایە لە زمانێكەوە بۆ زمانێكیت���ر، ئەگەر ئەو هۆنراوەیە 
لەرێگای ووش���ەكانیەوە وەرگێڕانی بۆ بك���ەی جوانی و مانا و وەزن و 
قافیەی خۆی لە دەس���ت دەدات. هەربۆیە رۆمانیش دەبێت س���وود لە 
بیرۆكەی س���ەرەكی وەربگیرێت و هەوڵ بدرێت بەگوێرەی 
پێویستی فیلمی سینەمایی كاری لەسەر 

بكرێت و فیلمساز دەبێت ئازاد بێت.
ئەوان پێیانوایە فیلم بەرهەمی داهێنانی 
پراكتیكی هەستی تاكە كەسیە، لە كاتی 
خوێندنەوەی رۆمانەكەدا فیلمس���از خۆی 
لەگەڵ چیرۆكەكەدا ژیاوە، هەر بۆیە مەرج 
نیە بۆچ���وون و خوێندنەوە و هەس���تی 
كەس���ێكیتر وات���ا رۆمان نووس���ەكە كە 

لەكاتێكی تردا نووسیویەتی وەربگرێت.
ه���ەروەك  فیلمس���ازانە  ج���ۆرە  ئ���ەم 
دەبینین هەیانە س���وود لە روحی رۆمانەكە 
وەردەگرن، هەشە تەنیا سوود لە بەشێكی 
رۆمانەكە وەردەگرێت، هەنە تەنیا حاڵەتێك 
ل���ە حاڵەتەكان���ی رۆمانەك���ە دەب���ات یان 
رووداوێكی وەردەگرێت و فیلمەكەی لەس���ەر 

بینا دەكات.
ئەگەر ئاوڕێك لە پەیوەندی نێوان فیلمسازانی 
كورد و ئ���ەدەب بدەین���ەوە دەبینیین كە لە 
س���اڵی 1990دا بۆ یەكەمین جار هونەرمەندی 
فیلمس���از مەهدی ئومێد لە یەكێتی سۆڤیەت 
سیناریۆ بۆ نۆڤێلی )گەلەگورگ( لە نووسینی 
)حسین عارف( دەنوسێت و هونەرمەند تەیمور 
پەتایی كاری دەرهێنانی بۆ دەكات. لەم فیلمەدا هەوڵدراوە چیرۆكەكە 
وەكو خۆی وەرگێڕدرێتە سەر شاشە بەاڵم نە نووسەری نۆڤێلەكە و نە 

بینەرانیش لەو وەرگێڕانە رازی نەبوون.
لە س���اڵی 1991 دا تێكس���تە شیعریەكەی ش���اعیری گەورەی كورد 

بەش���ێكی رۆمانی شاری مۆسیقارە سپیەكانی رۆماننووس و روناكبیری 
كورد )بەختیار عەلی( وەرگرتووە و فیلمێكی لەس���ەر دروست كردووە، 
ب���ەاڵم ت���ازە فیلمەكەی تەواو بووە و هێش���تا نمایش نەك���راوە، بۆیە 
نازانم ئایا ئەویش وەك ئەوانیتر لەس���ەر هەمان رێچكە وەرگێڕانی ئەو 
بەشەی رۆمانەكەیە وەك خۆی بۆ سەر شاشە یان بەشێكی رۆمانەكەی 

وەرگرتووە و كاری فیلمسازی كردووە.
بەراس���تی ئ���ەم بابەت���ە زۆر هەڵدەگرێت و بە بڕوای من پێویس���تە 
گفتوگۆیەكی زۆر لەس���ەر ئ���ەم بابەتە بكرێت، لەبەرئ���ەوەی زۆربەی 
نووس���ەرەكانی ئێمە تا ئێس���تاش لەگەڵ الیەنی یەكەمن و دەیانەوێت 
رۆم���ان و چیرۆك و هۆنراوەو تێكس���تەكانیان وەك خۆی وەرگێڕدرێتە 

سەر شاشە. كە ئەمە جێگای بیرو ڕا گۆڕینەوە و گفتو گۆیە.
كۆتایی ئەم نووسینە كە بە گوتەیەكی )نەجیب مەحفوز( دوای دێنم، 
كە تاڕادەیەكی زۆر هاوڕام لەگەڵی كاتێ دەڵێت: »من تەنیا لە وشەی 
نووسراو بەرپرسم، بەاڵم وێنەی بینراو داهێنەرێكی تری هەیە و ئەویش 

دەرهێنەرە«.

)ئەحم���ەدی خان���ی( بەناوی )م���ەم و زین( كرا بە فیل���م لە باكوری 
كوردس���تان لە الی���ەن )ئومێد ئەلچ���ی( كاری دەرهێنانی بۆ كرا. ئەم 
فیلمە بەهەمان رێبازی خۆبەس���تنەوە بە تێكستەوە هەوڵی داوە خۆی 
ببەس���تێتەوە بە تێكس���تە س���ەرەكیەكەی ئەحمەدی خانی هەر بۆیە 
دەبینیی���ن دەرهێنەر لەبەر هەر هۆیەك بێ���ت نەیتوانیوە لە كارەكەیدا 

سەركەوتنی گەورە بەدەست بهێنێت.
لەس���اڵی 1993 دا )ش���اهین گ���ۆك( كاری دەرهێنانی فیلمێك كرد 
بەناوی )س���یامەند و خەجێ( كە لە داس���تانێكی كۆن���ی كوردەواری 
وەرگی���راوە، ه���ەر وەك لە فیلمەكەدا دەبینین ش���اهین گۆك هەروەك 
ئەوانی تر تا رادەیەكی زۆر خۆی بە تێكس���تە سەرەكیەكە بەستۆتەوە، 
بۆیە وەك هونەری فیلمسازی كەم و كورتیەكی زۆر لە كارەكەیدا بەدی 

دەكرێت.
لە س���اڵی 2005 دا دەرهێنەری فیلمی ژانی گەل )جەمیل رۆستەمی( 
رۆمانی ژانی گەلی مامۆس���تا ئیبراهیم ئەحم���ەد دەكات بە فیلم. ئەم 
فیلم���ە بە گوێرەی بوجەو بەكارهێنانی تەكنیكەوە تا رادەیك جیاوازی 
لەگەڵ ئەو فیلمانەی باس���مان كرد هەبوو، ب���ەاڵم لە الیەن وەرگێڕانی 
رۆمانەكە وەك خۆی بۆ س���ەر شاشە س���ەركەوتوو نەبووە، ئەگەرچی 

هەوڵێكی زۆری داوە.
لەبەر ئەوەی هونەری س���ینەما لەالی ئێمە لەس���ەرەتادایە و جارێ 
ئ���ەو جیاوازی بۆچوونانە لەناو فیلمس���ازانی كوردا دروس���ت نەبووە، 
بۆیە ناكرێت زۆر لەس���ەر ئەم بابەتە هەڵوەس���تە بكەین. بەاڵم یەكەم 

س���ێودین(هەنگاوی كەم���ن ئاگادار ب���م، دەرهێنەر  )حسین 
هاتووە ە ك���ە هەوڵیداوە ئەو رێچك���ەی یەكەمە  و  بشكێنێت 
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نووس���ینی رۆمانی رەس���ەن و باش ماوەیەكی چاكی پێویس���تە بۆ 
ئەوەی رووداوەكان و ش���وێنی پاڵەوانەكان و گرێی بنەڕەتی بابەتەكان 
لەقالبێك���ی ج���وان و سەرنجڕاكێش���دا بخرێتەڕوو. وێ���ڕای ئەمانەش 
خوێندنەوە و تێگەیش���تنی رۆمان كارێكی س���ادەو ساكار نییە بەڵكو 
پێویستی بەتێڕامان و وردبینی هەیە بەئامانجی بەدەستهێنانی زانیاری 
و ش���ارەزایی و تیشك خستنەسەر بوارەكانی ژیان. رۆمان جواڵنەوە و 
چاالكییە هەمەجۆرەكانی مرۆڤ دەستنیشان دەكات بەو مەبەستەی زۆر 
بەهێمنی و ئارامی كاریگەری خۆی بەس���ەر ژیاندا دیاری بكات و سود 
و قازانجی هەمەالیەنیش نەك بۆ ئێس���تا بەڵكو بۆ نەوەكانی دواڕۆژیش 
دابین بكات ئەمەش���یان خۆی لەخۆی���دا دونیایەكی ئاڵۆز و چڕ و پری 
پێویستە، بەبەردەوامیش س���ەركەوتنی بۆ نووسەری بەتوانا و ئاستی 
رۆش���نبیری خەڵكەكە دەگەڕێتەوە. رۆمان ماوەیەكی باش���ە ش���وێنی 
لەنێ���و كاروانی ئەدەب���دا كردۆتەوەو پلە و پایەكی ش���یاوی بۆ بزاڤی 
رۆش���نبیری و مرۆڤایەتی تەرخان كردووە، بێگومان چەرخی ئێستامان 
چەرخی پێشكەوتنی الیەنە جیاجیاكانی چاالكییەكانە رۆمانیش بەهیچ 
ش���ێوەیەك نابێت لێیان داببڕێت سینەما تەمەنی سەد و 
چواردە ساڵە كەچی وەك ئامرازێكی پێشكەوتووی ژیان 
كارێكی گەورەی كردۆتە سەر شارستانیەتی مرۆڤایەتی، 
لەدایكب���وون و س���ەرهەڵدانی س���ینەما وەرچەرخانێكی 
بەهێ���زی لەبوارەكان���ی چاالكی هێنایەدی و دەرگاش���ی 
ب���ۆ چەن���د داهێنانیتر وااڵك���رد بۆ ئەوەی م���رۆڤ دوای 
ماندووبوون و جەنجاڵی ژیان چەند ساتێكی خۆش لەگەڵ 
بینینی رووداوەكان بەس���ەر بب���ات، ژیانیش تادێت بەرە و 
جیهانێكی س���ەیر و نامۆمان دەبات هەرچەندە دروستكردن 
و بنیاتنانی زۆربەی الیەنەكانی ژیان بەویس���ت و ئارەزووی 
خەڵكانێك���ی زۆرەوە نەهاتۆت���ەدی بەڵك���و بەزەبروزەنگ 
بەسەریاندا سەپێنراوە ئەمەش���یان پێشێلكارییەكی تەواوی 
یاسای سروشت و بنەما سەرەكییەكانیەتی. ئێستا لەهەندێ 
شوێنی ئەم جیهانە بازرگانی كردن بەمرۆڤ و ئاڵوگۆڕكردنی 
وەك كەرەس���تەیەك كارێكی زۆر ئاس���اییە بەتایبەتی لەنێو 
رژێمەكانی رۆژهەاڵت، زۆر س���ەیریش نییە بەگوێرەی ئەمانە 
زۆربەی فیلمە بەپێزەكان قەدەغە بكرێن لەپێنا و شاردنەوەی 
راس���تییەكان ئی���دی ملمالنێیەكی توند لەنێ���وان ئەم رژێمانە 
و ش���اكارەكانی س���ینەما پەیدابووە، هەراس���ان و ناڕەحەت 
بوونەتەوە كردارەكەش هەر بەردەوامە و پێویس���تی بەالفاوێك 

نێ���و رۆمانەكە بەاڵم لەهەمان كاتیش لەجیهانی خۆشەویس���تی رۆمان 
نزی���ك دەبینەوە. لەرۆمانی )پیرەمێرد و زەریا(ی هەمەنگوای فیلمێكی 
نایابمان دێتەبەرچاو ئامانجی س���ەرەكی رۆمانەك���ە ملمالنێ و توانای 
مرۆڤ لەگەڵ سروش���ت و دەوروبەرەكەی نیشان دەدات بناغەی پتەوی 
بۆ س���ەركەوتنی باری دەروونی پاڵەوانەكە و زاڵبوونی بەسەر الیەنێكی 

بەهێز و گەورەی سر وشت بەدیار دەخات....
چەند ش���اكارێكی تری رۆمان كراونەتە فیلمی سینەمایی و لەزۆربەی 
واڵتەكان پێشكەشكراون، رۆمان مانای ژیان دەبەخشێت تاڕادەیەكیش 
س���ینەما رۆڵێكی شیاو لەزیندوویی و نەمری دەگێڕێ و سینەما تادێت 

بەهێزتر دەبێت و خۆی لەنێو پرۆسەیەكی بەردەوام دەنونێنێ.

