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لهعهرهبییهوه:هێمنمهحمودحهسهن

تاركۆفسكی وەكو موعجیزەیەك وایە. بۆ من كەسێك بوو كە هانی دەدام و پاڵی پێوەدەنام، كەسێك 
بوو گوزارشتی لە شتێك دەكرد كە بەردەوام دەمویست بیڵێم، بەاڵم بەبێ ئەوەی بزانم چۆن بیڵێم. 

تاركۆفسكی بەالی منەوە پیاوێكی مەزنە، ئەو زمانێكی نوێی داهێنا...     بێرگمان 

ئەوەندەم دەوێت،  تەنیا  تاركۆفسكی: 
ئەو ڕۆشنبیرە بم كە لە ناخمدایە..
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)زفراجیە(ی  شاری  لە   1932 ساڵی  تاركۆفسكی 
ڕووسی كە دەكەوێتە سەر كەناری ڕووباری ڤۆڵگا 
رووسی  بەناوبانگی  شاعیری  كوڕی  لەدایكبووە. 
)مایا  ناوی  دایكی  تاركۆفسكی(یە.  )ئارسینی 
لەیەك  باوكی  و  دایك  فیشیناكفا(یە.  ئیڤانۆڤنا 
الی  چوونە  خوشكەكەی  و  ئەم  و  جیابوونەوە 
دایكیان. هەر لە منداڵییەوە حەزی لە وێنەكێشان 
و مۆزیك بووە، سەرەتا زمانی عەرەبیی خوێندووە، 
سەری  بە  زیانی  كە  ڕووداوێكەوە  هۆی  بە  بەاڵم 
گەیاند وازی لە زمانی عەرەبی هێنا و گواستییەوە 
بۆ خۆیندنی جیۆلۆجیا، گەورەترین هەنگاوی ژیانی 
لە  سینەما  قوتابخانەی  چووە  كە  بوو  كاتە  ئەو 
مۆسكۆ كە سینەماكاری بەناوبانگ )میخائیل رۆم( 
سەردەمە  لەو  )تاركۆفسكی(  بوو.  بەڕێوەبەرەی 
ناوی  بە  فیلمێكی  كورتە  1958دا  ساڵی  لە  و 
)پیاوكوژان(ەوە كە لە كورتە چیرۆكێكی )ئەرنست 

هەمینگوای(یه وه  وەرگیرابوو پێشكەشكرد . 
و  باڵوكراوەتەوە  2007دا  ساڵی  لە  دیدارە  ئەم 
زمانی  سەر  وەرگێڕداوەتە  ڕووسییەوە  زمانی  لە 
عەرەبی، منیش وەرمگێڕاوەتە سەر زمانی كوردی. 

*سەرەتا حەز دەكەم بزانم سەبارەت بە كاركردنت 
لە دەرەوەی واڵت چ هەستێكت ال دروست بووە. 

-فیلمی )نۆستالگیا( یەكەم فیلم و یەكەم پەیوەندیمە 
بێگومان  دەرەوە.  لە  كاركردن  نەریتەكانی  لەگەڵ 
كاری وێنەگرتنی ئەو فیلمە لە هەر شوێنێك بێت 
شتێكی قورسە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لەو بڕوایەدام 
سەربكەوین.  ئاستنەگەكاندا  بەسەر  دەكرێت  كە 
قورسترین كێشە لە خۆرئاوا كەمیی كات و كەمیی 
خەرجیی دارایی بەرهەمهێنانی فیلمە. الیەنی دارایی 

هەر  بەرهەمهێنانی  بەردەم  لە  گەورەیە  كۆسپێكی 
و  پارە  كەمیی  بەهۆی  ئیتر  داهێنەرانەدا.  كارێكی 
نەبوونی پارە بۆ پڕكردنەوەی خەرجییەكانی كاری 
سەرهەڵدەدات.  كات  نەبوونی  كێشەی  هونەری 
ئەوەندە  خەرجییەكان  بگرتایە،  وێنەمان  چەندێ 
ستەمكار  ڕۆڵی  خۆرئاوا  لە  پارە  دەبوون،  زۆرتر 
شتێك  لە  بیرم  خۆمان  واڵتی  لە  دەگێڕێت. 

