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جيلبارت الرى سيناريؤ:

رويزمان وين ويَنةطرتن:
طروسين ديف مؤسيقا:

ريتشاردس دك بوالك، بةرهةم: سدنى
١٩٨٢ ساأل:

سيدنى دةرهَينةر بؤ توتسي فيلمى
بوو، مةزن هةنطاوَيكي بوالك

جَيي  فيلمة بووةتة ئةم لةوةى كة  بةدةر
رةخنةطران. يان بينةران طرنطى

مةزن ئةكتةرى نواندنى لة فيلمة ئةم
فيلمة تةنها (داستن هوفمان)ة، بودجةى ئةم

بوو. دؤالر مليؤن ٢٢
كؤمةآليةتييةو كؤميديايةكى فيلمةكة
تايبةت طرنطء كَيشةيةكى ضارةسةرى
شاراوة ثاَلةوانَيتييةكى دةربارةى دةكات،
لةم هوفمان هونةريدا. ناوةندَيكي لةنَيو
شانؤيي كارةكتةرَيكي  ــي رؤَل فيلمةدا
دؤرانء تووشى بةردةوام دةكاتء بةرجةستة
ببينَيت رؤَلَيك بةوةى دةبَيت سةرنةكةوتن
ئةوة تةنها هؤكار تةلةفزيؤن، يان لة شانؤ لة
بؤضوونى بة ئةكتةرَيكي خراثة، بةَلكو كة نيية
ئةكتةرَيكي دةرهَينةران بةرهةمهَينةرانء
كةسانى نَيوكارى دةستدةخاتة بَيزاركةرةو
وةك كة ناضاردةبَيت  لةبةرئةوة دييةوة، 

قاوةخانةكاندا لة يةكَيك لة خزمةتطوزارَيك
لةطةأل دابينبَيت، ذيانى ئةوةى بؤ كاربكات
الوى هةندَيك بة راهَينان ئةنجامدانى
بةشَيوةيةكى بةآلم نواندن، بوارى لة تازة
خؤي ذندا شَيوةى لة  برياردةدات  كتوثر
رؤَلي وةرطرتنى لة بةشداريى تا بشارَيتةوة
تةلةفزيؤنييةكي زنجيرة لة بكات ئافرةتَيك
لة هاورَيكةى كضة هــةروا  جةماوةريدا،
سةركةوتوونابَيت رؤَلــةكــةدا وةرطرتنى
شَيوةى لة خؤطؤريني لة هةنطاوةشى ئةم
بةَلكو بؤ ثارةبَيت، كة ئةوة نيية لةبةر ئافرةت
بةوةى دادةنَيت رووبةرووبوونةوةيةكى وةك

هةية. باآلى نواندنى توانايةكى كة
ــةدا ــةك رؤَل وةرطــرتــنــى لــة  هوفمان 
دةبَيتة هــةروةهــا ســةركــةوتــوودةبــَيــت،
ئةو بةهؤي بةتواناش  ناودارو ئةكتةرَيكي 
زنجيرةيةدا، لةو نواندى باشةى بةرجةستة
هةَلوَيستى رووبةرووى بةرامبةردا لة بةآلم
دةروونى دةبَيت سؤزدارىء نةشياوو كَيشةى
بةدواى شوناسيدا دووبارة ناضارى دةكات كة
بةدواى بةوةى دةستدةكات دووبارة بطةرَيتء

بطةرَيت. كاردا
لةسةر بنةمادا لة (توتسي) فيلمى
طــةورةى ئةكتةرَيكي تواناكارييةكانى
تواناكانى وةستاوة، هوفمان داستن وةك
كة رؤَلةى بةو بينةرانى باوةرثَيكردنى بؤ
راستى بة دةبينَيت،  ئافرةت شَيوةى  لة
بة سةرسورمانةء  مايةي رؤَلةشى ئةم 
رؤَلي بة ئةكتةرانةى لةو يةكَيكة راستى
تايبةتمةندةكان كارةكتةرة سةرنجراكَيشء
جوانانةى ــة رؤَل ئــةو هةرطيز نــاســراوة،
-١٩٦٧ (دةرضوو فيلمةكانى لة لةيادناضَيت

كرامر دذى كرامر -١٩٦٩ نيوةشةو كاوبؤي
.(١٩٨٨ باران ثياوى -١٩٧٩

ئؤسكارى خةآلتى ــار دووج هوفمان
كرامر- دذى (كرامر فيلمةكانى بة وةرطرتووة
كراوة جاريش كانديد باران)، ضةندين ثياوى

