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بۆچی پێویستمان 

بە گۆڤاری   
       فیلم

 هەیە...!
كەریم مەال

سەرەتا دەبێت دان بەو ڕاستیەدا بنێین، كە هەموو دەسپێكێك 
ب���ۆ كاری هون���ەری و ئەدەبی و ب���ە تایبەتی 

بوارێكی فراوانی وەك س���ینەما پێویستی بە 
ئەمانەتێكی پیش���ەیی هەیە لە ڕاپەراندنیدا، 

وەك كۆكردنەوەی ئەو دۆكیۆمێنت و ئەرشیف 
و پاشخانە گەورەیەی كە هونەر بە گشتی بۆمان 

تۆماردەكات و س���ینەماش لەو كارانە بەدەر نیە، 
كاتێ���ك بمانەوێت الیەنە مێژوویەكەی لە دووتوێی 

گۆڤارێك���دا جێبكەینەوە یان بەش���ێكی كەمی ئەو 
گەنجینە نادیارەی سینەما بە خوێنەران و هەوادارانی 

سینەما بناس���ێنین، نمونەیەكی زیندووش، كاتێك لە 
ناوەڕاستی هەش���تاكانی س���ەدەی ڕابردوودا، عەوداڵی 

گەڕان بووین بە دوای تاكە سەرچاوەیەكی هونەری سینەما 
لە كتێبخانەكاندا كە هیچ كتێبێك و گۆڤارێكمان بە زمانی 

كوردی لەبارەی سینەماوە دەس���تنەدەكەوت، بەڵكو تەنها 
لەرێگەی زمانە غەیرە كوردیەكانەوە بەتایبەتی زمانی عەرەبی 

كتێب و گۆڤار و س���ەرچاوەمان دەستدەكەوت و دەخوێندەوە، 
كە لەو سەردەمەش���دا بۆشایەكی گەورەو كەم و كوڕیەك بوو بۆ 

كتێبخانەی كوردی و بۆ ئێمەش نیگەرانیەكی زۆر، ئەو سااڵنەشم 
لەبیرە كاتێك هەر سەرچاوەیەكی وەك كتێب و گۆڤارمان لەبارەی 

سینەماوە دەستدەكەوت، بە هەر شێوەیەك بووایە دەستاو دەستمان 
پێدەكردوو هەوڵماندەدا ش���تێكی لێوەفێربین و لەزانین و گرنگی ئەو 

هون���ەرە بێبەش نەبین، بۆ س���ەرچاوەكانی ئەدەب و هونەری ش���انۆش 
بەهەمان شێوە كە سەرچاوەكانی بە زمانی كوردی كەم بوون.

لەو گۆڤارانەی كە لەو سااڵنەدا زۆر جێگەی بایەخپێدان بوون گۆڤاری فیلم 
كە تایبەت بوو بەس���ینەمای رووسی و گۆڤاری فنون و ژماریەك گۆڤاری 

تریش كە لە میسرو واڵتانی تر تایبەت بە شانۆو سینەما هەبوون.
لە سااڵنی حەفتاكانی سەدەی رابردوودا ژماریەك گۆڤاری گرنگ لە واڵتانی 
ئەوروپا تایبەت بە سینەما هەبوون، كە زۆر بایەخیان بە هەواڵی سینەمایی 
و فیلمی نمایشكراوی ئەو كاتانە دەدا، ئەگەرچی هەموو گۆڤارێكی سینەما 
دەبێت زۆر گرنگی ب���ە الیەنی دۆكیۆمێنت و مێژووی ئەو فیلمانە بدات و 
بە چەند قۆناغێكدا تێپەرێت تاوەكو ش���وێن پێ���ی خۆی لە نێوەندەكەدا 

دەكات���ەوەو خوێنەران بەالی خۆیدا رادەكێش���ێت، ب���ۆ گەلێكی وەك 
ئێمەی ت���ازە دەركەوتوو لەو جیهانە فراوانەی سینەماش���دا، كە بیر 

لە دەركردنی گۆڤارێكی تایبەت بەهونەری فیلمس���ازی بە 
زمانی ك���وردی دەكەین���ەوە نابێت بەهەمان 

رێچكەی ئ���ەو گۆڤارانە بێت كە 
ش���ێوەیەكی  ب���ە 
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زانستیانەو پیشەیانە گرنگیان بەو هونەرە نەداوە، بۆیە بە پێویستی دەزانم 
ئەو گۆڤارە بتوانێت بەالنی كەم گۆش���ەیەكی بچووكی ئەو كەم وكوڕیانە 
پڕبكاتەوەو گرنگی بە الیەنە زانس���تیەكانی ئەو هون���ەرە ناوازەیە بدات، 
بەتایبەتی رەخنەی س���ینەمایی و فاكترەكانی بەهێزكردن و پێشخستنی 
س���ینەمای كوردی بەهەموو رەهەندەكانیەوە، ئەمەش نەك هەر بە پشت 
بەستن بە وێنەی پڕ لە ستاتیكاو جوانی، بەڵكو بەگەڕان بەدووای ماهیەت 
و روحیەت���ی ئەو هونەرە لە الی مرۆڤ���دا، بۆ ئەوی كوردیش بتوانێت لەو 

رێگایەوە گوزارشت لە خەون و خولیاو خەم و ئازارەكانی خۆی بكات.
كاتێ���ك دەمانەوێت گۆڤارێكمان لەبارەی س���ینەماوە هەبێت، پێویس���تە 
الیەنە تەكنیكیەكانی ئەو هونەرە لەبیر نەكەین كە س���ەرجەم هونەرەكانی 
ت���ری وەك رووناكی���و وێنەگرتن و دەنگ و ئیفێكت و مۆنتاژ و مۆس���یقا 
و الیەن���ە تەكنیكیەكانی دیكەی وەك ج���ۆری كامێراو 
ئ���ەو  مایك..هت���د  و  لێن���ز 

پێداویسیانەی لەو فیلمانە بەكار دەهێندرێت لەبیر نەكەین، یان پۆڵێنكردن 
و دابەشكردنی سینەما بەسەر رێچكەو قوتاخانەكانیەوە، تاوەكو لەرێگای 
ئەو گۆڤارەوە بتوانرێت زانیاری گرنك بەخوێنەر و هەوادارنی سینەما بدات 

و ئەو هونەرەی لەال خۆشەویست بكات.
ئەگەربمانەوێت ئەو ئاس���تەی ئێس���تای س���ینەما لە هەرێمی كوردستان 
پێش���بخەین، تەنها بەدەركردنی چەند گۆڤارێك و كارێكی س���ینەمایی و 
ڤیس���تیڤاڵ س���ازدان تەواو نابێت، بەڵكو الیەنێك���ی گرنگی ئەو برەودانە 
بە هونەری س���ینەما نەك تەنها لەالیەن حكومەتی هەرێمەوە، بەڵكو ئەو 
پەروەردە ئەكادیمیەی كە هەیە تەنها لە گۆشەنیگایەكەوە قەتیس نەكرێت 
و پێویس���تە دەرچووانی ئەو ئەكادیمیایە هەوڵبدەن خول و وۆركش���ۆپی 
سینەمایی بۆ هەوادارانی سینەما بكەنەوەو گەنجەكان فێر بكەن و عەشقی 
س���ینەمایان لەالدا دروست بكەن و سوود لەو هەواڵنە ببینرێت و كەسانی 
پسبۆر و شارەزا لەو بوارە لەدەرەوە بانگهێشت بكرێت كە ئەمەش گرنگی 

خۆی دەبێت بۆ پێشخستنی سینەما لەهەرێمی كوردستاندا.
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سینەما
لە پێگەی هونەردا
رەزا عەلی پوور

سینەما سەرەتا لە هەناوی پیشە و زانستەوە هاتەدەر و تا ئێستەش 
گەلێك الیەن، س���ینەما تەنها وەك پیشەیەك دەبینن، بەاڵم مێژووی 
سینەما بە ئاقارێكدا رۆیشتووە كە نەتوانین تاقە ئەم دیدەمان سەبارەت 
بە »پیشە � هونەر«ی سینەما ببێت و سینەما تەنها وەك بازرگانی و 
پیش���ەیەك ببینین. ئەمە نەك بەو مانایە پیشەیی بوون بە تەواوەتی 
خرابێتە الوە، بەڵكو بەو مانایە كە فیلم لە رێگەی كاڵكردنەوەی ئەو 
رەهەندەوە، توانیویەتی خۆی لە س���ینەما وەك پیش���ە دەرباز بكات 
و ببێتە س���ینەما وەك »هونەر� پیش���ە« و ئینجا سینەما لە پێگەی 
هونەردا. بە پێچەوانەی باوەری باو مەبەس���ت لە پیشەیی بوون تەنها 
كەڵك وەرگرتنی بەرفرە لە تەكنەلۆژیا و ئامێرە پیشەییەكانی سینەما 
نییە، بەڵكو مەبەست س���ەیركردنی سینەمایە وەك بازرگانیەتێك كە 
دەبێ لە باری مادییەوە بە س���وود بێت و پێش هەموو ش���ت سوودی 
ل���ە پێش چاو بێت. لێ���رەدا هەوڵدەدرێت هەندێ الیەنی س���ینەمای 
سەربەخۆ لە پێگەی هونەردا لەگەڵ سینەمای زاڵ لە پێگەی »پیشە� 
هونەر«دا بەراورد بكرێت و ئەم بەراوردەش س���ەرتای ناس���ینی دوو 
دنیای س���ینەماییە كە س���نوورەكانیان لە زۆر كاتدا تێكەڵ بە یەكتر 
دەبێت، كەواتە نابێ ئەمەمان لە بیر بچێت هەموو فیلمێكی سەربەخۆ 
س���ەر بە س���ینەمای هونەری و داهێنەرانە نیی���ە و هەموو فیلمێكی 
سیس���تەمی ستۆدیۆییش سینەمای ناهونەری نییە واتە گەلێك فیلمی 
س���ینەمای زاڵ لە گرنگترین فیلمە هونەرییەكانی مێژووی س���ینەمان 
و گەلێك فیلمی س���ەربەخۆش ناگەنە ئاس���تێكی هونەری، بۆیە ئەم 
دابەش���كردنەش وا لێرەدا هەیە، رەها و موتڵەق نییە و سەرەتایەكە 
بۆ پۆلێنكردنێكی گش���تی كە دواجار دەبێ لەس���ەر فیلمەكان بە جیا 

بدوێین. 
 لە س���ینەما لە پێگەی پیش���ە - هونەردا سیستەمی ستۆدیۆیی و لە 
ژوور هەموویانەوە هۆلیوود، زۆرترین نزیكایەتیی لە پیش���ە هەیە، لە 
تەكنەلۆژیاوە بۆ بازاڕ )سەرمایەگوزاری و فرۆش( و تەنانەت مۆدە و 
هەروەها بۆ كەڵكوەرگرتنی ئامرازی و پیشەیی لە رەهەندی هونەریی 
سینەما، واتە بەرهەمی سیستەمی ستۆدیۆیی دەركەوتەی تەواوەتیی 

ئ���ەو دیاردەیەیە كە »ئادۆرنۆ« و »هۆركهایمێر« پێیدەڵێن »پیش���ەی 
كەلتوور«. لە بەرانبەر ئەم س���ینەما ستۆدیۆیی و سیستەمییەدا دەكرێ 
باس لە چەند س���ینەمایەكی دیكە بكەین وەك »س���ینەمای ئاوانگارد«، 
»دژە س���ینەما« و تەتانەت »سینەمای ژێرزەمینی«. ئەگەرچی هەركام 
لەم سینەمایانە مێژوو و پێناسەی جیاوازیان هەیە بەاڵم خاڵێكی هاوبەش 
زۆربەی���ان پێكەوە كۆ دەكاتەوە كە بریتییە لە تەجرەبەی جیاوازكردن لە 
چاو س���ینەمای باو و رەسمی، بۆیە لێرەدا بە تەساموحەوە هەموویان لە 
ژێر ناوی س���ینەمای سەربەخۆدا كۆ دەكەینەوە. سینەمای سەربەخۆ بەو 
مانایەی ئەگەر لەگەڵ سیس���تەمی س���تۆدیۆییدا لە ملمالنێیەكی ئاشكرادا 

نەبێ كەمترین پێوەندیی هەیە.
س���ینەمای سەربەخۆ لە پێناسەیەكدا بریتییە لەو سینەمایەی كە زۆرجار 
دەرهێنەر خۆی بەرهەمهێنەرە و بە بوودجەیەكی كەم هەوڵ لە سازكردنی 
بەرهەم یان كۆمەڵە بەرهەمێك دەدات كە سیستەمی ستۆدیۆیی قەبووڵی 
ن���اكات و لەبەر رەهەندی مانایی و ریس���ككردن لە هێنانە ئارای بابەت و 
تەكنیكی ئەزموون نەكراو، ئامادە نییە لەس���ەری سەرمایەگوزاری بكات. 
ئەگەرچی ئەم پێناسەیە گشتی و ناڕوونە بەاڵم ئامادەنەبوونی دەرهێنەری 
سەربەخۆ و س���ینەمای بە پیشەبوو بۆ پێكەوە كاركردن دەتوانێ هەندێ 

