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 دل محمد طا هیر
 
سم باالم گه وره ی فلیمه که ناچا ری و بنوAviatorک له سه ر فلیمی با به ت  خوازیاری ئه وه بووم که    بوو کر ده مۆز

شبینی زیاتر نه گرتبو بۆیه پ ئۆسکاری وه ر التیه ک ئه م کاره م بینی خکی لئ هه لئنجئنم ،من کاتکردم هه ر جا ره که م
  .  خه التم ده کرد بۆی5له 
  

 سه ره تای   له یه ک له قۆناغه کانی ژییانیدا ، نه بوو بتره نگه که م که س له ئمه هه بت فه نتاسیای فین
Howardدهتس  یش به م خه ونه دهوه وه ستاوه  ئا ما ده کرا وه بۆ شتن  پک به ڕووتی به پده ست ده یکی داکات منا 

 دایکیش  پی ده ت تۆله ئاماندا نیت  ئه م  کات به شتنی و منا ه که ش باسی  خه و نی فرین  و فلیم سازی ده کات بۆی 
 ونه ی جه سته ی   نده  وه مهئه م دیمه نه زۆر ده.پشبینیه وامان لده کات زیاتر هۆ گری بینینی ڕوداوه کانی دواتربین 

 واتای پا کی و به رائه ت ده نون به م ئا ما ده کرا وه بۆ شتن  بۆ پا کردنه وه  به تا یه به ت کاتک مناکی ڕووت که
 دا Howardکه له ناو جه سته ی    خه ونه کانی ئا شکرا ده کات  تده گه ین له وه ی که مه ترسییه که یان پیسییه 

نه ی شتن که چه ندین جار دوباره ده بته وه و دوا ونه ش هه ر به خۆی حه شارداوه  ئه م ونه یه مان له یاد نه چت  و
کرده ی شتن به به رده وامی ئا ما ده ی هه یه له م کاره دا  بۆ یه ده .  کۆتای دتHowardشتنی به شک له جه سته    

  .ه ستته وه بوه ببه ر هه مه کدا به یه که  کرت بینه له سه ری هه وسته بکات و واتا کانی له سه ر جه م
 مه به ستم له تاک واتای ئه و سا ته وه ئه م ونه یه من ده گه رنته وه بۆ ڕنیسانس  بۆ سه رده می له دا یک بونی تاک 

کک دروست ده بت که دا خته ی که نه ده کرا پنا سه ی کۆمه ڵ و تاک ها و شوه بن  ،له گه ڵ سه رهه دانی بۆرژوازی تا 



 له ۆ به هه گری چه مککی تر....په یوه ندیه توندو تۆه که پشتر هه یبوو له گه ڵ خ و ئایین و خانه واده  و باوه له
تا کک که .که ده یت نا بت مافه کانی تاک ملکه چی یا سا و ئایین و دابونه ریت و آۆمه گابتتگه یشتن بۆ خودی خۆی 

  .پره له سه رکشی و یاخیبوون
ه مک به کورتی باسی تاک بکه م  له بۆچونی منه وه خودی ئه متگه یشتنه ش زۆر کاری له سه ر کراوه له م به نا چا ربوم ک

 پم وایه که ئه مبه رهه مه را ستگۆترین ونه تاکمان بۆ به  ت گه یشتنه وه من له م کاره ده ڕوانم رهه مه دا یا خود به م
 نگه تیڤه کان و له ئاسته پۆزه تیڤاکانیدا ، بۆ ئه م مه به سته ش   له ئا سته.رجه سته ده کات له له دون و ئه مۆیدا

   .بوگووزارشت کردن له تا ک   Howardسودیکی زۆر وه گیراوه له ژیانی      
  
 ئه م دیمه نه پره له Howardیه که مه وه دیمه نکی تر ده ست پده کات که گه وره بوونی       نیه دوای دیمله

گۆی و بزاوتن و شپرزه ی که به ته وا وه تی تمپۆ یه کی تر ده دات به کا ره که  ،له م دیمه نه وه ئا ما ده ده بین گورجو
 هه ریه کک له ما نه ش به ، خه سه ته سه ره کیه کانتی که  دوا تریش فۆبیا   وبۆ چیرۆکک که شپرزه ی و سه ر کشی

  .  سه ر ده می ته نیوهشکی زۆری کا ره کته ری ئمه ی مرۆڤی 
 سه رقایه تی Howardله م دیمه نه دا ونه ی ده یان فرۆکه و کا مرا و تیمکی گه وره ی فلیم سازی ده بینرت که     

لره وه  خه ونه کا نی  و سه ر کشیه کانی ده ست پده کات تا ده هاته خولیا ی فرین بۆ ما وه دووره کان و بۆ خیرای زیا 
  .ی له وسه رده مه دا هه بووه تر له وه 