هەیە بۆ ئەوەی لەرەگ و ریش���ەوە بنبڕ بكرێن. دەس���ەاڵتی تاكڕەوی 
باڵی بەسەر هەموو بوارەكانی ژیان كێشاوە، فەرمانڕەوا خۆی واپیشان 
دەدات گوایە پس���پۆڕ و ئەندازیارە لەهەموو كەرتەكانی چاالكی مرۆڤ 
ئامانجی س���ەرەكی ئەم پڕۆژەیەش مانەوە و بەهێزكردنی دەس���ەاڵتە 
بەو مەبەس���تەی كەس���ێكی وەك فەرمانڕەوا ن���ەك لەواڵتەكەی بەڵكو 
لەهەموو جیهان هەڵنەكەوتووە ب���ۆ بەڕێوەبردنی كاروبارەكان. هەندێ 
لەرۆمانەكانی )نەجیب مەحفوز(ی میس���ری كراونەتە فیلمی سینەمایی 
نووس���ەر لەزۆربەی رۆمانەكانی جەخت لەسەر كەسایەتییەكانی چینی 
ناوەڕاست و رووداوەكانی گەڕەكە میللیەكانی قاهیرەی پایتەخت دەكات 
بەمەبەس���تی دیاریكردنی كێشە كۆمەاڵیەتییەكان و بارودۆخی رامیاری 
ئەو سەردەمەی واڵتەكەی. لەهەشتاكانیش رۆمانی )زەماوەندی زین(ی 
)تەیب ساڵح(ی سودانی بەشێوەیەكی جوان و رێك وپێك كرایە فیلمێكی 

سینەمایی و رەخنەگران بەكارێكی هونەری گەورەیان لەقەڵەمدا....
رۆمانەكانی )جەنگ و ئاش���تی( تۆلس���تۆی و )پیرەمێرد و زەریا(ی 
هەمەنگوای و )ئۆلیڤەر تویس���ت(ی دیكن���ز و )زۆربا(ی كازانتزاكی و 
)لەگەڵ بادا رۆیشت(ی مارگریت میتشیل و دەیانی تر كراونەتە فیلمی 
س���ینەمایی. )گەلە گورگ(ی حس���ێن عارف و داستانی )مەم و زین(
ی خانیش بوونەتە فیلمی س���ینەمایی. گومانی تێدا نییە رۆمانی هەزار 
الپ���ەڕە یاخود دوو هەزار الپەڕە و زیاتریش لەكاتی پێش���كەش كردنی 
وەك فیلمێكی س���ینەمایی تاڕادەیەكی زۆر كاردەكاتە س���ەر ناوەڕۆكی 
رۆمانەكە بەاڵم دەرهێنەر و نوس���ەری سیناریۆ لەهەموو بارێكدا هەوڵ 
دەدەن كورتەیەكی بیرۆكەی نووسینەكە بۆ بینەران بخەنەڕوو، سەرەڕای 
ئەمەش زۆربەی رۆماننووس���ەكان رەخنە و گلەییەكی توند ئاڕاس���تەی 
دەزگاكانی هونەری س���ینەما دەكەن ب���ەوەی زۆربەی رووداوەكانی نێو 
رۆمانەكانی���ان ش���ێواندووە كەچی وەك كارێكی پێویس���ت و هونەری 
هەردەبێ���ت جۆرە دەس���تكاری و كورت كردنەوەیەك لەگواس���تنەوەی 
رووداوەكانی نووسینەكان لەنێو الپەڕەكانەوە بۆ فیلمەكانی سینەمایی 

بكرێن بەو مەبەستەی لەگەڵ شێوازی هونەری سینەما بگونجێت....
بەس���ینەماكردنی رۆم���ان كردارێكی ئاس���ان نیە بەڵكو پێویس���تی 
بەئەنجامدان���ی چەند كارێ���ك هەیە لەمانە كەش���وهەوای تایبەتی نێو 
رۆم���ان و مۆس���یقا و زمانی پاڵەوانەكان و جۆری ج���ل وبەرگەكانیان 
و ش���وێن و كاتی بەس���ەرهاتەكان و جواڵن���ەوە و بزوتنەوەی زۆربەی 
كەسایەتیەكان و گەلێ شتیتر، ئەمانەش سەركەوتن و بەكارهێنانیان بۆ 
توانا و زیرەكی دەرهێنەر و ئەكتەرەكان دەگەڕێتەوە. بەسینەماكردنی 
رۆمانێك���ی دوو هەزارالپ���ەڕە لەماوەی دوو یان س���ێ كاتژمێر كارێكی 
پڕ س���ود و قازانجە هەرچەندە گەلێ جار كاری كردۆتە س���ەر بناغەی 
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زۆر لەو دەقە ش���انۆیانەی كرانە فیلمی س���ینەمایی، لە س���ینەمادا 
بەجۆرێكیتر دەركەوتن. واتە جیاوازی لەنێوان گوزارش���تی ش���انۆیی و 
گوزارشتی سینەمایدا هەیە، لەمبارەوە زیكا )zecca( كەیەكێكە لە 
پێشەنگەكانی هونەری سینەما لەسەردەمی )جۆرج میلیس( و )بریانی 
لومێ���ر(دا ژیاوە، دەڵێت: )من دەتوانم بەش���ێوەیەكی دیكە دەقەكانی 
شكس���پیر بكەم بە سیناریۆی س���ینەمایی، چونكە هەست دەكەم ئەو 
زۆرش���تی جوانی لەبیر كردووە(، بەاڵم لەوبڕوایە دابوو كەبتوانێ شتی 
ت���ازە تەوزیف بكاتە نێو هونەری شكس���پیر، هەڵەی ئەو لێرەدایە كە 
نەیتوانی���وە جیاوازی لەنێوان تێڕوانینی شكس���پیری و چاوی كامێرادا 
بكات، ئ���ەو نەیدەزان���ی كەكەلێنێكی زۆر لەكاتی كارك���ردن لە دەقە 

شانۆیەكان بۆ سینەما پەیدا دەبێت و پێویستە پڕ بكرێتەوە.
داهێنانی شكسپیر زیاتر لە شانۆدا دەردەكەوێت، سااڵنێك واچاوەڕوان 
دەكرا كە هونەرمەندێكی س���ینەمایی بەتوانا، گیانی هونەری شكسپیر 
بخاتە نێو هاوكێشەی هونەری سینەما، بەاڵم تا ئێستا كەسێكی وانەبووە 
پڕاوپڕ شكس���پیر لەسینەمادا بەرجەس���تە بكات. خاسیەتی هونەری و 

تیكی  ئیس���تا
شكس���پیر لەوەدایە كەلە دەستەواژە ش���یعرییەكانی زۆر 

بە خوڕە، كەئەمەش بزوێنەری رووداوی ش���انۆگەریەكانیەتی، پش���ت 
بەستنی ش���انۆ بە دیالۆگ و دەق، یەكێكە لەو تایبەتمەندی و هۆكارە 
بنەڕەتیانەی كەسینەما لە ش���انۆ جودا دەكاتەوە، لە سااڵنی چلەكان 
و پەنجاكان و شەس���تەكانی س���ەدەی رابردوو، سینەما زۆر پشتی بە 
دیالۆگ دەبەس���ت، ئەو س���ەردەمە جیاوازی نێوان شانۆ و سینەما زۆر 

رۆشن نەبوو.
 ئەو ش���انۆگەریانەی كە كران بە فیلمی س���ینەمایی ناكرێت بڵێین 

دەقاودەق لەگەڵ شانۆنامەكاندا هاوشێوە بووە.
 ب���ۆ ئ���ەوەی پەیوەندی دیالكتیكی نێوان س���ینەما و ش���انۆ روون 
بكەینەوە، باش���تروایە ل���ە هۆكارەكانی دیكە بكۆڵین���ەوە، لە پێناوی 
فەراهەمكردنی ئەو بنەمایانەی كە گونجاوبێت بۆ تاوتوێكردنی لێكچون 

و جیاوازیەكان لەبەكارهێنانی دیالۆگدا.
جوڵە بەشێكی گرنگی زمانی سینەمایە، ئەو دیاردەو شتە جوانانەی 
كەشكسپیر پشتگوێی خس���توە لە دەقەكانیدا، وردەكارییە ماددیەكان 
و گرتە نزیكەكانی خەڵك و ش���تەكانە، یاخود ناڕەزایی و دەنگەدەنگی 

 چەن���د دەرهێنەرێكی س���ینەمایی وەك )ئەنتۆنیۆن���ی، پازۆلینی( 
توانیان شێوەی كارەكتەر لە سینەمادا پێشبخەن، كارەكتەرەكانیان وا 
دەردەخست كەبەزمانی هەست و س���ۆز گوزارشتیان لەخۆیان دەكرد، 
یاخود نائومێد دەبوون لە هەس���تكردن لەكەسانی دەوروبەریان یاخود 
لەبەرامبەر بارودۆخ و ژینگەیاندا، كەلەمەشدا كاریگەر بوون بە شكسپیرو 
برێخت، چونكە شكس���پیر زۆر بایەخی بە حاڵەتی گیانی و سایكۆلۆژی 
كارەكتەرەكانی دەدا، ناواخنی خێرخوازی یان شەڕەنگیزی مرۆڤەكانی 
دەخس���تەڕوو، لەچەند فیلمێكی وەك )سرودی سەرباز( و )چوارسەد 

لێدان( و )گۆرانی تەمەن( و )دورگە(دا.
 هاوش���ێوەبوون و نزیكب���وون ل���ە ش���انۆدا هەیە، وات���ە فیلمەكان 
هەستی شانۆ لەالی بینەردا دروس���ت دەكەن، ئەم فیلمانە لەروانگەی 
تاكەكەس���ەوە واقیعی كۆمەاڵیەتی خس���تۆتەڕوو، هەروەها پەیوەندی 
تاكەكەس���ەكانی بەچارەنووسی مرۆڤایەتی دەرخستووە، لە شانۆنانەی 
)هاملێت( وش���ەكانی دیالۆگ زۆرێك لەواتاكان ئاش���كرا دەكات، جگە 
لەوەش )هاملێت( باس���ی ب���وون و نەبوون دەكات، بۆ نمونە )لۆرانس 
ئۆلیڤیە( كە شانۆنامەی هاملێتی بۆ سینەما ئامادەكردووە، ئەكتەر لەم 
فیلمەدا بەبێ ئەوەی لێوەكانی بەجولێنێت قسە دەكات، كەئاماژەیە بۆ 
دیالۆگی ناخی مرۆڤ، لەدیمەنێكی دیكەی فیلمەكەیدا لێوی دەجولێنێ 
لەكاتی قس���ەكردندا ئەویش ئاماژەیە بۆ مامەلەكردنی كارەكتەر لەگەڵ 
واقیعی ژیانیدا، ئەم ش���ێوازو گرتە نزیكانە دژ بە رێسا سینەماییەكانە، 
ئۆلیڤی���ە رای وابوو كاری كامێرا دەبێت فیلمە ش���انۆنامەیەكە لەبینەر 
نزیك بكاتەوە، هەروەه���ا كارەكتەر بەهۆی جوڵەی لێوەكانی و نیگای 

چاوەكانی پەیامێكی دڵنەوایی دەداتە بینەر.
 لەكۆتایدا دەڵێین، س���ینەما بەرفراوانترە لە ش���انۆ، بەاڵم ش���انۆ 
دەتوانێ زیاتر كەس���ایەتی و پاڵەوان دەربخات، كە سینەما بەمشێوەیە 

گوزارشتی لێ ناكات.