تایبەتمەندیی ئەم سینەمایەمان بۆ روون بكاتەوە. 
ئەمە وتەیەكی سەلماوە كە سینەمای زاڵ و رەسمی لە پێوەندیی ئابووری 
و بابەت���ی ئایدیۆلۆژی���ك، فۆرمی خۆی وەردەگرێت. واتە س���ینەمای باو 
س���ەرمایە دادەنێت و س���ەرفی دەكات تا ئایدیۆلۆژیایەك بە ش���ێوەگەلی 
ناراس���تەوخۆ و هونەری وەك بابەتێكی بەڵگەنەویس���ت و ئاسایی نیشان 
بدات. بۆیە لە خوێندنەوەی رەخنەیی س���ینەمادا بەردەوام س���ێ پرسیار 
گرنگن: سوبژەی ئاخێوەر كێیە؟ ئایا ئەم سوبژەیە لە كوێی شوێنكاتدایە 
و چ پێوەندییەكی بە مێژووەوە هەیە و چۆن لەوێدا جێگیر بووە؟ ئایا ئەم 
س���وبژەیە دەخوازرێ ببێتە قەدەر و چارەنووسی كێ و بە كوێ دەگات؟ 
با ئەم پرس���یارانە لەسەر ژانرێكی سینەمای باو )كە زۆر حەز بە مانەوە 
لە ناو ژانردا دەكات( تاقی بكەینەوە: لە س���ینەمای رەس���می و لە ژانری 
»وێس���تێرن«دا بەردەوام »پیاوێكی سپی پێست« هەیە كە دەگاتە ناو 
ئاژاوە و نەزم و یاس���ا زاڵ دەكات، لە سەرەتای جێگیركردنی دەسەاڵتی 
یاس���ادا و بە گەڕاندنەوەی حەق بۆ مافخوراو س���زای تاوانباران جێگەی 
مێژوویی خۆی دەدۆزێتەوە. هەروەها ئەمە ئایندەی روونی واڵت و ش���ار و 
س���ەركەوتنی یاس���ا و حەقیقەتی لە قاڵبی یاسادراوە كە دەبێتە قەدەر و 
ئایدیای داهاتوو. لەو ژانرەدا بە شێوەیەكی ئاشكرا بانگەشە بۆ بەهاگەلێك 
وەك نەزم، یاس���ا، پیاوی یاس���ا، یان پیاوانی الیەنگری یاسا و داهاتووی 
پ���ڕ لە ئارامیی هاواڵتییان و س���ەرگرتنی دادپەروەری و ئازادی دەكرێت. 
ئەمە وەك كلێش���ەیەك تا ئێستەش بۆ ژانرەكانی دیكەش درێژ دەبێتەوە 

له  سینه مای سه ربه خۆدا 
ئه و گه شبینییه  ئایدیۆلۆژییه  بوونی نییه  tt
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و بەش���ێكی بەرچاوی سینەمای رەس���میی هۆلیوود بەم كلێشەیە ئیش 
دەكات كە بریتییە لە: نەزم و ئارامیی سەرەتا/ نائارامی و ئاشوفتەیی/ 
و لە دواجاردا گەڕاندنەوەی نەزم. لەم كلێشەیەدا ئاشوفتەیی و نائاسایی 
وەك دیاردەیەك���ی دەگمەن دەنوێندرێ كە لە نێ���وان دوو نەزمدا هیچ 
چارەیەك���ی نیی���ە جگە لەوەی كۆتایی پێ بێت، وات���ە لێرەدا هەژاری، 
قەیرانی رۆح���ی و كۆمەاڵیەتی وەك دیاردەیەكی تێپەڕ نیش���اندەدرێت 
كە ل���ە واقیعدا وا نییە و ئەم���ە گۆڕینی ئاش���كرای حەقیقەتی ژیانە. 
بەاڵم لە سینەمای سەربەخۆدا ئەو گەش���بینییە ئایدیۆلۆژیكییە بوونی 
نییە، س���ەیری »سەیرتر لە بەهەشت«ی جیم جارموش وەك فیلمێكی 

هونەریی دەرهێنەرێكی سەربەخۆ زۆر شت روون دەكاتەوە. 
س���ینەمای زاڵ لە باری س���وبژەی ئاخێوەرەوە كەمترین س���ەرنج بەو 
سوبژانە دەدات كە گرفتاری كێشەی ئابوورین وەك چەوساوەكان، چما 
لەو دنیایەدا ش���تێك بە ناوی كرێكار، بێ پارە و رەنجی ئابووری بوونی 
نەبێ���ت، لە كاتێكدا لە دێكۆرەوە بۆ سێكانس���ەكانی ناو باڕ و خانوو و 
س���یارە و. بەزۆری جەخت لەس���ەر فراوانی و مەس���رەفكردن دەكات و 
ئەگەر بە رێكەوت وەها س���وبژەیەكیش هەڵببژێرێ لە بونیادی واقێعیی 
كێشەكەی قووڵ نابێتەوە، واتە لەو سینەمایەدا سیستەم و ئایدیۆلۆژیای 
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چەوساندنەوە و نابەرابەری و مەسرەفكردن بە شێوەیەكی رادیكاڵ ناخرێتە 
بەرپرس���یار. بە پێچەوانەی باوەڕی باو ئەم���ە هەرگیز و تەنها بابەتێكی 
ناوەرۆك���ی نییە، چونكە س���ینەمای زاڵ ئ���ەوكات دەتوانێ وەك هونەری 
سینەما بمێنێتەوە كە ئەو بایەخانە بە زۆری بباتە ناو دەڤەری مانا پاڵەكی 
و شاراوەكانەوە و بە زمانی وێنە لێیان بدوێت، كەواتە پێش هەموو شتێك 
زمانێكی وێنەیی دەخولقێنێ كە پشتیوانی لە مانا جێ مەبەستەكانی ئەو 
دەكات. لێرەدای���ە كە تەكنیك دەبێتە یەكێ���ك لە گرنگترین كۆڵەكەكانی 
ئ���ەم س���ینەمایە، تەكنیكگەلێك كە پێش هەموو ش���تێك دەیانەوێ هەم 
خۆی���ان و هەم فیلمب���وون و ئایدیۆلۆژیك بوونی خۆیان دابش���ارن، بۆیە 
س���ینەمای زاڵ بە زۆری لە رێس���ا جێكەوتووەكانی فیلمس���ازی پێرەوی 
دەكات و كەمترین هاتوچۆ و تێپەراندنی لە ژانرێكەوە بۆ ژانرێكی دیكە و 
تێكدانی رێساكانی هەیە. لە كاتێكدا سینەمای سەربەخۆ زۆرترین جەخت 
لەسەر الیەنەكانی فیلمبوون و نیشاندانی تەكنیكەكانی خۆی دەكات، واتە 
س���ینەمای زاڵ هەوڵدەدا بینەر لە خۆی���دا نوقم بكات وەك ئەوەی دنیای 
وێنەكراوی فیلمێك بە واقێع تێبگات، بەاڵم سینەمای هونەری و ئاوانگارد 

بە پێچەوانەی ئەمە دەجووڵێتەوە. واتە بە ش���ێوەی 
جیاواز رێس���ا و دان���راوە س���ینەماییەكان )هەر لە 
ژانرەوە تا س���وبژەگەلی بە تیپ بووی سینەمای زاڵ( 
تێكدەدات و دەیخاتە ژێر پرسیار و رەفزی دەكاتەوە. 
ئەم س���ینەمایە لەبەر ئ���ەوەی كۆمەڵێك كەڵكەڵەی 
سیاسی و جوانیناسیی هەیە، واتە لەبەر ئەوەی لەگەڵ 
رەهەندی جوانیناسی و هونەریی سینەمای باودا گرفتی 
هەیە و هەروەها لەبەر ئەوەی لەگەڵ ئایدیۆلۆژیای زاڵی 
كۆمەڵگا و هەناوی فیلمی باودا دیسان لە ملمالنێدایە، 
خودی ئ���ەم ملمالنێیە دەكات ب���ە كەڵكەڵەی خۆی و 
ل���ە هەندێ كاتدا بە ش���ێوەیەكی فورمالیس���تی وەاڵم 
بەو پرس���انە دەداتەوە. لەوەها حاڵەتێكدا سترەكتۆر و 
چن���راو )texture(ی فیلمەكە ب���ە تەواوەتی جەختی 
لەس���ەر دەكرێ، بۆیە لە زۆر كاتدا س���ەرنجی بینەر بۆ 
س���ەر پرۆس���ەی بەرهەمهێنان و خودی فیلم و شێوەی 
بەرهەمهێنانی مانا و رەهەندە ش���اراوەكانی بەرهەمهێنانی 
مانا و فیلم، رادەكێشێ وەك فیلمەكانی )ژان لۆك گۆدار( 
ك���ە زێدەڕۆیی لە مونتاژدا دەكرێ. بۆیە گێرانەوەی خەتی 
و سەر راس���ت كەمتر دەبینرێت هەر ئەمەش وادەكات كە 
بین���ەر لە ناو فیلم���دا نوغرۆ نەبێ���ت و مەودایەك بە مانا 
»برێش���ت«ییەكەی لە نێوان خۆی و فیلم و دنیای واقیعدا 
بەدی بكات لە كاتێكدا لە سینەمای گێڕانەوەیی زاڵدا هەوڵ 
دەدرێ���ت بینەر لە نێو فیلمدا نوقم بێ���ت و دنیای فیلم بە 
دنی���ای واقیع بزانێت. س���ینەمای س���ەربەخۆی هونەری بە 
هەڵبژاردنی سوبژەی ئاخێوەری قەیراناوی و پەراوێزی )وەك 
ش���ۆفیر تەكسییەكانی فیلمی »ش���ەو لەسەر زەوی«ی جیم 
جارم���ووش( و هەروەها زێدەڕۆیی لە نواندنی تەكنیكدا)وەك 
فیلمەكانی گ���ۆدار(، یان بەتاڵكردنەوەی خ���ۆی لە تەكنیك 
)وەك فیلمەكان���ی ش���انتاڵ ئاكێرمەن( دەی���ەوێ مەودایەكی 
رەخنەگرانە بۆ بینەر برەخس���ێنێت، بەمەش بەشێكی گەورەی 

سینەما لە پێگەی هونەردا ساز دەبێت. 
بەهەرحاڵ ئەگەر س���ەردەمێك پێویستیی تەكنەلۆژیای قورس 
و بوودجەی گەورە دەرەتانێكی كەمی بۆ س���ینەمای سەربەخۆ 

دەهێش���تەوە، لە ئێس���تەدا بە گەشەس���ەندنی كامێراگەلی دیجیتاڵی كە 
كوالیتەیەكی نزیك لە mm 35 یان هەیە باس لەوە دەكرێ س���ینەمای 
س���ەربەخۆ و تایبەت گەش���ەیەكی زیاتر بكات، بەاڵم ه���اوكات گریمانی 
ئەوەش هەیە ئەمجار س���ینەمای سەربەخۆ لەبەر سانا بەدەستەوەدران و 
فراوانبوونی، زیاتر لە كلیش���ەكان نزیك ببێتەوە و نوێگەری و ریسككردن 
مانایەك���ی نەمێنێ، واتە تەنه���ا تەجرەبەكردنێكی بێ مەبەس���ت بێت و 
كەڵكەڵ���ەی قەیراناویكردنی جوانیناس���ی و ئایدیۆلۆژیای س���ینەمای باو 

له  سینه مای زاڵدا هه وڵده درێت 
بینه ر  له  ناو فیلم دا نغرۆبێت tt
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بدۆڕێن���ێ، ئەم دۆڕاندن���ەش ئەوكات گرن���گ دەبێتەوە 
كە سینەمای س���ەربەخۆ ملمالنێیەكی نامێنێت و ش���تێكی نامێنێ تا لە 
سینەمای زاڵ جیاوازی بكاتەوە. چونكە سەرەڕای ئەو ملمالنێیە سینەمای 
باو بەردەوام لە س���ینەمای س���ەربەخۆ كەڵكی وەرگرتووە بە زۆری پێی 
قەرزدارە، س���ینەمای سەربەخۆ و ئاوانگارد لە بەرینكردنەوەی تەجرەبەی 
جوانیناس���ەكی و هونەریی سینەمادا گەلێك رچەی تازەیان شكاندووە كە 
سینەمای باو و زاڵ بەردەوام هەوڵی قۆرخكردن و بەهی خۆكردنی ئەوانەی 
داوە، ب���ۆ نموونە رۆژێك لە رۆژان س���ینەمای »كوئێر« كە لە كێش���ەی 

هۆمۆسێكسواڵەكان دەدوێت و دەچێتە خانەی سینەمای 
ژێرزەمینیی���ەوە ل���ە بێزراوترین الیەنەكانی س���ینەمای 
زاڵ ب���وو لە كاتێكدا بە الی ئەوەوە بە هیچ ش���ێوەیەك 
بایەخی باس���كردنی نەبوو، بەاڵم ئێستە سااڵنە هەمان 
س���ینەمای باو و هۆلیوودی ئەو كێش���ەیەی وەرگرتووە 
و ب���ە پێ���ی پێوەرەكانی خۆی فیلمی لێ س���ازدەكات 
)بڕوانە فیلمی »كوێس���تانی ب���رووك بەك« و…( و 
هەندێجار خەاڵتیشی پێدەدات. دیارە ئەمە موسادرە و 
ئیحتیواكردنێكی ساكارە كە سینەمای زاڵ و رەسمی بە 
نیسبەتی سینەمای ناڕەسمی و سەربەخۆوە هەیەتی. 
كەواتە لەوەها موحافیزەكارییەكدا، گرنگیی سینەمای 
س���ەربەخۆ ب���ە زۆری لەوێدایە كە ئاس���ۆ نوێیەكانی 

رەهەندی هونەریی سینەما دەربخات.

گرنگی سینه مای سه ربه خۆ له وه دایه 
 که  ئاسۆ نوێیه کانی ره هه ندی هونه ریی

 سینه ما ده رده خات
tt
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سینەمای 
كالسیك
تەها كەریمی

»س���ینەماتوگراف« ساڵی 1895 وەك بونەوەرێكی غەریب و نەناسراو لە 
الیەن برایانی لومییەرەوە پێشكەش كرا. پێشكەش بە كێ كراو بۆچی؟.. 

خۆیشیان نەیان دەزانی!
دەڵێن )ژورژ مەلیەس( ئەو كەسەی خەیاڵە چیرۆكی بەم بونەوەرە ئاشنا 
كرد، دەچێتە اڵی باوكی برایانی لومییەر و داوای كرینی س���ینەماتۆگراف 
دەكات. باوك���ی لومیی���ەرەكان پێ���ی دەڵێ ش���وێن كاڵوی اڵر مەكەوە.. 
مەیك���ڕە.. س���ینەماتۆگراف تەنیا ئامێرێكی زانس���تییە و دۆزراوەتەوە.. 