نەكردووه تەوە كە ناوی خەرجی بێت.
كاتێك كۆمپانیای تەلەفزیۆنی ئیتاڵی بۆ دەرهێنانی 
بۆ  كە  بودجەیەی  ئەو  كردم،  بانگهێشتی  فیلمێك 
فیلمەكە تەرخان كرابوو شتێكی زۆر كەمبوو. من 
پێشتر شارەزاییم لە بارەی كاركردنەوە لە دەرەوەی 
واڵت نەبوو، تەنیا شتێك كە پێمبوو ڕەزامەندییەك 
هەڵگری  پرۆژەكەش  كارەكە،  ئەنجامدانی  بۆ 
مۆركێكی ڕۆشنبیری بوو نەك بازرگانی.  كاركردن 
لەگەڵ تیمی وێنەگرتنی ئیتاڵیدا شتێكی خۆشبوو، 
هەستێكی خۆشم ال دروست بوو. ئەوانە كەسانێكی 
باوەڕەدام  لەو  لێهاتوون،  شارەزاو  تەكنیكاری 
زۆری  ئاسودەییەكی  فیلمەكەماندا  لە  كاركردنیان 
پێبەخشیین. من نامەوێت شێوازی كاركردنمان بە 
شێوزای كاركردنی خۆرئاوا بەراورد بكەم. وێنەگرتنی 
من  قورسە،  كارێكی  بێت  زەمەنێكدا  هەر  لە  فیلم 
گەیشتمە ئەو بڕوایەی كە دواكەوتەییەكی ئابووری 
لە خۆرئاوا هەیە، ئەگەر ئەو ڕەوشەش باڵ بەسەر 
دەرەنجامێكی  ئەوا  بكێشێت،  شتێكدا  هەموو 

مەترسیداری بۆ دواڕۆژی سینەما دەبێت.
جیهانی  و  مرۆڤ  نێوان  ملمالنێی  *بیرۆكەی 
چواردەور ناوەڕۆكی ئەو پێنج فیلمەتن كە لە ماوەی 
20 ساڵدا دەرهێنانت بۆ كردوون، ئایا ئەم بیرۆكەیە 

لەم فیلمەشدا بەرجەستە دەبێت؟ 

نامەوێت شێوازی كاركردنمان بە شێوزای 
كاركردنی خۆرئاوا بەراورد بكەم

گەیشتمە ئەو 
بڕوایەی كە 
دواكەوتەییەكی 
ئابووری لە 
خۆرئاوا هەیە، 
ئەگەر ئەو 
ڕەوشەش 
باڵ بەسەر 
هەموو شتێكدا 
بكێشێت، ئەوا 
دەرەنجامێكی 
مەترسیداری 
بۆ دواڕۆژی 
سینەما دەبێت
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-بە شێوەیەكی گشتی بەردەوام ملمالنێكان لە مرۆڤ 
سەرەكییەكان  پاڵەوانە  زۆرجار  بوون،  گەورەتر 
گەورە  هێزێكی  كە  كەسانێكن  الوازن،  كەسانێكی 
نێوان مرۆڤ  لە  ناخیاندا دەتەقێتەوە. ملمالنێ  لە 
واتە  ئارادایە،  لە  بەردەوام  شتێكە  كۆمەڵگه دا  و 
ناوی  ئێمە  كە  شەڕێك  نێوانیاندایە،  لە  شەڕێك 
شەڕەدا  ئەو  نەمانی  حاڵەتی  لە  ملمالنێ.  دەنێین 
كاتێك  بێت.   ملمالنێ  ناوی  كە  نامێنێت  شتێك 
بە  هەست  دەكەم،  كار  پاڵەوانانەدا  ئەو  لەگەڵ 
پەیوەندی  زۆر دەكەم، كەسانێكن كە  خۆشییەكی 
لە  یەكێكە  كۆمەڵگه وە  بە  پەیوەستبوونیان  و 

گرنگترین تایبەتمەندییەكانی ئەو ملمالنێیە. 
داون،  دەوری  كە  دەژین  بارودۆخێكدا  لە  ئەوانە 
بەوجۆرە لەگەڵ دەوروبەریاندا دەكەونە ملمالنێوە.

