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له نێىان ئەفسىنى ئەدەب و فەنتازیاي سینەمادا:
ههوڵێك بۆ شیكاری رەگەز و بنهما سهرهكییهكان و بهرگىزاركردنی دنیای كىردی
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دۆزیىهوٍی لهمپهری هێىان واكیع و خهیاڵ له دهیا پڕ له ئەفضىههههی ئهدٍبذا ئاصان هییه  ،چىهىه
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دٍوات  .لە صەرەثای پۆلێىکردوی رێبازە ئەدەبییەکاهیغەوە و بەپێی ئەو گۆڕاهکاریاهەی بەصەر دۆخی
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کایەوە  .ئهم دۆخه هه دٍگىێسرێحهوٍ بۆ هێى دهیای َىههریػ بهَهمان میياهیزم کاردەکات و وردەکاری
َىهەریػ وەک کردەیەکی مرۆیی و ژیاری دەخاثە صەر  .له دۆخی صیىهمادا کەمێً چڕثر وار دٍوات و
دەچێحە هێى َەهذێک بىاری ئەفراهذوی حیاوازەوە ئیذی َاوکاجی ئەدەب بێد یان وەک فۆرمێکی ثایبەت
خۆی بىەما و رێضاکاوی خۆی دابڕێژێد  .لە صەرەثای صهرَهڵذاهییهوٍ ،ریالیزمی ئهفضىوی صحایڵ و
فۆرمێيی مغحىمڕ ئامێز بىوٍو هاصاهذن و هاصیىهوٍی وٍن فۆرمێيی ئهدٍبی و َىههری حێی بایهخ و
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صهرهجی هێىٍهذٍ ئهوادیمییهواوی بۆ خۆی کەمەهذ کێػ کردووە .بۆیه وارهردن لهصهر ئهو ثێرمه َێىذ
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صاها هییه بهثایبهجی هه دٍچێحه هێى دهیای صیىهماوٍو ثێىهاڵوی صیىهمای گهالن دٍبێد  .ئهمریيای الثین
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و خۆرَهاڵت وٍن دوو هیغحماوی صهرٍوی چیرۆوی میللی و بڕوابىون به غهیباهییهت و ثێىهاڵو بىون
لهگهڵ َههذێً بڕوای حیاواز لهوٍی له وۆمهڵی خۆرئاوادا َهیه و ماههوٍی َههذێً لهههرید و ئایىه
دێریىهوان ،بۆثه َەهجەجی ئەوەی وەک صەرزەمینی گهعهصههذوی ئهو فۆرمه لهئهدٍب و َىههر وێىا
بکرێد  .هیغحماوی کىردیػ وەک بەعێک لەو خۆرَەاڵثە ئەفضىهییە پێگەی خۆی لەو کایەیەدا
دەدۆزێحەوە .بۆیهئهم ثىێژیىهوٍیه له پێىاو راڤههردوی دۆخی حیاوازی پهیىٍهذییهواوی ئهدٍبی ئهفضىوی و
صیىهمادا .ئەم َەوڵە گهڕاهێيی كىڵ دٍوات بە مەبەصتی بهرَهمهێىاوی ڕواهیيێيی هىێ لەالیەک
دەربارەی ئەو پەیىەهذییە حەوَەرییە و لەالیەکی دیغەوە ڕاڤەی دهیای کىردی دەکات و پەیىەهذی و
ئەگەرەکاوی عیذەکاثەوە َ .اوکات ئەم ثىێژیىەوەیە َەوڵێکە بۆ َێىاهە گۆی ئەو پاهحاییە هادیارەی هێىان
ئەفضىوی ئەدەب و فەهحازیای صیىەما لەڕێی عیکردهەوەی ئەوەی لە ئەدەبەوە دەکرێد بگۆرێحە صیىەما و
ثىاوضتی بەعذاریکردوی ئەدەب لە بىهیاثىاوی خەیاڵێکی صیىەمایی حیاواز لە واكیعێکی روت  .پاعان بە
صىد وەرگرثً لەو صروثاهەی دەچىە هێى پۆلێنی ئایً و کەلحىوری کۆمەاڵیەثییەوە ئاخۆ دەثىاهرێد چ
حۆرە گىزارعخێکی حیاواز و صەهجبەر بەرَەم بهێنرێد ثا لە صەر َەردوو بىهیادەکە کار بکات  ،ئەدەب
وەک بەرَەمهاثىی زماهێکی هىصراو و صیىەما وەک پاهحاییەکی وێىاکراو و َێمایەکی بینراو.
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پێشەکی
كێشهی تىێژینهوهكه :
وایهواوی صیىهما و ئهدٍب حۆرێً پێىذاچىوهیان له هێىاهذایه و لهَههذێً
عىێىیغذا لهگهڵ یههتر هاوۆن و دوورن .دۆزیىهوٍی پاهحایی لێىچىون و
حیاوازییهوان ثا ئێضحا له هێىٍهذی ئهوادیمی و َىههری وىردیذا به َیچ
عێىٍیهن واریان لهصهر هههراوٍ  .بۆیه ئهم ثىێژیىهوٍیه َهوڵذٍدات به
وردی وار لهصهر ئهو دۆخه بيات و عیياری هىێ بخاثه صهر َهوڵی ثىێژٍراوی
ثر هه بهزماههواوی دی لهو وایهیهدا واریان هردووٍ َ .اووات بهراوردهردوی
ئهو بىهما صهرهییاههیه به دهیای وىردی و دۆزیىهوٍی ئهو وۆداههی ئهدٍب و
صیىهما له دهیای وىرددا بۆ خىللاهذوی ئهو پردی پهیىٍهذییه لهگهٌ ئهوٍی
له دهیای دٍرٍوٍی خۆیاهذا دٍگىزٍرێد دەیهێيىە بىون.
ئامانجی تىێژینهوهكه :
ئاماهجی ئەم ثىێژیىەوەیە  ،پێغىهعىردوی َههذێً زاهیاری هىێیە لهكاڵبێيی
ئهوادیمیذا  ،دٍربارٍی بابهثێً هه پێغتر واری لهصهر هههراوٍ و هێىٍهذی
ئهوادیمی و َىههری و ئهدٍبیػ زۆر بهههمی خۆیان لهو حۆرٍ بابهثه هسیً
بىوههثهوٍ  .پاعان وارهردن لهصهر دهیای وىرد وهسیىبىوهه له ئهگهری
بىووی ئهو وایهیه له هێىٍهذی ئهدٍبی و َىههری وىردیذا َ .ەڵبەثە
صەملاهذوی بەعذاری کردوی کىرد لە گەعەی ئەو کایەیە لە خۆرَەاڵثذا،
پێگەیەکی لەصەر هەخغەی ئەدەبیات و َىهەر لە دهیادا پێ دەبەخغێد و
بەحۆرێک لە حۆرەکان دەیکات بەبەعێک لەو دهیا صەرهجبەرەی لە کۆثایی
عەصەثەکاوی صەدەی ڕابردوەوە ثا ئێضحا ،رەخىەی ئەدەبی و َىهەری
ئەوروپایی و ثارادەیەک حیهاهیص ی بە خۆیەوە صەركاڵکردوە .
سنىوری تىێژینهوهكه :
ئهم ثىێژیىهوٍیه له هێى دهیای ئهدٍب و صیىهمادا واردٍوات و ڕٍگهزٍواوی
َهردوو چاالهییه مرۆییههه له پهیىٍهذیاهذا له واكیع و دواثر ئاڵۆگۆرٍواوی و
پهرٍصههذی بهرٍو حۆرێيی دی له ڕیالیزم بهواردٍَێىێد  .صىىوری وارهردوی
ئهدٍب و صیىهمای حیهاهه و پاعان بە عێىەیەکی وردثر له دهیای وىردیػ
هسیً دٍبێحهوٍ. .
گرنگی تىێژینهوهكه :
گرهگی ثىێژیىهوٍهه له خىدی بابهثهههوٍ صهرچاوٍ دٍگرێد  .صیىهما و
ئهدٍب دواههیههً مێژوویهوی دێریيیان له پهیىٍهذی َهیه  .گهڕان به عىێً
حێىهوثهوٍواوی ریالیزمی ئهفضىوی له ئهدٍب ودواثر گىاصخىهوٍی بۆ دهیای
صیىهما و حیاوازییهواوی هێىان ئهفضىوی ئهدٍب و فههحازییاواوی صیىهما له
روی ثههىیً و عێىازی گێراههوٍوٍ .ئهو وایه فرٍ َهصخیارٍ ثا ئێضحا دٍصتی
بۆ ههبراوٍو َیچ ثىێژههوٍیهوی زاوضتی و ئهوادیمی لهو بىارٍدا هههراوٍ ،
بهثهنها ثىێژٍری ئهم بابهثه پێغتر و له وثارێيی ثایبهثذا و له گۆڤاری
گهالوێژی هىێ دا صهرٍثایهوی دٍربارٍی ئهم مهصهلهیه به وىرجی و پىختی
وروژاهذوٍ ،بۆیه ئهم َهوڵه گرهگی خۆی لهوٍدا دٍبیيێحهوٍ هه درێژهراوٍی
َهوڵێيی پێغترٍ و وردثر و زاوضتی ثر ڕۆچۆثه هێى َهردوو وایهههوٍ و دواحار
دهیای وىردی ثێذا بهرگىزارهراوٍ بهبهراورد بهوٍی له وایهواوی دٍرٍوٍیذا و
لهو بىارٍدا َهیه .
پاشخانی تیۆری
کراهەوەي خەیاڵى ئیيضان بەودیى صروعد و واكیعى بینراوي بەردەمى خۆي
َێىذەي ثر پاهحاییەکاوى گىزارعتی لە هێى ئەدەبذا وااڵکرد و لەوێىە هىصین

پێی هایە كۆهاغێکى ثري حیاوازثر لەوەي َەیە  .ئەم گریماهە لەصەرەثاکاوى
دوورکەوثىەوە لە هاچرالیزمەوە دەصد پێذەکات و ثاَەهىکەظ بەردەوامە ،
ئەو خىلیایەي دەیەوێد هىێتر لەوەي َەیە بێيێحە بىون ثامى ژیان عیریىتر
دەکات  ،گەرها وەرش بىون لەدووبارە بىوهەوە ئەو عیغلەي ئیيضاوى بۆ
ماهەوە خەفە دەکرد وئیذي بڕصتی بەرگەگرثنی هەدەما .
ئەدیبان چەهذ َەهگاو بۆ عکاهذوى ثەلیضمە ثىهذەکاوى خەكیلەت
َەڵبىێن ئەوەهذە پێیان دەکەوێحە هێى کێڵگە ئەفضىهاوییەکاوى خەیاڵەوە و
ئیذي ئەو دهیا هىێیە لەگەڵ وەرگردا مامەڵەي خۆي دەکات و َەریەکەیان
بەکەرەصحەکاوى خۆیەوە دێد و لەبەرامبەر ئەوي دیذا دەوەصحێد  .خىێىەر
َەمىو کەرەصحەکاوى صەلیلە و َۆظ دەخاثە گەر بۆ دۆزیىەوەي رایەڵەکاوى
ئەو دهیایەو بەرَەمهاثىە ئەدەبیەکاهیػ بەردەوامً لە بەرَەمهێىاوى چێژ ئەو
فاکحەرەي بە راي رۆالن پارت وەرگر گیرۆدە دەکات و هاچاري ماهەوەي
دەکات .
َهڵبهت دۆخی ژیاوی وۆمهاڵیهجی له وۆمهڵی خۆرئاواییذا بهگغتی و
گیرۆدٍبىون به داَێنراوٍواوی صهردٍمی مۆدێرههوٍ ژیاوی ئهو وۆمهاڵهه و
ثاههواوی به حۆرێً دٍصحياری هردوٍ هه َهصد و ههصحه مرۆییهواهیان به
ئاكاری حیاواز له هیگهراوی و دردۆهگیذا بڕوات  .رٍخىهگراوی صهردٍمی
مۆدێرهه گهلێً زۆرن و هاوۆوی زۆریػ لههێىان عیيارییهواهیاهذا دٍبیىین  .بۆ
همىوهه َۆرههایمهر و ئهدۆرهۆ  ،له (دیالىحیيی ڕۆعىگهری) دا وا دٍبینن هه
صهدٍی بیضحهم  ،زۆریىهی چهمىهواوی دٍصحياری هرد  ،خىاصتی ئازادهروی
مرۆڤی گۆڕی بۆ صضحمێً له چهوٍصاهذههوٍ بههاوی ئازادهروی مرۆڤهواههوٍ
َ ،همىو وێراهییهواوی حههگهوان دٍخههه ئهصحۆی مۆدێرهه و همىوههی
صهرَهڵذاوی واراهحهری وٍن َێحلهر و صحالین بهبهرَهمهێنراوی مۆدێرهه
لهكهڵهم دٍدٍن .چىهىه َهوڵذان بۆ وۆهترۆڵىردوی صروعد ،
وۆهترۆڵىردوی مرۆڤی لهگهڵ خۆی َێىاو دواحار ئهو دۆخه گهیغحه
بهرَهمهێىاوی ( مۆثهههی زٍلیلىردوی خىد)(َارفی .)١::٢:٠٢:
َهمان ئهو دۆخهیه هه هێخغه دژایهجی دٍوات و پێی وایه هه ( لهژێر ڕوواری
ئهو ژیاهه مۆدێرههی به مهعریفه و زاوضد داپۆعراوٍ َ ،ههذێً َێزی
پاڵىهری عاراوٍَهن  ،عهڕاهگێز و صهرەثایین و دابڕاون له َەر ئهدگارێيی
بهزٍیی)( صبيال  . )٠٣ :١::٣ :دواحار ئهم ثێزاهه فرۆیذ دٍگهێىێد بهو
بڕوایهی صهردٍمههه زۆر عتی له مرۆڤهوان عێىاهذووٍ ثا ئهودۆخهی
خىاصتی گهراههوٍ بۆ پێغمۆدێرهه به ڕٍوا دٍبینێ ( ئهوٍی بهعارصحاهیماوی
هاو دٍبهیً دٍبێد به رادٍیهوی زۆر ئاوامی بهدبهخحییهواهماوی بخهیىه ئهصحۆ
،وازَێنن لهم عارصحاهییهوٍ گهراههوٍ بۆ دۆخی صهرٍثایی بهخحهوٍرییهوی زۆر
زیاثرمان بۆ دٍصحهبهردٍوات)(فرۆیذ .)٠٤ : ٢٦٤٤:
ههواثه دۆخی صهردٍمههه حۆرێً له ئهدٍب و َىههر دٍخىازێد  ،یان
دٍصهپێيێد هه گهراههوٍ بۆ صهرٍثا صادٍواوی مرۆڤ وایهی وارهردوی بێد ،
صحایڵێً هه مرۆڤ لهو ههَامهثییاههی صهردٍمی مۆدێرهه بهرێحه دٍرٍوٍو
بهحۆرێً لهحۆرٍوان به هاوٍوٍی خۆی و بڕوا صادٍو صاوارٍواوی خۆدی
خۆی له پێغیىذا ئاعىا بياثهوٍ  .دٍربازبىون له َهژمىووی داَێنراوٍواوی
مۆدێرهه َهروا صاها هییه  ،بۆیه بهعێً لهو فۆرماههی ئهدٍب  ،هه وایهی
وارهردهیان لهو رۆثیىه بێزارههرٍی ژیاوی خۆرئاوایی دٍگىێسههوٍ بۆ پاهحاییهوی
دی هه خهیاڵ و بڕوای صادٍ وۆهترۆڵی دٍههن پێغىازییهوی گهورٍیان لێ
دٍهرێد .