خەڵك ماوەیەكیتر لێی بێ تاقەت دەبن و لە بیری دەبەنەوە!
س���ینەماتۆگراف بە یارمەت���ی )مەلیەس و پۆرت���ەر و گریفیس و...( و 
س���ەدان و هەزاران كەسی ناسراو و نەناسراو گەشەی كرد و گەورە بوو.. 

پێرەوكەبوو لێومانی گرت و هات.. تا ئێستا.

دوای یەك���ەم نمایش���ی بە كۆمەڵی فیل���م لە 28 دیس���امبری 1895 لە 
گازینۆیەك���ی پاری���س، رۆژ لە دوای رۆژ هەزاران هۆڵی نیش���اندانی فیلم 
لە سەراس���ەری دونیا كرایەوە و پێش هەمووان، كرێكار و بێكار و چینی 
خوارەوەی كۆمەڵگا بە لێشاو روویان تێكرد و پێی سەرسام بوون. چینی 
دەسترویشتووی بۆرژوا سەرەتا پێیان عەیب بوو سەر بەم هۆاڵنەدا بكەن، 
ئەویش لەگەڵ كۆمەڵێك یەخە چڵكن و گیرفان بەتاأل و دەموچاونەش���ۆر 

كە زۆربەیان بۆنی ئارەقیان لێ دەهات...
س���ینەمای فەقیرحاڵ، كە خویش���ی خۆی نەدەناس���ی، بێ ورە پاڵی بە 
شانۆ و رۆمانەوە دابوو، جار جار خۆی لە سەما نۆێ دەكردەوە، سەیری 
شێوەكاری و پەیكەرەسازی دەكرد و.. چینی یەخەچڵكن چەپڵەیان بۆ لێ 
دەدا و چینی بورژوا بە گومانەوە سەیریان ئەكرد..! لەم سااڵنەدا گریفیس 
)كە بە باوكی س���ینەمای رۆژئاوا ناوزەد دەك���رێ( لە الیەن برادەرێكەوە 
پێشنیاری پێدەكرێت دەقێك بو سینەماتۆگراف بنووسێت. ئەو كە پێشتر 
دەقی ش���انۆیی و چیرۆكی دەنووسی بەم پێش���نیاری برادەرەی دڵگران 
دەبێت و پەی دەڵێ یانی تۆ من ئەوەندە بە كەم دەزانی؟ یانی تۆ ئەوەندە 
بە نزمم دەزانی؟ بەاڵم دواجار بێ پارەیی پاڵی پێوە دەنێت بۆ س���ینەما 

بنووسێت و دواجار ببێت بە باوكی ئەم بونەوەرەیە لە رۆژئاوا...
سینەمای بێدەنگ لە ساڵی 1895 تا 1927، رۆژ دوای رۆژ گەشەی كرد و 
دەوڵەمەند بوو، وردە وردە بەرەو سەربەخۆیی رۆشت و لە ساڵی 1915 و بە 
دروستبوونی فیلمی »لە دایكبوونی نەتەوەیەك« لە دەرهێنانی گریفیس، 
سەرنجی دۆست و نادۆستی بۆ خۆی ڕاكێشا. سینەما سەربەخۆیی لە شانۆ 
و رۆمان و هونەرەكانی دیكە وەرگرت و هاوكات سەرنجی دەیان و سەدان 
س���ەرمایەداری گەورەی بۆالی خۆی راكێش���او وای لێ كردن سەرمایەی 
خۆیان بهێننە ناو س���ینەما و چاوەڕوانی قازانجی چاوەڕواننەكراو ببن بە 

پاڵپشتی ملوێن ملوێن بینەری سەرسام بەم هونەرە تازە.
لە ماوەیەكی كورتدا چەندین ملوێن بینەری تامەزرۆ، كەم و زۆر لە هەموو 
دونیا، پارەیان دەدا فیلم ببینین، پارەیان دەدا ش���وێن چیرۆكی فیلمەكە 
بك���ەون، پارەیان دەدا لەگ���ەڵ قارەمانی فیلم���ەكان بگەڕێن، پێبكەنن، 
بترسن، تێبكۆشن و لەگەڵ ئەودا بەرەو لە ناوبردنی دژەقارەمان و بەرەو 

سەركەوتن )برێك جاریش بەداخەوە بەرەو تێكشكان( برۆن.. 
لێ���رەوە وردە ورەد چیرۆكی فیلم���ەكان بەئاگا و بێ ئاگا، هاوكات لەگەڵ 
ناس���ین و خوێندنەوەی دەرونناسی بینەران، بەرەو شێوەیەك »فورموڵە 
بوون« رۆیشت، لەگەڵ سااڵنی سینەمای بێدەنگدا، فیلمسازەكان زۆر ورد 
و قووأل زمانی وێنەی���ی گێڕانەوەیان دۆزییەوە و توانیان چیرۆكی دوور و 
درێژ بە یارمەتی وێنەكان بگێرنەوە، لەگەڵ زمان كردنەوەی س���ینەما لە 

ساڵی 1927، ئەم بالغ بوونە زیاتر و زیاتر دەركەوت.
ساڵی 1927 تا 1935 ساڵی سەرسام بوون بە دەنگ و شڵەژان و دواجار 
هێ���ور بوون���ەوە و دەركی »دەن���گ » بوو لە جێگ���ەی تایبەتی خۆیدا. 
وات���ە س���ااڵنی 1927 و 1928 و 1929 بەش���ێكی زۆر ئەوەندە بە دەنگ 
سەرسام بوون، هەموو هەوڵ و تێكۆشانی دۆزینەوەی زمانی سینەماییان 
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لە بیر چ���ۆەوە و فیلمەكانیان پڕ كرد لە 
قسەكردنی بەردەوام و موزیك، بەاڵم دوای زرینگانەوەی زهنیان، دەنگ 

جێگەی تایبەتی خۆی لە گێرانەوەی سینەماییدا دۆزییەوە.
زۆربەی مێژوونوسان و تیورسیەنەكانی سینەما سااڵنی 1935 تا 1945 
بە سااڵنی زێرینی سینەمای كالسیك دادەنێن. لەم سااڵنەدا كە سینەما 
گەش���تبووە ئاس���تێكی بەرین و گەشە كردوو، س���ااڵنە سەدان فیلمی 
س���ینەمایی بەرهەم دەهاتن كە كۆمەڵێك پێوەریان تێدا رەچاو دەكرا 
و بین���ەری ئەم فیلمانە كەم ت���ا زۆر زۆربەی ئ���ەم پێوەرانەی لە ناو 
فیلمەكان���دا دەبین���ی و پێیانگۆش دەكرا. بینەر ب���ێ ئەوەی بە خۆی 
بزانێ. زەوق و س���ەلیقەیەكی تێدا پەروەردە دەكرا و پێوەرەكان لە ناو 
نائ���اگای ئەودا رەگیان دادەكوتاو فیلم لەگەڵ فیلم زیاتر و زیاتر زەینی 

شكڵی دەگرت.
باس���ی ئەوەمان كرت كە س���اڵی 1915 و بە دروستبوونی فیلمی »لە 
دایك بوونی نەتەوەیەك« یەكەم دەنگۆی س���ەربەخۆی سینەما سەری 
هەڵداو لەگەڵ رۆژ بە رۆژ دەوڵەمەند بوونی بەرەو بالغ بوون رۆش���ت. 
بەاڵم ئەمە بەو مانا نییە كە بڵێن پش���تی لە شەش هونەرەكەی دیكە 
كردبێت. لە راس���تیدا سەرچاوەی پێوەرە سینەماییەكان لە نووسین و 
دەرهێناندا بە تایبەتی دەگەڕاوە بۆ شانۆ و رۆمان. ئەگەر بزانین رۆمان 
هونەرێكی تازەیەو تەنیا تەمەنی چوارس���ەد و چەند س���اڵێك دەبێت، 
بۆم���ان دەردەكەوێت كە دەقە ش���انۆییەكانی یۆنان و نوس���ینەكانی 
ئەرەس���توو لە كتێب���ی »پۆیتیك= بوتیقا« بە كۆنترین س���ەرچاوەی 

پێوەرەكانی سینەما ناوزەد دەكرێت.
1935 تا 1945، س���ااڵنی زێرینی ستۆدیۆ س���ینەماییەكانی ئەمریكا و 
لە پلەی دوهەمیش���دا س���تۆدیۆكانی ئوروپا بوو زۆرینە فیلمە بەرچاوە 
كالس���یكەكان لەم دە س���اڵەدا بەرهەم هاتن. فیلمەكان دروستدەكران 
و چەندین هەزار س���ینەمایش بەردەوام خەریكی نمایش���ی فیلم بوون و 
ژمارەی ئێجگار زۆری بینەرانیش، سەرسام و تامەزرۆ، چاوودڵیان اڵی 
چیرۆكی فیلمەكان و دەم و چاو و جلوبەرگی ئەس���تێرە سینەماییەكان 
بوو. ئەستێرە سینەماییەكان سوڵتانی دڵی بینەران بوون. خۆشەویستی 
بینەران بۆ ئەس���تێرە س���ینەماییەكان وای كردبوو هەموو پەراوێزێكی 

ئاسایی ئەستێرەیەكی سینەمایی اڵی ئەوان گرینگ و جێگەی سەرنج بێت. 
ئەگەر بڵێین ئەو سااڵنە گەرم و گورترین رۆژانی سینەما بوون و زیاترین 
عاشقی سینەما دەروێش���انە چاویان دەبڕیە پەردەی پیرۆزی سینەما! بە 

هەڵەدا نەچووین.
هەر كە بینەر دەچوە ناو هۆڵی سینەماوە، دنیای دەرەوەی لە بیر دەچۆوە 
لە ماوەی ئەو دوو س���اعەتەدا بە ت���ەواوی لەم دنیایە دەچوە دەرو خۆی 
لە دنی���ای فیلمەكەدا دەبینیەوە. لە گەأل قارەمانی فیلمەكەدا پێدەكەنی، 
دەترسا، توش���ی دڵەڕاوكێ دەبوو، غەمگین دەبوو، دەگریاو فرمێسك بە 
گۆناكانیدا دەهاتە خوار و.. ئەگەریش بزانین بە شێكی زۆری ئەم فیلمانە 
بە خۆش���ی تەواو دەبوون )Happe End( ئەوا لە كۆتایی فیلمەكەدا 

بینەریش وەك ئەوان هەستی بە سەرخۆشی و سەركەوتویی دەكرد.
دووبارە هەر پێویس���تە بزانین لەم دە س���اڵەدا ئوروپا و دواجار ئەمریكا 
بەرەو شەڕی دوهەمی جیهانی رۆشتن و ئەمەش یانی هەژاری و ماڵوێرانی 

و جیابوونەوە لە كەس و كار.. یانی رەنجی ئێجگار زۆر.
زۆر ج���ار خەڵ���ك بۆ فەرامۆش���كردنی ئێ���ش و ئازارەكانی���ان رویان لە 
هۆڵەكانی س���ینەما دەكرد. پەرتۆلد برێشت لە بەرامبەر ئەم سینەمایەدا 

هەڵوێست وەردەگرێت و بە چەندین شیعر 
و نوس���ین و دواج���ار تی���ۆری هێرش 
دەكاتە س���ەر كۆمپانیاكانی هۆلیوود 

و بە »كارخانەی خەونسازی » 
ناوزەدی���ان دەكات. ئەو پێیوایە 

ئەم س���ینەمایە زیات���ر وەك مادەی 
س���ركەر بۆ چەند ساعەتێك بینەر 

دەخافڵێنێ���ت و هەرك���ە ل���ە 
هۆلەكە هاتە دەرەوە دونیای 
بێڕەحمی واقیعی دەرەوەی 
هۆڵ زیلەی لێدەدات. ئەو 
دەیگوت سینەما و هونەر 
بە گش���تی دەبێ رووی لە 
نەك  بێت  بین���ەر  ئەقڵی 
ئێحساس و عاتیفەی ئەو 
دەب���ێ چ���اوی بكاتەوەو 
بكات���ەوە  هوش���یارتری 
بۆ ئ���ەوەی خۆی دەس 
ب���ە كار بێت بۆ گۆڕینی 
واقیع���ی تاڵ���ی ژیان���ی 
خۆی، ن���ەك بە خەیاڵ 
روداوە  و  داپۆشێ  خۆی 
فەرام���ۆش  تاڵ���ەكان 

بكات.
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ئەڵبەت لە بەرامبەریشدا وەاڵمی سەرنجراكێش دەدرایەوە و باس لە الیەن 

پۆزەتیڤەكانی ئەم سینەمایە دەكرا. 
فیلمی »رۆژی ئەرخەوانی قاهیرە« لە نووس���ین و دەرهێنانی ودی ئالێن 
زۆر بە جوانی ئەم باس���ەی كردۆتە بابەتی فیلمەكەی و تیشكی خستۆتە 
سەر هەر دووالیەنی پۆزەتیڤ و نێگەتیڤی ئەم سینەمایە، واتە سینەمای 

كالسیك.
سینەمای كالسیك تا ئێستەش خاوەنی زیاترین ژمارەی بینەرە. سینەمای 
مۆدێرن و پۆست مۆدێرن بە هەر دوكیانەوە نەیانتوانیوە زیاتر لە 20% ی 
بینەرانی ئەم س���ینەمایە بەرەو الی خۆیان راكێشن و بەرهەم هێنەرانیش 
تا ئێستا زیاتر رویان لە سینەمای كالسیك و پێوەرەكانیەتی و لە راستیدا 
فۆرمی كالس���یك هەروەك ئاماژەمان پێكرد، فۆرمێكی 2500 ساڵەیە و لە 
دەقە ش���انۆییەكانی یۆنانەوە سەرچاوەی گرتوە و لەم ماوە دوورودرێژەدا 