چۆن  ئەوانە  بزانم  دەمەوێت  هەمیشە  من   
ملیان كەچ  ئایا  یەكالیی دەكەنەوە.  ملمالنێكانیان 
دەكەن یان پابەندی پرەنسیپ و بەها مرۆییەكانیان 

دەبن؟
*دەتوانیت بۆمان باس بكەیت كە چۆن بیرۆكەی 

فیلمی )نۆستالگیا( سەری هەڵدا؟  
ئیتاڵیا،  بۆ  كردووە  سەفەرم  جار  چەندین  -من 
شاعیر  و  نووسەر  لەگەڵ  دا  بڕیارم   1980 ساڵی 
هاوڕێمدا  گویێرا(ی  ئیتالی )تۆنینۆ  و سیناریستی 
فیلمێك بكەین.  ویستم لەو فیلمەدا كۆی هەستەكانم 
لەالم  فیلمە  ئەو  بۆ  گەشتەكانمەوە  بارەی  لە  كە 
ناوی  سەرەكی  پاڵەوانی  بەكاربهێنم.  دروستبوون 
)گۆرچاكۆف(ە، كە )ئۆلیگ یانكۆفسكی( ڕۆڵەكەی 
دەگێڕێت، كەسێكی ڕۆشنبیری ڕووسییە و بۆ كارێك 
سەفەر دەكات بۆ ئتاڵیا. ناوی فیلمەكەش هەر لە 
بە  ڕێك  وشەكەش  هات،  )نۆستالگیا(وە  وشەی 

مانای )بیری واڵت( نایەت كە لێمان دوورە، بەڵكو 
منداڵی،  ماڵی  بیری  نیشتمان،  )بیری  مانای  بە 

بیری ئینتمای ڕۆحی(ش دێت.
بۆ چەندین جار لە هەردوو قۆناغی نووسینی سینارێو 
جەوهەری  لە  زۆرمان  گۆڕانكاریی  وێنەگرتندا  و 
ڕووداوەكاندا كرد. ویستم لەو فیلمەدا ئەوە بڵێم كە 
مەحاڵە لە جیهانێكی دابڕاودا بژیم. )گۆرچاكۆف( 
و  هەیە  جیهانیی  ناوبانگێكی  كە  مامۆستایەكە 
بۆ  و  ئاشنایە  ئیتاڵیا  شوێنەوارەكانی  مێژووی  بە 
یەكەمین جار هەلی ئەوەی بۆ دەڕەخسێت تەالر و 
شوێنەوارە ئیتاڵییەكان ببینێت، كە پێشتر تەنیا لە 
ڕێگەی وێنە فۆتۆگرافییەكانەوە پێیان ئاشنا بووە، 
بەاڵم دوای ماوەیەكی كەم لە گەیشتنی بۆ ئیتالیا 
درك بەوە دەكات كە ئەگەر مرۆڤ خۆی بەشێك 
نەبێت لەو كولتوورەی كە ئەو بەرهەمە هونەرییەی 
خولقاندووە، مەحاڵە بتوانێت ناوبژیوان یا وەرگێڕ 
ئامانجی  بێت.  هونەری  بەرهەمهێنانی  پسپۆڕی  یا 
دۆزینەوەی  ئیتاڵیا  بۆ  )گۆرچاكۆف(  گەشتەكەی 
دەگمەنە  مۆزیسیانە  لە  یەكێك  شوێنەواری 
بەناوبانگەكانی ڕووسە، كە لە سەدەی 18دا ژیاوە، 
كۆنتێكی ڕووسی ناردوویەتی بۆ ئیتاڵیا بۆ ئەوەی 
كەسە  ئەو  ببێت.  شاهانە  كۆشكی  موزیكی  فێری 
مۆزیك(ی  بااڵی  پەیمانگه ی  )كۆنسێرڤاتور،  لە 
هونەری  مارتینی(  بلتیستی  )جان  لەبەردەستی 
مۆزیسیانێكی  بووە  دواتر  خوێندووەو  مۆزیكی 
لە  یەكێك  ژیا.  ئازادانە  ئیتاڵیا  لە  و  بەناوبانگ 
دیمەنە بەناوبانگەكانی ئەو فیلمە ئەوەیە كە كاتێك 
پیشانی  مۆزیسیانە  ئەو  نامەی  )گۆرچاكۆف( 
و  ڕێبەر  كە  دەدات  سالڤییە  ڕه گەز  بە  كچە  ئەو 