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هسیکتریً صحایڵى ئەو حۆرە لە ثێپەراهذن بە زەینی ئێمە دەعێد بە
ریالیزمى ئەفضىوى بیىاصین و دهیا ثەلیضماوییەکەي ( مارکیز و ئەصحۆریاش و
بۆرخیط و ئۆکرێ و صەلیم بەرەکات و بەخحیار عەلى و عەباس ی مەعروفى و
خىان ثۆبار) وچەهذەَاي ثر .
بەعێکى زۆر لەو َەواڵهەي ئەدەب بۆ رواهین لەژیاهە وەک دیاردەیەکى
هىێ  ،دۆزیىەوەي فەزاي حیاوازە لەو رواهیىە ئاصایى و باواهەي بەر لەوان
کەوثىهەثە بەردەم وەرگر َ .اوکات لەگەڵ ئەم َەوڵەي ئەدەبذا بۆ هاصینی
دهیا لە وێىەیەکى ثردا چەهذیً کایەي ثري ژیاریػ کەوثىهەثە َەهگاو هان و
هاکرێد َهوڵهواوی فهلضهفهی پۆصحمۆدێرهیزم بۆ رٍخىههردوی دۆخی
مرۆڤایهجی لهصهردٍمی مۆدێرههدا فهرامۆظ بىهیً  .پۆصحمۆدێرهیزم دۆخی
گىمان و حارێيی دی خىێىذههوٍی فهلضهفهی صهردٍمی مۆدێرههی هردٍ
ئاماهج  ،وٍن ثهوژمێيی بهَێز هه خىدی خۆی لهَههاوی مۆدێرههوٍ دێد و
هایهوێد لێی حیاببێحهوٍ  .بایهخی پۆصحمۆدێرهه له ثهنها وارهردن لهصهر
ثایبهثمههذییهواوی گىثارێيی دیاریىراوٍوٍ دٍگىێسرێحهوٍ بۆ پاهحاییهوی
گغحگیرثر بهو ماهایهی دۆلۆز دٍڵێد (دٍمهوێد مێژووی فهلضهفه وٍن
ڕۆماهێً بىىصمهوٍ ) ).(Deleuz :1995: 85
ی
لێرٍوٍیه هه له پۆصد مۆدێرههدا لهمپهرٍواوی بهردٍم حیاوار و
پۆلێىيارییهواوی گىثار دٍعىێنرێد و وارهردن له وایه حیاوازٍواوی مهعریفه و
ئهدٍب و َىههردا له كۆرخياری رزگاری دٍبێد  .به عێىٍیهن هه دٍقی
ئهدٍبی ئامادٍییهوی باش ی َهیه له گىثاری پۆصحمۆدێرههدا و فهلضهفهظ
بههێى زۆر وایهی ژیاریذا دٍگهرێ َ ،هر لێرٍوٍیه دۆلۆز مامهڵه لهگهٌ ئهدٍب
و َىههر دٍوات و بهثایبهثیػ دوو هحێبی گرهگ بۆ صیىهما ثهرخان دٍوات.
ههواثه ئهدٍبیػ دٍرگای مامهڵههردوی لهگهڵ پرصیارٍ زۆرٍواوی مرۆڤی
صهردٍمی هىێ بۆ دٍهرێحهوٍ  .پرصیار و هیگهراهییهواوی بىون و ماههوٍ و
دواحار پارێسگاریىردن له ثایبهثمههذییهواوی خىد دٍبێحه یههێً له ئهرههواوی
ئهدٍب .

کۆدي بسر بکاثەوە یههێً دٍبێد له ئهرههواوی ئهم ثىێژیىهوٍیه  .چىهکە
گەر ئەدەب حارێکى دي بەرَەمهێىاهەوەي ئەزمىووى خىدي هىصەر بێد بەو
زیادکردهاهەي حیهاهبینی هىصەرەوە بۆ صەر وێىاکردهەوەي واكیع ئەوا صیىەما
وەک حیل دیلۆز وادەبینێ گەلێک لەوە ئاڵۆزثرە بەَۆي ئەوەًضیىەما چاالکى
ثەکىیکى ئامێرێکە کە ثىاهاي بەرَەمهێىاهەوەي ئەو واكیعەي َەیە کە
بەوردي و بابەثیاهە کاري لەصەر دەکات لەَەمان کاثذا چاالکیەکە بە و
ئاراصحەیە کاردەکات کە دەرَێىەر دەیخىازێ (. ) 1995: 54 Deleuze:
لەگەڵ ئەوەي فیلم وەک َىهەرێکى کۆکەرەوەي رەگەزەکاوى ثر َەلى
گىزارعحەکاوى لە َەهذێک دۆخذا فرەثرن بەثایبەجى ئەو دەمەي دەهگ وەک
رەگەزێکى ثەواوي خىللێىەري ئەثمۆصفیر رەَەهذي درامى ثەواو دەبەخغێحە
فیلم  ،بەاڵم ئەدەب و بەثایبەجى رۆمان بەَۆي رەگەزي وەصفەوە حارێکى
دي خۆي و ثىاهاکاوى لەگەڵ فیلمذا َاوثا دەکاثەوەو دەثىاوێ پارصەهگى ئەو
کاریگەرییاهەي دەهگ بۆ خۆي بذۆزێحەوە  .وەصف دەچێحە بىهیادي وێىەوەو
لەوێىە کاریگەرییەکاوى خۆش ی بۆ َاوثا بىون لەگەڵ صیىەمادا بەگەڕ دەخات
 ،وەلێ وێىەي صیىەمایى دەثىاوێ بینراوێک بە وردەکارییەکاوى خۆیەوە بخاثە
بەر دیذەي وەرگرەکەي و ئیذي ئەوە واكیعەو دەبینرێ  ،بەاڵم وەصفى ئەدەب
وێىەیەکى ئەهذێغەکراو همایػ دەکات بەو ئەفراهذهاهەي زمان وەک
پێکهاثەیەکى گرهگ بەعذاري دەکات لە داڕعحيیاهذا .
بەدڵىیایى َەوڵ دەدەیً خۆمان لەو پرصیارە صاها کرۆهۆلۆحیەي کامیان
پێػ کامیان کەوثىن ببىێریً و گەراهمان لەعىێً ئەو ثێپەراهذهاهە بێد کە
فلمضازاوى دهیا لە پێىاو بەدیهێىاوى صیىەمایەکى هاباودا َەڵیاهگرثىە ،
صیىەمایەک لە هێى ئەفضىوى ئەدەبەوە ئەهذێغەي دهیایەک دەکات فەهحازي
 .ئەمە ئەوە هاگەێىێد کە كضە لەصەر کاریگەرییەکاوى ئەو حۆرە لەئەدەب
هەکەیً لەصە پێکهاثنی ئەهذێغەي فلمضازان و ثەواوي بەرَەمهێنراوەکاهیان
بە ثایبەجى ئەو بەرَەماهەي صروعتی ئەفضىهگەراییان بە ئاعکرا پێىە
دەبینرێد َ .اووات ئهزمىووی ئهو بهعهی خۆرَهڵئد بهصهردٍههیىهوٍ هه
دهیای ئهوان خۆی به حۆرێً له ثهلیضم و ئهفضىون دٍروٍ دراوٍ .

له هێى ئهو بغێىی و هیگهراهییه زۆرٍی دوای مۆدێرهه مرۆڤهواوی صهرگهرمی
گهڕان بهعىێً دهیایهوی ثردا هرد دهیایهن هه الوی ههمی پێىیضحییه
ڕۆخییهواوی ئهو مرۆڤه دابین بيات ژمارٍیهوی باظ له بیریاران و هىصهراوی
خضحه صهر ههڵىهڵهی گهڕان و دۆزیىهوٍی پاهحایی حیاوازثر َ .هر ئهو
دٍمهی صحایڵێيی حیاواز له ئهدٍب له ثىخبهواوی ئهمریيای الثیىهوٍ ڕێ
دٍگرێ  ،ئەدەبێک کە لە بەعێک لە ثێزە ڕەخىەییەکاهذا بە ئەدەبی پاظ
کۆلۆهیالیزمی هىێ هاودەبرێد  .ئەدەبێکە خەریکی ثەکاهذوی ثەپى ثۆزی ئەو
عەڕاهەیە کە کۆلۆهیالیزمی هىێ بە َەژمىووی میکاهیزمە حیاوازەکاهییەوە بە
دهیای ئەو مرۆڤاهەی دەفرۆش ێ کە َێغحا بڕصتی ماهەوە لەدەرەوەی
ثىخبەکاوی ژێر دەصحەیی صضحمی ئەویان َەیە .لێرەوە ئیذی دٍرگا بهڕی
حۆرێک لە گىزارعتی حیاوازدا دٍهرێحهوٍ  .ئهو هراههوٍیهی پئتر هێىٍهذٍواوی
خۆرئاواش ی هاچاری ئەوەکرد مامەڵەیەکی ثر لەگەڵ ئهو صحایڵه له ئهدٍبذا
بکەن و لەوێىە رێگا بۆ َىههریػ به فۆرمه حیاوازٍواهییهوٍ کرایەوە ثا لەو
کایەیەدا حىڵەیەک بەرپا بکات.
دۆزیىەوەي کاریگەرییەکاوى ئەو ئەفضىهەي ئەدەب لەصەر بەرَەمهێىاوى
دهیایەکى فەهحازي لەصیىەمادا بە پرصیارگەلێکەوە کە دەعێد َەهذێک

ئەفسون ریالیزم :
بەدرێژایى مێژووي ئەدەب َیچ دیاردەیەک َێىذي واكیع مغد و مڕ ئامێز
هەبىوە  .گەران بەعىێً چەمکەکاوى ئەودا ژمارەیەک گروپى دۆصد و هەیار
بەیەکذي دروصد کردو بىەماکاوى بەرادەیەک ثەم و مژاوي کرد کەلێک
حیاکردهەوەیان پێىیضتی بە وردبىوهەوەي زیادەثر بێد .
صەرکەوثنی عۆڕش ی بەلغەفیک لە روصیا و َاثىەگۆڕێى یەکێتی
صۆڤیەت پاڵپغحییەکى ثري بۆ چەهذایەجى کردوى چەمکەکاوى ریالیزم پەیذا
کردو ئیذي لەوێىە ریالیزمى صىعیالیضتی و ریالیزمى رەخىەگراهەو ریالیزمى
عۆڕعگێڕي و چەهذ چەمکێکى ثر َاثىەگۆڕێ  .وەلێ لە الیەک ثاڵى ئەو ریاڵە
خۆي و صىىردارکردوى صروعتی ئیيضان و ئازادیەکاوى و لەالیەکى ثر فرەیى
خەیاڵى کەصەکان خۆیان پەییان بە دەربازي ثر برد .
ثرادصیۆهەکاوى صەرەثاي عارصحاهیەجى هێى مێژووي مرۆڤایەجى و صەرَەڵذاوى
ئەفضاهە وەک عێىازي بیرکردهەوەي مرۆڤى صەرەثایی ئەو را دێریىەي
عتراوش پاڵپغتی گەورەي لێذەکات  ،بەش ی خۆي چێژي لە هێى یادەوەري
مرڤەکاهذا حێهێغحىە  .گەران بەعىێً ئەلحەرهاثیفى ئەو بىوهە بەردەوام و
هەگۆرەي وێىەکاوى بە زەق و زۆپى دووبارە دەبىوهەوە فاکحەرێکى ثري
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دۆزیىەوەي پاهحایى ثر بىون بۆ رەَابىووى خەیاڵ  ،رەَابىوهێک رایەڵەکاوى
َێغحا بە واكیعەوە بەصتراون و لێی دوورهەکەوثىهەثەوە .
ئارگىمێىتی صهرٍثای دٍرههوثنی ریالیزمی ئهفضىوی له هێى دهیای َىههر یان
ئهدٍبذا له هێىٍهذٍواوی رٍخىهی ئهدٍبی و َىههریذا له مێژٍ صهریههڵذاوٍ .