ئەم پێوەرانە توانیویانە سەرنجی بینەر بۆ گێڕانەوە رابكێشن.
تایبەتمەندیەكان���ی پێش ئەوەی بچینە ناو پێوەرەكان  و 

كالس���یك،  ئەو س���ینەمای  بین  ئاگادار  دەبێ 
زەمینەیەی چیرۆكی 
كالس���یكی تێدا 
دەدات،  روو 
ك���ی  یە مینە ە ز

نامۆدێرن و ترادیش���ناڵە. واتە گێرانەوەی كالس���یك لە زەمینەیەكدا روو 
دەدات كە هێشتا مرۆڤ بە وەالمەكانی رابردوو رازیە. هەموو شتێك روون 
و ئاش���كرایە و پێوەندیەكان روونن. الیەنی خێر و الیەنی شەڕ بە تەواوی 
دیارن و هەموو شتێك خاوەنی مانای خۆیەتی و گومان هەموو شوێنێكی 
نەتەنیوەتەوە. ئەگەر كەس���ێك كارێ���ك دەكات رێك مەعلووم و دیارە كە 
بۆچی ئەو كارە دەكات. واتە هەموو شتێك لە دنیایەكی )علت و معلول(

یدا روودەدات.
تایبەتمەندیەكان:

لە گێڕانەوەی كالسیكدا یەك كەسایەتی سەرەكی هەیە )پروتاگۆنیست = 
قارەمان( و روداوەكان لە دەوری ئەم كەس���ایەتیەن و هەموو كەسایەتیە 
الوەكیەكان بۆ روونكردنەوەی تایبەتمەندیەكانی كەس���ایەتی س���ەرەكی و 
لە پێناو ئەودا دروس���ت دەبن. هەر كەس دێتە س���ەر رێگەی كەسایەتی 
سەرەكی و دەبێتە بەشێك لە گێڕانەوە، دەبێ بە پێی زەرورەتی كەسایەتی 
یەكەم دەربكەوێت و نابێت س���ەرنج راكێشتر و رەنگینترو دیارتر بێت لە 
كەسایەتی سەرەكی. ئەم كەسایەتیە سۆز و عاتیفەی بینەر بۆ الی خۆی 
رادەكێشێت و لە درێژەی گێرانەوەكەدا بینەر لەگەڵ ئەم كەسایەتیە هاورێ 
دەبێت و لەگەڵیدا هاوس���ۆزی دەكات. جاری وا هەیە كۆمەڵە كەسێك كە 
خاوەنی یەك ئامانج و روانگەبن جێگەی كەس���ایەتی سەرەكی دەگرنەوە 
بۆ نمونە كەس���ایەتی س���ەرەكی دەتوانێ گروپ یا حیزب و جەماعەتێكی 

تایبەت بێت.
ل���ە بەرامب���ەر هەر پروتاگۆنیس���تێكدا كەس���ایەتیەك هەیە ك���ە بە دژە 
قارەمان)ئانتاگۆنیس���ت( ناو دەبرێت. بینەر لەگ���ەڵ ئەم دژە قارەمانەدا 
نیی���ە و حەز بە لە ناوچوونی دەكات و هاوس���ۆزی لەگەڵدا ناكات. جاری 
وای���ە دژە قارەمان مرۆڤ نیە و سروش���تە: بۆ نمون���ە قارەمانی چیرۆك 
كەشتیەكی شكاوە و لە ناو دەریادایە. ئاوی دەریا لە بەرامبەر تێكۆشانی 
قارەماندا ئەوێس���تێت و لە وانەیە بیخنكێنێت. لێرەدا ئاوی دەریا دەوری 

دژەقارەمان دەگێڕێت.
قارەمانی گێڕانەوەی كالس���یك چاالك و ئەكتیڤە و لەبەرامبەر كێشەكاندا 
بە كارامەیی دەكەوێتە بەربەرەكانی و هەوڵ دەدات بە هەموو هێزیەوە بە 

سەر كێشەو بەربەستەكانیدا سەر بكەوێت.
قارەمان���ی گێڕانەوەی كالس���یك خاوەن ئامانجێكی روون و ئاش���كرایە و 
ئێم���ەی بینەر ئاگام���ان لە ئامانجەكەیەتی و هاوس���ۆز لەگەڵ ئەو بۆمان 
گرینگە بزانین ئەو بە ئامانجەكەی دەگات یان نا.. هاوس���ۆزیمان بۆ ئەو 
وام���ان لێ دەكات بە ئەندازەی ئەو حەز بكەین بە ئامانجی خۆی بگات و 

سەر بكەوێت.
الیەنی خێر و ش���ەر بە تەواوی لە گێرانەوەی كالسیكدا دیارەو سنووری 
دیاریكراوە. قارەمان الیەنی خێر و دژەقارەمان الیەنی شەڕە، واتە دونیای 
گێڕانەوە دنیایەكی ڕەش و سپییە. بەرەی خێر و بەرەی شەڕ بە ئاشكرایی 

دەردەكەون.
یەك رووداوی سەرەكی تا كۆتایی دەگێردرێتەوە و لەوانەیەی یەك تا دوو 
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رووداوی الوەكیش ببن بەاڵم دەبێ لە خزمەت و لە پێناو دەولەمەندكردنی 
دیرۆكی س���ەرەكی دابن و بۆ خۆیان س���ەربەخۆییان نیە. ئەگەر رووداوی 
سەرەكی بە روبارێك بشوبهێنین، روداوە الوەكیەكان شیون كە دەچنەوە 

سەر ئەم روبارە و پڕئاوتری دەكەن.
رووداوی چاوەڕوان نەكراو )تەسادوفی( لە گێڕانەوەی كالسیكدا زۆر كەم 
و ئەگەر بوونی هەبێت پێش���زەمینەی بۆ دەچندرێت. واتە روداوەكانی ناو 
گێڕانەوەی كالس���یك لە كەش و هەوایەكی مەنتقیدا روو دەدەن و هەموو 

كردەوەیەك هۆكارێكی دیاری هەیە )علت و معلول(.
كۆتایی گێڕانەوەی كالس���یك داخراوە. واتە لە كۆتایی فیلمەكەدا هەموو 
ش���تێك ی���ان زۆربەی ش���تەكان روون دەبن���ەوە و پرس���یاری بێ وەاڵم 
نامێنێتەوە.بینەری كالس���یك لە كۆتایی فیلمەكەدا بە تەواوی سەركەوتن 
یان س���ەرنەكەوتنی قارەمان دەبینێت و ئەگەرچی بە درێژایی رووداوەكان 
هەناسەسوار بووەو ترس و دڵەڕاوكێ لەگەأل بووە، بەاڵم لە كۆتاییدا لەگەڵ 
 happy( سەركەوتنی قارەمان ئارام دەبێتەوە و ئەگەریش كۆتایی خۆش
end( بێت )كە زۆربەی فیلمە كالس���یكەكانی هۆلی���ود كۆتاییەكانیان 

خۆشە( ئەوا بە ئاسودەیی و دڵنیایی لە هۆأل دێتە دەرەوە.

ستراكدێری گێڕانەوەی كالسیك سێ پەردەییە و ئەمەش هەروەك باس 
كرا لە درامی كۆنی یۆنانی و لە نوسینەكانی ئەرەستوو وەرگیراەوە.

ل���ە پ���ەردەی یەكەمدا كەس���ایەتی و ش���وێن و ف���ەزای چیرۆكەكە 
دەناس���رێنێت. لەم پەردەدا هێش���تا هەموو ش���تێك لە سەر جێگەی 
خۆیەتی و ئێمەی بینەر لەگەڵ فەزاو تایبەتمەندیەكان ئاش���نا دەبین. 
لە كۆتایی پەردەی یەكەمدا روداوێكی تایبەت روو دەدات كە ئارامی و 
دڵنیایی و س���ەقامگیری لە ناو دەبات و دنیای كەسایەتی )قارەمان( 
توشی نائارامی و ناسەقامگیری دەكات. بەم رووداوە دەوترێ )نوختەی 
عەتفی 1( )لە فیلمێكی 120 خولەكیدا پەردەی یەكەم بە شێوەیەكی 
رێژەیی 25 تا 30 خولەك دەبێت( بە درێژایی پەردەی دوەم قارەمان 
ه���ەوڵ دەدات بە هەموو هێزی خۆیەوە لەگ���ەڵ دژەقارەمان بكەوێتە 
ش���ەر و بۆ جارێكی دیكە دۆخەكە بەرەو سەقامگیری جاران بباتەوە 
)ئامانج( بینەر لەم پەردەیەدا بە تەواوی ئاگاداری ش���ەر و كێش���ەی 
چڕوپڕی قارەمان و دژەقارەمان دەبێتە و لە كۆتایی ئەم پەردەیش���دا 
رووداوێك���ی گرینگ روو دەدات كە دۆخەكە بە تەواوی بەرەو ترۆپكی 

ناسەقامگیری و شڵەژان دەبات. )نوختە عەتفی 2(. 
ترۆپكی ش���ەڕی مان و نەمانی قارەم���ان و دژەقارەمان و وردە وردە 
بەرەو ترۆپكی چیرۆك دەكش���ێن و لێرەدا لە فەزایەكی پڕ لە هەناسە 
س���واری و پڕ لە ترس و دڵەڕاوكێدا قارەمان بە س���ەر دژەقارەماندا 
س���ەردەكەوێت...یان دەش���كێت. پەردەی دووهەم لە فیلمێكی 120 

خولەك دا 60 خولەك یان زیاتر دەبێت.
لە پەردەی سێهەمدا گرێكان دەكرێنەوە و پرسیارەكان وەاڵم دەدرێنەوە 
و ب���ەرەو كۆتایی داخراوی چیرۆك دەڕۆین. ئەم پەردەیە لە فیلمێكی 

120 خولەكدا 30 یان كەمتر دەبێت.
تەكنیكی نادیار یەكێكی ترە لە تایبەتمەندیەكانی سینەمای كالسیك، 
واتە هەموو تەكنیكە سینەماییەكان دەبێ ئەوەندە نادیار بەكاربهێنرێن 
كە بینەر لە بیری بچێتەوە س���ەیری فیلم دەكات! كەتی گرتەیەك بۆ 
گرتەیەك���ی دیكە دەبێ زۆر نەرم و نادیار بێت بۆ ئەوەی »هەس���تی 
بەردەوامی » چیرۆكەك���ە نەپدڕێت و بینەر لە چیرۆكەكە دانەبڕێت. 
جوڵەی كامێرا لە خزمەت هەس���تی بەردەوامی دا بێت. میزانس���ێن، 

نواندن، دیكۆر، و.. فیلمبوونی گێڕانەوە لە بیر بینەر بەرنەوە!
ئەمانە بەش���ێكن لە تایبەتمەندیە گرینگ و بەرجەستەكانی سینەمای 
كالس���یك. ئەگەر »كازاباڵنكا«ی دەرهێن���ەر مایكل كۆرتیز لە 1942 
وەك فیلمێكی نمونەیی كالس���یك ناو ببەین بەو مانایە نیە كە تەنیا 
بە بینینی فیلمێك و دوان و س���یان دەتوانین هەموو الیەنەكانی ئەم 
س���ینەمایە بناس���ین. لە راس���تیدا بە بینینی دەیان و سەدان فیلمی 
كالسیك دەتوانێ ئێمە لە جەوهەری سینەمای كالسیك نزیك بكاتەوە 
و یارمەتیمان بدات دواجار لە س���ینەمای مۆدێرن و پوس���ت مۆدێرن 

نزیك ببینەوە...
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سینەمای
 كوردی و
گرفتی شوناس
حەسەن جودی
hesen_cudi@yahoo.com

ئەمڕۆ س���ینەما لە جیهاندا رووبەڕووی كوش���ندەترین »گێژاو« بۆتەوە. 
هەرچەن���دە ئەو گێ���ژاوەی كەوا ئەمڕۆ س���ینەما تێیكەوتووە بەش���ێكە 
لەگێژاوێكی گش���تیتر و س���ەرتاپاگیرتر كە تەواوی بوارەكانی كۆمەڵگای 
مرۆڤایەت���ی گرتۆتەوە، بەاڵم ئەوەی جێی س���ەرنج و تێڕامانە ئەوەیە كە 
سینەما خۆیشی لەناو گێژاوێكی تایبەت بەخۆیەتی. ئەو گێژاوە سەرجەم 
بوارەكانی كاری سینەماس���ازی گرتۆتەوە. بەڕادەیەك ئەو ناس���نامەیەی 
كەوا س���ینەما تا كۆتاییەكانی حەفتاكان بەدەس���تیهێنا بوو، ئەمڕۆ دوای 
ملمالنێیەكی دراماتیكیانە لەگەڵ پێدراوە فیكرییەكانی پۆس���تمۆدێرنیتە 
و ئاكامە بەدەس���تهاتووەكانی شۆڕش���ی بەرپابووی زانست و تەكنۆلۆژیا  
دواجار ئەو ناس���نامەیەی خۆی لەدەستدا، یان بزری كردووە، كە لەماوەی 
زیاتر لە س���ێ چارەگە سەدەیەك بەدس���تیهێنابوو و دەكرا بەو ناسنامە 
هەمەڕەنگ و كاریگەرەی خۆیەوە بناس���رایە. كەچی ئێس���تا لەقووڵترین 

دۆخی بێناسنامەیی خۆیدا دەژیت.
 هەڵبەتە پێشتر فرە  كایەیی سینەما فرە  ناسنامەییەكی بە سینەما دابوو، 
یان راستتر بڵێم؛ ناسنامەیەكی هەمەڕەنگ و موزائیكیانەی پێبەخشیبوو و 
تەنانەت وەك خاڵی هەرە بەهێز )ئەوەنتاژ(ی سینەما دەبینرا. بەاڵم ئەمڕۆ 
ئەو فرە كایەییە بۆتە خاڵی هەرە الواز )دەزئەوەنتاژ(ی خودی س���ینەما 
و دووچاری كوشندەترین گێژاو و فەوزای كردۆتەوە. مسۆگەر لەدەستدان 
یان بزركردنی شوناس )ناسنامە( هەر تەنیا بەهۆی فرە كایەیی سینەماوە 
نییە، كە بەش���ێوەیەكی سەرس���امكارانە و ئاوێتەكارانە تەواوی میراسی 
هەزاران ساڵەی هونەرەجوانەكانی داقورتاند بوو و وەك هەڵۆیەك باڵێكی 
پیشەس���ازی و تەكنۆلۆژیا، باڵەكەی تریش���ی س���ەرمایە و بازرگانی بوو 
بەرەو لوتكە هەڵدەكشا و بە چاوێكی ئیستاتیكیانەوە لەواقیعی مرۆڤایەتی 
دەڕوانی . بەڕادەیەك لەیەك كاتدا س���یحری س���ەرجەم هونەرەجوانەكان، 

پیشەسازی و تەكنۆلۆژیا، سەرمایە و بازرگانی هەڵ ڵوشیبوو و لەفۆرم و 
جەوهەرێكی جیاوازەوە دەیبەخشییەوە بە مرۆڤ ...!! 