وەرگێڕیەتی، لە نامەكەدا باس لەوە دەكات، كە 

گفتوگۆ
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چەندێ بیری نیشتمان دەكات. دەوترێت دواتر ئەو 
مۆزیسیانە گەڕاوەتەوە بۆ ڕووسیا، بەاڵم ئالودەی 
مەی خواردنەوە بووەو دواتر خۆی كوشتووە. مێژوو 
زۆریان  كاریگەرییەكی  ئیتاڵیا  مێژووی  جوانیی  و 
بۆیە  هەبووە،  )گۆرچاكۆف(  هەستەكانی  سەر  لە 
نەیتوانیوە بڕیار بدات كە كامیان نیشتمانی ئەون، 
ئیتاڵیا یان ڕووسیا. ئەو هەستانەی كە ئیتاڵیا الی 
مەعریفییان  مۆركێكی  دروستیكرد  )گۆرچاكۆف( 
توێكڵی  تەنیا  دەمێنێتەوە  كە  ئەوەی  پێوەبوو، 
هەست  كە  لێكرد  وای  هەستە  ئەو  دەرەوەیەتی. 
بە دڵتەنگی بكات، بەتایبەت كاتێك كە دركی كرد 
ناتوانێت ئەو هەستانە لە بیربكات و شتێكی نوێ لەو 
مەعریفەیە بەرهەم بهێنێت، كە لە ئیتاڵیا بەدەستی 
هێناوە. ئەو حاڵەتە ئازارە ڕۆحییەكەی زیاتر كرد.  
)نۆستالگیا( لەالی )گۆرچاكۆف( بێتوانایی هاوڕێ و 
كەسوكارەكانییەتی كە لەو هەستانەدا هاوبەشی بن، 
هەرئەوەشە كە وای كرد مانەوەی لە ئیتاڵیا شتێكی 
بە  پێویستبوو  كاتەدا  لەو  بەاڵم  بێت،  ئازاربەخش 
دوای پەیوەندییەكی ڕۆحیدا بگەڕێت، ئەو ڕۆحەی 
)نۆستالگیا(  فیلمی  هاوبەشی خەمەكانییەتی.  كە 
جەدەلێكەی لە بارەی سروشتی )بیری نیشتمان( 
دەوترێت  پێی  كە  نەهامەتییەی  ئەو  سروشتی  یا 
فراوانترە.  خەمۆكیش  لە  ماناكەی  و  )نۆستالگیا( 
توانایدایە  لە  ڕووسییە  مرۆڤە  ئەو  )گۆرچاكۆف( 
ناسیاوە  و  هاوڕێ  لە  زۆرەوە  ڕەقییەكی  سەر  بە 
بینینی  شەیدای  بەاڵم  دووربكەوێتەوە،  تازەكان 
ئەویش  كە  لەو هەستەی،  بەشێك  بووه تە  ئیتاڵیا 