خەڵ���ك و س���وپاكانە، یانی���ش وێنەی گوند و ش���ارە ل���ە دەقەكانی 
شكس���پیردا. یاخ���ود ژاوەژاو و دەنگی موس���یقا یاخ���ود بێدەنگییە، 
كەدەكرێ لە س���ینەمادا بەهۆی مایكەوە تۆم���ار بكرێت، زیكا وادیارە 
سادە بووە، چونكە گریمانەی ئەوەی كردووە كە دەتوانێ ئەو مەسەالنە 
ئیزافە بكاتە سەر ئەو گرتانەی سینەما لە فیلمێكی شكسپیردا، زۆر لە 
سینەماكاران بەم رێچكەیەدا كاریان كردووە، جوڵەی بینایی مەرج نییە 
سیحری جوانكاری شانۆكاكانی شكسپیر زیاد بكات و بینەری بۆ پەیدا 
بكات، بەڵكو درامای شكسپیری فۆرمی جوڵەی درامی تایبەت بە خۆی 
هەیە، ش���انۆگەرییە مێژوویەكان لە نێوان شوێن و كاتدا دەخولێنەوە، 
شكسپیر لە كارەكانی وردەكارییەكان پێكەوە دەبەستێتەوە، بۆ نمونە 
لە ش���انۆنامەی هاملێت كەللەس���ەری مرۆڤ لەنێ���و گۆڕێكی كراوەدا 
دەردەكەوێ���ت، لەمەودایەك���ی پانۆڕامی���دا وەك )جوڵ���ەی جەنگ و 
دەنگەدەنگی جەنگاوەران(. لەس���ەرەتای شانۆنامەی )هنری پێنجەم( 
نووس���ەر وا لەبینەر دەكات، كەوا هەس���ت بكات تەختەی شانۆ یاخود 
شاشەی سینەما گۆڕەپانێكی بەرفراوانە و سوپا ناحەزەكان شەڕی تێدا 
دەكەن، بەش���ێكی زۆری رووداوی درامی بەشێوەیەكی سەرەكی بەهۆی 

شاعێریەتەوە گوزارشتی لێكراوە.
 )ئۆرس���ن ویلز( بەجوانترین و باش���ترین ش���ێوە لە نێو جیهانبینی 
شكس���پیردا كاری ك���ردووەو گواس���تویەتیەوە نێو دونیای س���ینەما، 
جگ���ە لەویش )ئەنتۆن���ی هۆبكنز( لە فیلمی )هن���ری پێنجەم( كاری 
نواندنی دانس���قەی كردووە. س���ینەما و ش���انۆ دوو ب���واری جیاوازن 
بۆ گوزارش���تكردن لە واقی���ع، جوڵەی فیل���م و دینامیكیەت و بەدوای 
یەكداهاتنی دیم���ەن و گرتەكان، بەش���ێكە لەجیاوازییە بنەڕەتییەكان 

م كە لەس���ینەما جودا دەكاتەوە، ب���ەاڵم كاریگەری  ئ���ە
جوڵەیە لەس���ەر چ���او و گوێ و مێش���ك 

لەبنەڕەت���دا  بین���ەر،  هەس���تی  و 
بەمەرجەكانی نیشاندانی سینەمایی 

و  فیل���م  دەكرێ���ت،  دی���اری 
بینەرو  بۆ  ش���انۆگەریەكانیش 
رەخنەگ���ران و هونەركاران���ە 
هەم���ان رووداو كار لەبینەر 
دەكات و حاڵ���ەت هەی���ە 
وا هەس���ت دەك���ەن كە 
رووداوی راستەقینەیە، 
بۆی���ە هەڵدەچێ���ت 
یاخود دەگری، یان 

پێدەكەنی.
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ئیقتیباسیئەدەبی
لەسینەمادا
كاوە ئوەیسی
 
ئیقتیباس لەسینەمادا ئەوەیە كە فیلمێك لەسەر بنەمای بەرهەمێكی 
نووسراو، لەوانەش: )رۆمان، كتێبی كۆمیك، شانۆنامە، كورتەچیرۆك، 
رووداوی مێژویی، ش���یعر، بەرهەمی وێنایی و بیس���تن وەك زنجیرەی 
تەلەفزیۆن���ی و بەرنامەی رادیۆی���ی( بەرهەمدێت. لەیەكەمین رۆژەكانی 
درووستبوونی س���ینەماوە ئیقتیباس وەك شێوازێكی باو بۆ نووسینی 
س���یناریۆگەلێكی بەرهەم���ی س���ینەمایی بەكارب���راوە. ش���ێوازی باو 
لەئیقتیباس���دا بۆ درووستكردنی فیلمێك كەڵك وەرگرتن لەرۆمان وەك 
بنەمای كار وایە. لەالیەكیترەوە شانۆنامەش وەك سەرچاوەی فیلمێك 
كەڵكی لێوەر دەگیرێت. هەروەها ژمارەیەك لەفیلمس���ازەكان لەرێگای 
ئیقتیباس���ەوە زنجیرە درام���ای تەلەفزیۆنیان ك���ردوە بەفیلم. لێرەدا 
ئەو دەرفەتەی كەبۆ بینەر دەرەخس���ێت ئەوەیە »كەكەسایەتیەكان« 

لەفیلمدا بەبێ سنوردارێتی پەخش لەتەلەفزیۆندا دەبینێت.
»برایان���ی ش���ین 1980«، فیلمێكە كەئیقتیباس���كراوە لەیەكێك لە 

نمایشەكانی سەركەوتووی تەلەفزیۆن، بەناوی »بژی شەو«.
 كەڵك وەرگرتن لە »كەس���ایەتی« كتێبە كۆمیكەكان، بەتایبەتیش 
مرۆڤە بااڵكان یەكێكیترە لەشێوازەكانی ئیقتیباسكردن بۆ درووستكردنی 
فیلم. ئەم ش���ێوازە لەچلەكانی س���ەدەی رابردوەوە بە فیلم گەلێكەوە 
دەس���تی پێكرد، كەبینەرەكانی مندااڵن بوون، دواتریش فیلمسازەكان 
بەفیلم گەلێكی وەك »سوپەرمان1978«، »باتمان1989«. هەروەها 
شێوازی ئیقتیباسكردن لەكەسایەتییەكانی كتێبە كومیكەكانەوە درێژەی 
پێدرا. لەسەرەتای دەیەی یەكەمی سەدەی بیست و یەكەدا فیلمەكانی 
»پیاوان���ی ئیكس2000«، »پی���اوی جاڵجاڵۆك���ە2002« زیادبوون بۆ 
ناو پێڕس���تی ئ���ەو فیلمانەی كەباس لەمرۆڤی ب���ااڵ دەكەن و لەكتێبە 

كۆمیكەكانەوە وەرگیراون.
زۆر هەن بیروڕایان وایە كەپێویستی ئیقتیباسی ئەدەبی لەسینەمادا 
دەگەڕێتەوە بۆ هەژاری ئەندێشەو پێویستیەك نییە. ئیقتباس رەوشێكە 
كەلەرێگایەوە س���ینەما كەڵ���ك لەس���ەرچاوەیەكی دەوڵەمەند بەناوی 
ئەدەبیاتەوە وەردەگیرێت. ئەم ش���ێوازە لەس���ەرەتای درووس���تبونی 
س���ینەماوە لەگەڵیدا هاوڕابووە. لەڕاستیدا كاتێ سەیری رەوتی مێژویی 
كامڵبوونی س���ینەما لەڕۆژئاوادا دەكەین پەی بەوە دەبەین كەهەمیشە 
پەیوەندیەك���ی زۆر نزیك لەنێوان س���ینەما و چیرۆكە نوس���راوەكان و 
رۆماندا هەبووە. ئەم پەیوەندیەش پەیوەندییەكی دووالیەنە و دیالكتیكی 

بووە. بەمجۆرە كەه���ەم رۆمانەكان لەالیەن فیلمس���ازەكانەوە كەڵكی 
لێوەرگیراوە، هەم فیلمسازەكانیش كاریگەری زۆریان لەسەر رۆمانەكان 

داناوە.
 لەساڵی 1927تیش���ەوە ئەكادیمیای ئۆسكار بەشێكی تایبەتی دانا 
ب���ۆ ئەو س���یناریۆیانەی كەئیقتیباس كراون، لێرەوە ش���وێن و پێگەی 

ئیقتیباس لەسینەمادا زۆر زیاتر سەركەوتوو و گرنگی پەیدا كرد.
 سێ چەشنەی بنەڕەتی ئیقتیباس لەسینەمادا هەیە، كە پێكهاتوون 
لە »ئیقتیباسی ئازاد«، »ئیقتیباسی وەفادار«، »ئیقتیباسی وشە بە 