ئەگەر بەوردی لە س���ینەما وەك كایەیەكی جی���اواز لێی بڕوانین دەگەینە 
ئ���ەو ئاكامەی كە ئەو گێ���ژاو و فەوزایە هەر تەنیا فۆرم و ش���ێوازەكانی 
نەگرتۆت���ەوە،  بەڵكو وەك پەتایەكی كوش���ندە لەئاس���تی واتاناس���ی و 
كۆمەڵناسییش���ەوە؛  زمان و جەوهەر و ناوەرۆكیشی تەنیوەتەوە و تەواوی 
شوناسی سینەمای خس���تۆتە ژێر پرسیارگەلێكی هەژێنەرەوە، كە رەنگە 
ئەگەر وەرچەرخانێك لەكایەی س���ینەما روونەدات ئەوا ببێتە هۆی ئەوەی 
قۆناخە هەرە مەترسیدارەكە دەستپێبكات و بكەوێتە جێی باسوخواس كە 

دەتوانم ناوی بنێم »قۆناخی مەرگی سینەما...«
بێگومان قس���ەكردن لەسەر ئاراس���تە و مەوداكانی ئەو گێژاوەی سینەما 
تێیكەوتووە، كە لەبنچینەدا بەش���ێكە لەفەوازیەكی بێسنووری كولتوور و 
شارس���تانێتی سەردەم، پێویستی بە نووسینێكی قووڵ و فراوانی تایبەت 
بەم باس���ە هەیە و لەم كورتە نووس���ینەمدا جێی نابێتەوە  كە تایبەتە بە 
قسەكردنێكی پووخت لەسەر هەندێك الیەنی گێژاوە تایبەتەكە ی سینەمای 

كوردی. دەكرێ لەدەرفەتی تردا قسە لەسەر ئەو بابەتە ش بكرێ.

بۆئەوەی نەكەومە ناو مشتومڕی بێواتای وەك » ئایا كورد سینەمای هەیە 
یان نا؟!« ئەوا پێناسەیەكی س���ادەی دەستەواژەی )سینەمای كوردی( 
دەكەم. كە دەڵێم )س���ینەمای كوردی( مەبەستم سەرجەم ئەو هەواڵنەیە 
كە تاوەكو ئێس���تا لەدەرەوە  و ناوەوەی كوردس���تاندا دراون و فیلمی لێ 
بەرهەمهاتووە و كەم تا زۆر فیلمساز و سینەماكارانی كورد تێیدا بەشداربوونە 
و ل���ە گەلێك رووەوە دەزانرێ كە هی كوردانە. هەروەها مەبەستیش���م لە 
شوناس )ناس���نامە(ی سینەمایی: كۆی ئەو س���یما و تایبەتمەندییانەیە 
كە لەسروش���تی قوتابخانەیەكی س���ینەمایی یان رێچكەیەكی سینەمایی، 

هەیەتی و بەرهەمە یان سینەمای واڵتێك لە قۆناخێكی دیاریكراودا 
سینەماییەكانی پێدەناسرێتەوە.

سینەمای كوردی، لەڕووی چەندایەتی و 
چۆنایەتییەوە، لەبنەڕەتەوە نەیتوانییوە 
ببێتە خاوەن ناسنامەیەكی تایبەت بە خۆی

tt
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بێگومان گێژاوەكەی س���ینەمای جیهانی، كەم تا زۆر، كاریگەری لەس���ەر 
فەزای هونەری كوردی و هەوڵدانەكانی  بواری س���ینەمادا هەیە و دەكرێ 
ئەو كاریگەرییە لەس���ەر دۆخی س���ینەمای كوردی بەڕوونی ببینین. بەاڵم 
بۆیە گووتم؛ گێژاوە تایبەتەكەی س���ینەمای كوردی، چونكە ئەو گێژاوەی 
كە س���ینەمای كوردی تێوەی گالوە زۆر جوداترە لەوەی سینەما بەگشتی 
لەجیهان���دا دووچ���اری هاتووە. گێژاوەكەی س���ینەمای ك���وردی بۆیە لە 
گێژاوەكەی س���ینەما لە جیهاندا جیاوازە چونكە سینەما لەئاستی جیهاندا 
خاوەن ناسنامەیەكی رەنگین و دەوڵەمەند بووە و هەم لەڕووی چەندایەتی 
و هەم لەڕووی چۆنایەتیش���ەوە پێگەیەكی كولتووری و شارستانی لەالی 
م���رۆڤ و كۆمەڵگاكاندا بەدەس���تهێنابوو و پاش���ان بەهۆی لەدەس���تدان 
ی���ان بڵێم؛ ونكردنی ناس���نامەكەیەوە تا دێت ئەو پێگ���ە گرنگەی خۆی 
لەدەس���تدەدات. كەچی س���ینەمای كوردی؛ هەم ل���ەڕووی چەندایەتی و 
هەم لەرووی چۆنایەتییەوە، ه���ەر لەبنەڕەتەوە نەیتوانییوە ببێتە خاوەن 
ناس���نامەیەكی تایبەت بە خ���ۆی، تا بتوانێت ببێتە خ���اوەن پێگەیەكی 
هاوشێوەی ئەوەی لەجیهاندا هەیە. ئەگەر ئەمڕۆ تەمەنی سینەما بەگشتی 

خۆی لە سەدوپازدە س���اڵێك دەدات )1895- 2009 (، كەچی سینەمای 
كوردی س���ەرەڕای هەموو ئ���ەو هەواڵنەی لەپێن���او لەدایكبوونیدا دراوە، 
هێش���تا بێ تەمەن و بێ س���یمایە و نەیتوانیوە ببێتە خاوەن ناس���نامەی 
خۆی. چونكە هێش���تا سینەماس���ازی نەبۆتە پرۆژەیەكی ژیاری و ژیانیی 
لەناو كۆمەڵگای كوردەواریدا، نەبۆتە كولتوورێكی كۆمەاڵیەتی پێویس���ت 
و كاریگەر. س���ینەما لەم كۆمەڵگایەدا هێشتا نەبۆتە زمانێك بۆ دەربڕین 
لەخود و تێگەیش���تن لە بەرامبەر، روانگەیەك بۆ روانین لە ژیان و مرۆڤ 
و كۆمەڵگا، س���ەكۆیەك بۆ ش���یكردنەوە و واتادان بە گرفتە قورسەكان 
و ملمالنێیە نەتەوەیی و كۆمەاڵیەتییەكان، ئیتر س���ینەما هێش���تا نەبۆتە 

گۆڕەپانێك بۆ بیروڕای ئازاد و ئافراندنی بەها جوانەكانی تری مرۆڤ.
 بۆ تاوەكو ئێس���تا س���ینەمای ك���وردی لە بێ ناس���نامەییدا ژیاوە؟ یان 
ئەگ���ەر خاوەنی ناس���نامەی خۆیەتی ب���ۆ نەیتوانیوە ناس���نامەی خۆی 
دی���ار بكات و بیخاتەڕوو و بەناس���نامەی خۆیەوە بناس���رێت؟ مس���ۆگەر 
هۆكارگەلێك هەن كە نەیانهێش���تووە س���ەرجەم ئ���ەو هەواڵنەی لەپێناو 
لەدایكبوون و پێشخس���تنی س���ینەمای كوردی دراون بەئاقاری هەبوونی 
ناس���نامە و دیاركردن و خستنەڕووی ناسنامە ئاراس���تەگیر ببن. دۆخی 
زاڵبوونی سیس���تەمی داگیركاری و پارچەبوون و ژێردەستی خاك و گەل، 
بااڵدەس���تێتی ئەقڵییەتێك���ی دواكەوتوو و قەدەرگەرا لەن���او كۆمەڵگادا 
هۆكاری س���ەرەكیین، ب���ەاڵم ئەمانە تەنیا هۆكار نیی���ن و ناكرێ هەموو 
كەموكوڕییەكانم���ان، جا لەه���ەر بوارێكەوە بێت، تەنیا ب���ەو هۆكارەوە 
پەیوەس���ت بكەین و لەئاست كەموكوڕییەكانی خۆشماندا چاو بنوقێنین و 

بەتەوەزەلی لێی پاڵبدەینەوە.

بە مەزەندەی خۆم هۆكارگەلی تریش هەن كە ناهێڵن و ئاستەنگن لەبەردەم 
دەركەوتن و تۆخكردنی ناسنامەی سینەمای كوردی. ئەو ئاستەنگیانەش 
چەن���د تێڕوانین و چەمكێكن كە وەك پەتا خۆی بەس���ەر فەزای هونەری 
كوردی بەگش���تی و س���ینەمای كوردی بەتایبەتی زاڵكردووە و ناهێڵێت 
جوڵەیەكی داهێنەرانە و نوێ پێش���بكەوێت. لێ���رەدا هەوڵدەدەم زۆر بە 
پوختی لەمیانەی چەند خاڵێكدا رووناكی بخەمە سەر هەندێك لەو تێڕوانین 
و چەمكە هەاڵنەی  كە پەتائاس���ا هەوڵدانەكان لەپێناو س���ینەمای كوردی 
بێكاریگەر و الواز دەكەن . دەكرێ هەر قەڵەمێكی تریش قس���ەی زیاتر و 

بابەتیانەتر لەسەر ئەو مەسەالنە بكات كە لێرەدا ئاماژەیان پێدەدەم:
1. بەهۆی ئەو دەرفەتەی ئەمڕۆ كەمێك بۆ سینەماكارانی كورد رەخساوە 
تا فیلمەكانیان رەوانەی ڤیستیڤاڵە جیهانییەكان بكەن، ئیتر ئەمە لەگەڵ 
خۆیدا وای لە سینەماكاران كردووە فیلمەكانیان تەنیا بۆ بینەری ئەوروپی 
و بە پێوانە و س���تاندارتی ئەوان فیلمس���ازی بكەن و هیچ حیس���ابێكیش 

سینەما لەم كۆمەڵگایەدا هێشتا نەبۆتە زمانێك بۆ 
دەربڕین لەخود و تێگەیشتن لە بەرامبەر، نەبۆتە 
روانگەیەك بۆ روانین لە ژیان و مرۆڤ و كۆمەڵگا tt
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ب���ۆ بینەری كورد خۆی نەكەن. هەر ئەمە وایك���ردووە ئەوەندەی خەونی 
ئەو س���ینەماكارانە گەیاندنی فیلمەكانیان بە ڤیستیڤاڵەكان  و وەرگرتنی 
خەاڵتێك بێت ، ئەوەندە لەخەمی ئەوەدا نەبن كە س���ینەما وەك زمانێكی 
ئیستاتیكی دەربڕین و خیتابكردن روو لە بینەرە رەسەن و سەرەكییەكەی 
خۆی بكات كە خەڵکی كوردستانە. ئەوەندە لەخەمی ئەوەدا نەبن  سینەما 
بكەنە  بەش���ێك لە كولتووری كۆمەڵگا و مینبەرێك بۆ هوش���یاری تاك و 
زەقكردنەوەی كێش���ە و گرفتە سیاس���ی و كۆمەاڵیەتی و كولتوورییەكانی 

تایبەت بە كۆمەڵگای كوردەواری. 
مس���ۆگەر ئەو دەرفەتەی ئەمڕۆ بۆ س���ینەماكارانی ك���ورد، لەدەرەوە و 
ن���اوەوەی واڵت رەخس���اوە، دەرفەتێكی چاك و گرنگە و پێویس���تە زۆر 
بەجددییەوە گرنگی پێبدرێت و بە هەند وەربگیردرێت. بەاڵم ئایا فیلمێك 
كە هێش���تا نەیتوانیبێت بین���ەری واڵتەكەی خۆی تێركردبێت و هێش���تا 
نەیتوانیبێت س���نووری واڵتەكەی خ���ۆی ببڕێت و لەئاس���تی واڵتەكەیدا 
نەبووبێتە فیلمێكی س���ەركەوتوو، دەتوانێ سنوور ی نێودەوڵەتی ببڕێت و 
ببێتە فیلمێكی جیهانی؟! بە مەزەندەی خۆم هەر بەرهەمێكی هونەری یان 
ئەدەبی تا س���نووری واڵتەكەی و هەرێمەكەی نەبڕیبێت ناتوانێت سنووری 
نێودەوڵەتی هەر وا بەئاس���انی ببڕێت و ناس���نامەی بەرهەمێكی جیهانی 
وەربگرێت. هەڵبەتە مرۆڤ دەرك بەوە دەكات مەرجێكی سەرەكی زۆرێك 
لە ڤیستیڤاڵە نێودەوڵەتییەكان ئەوەیە كە نابێت فیلمی بەشداربوو پێشتر 
لەهیچ ش���وێنێك نمایش كرا بێت. مەرجێكی وەها هەیە. بەاڵم مەسەلەكە 
ئەوە نییە، بەڵكو مەسەلەكە ئەوەیە، فیلمەكە هەر لەبنەڕەتەوە بە  لۆژیكی 
»بۆ بینەری دەرەوە و بەستاندارتی ڤیستیڤاڵەكان« بەرهەمهێنراوە و هیچ 
حیسابێكیش بۆ چەشەی بینەری كورد نەكراوە. لەوانەیە ئەو لۆژیكە خۆی 
بەو بیركردنەوەیە بس���پێرێ كە پێی وایە »دەبێت سینەما رۆڵێكی گرنگ 