بیری نیشتمانە.
)گۆرچاكۆف(  كە  ڕۆحییەی  پەیوەندییە  *ئەو 

بەدوایدا دەگەڕا چۆن بەرجەستە بوو؟

پیاوێكی  لەگەڵ  دیداری  یەكەم  لە  -)گۆرچاكۆف( 
ناوی  و  ماتماتیكە  مامۆستایەكی  كە  ئیتاڵیدا 
)ئۆرالند  سویدی  ئەكتەری  )دۆمینیكۆ(یە، 
بەو  دا  هەوڵی  دەگێڕێت،  ڕۆڵەكەی  جۆزیفسن( 
هەستانەی خۆی ئاشنابێت، خەڵكی شار ئەو پیاوە 
بە شێت دەزانن. )دۆمینیكۆ( بۆ نزیكەی نۆ ساڵ 
خێزانەكەی خۆی لە ماڵەوە بەندكردبوو بە بیانووی 
ئەوەی كە گوایە دنیا كۆتایی دێت. ئەو شێتە بچوكە 
خەوخۆشە وەكو هاوبەشی گۆرچاكۆف-ی لێهاتبوو. 
)دۆمینیكۆ( ئاگای لە هەست و گومانەكانی خۆی 
بو، هەروەها لە نیگەرانیی ڕۆحی )گۆرچاكۆف(یش 
كە  دەشیزانی  بەڵكو  هەرئەوەندە  نەك  بەئاگابوو، 
بكات. )دۆمینیكۆ(  نیگەرانییە گەورەتر  ئەو  چۆن 
كە  مانایەی  ئەو  ده گەڕا،  ژیاندا  مانای  دوای  بە 
دەبینێتەوە.  خۆی  شتێتیدا  و  ئازادی  چەمكی  لە 
سۆزێكی  و  مندااڵنە  هەستێكی  تریشەوە  لەالیەكی 
لەالی  كە  سیفەتێكە  ئەوەش  هەبوو،  نائاسایی 
)گۆرچاكۆف( نییە. زامەكەی بەهۆی ئەو تەنگەژە 
جۆرە  بەو  لێدەچۆڕا.  خوێنی  ژیانییەوە  قوڵەی 
بە  زۆر  دەبینیت  ئیتاڵی  بچوکی  شێتێكی  وەكو 
سادەیی سەیری شتەكان دەكات و لەو بڕوایەدایە 
لە  زیندووەكەی  ویژدانە  و  ناوەكی  هەستی  كە 
بۆ  چارەسەرێك  گشتییەوە  بارودۆخی  ڕێگەی 
سیناریست  دەدۆزنەوە.  كۆمەڵگه   نەخۆشییەكانی 
)تۆنینۆ گوییرا( لە یەكێك لە ڕۆژنامەكاندا شتێكی 
لە بارەی ئەو كەسایەتییە خوێندبووه وە، دواتر لە 
كەسایەتیی  بەیەكەوە  ئەو  و  من  درەنگدا  كاتێكی 
)دۆمینیكۆ(مان لە سیناریۆكەدا دانا، دوای ئەوەی 
كەمێك ئەفسوونی منداڵیمان پێبەخشی. ڕاستگۆیی 
و  بڕوا  دەوروبەریدا  جیهانی  لەگەڵ  مندااڵنەی 

بە شێوەیەكی 
گشتی بەردەوام 
ملمالنێكان لە 
مرۆڤ گەورەتر 
بوون، زۆرجار 
پاڵەوانە 
سەرەكییەكان 
كەسانێكی 
الوازن، 
كەسانێكن كە 
هێزێكی گەورە 
لە ناخیاندا 
دەتەقێتەوە

شتی هەرە گرنگ الی من ئەوەیە كە بەردەوام مەزنی و 
پیرۆزیی بەیەكەوە ژیانی مرۆڤەكان لەگەڵ یەكتری بۆ 
خەڵكی دەربخەم
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)دۆمینیكۆ(  بیردەخاتەوە.  منداڵیمان  ڕاستگۆیی 
ئەوەیش  بوو،  سروتێكدا  ئەنجامدانی  خەیاڵی  لە 
ئەوه یە كە مۆمێكی ڕۆشنكەرەوە هەڵگرێت و لە 
ناوجەرگەی  گەورەی  ڕۆمانی  كۆنی  گەرماوێكی  
تۆسكانیادا بە ناو حەوزێكی پڕ لە ئاوی گەرمدا 
بڕوات. دواتر )گۆرچاكۆف( لە درەنگانێكدا هەوڵی 
دا ئەو كارە لە جیاتی ئەو ئەنجام بدات، ئەو لەو 
كارێكی  بە  پێویستی  كێشەكە  كە  بوو  باوەڕەدا 
گەورەترە.  قوربانیدانی  بە  پێویستی  گەورەترە، 
سەر  چووە  و  ڕۆما  بۆ  كرد  سەفەری  جۆرە  بەو 
پەیكەری ئیمپراتۆر )ماركۆس ئافریلی(، ئەو تاكە 
فەیلەسوفەی كە لەسەر عەرشی ڕۆما دانیشت و 
داوای لە خەڵكی دەكرد هاوكاریی یەكتری بكەن 
و بگەنە لێكتێگەیشتنێكی هاوبەش. )دۆمینیكۆ( 
هەموو  ئەو  ناو  لە  وەستاو  پەیكەرەكە  لەسەر 
كاریگەری  وتارێكی  دابوو  دەوریان  كە  شێتانەدا 
كرد.  پێشكەش  مرۆڤەوە  نەهامەتیی  بارەی  لە 
نەوتی  خوێندەوە،  وتارەكەی  كە  ئەوەی  دوای 
لە خۆی بەردا، بەوجۆرە  ئاگری  كرد بەخوێدا و 
سروتەكەی  بوون  ڕزگار  بە  هێمانە  بڕوایەكی  بە 