َههذێً پێیان وایه بهوۆثایی َاثنی حههگی یهههمی حیهان ژمارٍیهن
َىههرمههذ له ئهوروپا صاڵی  ٢٦٢٦واثه بهر لهصهرَهلذاوی صىریالیزم
رٍوثێىیان َێىایه گۆڕێ هه له یهههم دٍرههوثيیذا به پۆصد ئیىضپریغیىیزم
( پاظ ثهعبیریهت) هاصرا و دواثر رٍخىهگری ئهملان ههژاد (فراهس ڕۆ)
زارٍوەهەی گۆڕی ثا زیاثر له ریالیزمی هىێ هسیيی بياثهوٍ و بۆیههەمجار
زاراوٍی ریالیزمی ئهفضىوی صاڵی  ٢٦١٢بهوارَێىا  .رٍوجی دوومیػ لهگهڵ
رای ئههجێل فلۆروضذا وۆهً هه پێی وایه صهرٍثاواوی ریالیزمی ئهفضىوی
لهئهدٍبه و صهری َهڵذاوٍو صاڵی  ٢٦٠٢بۆرخیس ی ئهرژٍهخینی یهههم
َههگای هاوٍ و فلۆرٍوط ئهدٍبی وافياظ به حۆرێً له ریالیزمی ئهفضىوی
هاو دٍبات َ .هرچههذٍ ئهو ڕایه لهالی َههذێً له ڕٍخىهگراههوٍ ڕٍت
هرایهوٍ له پێغههگی ئهواهه ( لىيط ليل) ٌ .
َههگاوی دووٍمی ئهم ڕٍوثهظ َهر له ئهمریيای الثین پهرٍدٍصێنێ و
ئیذي لێرەوە صروعحیی رواهین لە ثێکضد دەگۆڕڕێد و گروپێکى دي لە
هىصەران دێىە گۆڕێ و ئەواهەي لەژێر کاریگەري چێژەکاوى ئەفضاهە و ئەو
یادەوەرییە كاڵبىوە بە خکایەت و ثرادصیۆهەکاوى پێغین دەهىوصً .لێرەرا ؛
مارکیز و ئەصحۆریاش و ئۆکرێ و ماریۆ ڤارگاش لۆصا دێً و دەروازەکاوى
دهیایەکى دي لەبەردەم خىدي هىصین خۆی و دواثر وەرگریغذا وااڵدەکەن.
ههوٍیهوی دیػ لهدوای ئهم هىصهراهه لهَهمان فۆرمذا واردٍههن و برٍوی
زیاثر بهو صحایڵه دٍدٍن ،همىوههی ئیزابيل ئهليىذی (چيلی) ولۆرا ئضيىفيلی
مههضييی .
ئەوەش ی وەک ئەرک لەو كۆهاغەي صەرەثایذا بەر رەخىە دەکەوێد
هاوهاوى ئەو دیاردە ئەدەبیەیە بە ریالیزمى ئەفضىوى  .ئەو عێىازە هىێیە
لەئەدەب کە دەثىاوێ دەرگاي مەزن بەصەرخەیاڵذا بکاثەوەو لێگەڕێ وەرگر
صەفەري ئەهذێغەیى خۆي بە هێى رێگاکاوی َەر دەكێکذا بکات و ئەوەهذەي
ثر وێىاکردهەکاوى بۆي وااڵثر بێد  .ئیذي ئەفضىن ریالیزمى بەرەو عىێيێک
برد کە ئەو چىارچێىە کۆهکرێخیەي پێغتري هەمێنێ و خۆي لە چەهذەَا رەهگ
و عێىەي ثردا پیغان بذات .
ئەفضىن بۆ وێىاکردهەوەي ئازادي و دۆزیىەوەي پاهحایى حیاواز کاري
خۆي دەکات بە ثایبەجى لەو صەردەماهەي ئازادي لەخەون دەچێد و ثان و
پۆي بە روووى دیار هییە  ،بۆیە ئەدەب لە دەمى گىزارعحە ئەفضىهییەکاوى
خۆیذا ئەوە دوپات دەکاثەوە کە ثەلیضمەکاوى دەثىاهً پێ بىێىە هاوچەي ثر
ئەو هاوچاهەي ئیذي بیيیيیان بە چاوي خەكیلەت ئاصحەمە .
رێکىەکەوثنی زۆریىەي رەخىەگراوى دهیا لەصەر پێىاصەیەکى یەکگرثى بۆ
ئەم حۆرە لە ئەدەب خۆي هیغاهەي هاحێگیریی و بەردەوام لە گۆراهذا
بىوهەي خىدي بەرَەم َاثىەکاهە  ،بۆ همىوهە دهیاي مارکیز و بەرَەمەکاوى
حیاوازن لە و دهیا و صروعحەي خىان رۆلفۆ بيیاجى دەهێد  ،رواهیىەکاوى
بۆرخیط بۆ وێىاکردوى روداو و کاراکحەر لەواهەي ئەصحۆریاش هاچێد و بۆیە
ثۆدۆرۆف لە كضەکردوى لەصەر (صەدصاڵ ثەهیایى) مارکیز بە ئاعکرا لەوە
دەدوێد کە ئەوەي مارکیز دەیکات هە واكیع و هەفەهحازیا  ،هەخىارفە حڵەو

دەکات و هە بەرگى ئەفضاهەیەکى رووجى لەبەردایە  ،کەچى وەرگر دەباثە ئەو
ئاصحەي باوەڕ بە َەمىو ئەو روداوە صەروو صروعخیاهە بکات کە رودەدەن.
رۆ دٍربارٍی هاصاهذوی ریالیزمی ئهفضىوی َهوڵی زۆری داوٍ دواحار دٍگاثه
ئهو بڕوایهی هه ( ریالیزمی ئهفضىوی ئهدٍبی حادوو هییه  ،بهڵيى ریالیزمی
ئهفضىوی لهصهر گىزارعحىردن له صۆز راَاثىوٍ ههن بهثهنها وروژاهذوی .
بۆیه َهوڵی وۆپی هردوی واكیع هادات  ،به َێىذی ئهوٍی لهو پهنهاهه
ثێذٍگات هه لهپغد عحهواههوٍ َههاصه دٍدات (  .)Roh:1968:120ماثیۆ
صترێغەر وا پێىاس ی دەکات کە ( چی ڕودەدات کاثێک دۆخێکی واكیعی زۆر
و هاباوەڕپێکراو داگیردەکرێد )(
وردەکار بە عخێکی صەیر
 )Zamora:1995:28ئەوە ثەواو ئەو دۆخەیە کە لەبەردەم ئەو صحایڵە لە
بەرَەمی ئەدەبی و َىهەری ثىعمان دەبێد و ئیذی َەهذێک لە هىصەران
خۆیان فۆرمەکە وا هاودەبەن َ .اوکات رۆ زیاثر بڵىذی بەو چەمکە
دەبەخغێد و پێی وایە کە ریالیزمی ئەفضىوی َەوڵذەدات ڕواهیيێکی ثرمان بۆ
ژیان پە ببەخغێد  ،ماهایەکی كىڵتر  ،بۆیە لەئاکامذا دەماهباثە ئاصخێک
دوور لەثەنها رواهین لە بىون  ،بەڵکى ئاصخێکی بڵىذثر کە َەصحکردهە بە
بىون .لە بەرامبەر ئەوەعذا حاوی هريڤً دێد و دەلێد ( ریالیزمی ئەفضىوی
صحایڵێک یان فۆرمێکی ئەدەبی هییە بە َێىذی ئەوەی َۆکارێکە بۆ
گىماهکردن لەصروعتی ئەو واكیعەی لەچىاردەورماهە )( َ )Craven:اوکات
لەگەڵ ئەوەدا لە پێىاصەیەکی ثردا ئەم ڕەوثە بە کۆمەڵە کغحىکاڵی و ژیاوی
َۆزە صەرەثاییەکاهەوە دەبەصترێحەوە ( ریالیزمی ئەفضىوی ئێضحا وەک
حۆرێک لە ماثەریاڵی گێراهەوەیە کە لەبىچیىەدا لە کۆمەڵی حىثیارییەوە
وەرگیراوە و بەعێىازێکی ئاڵۆز حیهاوی گىهذوغینی و ئەفضاهەی َۆزەکان وێىا
دەکات )( . )Jameson : 1986 :302
بهعێيی ثر له رٍخىهگران دٍرههوثنی ریالیزمی ئهفضىوی دٍبهصخىهوٍ به
كۆهاغی وۆلۆهیالیزمی ئهوروپاییهوٍ و وای دٍبینن  ،بهرچههرداری ئهو
مهیىهثیاههیه هه وۆلۆهیالیزمی ئهوروپایی بهصهر گهالوی داگیرهراویاهذا
َێىاوٍو َهوڵێً بىوٍ بۆ رٍثىردههوٍی عهكڵئىییهجی ئهوروپایی صهردٍمی
مۆدێرهه هه َاووات صهردٍمی پهلهاویغحنی ئهوروپاظ بىوٍ بۆ چىاركىڕههی
دهیا .
َاووات له َههذێً دۆخذ وا دٍبینرێد هه گىزارعحىردهێيی ثهواوٍ
لهخهكیلهجی حیهاوی هىێ و ئاوێحهیههه لهرٍگهزٍواوی عهكاڵهییهجی
عارصحاوی ئهوروپی و ڕٍگهزٍ هالۆژیىییهواوی ئهمریيایهوی صهرٍثایی  .به
ماهایهوی دی چههذێً به لۆژیيی عهكاڵهییهجی بهرَهمی عارصحاهێتی
ئهوروپایی واردٍوات َێىذٍظ ئااڵوٍثه ئهو حۆرٍ له باوٍڕو عهكڵی صهرٍثایی
ئهمریيای بهرله وۆلۆهیالیزمی ئهوروپایی .
دٍرههوثنی یهههم چاپی ئیىگلیزی رۆماوی (صهدصاڵ ثههیایی) گابریل گارصیا
مارهیز صاڵی  ، ٢٦٤:حۆرێيی ثر له ڕواهینی بۆ ئهوم فۆرمه له ئهدٍب
زیادهرد  .ڕۆچىوهه هاو رٍخىهی صیاصیهوٍ بىوٍ یههێيی دی له صیما
دیارٍواوی ئهدٍبی ئهمریيای الثین و بهدوای َههگاوٍواوی مارهیزدا هه ئیزابێل
ئهلههذی چیللی دٍردٍههوێد و ڕواهینی خۆی لهمهڕ ژیاوی وۆمهڵئیهجی و
صیاس ی ئهو رۆژگارٍی واڵثهههی و ئهمریيای الثین بهگغتی دٍخاثه ڕوو ئیذی
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دٍرفهجی ئهوٍ بۆ ڕٍخىه دٍڕٍخس ێ هه كضه لهصهر ئهو دیىٍی ئهدٍبی
ریالیزمی ئهفضىهیػ بيات .
ههواثه بهگغتی دٍثىاهین بگهیىه ئهو ڕایهی ئهدٍبی رایالیزمی ئهفضىوی
ئهدٍبی مرۆڤی صهردٍمی هىێیه  ،به َهمىو ئاڵىگارییهواوی ژیاوی وۆمهاڵیهجی و
صیاس ی و ئابىری و ڕۆخیهوٍ  ،حۆرێىه له بهرگری هردن لهماههوٍی خىدێيی
ئازاد  ،گاَێً داخراو بهصهرخۆیذا و ڕۆچىو بهصهر هاخذا و گاَێىیػ هراوٍ
بهصهر دهیادا بۆ رٍخىههردوی دۆخی هالهباری ژیان  .ئەوە ئاڵۆزیاهەی ژیاوی
مرۆڤەکان لەگەڵ گۆڕاهکارییە گەورەکاوی بەخۆیەوە بینی و لێکەوثەوەکاوی
مۆدێرهە و دواثریػ پاظ مۆدێرهە دەماهباثە ئەو دۆخەی بڕوا بەوە بهێىین کە
(ریالیزمی ئەفضىوی (کە ئێضحا گىێسراوەثەوە بۆ دهیای فیلمیػ )دەکرێد
وەک ئەڵحەرهاثیڤی لۆژیکی گێراهەوەی صەردەمی پۆصد مۆدێرهە ثەماعا
بکرێد  . )nosDmaJ : 302 1986: ( ).ئەو گریماهە ئەگەری گەڕاوی
زیاثرامان لەو بەرَەماهەدا بۆ دەڕەخضێنێ کە خۆیان وەک بەرَەمی ئەو
صەردەمە پێىاصە دەکەن.
سینەما و فەنتازیا :
گەر ئەو گریماهەي پێغترمان بۆ َێىاهە دهیاي هىێ لە رێى ئەفضىهەوە بۆ
ئەدەب دروصد بێد ئەوا بۆ صیىەما و َىهەري فلمضازي ثەواوثر دێحە کایە و
صیىەما کەرەصحەکاوى خۆي بەگەڕ دەخات بۆ ثرازاوى صىىورەکاوى گىزارعد
لەو واكیعەي بەچاو دەبینرێد وەلێ َەهگاوەکاوى بە کەرەصحەي ثر دەَێىێحە
پێػ لەژێر کاریگەري ئەو دهیا ئەفضىهاوییەي ئەدەبذا.
ئەگەر ئەدەب زماوى گىزارعحەکاوى وعە بً ئەوا صیىەما بە وێىە مامەڵە
دەکات بە ثایبەجى لەصەردەمێکذا کە کاریگەري وێىە لە کاریگەرییەکاوى
وعەي ثێپەراهذووە َ .ەرچەهذە لەصەرەثاي صەرەثاوە ئەم َىهەر خۆي وەک
حۆرێک لەثەلیضم و ئەفضىن ثەماعاي کرا چىهکە کاریگەرییەکاوى وێىەي
حىاڵو لەصەر دەرووى مرۆڤ کردەي ئەفضىهێک حێبەجێ دەکەن  .صیىهما
بىوٍ ههرٍصحهیهن بۆ ههعفىروی ههبینراوٍواوی واكیع و مامهڵههردهیێيی
ثارادٍیهن حیاواز له َاثىەکایەی وارٍواوی ئیىضپرعیىیزمی ئهڵماوی و دواثر
وارٍواوی مۆرهاوٍوٍ دٍرههوت  .پاعان لهدوای کارەصاثەکاوی حههگی دووٍمی
حیهان و خراپییهواوی بارودۆخی ژیان ثەوژمی هىێ دێىه پێص ێ و ههرٍصحهی
واكیع له گىازارعحذا دٍبههه ئاصخێيی ثر .ریالیزمی هىێی ئیحالی له صااڵوی
وۆثایی حههگذا وٍن رٍهگذاههوٍیهوی ژیاوی وۆمهاڵیهجی دێحه وایهوٍ .