ببینێت لە ناساندنی دۆزی رەوای گەلەكەمان و ئێش و ئازار و ئاواتەكانی 
ب���ە جیهاندا« ئەمە بیركردنەوەیەكی هەڵە نییە و لەجێی خۆیش���ی دایە 
كە هونەرمەندانی گەلیكی ژێردەس���تە بۆ ناس���اندنی دۆزی گەلەكەیان و 
ئێ���ش و ئازاری گەلەكەیان بە گەالنی جیهان و س���ەكۆ نێودەوڵەتییەكان 
فیلمەكانیان خیتابی جیهان بكات. تا ئێرە ئەمە راس���تە. بەاڵم ئەمە بۆتە 
پەتایەكی مەترس���یدار. چونكە ئیتر وای لێهات���ووە فیلمەكان بۆ بینەری 
كورد بەرهەمنەهێرێن، هەروەها وایكردووە فیلمەكان تەنیا لەتەوەری چەند 
بابەتێكی دیاریكراو و ناس���راوی وەك )كیمیابارانی هەڵەبجە، ئەنفالەكان، 
قاچاخچێتی سەر س���نوورەكان...هتد( بس���وڕێنەوە و بەسوود وەرگرتن 
لەناوبانگی ئەو كارەس���اتانە فیلمەكان بەرهەمهێنراون. ئەمەش وایكردووە 
زمان���ی دەربڕینی فیلم���ەكان بەو رادەیەی زمانی گێڕانەوەیەكی ئاس���ایی 
رووداوەكان و وێناكردنێی رووكەش���انەی واقیع و الساییكردنەوەی رووداوە 
واقیعیەكە بێت ئەوەندە روانینێكی ئیستاتیكیانە و فەلسەفیانە نەبیت بۆ 
خودی رووداوە واقیعیەكە، ئەوەندە ئیشكردن نەبێت لەسەر زمانی تایبەتی 
هونەری س���ینەما . بۆی���ە لەوانەیە ئەمجۆرە فیلمانە، ب���ۆ ئەو بینەرانەی 
رووداوەكانیان نەبینیوە و لەدوورەوە بیستوویانە كاریگەری لەسەر ویژدان 
و هەستی ساردو س���ڕیان بكات، یان لەبەر هەندێك ئیعتیباراتی سیاسی 
كاتی���ی، ئەم ماوەیە گرنگی بەهەندێ لە رووداوی كارەس���اتباری كوردان 
بدرێ���ت و تەنان���ەت خەاڵتداریش بكرێن.  بەاڵم هەر هەم���ان فیلم كاتێك 
كە ب���ۆ بینەری كورد نمایش دەكرێت كاریگەرییەكی ئەوتۆ ناكاتە س���ەر 
ویژدان و هەس���ت و یادگا و بیركردنەوەی بین���ەری كورد. ئەمەش لەبەر 
هۆكارێی زۆر س���ادە؛ چونە بینەری كورد ئەوەی لەواقیعەكەدا بینیویەتی 
ی���ان بیس���توویەتی زۆر كاریگەرترە لەوەی كە ل���ە فیلمەكەدا دەیبینێت. 
ئەمە لەكاتێكدا دەبێت هونەر لە خ���ودی  واقیعەكە بەكاریگەرتر بێت.!!. 
ئەمە جگە لەوەی لەئاكامی ئەو لۆژیكە سەقەتە دا دەبینین؛ بینەری كورد 
لەبینینی  زۆربەی ئەو فیلمانە بێبەش���كراوە كە بەرهەمهاتوون و رەوانەی 
ڤیستیڤاڵەكان كراون و هەندێكیان خۆشبەختانە خەاڵتیش كراون. تەنانەت 
زۆرێ���ك لەو فیلمانە دوای بەشداریكردنیش���یان لەڤیس���تیڤاڵەكە هەر بۆ 
بینەری كورد نمایش ناكرێت. وەك بڵێی بینەری كورد شایس���تەی بینینی 
ئەو فیلمانە نەبێت. ئەمەش لۆژیكێی مەترسیدارە. هەروەها 
ئەم لۆژیك���ە وادەكات كاتێك كە 

بیركردنەوە بە لۆژیكی هۆڵیوودی
tt بیركردنەوەیە لە كوشتنی سینەما
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فیلمەك���ە بۆ بینەری كورد نمایش دەكرێت كاریگەرییەكی ئەوتۆ لەس���ەر 
بیر و چەش���ەی بینەری كورد ناكات. بۆ؟ چونە لەبنەڕەتدا بینەری كورد 
حوزورێكی ئەوتۆی لە  پ���رۆژەكاری هونەرمەندەكەدا نییە. ئیتر ئەمجۆرە 
بیركردن���ەوە و تێڕوانینە وایكردووە، فیلمە بەرهەمهێنراوەكان نامۆ بن بە 
بینەری كورد و بینەری كوردیش نامۆ بێت پێیانەوە. كەواتە سینەما چۆن 
دەبێتە بەشێك  لە کولتووری كۆمەڵگا و چوون سینەما كاریگەری لە یادگا 

و هوشیاری تاك و كۆمەڵگادا دەكات؟!
2.هەڵبەتە گرنگە كارەساتەكانی وەك  )كیمیابارانی هەڵەبجە، ئەنفالەكان، 
قاچاخچێتی سەر سنوورەكان...هتد( ببنە سەرچاوە و هەوێنی سەدان فیلم 

بە روانینی جیاواز. هەرچەندە تا ئێستا هیچ یەكێك لەو فیلمانەی لەسەر 
ئەو رووداو و كارەس���اتانە بەرهەمهاتوون نەیانتوانییوە كاریگەرییەكانیان 
لەسەر هەست و ئەقڵ و ویژدانی بینەری كورد لە  خودی رووداوە واقیعییەكە 
خۆی  زیات���ر بووبێت. بەاڵم با بەفیلمك���ردن و بابەتكردنی ئەو رووداوانە 
نەبێت���ە هۆی خۆ دزینەوە لە كێش���ە و گرف���ت و ملمالنێیەكانی رۆژگاری 
ئەم���ڕۆی كۆمەڵگاكەمان. وەك چۆن كاتی خۆی زۆربەی س���ینەماكارانی 
س���ۆڤییەتی جاران لەترسی دەسەاڵتی ئەوكاتە دەس���تبەرداری كێشە و 
ملمالنێیە هەمەالیەنەكانی ئەوكاتەی كۆمەڵگای س���ۆڤییەتی ببوون و هەر 

خەریكی بەرهەمهێنانی فیلمە داستانییەكان و فیلمە مێژووییەكان بوو. 
وەك دەزانرێ ئەو رووداو و كارەساتانە لەرابردوودا روویانداوە و سپێردراون 
ب���ە مێژوو. مس���ۆگەر تا خویندنەوەیەك���ی روون و راس���تمان بۆ مێژوو 
نەبێت ناتوانین لە ئەمڕۆ و داهاتووش تێبگەین. بەاڵم قس���ەكردن لەسەر 
ئەمڕۆ وەك  قس���ەكردن نییە لەسەر مێژوو، كە رەنگبێ قسەكردن لەسەر 
مێژوو سەرئێش���ەی كەمتر بێت. بەتایبەتی قس���ەكردن لەسەر ئەو رووداو 
و كارەس���اتە مێژووییانە بێت كە بەدەس���تی رژێمێكی دڕندەی رووخاودا 
روویدا بێت، هیچ سەرئێشەیەكی بەدواوە نییە..!! بەاڵم قسەكردن لەسەر 
ئەو رووداو و كارەس���اتانەی بەدەس���تی كورد و هێزە كوردییەكان خۆیان 
روویداوە، ئەوا بەهەمان ش���ێوەی قس���ەكردن لەس���ەر رووداو و گرفت و 
ناكۆكییەكانی رۆژگاری ئەمڕۆ دەچێتە خانەی بڤەوەوە و س���ەر ئێش���ەی 
زۆری بەدواوەیە. بۆیە زۆربەی هەرە زۆری س���ینەماكاران خۆیان لەو دوو 
مەسەلەیە بەدوور دەگرن و خۆیان تووشی سەرئێشە و هەڵوێستی بوێرانە 
ناك���ەن، ناچار پەنا وەبەر بە بابەتكردن و ب���ە فیلمكردنی ئەو رووداو و 
كارەساتانە دەبەن كە بێ سەرئێشەیە و لەهەمانكاتیشدا بۆ بینەری بیانی 
و لەبەر ئیعتیباراتی سیاسییش بۆ ڤیستیڤاڵەكان گونجاو و بەكاریگەرە و 
ئەگەری ئەوەش هەیە خەاڵتیش���ی بەدواوە بێت. بەاڵم ئەو سینەماكارانە 
ئ���ەوە لەیاد دەكەن كە خەاڵتی هەرە گ���ەورە و بەهادار ئەو خەاڵتەیە كە 
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بتوانیت هەس���ت و ویژدانی بینەری واڵتەكەی خۆت بهەژێنی و چەش���ە و 
بیركردنەوەی ئەوان بگۆڕیت و فیلمەك���ەت لەیادگای ئەواندا بەكاریگەری 
و نەمری بمێنێتەوە و دواجار لەمیانەی فیلمەكەی خۆتەوە س���ینەما وەك 

كولتوورێك بچەسپێنی...
3. هەروەه���ا خاڵێكی تر كە خوازیارم بە پوختی قس���ەی لەس���ەر كەم 
ئەوەی���ە؛ یەكێك لەهۆكارە هەرە س���ەرەكییەكانی ئەو گێ���ژاوەی ئەمڕۆ 
س���ینەما لە جیهاندا تێ���وەی گالوە »مۆدیلی س���ینەمای هۆڵیودی«یە. 
لەبنەڕەت���دا گێژاوەك���ە بەرهەمی خودی ئەو مۆدێل���ە خۆیەتی  و بەدوایدا 
تەواوی سینەمای تەنیوەتەوە. هەڵبەتە ئەمە قسە و باسێكی زۆری دەوێ 
و ناكەوێت���ە چوارچێوەی ئەم بابەتەوە. كەچی زۆرێك لە س���ینەماكاران 
بەخوڵیاو و تامەزرۆییەك���ی زۆرەوە هەوڵدەدەن لەمیانەی فیلمەكانیانەوە 
ئ���ەم مۆدێلە پڕ لە گێژاوەی س���ینەما بكەنە بنەما و بناخەی س���ینەمای 
كوردی و بە زمان و ش���ێواز و بابەتگەلی ئەو مۆدێلەوە  بینای س���ینەمای 

كوردی هەڵچنن و بیكەنە خاوەن هەمان مۆدێل و هەمان ناسنامە. 
بە مەزەندەی خۆم؛ ئەم الس���اییكردنەوەیەی مۆدێلی هۆڵیودی جگە 
لە گواس���تنەوەی تەواوی گێژاوەكانی ئەم مۆدێڵە بۆ ناو سینەمای 
تازە نەشونماكراوی كوردی هیچیتر ناگەیەنێت. سینەمای گەلێكی 
ژێردەستە بەو مۆدێلەی س���ەرمایەداری نابێتە خاوەن ناسنامە و 
پێگە. بیركردنەوە بە لۆژیكی هۆڵیوودی بیركردنەوەیە لە كوشتنی 
سینەما، بیركردنەوەیە لە مەرگی زمانی سینەما...بە مەزەندەی 
خۆم هەر پرۆژەیەكی س���ینەمایی لەس���ەر بنەمای ئەو مۆدێلە 
بناخەكەی دابڕێژرێ ئەوا دواجار پرۆژەیەكی ناكامڵ و سەقەت 
و س���ەرنەكەوتوو دەبێت. لەبەر هۆكاریكی سادە؛ ئەو مۆدێلە 
مۆدێلی سیستەمی سەرمایەدارییە بۆ سینەما، كە لەبنەڕەتدا 
سینەماش وەك هەر شتێكیتر وەك كااڵ و سەرچاوەیەك بۆ 

قازانج دەبینێت. هەڵبەتە لەپش���ت ئەو بەكااڵكردن و قازانجەشدا دەیان و 
س���ەدان كۆمپانیای بەرهەمهێنان و سەرمایەگوزاری هەیە. كە كۆمەڵگای 
ئێمە نەك هەر ئەوجۆرە سەرمایە و كۆمپانیایانەی نییە،  بەڵكو كارەساتە 
گەلێگی ژێردەستە و قوربانی سیستەمی سەرمایەداری بەرەو بنیادنانی ئەو 
سیستەمە هەنگاوبنێت و لەهەوڵی الساییكردنەوەی كولتوور و مۆدێلەكەی 

ببێت. 
هۆڵیوود، كە ش���ێرپەنجەی س���ینەمایە لە جیهاندا، ئەم���ڕۆ ئەو مۆدێلە 
سینەماییە ناسنامەی سینەمای فەوتاندووە و بەرەو مەرگێكی دراماتیكیانە 
ئاراستەگیری كردووە، ناكرێ گەلێكی ژێردەستەی بێ سینەما بۆ بنیادنانی 
سینەمای خۆی و بە كولتووركردنی سینەما و بە ناسنامەكردنی سینەما، 
لەهەوڵی الس���اییكردنەوەی ئەو مۆدێلە بێت. ئەم���ە بەو مانا یە نایەت لە 
 س���ێبەری ئەو مۆدێلەدا بەرهەمی سینەمایی شاكار بەرهەم نەهاتووە، یان 
نابێت هیچ سوود لەو مۆدێلە وەربگیردرێت. دەكرێ سوود لە هەموو مۆدێل 
و قوتابخانە و رێچكە س���ینەماییەكان وەربگیردرێت. بەاڵم بە بنەماگرتنی 
مۆدێلی كار و شێوازی هۆڵیوودی هەڵەیەی كوشندەیە و هەرگیز سینەمای 
كوردی ناكاتە خاوەن ناس���نامە و بەرهەمی شاكار و 