ئەنجام دا.
پاڵەوانە  نێوان  لە  هاوبەش  خەسڵەتێكی  *هیچ 
نێوان  لە  لێبكات  وات  كە  هەیە  سەرەكییەكانتدا 

یەكتریدا بەراوردیان بكەیت؟
-زۆرترین خەسڵەتێك كە من لە خەڵكیدا بە دڵمە 
بە  گەیشتن  بۆ  هەوڵێكدا  لە  كە  جێگرییەیە،  ئەو 
و شێتی  ئاوێتەی سەرڕەقی  گەورەتر،  ئارامییەكی 
لەگەڵدا  هیواشی  پێویستە  جێگرییە  ئەو  دەبێت. 

بێت.
*ئەو پەیوەندییەی كە ئەو دوو پاڵەوانە بە یەكەوە 

دەبەستێتەوە كورتەی هەستە خودییەكانت نییە؟ 
خاوەن  بەهێزی  كەسێكی  وەكو  -)گۆرچاكۆف( 
دەكات.  شێت  )دۆمینیكۆ(ی  سەیری  لۆژیك 
هەبوو،  خۆی  بەكارەكانی  بڕوای  )دۆمینیكۆ( 
دەبینیت  بۆیە  نەبوو،  بڕوایەی  ئەو  )گۆرچاكۆف( 
بەو  ڕادەكێشێت،  سەرنجی  زۆر  )دۆمینیكۆ( 
شێوەیە بە هۆی پەرەسەندنی پەیوەندییەكەیانەوە 
)دۆمینیكۆ( دەبێتە هاوبەشی زهنی )گۆرچاكۆف(.  
تا كۆتایی  ئەوانەن كە  ژیاندا  لە  بەهێزترین كەس 
وێژدانی  جێگیریی  و  منداڵی  ڕاستگۆیی  ژیانیان 

خۆیان لە ناخیاندا پاراستووە.
لە  كە  هەبووە  بنەمایەكت  چەند  تۆ  *دیارە 
پێبەستوون،  پشتت  وەهادا  فیلمێکی  وێنەگرتنی 
شپرزەیی  لە  ڕزگاربوون  مانای  ئاشكرا  بە  چونكە 

ناخ دەردەكەوێت.
بەردەوام  كە  ئەوەیە  من  الی  گرنگ  هەرە  -شتی 
مەزنی و پیرۆزیی بەیەكەوە ژیانی مرۆڤەكان لەگەڵ 
یەكتری بۆ خەڵكی دەربخەم. كاتێك مرۆڤ گۆشەگیر 
كە  ئارامییەشی  ئەو  دەژی،  بۆ خۆی  تەنیا  دەبێت 
الشەی دادەگرێت تەنیا فێڵێكەو هیچی تر، ئەوەندە 
یەكتری  لەگەڵ  پەیوەندی  كەس  دوو  كە  نەبێت 
دروست دەكەن، ئەو كات كێشەیەك سەرهەڵدەدات: 
پرسیار ئەوەیە كە چۆن دەكرێت ئەو پەیوەستبوونە 
قوڵبكرێتەوە؟ فیلمەكەی من پێش هەموو شتێك باس 
لە ملمالنێی نێوان دوو شێوە شارستانی دەكات، دوو 
جیاواز.  بیركردنەوەی  شێوە  دوو  جیاواز،  شێوازی 
لە  كە  دەكات  كۆسپانە  لەو  باس  فیلمەكە  دووەم، 
دەبن،  دروست  مرۆڤەكاندا  نێوان  پەیوەندییەكانی 
نێوان  لە  كە  پەیوەندییە  ئەو  ئەوە  بۆ  نموونەش 
)گۆرچاكۆف( و كچە ڕێبەرەكەیدا دروست دەبێت كە 

گفتوگۆ
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ناوی )یۆجینا(یە. پەیوەندییەك كە خەریكە دەبێتە 
هۆكەشی  تەواونەكراو،  خۆشەویستیی  چیرۆكێكی 
خۆشەویستییەی  پەیوەندییە  ئەو  كە  ئەوەیە 