وشە«.
لە«ئیقتباس���ی ئازاد«دا بیرۆكەیەك، دۆخێك یان كەس���ایەتییەك، 
لەس���ەرچاوە ئەس���ڵیەكەیەوە وەردەگرن و بەش���ێوەیەكی سەربەخۆ 
گەش���ەی پێدەدەن و پ���ەروەردەی دەكەن. الیەنگرانی ئ���ەم تیۆرییە 
بیروڕایانوایە بەرهەمی ئەدەب���ی هەرچەندە قابلیەتی چیرۆك گێڕانەوە 
و كاركردن لەس���ەر كەسایەتی و گفتووگۆ نووسینی زۆرباشی تێدابێت، 
بەرهەمێكە لەس���ەر بنەمای وش���ەیەو بایەخەكەی بەئەندازەیەكی زۆر 
لەشێوازی نوس���ەردایە، بەواتایەكیتر لەچۆنێتی دەربڕینی چیرۆكەكەدا 
دەردەكەوێت. ئەدەبیات پش���ت ئەستورە بەوش���ەو وشەكانیش لەبەر 
بایەخی مانایان، هەس���تێك لەزەینی خوێن���ەردا دوروژێنن كەجۆرێك 
لەوێنا درووس���ت دەكات، لەڕاس���تیدا ئەم وێنانە لەڕێگای وشەكانەوە 
لەكارگ���ەی زەین���ی خوێنەردا ئامادەدەبێت، ی���ان وەك چۆن رەخنەی 
ئەدەبی نوێ ئاماژەی پێدەكات سەر لەنوێ بەرهەم دێتەوە، لەبەر ئەوە 
خوێنەر لەڕێگای وشەكانەوە بیردەكاتەوە و لەزەینیەتەوە بۆ عەینیەت 
)وێنا(ی دەكات. بەاڵم لەسینەمادا ئەم پەیوەندییە پێچەوانەیە و بینەر 
لەعەینیەوە دەگاتە زەینیەت. لەحەقیقەتدا سینەما ئەزمونی دیداری و 
بیستنە، واتە )دەبیندرێت و دەبیسترێت( هەروەها پێكهاتەی ئەم دوو 
هەستە بەش���ێوازێكی هاوكات دەردەكەوێت. بەاڵم دواجار بایەخەكەی 
پەیوەس���تە بەو وێنایەوە كەدەیخاتەڕوو، لەسینەمادا ئێمە سەروكارمان 
لەگەڵ ئەو راستییە دیاریكراوەدا هەیە كەتێگەیشتن و هەڵهێنجانی بینەر 
تاڕادەیەكی زۆر لەو وێنانە جێگر و وەستاوە. بەاڵم لەئەدەبیاتدا راستی 
و س���یمای كەسەكان بەش���ێوازێكی كامڵ و تەواو )لەپڕ( دەرناكەون، 
بەڵكو بەشێوازێكی تەدریجی و نابەردەوام لەئاوێنەی خەیاڵی خوێنەردا 
رەنگدەدەن���ەوە. بەدەربڕینێكیت���ر ناس���ین و دەركی ئ���ەم جیاوازیانە 
دەتوانێت یارمەتییەكی كاریگەری چۆنییەتی پەیوەند ئەم دوو هونەرە 
بدات. ئەدەبیاتی داس���تانی )چیرۆك و رۆمان( بەرهەمی راستەوخۆی 
خەیاڵ���ی تاكگراییانەی خودی نوس���ەرەكە جۆرێك���ی ئاگایانە لەوەوە 
بەرهەم دێت، لەكاتێكدا كەس���ینەما شوناسێكی گشتی هەیە، لەالیەكی 
تریشەوە ئەدەبیات كەمتر پەیوەستە بەهونەرەكانیترەوە. سەربەخۆیی 
ئەدەبیات لەبەرامبەر هونەرەكانیتردا هەروەها پەیوەستبوونی بونیادی 
ئ���ەو بەخەیاڵەوە دەبێتە هۆی ئەوەی كەچیرۆك لەدرووس���تكردنی ئەو 
فەزایان���ەی كەدەیەوێت بەبەراورد بەس���ینەما س���ەربەخۆیەكی زیاتری 
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هەبێت. ئەم س���ەربەخۆییە لەپەنای نەرمی نواندنی بێسنوری ئەدەبیات 
هۆكاری درووستبونی تایبەتمەندی لەماهییەتدا دەبێت، رەنگە بتوانرێت 
راڤە و لێكدانەوەی جیاواز و جۆراوجۆری بێسنور بكرێت. بۆ ئەوە فەزاكانی 
داس���تانی بەهەر رادە و ئاس���تێكی وەسفكردن و ش���ەرحی رووداوەكان 
بەهۆی زەینیبونی ش���ێوازەكانی هەرگیز ناتوانن بگەنە ئاس���تی روونی 
وێناكان لەناو هونەرە بەسەرییەكاندا. كاتێك لەچیرۆكدا »رستورانێك« 
وەس���ف دەكرێت، ئەو رس���تورانە هێندەی ژمارەی خوێنەرانی دەقەكە 
ش���ێوازی زەینی پەیدا دەكات، بەچەشنێك كەهیچ كام لەو وێنانە چوون 
یەك نایەنەوە، لەكاتێكدا ئەو رستورانە لەفیلمێكدا نیشاندەدرێت بەناچار 
تەنیا و تەنیا دەبێتە ش���ێوازێكی عەینی و قابلی بینینن. ئەمه  گرنگترین 
و لەهەم���ان كات���دا بونیادیترین جی���اوازی هونەری س���ینەمایە لەگەڵ 
چیرۆكدا بەجۆرێك جیاوازیەكانیتر بەرهەمی ئەم جیاوازییەن. لەڕاستیدا 
لەپرۆس���ەی گۆڕینی چیرۆكێك بۆ فیلم تەنیا یەكێك لەڕادەبەدوور وێنای 
زەینی ئیمكانی بینین پەیدا دەكەن و وێناكانیتر نابیندرێت، وەك بڵێیت 
هەر فیلمێك خوێندنەوەی وێنایەكی تاقانەی دەقێكی ریواییە، لەكاتێكدا 
كەخوێنەرانی دەق و نوسەر تاپێش دەركەوتنی فیلم، وێنایەكیان لەفەزا، 
كەس���ەكان و تەنانەت ش���ێوازی )لەحن( دەنگی كەس���ایەتییەكانی ناو 
چیرۆكەكەیان لەزەینی خۆیاندا درووستكرد بوو، سینەما لەسەراحەتێكی 
بێوێن���ەدا تەنیا تێگەیش���تنێكی وێنایی���ە كەلۆژیكانە هیچ باش���ەیەكی 
لەس���ەروی تێگەیش���تنەكانیترەوە نییە، لەوانەش تێگەیشتنی خوێنەری 
چیرۆك، لەبەرامبەر ئەواندا دادەنێت و لەبەرئەوەش كەئەو وێنایە و وێنای 
زەین���ی ئەوانیدی زۆرجار یەكنایەت���ەوە، دەتوانێت پەرچەكردار گەلێكی 

جیاواز درووس���ت بكات و بوروژێنێت. بەم چەشنە 
ئ���ەو خوێنەرانەی كەلەكات���ی خوێندنەوەی دەقدا 
لەپرۆس���ەیەكی زۆر ئاڵۆز كەناوەڕۆكی چیرۆكەكە 
ناكرێ���ت رونبكرێت، هەروەها ناوەڕۆكی چیرۆكەكە 
و رووداوی كەس���ایەتییەكان و فەزای جوگرافیا و 
دەنگەكان. لەتێكەاڵوبونێكی نامۆ لەگەڵ ژینگە و 
كەس���ایەتی درووستبوونی خۆدا دەرك پێكردوە، 
ئ���ەوەش بەدەركێكی جیاوازەوە لەتێگەیش���تنی 
خۆیان رووبەڕوو دەبنەوە. ئەوەش بەو مانایەیە 
كەكۆی پێشنیازە وێناییەكانیتر لەالیەن خوێنەران 
و تەنانەت خودی نوسەریش لەبەرچاو ناگیرێت، 
هەر لەبەر ئەمەشە الیەنگرانی ئیقتیباسی ئازاد 
بیروڕایان وایە ئەگەر بڕیارە تەنیا بەپێشنیازێك 
لەكۆی ئەو پێش���نیازانەی كەهەی���ە كیفایەت 
بكەن باشترە هەر لەس���ەرەتاوە بەرداشتێكی 
ئ���ازاد بك���ەن لەبەرهەمەكە. ل���ەو نمونانەی 

كەبەرداش���تی ئازادن لەس���ینەمای جیهاندا دەتوانرێ���ت ئاماژە بكرێت 
بەبەرهەمێك���ی وەك »بنجامین بۆتن« كەئیقتیباس���ە لە كورتەچیرۆكی 
»فیتزجێرالد« و سیناریۆی »ئیریك رۆس« كە«دەیڤید فینچێر« كردی 
بەفیلم، »ئیریك رۆس« لەئیقتیباسەكەی خۆیدا زۆر وەفادار نەماوەتەوە 
بەچیرۆكی »فیتزجێرالد«. ئەو زەمەنی چیرۆكەكە لەسەدەی نۆزدەیەمە 
وە هێناوە بۆ س���ەدەی بیستەم و شوێنەكەی لە باڵتیمۆرەوە گواستەوە 
بۆ نیوئۆرلەئان. هەروەها روداوێكی ئاشقانەی نوێی بۆ بنجامین زیادكرد، 
بەم ش���ێوەیە رۆس تەنیا وەفاداربوو بەناوەڕۆكی سەرەكی چیرۆكەكە و 
كارەكتەرەكەی نەك بەو روداوان���ەی كەتیایدا خراونەتەڕوو. رۆس خۆی 
ل���ەم بارەیەوە دەڵێ���ت چیرۆكەكە لەكاتی خۆیدا، واتە لەس���اڵی 1933 
كەباڵوكرای���ەوە چیرۆكێكی جوان بوو بۆ گۆڤارێكی ئەدەبی، بەاڵم بۆ من 
ئەمڕۆ كەمێك بێمانا دێتەبەرچاو، من ئیزنی ئەوەم هەبوو بەش���ێوەیەكی 
مۆدێرن و ئەم���ڕۆی لێبكەم. چیرۆكەكە تاڕادەیەك���ی زۆر گۆڕاوە بەاڵم 

ناوەڕۆكە سەرەكیەكە هەر ئەوەیە كەلەچیرۆكەكەدا هەیە.
)ئیقتیباس���ی وەفادار( ه���ەوڵ دەدات بەپاراس���تنی رۆحی بەرهەمە 
س���ەرەكیەكە تائ���ەو ڕادەی���ەی دەگونج���ێ، س���ەرچاوە ئەدەبی���ەكان 
لەچوارچێوەی س���ینەمادا س���ەرلەنوێ بخوڵێنێتەوە. »ئەندەرە بازەن« 
ئیقتیباس���گەری وەفادار بەوەرگێڕێك دەچواند كەتێدەكۆشێ تا بەرامبەر 
گەلێك ب���ۆ بەرهەمە س���ەرەكیەكە لەچوارچێوەی وێنەی س���ینەماییدا 
بدۆزێتەوە، دیارە بازەن تێگەیش���تبوو كەجیاوازییەكی بونیادی لەنێوان 

ئەم دوو میدیایەدایە.
جۆرج بلۆستۆن لەلێكدانەوە گرنگەكەیدا 
لەژێر ناونیش���انی »رۆمان لەچوارچێوەی 
س���ینەمادا« دەدوێت و دەڵێت ئیقتباسە 
وەفادارەكان لەبنەمادا بەرهەمێكی رەسەنن. 
لەبەر ئ���ەوەی تەنانەت ئەگ���ەر دەرهێنەر 
بیرۆكەی چیرۆك و كەسایەتیەكان و لەحنی 
رۆمانەك���ەش بپارێزێت، ئ���ەم رەگەزانەش 
هێشتا هەروەك ئامرازی خا و )سەرەتایی( 
فیل���م لەبەرچاو گی���ران. ئیقتیباس���گەری 
وەفادار لەڕوانگەی بلۆس���تۆن ئەو نوسەرەیە 
و  دەكات  راڤ���ە  ئەس���ڵیەكە  كەبەرهەم���ە 
ناوەڕۆكەكەشی بۆ ئەو حوكمی سەرەتایترین 
مان���ای هەیە، هەر بۆی���ە كورتەیەكی دەقیق 
لەرۆمانێك بەڕادەی خودی رۆمانەكە دەتوانێت 
خاڵی گەڕانەوەی فیلمسازێك بێت بۆ سەرچاوە، 
لەبەرئەوەی زمانی بونیادی بەرهەمە ئەسڵیەكە 
واتە ش���ێوازەكەی كەمترین كاربوردی هەیە بۆ 