صیىهمایەن حیاواز بیر دٍواثهوٍ و حیاواز دٍگێڕێحهوٍ .زەمەوى روداو و
چیرۆک لەم صیىەمایەدا کە بە (ریالیزمى هىێ )هاصرا ئێضحایە و لە رابردووي
دووردا هیە  .فۆکۆس ی چیرۆکەکان لەصەر چینی َەژاراهە هەک
دەوڵەمەهذەکان  ،کرێکار و مرۆڤى ئاصایى هەک پاڵەواوى ئەفضاهەیی و
کاراکحەري دوور لە واكیع.زۆریىەی دەرَێىەراهەي ریالیزمى هىێ لە باکگراوهذي
چەپەوە َاثىون بۆیە دەیاهەوێد صیىەما بکەهە فاکحەري َێىاهەکایەي
گۆراهکاري کۆمەاڵیەجى ،کێغە و ملمالهێکاوى پاڵەواوى ریالیزمى هىێ لە هێى
دۆخى صایکۆلۆجى کاراکحەر دا وغرۆ هین  ،بەڵکى بارودۆخى کۆمەاڵیەجى
لەدەرەوەي کاراکحهرەکان کۆهترۆڵى کێغەکان دەکەن .
وارهردوی ئهم فۆرمه له صیىهما ئارگىمێىتی زۆری لهگهڵ خۆی َێىاو
هێىٍهذی رٍخىهو ثیۆرصىاوی صیىهمای به خۆیهوٍ صهركاڵ هرد  .ئههذرێ
بهزان واری زۆری لهصهر راڤههردوی ئهم صحایڵه له وارههدن هرد و پێی وایه
( لە ریالیزمی هىێذا فۆرمێيی هىێی واكیع َهیه  ،واكیع وێىا هاهرێحهوٍ و

بهرَهم هاَێنرێحهوٍ  ،بهڵيى به ئاماهج دٍگیرێد  .له بری ئهوٍی واكیعێيی
لهبهریهن َهڵىٍعاو وێىا بىرێحهوٍ  ،ریالیزمی هىێ بهرٍو واكیعێً دٍروات
هه َهڵذٍوٍعێنرێد و بهبهردٍوام گىماهاوی و پهنهاهه 45 .( Bazin:2005:().
َهر لهدۆخی ئهو ئارگىمێيحهدا ،دۆلۆز ئهوٍ دووپات دٍواثهوٍ ههمامهڵههردن
لهگهڵ ئهو دۆزٍدا بهو عێىٍیه هاهرێد  ،به ماهایهوی ثر لهصهر ئاصتی واكیع
َیچ گرهحییهن هییه بۆ ئهوٍی صهد دٍر صهد و بههرداری واكیعی بیین ،
چىهىه هاثىاهین لهوٍ دڵىیا بیین هه بیرهردههوٍو َسر لهو پرۆصهی
وێىاهردههوٍی واكیعهدا بهعذار ههبىون  ،چىهکە( وێىه و حىڵه و درهىردن
و َهڵچىههواهیػ رصخێً هردارن لهژێر حهبری ئهو گۆراهيارییاههدا بهرَهم
دێً هه َسر بهرَهمیان دٍَێىێد وێىهواهیػ به ئاراصحهی دٍاللهجی هىێذا
دٍبرێً و حىڵهظ ثێذٍپهرێنن)).)Deleuze: 2001 :74
ههواثه بهو ماهایه هه ریالیزمی هىێی ئیحالیا مامهڵهی لهگهڵ واكیع هردوٍ ،
َیچ عخێً صهد دٍرصهد واكیعی هییه و بهرَهمهاثىوٍواهیػ لهژێر
َهژمىووی َسری بهرَهمهێىهرٍواهذان  .بهدڵىیایی ئهو َههگاوٍ
رێگهخۆعىهربىو بۆ عياهذوی ثهلیضمی واكیع له هێى صیىهمادا  .لێرٍوٍ
ئیذی چههذٍَا ثهوژمی ثر دێً و صىىر بهرٍوٍ خهیاڵ و گىزارعتی حیاواز له
ژیاوی وۆمهاڵیهجی دٍبڕن  .ئیتر َ ،ێذي َێذي ئەو ثەمه رەوییەوەو فیلمضازان
لە پێىاو پێغکەظ هەکردوى هاباودا خىلیاي گەران پەلکێص ی کردن  .گەران
بەهێى دهیایەکى ثردا و پێغکەظ کردوى حۆرە راڤەکردهێکى ثر بۆ واكیعى بینراو
َ .ەڵبەت کاریگەري باکگراوهذي ههلحىوری لەصەر کەصەکان بەش ی خۆي
َەژمىووى َەیەو ئەو باکگراوهذەظ بەعێکى لە دهیاي بەرینی ئەدەبەوە
صەرچاوە دەگرێد .
لە زۆر ڕواهیىذا وا ثەماعای ئەو پەیىەهذییە کراوە کە ئەو َێزەی ئەدەب
بەصیىەمای دەبەخغێد دەچێحە كاڵبی بەعە ئەدەبییەکەی صیىەماوە کە
صیىاریۆیە ،بەاڵم ،لە ڕاصخیذا و لەصەرکەوثنی ژمارەیەک لە دەرَێىەران  ،بە
بیرکردهەوەی حیاوازەوە  ،ئەم گریماهە گۆڕاوی بەصەردا َات .چىهکە
ئەفضىن بىو بە بەعێک لە فۆرمی صیىەما بەبێ ئەوەی بەثەنها الیەهە
ئەدەبییەکەی بگرێحەوە  .ئەفضىن ثێکەاڵوی دیذی دەرَێىەر بىو  ،وێىەکاوی
بىون بەئەفضىوی و ئەثمۆصفیری ئەو ژاهرە بە وردەکارییەکاهییەوە َاثە هێى
صیىەماوە .
فلمضازاوى همىوهەي )(ozuي ژاپۆوى کە لە َەوڵى بەردەوامذا بىوە بۆ
عکاهذوى ئەو ثەوكەي گێراهەوەي ئاصایى روداو بەصەریذا دەصەپێنێ بە
یەکێک لە پێغەهگاوى دۆزیىەوەي پاهحایى حیاواز بۆ گىزارعحکردن لە واكیع
ئەژمار دەکرێد .
ئۆزو کارکردوى لەصەر پلۆت لە فلمذا عێىازێکى حیاواثر بىو لەوەي پێی
دەوثرێد مامەڵەي کالصیکیاهە یان صضحمی َۆلیىد بۆیە بىوە حێی صەرهجى
بەش ی زۆري رەخىەگراوى صیىەما  .پۆٌ عریذەر عێىازي مامەڵەي ئۆزو
لەگەڵ چىین دا بەم عێىەیە بەظ دەکات :
(-1ژیاوى رۆژاهە  :وێىاکردهەوەي ووردي بێزارییەکاوى ژیاوى رۆژاهە و
دووبارە
بىوهەوەیان .
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2حیاوازبىون  :دابراوى بێگىماوى مرۆڤ لە دەوروبەرەکەي کەگەلێک حار
دەگاثە ثرۆپک .
-3چەكبەصتن  :رواهیيێکى چەكبەصحىاهە بۆ ژیان کە هاثىاوێ دابران
چارەصەر بکات
بەاڵم ثێی دەپەڕێىێد (Schrader :1972) ) .
لێرەوە رواهین لەو بەرَەماهەي ئۆزۆ دەماهباثەوە بۆ ئەو دهیا حیاوازەي لە
بابەثە ئەدەبیەکاوى ریالیزمى ئەفضىهیذا دەیبیىین  ،گىزارعد لەو دۆخاهەي
بە کەرەصحە صاهاو ثەكلیذییەکان گىزارعخیان لێ هاکرێد بەڵکى صحایڵێکى ثر
بۆ گىزارعحکردن دەدۆزێحەوە  .ئۆزۆ پێی وایە هاکرێد دیمەن و گرثەکاوى فلم
لێىان لێى بً لە دراما و ئەکغً (کردار )چىهکە ئەواهە عیعریەجى ئەو
همایاهە دەعێىێنن و وێىەیەکى رووت و زیادرەواهەي واكیع پیغان دەدەهەوە .
ئەم عێىازي کارکردهەي ئۆزو بىەماکاوى بۆ ئەو پەیىەهذییە پحەوەي
دەگەڕێحەوە لەگەڵ َىهەري ژاپۆوى و هسیکبىوهەوەکاوى لە صروثەکاوى زیً
بىدایسم  .ئەو رەوثە ئەهذێغەییەي بىدایسم رەگێکى پحەوي کارەکاوى ئۆزو پێک
دەَێىێد و بۆثە صەرەثایەک بۆ دوورکەوثىەوە لە وێىە راصحەوخۆکاوى واكیع
 .حگە لەوە کاریگەرییەکاوى ئەو َىهەراهەي دي کە بەَەمان عێىە زیً
بىدایسم بىەمایاهە وەک (عیعري َایکۆ )و عاهۆي (هى )بە ئاصاوى بە
بەرَەمەکاوى ئۆزو وە دەهاصرێىەوە .
جگە لە ئۆزو لەو بىارەدا دەثىاهین ئاماژە بە (برێضً و ثارکۆڤضکى و کارٌ
دراێر و مایکل ئەهجیلیۆ ئەهحۆهیۆوى )بکەیً کە بە َەمان َەهگاوي ئەو
بەرەو خىللاهذوى دهیایەکى ثر بۆ گىزارعد لەژیان کاردەکەن  .لەگەڵ ئەوەي
ئەوان لەصەردەمى لێکذي حیاوازدا کاریاهکردووە بەاڵم هسیکایەجى فەزاي
کارکردهیان لەیەکەوە دەیاهباثەوە صەر َەمان رێگە .
برێضً بۆ دەرچىون لەو عێىازي کالصیکیاهەي گىزارعد هماکاوى لە
کرداري درامى بەثاڵ دەکاثەوەو بایەخ بە عحە بچىکەکاوى هێى ژیان دەدات ،
لە همایەکذا بەثەنها دەصخێک دەبینی یان پێی کاراکحەرێک دودڵى و هیگەراوى
بەرحەصحە دەکات  ،بەثەنها دەرخضحنی بەژوى کەصێک بەصە بۆ ئەوەي
َەڵىێضتی کاراکحەرەکە لەبەرامبەر کرداردا دەربکەوێد َ ..ەمىو ئەواهە بۆ
ئەوەیە صەرهجى وەرگر بەرەو ئەو عحە بچىوک و هاوازاهەي ژیان بەرێد کە
زۆرحار فەرامۆظ دەکرێً  ..بەدڵىیایى ئەواهە لە عێىازي کالصیکیاهەي
َۆلیىددا ئەوەهذە حێی بایەخ هین  .گەر ئەو وردەکاریاهەي هێى دهیاي برێضً
لە فەزاي گىزارعتی َەر کام لە هىصەراوى ریالیزمى ئەفضىوى بەراورد بکەیً
بە ثایبەت لە بایەخذان بەو عحە بچىکە فەرامۆعکراواهەي ژیاهذا َێىذە
همىوهە دەدۆزیىەوە ثا ئەوەهذەي بۆ َەمىو حۆرە بەراوردێک پراو پڕ و
گىهجاو بً .
حگە لە برێضً ثارکۆڤضکى هاوێکى دیاري ئەو عێىازي کارکردهەیه بەاڵم
بەمیکاهیزمى حیاواز لەواهەي لەوەو بەر بە کاردەَێنێ  ،پرۆفیضۆر ئیریک
وىدصً وا دەبینێ کە( ئەو صروثاهەي هێى کارەکاوى ثارکۆڤضکى کاریگەري
باکگراوهذي ئایکۆهە ثەكلیذیەکاوى مەصیدیەجى ئەرصەدۆکس ی و عیعر و
دیمەهەکاوى صروعتی روصیاي لەصەرە)( . )Kundsen : 2002:32
ثارکۆڤضکى لە َەوڵى وێىاکردوى هاوەوەي کاراکحەرەکاهیذا بە رصخێک کردەي
حیاوازدا ثێپەڕ دەبێد بە دەرخضحنی رابردوو ئێضحا  ،خەون و واكیع

بیرکردهەوە و گىزارعد  ،ئەهذێغەکردوى بەردەوامى دهیایەکى ثر ،حیاواز
لەوەي رۆژاهە لەبەردەم کەصەکاهذا دووبارە دەبێحەوە َ .ەڵبەت ئەم
کرداهەظ َەروا صاها گىزەر هاکەن بەبێ خىللاهذوى ئەثمۆصفیرێک ثا
لەخۆیان بگرێد و ئەو ئەثمۆصفیرە ئەفضىهیەي َەمىو عحەکان لە واكیع
بااڵثر دەکات .
