
حةمة ناميق

هونةريء ناوةندة لة هةنطاوانةي ئةو
يان ــوون، ب بةرجةستة رؤشنبيرييةكاندا
جؤراوجؤرانةي شَيوازة طؤرانء هةموو ئةو
لةخؤبطرَيت، نوآ فؤرمَيكي طؤرانء دةبَيت
بيركردنةوةكان وايكردووة جؤري هةرئةوةيش
كؤمةَلَيك برواتء جياوازدا ئاراستةيةكي بة
رءوي لة ض لةخؤبطرَيت، نوآ شَيوازي
بةثراكتيكردني ئايدياو يان ثراكتيكييةوة
ميكانيزمَيك دةبَيت ئةمةش شَيوازةكان،
جياوازو سةرةتايةكي كة لةخؤبطرَيت
فؤرمةلةكردني بؤ بكرَيت بؤ ئامادةكارييةكي

دةستةواذةء كؤمةَلَيك كة نوآ، فؤرمَيكي
هةنطاوانةي ئةو بؤ جياواز ئاماذةيةكي
سةرضاوة بةدوايدا تر هةنطاوي خؤي لةدواي
فؤرمةكان شَيوازي قؤناغةكان بةثَيي دةطرَيت.

جَيبةجيكردني،  جؤري يان جةوهةر ض وةك
هةموو بووة. خؤي سةردةمةكةي زادةي
نةويستني بؤ ــران دةك كة  جموجوَلةكان 
نةدةكرا كة بوون، نةطؤراوةكان ضةقبةستوي
تَيياندا طؤران عةقَلي بروات ئاراستةية بةو
خؤدةربازكردنَيكي هةنطاوةكان يان نةطؤرَيت،
خؤنةبةستنةوة دؤطماو عةقَلي لة بوو بوَيرانة
تَيياندا طــؤران كة ثرنسيثانةي بةو بوو
نوخبةكاني سةردةم نةطرَيت. بةآلم سةرضاوة
بؤ دؤخَيكي لةو دؤخةوة بةردةوام ويستويانة 
ثانتاييةكي لة فراوانترو هةوَلةكانيان تر
بخةنةروء خؤيان دنيابيني جوانكارىء تردا
سةرضاوةطرتني نوآء نةوةيةكي لةبةردةم
نوآ دؤخَيكي هاتني  لةطةأل نوآ فؤرمَيكي
هةنطاوانة جؤرة ئةم ئةطةر نوآ، نةوةيةكي بؤ
بَيشك هةَلنةدابَيت،  سةري  نةوةكاندا لةنَيو 
ئةقَلَيتة ئةو دواكةوتوءي  كؤمةَلطاية  ئةو

خؤي بة برةو ناتوانَيت كة نةطريسةية،
بةرجةستة تَييدا بزاوتن جوآلنء بداتء

نابَيت
دةوروثشتي. دنياي  ئاراستةي  بة
هةستي تاكةكان ئةطةر زةحمةتة
لة ضؤن نةبَيت دروســت  ال وةيــان
طؤراودا دنياي  لة  خؤيان  دنيابيني 
بكاتةوة كؤيان هاوبةشةكان خاَلة
ئةوةمان .وةلي نوآ سةرةتايةكي بؤ
لةطؤشةنيطاي بووضؤن الروون
بروانينء لةدنياي كةلتوريةوة
تاكةكاني كاني هةنطاوة  لةطةَل
لةخؤي نوآ شَيوازي كؤمةَلدا
تازةطةرىء رءوي لة بطرَيت
دَيتة قؤناغَيك نوَيوة. فؤرمي
كولتوورَيكي سةرةتاي ئــاراوة
لةنَيو طــؤراو ديدَيكي نــوآء
ســةرهــةَلــدةدات، تاكةكاندا

يةك لةدواي يةك سةرضاوةكان لَيرةوة
دةولَةمةند رؤشنبيريي باكطراوةندَيكي دةبنء
رؤشنبيربووني بؤ نوآء شارستانييةتييةكي بؤ