که س   یه که م کا ری زۆر مه زن ئه نجام بدات له وانه توانی   سه وز بووی له بوری فلیمدا زۆرHowardخه ونه کانی    
  .بوو توانی فلیمی ده نگدار دروست بکات که ئه مه شۆرشکی گه وره ی بواری هونه ری فلیمه 

 Howard  ری له سه ر کرا وه هلک که سه ر که وتنه کانیدوو هل له م کاره دا زۆر جوان کا 
ی به دی ده کات ن     ده  هلیکی تر که هنده ی هی یه که م به رجه سته نه کرا وه  به الم ده بینرت و بینه ر به ئا سا

تمان ده دات و له پا ڵ هه ی هی یه که مه وه کار ده کات  ئا ما ژه ی شکسئه ویش هلکه که  به پچه وانه ی  ئا راسته 
موو سه رکه وتنکدا به شک له دۆرانی سروشتمان ده بینینه وه،  که وتنه خواره وه ی فرۆکه له دوو دیمه نی جوندا ئه م بۆ 
چوونه  ده سه لمنت  که چۆن ده بنه ما یه ی ناشرین کردنی سروشت  و شوان دنی آگه کان   یان وران کردنی ماڵ و گه 

مرۆڤ فری گومان و گه ران و بوو له و سا تانه وه ی که له و ده مه وه ی .  داوا جار تکچوونی که سا یه تیمان  ه کانره ک
له گه ڵ ئه قال نیه تی مرۆڤدا  سروشتک که تدا گوزه ران ده کات ، وچیدی مه نزلک نا منت بۆ سره وتن و قا یل بوون به

یاری کردنه به هه موو یه که کانی سروشت تاو توێ کردنیه تی به مه به ستی گه ران به گه مه یه ک هاته ئا را وه ئه ویش 
دیاره ئه م کار کردنه زۆر جار نیگه تیڤ و هه ندێ جار پۆزاتیڤ  ده که وته وه هه ندێ جاریش هه ردوو .دووی با شتر دا 

 ده کات نموونه ی تا که یا خود ونه یه کی  ئه و که سه یه که ئه م گه مه یهHowardکیانه له هه مان کات دا       
قسه کردنی ئمه له سه تاکه  دیاره ئه و مرۆڤه له رۆژئا وادا هه یه یا خود به وا تایه کی باشتر  دروستی مرۆڤی سه رده مه

 پنه گه ست بوو وه ، دیا ره کۆمه گا کانی ئمه به ورا ده یهوئه و تاکه ی که له هه ناوی آۆمه لگای پیشه سازیدا در
  .شتووه تا کوو تاک به رهه م بھنت

  
Howardگری دنیا یه ک له خه ونه شیه وه ،  ئه کاره کته ره یه که ههگه ی سه ر کبه رجه  ئه م خه ونانه شی له ر

 فۆبیا یه له هه مان کاتدا.له گه ل هه موو سه رکه وتنه کانی  دا خه ونی زیاتر ده بت  و تینوتی نا شکت  .سته ده کات  
  .ک پیسیه ک ئا وته ی بوو وه 

ئه م دوو دۆخه ی کا ره کته ره که به دوو ئا راسته دا ده بات یه ککیان به ره و سه ر که وتن ئه وی تر به ره و تکچوون و 
ایه له گه ل   به به رده وامی له شه ردHoward    شیرازه تکدانی ده بات ئه م دوانه دژه زیره کانه کاری له سه ر کرا وه 

ئه م دوو هله دژه دا خه ونه کانی ده ست به رداری نا بن ترس و پیسیش با رکی نا هه مواری بۆ دروست کردوه ،   
Howard ی ده شت  دیاره له پاڵ ئهیه تی که دایکی پکه که هه  مان سا بوونی مناگری سا بوو ن به به رده وامی هه  

هۆگر بوو نتی به شیر   نه وه بۆمنای  ئه وش ا هه یه بۆ پاک بوونه وه و گه ر    Howardمه شدا هه وکی تری 



  خۆی گؤشه گیر Howardه جوانه کان کا تکه که      که دۆخی ئا سایی جدیت ،یه کک له دیمه نیه کخواردنه وه 
موو هۆله که و جه سته شی گرتۆته وه  کردووه له هۆ ی سینه ما که ی خۆیدا دا براوه له خه کی به ته واوه تی پیسی هه 

 بینه ر ده یان شووشه  ده بینت که پ کرا وه له میز شیر ده خواته وه و  میز ده کاته شوو شه شیره کانه وه  به به رده وامی 
Howardکه ئه وه ی پیس بووه ن ئه و  دها وه وه ی مرۆڤه   ،هه رچه ن      له دیمه نه دا ئا ما ژه ی ئه وه مان ده دات 