فەهحازیا بە ماها ثەكلیذییەکەی کە حۆرێک لە صەرصامی بێد و بیىەر بخاثە
دۆخێکە لەهێىان باوەڕکردن و باوەڕ هەکردهذا  ،یان بەرَەم َێىاوی دهیایەکی
خەیاڵی بێد و ثێڕامان لە هاوەوەی وەرگردا دروصد بکات و َەهذێک حاریػ
وا مامەڵەی لەگەڵ دەکرێد کە صروعخێکی مىذااڵهەی َەیە و َەلی
گەراهەوە بۆ مىذاڵی و بەئاگاَێىاهەوەی مىذاڵە هىصحىوەکەی هێى هاخمان
دەڕەخضێنێ ،لە صیىەمادا َەهذێک َەهگاوی بۆ هراوە بۆ هممىهە (حۆن
 )Excaliburی دروصد کرد کە
بۆرمان) ی بریحاوی صاڵی  ٢٦٥٢فیلمی (
هیگەراوی و ثرش و صەرصامی هیگەراهییە َەهىکەییەکاوی ثێذا بەرحەصحە
کرابىو  .پاعان ئەم صحایڵە لەکارکردن بە چەهذ حۆرێک گەعەی کرد و
فیلمە صەرهجبەرەکاوی (  )Lord of the ringsو (  )Harry Porterی
لێکەوثەوە  ،کە لەبىەچەدا ئەدەب بىهیادی ئەو دهیا فەهحازیەیە.
لە بەرامبەر ئەوەدا ئێمە وێڵین بەعىێً حۆرێکی ثر لە فیلم  ،فۆرمێکی
حیاواز لە فەهحازیا کە پێغتر لە ئەدەبذا وەک فۆرمێکی صەهجبەر هاصیىماهە
 .ئەو حۆرە لە ریالیزمی ئەفضىوی کە ویىذی فارش وەصفی دەکات بەوەی
(ئەو حۆرە لە زاڵبىووی واكیعە کە َەهذێک رەگەزی ثێذایە بەَۆی ئەو
ئەفضىهەی لەهێىیاهذایە هاکرێد کىرت بکرێىەوە) ). (Farris :2002: 102
ریالیزمێک بەو ماهایەی بەعێکی دەکەوێحە هێى خەیاڵێکەوە کە حێی باوەری
وەرگرە و زۆر لەو وێىەیە دوور هییە کە چاو دەثىاوێ لەصاجی بەرکەوثيیذا
وێىەی بگرێد َ .ەڵبەثە گەر بماهەوێد عخێک لە ڕابردووی دەرکەوثنی ئەم
صحایڵە لە کارکردن ثێبگەیً صەرەثا بەر ئەو ڕاصحییە دەکەویً کە صەرەثای
صەرَەڵذاوی ریالیزمی ئەفضىوی لە صیىەمادا گەلێک دوور هییە  ،رەگى
ریغەی ئەم حۆرە لە صیىەماظ بە َەمان عێىەی فەهحازی لە هێى ئەدەبذا
یە و ئەدەب ژێذەر یەجی  .بەعێک لە رەخىەگران کۆکً لەصەر ئەوەی فیلمی
ریالیزمی ئەفضىوی لە َەعحاکاوی صەدەی ڕابردوودا صەری َەڵذاوە و
دەعێد فیلمی دەرَێىەری فەهسوێلی )( ) Jacobo Penzoبە هاوی ( La casa
 )de aguaو بەرَەمی صاڵی  . ٢٦٥١و فیلمی دەرَێىەری کۆلۆمبی (
 )Condores no entierran todosو
 )Francisco Nordenبە هاوی (
بەرَەمی صاڵی  .٢٦٥١بەصەرەثای دەرکەوثنی ئەم فۆرمە و لەژێر ئەو هاوەدا
دابنرێد َ . ( Jameson:1986:320).ەڵبەت لە دوای ئەم کاراهەوە ژمارەیەکی
ثر لە دەرَێىەران َەوڵیان داوە بەو ڕێچکەیەدا بڕۆن و لە صیىەمادا ئەو
هێىەهذەی هێىان فەهحازیا و ریالیتی بذۆزهەوە و فۆرمێکی صیىەمایی بەرَەم
ببهێنن کەدەثىاهێد بە صحایڵێکی حیاواز کار بکات  ،صحایلێک دوور لەو وێىە
َەمیغە وەصحاو و دووباراهەی بیىەر بەرەو کەڵکەڵەی حیاواز هابات،
بەرَەمێک بێيىە ئاراوە کە بحىاهێد لە گۆعە هیگای ئەفضىهێکی باەوڕ
پێکراوەوە مەودای ڕواهین فەراَەم بکات .
حەیمضۆن حەخد لەوە دەکاثەوە کە بۆ ثێگەیغتن لە ثایبەثمەهذییەکاوی
ئەم صحایڵە لە فیلم کە وێىەیەکی عیعریاهەی واكیع دەخىللێنێ س ێ رەگەزی
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صەرەکی بەعذاری دەکەن ئەواهیػ  ،مێژوو  ،رەهگ ،و گێڕاهەوەن  .بۆیە ئەو
دەرَێىەراهەی دڵبەهذی ئەم صحایڵە لە کارکردهً َ ،ەوڵی ثەواو دەدەن
لەصەر ئەم بىەمایاهە کار بکەن و ثایبەثمەهذییەکاوی وەک ئەوە حێبەجێ
بکەن کە رەخىەو عیکاری فیلم دەصخىیغاوی دەکەن .
َاوکات لەگەڵ ئەو صحایڵەدا دەثىاهین ئاماژە بەَەهذێک بەرَەمی ثر بکەیً
کە فۆرمێکی ثرن لە ریالیزمی ئەفضىوی لە صیىەمادا و کارەکاهیان حێی باوەڕی
بیىەرن و لەَەماهکاثیغذا صەرصامی دەکەن و دەیخەهە صەر کەڵکەڵەی
خەیالێکی فراواهتر لەوەی بەثەنها وێىە راصحەكیىەکاوی ژیان بەرَەمیان
دەَێنن  .همىوهەی فیلمەکاوی (  )ysDaHBoJ cDoemA 1111و (cHF 2003
 ) hHmGو (. ) 1998 )The Red Violinئەم بەرَەماهە ئاوێحەیەکً لە
فاهحازیا و ریالتی و حۆرە هێىەهذێکی ثەواو صەرهجبەر بۆ وەرگر دروصد دەکەن
 ،کە دەثىاهێد لە هێى ئەهذێغەیەکذا بمێىێحەوە و َەمىو ئەوەش ی دەیبیىێد
لەگەڵ ئەوەی صەیرەو حۆرێک لە ئەفضىن دەورەی داوە  ،بەاڵم باوەڕیان پێ
دەکات  .ئەمە حەوَەری ریالیزمی ئەفضىهییە کە لەهێى ڕصحەکاوی ئەدەبەوە
دێد و لە وێىەکاوی صیىەمادا بەرحەصحە دەبێد و لە فۆرمی حیاواز حیاوازدا
لە دوای ئەو بەرَەماهەعەوە َەر بەردەوام دەبێد  .دەرکەوثنی هىصەراوی
هىێی ئەو صحایڵە َ ،اوکات صەرَەڵذاوی فۆرمی صیىەمایی حۆراو حۆر کە
دەعێد لە ژێر ئەو کاثاگۆریەدا پۆلێن بکرێً  ،دەماهخەهە صەر ئەو بڕوایەی
کە ثا ئەهذێغەی مرۆڤ کارابێد ئەم فۆرمە لە کارکردن هاوەصحێد و
بەردەوام دەبێد.
سینەماي سێیەم و خەونى ئەفسىناوي :
چەمکى حیهاوى صێیەم چەمکێکى صیاصییە و لە بىەرەثذا بۆ پۆلێىکردهەکاوى
دواي حەهگى دووەمى حیهاهذەگەڕێحەوە .یەکەم بەکارَێىاوى زاراوەکە بۆ
لێکۆڵیاري ئابىري و صۆصیۆلۆحضتی فەرەوضایى (ئەلفریذ صۆفى 1889-
)1990دەگەڕێتەوە  .وبەو واڵثاهە دەگىثرێد کە لەصەردەمى حەهگى صارددا
بێ الیەن ماهەوە  .ئەو واڵثاهە لە فەرَەهگى َەهذێک لە دەوڵەثاهذا بەواڵثاوى
پاعکەوثىو یان ثازە پێغکەوثىو هاصراوون  .و خۆیان لە 120لە واڵثاوى
ئەمریکاي الثین و خۆرَەاڵجى هاوەڕاصد و ئاصیا و ئەفریلا پێک دێً کە
بىچیىەي ئابىوریان کغحىکاڵە و َەهذێک خاڵى َاوبهش ی له ڕوی بىهیادی
وۆمهڵی و صیاس ی و ئابىورییهوٍ وۆیان دٍواثهوٍ .
صیىهمای ئهم ههثهواهه زاراوٍی صیىهمای صێیهمی بۆ بهواردٍَێنرێد ،
لهگهڵ ئهوٍی ئهم زارٍوٍیه ثاڕادٍیهن وٍن عىهاس ی ئهم صحایڵه له فیلمی
لێهاثىوٍ  ،بهاڵم بهبهردٍوام له گۆڕاهذایه  ،چىهىه بهرَهمی هههار و
پهراوێسٍواوی دهیایه هه خىدی خۆیان بهبهردٍوام له گۆڕاهياریذان .
لەمێژە رەخىەگراوى ئەدەب لەصەر ئەوە کۆکً کە دهیاي صێیەم هیغحماوى
صەرەکى صەرَەڵذاوى ئەفضىهەکاوى ئەدەبە بۆیە رەخىەگراوى صیىەماظ
َەمان َەهگاو َەڵذەگرن و کاریگەرییەکاوى ئەدەبى میللى ئەو هاوچاهەظ بە
فاکحەري صەرەکى و کاریگەري خىللاوى ئەو صحایڵى کارکردهە دەزاهً َ .ەمان
ئەثمۆصفیر کە ئەهذێغەي ئەدیبان بە خکایەت و صەربىوردە
ئەفضىهاوییەکان ثێر دەکات دەثىاوێ ببێحە بىهیادي کارکردن بۆ صیىەماکاران ،
بەواثایەکى ثر بىهیادي ئەهذێغەي ئەدیبان و صیىەماکاران لەو زەمیىە

بەپیحەي خکایەجى میللى و ئەدەبى زاریەوە صەرچاوە دەگرێد و ئەو فاکحەرٍیە
َێىذەي ثر لێک هسیکیان بە ئاعکرا دەردەخات .
زۆریىەي صیىەماکاروى صیىەماي صێیەم داکۆکى لەوە دەکەن کە ئەو حۆرە
لە صیىەما بەثەنها صحایڵێکى کارکردن هییە بەڵکى َەڵگري پەیام و گىثارێکى
ثایبەثەو َۆکارێکى گرهگ و ثەواوي گىزارعحە کە لەچیرۆکەکاوى ژیاهەوە
صەرچاوەدەگرێد و ئەو هەثەواهە خاوەهین کەپێغتر لەصەر هەخغەي ملمالوێ
صیاصییەکان حێگەیەکى ئەوثۆیان هەبىووە .
رواهین لە ژیاوى ئەو هەثەواهەو کەلحىوریان چەهذ بەصاهایى ئەو ثەلیضمی
ئەفضىهە بەرحەصحە دەکات کە دەبێحە بىەماي کارکردن بۆ ئەدیبان و
صیىەماکاراهیػ  ،ژیاهێک بە ثەمى خىرافەیەک دەورە دراوە بۆیە َەمىو
گىزارعد لێکردهێکى هاثىاهێد وەک واكیعێکى رووت خۆي دەربخات ئەم
گریماهە زۆر بە صاهایى لە فلمەکاوى صیىەماي ئێران دا بەرحەصحە دەبێد .
بۆ همىوهە لە فلمی ( رەهگى خىدا) ي مەحیذ مەحیذي دا صروعد و ژیان
َەمان ئەو عحاهەن کە لەدەرو بەري کاراکحەرە ئاصاییەکاوى ژیاهذا َەن
بەاڵم حیهاهبینی دەرَێىەر و عێىازي گىزارعحکردن و وێىەکردوى ئەو واكیع و
صروعد و ژیاهەیە کە بەرگێکى ثري حیاوازي پێ دەبەخغێد  ،بەرگێک لە
ئەفضىهەوە هسیکتر  .خيایهت و بڕواواوی َهر هاوچهیهوی واراهحهرٍواوی لێ
دٍژیً دٍبێحه حۆرێً له بڕوای حێگیر بۆیان و ژیان و خىد و ئایىذٍیاوی
لهصهر بىهیات دٍهێن .
بەَەمان عێىە لە فلمەکاوى ( ثامى گێالش ) و ( گەر با لەگەڵ خۆي
بماهبات) ي کیاروصحەمى دا ئەو دهیایەي هاوەوەي کاراکحەرەکان و کاریگەریان
لەصەر واكیعى چۆن دەثىاهێد خىدي ئەو صروعحەي ژیان بگۆڕێد و
ئەثمۆصفیرێک دێحە کایەوە کە ئیذي َەصحەکاوى وەرگر دەخاثە ژێر
َەژمىووى خۆیەوەو دەثىاهێد بەو ئاكارەدا بیبات کە دەرَێىەر دەیخىازێد .
َەڵبەثە ئەو خەكیلەثەظ لەبەرچاوە کە ئەدەب بىەماي صەرەکى ئەو
بەرَەماهەیە و خىدي چیرۆک و کاراکحەرو روداوو ملمالهێیە کە َێڵى
صەرەکى بەرو پێشچىووى گێراهەوە لە فلمەکەدا بەرحەصحە دەکەن بەاڵم
بەش ی زۆري ئەرک دەکەوێحە ئەصحۆي ئەو ثەکىیکەي َەمىو ئەواهە
دەگۆڕێحە وێىەیەکى حىاڵو لەبەردەم وەرگردا ئیذي دواثر دەهگ دێد و بەش ی
خۆي بەعذاري پرۆصێس ی گەیاهذن و کاریگەري دەکات .