توَيذةكان ضينء
دَيتةكايةوة. رةهةندةكانييةوة هةموو بة

ثَيش زةرةرمةندي ــةردةوام  ب نةوةكان 
بــةدواي بـــةردةوام حاَلةتة ئةم خؤيانن،
ئةَلقةي وةك طرتووة، سةرضاوةي يةكدا
ء نةويستن بؤ يةكتربوون تةواوكةري زنجير

هةموو بة نوَيكان شَيوازة نةطونجاندني
تاكةكاندا بوارةكاني هةموء لة ماناكانييةوة،
بؤ تَيدانيية  ئةوةي ئامادةكاريي كؤمةَلطا يان 
ئةمة ضةقبةستويية، قةيرانء لةو دةربازبوون
حاَلةتة ئةم ئَيستادا. لة نةخوازراوة هؤكارَيكي
ئةم ذياني  بةشةكاني  بةسةر بكةين  سنيف 
رةنطي شَيوازةكان لة شَيوازَيك بة كؤمةَلطاية

ضينء هةموو بة داوةتةوة،
دةيةوَيت بةردةوام توَيذَيك توَيذةكانييةوة،
بَيت، نوآ بونيادي دةسثَيكء سةرةتاي طؤران
جياجياكان بوارة نوخبةكاني تةنها ئةمةش
شَيوازة جياوازةكان دةيانةوَيت بةشَيوةيةك لة
دنيابينينَيكي نوآء ئاراستةيةكي بة كؤمةَلطا
بةردةوام توَيذةش ئةم ئاشنابكةن، تردا
وةرناطيرَيت، لَييان دةكرَيت، سةرزةنيشت
قةيرانَيك لة كؤمةَلطا دةيةوَيت توَيذة ئةو وةلَي
لةطةأل كة ثرةنسيثَيك  بةثَيى دةربازبكات 
بَيت، طؤراندا لة نوَيدا  ذياني  ثرةنسيثةكاني
بةَلكو ثَيويسي بة نايةت ئةم حاَلةتة لةخؤرادا
بةثَيي نوخبةية توَيذَيكي ضاودَيريي رَينماييء
دواتر تاكةكانء بةرؤشبيربووني رَينمايةكاني
باكطراوندَيكي كة دةكةوَيتةوة، لَي كؤمةَلطاى

ثــتــةوء
دةكةوَيتةوة. لَي تؤكمةي

تةندروستييةكان رَينمايية ضةند ثَيمواية
خؤ بؤ دةكرَين  رَينمايي وةرزةكــان بةثَيي
سةردةمء نةخؤشيية ثةتاكاني لة قوتاركردن 
رَينمايية دةبــَيــت  ئــاواش كتوثرةكان،
رؤشبيرو ناوةندة ئةركي رؤشبيرييةكان
هةموو تر مانايةكي بة يان بَيت هونةرييةكان
رؤشبيري بؤ بطرَيتةوة  ذيان ناوةندةكاني 
كاري هةنوكةيء  ئةركَيكي ببَيتة طشتيي 
بينينء فراوانيي لَيرةوة بكرَيت، لةسةر جديي
دةطرَيت لةدواي يةك سةرضاوة يةك ثرؤسة

نوآ. ئاراستةيةكي بؤ
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عزير- بام نيرؤ- دى روبيةت نواندن:
جاكسون- مايكل لى سامويل روبيرت فوستر-

فوندا بريدجيت كيتون-
لة تارانتينو كوينتين دةرهَينان: سيناريؤء

وةرطيراوة. ليونارد اليلمور ضيرؤكى
طويليرمونافارو بةرهةم:

ئيشام مارك مؤسيقا:
كليرهان مارى جلوبةرط:

ميراماكس بآلوكةرةوة: كؤمثانياى
دةقيقة ١٥٠ ماوة:

سينةمايية،  شاكارَيكى براون) (جاكى  
بابةتييانة رؤشنبيرى مةودايةكى لة وةرطر
كارةكتةرانةى ئةو  دةورى لة دةكاتء  ئامادة
ئازار بة وَينةيةكى  دةكــات بةرجةستةى