نەمر... 
بۆی���ە بە قەناعەت���ی من دەكرێ 
س���وودێكی زۆر ل���ە قوتابخانەی 
واقیعییەتی ئیتاڵی و شەپۆڵی نوێی 
فەڕەنسایی و مۆدێلە سەركەوتوو و 
ئاس���یا و رۆژهەاڵت  هەڵكشاوەكانی 
)میسر، ژاپۆن، ئێران( وەربگیردرێت، 
ك���ە ئ���ەو مۆدێالن���ە زۆر نزیك���ن لە 
سروس���تی س���ایكۆلۆژی و كۆمەاڵیەتی 
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و ئەتنیك���ی كۆمەڵگای ك���وردەواری. 
هەروەه���ا دەكرێ نموون���ەی رێچكەی 
س���ینەمایی هونەرمەند یڵماز گونای 
س���وودیی زۆری لێوەربگیردرێت كە 
ل���ەدەرەوەی ئەقڵییەتی هۆڵیوودی 
گەشەی كردووە. دەكرێ قوتابخانە 
و رێچك���ەی نوێ���ی س���ینەمای 
دابهێنرێت، ك���ە دواجار دەبێتە 
لەناس���نامەی سینەمای  بەشێك 

كوردی. 
هەڵبەت���ە چەندین بابەتگەلی تر هەن كە پێویس���ت دەكات لەهەمان 

چوارچێوەدا قسە و باسیان لەس���ەر بكرێ. بەاڵم ئەوەی ئاماژەم پێیاندا 
بەس���ن بۆ كردنەوەی دەرگای قسەكردن لەسەر ئەو باسوخواسە گرنگانە . 

كە هیوادارم قەڵەمی تر بتوانن وردتر و قووڵتر راڤە و تاوتوێی بكەن. 
بەاڵم پێمباش���ە لەكۆتایی ئەم بابەتەدا بۆ تێگەیش���تنی زیاتر لە پەیامی 

ئەمڕۆی س���ینەما پێناس���ەیەكی ج���وان و چڕوپڕی ئەمی���ر ئەلعومەری 
رەخنەگری س���ینەمایی میس���ری و خاوەنی وێبالگی )حیاە فی السینما 
Life in Cinema( وەربگێڕم كە بۆ وەاڵم بە پرس���یاری »س���ینەما 
چییە؟«دا، وەها پێناس���ەی س���ینەما دەكات:« س���ینەما جوانی ژیانە، 
بەاڵم لەچاوی س���ینەماكاری بەهرەمەنددا. سینەما خۆی سیحرە، سیحری 
ئەو ئەكرانە  )شاش���ە(یە كە لەناویدا بەتاریكاییدا هەڵدەزنێین بۆ ئەوەی 
لەجیهانێ���ك لە خەیاڵی هونەری جوانمان بەڕەڵ���اڵ بكەین، كە دەمانباتە 

جیهانە دوورەكان، ئیتر دەتوانین رابمێنین و بیربكەینەوە 
و خەیاڵەكانمان بەرەاڵبكەین، جیهانێك توانستی ئەوەمان 
پێ���دەدات  كە بیر لەواتای ژیان لە مەغزای  بوون بكەینەوە، 
بیركردنەوە لەوەی كە دەیكەین و لەواتادان بەو س���اتەی كە 
تێیدا دەژین، هیوامان بۆ داهاتووێكی باش���تر و تەنانەت بۆ 
جیهانێكی باشتر پێدەبەخشێ، وامان لێدەكات لەبەرامبەر ئەو 
زوڵم و ستەمكاری و نادادی و دەستدرێژیكردنەی لە پاكیزەیی 

ژیان دەكرێت، هاوار بكەین.
 س���ینەما هونەری داماڵینە، داماڵینی ئەو تویكڵە س���اختەیەی 
ل���ەدەرەوەدا دەوری واقیع و مرۆڤی لەناو واقیعدا داوە، حەقیقەت 
دەدۆزێتەوە و درۆكان دادەماڵێت، چەندە فیلم بە وێناكردنی ژیان 
گەیش���تبێت، بەاڵم نابێتە جێگرەوە )بدیل(ی ژیان، س���ینەما واقیع نییە 
و الس���اییكردنەوەی واقیعیش نییە، بەڵكو روانینێكە بۆ واقیع، دۆخێكی 
فەلسەفییە بۆ واتای ئەوەی كە دەژین و رادەمێنین. رەنگبێ دوای ئەوەی 
كە ئێمە دەردەچینەوە - لەنمایش���گای س���ینەما - بۆ ن���او ژیان توانای 
تێگەیش���تن و زانین و چێژ وەرگرتنمان زیاتر بووبێت . س���ینەما لەناخی 
ژیان دایە، بەاڵم نەك جێگرەوەی بێت، ژیانیش بەبێ سینەما ئەزموونێكە 

زۆرێك لەزیندەگی تێدا كەم دەبێت .«
سینەما واقیع نییە و الساییكردنەوەی واقیعیش نییە، 

بەڵكو روانینێكە بۆ واقیع tt
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سینەما
لە نێوان نەمانی هۆڵەكان و 
بینەری راستەقینەدا
سەالح مەزن
selahmezin@yahoo.com

 رەنگە هەندێ بۆچونی وا هەبێت، كە گوایە نەمری سینەما بەسەرچوبێ، 
هەروا ئەفس���انەی سەدەی بیس���تەم )دنیای ئەكتەرە ناودار و ئەستێرە 
سیحراوییەكانی سینەما( كۆتاییان پێهاتبێ، بڵێن با سینەما مەرگی خۆی 

پەیام بكا. 
  چاك���ە دەی، ئیت���ر چیرۆكەكانی ئەوین و تراژیدی���ا ئامێز، روداوەكانی 
مێژوی���ی و رۆمان���ە بەناوبانگەگان، چیتر نابنە جێ س���ەرنجی بینەران و 
خەڵك بە دیار شاش���ەكانی سینەما حەش���امەت ناكەن، لە بەرانبەریشدا، 
ئەوە راس���تە لێرەو لەوێ س���ینەما لە هەڵكش���ان و داكش���اندایە، وەلێ 
ل���ە ئەفراندن نەكەوت���وە و دەكرێ بڵێین، ئەگەرچی س���ینەما لە هەندێ 
جێگای ئەو گۆی زەمینە لە رەوش���ێكی خراپدایە، لەوالش���ەوە لە هەندێ 
واڵت و دورگە لە كێبڕكێ���ی داهێنانو خۆنوێكردنەوە نەكەوتوە، ئەوەتانێ 
س���ینەماكانی ئەوروپی، هیندی و جیهانی س���ێیەم لە هەوڵدان جێگاكانی 
دیك���ە بۆ ركابەریك���ردن و الوازكردنی جێپێی جۆرە فیلم���ی بازرگانی و 
بێناوەرۆكی هۆلیوودی! فیس���تیڤالەكانی نێونەتەوەیی و هەرێمی سینەما 

لەسەر ئاستی جیهانی بەڵگەی بە هێزن بۆ بوچونەكانم.
ئەگەرچی دەمێك س���اڵە، یان زیاتر لە نیو س���ەدەیە، فیلم لە كوردستان 
هاتۆتە پیشاندان و خەڵك سینەمایان ناسیوە، لەو دەمەوە سینەما بۆتە 
جێگایەك بۆ كات بەس���ەربردن و پشودان، فیلمیش بۆتە سەرچاوەیەكی 
رۆشنبیری، هۆشیاری و چێژلێوەرگرتن و تێركردنی ئارەزوەكان، تەنانەت 
لە نیو س���ەدەی رابردودا، س���ینەما وەك هۆكارێكی میدیاو دیاردەیەكی 
كولتوری و كۆمەاڵیەتی لە پرۆسێس���ی شارس���تانی شارو شارۆچكەكانی 

كوردستاندا، بەشداربوە.

كەچی ئەمرۆ لە كوردستاندا، شتێك نەماوە ناوی سینەماو هۆڵی پیشاندانی 
فیلم بێت، لەوالش���ەوە لەس���ەر بودجەی هەرێم و بۆ مەبەستی ریكالمی 
سیاسی، فیلم بە پێی ویستی بینەری ئەوروپی و شەرایەتی فیستیڤالەكان 
دروست دەكەن!! لە كوردستانیش هۆڵەكانی سینەما دادەخرێ، دواتریش 
دەبنە ك���ۆگاو گەراجی ماش���ێن، یانیش تەخت دەكرێن، س���ەیرە هۆڵی 

سینەمامان نەبێ! كەچی فیلم بۆ فیستیڤالەكان چێبكرێت!
 بۆ س���ینەما لە واڵتەی ئێمەدا، چارەنوسی بەو ئاكامە گەیشت و نەوەی 
ن���وێ بۆی نەلوا ل���ە هۆڵە تاریك و ئارامەكانی س���ینەمادا، تاموچیژ لەو 

هونەرە جوان و پڕ لەزەتە وەربگرێت.
 ل���ە واڵتانی سیس���تەم تۆتالیتار و دیكتاتۆردا، دەی���ان كۆت و بەند بۆ 
س���ینەما دادەنرێت، سینەما دەكرێتە ئامرازێك بۆ پرۆپاكەندەی دەوڵەتی 
و باڵوكردنەوەی ئایدۆلۆژیای رەسمی حزب و دەسەاڵت، سەرباری ئەوەش 
فیلم���ی جوان و مان���ادار هەر دەمێنێ، لە س���ەردەمی رژێمی دیكتاتۆری 
پێش���ودا، وێڕای چاودێری و كۆنترۆڵكردنی س���ینەما ل���ە الیەن دەزگای 
تایبەتەوە، كەچی سینەما وەك هونەرو دیاردەیەكی كولتوری و شارستانی 
هەب���وە، جگە لەوەی ناوە ن���اوە فیلمی باش پیش���اندەدرا، ناوە ناوەش 
هەفتەی فیلمی بیانی بۆ س���ینەمای فەرەنس���ی، ئیتالی، روسی، یابانی 
و. ت���اد. لە بەغ���دای پایەتەخت بەڕێودەچوو، بە هەم���وو پێوەرەكان تا 
ناوەڕاس���تی هەشتاكانیش س���ینەما چاالك بووەو كاریگەری پۆزەتیڤ و 

نێگەتیفی خۆیشی بەسەر بینەر و تاكەكانی كۆمەڵگا هەبوە.
گەر وابوە، ئەدی ئەو كەش و هەوایەی سینەما چی بەسەر هات، لەبەرچی 
رەوش���ی س���ینەماكانی كوردس���تان ئاوا بەرەو وێرانی چوو؟ تا كار بەوە 
بگات، هێنان و دابەشكردنی فیلم و پیشاندانی فیلم چ وەك هونەر یانیش 

وەك كاالیەكی بازرگانی بە هەڕمێن جێپێی بۆ نەمێنێ!
 لە س���ەرێكەوە، دیاردەكە جیهانییە، بەاڵم س���ینەما كۆتایی پێنەهاتوە، 
راس���تە لە هەندێ واڵت بینەری كەم بووە، كەچی لە كوردس���تان بەرەو 
نەمان دەچێت، ئەگەرچی ژمارەیەك هۆكاری رابردوو هەنوكەیی لە پش���ت 
ئەو قەیرانەی بینەر و كێشەی نەهێشتنی هۆڵی سینەماكانن، كە لە دوای 
راپەڕینەوە، بەش���ێكی زۆری ئەو ئەرك و بەرپرس���یارێتییە لە ئەس���تۆی 
وەزارەتی رۆشنبیری و ش���ارەوانییەكان و. تاد. بوە، كەچی ئەو الیەنانە 

بەرنامەیەكی نەخشەكێشراویان بۆی نەبوە.
ش���اراوەنییە كە ئەو قەیرانە لە سایەی دەسەاڵتی بەعس سەریهەڵدا، یان 
بە مەبەس���ت ویس���تیان بەهایەك بۆ ئەو ئامرازە كولت���وری و راگەیاندنە 
پڕبایەخە نەهێڵنەوە، لە الیەك كەرتی س���ینەما بە هەموو بەشەكانیەوە، 
لە الیەن دامودەزگای تایبەت و نهێنی سانسۆر و كۆنترۆل كرابوو، ئەمجار 
لە ئاكامەكانی شەڕی رژێم لەگەڵ ئێران و كوێت و پیادەكردنی سیاسەتی 
رەگەزپەرس���تی و توندوتیژی دژ بە تاكو پێكهاتە جیاجیاكانی كۆمەڵگە، 
هەروا پیش���اندانی فیلمی بێ ناوەڕۆك و ئاس���ت ن���زم، لەوانەش فیلمی 
)سێكسی( بوونە هۆی ئەوەی كە هۆڵەكانی سینەما بە نزم تەماشا بكرێن 
و بینەری راس���تەقینە لە س���ینەماكان دور بكەون���ەوە، تەنانەت ناوەندە 

بەهای سینەما جگە لە تاریكی هۆڵ و جولەی 
تیشكەكان، بەشێكی زۆریشی بۆ كوالیتی و 

جوانی ئەو دیمەنانە دەگەڕێتەوە،
 كە لە فیلمی )35 ملم( بەرجەستەدەبن

tt
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نیشاندانی فیلمی بێ 

ناوەڕۆك و ئاست نزم، وەك 
فیلمی )سێكسی(، بوونە هۆی 
ئەوەی هۆڵەكانی سینەما بە 

نزم تەماشا بكرێن

tt

سونەتییەكانی كۆمەڵگەش دەرفەتیان وەرگرت، بۆ ئەوەی سینەما لەبەرچاوی خەڵك 
سوك تەماشا بكرێت.