همىوهەیەکى دي ئەم حۆرە بەرَەمهاثىاهە فلمی ( dHmA aE taCدەرَێىاوى
( )mHo eJCahDaJoJCa lDHaD Dm oJC Fکە رواهین لێی دەثگەێىێحە ئەو
بروایەي ثىهذوثیژییەکاوى ژیان ئەوەهذە بەرحەصحەن خۆالدان لێیان کارێکى
ئەصحەم و ثارادەیەک خەیاڵییە  .ئەوەي دەرَێىەراوى ئەم فلمە دەیکەن
پیغاهذاوى واكیعى ژیاوى بەرازیلە بەاڵم ئەثمۆصفیري ئەو فلمە بەعێىەیەک
خىللاوە کە َەصد دەکەید بەعێک لە ئەفضىن گەر ثىێژاڵێکى ثەهکیػ
بێد خۆي بەدەوري ثەواوي کارکردهەکەوە مەاڵش داوە  ،چىهکە باکگراوهذي
بەرَەمهێىەراوى فلمەکەو عىێنی روداوەکان لە ئەو عىێىاهەي دهیان کە
لەهاوخۆیاهذا ئەفضىن َەڵذەگرن  .ئەوە رۆدي حاهیرۆیە و ئەو مىذااڵهەظ
چیرۆکە راصحەكیىەکاوى ژیان بەرحەصحە دەکەن بە َەمىو
ثىهذوثیژییەکاهیەوە ئەوان عایەجى ئەو َەمىو روداوەي کىعتن و دزي و
دەصحذرێژي صێکس ی و ئەواهەي ثرن  ،بۆیە بە زیادکردوى ئەو حیهاهبیىیەي
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عحەکان همایػ دەکاثەوە حیاوازبىوهەکان لە واكیعى رووت دەردەکەوێد .
واثە ئەوەي ئەو حیاوازبىوهە دەهەخغێيێد ثەکىیکە صیىەماییەکەیە هەک
خىدي چیرۆکەکان  .بۆیه لهم صحایڵی وارهردههدا ئهدٍب عىێيێيی دیاری
هییه  ،بهاڵم َهصد بهوٍدٍههید هه باهگراوهذی وارٍهه و ئهثمۆصفیر
بهگغتی ئهو دهیا ئهدٍبییهی ئهمریيای الثین ثێذا وار دٍوات  .زَىیهجی
بهرَهمهێىاوی ئهم وارٍ بهو میياهیزمه واردٍوات هه ئهدٍبی ئهمریيای الثینی
بهرَهم َێىاوٍ  ،لهصهر بىهمایهوی صادٍ ( ئهوٍی ڕودٍدات گهر ئاصایی هییه
 ،صروعحییه) .
رەهگە ئەوە خاڵى حیاوازبىووى ئەو حۆراهەي گىزارعد بً لەصیىەماي
صێیەمذا بە ئاراصحەي خىللاهذي ئەثمۆصفیرێک کە ئەفضىن بىەماي بێد و
ئەوەي لە صیىەماي ئێراهذا رودەدات بەش ی زۆري ئەدەب حڵەوگیري دەکات
بەاڵم لەو همىهەیەي رابردوي صیىەماي ئەمریکاي الثیىذا ثەکىیک  .دەثىاهین
بۆ پغحگیرکردوى ئەو رایەمان پەها بۆ فلمی (  ) a os de oي دەرَێىەر
) (Mikhail Kalatozovببەیً لەگەڵ ئەوەي بەرَەمى دەرَێىەروی بەهەژاد
حۆرحییه ،بەاڵم گىزارعد لە دهیاي صێیەم دەکات بە َەمىو ماهاکاهیەوە ،
لەم بەرَەمەعذا ئەفضىههکاوى کارکردهە صەر وەرگر ثەکىیک دەیخىللێنن
هەک روداو  .چیرۆکی فلمەکە گىزارعحە لەعۆڕظ و بەرخىداوى گەلى کىبا و
ژیان و گىزەراهیان بەاڵم ثەکىیکەکاوى گىزارعد لەو پێکهاثاهەي فلمەکە وا
دەکات بیىەر َەصد بکات لەژێر کاریگەري ئەفضىهێکذایە هه خهیاڵی
دٍرَێىهر وێىهواوی دٍهێغێد  .وٍرگری خۆرَهاڵجی و ئهوٍی ئهو دهیا
ڕاصحهكیىهیه ژیاوی له ئهمریيای الثین ئهزمىون هههردووٍ  ،به گغتی
ئهگهری ئهوٍ َهیه بهش ی زۆری ڕوداوٍوان و ئهوٍی وٍن واكیع لهوێذا
بهرَهم َاثىوٍ  ،به حۆرێً لهخهیاڵی ئهفضىهاوی ببیىێد َ .هڵبهت ههوثىه
ژێر واریگهری ئایذۆلۆحیاظ زۆر حار بىاری ئهوٍ دٍواثهوٍ هه وێىهواوی واكیع
وٍن خۆی ئهزبهر ههههیً و پێمان وابێد ئهمهی دٍیبىین دروصحىراوی
خهیالێىه فههحازیَ .اوکات کاالثۆزۆڤ بە زماوی صیىەما مەدواکاوی ئەفضىن
لەم کارەدا ثۆختر دەکاثەوە  .گرثەی درێژخایەن کە لە یەکێک لە دیمەهەکاهذا
زیاثر لە چىار دەكیلە بەبێ بڕیً گرثەکە بەردەوام دەبێد  ،کامێرای حىاڵو ،
بىهیادهاوی کەش ی ئەفضىهاوی بە دواهەی دژ بەیەکی ڕوهاکی ثاریکی  ،ڕۆعىایی
و صێبەر  ،کە ئەواهە ثەکىیکەکاوی فیلم هىیەرن و لەوەو بەریػ لە
ئیکضپرعیىیزمی ئەڵماهیذا بەرَەم َاثىون  .ئەمە ئەو بەعەیە کە لە
خىللاهذوی فەهحازیایەکی وێىەیذا بەر صیىەما دەکەوێد و لە خىرافە و
فەهحازیای ئەدەبی حیا دەکاثەوە .
دنیای كىردی و ریالیزمی ئهفسىنی :
وىرد  ،وٍن بهعێيی داههبڕاو له گهالوی خۆرَهاڵت  ،ههلحىورێيی
دٍوڵهمههذ به دیذی خهیاڵی و ئهفضاههیی َهیه َ .اووات چههذ ئایً و
بڕوایهوی دێرینی لههێىدا َهیه و ثا ئێضحاظ بهردٍوامه هه بماههوێد یان ها ،
بڕواواهیان  ،دیذ و ڕواهیيیان بۆ صروعد و پێىهاثهواوی  ،حیهاهبینی ئهوان
دٍربارٍی ژیان و مهرگ  ،حۆرێً له ئهفضىن دٍوری داوٍ هه له فۆرمی ئهو
حۆرٍ ئهدٍبهوٍ هسیىه  .بڕوا وۆههواوی وىرد بهر له َاثنی ئاینی ئیضالم بۆ
هاوچههه و بڕواَێىاوی وىرد بهو ئایىه  ،باوٍڕگهلێيی ثێىهاڵو به ئهفضاههی
له هێى ئهو ئایىاههدا خهعارن هه له عیىردههوٍیاهذا به صاهایی ئهو الیههاهه

دٍدۆزیىهوٍ  .لە صەرەثاکاوی ئەدەبی کالصیکی کىردییەوە فۆرمی ئەو حۆرە
لە ئەفضىن دەبیىین َەر لە ئەدەبیاجی زارییەوە ثا بىهیاجی وێىە الی بەعێک
لە عاعیراوی کالصیکی کىردی صەملێىەری ئەو گریماهەن  .دواثر
لەگەعەکردوی َسری ثاکی کىرد و صەرَەڵذاوی ژاهرە ئەدەبییەکاوی ثر دەرگا
لە لێغاوێک لە ئەفضىهگەری کرایەوە کە پێکڕا کایەکاوی ئەدەب و َىهەری
بۆ خۆی کەمەهذ کێػ کرد .
گەر لە گریماهەکاوی ( ) noBaHD daocDJبۆ بىچیىەکاوی ریالیزمی ئەفضىوی ورد
بیىەوە دەبیىین لەهێى ئەواهەدا ئاماژە بەوە دەکات کە بیرو باوەڕی ئاینی و ئەو
ئەفضىهاهەی لە دەوروبەری باوەڕەکان کۆدەبىەوە دەبىە ژێذەری ئەم صحایڵە
لە ئەدەب ( ریالیزمی ئەفضىوی زۆریىەی صیفاثە صەیرەکاوی لە فلکلۆر و
پەهذی ئاینی و َێما و خىرافەکاوی گەالن وەردەگرێد) .( Jackie Carven
):2019
لەم صۆهگەیەوە  ،بەثەنها گەڕاهێکی کىرت بە هێى مێژووی ئایىە کۆهەکاوی
کىردصحاهذا دەماهگەێىێحە ئەو رایەی دهیای کىردیػ دهیایەکی صەرعارە لەو
حۆرە باوەڕەی دەثىاهێد کۆمەکی ئەم صیحایڵە بکات .ڕواهین لە بروا حێی
صەرهجەکاوی ئەَلی َەق و یارصاهەکاوی کىردصحاهذا و وردبىوهەوە لە صروثە
ئایىەییەکاهیان لەوە دڵىایمان دەکات کە ئەو ئاینزایاهە پڕن لەو خیکایەثاهەی
لە ئەفضىن هسیکً  .چیرۆکی بىون و خەلیلەت  ،مردن و گەراهەوە ( دۆهای
دۆن) کە بڕوای حێگیری هێى بیرکردهەوەی یارصاهەکاهە دەثىاهین وەک دوو
همىوهەی گەلێک دیاری ئەو دهیایە وەرگریً  .ئەو صروثاهە -لەگەڵ ئەوەی
عاراوەیە  ،لەبەر َەهذێک َۆکاری ئاینی_ ثەلیضمێک دەوری داون کە
حێگەی ئەهذێغەن زیاثر لە واكیع دەثىاهً ئەو وێىە و هیگارە ئەفضىهاویە
بەرَەم بهێنن و دەروازەیەک بۆ هىصەران بکەهەوە کە بحىاهً صىد لە
چیرۆک و داصحان و ئەثمۆصفیری ئەو صروثاهە وەربگرن  ،بۆ پاراوکردوی
ئەهذێغەی خۆیان .
پاعتر و لەپاظ گەیغحنی ئاینی ئیضالم بە کىردصحان و گۆڕاهکاری لە
بیروباوەڕدا و بىووی ئیضالم بە ئاینی بەعێکی زۆر لە کىردەواری  .ئەم
هەثەوەیە َێغحا دەصخبەرداری زۆرێک لەو ئەهذێغاهە هەبىو  .بیری ئازادی و
یاخی بىووی َەمیغەیی و پەهابردهە بەر دهیایەکەی حیاواز لەو واكیعە باو و
حێگیر و دووبارەیەی ژیان  ،پەلی پێ دەَاوێد بۆ هێى دهیایەک لە ئەفضىوی
ئاینی  ،حیهاهێک باوەڕی بە حۆرێکی ثر لە یاخی بىون َەیە و مامەڵە لەگەڵ
دووبارەبىوهەوەی صروثە رۆژاهەکاهذا بەثەنها هاکات و پەها بۆ وزەیەکی
عاراوەی هێى رۆح دەبات  .باعتریً َۆکاریػ بۆ گەیغتن بەو خىلیایە
ثەصەوفە .
ثەصەفىفی ئیضالمی بە پێی صەرچاوە مێژووییەکان ،لە صەدەی صێیەمی
کۆچی کە دەکاثە صەدەی هۆیەمی زاینی دەصد پێذەکات و چەهذیً رێبەری
َەیەو بەصەر چەهذ رێبازێکی حیاوازدا دابەظ بىوە َ ،ەڵبەت ئەو
ئارگىمێيحەی دەربارەی گەڕاهەوەی ڕەصەوی ئەم رێبازاهە بۆ صىهىە و
ئارگىمێىتی عیعەگەراکاهیػ بۆ خاوەهذارێتی ئەم ڕێبازە و گەڕاهذهەوەی
صەرەثاکاوی بۆ عێخەکاهیان  ،ثىێژیىەوەی زۆری دەربارەکراوە  ،بەاڵم کاری
ئەم ثىێژیىەوەیە هییە  .بۆیە لەگەڵ ئەو ڕایەدا مامەڵە دەکەم کە ثەصەوف
بۆ عێخەکاوی صىهىە دەگەڕێيىەوە لەواهە (رێبازی رفاعی کە بۆ ئەخمەد

Page 118

Journal of the University of Garmian 8 (3), 2021

رفاعی دەگەرێحەوە  ،رێبازی كادری عێخ عبذاللادری گەیالوی  ،و رێبازی
عازلی کە بۆ ئەبی خەصەوی عازلی دەگەڕێحەوە  ،رێبازی هەكغبەهذی عێخ
مدمەد بەَادینی هەكغبەهذی  ،و رێبازی ثیجاوی کە بۆ ئەخمەد ثیجاوی
دەگەڕێحەوە : ١:٢٤ : ١٥٢ ().الجبراوي)
َەڵبەت ئاعکرایە ئەم رێبازە بە دوو حۆر بە دهیای کىردی گەیغحىەو
دیارثریً دوو ڕێبازیػ کە گەیغحۆثە کىردصحان رێبازەکاوی (كادری و
هەكغبەهذییە ) یەکەمیان بە َۆی َاثنی عێخ ئەخمەدی َىذی الَىری بۆ
الی مەال مەخمىودی زەهگىە لە َیىذصحاهەوە  ،کە دەکاثە باپیرەگەورەی
عێخاوی ثاڵەباوی  ،و عێخ رەزای ثاڵەباوی لە َۆهراوە بەهێى باهگەکەیذا
ئاماژەی بەو مەصەلەیە کردوە کە دەڵێد
وەختی کەخىدا خەزبکا بەهذەیەکی خۆی بکات خۆعىىود
لەرێگەی دوورەوە بۆی دێد بەپێی خۆی عاَیذی مەكضىد
لە َیىذصحاهەوە عەظ ماهگە رێ ثا خاکی کىردصحان
خىدا عێخ ئەخمەدی َیىذی ڕەوان کرد بۆ مەال مەخمىود ( ثاڵەباوی ١:٢::
)٢٢ :
دووەمیغیان کە رێبازی هەكغبەهذیە لەالیەن مەوالها خالیذی هەكغبەهذی
عارەزووری كەرەداغی یەوە َاثۆثە کىردصحان دوای گەڕاهەوەی لە صەفەری
َیىذصحان و وەرگرثنی ثەریلەت لەصەر دەصتی مامۆصحاکەی عێخ عبذوڵاڵ
دەَلەوی و پاعان گەیاهذوی رێبازەکە بە عێخاوی ثەوێڵەو بیارەو بارزان و
لەوێىە پەخػ بىوهەوەی بەصەر کىردصحاهذا .