فيلمى (توتسي). بةتايبةت لة
هةَلبذاردنى دةربارةى  هوفمان  داستن
ئافرةت رؤَلي بةرجةستةكردنى رؤَلةو ئةو
بؤ هاندةربوو زؤر  كة خاَلةى  «ئةو  دةَلَيت:
فيلمةدا، لةم بةشداريكردنم  جَيبةجَيكردنء 
ديء كةسانى بة سينةماو بة ثةيوةستبوونمة
سيدنى وةك مةزنى دةرهَينةرَيكي لةثاشان
ريد روبريت فيلمةكانى زؤربةى كة بوالك
ئةكتةرى راستى بة دةرهَيناوة،  فــؤردي
زؤباش كة دةرهَينةرة ئةو دةرهَينةرة،
بة (هةستا دةربهَينَيت فيلمةكانى دةزانَيت
فيلمى لة هوفمان كارى بةرَيوةبةرى رؤَلي
ئاوَيتةو رؤَلَيكي رؤَلة ئةم لةثاشان توتسي)،
رووبةرووبوونةوةيةك هةروةها دوواليةنة،
بةرجةستةى كة نواندنمدا بوارى لة بوو
عاشقي من بكةم،  جياواز زؤر رؤَلي  دوو
طرانةكانم ئاَلؤزو رؤَلة بةرجةستةكردنى
باآل تايبةتمةندو زؤر شَيوةيةكى دواتر كة
باوةرةدام لةو دةخوَلقَينَيت، ئةكتةرةكة بؤ
لة هةرطيز  كة ببينيت رؤَلَيك طرانة زؤر 
سؤزو هةستء واتة  نةبَيت خؤتةوة  خودى

بَيت». ئافرةتَيك بيركردنةوةى
سيدنى دةرهَينةر ــارةى  دةرب هةروةها
فيلمى دةرهَينانى يةكةمين لة هةر بوالك
ئةوةى ثاش  دةبَيت، سةركةوتوو كؤميدي 
نايابء طرنطء ــيء درام فيلمى زنجيرة
نموونةى لة دةردةهَينَيت، سةركةوتوو

سآ وانيية، دةكــوذن، ئةسثةكان (ئــةوان
كة ئةفريقيا) لة دةرضــوون طران، رؤذى
ئؤسكارى خةآلتَيكي ضةند دواتريان فيلمى
باشترين خةآلتى لةنَيوياندا بةدةستهَينا،

دةرهَينان.
كؤمةَلَيك بةرجةستةكردنى لة بوالك
لة دوور طاَلتةئامَيز كؤميديء هةَلوَيستى
لةنَيو بينةر بة طاَلتةكارى بَيزاركردنء
ئةم سةركةوتوودةبَيت، (توتسي)دا فيلمى
سيدنى دةرهَينةر راى بةثَيي زؤرجار فيلمة

هؤفمان. دةبَيتة فيلمى بوالك
هةندَيك ثةيرةوى كؤتاييدا لة فيلمة ئةم
كؤميدي سينةماى ناسراوى رَيساى بنةماو
بيرؤكةيةش بابةتء ئةم خستنةرووى دةكات،
هةوَليداوة دةرهَينةر  نييةو تازة  شتَيكي
ضوارضَيوةيةكى نَيو نةخاتة بيرؤكةكة
هةندَيك بؤ خستنةرووى راستةوخؤ كؤميدي
هونةرمةندان كة طيروطرفت  كَيشةو
لة يةكَيك كة ــةوة، ــن دةب رووبــــةرووى
بَيكارييةكى كَيشانةش  ئةو  طرنطترين
هةموو هونةريء ناوةندى لةنَيو شاراوةية
هونةرمةند كة رؤضوونانةى داضوونء ئةو
ماوةى ذيانى كاركردنيدا تووشى دةبَيت، لة
طةورة زؤر كَيشةيةكى فيلمة ئةم هةروةها
ثةيوةندييانةية ئةو ئةويش بةدةردةخات
كارةكتةرانةى ئةو ئةكتةرةكةو لةنَيوان كة
ثرؤسةيةكى لَيرةدا دةكات، بةرجةستةى
دةطاتة ئةو طؤرينةش بةردةوام هةية طؤريني
كة ئةكتةرَيك، ذنة بؤ دةطؤرَيت كة ئاستَيك
لةنَيو دةرهَينةر بةردةوامةو كَيشةيةكى ئةوة
ناراستةوخؤ بةشَيوةيةكى نايابدا دارشتةيةكى

كردووة. بةرجةستة بابةتانةى ئةو
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لة يــةكــَيــك ــــوارؤ، پ ميسيو 
تةلةفزيؤنييةكاني ئةَلقة بةناوبانگترين
ئةكتةري ساچت، دةيظيد  دنياية.
پؤليسَيكي نةخشي لة بةريتانيايي،
ئةدةب بة  زؤر وةســواسء ــرةك، زي
بؤ دةكات. ياريي پوارؤ ميسيوو بةناوي
تةلةفزيؤنيية َلقة  ئة  م ئة  يةكةمينجار

بةريتانيا  لة تاكو١٩٩٤  ١٩٨٨ لةساَلي
تةلةفزيؤنةكاني لة پاشان بآلوببوةوةو

بآلوكرايةوة. بةگشتي، دونيا
لة ــةو ــدةن ــةن ل ســاچــت خــة َلــكــي

رةسةندا  بنةماَلةيةكي لة  ١٩٤٦ ساَلي
لة براكانيشي دوكتؤرةو باوكي لةدايكبوو.
خؤي تةلةفزيؤنةكاني بةريتانيا ئيشدةكةن.