 ئه ویش به ده ر ها وشتنی پیسییه ک له ونه ی مز دا یه و یه وت له رگه ی کرده ی شتنی نا وه وه خۆی پا ککاته وهده 
  .پاک کردنه وه ی به شیر   به الم دا دی نادات 

 زۆر زیره کا نه کاری تدا کراوه جگه له وه ی که تیمپۆیه کی تر ده داته   Howardله را ستیدا دیمه نا کانی گۆشه گیری   
به رهه مه که وزه یه کی زۆر تر ده داته بینه ر بۆ چا و دری کردنی چیرۆکه که  له هه مان که تدا زۆر کاری جه وهه ره 

   .تدا ئه نجام دراوه 
جامی شه ری جیھانی دوو هه مه وه  به شوه یه ک له شوه کان ده ا بوو ری بوه له ئه نئحوکمه تی ئه مریکا توشی قه یرانی  

ه ده رگا یه کی  خاوه نتی جه نگ به شوه یه کی تر  و لHoward        بکات کهTWAیه وت مۆنۆپۆلی کارگه ی     
  مگه ری ئه   کاری. کاتت دارن ئا ماژه ی ئه وه ی ده ده نت که ده بت ها وکاریانه  ده گرت  که ده ستره وه یه خه ی 

 له هۆله که ی خۆیدا خۆی Howard آشه یه له ونه یه کی زۆر ئه فسوناوی دا کا ری له سه ر کراوه  ئه ویش کاتک     
  که نار گرتوه و دابراوه له هه موو شتک 

 سکرینه که دا  و سته ی ئه وسکرینه که دا گرمۆله بووه و فلیمک له سه ر جه به ڕووتی له به ده م Howardده بینین      
کا ره کته   ه ده رهنه ر چه ند زیره کانه توه گالنی Howardونه ی بۆردومانه کان له سه ر جه سته ی   نمایشده کرت

  . به و جه نگه وه نیشانه ده داتره که ی 
 وه بۆ هنا نه دی خه   وه دته به رده وام ده بن دا و ی گۆشه گیر یه که ی به گۆرکی ترهHoward سه ر کشیه کانی   

  .له شت بوون ده ترسم     ونه ترسنا که کانی که خۆدی خۆشی لی ده ترست  و ده ت 
  سه رکه وتن له دوی سه رکه وتن به ده ست ده هنت   له بوار خرای و دوورترین ما وه ی فرین 

  
Howard ره کانی  له گه ڵ ئه وه ی به نا و بانگتری ئه ستت به الم وه ندی هونه ری نها ورێ و هاو سه ری  ده ب   

  نا بینین که ئه مه تا راده یزدارۆان سی  ئا سووده ی نا بینت  له بواری خۆشه ویستیدا یان له فلیمه دا ساتکی ئیرۆتیکی
دات که سۆزداری له گه ل ت راستییه کی تاڵ نیشان ب ده یه و  رهه مهره  ئه م به دیا،یه ک با و نیه له بوری فلیم سازیدا

  .تاکی سه رده مدا پا نتاییه کی هنده گه وره ی نه ما وه 
 ئیمه و ئه و له به رده م ئا ونه یه کدا را ده گرت و  ده رهنه ر  دهHowardله کۆتایدا که ترۆپکی سه رکه وتنه کانی  

ه کا تکدا که ها وسه نگیمان دۆراندوه له سا تا نه دا وای پا ک بوو نه وه مان لده کات لسا بوو نک ده دا ته ده ستمان 
       .......ئا ئه مه پا شه رۆژه..  ئه و ڕسته یه دوو باره دها کاته وه که ده ت   ئا ئه مه باشه رۆژه Howardدایه که 

 .............        
ند گوزه ر ده کات تا آک که سنوو ری نیه بۆ گه  که له نوان شکست و دا هنا ئه م کاره تروانینکمان ده دات بۆ خودی تاک

به شک له ران بۆ فرین بۆ گه مه کردن به هه موو یه که کانی بوون و سروشت  ها وکات له گه ڵ هه ر یه ک له م کردانه دا 
  سروشتی خۆمان وون ده که ین ،

پیه     به م نه بوو نی مه نزک  یان جئه گه ر فرین به ره و به رز ترین و دوورترین خه ونکی جوان و زانستیش بت
 نا ئارا می و ده ڕاوک دروست ده کات فۆبییا یه که له نا خماندا گه شه ده کات  که هنده له سروشتی خۆمان ک بۆ سره وتن

ره و نا ئا رامی  به دوور که وتینه ته وه که چ  رگه نا مان با ته وه سه ری ئمه گه رچی به ره و پشه وه ده رۆین به م 
  .ئه مه فۆبیا کا ره کته ر ی سه ره کی ئه م به رهه م  و ئمه شه.  ونا دنیا ی ده رۆین