َەڵبەثە َەردوو ثەریلەثەکە بە صروت و کەش ی ئاینی و بڕوای خۆیاهەوە
پێگەی گەورەیان لە هێى کىردصحان و هاوچەکەعذا َەیە و کاریگەریغیان
لەصەر دەروووی ثاکی کىرد و کەلحىوری هەثەوەییػ حێی صەرهجەو هاکرێد
فەرامۆظ بکرێد َ .ەردوو ثەریلەت لە ئەدەبیاجی خۆیان و زیکر و ثەَلیلەو
عەثداثذا بەعێىەیەکی بەرچاو لە واكیع دوور دەکەوهەوە  ،بەاڵم َێغحا
پێیەکیان َەر لە هێى دهیای ڕیالذا ماوەثەوە  ،بۆیە هاکرێد لە ڕواهین بۆ ئەو
دهیایەی لە پغد کاراکحەری کىردیەوە کار بۆ ثێرکردوی خەیاڵ دەکات ئەم
رێبازە صىفیگەرییاهە باش هەکرێً َ .اوکات لەگەڵ ئەواهەعذا کۆمەلێکی
ثر بڕوای ئاینی َاثىهەثە گۆڕێ کە بەش ی خۆیان لە ثێکەاڵو بىون بەو
صروثاهە بەردەکەوێد همىوهەی باوەڕی بسووثىەوەی خەكە و بەَائییەکاوی
کىردصحان .
پەڕیىەوەی ئەو خەیاڵە بۆ دهیای ئەدەب گەر ڕاصحەوخۆظ هەبىوبێد ،
هاڕاصحەوخۆ کاریگەری لەصەر َسری هەوەی خىێىذەواری کىرد کردوە .
َاوکات ئاعىا بىون بە ئەدەبیاجی ئەمریکای الثین  ،گەر لەڕێی زماوی گەالوی
ثریغەوە بىوبێد بەش ی خۆی کاری لەصەر َسری ئەو هەوەیە کردوەو بەرەو
ئەو دهیایە بردوووی  .لە صەرەثای َەعحاکاهەوە بەثەواوی لە ئەدەبیاجی
کىردیذا رەهگذاەوەی َەبىوە  ،همىوهەی دیاری ئەدەبی( عێرزاد خەصەن ) و
دواثریػ لە دەرکەوثنی ڕۆماهەکاوی ( بەخحیار عەلی) دا بەصاهایی  ،دهیای
ئەفضىن بەدی دەکەیً  ،کاراکحەری ئەفضىوی َ ،سری ئەفضىوی  ،بىهیادی
گێراهەوەی ریالیزمی ئەفضىوی و ئەثمۆصفیرە صەرهجبەرەکاوی ڕوون و ئاعکران
 .لە زۆریىەی ڕۆماهەکاوی ( بەخحیار عەلی) دا گەراوی کاراکحەرەکان بە هێى
زەمەوی حیاواز و بە پاڵەواهکردوی پەراوێسخراوەکاوی کۆمەڵ  ،ڕۆچىوهە هێى

َەهذێک بابەجی صیاس ی و گێراهەوەیان بە فۆرمێک لە خەیاڵ کە لۆحیکی
دەردەکەون َێماگەلێکً بۆ دەربەصد بىووی بەرَەمەکان بە ریالیزمی
ئەفضىهییەوە  .لەدوای ئەم بەرَەماهەعەوە دەثىاهین ئاماژە بە بەرَەمی
بەعێکی باظ لە هىصەراوی ثر بکەیً همىوهەی ( ماردیً ئیبراَیم  ،عەثا
مدەمەد  ،ثىاها ئەمین  ،کاروان کاکەصىور ) کە لە ژمارەیەک
لەبەرَەمەکاهیاهذا دەچىە هێى ئەو دهیایەی خەیاڵ ثێیذا صەردارە و
ڕوداوەکاهیػ بە زەینی خىێىەر هامۆ و صەیر دەرهاکەون و حێی بڕوان  .کەواثە
ئەدەبی کىردی ( کرماهجی هاوەڕاصد ) بەثایبەجی  ،بەعذارییەکی بەرچاوی
لەم بىارەدا َەیە و همىوهەکاهیص ی گەلێک دیارن .
پرصیاری گرهگ لێرەدا ئەوەیە ئاخۆ ئەو دیذە ئەفضىهییە ثاچ ڕادەیەک
گىێسراوەثەوە بۆ هێى دهیای َىهەر ؟ ثا چ ئەهذازەیەک َىهەر مەهذی کىرد
کاری لەصەر ئەو فۆرم و ژاهرە ثایبەثە کردوە؟ لە هێى َىهەرەکاهیغذا
فیلمضازی کە بىچیىەی مەبەصتی ئێمەیە  ،ثا چەهذ لەو دهیایە هسیکبۆثەوە ؟
گەڕان بەهێى َىهەری کىردیذا لە َىهەرەحیاوازەکاهذا رەهگە َەوڵی دیار
ببیىین  ،بەثایبەجی لە عێىەکاری و عاهۆدا .بەاڵم  ،بۆ صیىەما ثا رادەیەک
ئاڵۆزە بڕیار لەوە بذەیً کامە بەرَەم دەثىاهێد همایىذەی ریالیزمی
ئەفضىووی بکات ؟ گەر بۆ ئەثمۆصفیری ریالیزمی ئەفضىوی بگەڕێین  ،لە ڕوی
پەنهاوی چیرۆک و دیاریىەکردوی ڕۆڵی پاڵەوان لەصەر بىەمایەکی ئاعکرا  ،و
پەها بردن بۆ حۆرێک لە ئەفضاهە و بەعذاریکردوی خەیاڵ لەصەر بىەمایەکی
حیاواز لەوەی بیىەر چاوەڕواوی دەکات  ،دەثىاهین ئاماژە بەچەهذ
همىوهەیەکی بەرَەمی فیلمضازان بکەیً لەواهە (هیىە ماهگ  ،بەَمەن
كىبادی ) لەمە فیلمەدا بىهیادی گێڕاهەوە ثەكلیذی هییە  ،زەمەن یاری
دەکات و دێد ودەچێد َ ،ەصد بە ثەلیضمی خەیاڵ دەکەید لە دەوری
کاراکحەرەکان  ( .صرثە لەگەڵ با  :عەَرام عەلیذی ) گێراهەوە هائاصاییە ،
حىڵە لەزەمەهذا  ،کاراکحەری هامۆ و هسیک لە خەیاڵەوە  ،صروجی ئەفضىوی و
حێبىوهەوەی حۆرێک لە باوەڕی هامۆ  ،ئەم فیلمە ثاڕادەیەک دەبەهە هێى ئەو
صحایڵە لەکارکردن  ( .کىێضحاوی كەهذیل  :ثەَا کەریمی ) بەخەیاڵیکردوی
عىێً  ،بىووی بڕوای خىرافی و حیاواز لەدەوری ڕوداوەکان  ،گێراهەوەیەکی
ها کرۆهۆلۆجی و َەهذێک بىەمای ثر ئەم فیلەمەظ لەو دهیای ئەفضىهە
هسیک دەکەهەوە  ،لەگەڵ ئەوەی لە فۆرمذا صروعتی و ریالیزمیاهە
دەردەکەوێد  ،بەاڵم هاوەڕۆک و مامەڵە لەگەڵ بابەثذا دەیخاثە هێى كاڵبی
ریالیزمی ئەفضىهییەوە .
ئەم ئەزمىوهاهە گەر وەک همىوهەی دیاری ئەو فۆرمە لە کارکردن وەربگریً
بە صاهایی لەوە ثێذەگەیً کە صەرچاوەی صەرەکی ئەم حۆرە بەرگىزارکردهە
ئەهذێغەی بەرَەمهێىەر ( دەرَێىەرەکەیە)  ،چىهکە صەرحەمی ئەو کاراهە
خىدی دەرَێىەرەکان خۆیان هىصەری صیىاریۆکاهً  .واثە ئەدەب وەک
کایەکەی حیاواز هەَاثۆثە هێى کارەکەوە  ،بەڵکى َەمان دیذی وێىەگەرایی
صیىەمایە ئەو حۆرە لە ئەثمۆصفیری خىللاهذووە .
صاهاثریً وردبىوهەوە لەوەمان دڵىیا دەکات کە بۆعایی و دابراهێک لەهێىان
ئەو دهیا فراواهەی ئەدەبی کىردی و َەوڵەکاوی فیلمضازیذا َەیە و ئەدیباوی
کىرد کە خاوەوی خەیاڵێکی فراواهً و دەثىاهً بەو حۆرە کەرەصحاهە
بەعذاری بىهیاثىاوی صیىەمایەکی حیاواز بکەن خۆیان لەو دهیایە بەدوور
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گرثىە  .فیلمضازاهیػ َێىذەی بە خەیاڵی خۆیان كایلً پێىاهێىە هێى دهیای
ئەدەب و بۆخۆیان بە پرصیار و َسری خۆیاهەوە لە هێى دهیا ثایبەثییەکای
خۆیاهذا کاردەکان و کەمتر دەصد بۆ ئەدەبی کىردی دەبەن  .رەهگە ئەو
صحایڵی کاراهەی وەک همىوهە لەم ثىێژیىەوەیەدا باصکران بىبێخىە ژێذەر بۆ
خەیاڵی فیلمضازان  ،بەاڵم وەک ثێکضتی بىهیاثىاوی صیىاریۆ مامەڵەیەن
لەگەڵ هەکراوە .
َەڵبەت بەعێکی ئەو دابڕاهە بۆ هسمی ثىاهای ثەکىیکی بەرَەمهێىاوی فیلم لە
کىردصحاهذا دەگەڕێحەوە کە بەبەردەوام فیلمضاز َەصد دەکات بەو
ئاصحەوە مامەڵە لەگەڵ ئەو خەیاڵە فراواهەی هێى رایالیزمی ئەفضىوی
حۆرێکە لەمەخاڵ چىهکە ئەو ئەثمۆصفیرە پێىیضتی بە چەهذەَا حۆر
کارکردوی صپێغەڵ ئیفێکد َەیە  ،کە الوی کەمی لە کىردصحاهذا دەصد
هاکەوێد و دروصحکردوی ثەنها ئەو دیمەهاهەظ لە صحۆدیۆی پرۆفێغىاڵی
والثاوی ثریغذا بىدحەی خەیاڵی پێىیضحە  .بۆیە ثاپێی بکرێد خۆی صەركاڵی
حۆرێک لەبەرَەم دەکات کە ثىاهای بەصەریذا بغکێد  ،ئەم ثرصەظ
خەیاڵ صىىردار دەکات و وا دەکات َەوڵ هەدات پەٌ بۆ پاهحایی حیاوازثر
بهاوێد  .لەالیەکی ثرەوە هەبىووی محماهە لەالی ئەدەیبی کىرد بە ثىاهاکاوی
فیلمضازاوی کىرد و بىووی َەهذێک ئەزمىووی هاصەرکەوثىو _ وەک ئەو
ئەزمىوهەی بەعێک لەڕۆماوی عاری مۆصیلارە صپییەکاوی بەخحیار عەلی کە
خىصەیً صێىدیً  ،بەرَەمی َێىابىو _ لەو کارەدا خەیاڵ و صروعتی
ئەفضىهاوی هێى ڕۆماهەکە راڤەیەکی واكیعی حیاوازثر و کەم ئاصحتری لە
خىدی ڕۆماهەکە بۆ کرابىو  .ئەم ئەزمىوهە هەک َەر بەخحیاری ثىش ی
دڵگراوی و هائىمێذی کرد  ،بەڵکى دۆخێکی هاثەهذروصحیص ی لە هێى زەینی
هىصەراوی کىرددا خىللاهذ  .بۆیە هىصەراوی کىرد هاثىاهً لەو ثىاهایاهە دڵىیا
بً کە لە بەردەصحذان ثا بیر لەوە بکەهەوە ئەزمىووی هىصینی صیىاریۆ بکەن
وەک ئەوەی هىصەراوی ئەمریکای الثیین همىوهەی مارکیز کاری لەصەر دەکەن
 .دروصد هەبىووی ئەو پەیىەهذییەظ بەش ی خۆی کاریگەری لەصەر
هێىەهذی فیلضازی کىردی حێهێغحىەو ثا ئێضحا بەوعێىەیەی پێىیضحە َەوڵ
هەدراوە ئەو بارە هادروصحە راصخبکرێحەوە  .دروصحتر َیچ زەمیىەیەک بۆ
بىهیاثىاوی ئەو پەیىەهذییە هەرەخضاوە  ،کە خۆی لە دەرکەوثنی ثىاهای
هاوازەی بەرَەمهێىان و ثەکىیکی بەَێزی بەوێىەکردوی چیرۆک و
دروصحکردوی فۆرمێکی صیىەمایی کە خاوەوی عىهاصێکی دیار بێد و الوی
کەمی دڵىیایی بە هىصەراوی کىرد ببەخغێد  ،ثا لە دروصحکردن و
ثىهذکردوی ئەو پەیىەهذییە صڵ هەکەهەوە  .رەهگە صەرەثاکاوی َیىایەک لە
ئاصۆ دەرکەوثبێد  ،ئەویػ بە دامەزراهذوی بەعێکی ثایبەجی ئەکادیمی لە
زاهکۆی صلێماوی بەهاوی بەش ی فیلمضازی بەاڵم هاکرێد َەمىو َیىاکان
لەصەر یەک راصحەَێل بڕۆن و َەوڵی دۆزیىەوەی دەرفەجی ثر هەدرێد .