سامناكة دةروونــى وَينةيةكى ــات. دةردةخ
كارةكتةرانة. ئةو لةنَيو

دةرهَينةر  تارانتينؤى  ١٩٩٢ ساَلى لة
بةناوى ــذى  درَي ريوائى فيلمى يةكةمين

بة  كة ثَيشكةش كرد ( Reservoir dogs)
بةرجةستةكردنى توند بوَيرييء  توندوتيذىء
سةرنجراكَيش تؤمارى بةشَيوازَيكى ناسرابوو،
قَيزةونييةكانيان كارة باندةكانء ثياوانى ذيانى
(Pulp fiction) فيلمى دواتر بةدةردةخات،

ضَلة  خةآلتى ١٩٩٤ ساَلى لة توانى كة
دةربارةى هةر وةربطرَيت، ئاَلتونى خورماى
ئةمرؤية، مرؤى ئاَلؤزييانةى  توندوتيذىء  ئةو
سةرةتاو ضةرخةوة. بة شتطةلَيكن ثةيوةستن

ساأل،  ٣٧ تةمةن دةرهَينةرى تؤرينتؤى
(دَلدارييةكى لة سيناريؤ نووسةرى وةك ثَيشتر
خؤرشك (بة سكؤتء تونى  راستةقينةى)
لة ئةكتةر وةك ستون ئؤليظةر بكوذن)ى
خؤرهةآلت) بؤ (لة خؤرئاوا (ضوارذور)ء فيلمى
خوَيناوى توندوتيذىء قوتابخانةى نَيو دةضَيتة
ديمةنة سةرنجراكَيشء لة رَيى كة هاوضةرخ
روانينَيكى ناسراوةو  مونتاذةوة تةكنيكةكانء 
سآ رَيى لة ئةمريكى واقيعى  بؤ رةشبينانة

بةدةردةخات، بؤ  وَينانةمان ئةو  ضيرؤكةوة
لةنَيو سةرسورهَينةر سةيرو كارةكتةرى بة

توندوتيذدا. خوَيناوىء واقيعَيكى
كارى تؤرينتؤ براون) (جاكى فيلمى لة
كردووة طــةورةدا ئةكتةرطةلَيكى لةطةأل
زنجييةء ئةستَيرةى طرير- بام لةنَيوياندا
دةبينَيت، فرؤكةوانى كارمةندى دةورى
لة نةوةى ئةستيرة الوةكانى دى نيرؤ رؤبرت
جاكسون لى  ساموئيل حةفتاكان، سةرةتاى 

زنجييةكان. ديارترين ئةكتةرة لة يةكَيك
ــارةى دةرب ــراون) ب (جاكى لة تارانتينو
دةدوَيت روبى ئورديل ضةك قاضاخضييةكى
فرؤكةوانى كارمةندى هــاوكــارى بة كة 
ثلة فرؤكةوانى كؤمثانيايةكى لة كة (طرير)
وةردةطرَيت ثارةيةك برة  كاردةكات، سَيدا
بؤ مةكسيك لة  دؤالر ثــارةى هَينانى بؤ
تَيناثةرَيت ئةوةندة وآلتةيةكطرتووةكان،
دةبَيتء ئاشكرا ثالنة ئةو  ثؤليسةوة لةاليةن 
لةبرى كة دةكرَيت لةطةَلدا رَيككةوتنى

بةسة  كة  ساأل  ٥ ماوةى بؤ كردنى زيندانى
باند سةرؤكى دواتر ذيانىء وَيرانكردنى بؤ
لة دةيةوَيت  ئاشكرا كة دةزانَيت بارة بةو 

بةرامبةر لة ببات، لةناوى دةرفةت زووترين
زيرةكانة ثالنَيكى جاكيش رووداوةدا ئةو

دةبَيت. سةركةوتوو دادةرَيذَيتء
ثَيكةوة كارةكتةرةكان براون-دا جاكى لة
ــادةوةرىء ي خــاوةن هةريةك طــرَيــدراون
طرَيكانيانة، دةروونييةكانء لَيكدانةوة
طومان رقء خؤشةويستىء ثةيوةندى
رةنطدانةوةى كارةكتةرانةنء ئةو تايبةتمةندى

تاَلن. واقيعَيكى