پێكدەهێنێ و بەكاریدەهێنێت.
لەالیەكیت���رەوە الیەنگرانی )ئیقتیباس���ی وەفادارانە( س���ەرەڕای ئەو 
پێشكەوتنە تەكنەلۆژییانەی كەلەم ئاخرین دەیەیەدا لەسینەمادا هاتووەتە 
ئاراوە، توانیویانە جارێكیتر جەخت بكەنەوە لەسەر ئەو بانگەشەی خۆیان، 
 )Lord of the cycle( ب���ۆ نمونە دەكرێت ئاماژەبكەی���ن بەفیلمی
كەلەوێدا س���ینەمای نوێ توانی بەجوزئیات���ەوە وردەكارییەكی تەواوەوە 
بگاتە چەش���نێكی وەس���فكردنی چیرۆك كەبەبەراورد بەبەرهەمە ئەسڵە 
ئەدەبیەكە ن���ەك تەنیا هیچ بەجێنەهێڵێت بەڵك���و تەنانەت هەندێكجار 
پانتایی خەیاڵی خوێنەری كتێبەكەش���ی فراوانتر كردووەو چیرۆكەكەی 
ب���ەوردەكاری زۆرەوە وێناكردووە. بەم ج���ۆرە روانینەوە )رۆمان/فیلم( 
ن���ەك وەك دوو دەق���ی جیاواز لەیەك كەتەنیا لەهەن���دێ جێگادا خاڵی 
هاوبەش���یان هەیە بەڵكو وەك دوو دەق كەپێك���ەوە تەواوكەری یەكن و 
وەك بڵێ���ن بونەتە یەك و بەس���ەیركردنی هەریەكێكیان دەتوانی ئەوی 
تریش���یان ببینی، بێ هۆنیە كەلەهەموو راڤەكان���ی دواین فیلمی مارتن 
سكۆرس���یزی )دورگەی ش���اتێر( ئاماژەگەلێكی زۆرك���راوە بەتواناكانی 
رۆمان���ی »گێنس لی هان«، هەروەها لەراڤەی بەرهەمەكەدا لێكدانەوەی 

بۆ رۆمان فیلم كردووە.
)ئیقتیباس���ی وش���ە ب���ەو ش���ە(، زۆرت���ر پەیوەس���تی بەئیقتیباس 
لەش���انۆنامەكانەوە. فیلمگەلێكی وەك )سەفەری دورودرێژ بۆ ناو شەو( 
بەرهەمی س���یدنی لۆمێ���ت، بەئیقتیباس لەش���انۆنامەی یوجین ئونیل، 
)كێ لەویر جینیاوڵڤ دەترسێ( بەرهەمی مایك نیكولز، لەسەر بنەمای 
ش���انۆنامەیەكی ئیدوارد ئالبی، یان كۆمەڵە ئیقتیباس���ە بەناوبانگەكانی 
لۆران���س ئۆلیڤی���ە، لەش���انۆنامەكانی شكس���پیر، نمون���ە گەلێگن لەم 
چەش���نە ئیقتیباسە لەسینەمادا كەقس���ەكردن لەبارەیانەوە و هاوشێوە 
و جیاوازییەكانی س���ینەما و ش���انۆ )كەخۆی دەتوانێت بابەتی وتارێكی 
جیاوازبێ���ت( زۆر هەڵدەگرێت. لەو باس���انەی كەپەیوەس���ت دەبێت بەم 
وت���ارەوە دەتوانرێ ئاماژە بە)كێش���ە و ئەس���تەمییەكانی ئیقتیباس(، 
)مێ���ژوی و راڤەیی ئیقتیب���اس(، )كاریگەری دوو الیەنەی س���ینەما و 
ئەدەبیات لەسەر یەكتر( بكرێت، كەئەمانەش خۆیان هەریەكیان وتارێك 

و كاتێكی جیاوازی دەوێت.

ئ���ەو، رێك لەبەرامبەر ئەم تیۆرییەدا ژمارەیەك لەڕەخنەگرە ئەدەبیەكان 
بڕوایان وایە لەئەزمونی خوێندندا ش���تێك هەیە كەلەدیتنی فیلمدا لەسەر 
پەردەی س���ینەمادا نییە، ئەویش پێكهاتوە لەش���ێوازی نوس���ەر. هەر 
نوسەرێك لەنوسیندا شێوازی تایبەت بەخۆی هەیە، نەمانی ئەو شێوازە 
تایبەتیەش واتە لەناوچونی هەموو نیشانە ئاڵۆزەكانی بەرهەمێك كەئەوە 
نیش���اندەدات كێ نوس���ەرێتی، هەر لەبەرئەم هۆیە رەخنەگران بڕوایان 
وایە خوێندنەوەی رۆمان چێژێكیان پێدەدات كەس���ەیركردنی ئەو رۆمانە 
لەس���ەر پەردەی س���ینەما ئەو چێژەیان ناداتێ. شێوازی نوسەر رۆحی 
بەرهەم���ی ئەو نوس���ەرەیە و كاتێك ئەو بەرهەمە دەبێ���ت فیلم رۆحی 
ئەو بەرهەمە دەكوژێت. لەبەرامب���ەر ئەم بەوێناكردنی دەقدا، دەرهێنەر 
رووبەڕووی وەرگێ���ڕان دەبێتەوە، زۆرجار وەرگێڕ بەكەس���ێكی بێبایەخ 
دەزانن و رۆڵێكی میكانیكی پێدەدەن. تێگەیشتنێكی وا بۆ وەرگێڕان زۆر 
سەرەتایی و بەدەوییە، لەبەرئەوەی وەرگێڕان بەپێی روانگەلێك پێكهاتوە 
لەگۆڕینی سیستمێكیتری نیشانەیی بۆ سیستمێكیتری نیشانەیی. ئەگەر 
ئ���ەم تێڕوانینە بۆ وەرگێڕان قبوڵبكەین ل���ەو حاڵەتەدا دەتوانین بڵێین 
ئەوەی كەئێمە بەش���ێوەیەكی نەریتی پێی دەڵێن ئیقتیباس، شێوازێكە 
لەوەرگێ���ڕان لەب���ەر ئەو هۆی���ەی كەدەرهێنەر بڕیار دەدات كەنیش���انە 
نوس���راوەكان بكاتە وێنا و بەگش���تی كاریگەری دەقی بەسەرین، تائەو 
جێگای���ەی دەگونجێ دەبێ���ت نزیك ببێتەوە لەدەقە نوس���راوەكە تائەو 
جێگایەی ئێمە بزانین وەرگێڕانێكی ئامانەتدارانە ئەنجامدراوە. دەرهێنەر 
)وەرگێ���ڕ( بەخوێندن���ەوەی بەرهەمەكەو راڤەیی نیش���انە و ناس���انەی 
بەرهەمەك���ە و دۆزینەوەی ش���ێوازی تایبەتی نوس���ەر دەبێت بەرامبەر 
گەلێكی���ان لەدونیای س���ینەمادا بەكاربەرێت كەهەرهێن���دەی كاریگەری 
بەرهەمە نوس���راوەكە بەباش���ی بهێنێتەوە بەرچاوی بین���ەر. بۆ نمونە 
هەندێكج���ار لەكاتی خوێندنەوەی رۆماندا جۆش و خرۆش���ێك دەكەوێتە 
خوێن���ەر كەدەتوانێت خ���راپ و روخێنەر بێت، یان خ���ۆش بێت بۆی، 
لەس���ینەمادا هەندێكجار كارتێكەرە دەنگیەكان ئەم كاریگەرییە درووست 
دەكەن. هەروەها روناكی و مۆنتاژ لەم روەوە رۆڵێكی كاریگەرییان هەیە، 
بەتایبەتیش مۆنتاژ لەدرووستكردن و خوڵقاندنی مانادا رۆڵێكی تایبەتی 
هەیە لەبەرئەوەی بەبڕیاردان دەربارەی ش���ێوازی پەیوەندی دیمەنە وێنە 
گیراوەكان لەبەرامبەر ئەو هەڵوێستەی كەبینەر لەبەرامبەر وێنادا نیشانی 

دەدات زۆر كاریگەر دەكەوێتەوە.
دەرهێنەر )وەرگێڕ(ی س���ەركەوتوو ئەو كەس���ەیە لەڕووی شێوازەوە، 
تایبەتمەندییە ش���ێوازەییەكانی نوس���ەر دەپارێزێ و درێژەی پێدەدات. 
بەدەربڕینێكی گشتی شێواز لەئەدەبیاتدا لەدوو شتدا خۆی نیشاندەدات: 
لەناو هەڵبژاردنی وش���ەكان و نەحوی وش���ەكاندا، نەح���و لەئەدەبیاتدا 
ش���ێوازی تایبەتی نوس���ەرەكە لەبەرامبەری ش���ۆت یان نما لەسینەمادا 

بەرامبەری وشەیە، پێكهاتەی نماكان بەرامبەری نەحویە.
لەبەرئەوە لەلێكدانەوەی بەرهەمی ئەو دەرهێنەرەی كەپێیوایە شێوازی 
تایبەتی نوسەرێكی پاراستوە دەبێت سەرنج بدرێت و بزانێت چۆن نماكان 
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رێبەند سەعدواڵ

رۆمان���ە مەزنەكان ل���ە زۆر دیمەندا خاس���یەتەكانی دەنگ و رەنگ 
لەخۆ دەگرن. ئەوانەی رۆش���نبیرییەكی بەرزی دیتن و تەماشاكردنیان 
هەیە، لە خوێندنەوەی دەقێكی نووس���راوی مەزندا درك بەس���ێبەری 
س���یناریۆكان دەكەن و لەنێو خەیاڵی خوێندنەوەش���دا تەونی دیمەن و 

رۆڵ دابەشكردنێك بۆ كەسایەتییەكانی نێو دەقە ئەدەبیەكە دەچنن.
رۆمانی ب���اش خوێنەر دەباتە فەزای فراوان���ی رووداوەكانی خۆی و 
تێكەڵی وشە بە وشەی دەقەكانی دەكات، ئاشناییەكی وردی دەداتێ و 

تارماییەك لە رەنگ و هەرایەك لە دەنگی بۆ دروست دەكات.
ئەگەر ئەوەی س���ەرەوە پێناسی دەق بێت لە رەوشی وشەدا، داخۆ 
ئەو دەقە كاتێك دەگوازرێتەوە بۆ رەوشی وێنە، چ گۆڕانێكی بەسەردا 

دێت و ئاستی چێژ بەرەو چ ئاقارێك دەبات؟
ئایا ئەدەبی بااڵ تەنیا لە ناوەڕۆكی كتێب و ریزبەندی وشە و رستەكاندا 
دەدۆزرێتەوە، یان دیمەنەكانی سكرینی سینەماش توانای تەواوكردنی 
گەیاندنی ئ���ەو پەیامەیان هەیە، كە لە بنەمادا لەچوارچێوەی دەقێكی 

نووسراوی وەك »رۆمان«دا بەیان كراوە؟
تێكستی ئەدەبی كە لە رووی بنەماوە پشت بەهزر و خەیاڵی فراوان 
دەبەس���تێ، تەواو جیاوازە لەوەی دەچێت���ە چوارچێوەی بەرهەمێكی 
س���ینەمایی، چونكە ئەوەی دووەم مەبەستیەتی لە ماوەیەكی زەمەنی 
كورت���دا لەس���ەر ژێیەكانی س���ۆز و ورووژاندنی عاتیف���ەی بینەر كار 

ب���كات و بەخێرایی هەس���تی بینەر داگیر بكات، لە كاتێكدا تێكس���تی 
ئەدەبی هەس���تی خوێنەر بۆ خۆی راناكێش���ێت، هێندەی لەناو خۆیدا 
هەستێكی نوێ دەداتە خوێنەر و لەماوەیەكی زەمەنی دووردا كار لەسەر 