نێوانیان شتێكی مەحاڵە.
من ویستم ئەو مەحاڵییە لە پەیوەندیی نێوان دوو 
كەمی  شتێكی  تەنیا  تۆ  چونكە  دەربخەم،  كەسدا 
لە بارەوە دەزانیت. شتێكی ئاساییە پەیوەندی لە 
نێوان دوو كەسدا هەبێت، بەاڵم جەدەلییەتەكە لە 
ئەگەر  تریان.  ئەوی  بۆ  یەكێكیاندایە  تێگەیشتنی 
وەهادا  تێڕوانینێكی  كاریگەریی  ژێر  لە  بیرۆكەكە 
چارەسەركرابێت ئەوە مانای وایە كە فیلمەكە دەڵێت 
هاوردەكردن و هەناردەكردنی كولتووریش مەحاڵە. 
كاتێك  دەكەین  زێدەڕەوی  خۆمان  واڵتی  لە  ئێمە 
چونكە  دەناسین،  )پترارك(  یا  )دانتی(  دەڵێن 
هەڵە  هەمان  ئیتاڵییەكانیش  نییە.  ڕاست  ئەوە 
دەكەن كاتێك دەڵێن )پۆشكین( دەناسین. ئەگەر 
ناسینە  مەسەلەی  ئەو  كە  بكەین  ئەوە  گریمانەی 
وایە  مانای  ئەوە  نییە،  جەوهەری  مەسەلەیەكی 
بگوازرێتەوە  ناكرێت كولتووری گەلێك  كە هەرگیز 
كاتێك  )گۆرچاكۆف(  ئازارەكانی  تر.  گەلێكی  بۆ 
دەست پێدەكات كە دەگاتە ئەو باوەڕەی مەحاڵە 
پەیوەندیی ڕاستەقینە لە نیۆان كەسەكاندا دروست 
هاوبەشێكی  دوای  بە  دەبینیت  لەبەرئەوە  ببێت، 
زهنیدا دەگەڕێت، ئەو هاوبەشەش »دۆمینیكۆ«یە 
پێناوی  لە  و  هەیە  ناوەكیی  شیزۆفینیایەكی  كە 
هەمووان  قوربانی.  بە  دەكات  خۆی  ڕزگاربووندا 
شێتە،  كە  دەكەن  )دۆمینیكۆ(  سەیری  وا 
هۆكارەكانی  بەاڵم  بێت.  ڕاست  ئەوە  لەوانەشە 
هەمووی  وەاڵمدانەوەكانی  و  هەستەكانی  و  شێتی 
ئاسایین.  و  سروشتی  »گۆرچاكۆف«ەوە  بەالی 

و  بەهێز  وێنەگرتندا  كاتی  لە  كەسایەتییەكەی 
نیگەرانییەكەی  ڕوونی  بە  دەردەكەوت،  هەستیار 
ڕاستییەی  ئەو  و  دەرخست  )گۆرچاكۆف(ی 
ڕاستەقینە  پەیوەندیی  مەحاڵە  كە  بەرجەستەكرد، 
لە نێوان كەسەكاندا دروست بێت. )دۆمینیكۆ( تا 
ترسە  لەو  گوزارشت  توانیی  دیاریكراو  ڕادەیەكی 
بكات كە هەموومان هەستی پێدەكەین و ناچارین 
بژین. ئەو ترسەی كە دەكەوینە ژێر هەژمونییەوە 
نیگەرانی  هەمووان  ترین.  زەمەنێكی  چاوەڕوانی  و 
گوێ  و  نیگەرانی  ئەو  باسی  فیلمەكەش  دواڕۆژن، 
بۆ  بانگەشەكردنێكە  دەكات.  ئێمە  پێنەدانەی 
پێشخستنی ڕێبازی باوی خۆمان، لەگەڵ ئەوەشدا 
دروست  شتێكمان  هیچ  نیگەرانیمان  وێڕای  و 
نەكردووە، بەڵێ، ئەوەشی كە تەواومان كردووە زۆر 
بەشداریی  زیاترە.  كاری  بە  پێویستمان  و  كەمە 
من لەم كارەدا تەواوكردنی ئەم فیلمەیە كە دەڵێت 
هەموومانەوە  بە  پەیوەندیی  )دۆمینیكۆ(  خەباتی 
كاتێك  دەكات  ڕاست  كە  دەڵێت  پێشمان  هەیە، 
هەمووان بە بێئاگا تۆمەتبار دەكات. ئەو شێتە و 
خەڵكی بە الوازی تۆمەتبار دەكات قوربانی دانیشی 
تەنیا هەوڵێكە بۆ جواڵندنی ئەوانەی دەوروبەری بۆ 
ئەوەی پاڵیان پێوەبنێت و لە گۆڕینی بارودۆخەكەدا 