  
  



 نا ی نه بردبۆ به ر کا ر ه پ*Martin Scorsese   ر ر هنه  ده ،اوازایه کۆتایی دت به م شوه یه ئه م کاره ن
 ر مه مان رچکه ی تریدا ههه مه دا هه ر وه ک له کا ره کانی  کۆمپیتھر سا زی یه کی زۆر  له دروس کردنی ئه م به ر ه

هۆکا رک که له ده ره ره وه ی  گرتۆته به ر دیاره  ده رهنه ر ده یه وت ف له بینه ر نه کات و سه ر سا میان بکات به 
  چژه ی ده درته بینه ر  ور لهرۆحی هونه ره ، بۆ یه زیاتر په نای بردۆته به ر نواندن که ده کرت بلین که به شکی زۆ

 توانا یه کی گه وره ی  ده قیقه دا 172 وه رگرتبوو که له ما وه  Leonardo Di Caprio  *سه رچا وه ی له توانای  
نه ر زۆر سه ر که وتوه له وه که دیوی نا وه وه ی هده ر.له کرده ده ره کی و ناوه کیه کانی کا ره کته ره که ی ده نواند  

 مه یه که م ئه زمونی نیه له م بووا ره دا  که پا نتا یه کی زۆر ده دا ته تا هردیا . کته ره کانمان بۆ به ر جه سته بکاتکاره
  کاری نواندنی تدا Robert De niro    که  Taxi drver-1976 له فلیمی   ، وه وه ی که سا یه تییه کانک و  نا

  .  تا کئه نجانم داوه  هه مان پا نتای داوه به 
 
 

ئه به رهه مه له ژیانی که سکی دیار و به نا وبانگی سه رده می خۆی ده 
 بۆ یه وا با شتره که مک  رۆکه وانی دافدوێ له بواری فلیم درۆست کردن و 

 له با ره یه وه بدوم 
  

Howard Hughes(1905-1976) کی ده وله مه ند لهزانله خ 
له . ا لی با زرگا نی نه وت بوونته کسا س له دایک بووه که  سه رق

می دروست  فلی50ده ستی کرد با کاری هونه ری له بواری فلیمدا که 1920
کردوه هه ندێ جار وه ک ده هنه ر  هه ندی جار وه ک به ر هه مھنا ن 

 Rymdens demoner. Hellsدیا رتین  و ناسراو ترین فلیمی 
angelsر نه چت که یه که م که س بوو   جگه له ما نه ش ئه وه مان ب

فلیمی ده نگداری درۆست کرد دیاره ئه مه ش شۆرشیکی گه وره ی سه رده مه 
  .که یه تی 

کاتژمر و 19رۆکه وانیدا که توانی فریکۆردی جیھانی بی له بواری 1938
           خوله ک به ده وری زه یدا بفرت17

  .وست کردن بوو   آێ آه کۆمپا نیایه کی فرۆکه درTWAکۆمپانیای 1939
  .کۆمپانیای دروست کردنی هه لیکۆپته ری کری 1940

  . له رگه ی گه را نه وه ی له مه کسیکه وه بۆ ئه مریکا له نا و فرۆکه که دا ده مرت 1976 ئه پریلی 5له 
  
  

 ده هنه ر  کیه
  

Martin Scorsese   کی ئیتالی که به 1942لهزا نھا تب  له خ وون بۆ ئه مریکا هۆی جه نگه وه هه
  له دایک بوو وه

وه ک ده هنه ر و سینارست و به رهه م هنه ر کاری کردوه له بواری فلیمدا له زۆربه ی به رهه ماکنیدا ئه 
    ڕۆلی سه ره کی ده بینت   Robert De niroکته ری به ناو بانگ 

  هه ندێ له و کا ره کانی له بواری ده رهناندا
1973    Mean streets 

1976   Taxi driver 



1991   Cope fear 
1995   Casino 
Maffia brother   1990 

    ڕۆلی سه ره کی ده بینت تیدا Robert De niroئه م به رهه ما نه 
Aviator 2004    

  
 . ی  سه رۆکی  ئه مریکا Rooseveltئیستاش سه ر قا لی فیمکی نویه له سه ر ژیانی 

  
   Leonardo Di caprioت له م به رهه مه دا له ب رۆلی سه ره کی ده  کهله لۆس ئه نجلس له دایک بوو وه1974ین   

  به رهه مه کانی هه ندێ له  
1993 Cildert crape 

1997 Titanic 
2002 Catch melfyacan 

2004 Aviator 
 The rise of Theodore Rooseveltبه رهه می ئا ینده ی   

     دا   Aviatorنه ری   فلد ده بینت له گه هه مان ده رکه رۆلی سه رۆکی ئه مریکا  رۆس
  
  

 سوید
dler31@yahoo.se  

  