هێشتنەوەی كاریگەرییەكانی دەكات.
رۆمانی ئەدەبی لە ماوەی سێ دەیەی رابردوودا بووەتە سەرچاوەیەكی 
بەبرەوی داهێنانی س���ینەمایی، ژمارەیەكی زۆری س���یناریۆی بەرهەمە 
سینەماییەكان لەسەر جەستەی رۆمانە بااڵكان بنیات نراون، بەتایبەتی 
ئەو رۆمانانەی دەشێن لەچوارچێوەی سكرینی سینەمادا كۆنترۆڵ بكرێن 

و رووداوەكانیان لە سیناریۆیەكی سەرنجڕاكێشدا بەرجەستە بكرێ.
جیاوازی وەزیفەی پێشكێش���كردن لە میانی پێشاندانی وێنەی دەق 
و پێش���اندانی دیمەنی س���ینەماییدا، لەو خاڵەدا دركی پێ دەكرێ كە 
رۆمان لە ریزبەندی وش���ەكاندا و لە تەعبیری رووداو و وێنەكاندا پشت 
بەتەكنیكی گێڕانەوەی ئەدەبییانە دەبەستێ، وەلێ سینەما بەجووڵەی 
ئەكتەرە مەش���قدراوەكان لە قۆناخێكی درەنگتردا )مەبەست قۆناخی 
دوای نووسینەوەی سیناریۆ، كە لە دەقی رۆمانەكە وەرگیراوە( نەخشەی 
رووداو و دیمەن���ەكان بەهاوكاریی تەكنەلۆژی���ای وێنە و كۆمپیوتەر و 

رووناكی و مەوقیعەكانی وێنەگرتن دەگێڕێتەوە.
ئەگەر س���ینەما ژیرانە دەق���ی رۆمانێك بگێڕێت���ەوە، ئەگەری هەیە 
بینەر شاگەش���كە ب���كات بەهۆی زێدەتر ئاوێ�تەك���ردن و رۆچوونە ناو 

رووداوەكان���ەوە، ئەمەش بەب���ەراورد لەگەڵ دەقی رۆمانەكە هەس���تی 
پێدەكرێ، لەكاتێكدا لە خوێندنەوەی دەقدا خوێنەر كەمتر هەس���ت بە 
ورووژان و چوونە ئاس���تی ئاوێتەبوون لەگەڵ رووداوە نووس���راوەكاندا 

دەكات.
ئ���ەوەی دەقی نووس���راوی رۆمانێك بخوێنێتەوە و دواتر تەماش���ای 
بەرهەمێكی س���ینەمایی بكات كە س���یناریۆكەی لەهەمان ئەو دەقەدا 
وەرگیراب���ێ، درك بەچەند جیاوازییەكی چاوەڕواننەكراو دەكات، رەنگە 
لە هەمووی زیاتر هەس���ت بەجیاوازی نێوان ئەو تابلۆ و كەس���ایەتی و 
دیمەنانە بكات كە پێش���تر لە كاتی خوێندن���ەوەی دەقەكەدا بۆ خۆی 
وێنای كردب���وون، لەگەڵ ئەو تابلۆ و كەس���ایەتی و دیمەنانەی فیلمە 

سینەماییەكە پێشكێشی دەكات.
جا لەوانەیە ئەوەی بەرهەمە س���ینەماییەكە پێشكێش���ی بینەری 
خۆی دەكات بااڵتر یان خوارووتر بێت لەوەی دەقەكە پێشكێش���ی 
خوێنەری خۆی كردووە، ئەمەش دەوەس���تێتە س���ەر بۆچوون و 
هەڵسەنگاندنی كەسی بكەر كە لە حاڵەتی یەكەمدا خوێنەر بووە 

و لەدووەمیشدا بینەر.
بەاڵم گرنگ توانس���تی دۆزینەوەی گۆش���ەی نوێیە لەمیانی 
تەماشاكردنی بەرهەمە سینەماییەكە و ئیزافەكردنیەتی بۆ سەر 
ئەو دەقەی خوێنەرەكە پێش���تر ئاشنای بووە. لە كۆتاییشدا 
ه���ەر وایە، وەزیفەی ه���ەر بەرهەمێكی ئەدەب���ی و هونەری 

پێشكێشكردنی خزمەتێكی سەربارە بەخوێنەر و بینەر.
لە ئاس���ت خێرایی پێش���ڤەچوونی ئامرازە تەكنەلۆژییەكان و 

رۆژ بەڕۆژ زیاتر پێش���كەوتنی س���ینەما وەك یەكێ���ك لە ژانر و 
دەرهاوێش���تەكانی تەكنەلۆژیا، پێشبینی دەكرێ لە داهاتوویەكی 
نزیكدا وێنەی دیمەنەكان شوێن پێی وشە لەق بكەن، بەشێوەیەك 

وەزیفەی چاوی ئەدەبی لەبری خوێندنەوەی وشە نووسراوەكان بگۆڕێ 
بۆ دیتنی وێنەی گیراوی رەنگاوڕەنگی پڕ كاریگەریی تەكنەلۆژی.

ئەگەر س���ەرپێیی لەو حاڵەتە رابمێنین، هەست دەكەین لە قازانجی 
س���ینەمادا ت���ەواو دەبێت و ژان���ری هونەری حەفت���ەم لەچاو ئەدەب 
پانتاییەك���ی زیاتری جەماوەر ب���ۆ خۆی داگی���ر دەكات، بەاڵم گرنگ 
ئەوەیە بپرسین ئەو پێش���كەوتنەی سینەما لەسەر حیسابی ئەدەب تا 
كوێ درێژەی دەبێت، چونكە ئەوە س���ینەمایە لەسەر جەستەی ئەدەب 
دەژی نەك بەپێچەوانەوە، كەواتە س���ینەما بەتەنیا كە زۆر جار دەبێتە 
هونەرێكی ساردوس���ڕ! ناتوانێ هەموو بۆشاییەكان پڕ بكاتەوە، تا ئەو 
كاتەی س���یناریۆی بەرهەمە س���ینەماییەكان لە دەقی رۆمانە بااڵكاندا 
هەڵبهێنجرێن، سینەمایەكی بااڵ و دیمەنی سەنگینمان دەست دەكەوێ، 
بەاڵم بەدووركەوتنەوەی سینەما لە ئەدەب، باشتر بێژین كەمبوونەوە و 
الوازبوونی دەقی ئەدەبی بااڵ سینەماش دەچێتە حاڵەتی كرچوكاڵی و 

متبوونێكی درێژخایەن.
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دەسەاڵتیخەیاڵو
دەسەاڵتیوێناكردن
سەرنجێكلەسەروێنەكانینێو
ئەدەبووێنەكانیسەرشاشە
زانكۆ ئیسماعیل ڕۆژ

ئەلبێرت كامۆ )1913 - 1960( نووس������ەری گەورەی پووچگەرایی 
فەڕەنس������ی پێیوایە كە »ژیان جووڵەیەك������ی بەردەوامە و ئەم جووڵەیە 
بەدوای وێنەكەی خۆیدا وێڵە، بەبێ ئەوەی ڕۆژێك بەم وێنەیە بگات و 
بگرە بیدۆزێتەوە«، كامۆ باوەڕی وایە كە )مرۆڤیش ئەو بوونەوەرە پارچە 
پارچەبووە مایەپووچەیە كە دەگەڕێت بۆ دۆزینەوەی ئەو ڕێگایەی لێیەوە 
ببێتە خاوەی ئەو وێنەیەی ژی������ان، بە ئومێدی ئەوەی ئەو ئامرازانەی 
تێدا بدۆزێتەوە كە دەبنە پایەكانی مەملەكەتە تایبەتەكەی خۆی، یاخود 
بۆ دیاریكردنی سیماكانی »بوون«ی تایبەتانەی خۆی()1(. ئەگەر 
لەژێر ڕۆشنایی ئەم بۆچوونەی كامۆدا بمانەوێت لەهەوڵەكانی سینەما 
تێبگەین، مەبەستیش������مان ئەو جۆرە هەواڵنەیە ك������ە ئەم هونەرە تازەیە 
دەیدات بۆ دروستكردنی وێنەیەكی جوان بۆ ژیان و وجود، ئەوا بێگومان 
بەدەرەنجامێكی مایەپووچ دەگەین، لەبەرئەوەی لەدواجاردا ئەم هەواڵنە 
هەموو مایەپووچن و مرۆڤ هیچ كات دەس������تی ناگات بەو رێگایەو 
ئەو رێگایەش نایگەیەنێت بەو وێنەیەی مرۆڤ مەبەستێتی پێیبگات 
دەربارەی بوونی خۆی و بوونی رەس������ەنانەی ژیان و وجود. دیارە لەناو 
سینەمادا جۆرە هەوڵێك هەیە بۆ بەخشینی وێنەیەكی دیكە بەژیان، ئەم 
جۆرە هەواڵنە لەگەڵ ئەوەی بەنەفەس������ێكی كورت دێنە بەرهەم، بەاڵم 
هەڵگری تاس������ەی گەیشتنن بە وێنە جوانەكەی مرۆڤ و ژیان، یاخود 
بڵێین ئ������ەو وێنەیەی مرۆڤ پێیوایە بااڵتری������ن وێنەی خۆیەتی لەنێو 
وجودا. س������ینەما دەیەوێت لەڕێی ئەو جۆرە هەواڵنەوە فەزایەك، یاخود 
ڕووبەرێكی دیكە دروس������تبكات كە جیاوازت������رو پڕماناتر دێتە بەرچاو، 
رەنگە ئەم هەوڵە خۆی لەخۆیدا بەش������ێك بێت لەو جووڵەیەی ژیان كە 
بەردەوام دەگەڕێت ب������ەدوای وێنەكەی خۆیدا، ئەو وێنەیەی لەبنەڕەتدا 
مرۆڤ لێی ونبووەو ئێس������تاش ش������ێلگیرانە بەدوایدا وێڵە. بۆ نا؟ ئایا 
مرۆڤ هەموو جۆرە زمانەكانی گوزارشتكردن بەكارناهێنێت تا بگات 
بەو وێنەی������ە؟ یاخود هەموو رێگاكان تاقیناكاتەوە بۆ گوزارش������تكردن 
لەو وێنەیە؟ وێنەی ژیانێكی ئارام و ئاس������وودە، وێنەی ژیانێكی پڕ لە 
عەدالەت و كەرامەتی مرۆڤانە، پڕ لەهەوڵی موعجیزانەی مرۆڤ بۆ 
شكاندنی س������نوورەكانی توانای سروشتی خۆی. هەركاتێكیش مرۆڤ 
دەستەوەستان بووبێت لەهێنانەدی موعجیزە، شێتانە بەدوای كەناڵەكانی 
تری گوزارش������تكردندا گەڕاوە بۆ خوڵقاندنی ئەو موعجیزەیە. ئەگەر 
نەیتوانیبێ������ت جەنگاوەرێكی قارەمان و م������ەزن بێت، ئەوا كەناڵی دیكە 
هەبووە ئەو قارەمانە مەزنەی لێوە دەربهێنێت، ئەگەر خەونی بەهێنانەدی 
كۆمەڵگایەك������ی پڕ لە عەدالەتەوە بینیبێ������ت و لەواقیعدا بۆی بەرهەم 
نەهاتبێت، ئەوا كەناڵی دیكە گوزارش������تكردن هەبووە بۆ خوڵقاندنی ئەو 
وێنەیە، جا بەش������یعر بووبێت یاخود ڕۆمان یا چیرۆك و جۆرەكانی تری 
ئەدەب و هونەر. لەئێستاش������دا س������ینەما یەكێكە لەو كەنااڵنە، سینەما 