ساآلنةوة  ١٨ لة
دةكرد حةزي كة ئةوةي ســةرةراي
ببَيتة داهاتوودا لة برياريدا دوكتؤر، ببَيتة
يةكةمين بؤ رووةوة لةم سينةما. ئةكتةري
الواني شانؤكاراني ئةندامي ببوة هةنگاو،

هونةرة  ئةكاديمي لة ساأل ٣ پاش وآلتء
لةئاكامدا، خوَيندنء كردة دةستي جوانةكاندا

مةزةني  كؤمپانياي چووة  ١٩٧٣ لةساَلي
يارييكردن كردة دةستي شَيكسپيَيرو رؤياأل

سينةما. تةلةفزيؤنء لة
ببيتة ــرد  دةك حــةزت لةسةرةتاوة هــةر تؤ ئايا   *

ئةكتةر؟
ببمة دةكرد حةزم زؤرتر نة. بةراستي -
زؤر ماتماتيك، دةرسةكاني لة بةآلم دوكتؤر،
حةزةي ئةم رةنگة نةبووم، چاالك هَيزو بة
دونياي دوكتؤربوو، باوكم كة ئةوةبوو هي من

بوو. زؤر سةرنجراكَيش ئةو بةالمةوة
لةكويَوة دةستيپيَكرد؟ هةستةي تؤ ئةم *

بَينمة ساتانة ئةو دةتوانم ئَيستا هةر -
ئةكتةر. ببمة بريارمدا كة چاوانم پَيش
بة شانؤيةكدا لة يارييكردن  خةريكي
رؤياَلدا كؤمپانياي لة جانسن» «بن نووسيني

ئاخرين لة بووم،
هات، ئاكميان  تةمرينةكان كة رؤژدا 
سةكؤي شانؤ، سةر رؤيشتمة خؤم بةتةنيا من
هؤَلةكة لة  كةس بينيم كردو سةيرم  كة
هةَلكرابوونء بةگشتيي گَلؤپةكان و نةماوةتةوة
بةالوة سةرسوورهَينةرم زؤر هةوايةكي كةشء
ساتانة لةو بوو، نوآ هةستَيكي درووستكرا،
كة بريارمدا  خؤمةوة بةالي كة هات  لَي وام
نةبمء ئيشة  ئةو  هةَلگيري دةست  هيچكات 

نةكةمةوة. دي كارَيكي هيچ لة بير
تؤ كة بگات كاتَيك  كة دةكردةوة بيرت ئةوكاتانة  *

پوارؤ؟ مسيو ببيتة
بة پَيشنيارة و ئة كاتي نة، راستي بة -
كردة دةستم نةدةناسيء پوارؤم من كرا، من
حةزم كريستيء ئاگاتا چيرؤكةكاني خوَيندني
لةو كة بريارمدا كردو پوارؤ كةسايةتي لة

نةخشة ياريي بكةم.
هةلَبژارد؟ نةخشة بؤئةم تؤيان چييةوة لةرووي *

پَيش، چةندساَلَيك هيكس»  «رؤزاَلينا -
لةوَيية وة هةر ئةو بوو، بيني فيلمَيكدا مني لة

كردبوو. دةستنيشان نةخشة ئةم بؤ مني
ئةو فيَري تؤيان ــوارؤ  پ لةجَيي بؤ پَيشتر ئايا   *

كردبوو؟ زاراوةية
ــةوة ــان رام ــة ب چونكة ـــةآلم ب ــة،  ن  -

ئاگاتا چيرؤكةكاني
ئةو خؤم بؤ خؤم خوَيندةوة كريستيم
ئةوةي سةرةراي  پوارؤ لةجةمة دؤزييةوة،
بة بةآلم بوو، بليك وآلتي خةَلكي، كة

دةكرد. قسةي فةرةنسيي
زؤرتر تةلةفزيؤنيية، ئةلَقة ئةم بةشي لةكام تؤ *

دةكرد؟ حةزت
ئاكرؤيد» راجر  «كوشتني بةشي  لة -
بةشي دةكـــردو  حـــةزم  لـــةوة ـــر  زؤرت
بوو. دأل م بة سي» بي كوشتنةكاني «ئةي

چ كاريَكة؟ لة حةزت لة يارييگةريي جگة *
بة ئيشكردن لة ــةزم ح زؤرزؤر  -
لةزةت بةراستي مؤسيقايش لة كامَيراية،
لة حةزيشم دةخوَينمء كتَيبيش دةبةم،

بةلةمسواريية.

گؤڤاري: فضيلت خانوادة

يوسفي زَينةب