هەروا لە ماوەی دە دوازدە س���اڵی ش���ەڕی عێرق لەگەڵ دراوسێكانیدا، لەشكرێك لە 
راكردوانی ش���ەڕ دروست بوو، هۆڵەكانی س���ینەما جێگایەكی لەبار بوو. بۆ بەشێك 
لەو الوە راكردوانە، تا كاتی تێدا ببەنە س���ەرو س���ودو چێژ لە فیلم و هۆڵی سینەما 
ببینن، تا س���ەر ئەوەیان بۆ مەیس���ەر نەبوو، چونكە جارجارە، لە الیەن هێزەكانی 
ئەمن و ئینزیبات و مەفرەزە هاوبەش���ەكانی رژێمی روخاوەوە، سینەماكان دەكەوتنە 
بەرشااڵوی پشكنین و پرسیارەوە. ئەوەش هۆكاریكە، كە وایكرد الوەكان لە سینەما 
دور بكەونەوەو هۆڵەكانی س���ینەما چۆل بن و پەنجەرەكانی فرۆشتنی بلیت بازاریان 

نەمێنێ.
ب���ەاڵم لە هەمو هۆكارەكان كاریگەرتر، دیارە ئەو ئابلوقە ئابورییە بوو، كە بەس���ەر 
عێراق داسەپاو، كوردستانیش لە زیانەكانی بێبەش نەبوو، ئابلوقەكە كەرتی بازرگانی 
هێن���ان و دابەش���كردنی فیلمی سینەماش���ی گرتەوە، تا كار بەوە گەیش���ت، فیلمی 
فیدیۆیی لە رێگای ئامێری )پرۆجكتۆر(ەوە، لە س���ینەماكان پیشان بدرێت، ئەوەش 
تەواو لە بەهاو هێزی هونەری حەوتەمی كەمكردەوە، چونكە بەهای فیلمی س���ینەما 
جگە لە تاریكی هۆڵو جولەی تیش���كەكان، بەش���ێكی زۆریشی بۆ كوالیتی و جوانی 

ئەو دیمەنانە دەگەڕێتەوە، كە لە فیلمی )35 ملم( بەرجەستەدەبن.
هۆكارێكی دیكەش، دیارە ئەو شۆرشە تەكنەلۆژیو زانیارییە جیهانیەیە، تا ئەمڕۆش 
لە ئارادایە، بە تایبەتیش لەو واڵتانەی كە داهاتی تاك لە ئاستی بەرز دایە، وەك 
واڵتانی دەوڵەمەندی پیشەس���ازی و هەندێ لە واڵتانی پەرەستێن و تازەپێگەیشت 
و، لەوان���ەش واڵتانی خاوەن نەوت، كش���توكاڵ، بازرگانی و. تاد. بە تایبەتیش لە 

سایەی گلۆبالیزم و ركابەری بازرگانی ئازاددا. 
ك���ە تاك لە توانایدا هەیە، هۆكارەكانی میدی���ا و زانیارییەكان لەوانەش ئامرازەكانی 
تەلەفزیۆن و هاوشێوەی سینەما لە ماڵەكەی و جێگای كارو كاتبەسەربردن بۆ خۆی 
و ئەندامانی خێزانەكەی بە ئاس���انی و بێ ماندو بوون، دەس���تەبەربكات، وەك فیلم، 
ئامێر و بەرنامەكانی سینەما، ڤیدیۆو ئەنتەرنێت، كە بە سیستەم و شێوەی جیاجیا 

بە ئاسانی و هەرزانی دەستدەكەون.
  وەلێ هەر لەو سۆنگەیەوە، خۆ دەمێك ساڵە لە واڵتانی پێشكەوتودا، ئەو هۆكارانە 
ب���ە كوالیتی بەرز و جۆری باش دەس���تەبەركراون، كەچی بینەری فیلم و هەوادارانی 
فیلم، س���ینەما وەك سەرچاوەیەك بۆ چێژو هەوەس، ئامرازێكی هونەری و كولتوری، 
بە بایەخەوە لێی دەنۆڕن، كەواتە بەش���ێك لە قەیرانەكە پەیوەندی بە خودی بینەرو 
میتۆدی چۆنیەتی گەیشتنی بە سەرچاوەكانی گەیشتن بە چێژی هونەری، تێركردنی 

هەوەسەكان، گەیشتن بە سەرچاوەكانی كولتورو زانیارییەكانەوە هەیە.
ئەركی هەرە گەورەش، لە ئەس���تۆی حكومەت و وەزارەتە پەیوەنددارەكانەوەیە، كە 
دەبوو زووتر مشورێكیان لەم كێشەیە بخواردبایەو بە ئەركی خۆیان هەڵبسانایە، بۆیە 
هەرچی زووە، با هۆڵەكانی س���ینەما چاكبكرێنەوەو هۆڵ و س���ینەمای سەردەمیانەو 
بەسیس���تەمی دیجیتاڵ و بە شێوەیەكی ئاس���ۆیی لە شوێنە جیاجیاكانی كوردستان 
دابمەزرێ���ن، ه���ەروا دەكرێ، هێنانی فیلم بۆ هۆڵەكانی س���ینەما ب���ە هەماهەنگی و 

ئاسانكاری لەگەڵ كۆمپانیاكانی كەرتی تایبەتی جێبەجێبكرێت. 
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دەرهێنەر و 
ژانری فیلم
وریا غەریب*

كاتێك دەرهێنەر بیر لەوە دەكاتەوە فیلمێك دروست بكات، پێویستە 
پرس���یارێكی جەوه���ەری و گرن���گ لەخۆی بكات، ئای���ا دەیەوێت چ 
جۆرە فیلمێك دروس���ت بكات؟ ئ���ەم پرس���یارە وادەكات دەرهێنەر 
س���تایلێك بۆخۆی دیاری بكات و بگەڕێت بەدوای جۆری ئەو بابەتەی 
كەمەبەستیەتی، چونكە جۆری بابەت دەستنیشانی ژانری فیلم دەكات، 
ئەم دەستنیش���انكردنەی ج���ۆری بابەت و ژانری فیل���م، ئاڵۆزییەك 
دروستدەكات بۆ دەرهێنەر ئەویش ئەوەیە تاكو چەند دەتوانێت ژانری 

فیلم بەسەر جۆری بابەتەكەدا بسەپێنێت.
ئەركی دەرهێنەر لێرەدایە كەتاكو چەند وەزیفەكانی خۆی دەناس���ێت 
لەناو یاس���ای ژانرە جیاوازەكاندا بەسەر بابەتی دیاریكراودا، هەروەها 
چۆن تێهەڵكێش���ییەك لەنێوان ئ���ەو دووالیەنەدا دەكات، چونكە هەر 
ژانرێك كۆمەڵە یاس���او بنەمایەكی هەیە كەجۆری ئەو فیلمەی لەسەر 

بونیاد دەنرێت.
وەزیفەی دەرهێنەر ئەوە نییە بەتەنها بەوێنەكردنی بابەتە نووسراوەكان 
بێ���ت، بەڵكو هەر بابەتێ جۆرێك ریتم لەخۆدەگرێت و پێویس���تی بە 
وێنەگرتنی تایبەت هەیە، س���ەرەڕای جۆری لۆكێیشن و ئەتمۆسفێرو 

جۆری دیزاینی جلوبەرگ و ماكیاژو.. هتد، جیاوازیان هەیە.
كاتێ دەرهێنەرێك بابەتێكی ئینتباع���ی هەڵدەبژێرێت دەبێت بزانێت 
وێنەگرتنی ئەمجۆرە بابەتە نابێت وێنەگرتنێكی ئاس���ایی بێت، بەڵكو 
دەبێ���ت لەكاتی وێنەگرتندا جەخت لەس���ەر )گۆش���ەی ناپێوانەیی( 
بكاتەوە، ئەم گۆشەیە شێوەی كەس���ێتی و راستییەكانی دەورووبەر 
دەشێوێنێت، بۆ ئەوەی بەڕوونی سروشتی فیلمە درامییەكە بخاتەڕوو، 
كەسەرەنجام فیلمێكی ناسروشتی لێ پێكدێت، چونكە زیادەڕۆیی هەیە 
لەگۆشەكانداو گرنگی نادرێت بەڕوونی وێنە، بەڵكو گرنگی بەناوەڕۆك 
و جەوهەری بابەتەكە دەدرێ���ت. نابێت ئەوەمان بیربچێت لەم جۆرە 
فیلمەدا دەرهێنەر س���ەرنجی بینەر ب���ۆ كامێراو ئامێرەكانی وێنەگرتن 
رادەكێش���ێ، ئەمەش بەپێچەوانەی فیلمە واقیعی و داس���تانییەكانە 
كەدەرهێن���ەر نایەوێت بینەر هەس���ت بەبوونی كامێ���را بكات، بەڵكو 

گرنگ���ی بەبەردەوامی چیرۆكەكە دەدات بەجۆرێ���ك هەوڵدەدات كەفێلێك 
ب���كات لەجۆری بڕین)cut( که م بێت. بۆ ئەوەی جەخت لەس���ەر روونی 
وێنەكان و پاڵپشتی چیرۆكی فیلمەكە بكاتەوە، سەرەڕای ئەوەی كەفیلمی 
داس���تانی لەس���ەر جوانی وێنە وەس���تاوە كەبنەماكانی شێوەكاری لەخۆ 
دەگرێت و زیاتر لەمانایەك هەڵدەگرێت، واتە ئامادەكاری زۆری پێویس���تە 

بۆ دروستكردنی كۆمپۆزیشن بۆ هەركادرێك.
فیلمی كۆمیدی لەس���ەر ج���ۆری گرتە )shot( وەس���تاوە، كەزۆربەیان 
)medium American( )long shot(ن،  قەبارەی���ان 
كە)close up( تیایدا كەمە، ئامانج لەبابەتی كۆمیدی دروس���تكردنی 
پێكەنین���ە، ئەمەش بەو قەب���ارە دوورانە دروس���تدەبێت، چونكە گرتەی 
نزیك س���ۆز دەجوڵێنێت و بەزەیی دروستدەكات. ئەگەر كەوتنی كەسێك 
بەنموون���ە وەربگرین، لەنزیكەوە بەزەیی دروس���تدەكات، بەاڵم لەدوورەوە 
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وتار
بەگرتەیەكی گشتی پیشانبدرێت، پێكەنین هێنەرە.

بەاڵم فیلمی سیاسی لەسەر جوانی فیكر بونیاد دەنرێت، ئیدی ئەو فیكرو 
بیرۆكەی���ە تاكو چەند دەتوانێت هونەری هزری الی بینەر دروس���تبكات، 
بەجۆرێك زۆرترین س���ەرنج و تێگەیشتن لەخۆبگرێت، ئەم جۆرە فیلمانە 

لەالیەن دەرهێنەرانێكەوە دروستدەكرێن كەخاوەنی دیدێكی قووڵی 
س���تاتیكین، چونكە ئەمجۆرە كارانە ئەگەر بەس���ەركەوتوویی 
بكرێ���ن لەزاكی���رەی بین���ەردا دەمێنێتەوە، لەگەڵ ئەوەش���دا 

بینەرێك���ی دەس���تەبژێریان هەی���ە، چونكە هەڵگ���ری چەندین 
سیمبۆلو مانای قوڵن، هەرئەمەش وایكردووە ئێستا لە هۆلیود 

لەمج���ۆرە فیلمانە كەم بەرهەمدەهێنرێ���ن، ژانرەكانی فیلم 
زۆرن و قسەكردن لەسەریان كاركردنی زۆری گەرەكە. 

بەاڵم ئ���ەوەی گرنگە لەم باس���ەدا ئەوەیە كەهەر 
فیلمێك بۆئەوەی بناس���رێتەوەو بزانرێت س���ەر 
بەچ ژانرێكەو گوتاری ئەو فیلمە چیە، پێویس���تە 
بەرچاوڕوونیی���ەك هەبێ���ت بۆ بین���ەر لەبابەتی 

فیلمەكاندا، نابێت لەفیلمێكدا چەندین س���ەرەداو تێكەڵ 
ی���ەك بكرێ، چونكە هونەری فیلمس���ازی ئەفس���ونێكی 

وەهای تیادایە كەدەتوانرێ بابەتی بچوك گەورەو فراوان و 
بكرێت، نەك چەندین بابەتی گەورە بهێنین و تەسك و بچووكی 

بكەینەوەو بەنات���ەواوی هەموو بابەتەكان بخەین���ەڕوو، نەتوانرێت 
چارەس���ەری تەواویان بۆ بدۆزرێتەوە،ئێس���تا یەكێك لەخەاڵتەكانی 

ئۆسكار بۆ )معالجە( چارەسەری بابەتەكانی فیلمە، ئەگەر لەهەر فیلمێكدا 
یەك بابەتی س���ەرەكی هەبێت دەرهێنەر و درامات���ۆرگ پێكەوە دەتوانن 
باش���ترین چارەس���ەر هەڵبژێرن بۆ بابەتەكەیان، بەاڵم زۆری بابەت لەناو 
فیلم���دا جگە لەوەی ژانری فیلم ون دەكات، دەرهێنەرانیش چارەس���ەری 

هێڵی روداوەكانیان نییەو بەناتەواوی جێیدێڵن 
بۆ بینەر ب���ەو ئامانجەی كەبینەر 
بەشداربێت. بەاڵم ئەمە ناتەواوی 
فیلم و ناپڕۆفیش���ناڵی دەرهێنەر 

دەردەخات، كەواتە كەمترین بابەتی 
فیلم ژانرێكی دیاریكراوی باش���ی 

لێ بەرهەمدێت.
*قۆناغی چوارەمی 
بەشی سینەمای كۆلێژی 

هونەرەجوانەكانی زانكۆی 
سەاڵحەدین