Cholera(ی گابرێڵ گارس������یا ماركی������ز و )blandness(ی 
خۆس������ییە سەراماگۆ و )Les Miserable’s(ی ڤیكتۆر هۆگۆ 
و )Merchant of Venice(و زۆربەی كارە شانۆییەكانی تری 
ویلیەم شكسپیر )William Shakespeare( و دەیان و سەدان 
ڕۆمان و ش������انۆیی دیكە خۆی لەخۆیدا هەوڵێكی جدی سینەمایە بۆ 
بینینی ئەو ڕۆڵە. ئێس������تا س������ینەما لەتەك ئەدەبدا دەیەوێت ئەو ڕۆڵە 
بگێڕێت و شێلگیرانە ئەم كارە دەكات، ئەمە لەكاتێكدایە درێغیش ناكات 
لە گەیاندنی وێنەكانی مێژوو لەڕێی زمانی وێنەی بینراوی خۆیەوە. 
دوو گرفتی سەرەكی كە دێتە بەردەم ئەم هەوڵەی سینەما بریتییە لە 
ناكامڵی ئەو كارەی كە سینەما پێیهەڵدەستێت بۆ گەیاندنی وێنەكانی 
ئەدەب، هەروەها لە تەك ئەم گرفتەش������دا گرفتی كوش������تنی هونەری 

خوێندنەوە. ئێمە تەنیا بەكورتی پەنجە دەخەینە سەر كێشەی یەكەم. 
هەڵبەتە ئ������ەدەب قودرەتی خۆی لەنێو خۆیدای������ە و ئەوەی دەیەوێت 
بیڵێت دەیگەیەنێت لەڕێی وێنە زهنییەكانی خۆیەوە، لەكاتێكدا سینەما 
لەم هەوڵ������ەدا ناتوانێت وەك پێویس������ت س������ەركەوتووبێت و ئەو ڕۆڵەی 
ئەدەب بگێڕێت. یەكێك لەو كێش������ە گەورانەی سینەما تێیدەكەوێت لەم 
هەوڵەیدا بریتییە لەبەرجەس������تەكردنی وێنەكان، دیارە مەبەس������تمان لەو 
وێنانەی ئەدەبە كە هەمیش������ە لەزهندا بەسروشتی دەیانهێڵێتەوەو زەمینە 
بۆ دەس������ەاڵتی خەیاڵی ئێمەی خوێنەر دروس������تدەكات چۆن بمانەوێت 
وێنای������ان بكەین؟ لێرەدا ئەدەب ئەو هەقە نادات بەخۆی هێڵە وردەكانی 
ناو زهنییەتی ئێمە بكێش������ێت و دەستكارییان بكات و بۆمان بەرجەستە 
بكات، ئەدەب بەسروشتی خۆی ئەم جۆرە لە ئازادیی زهنییە دەبەخشێتە 
خوێنەر خۆی چۆن ئەو كارە دەكات بیكات؟ هەر ئەمەشە تاموچێژی 

ئەمجارەیان لەڕێی كورتكردنەوەی ڕێگاكانەوەو بەهاوكاری تەكنەلۆژیا 
خێراتر ئەم زمانە گوزارش������ت دەكات. لێرەوەو لەم خاڵی كارلێككردنەوە 
زۆر سروشتیانە پەیوەندییەك دروستبووە لەنێوان ئەدەب و سینەما، یاخود 

بابڵێین هونەری نووسین و هونەری خستنەڕووی وێنەی بینراو. 
بەدرێژایی س������ەدان س������اڵ و بگرە زیاتریش ئەدەب، واتە نووس������ین، 
توانیویەتی س������ەربەخۆ وێنەكانی خۆی بگەیەنێت و لەدەرەوەی هەموو 
كایەكان������ی دیكە كاری دۆزینەوەی وێنە رەس������ەنەكەی ژیان و وجودی 
م������رۆڤ ئەنجامبدات. یاخ������ود بابڵێین ئەدەب ل������ە پەیوەند بەمرۆڤەوە 
بەدوای ئ������ەو رێگایەدا گ������ەڕاوە كە مرۆڤ ویس������توویەتی »بوونی 
تایبەتیانە«ی خۆی تێدا بدۆزێتەوە. ئاش������كرایە ئەدەب هەتا ئێستاش 
هەمان ئەو گرنگییەی خۆی مومارەس������ە دەكات و هەر بەدوای وێنە 
یەكەمەكەی ژیاندا دەگەڕێت، بەاڵم ئەوەی زیاتر لە سەد ساڵە هاتۆتە 
مەیدان بریتییە لە هونەری س������ینەما، ئێس������تا س������ینەماش هاتۆتە نێو 
ئەو پرۆس������ەیەوەو هەمان ئ������ەو كارە دەكات كە بەدرێژایی مێژوو ئەدەب 
ئەنجامیداوە. بەاڵم ئایا س������ینەما س������ەركەوتوو بووە لەم پرۆس������ەیەدا؟ 
یاخود بابڵێین س������ەركەوتوو بووە لەدیاریكردنی ئەو گرنگییەی مرۆڤ 
لەپێناویدا هەیە؟ با پرسیارەكەم بەم چەشنە دابڕێژمەوە، ئەگەر ئەدەب 
لەماوەی دوو بۆ سێ هەزار ساڵی ڕابردوو قورسایی خۆی خستۆتەڕوو 
ل������ەو هەوڵەی مرۆڤ بۆ دۆزینەوەی »وجود«ی خۆی، ئایا ئێس������تا 
سینەما ئەم كارەی پێدەكرێت؟ من نامەوێت بڵێم و پرسیارەكەشم ناچێتە 
ئەو خانەیەوە بپرس������م، ئایا سینەما جێ بە ئەدەب لێژ دەكات و دەتوانێت 
جێی ئەو بگرێتەوە؟ چونكە لەدواجاردا سینەما چەندە پشتئەستوور بێت 
بەهونەرەكانی دیكەو چەندە پشتئەس������توور بێت بە تەكنۆلۆژیا، هێشتا 
ناتوانێت لە گرنگی و قورس������ایی ئ������ەدەب كەمبكاتەوەو ڕۆڵی ئەدەب 
كاڵبكاتەوە، بەڵكو پرسیارەكە لێرەدا ئەوەیە، ئایا سینەما دەتوانێت بەشێك 
بێت لەو هەوڵەی مرۆڤ بۆ گەڕان بەدوای وێنە یەكەمەكەی ژیان وەك 
ئەلبێرت كامۆ هێمای بۆ دەكات؟ راس������تە كامۆ ئەمە لەسەر ئاستێكی 
فەلسەفی نمایشدەكات و لەدیدێكی فەلسەفیانەوە ئەم گوزارشتە دێنێت 
و مامەڵەی لەگەڵ دەكات، بەاڵم ئێمە وەك س������ەرەتا ئاماژەمان بۆ كرد 
دەمانەوێت لەژێر رۆش������نایی ئەو تەس������ەورەی كامۆ پرسیاری خۆمان 

لەسەر ڕۆڵی سینەما بخەینەڕوو.
ئەوەی كە ئاشكرایە لەم رووەوە ئەوەیە كە سینەما هەر هەوڵێكی لەو 
چەش������نە بدات بۆ دۆزینەوەی وێنەی یەكەمی ژیان بەگوزارشتەكەی 
ئەلبێ������رت كامۆ، ئەوا بەبێ ئەدەب ئەم كارەی ب������ۆ ناكرێت و ناتوانێت 
ئەنجامی بدات، بۆیە س������ینەما خۆی لەخۆی������دا پەیوەندییەكی توندی 
گرێداوە ب������ە ئەدەبەوەو دەیەوێت هەموو ئەوەی ئ������ەدەب بەرهەمیهێناوە 
جارێكیتر لەڕێگای خۆیەوە گوزارش������تی لێبكات������ەوە. بە فیلمكردنی 
ڕۆمانەكان������ی )Wuthering Heights(ی ئیمیڵ������ی برۆنتس 
 The love in the time of( )Emily Bronte`s(و 
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ئەدەب و ئ������ەدەب بەمەزنی دەهێڵێت������ەوە ناهێڵێت خوێن������ەر لەدەرەوەی 
پرۆس������ەی وێناكردنەكە بێت. واتە كاتێك ڤیكتۆر هۆگۆ وێنەی »ژان 
ڤاڵژان«مان پێدەدات كە لەش������ارێكدا پەراگەندەی������ەو جێگەیەكی نییە 
بۆ حەوانەوە، ئەو تەنیا كەرەس������تەكانی ئ������ەو وێنەیەمان دەداتێ لەڕێی 
وشەوە، ئەوەی وردەكارییەكانی دواتر دەكات و پرۆسەكە كامڵتر دەكات 
خوێنەرە لەنێ������و خەیاڵدانی خۆیدا ئ������ەو كارە دەكات، ئەوە خوێنەرە كە 
ئەو كەرەس������تانە هەڵدەگرێتەوە لەڕێی خوێندنەوەی وشەكانی هۆگۆوە. 
كاتێكیش ئیمڵی برۆنتس لەڕێی وشەوە باسی عەشقی ئەفاڵتوونیانەی 
»هیتكلف«ت بۆ دەكات لە«بەرزایەكانی وەزەرنگ«دا، تۆی خوێنەر 
ئازادی������ت لەوەی چۆن وێنەی هیتكلیف دەكێش������یت و چۆن جوانییەك 
دەدەیت بە »كاترین«ی مەعش������وق، تۆ بەشداریت لەگەڵ »ئیمیڵی« 
لەپێدان������ی وێنە بە »ئادگار«ی كوڕی مامی »كاترین«، تۆ لەگەڵ 
خوێندنەوەی ڕۆمانەكەدا بەشداریت لەدروستكردنی وێنەی ئەو خانوو و 
ماڵ و شوێنەی ئیمیڵی بۆ بەرزایەكانی ناوچەی وەزەرنگ دەیكێشێت 
لە لێڤەرپوڵ، بەمانای ئەوەی بەش������ێكی ئەم پرۆس������ەیە لەدەست تۆی 
خوێنەردایە. ب������ەاڵم كاتێك دەرهێنەرێكی س������ینەمایی ئەو ڕۆمانەی 
برۆنتس دەكاتە فیلم، چیتر تۆ ناتوانیت وێنە لە زهنی خۆتدا بۆ هیچ 
كام لەو كارەكتەرانە بكێش������یت. ئەو وێنانەی ئەو دەرهێنەرە دەیدات بەو 
ڕۆمانە مەوداكانی خەیاڵی تۆ سنووردار دەكەن و ناهێڵن خەیاڵی تۆی 
بینەر چیتر بەئازادی بجووڵێت، دیارە ئەمەش تاوانێك نییە لەالیەن ئەو 
دەرهێنەرەوە، ئەمە سروش������تی كاری سینەمایەو سینەما ناتوانێت خۆی 
لەم گرفتە ئەزەلییە ڕزگار بكات، هەر ئەمەش������ە جیاوازی جەوهەری 