لەالیەک فیلمضازی کىرد پێىیضتی بە گەعەدان بە ثىاهاکاوی خۆی َەیە ثا
محماهەی هىصەراوی ریالیزمی ئەفضىوی یان عارەزایاوی ئەو بىارە بەدەصد
بهێىێید و لەالیەکی دی هىصەراهیػ پێىیضخیان بە حۆرێک لەڕۆچىهە بۆ هێى
روهاکبیرییەکی صیىەمایی کە َاهیان دەدات لەو دهیا ئەفضىهییە هسیک ببىەوە
 .ئەو پرۆصەیە دەثىاهێد ماوەی دووری هێىان ئەفضىهە صەرمەدییەکاوی هێى
دهیای ئەدەب و فەهحازیای صیىەما کىرت بکاثەوە و لە ئاوێحە بىهیاهذا
بەرَەمێکی داَێىەراهەی صەرهجبەر بێحە کایەوە .

بەعذاری ئەم حۆرە لە فۆرم لە گەیاهذوی کەلحىوری هەثەوەییذا و لەم
صەردەمەدا کە صەردەمی کاڵ بىوهەوەی ماهاکاوی ثایبەثمەهذییە
كىرصاییەکی گەلێک گەورەی دەداجێ و وا دەکات َەمىو ئەو هەثەواهەی
دەیاهەوێد بە عىهاصە کەلحىوریەکەیاهەوە پێ بىێىە دهیاوە َاهای بۆ بەرن .
کىردیػ وەک هەثەوەیەک کە صااڵهێکی زۆر لەهێى فەرامۆعیذا ژیاوە ئەم
دەرفەثەی لەبەردەصحذایە ثا بحىاهێد پێگەیەک بۆ خۆی لەهێى بیرکردهەوەو
صەرهجی ئەواوی ثردا فەراَەم بکات .
پایان و دەرئەنجام :
بەعێکى گەورەي ئەزمىووى دهیاي صیىەما صحایڵى َاوعێىەو هسیکى ئەوەیان
ثێذایە کە ئێمە وەک همىوهەي هسیک بىوهەوە لە ئەفضىن هاویان دەبەیً .
یان بە عێىازێک لە عێىازەکان بىەماکاوى بەرحەصحە بىووى ئەفضىهیان
ثێذا بەدی دەکرێد  .ئیذي ئەو َاوعێىە بىوهە لە صحایڵى چیرۆک و
گێراهەوەدا یان لە ثەکىیکى بەرَەم َێىاهذا بێد  .بۆ ئەمەظ ثەوژمى
ریالیزمى هىێى ئیحالى باعتریً همىوهەیە کارەکاوى (ئەهحۆهیۆوى و فیضکۆهتی و
پازۆلینی و ثۆرهاثۆري) دهیایەکً لە خەوهەوە هسیکتریً وەک لە واكیع .لەگەڵ
ئەوەي چیرۆکەکان واكعین و صروعتی کارکردهەکەظ بە یاصاکاوى وێىەکردوى
واكیع کارکە دەکەن ،وەلێ ثەکىیکى کارەکان و بیىایى ئەواهەي لەپغتی ئەو
کاراهەوەن حۆرێکە لە واكیع بااڵثر  .حگە لەوان دەکرێد ئاماژە بەکارکردوى
(ئەمیر کۆصحاریکا) و (میغێل َاهکە) بکەیً کە ئەواهیػ بە گیاوى بااڵبىون و
دوورکەوثىەوە لە پیغاهذاوى ئەوەي َەیە کاردەکەن و لەگێڕاهەوەدا صحایڵى
کالصیکیاهەي َۆلیىود دەبەزێنن و ئەڵحەرهاثیفى ثر بۆ گىزارعحەکاهیان
دەدۆزهەوە .
لێرەوە دەعێد حەخد لەو دۆخە بکەیىەوە کە ئەدەب چەهذێک
بەکىچەکاوى فەهحازیادا گىزەر دەکات ،صیىەماظ َێىذ بەیاصا و ڕێضاکاوى
ئەفضىهەوە بەهذەو گەلێک حار ئەویان دەبێحە ئەلحەرهاثیفى ئەوي دي و
َەهذێک حاریػ بەعێىەیەک ئاوێحە دەبً کە ئیذي لێک حیاکردهەوەیان
گراهە .
ئەوەي صەرەوە ثەنها گریماهێکەو بێگىمان صروعخێکى رەَا هییەو رەهگە لەزۆر
حاردا و لەبەردەم َەهذێک ئەزمىوهذا بەرگە هەگرێ و لەبەریەک َەڵىەش ێ ،
بەاڵم ثەنها خەكیلەثێک کە هکىڵى لێکردوى ئەصحەمە ئەوەیە َەردوو دیاردە
ژیارییەکە بێ ئەو صیفاثاهەي ئەفضىن و فەهحازیا َێىذ با و و صادە دەبىەوە
کەئیذی هابىە حێی صەرهجی وەرگرو حێیەک لە زەیيیذا داگیر هاکەن .
ئەو دۆخەی دهیای کىردی لەصەر بىهیاثنراوە بە خۆی و صروعتی ئەو
کەلحىرەی بۆثە بەعێک لە عىهاس ی  ،دەرفەجی باش ی لەبەردەمذا وااڵ
دەکات ،چ لەرێی ئەو صحایڵە لە ئەدەب کە پاشخاهەکەی دێریىە و لەهێى
رابردوەوە صەرچاوە دەگرێد و دەثىاهێد لەالیەک لەڕێی ئەدەبی زاری و
باوەڕە حیاوازەکاوی خەڵکەوە  ،بىارێک بۆ فۆرمێک لەصیىەما بذۆزێحەوە کە
بەرَەمەکاوی صەرهجبەرثر بکات  ،یان لەالیەکی ثرەوە لەهێى ئەدەبی
هىصراودا َێىذ کەرەصحەی َەیە کە الوی کەم لەهێى فەرَەهگی هاوچەکەدا
بىاری صەرَەڵذاهێکی پێ ببەخغێد .
کێغەی دیاری ثەواو صەرَەڵىەداوی ئەو دۆخە  ،هەدۆزیىەوەی فۆرمێکی
صیىەمایی چىارچێىە بۆ داڕێژراوە بۆ بەرحەصحەکردوی ئەو ئەهذێغەیەی کە
لەگەڵ خۆی ئەفضىوی ئەدەب دەَێىێد و پێىیضتی بە صروعتی فەهحازی و
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ئەفضىوی صیىەمایە ،کە ثەواوی ئەو هىصراوە بگۆرێحە وێىەیەک بیىەر
ثێکەاڵوی بىهیادی گێڕاهەوەیەک بکات ،کە صەرصام و صەراصیمەی دەکات و
ثەواوی ئەو گىثارەی وێىە بەرَەمی دەَێىێد لەڕێی ئەو پردی پەیىەهذییەوە
بۆی بگىێسرێحەوە َ .ەڵبەثە ئەم فۆرمە لە کاثێکذا دروصد دەبێد کە
َەردوو رەگەزی ئەکادیما و ثێگەیغحنی زاوضخیاهە لە بىهیادی صحایڵی صیىەما
و فۆرمی صیىەما فەراَەم ببێد َ .اوکات ئەهذێغەیەکی ئەفرێىەراهەظ
ئامادەیی َەبێد ثا ببێحە ژێذەری بەرحەصحەبىووی ئەو بەرَەمهاثىوە .
َەمىو ئەو َەواڵهەی پێغتر لە هێى ئەم کایەیەدا کاریان کردوە  ،لەوەیان
هەکۆڵیىەثەوە کە دەعێد بىەمای ئەدەبێکی زاری وەک ئەوەی لە خکایەثە
میلییەکان یان الوک و خەیران و بەید و بالۆرەکاهذا َەن  ،دەثىاهً ببىە
ژێذەری الوی کەمی خەیاڵێکی ئەفضىوی بۆ بەرَەمهێىاوی وێىەیەک حیاواز.
دهیای کىردی دهیایەکی ثژیە لەو حۆرە ئەهذێغاهەی بىەمایەکی فەهحازیان
َەیەو دەثىاهً بەبارثەكای خۆیان َەوێنی دەیەَا بەرَەمی هاوازەبً  .چاو
خغاهذهێک بە ( ثىخفەی مىزەفەرییەی ) ئۆصکارمان  ،لەوە دڵىیامان
دەکات چەهذ حۆرێک لە ئەدەبی زاری َەن کە دەعێد ببىە بىەمای
فۆرمێکی حیاواز لە ئەدەب و َىهەر َ .اوکات باوەڕە دێریىەکان و ئەو
صروثاهەی ثا ڕادەیەکی زۆر صروعتی همایغیان ثێذایە همىوهەی صروثە
ئایىییەکاوی یارصان و ئیزیذییەکان  ،لە بىەڕەثذا کەرەصحەی دەوڵەمەهذن بۆ
َێىاهە گۆڕێی ئەثمۆصفیرێک کە فەهحازیا بە حۆرێک لە حۆرەکان صاهاثریً ،
بەاڵم حىاهتریً یاریان لەهێىدا بکات .
َاهذاوی فیلمضازی کىرد بۆ مامەڵە کردن لەگەڵ ئەو کەرەصحاهەی دەثىاهً
کەلحىور لەگەڵ خۆیان بگىێسهەوە ئەرکێکە لە ئەصحۆی دامەزراوە َىهەری و
کەلحىورییەکاوی دەوڵەت لەالیەک و فیلمضاز لەالیەکی ثر کە دەثىاهێد
کەمێک بۆ دۆزیىەوەی پىخێکی حێگیر بەاڵم بەَێز بۆ گێراهەوەیەکی صەرهجبەر
ماهذوو ببێد  .ئەو گەر المضەالیی و بێ َیچ بایەخێکی ئەوثۆ لەو کەلحىورە
بڕواهێد ئەوصا بەرپرصە لەوەی کە ئەوەی دەیکات بکەوێحە هێى
فەرامۆعییەوە  .دەیان و صەدان فیلمضاز لە دهیادا بىون و َەن و بەم
رۆژگارەظ دروصد دەبً  ،بەاڵم کەمێکی کەمیان دەثىاهً بە هەمری
بمێيىەوە و جێ دەصخیان بەو هێىەهذەوە دیار بێد .
ثەکىیک بىەمایەکی گرهگی صیىەمایە بۆیە لە َەر َەوڵذاهێکیذا بۆ
دۆزیىەوەی َێڵێکی هىێ  ،یان داَێىاهێکی هىێ لەو ثایبەثمەهذییەی
صیىەمادا دەرفەجی زیاثر دەکاثەوە بۆ گىاصخىەوەی ئەو صحایڵە لە ئەدەب کە
دەعێد دەرگای ئەفضىن وااڵ بکات  .ئەوەی لەبەردەم صیىەماکاری کىرددا
بۆثە گرفحێکی گەورەو َێغحا بەو حۆرە ثەکىیکی صیىەما هاهاصێد ثا لەو
لەمپەراهە دەربازی بکات  ،کە لە خىدی پرۆصەی وێىاکردهذا دێىە بەردەمی .
پرۆصەیەک کە چەهذێک لەهێى زەیىذا کار دەکات بۆ گۆڕینی هىصراو بۆ بینراو
َێىذەظ پێىیضتی بە عارەزایی ثەکىیکی َەیە ثا وێىەیەک بەرَەم بهێىێد
بحىاوێ ثەواوی ئەو ئەهذێغەیەی ثێذا حێگا بکاثەوە  .بۆیە ئەرکێکی دی لێرەوە
بۆ فیلمضاز زیاد دەبێد کە لە پێىاو گەیغتن بەو ثەکىیکە دەبێد َەوڵێک
بذات کە َەردوو ئاصحەکاوی (َەصتی بیىایی ) و (َۆعیاری بیىایی ) بە
عێىەیەک پەرە پێ بذات کە ئەکحیڤاهە کار لە پرۆصەی بەرَەمهێىاوی وێىەدا
بکەن و دواثر ثەکىیک بخەهە ژێر کۆهترۆڵی ئەو َێزەی زەینی خۆیان
بەرَەمهێىەرێتی .
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Abstract:
From the beginnings of his appearance, magical realism
is considered a problematic style and his accurate
knowledge as a literary style or artistic form has become
among
the
interests
of
the
academic
community. Thus, working to merely
define this ambiguous term is not easy work, especially
after entering the world of cinema and
collaborating it with the nations’ cinema. It is considered
by a group of critics and researchers, Latin America and
the East as basic nation for folk tales, faith in the
invisible world and mixing with some beliefs such as
those found in the Eest and the survival of some ancient
religious customs and traditions, which became a
justification as a fertile ground for the birth and
development
of
that
literary
form.
The homeland of the Kurds (Kurdistan) as sensitive
part of
that
magical
East
has
its place in
that pattern. Therefore, this research can work to analyse
the numerous situations of the relationship between
supernatural literature and Kurdish cinema. This study
tries to search deeply for the purpose of producing a
radical vision about that fundamental relationship and
analysing the Kurdish world and its components that can
be taken to formulate a cinematic vision that provides an
atmosphere of fantasy that shifts it close to magical
realism
literature.
This research remains a systematic attempt to explore the
ambiguous space between the magic of literature, and the
fantasy that could produce by cinema, by analysing the
medium that can transform literature into cinema, or the
possibility of sharing oral literature encapsulated with a
touch magic in building a cinematic fantasy that differs
from pure and familiar reality. And taking into account
the benefit of the rituals that fall into the classifications
of religion and social heritage, is it possible to observe a
distinctive and attractive type of expression, that can
work on both structures, Literature as a product of
written language and cinema as a visual space.
Key words: fantasy, magical literature, cinema, Kurdish
world, realism.
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