لەنێوان ئەدەب و سینەمادا. 
تۆ لە تووڕەبوونی هیتكلف دەتوانیت بەویس������تی خۆت بوونەوەرێكی 
تووڕە دروس������ت بكەیت، ت������ۆ دەتوانیت لەگ������ەڵ »ئیمیڵی«دا بڕۆیتە 
قوواڵییەكانی ناخی هیتكلی������ف و لەمس )Touch(ی ئەو گڕكانە 
بكەیت كە عیشقی ئەم عاشقە دەریدەپەڕێنێت، بەهەمان شێوەش لەگەڵ 
خوێندنەوەی ڕۆمانەكەدا دەتوانیت دەرك بكەیت بەوەی »كاترین« چۆن 
لەناو ناخیدا قورس������ایی عیشقی »هیتكلیف«ی هەڵگرتووەو ئەم كچە 
خانەدانە كڵۆڵە لە گوزارش������تكردن لەو عیش������قە و بەدەستییەوە لەژێر 
ئازاردا دەتلێتەوە؟ ئەمانە هەمووی لەناو سنوورەكانی دەسەاڵتی خەیاڵی 
تۆی خوێنەردان. بەاڵم گۆڕینی ئەم وێنە زهنیانە بۆ وێنەكانی س������ەر 
شاش������ە و كردنیان بەو وێنانەی كە هەموومان دەبێت وەك یەك بیانبینین 
پرۆس������ەكە لە بنەڕەتەوە دەگۆڕێت و دەیگوازێتەوە بۆ ش������تێكی دیكە. 
لێرەوە، لەناو وێنەكانی سەر شاشەوە، من و تۆو ئەوان و ئەوانی دیكەش 
هەمووم������ان یەك هیتكلیف دەبینین و ی������ەك كاترین، یەك جۆر ماڵ و 
حاڵ و یەك جۆر دیمەنی سروش������تی بەرزاییەكانی وەزەرنگ. من لەم 
حاڵەتەدا خەیاڵم ناتوانێت ئازادبێت لەكێشانی وێنەكاندا، تۆش و ئەوانی 

، دیك������ەش وەك من ناتوانن ئازادبن لە دروس������تكردنی ئەو  نە ێنا و
بەڵكو هەموومان بەستراوین بەبینینی ئەو وێنەیەوە كە ئەو شاشەیە وەك 
یەك بۆ هەموومانی دەخاتەڕوو. لێرەوە پرۆسەیەك كە هەموومان پێكەوە 
دەبەستێتەوە ئەوەیە كە دەبێت )must be( هەموومان وەك یەك دەرك 
بەو وێنەیە بكەین و وەك یەك ئەو وێنانە ببینین. ئەمەش ئەو كێشەیەیە 
كە وایكردووە س������ینەما نەتوانێت ئەو ئەرك������ە بەجێبگەیەنێت كە ئەدەب 

توانیویەتی تائێستا بە ئەنجامی بگەیەنێت. 
كاتێك هەموومان بەش������داریمان پێدەكرێت لەو پرۆسەیەدا، واتە كردنی 
وێنەكان بە یەك وێنەی كۆنكرێتی دیاریكراو، كێش������ەیەكی جەوهەریتر 
سەرهەڵدەدات، ئەویش كێشەی س������ادەبوونەوەی وێنەكانە یاخود بابڵێین 
)سطحی( بوونی وێنەكانی نێو دەقە ئەدەبییە بەسینەما كراوەكەیە، لەم 
ڕووەوە ژنە فەیلەس������وفی ئەڵمانی- ئەمریكی )سۆزان النجەر( پەنجە 

دەخاتە سەر ئەم كێشەیەو دەڵێت: 
)اننا قد اصبحنا نلحظ لدی الجماهیر غیر مثقفة ضربا من االمباالە 
و عدم الكتراث بالنس������بة الی القیم الفنیة()2(، ئەم كێشەیە كە خاتوو 
النج������ەر هێمای بۆ دەكات لەوێوە دێت ك������ە هەموومان وەك یەك دەبێت 
)must be( ئەو وێنەیە بینین، بەاڵم ئەم كێشەیە لەنێو دەقە ئەدەبییە 
نووس������راوەكەدا نییە، گەر هەش������بێت، ئەوا هێندە كاڵە، خوێنەری جدی 
دەتوانێت زۆر بەئاسانی خۆی لێدەرباز بكات و بەسەریدا زاڵبێت لەڕێی 

بەكارهێنانی دەسەاڵتی خەیاڵی خۆییەوە. 
بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەمانەش������دا نابێت ڕۆڵی سینەما بە كەم بگرین 
و ل������ە بەهای ئەو ئەركە كەمبكەینەوە كە س������ینەما بەجێیدەگەیەنێت. 

هەڵبەتە كێش������ەكە لەوێوە دێت كە خەڵكانی )س������طحی( یەكەو ڕاست 
پەنا بۆ وێنەی دووەم دەبەن و تەفس������یری دووەم هەڵدەگرنەوە، ئەمەش 
ئەو كێش������ەیەیە كە خاتوو النجەر هێمای بۆ كرد. وێنە بینراوەكانی ئەو 
شاش������ەیە خەڵكانی سادە هاوسۆز دەكەن لەگەڵ قوربانییەكانی دەستی 
هیتكلیف، لەبەرئەوەی وێنەكان ئامادەن و دەخرێنە بەردەم بینەرو خێراتر 
س������ۆزی ئەو كەسانە دەجووڵێنن كە ناتوانن تەفسیری خۆیان هەبێت، لە 
ئاس������ایترین حاڵەتدا )رد فیعل(ی بینەری لەو جۆرەش ڕاستەوخۆ هەر 
ئەمە دەبێت، ئەمەش ئەو ش������تەیە كە وێنەكانی سەر شاشە جیادەكاتەوە 

لەوێنە زهنییەكانی نێو دەقێك.
ئەوەی ماوە لەم سەرنجە كورتەدا بووترێت ئەوەیە كە شاشە شێلگیرانە 
بەشداری دەكات لەپرۆسەی گەیاندنی زمانی ئەدەبدا، هەرچییەك بێت 
و هەرچۆنێك بێت، س������ینەما بەتووندی دەس������تی بەم پەیامەوە گرتووەو 
بەردەوامە لەس������ەری، بەاڵم ئەوەی س������ینەما ناتوانێت ئەنجامی بدات، 
ئەوەیە فەزای ئازادانەی دەس������ەاڵتی خەیاڵی تۆ فراوانتر بكات لەوەی 

كە دەقە ئەدەبییە نووسراوەكان كردوویانەو دەیكەن.*

پەراوێزەكان:
)1( د. زكریا ابراهیم )فلس������فة الفن في الفكر المعاصر( الناش������ر- 
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* قس������ەكردن لە وێنە لەنێو دەقە ئەدەبی و هونەرییەكان، قس������ەكردن 
لە)مهم������ة - Task(ی س������ینەما زۆر زیاتر ل������ەوە هەڵدەگرێ ئێمە 
بمانەوێ������ت لەدوو توێ������ی چەند الپەڕەیەكی كەمدا لەس������ەری بدوێین، 
ب������ەاڵم لەبەرئ������ەوەی ڕووبەری ئەم گۆڤارە هەر هێن������دە دەرفەتی داوە، 
چیتر ئەوەی نووس������یوومانە دەچێتە خانەی سەرنجێكی كورتەوە. ئەمە 
سەرباری ئەوەی بەبێ گەڕانەوە بۆ چەند فەیلەسوف و بیرمەندێك ئەو 
كارە مەحاڵ������ە كە ئێمە لێرەدا لەبەر كەمی ڕووبەر نەمانتوانیوە ئەو كارە 

بكەین.

هەڵبەتە وەك پێشتر ئاماژەم پێدا و وتمان ئەم كێشەیە سروشتییەو خۆی 
لەگەڵ لەدایكبوونی س������ینەمادا هاتووەو پێ������وەی لكاوە وەك لكاندنی 
وێن������ە زهنییەكان لەگ������ەڵ دەقە ئەدەبییەكاندا، وات������ە دەقێكی ئەدەبی 
ناتوانێ������ت لەدای������ك بێت ئەگەر چەندین وێن������ەی زهنی لەگەڵ خۆیدا 
نەهێنێت، ئەوە دەق نیی������ە كاتێك خاڵییە لەوێنە زهنییەكان. لەقاڵبدانی 
وێنەكانیش لە سینەمادا ش������تێكە لەگەڵ هاتنی شاشەدا لەدایكبووەو 
شاشە ناتوانێت لە یەك وێنەی بینراو زیاتر بدات بەدەستەوە، هەرچەندە 
ئەم پرۆسەیەش لێرەدا كۆتایی نایەت و كاری سینەما تەنیا لەقاڵبدانی 
وێنە ئەدەبییەكان نییەو بەس، س������ینەماش بەقەد س������نووری تواناكانی 
خۆی خەیاڵ دەجووڵێنێت و سەرنج ڕادەكێشێت بۆ شتهایەك كە دەیەوێت 
بیاندركێنێت، بەاڵم كێشەی س������ینەما لەوەدایە كە سنوورەكانی ئازادی 
خەیاڵ تێیدا بەرتەس������كە و قودرەتی گەیاندن������ی وێنەكانی دیاریكراوە 
ئەمەش لەبەر ئەوەیە كە دەس������ەاڵتی وێناكردن لەسەر شاشە دیاریكراوە، 
ئەمە س������ەرباری ئەوەی ك������ە وێنە زهنییەكانی نێ������و دەقێكی ئەدەبی 
كاتێك دەبنە وێنەیەكی بینراو ماناكانی خۆیان لە دەس������ت دەدەن و وەك 
وێن������ەی یەكەم نامێنن، بۆ نموونە ئەگەر جەنگاوەرێك لەنێو ڕۆمانێكدا 
دلێرانە بەرگری لە شەرەفی جەنگاوەرانەی خۆی بكات لەجەنگێكداو 
سەرس������ەختانە بەرامبەرەكانی لەناو بەرێت، ئەم وێنە زۆر سادەیە كاتێك 
دەبێتە دیمەنێكی س������ینەمایی و دەبێتە وێنەیەكی بینراو لەسەر شاشە، 
لەپ������اڵ ماناكانی جەنگاوەری ئەو كارەكت������ەرەدا مرۆڤكوژێكیش دێتە 
بەرچاو لە هەمان ئەو كەس������ێتییەدا. تۆ ناتوانیت لەگەڵ وێنەی خوێن 
و س������ەرپەڕاندن و دەس������تقرتاندندا كە ئەم كارەكت������ەرە لەكاتی جەنگدا 
ئەنجامی������دەدات، وێنەی پیاوكوژێكیش نەیەتە بەرچاوت، ئایا دەتوانیت 
چاوەكان������ت بنووقێنیت و ئەو قەس������ابخانەیە نەبینیت كە ئەم جەنگاوەرە 
ئەنجامی������دەدات؟ لێ������رەوە وێنە بین������راوەكان خێراتر س������ۆز دەجووڵێنن و 
ناچ������ارت دەكەن بەبینینی وێنەیەكی دیكەش لەپاڵ وێنەی س������ەرەكی 
ئەو كارەكتەرەدا. لێرەدا ئەوەی س������ینەما دەیكات جیاوازترە لەوەی دەقە 
ئەدەبییەكان دەیكەن. تووڕەیی هیتكلیف لەس������ەر شاشە، جگەلە وێنەی 
عاش������قێكی ئەفالتوونی تووڕە، وێنەی پیاوێكی دڵڕەقیش دەخەنەڕوو، 
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بێبنەمایەو
نەبینەریخۆیهەیە
نەبازاڕ!
پشتیوان عەبدوڵاڵ ئەحمەد
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