بەشداربن.
*تۆ لەگەڵ شێوازی بیركردنەوە و بیروبۆچوونەكانی 

)دۆمینیكۆ(دایت لە بارەی جیهانەوە؟
-شتی جەوهەری لە كەسایەتیی )دۆمینیكۆ(دا ئەو 
بیروبۆچوونانە نین كە لە بارەی جیهانەوە هەیەتی 
ئەو  بەڵكو  قوربانی،  بە  بكات  كرد خۆی  وایان  و 
شێوازەیە كە هەڵیبژارد بۆ چارەسەركردنی ملمالنێ 
گرنگییەكی  من  لەبەرئەوە  خۆی.  ناوەكییەكەی 

بڕوام بە شێوازێكی هونەری دیاریكراو نییە بۆ 
فیلمێك كە هەمووان لێی تێبگەن
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نادەم.  ملمالنێكە  دەستپێكردنی  خاڵی  بە  تایبەت 
ئەو  چۆن  تێبگەم  كە  گرنگە  ئەوە  منەوە  بەالی 
دەتوانێت  چۆن  و  سەرهەڵدەدات  ناڕەزایەتییە 
كە  ناڕەزاییانەی  شێوازی  ئەو  لێبكات.  گوزارشتی 
مرۆڤ دەیەوێت لە ڕێگەیانەوە گوزارشت لە خۆی 

بكات، گرنگییەكی ئیجگار زۆریان هەیە.
كە  گرنگە  مەسەلەیەكی  بەالتەوە  *ئایا 
فراوان  جەماوەرێكی  سەرنجی  بیروبۆچوونەكانت 

ڕابكێشن؟
-من بڕوام بە شێوازێكی هونەری دیاریكراو نییە بۆ 
فیلمێك كە هەمووان لێی تێبگەن. من ویستم بڵێم 
كە ناكرێت وێنەی فیلمێكی وا بگیرێت. بەهەرحاڵ 
داهێنەرانە  كارێكی  بە  وا  فیلمێكی  من  بڕوای  بە 
داهێنەرانە  كاتێك  داهێنەرانە  كاری  دانانرێت. 
فیلمەكانی  بكات.  دروست  ناڕەزایی  كە  دەبێت 
دەرهێنەرێكی وەك )ستیڤن سپیلبێرگ( بینەرێكی 
زۆر كۆدەكەنەوە و دەستكەوتێكی زۆریان دەبێت، 
بەاڵم )سپیلبێرگ( هونەرمەند نییە و فیلمەكانیشی 
كارێكی داهێنەرانە نین. ئەگەر من كاری وا بكەم، 
كارێك كە باوەڕم پێی نەبێت، ئەوا بە دڵنیاییەوە 
لە ترسا ڕۆحم دەردەچێت.  هونەر وەكو شاخێك 
وایە كە لوتكەیەكی هەیە و الپاڵەكەشی دەشتێكی 
كاكی بە كاكییە. ئەو كەسەی كە لەسەر لوتكەكە 
خۆم  من  تێناگەن.   لێی  هەمووان  دەوەستێت 
زۆر  و  ناكەم  سەرقاڵ  جەماوەرەوە  مەسەلەی  بە 
نیگەرانم ناكات، بەاڵم ئایا ئەوە دەگەیەنێت كە من 

سوكایەتی بە دركپێكردن و پێزانیان بكەم؟
گێلن،  كەسانی  كۆمەڵێك  جەماوەر  كە  ناڵێم  من 
لە  كە  هەیە  بەوە  تەواوم  بڕاوی  لەوەش من  جگە 
هەموو جیهاندا یەك بەرهەمهێنەری سینەمایی نییە 

كارێكی  یا  فیلمێك  وێنەگرتنی  لە  كوپیك   15 كە 
هونەریدا خەرج بكات. من لە فیلمەكانمدا تەواوی 
باوەڕەشدام  توانا و وزەی خۆم بەكاردەهێنم، لەو 
كە لە توانامدایە بە شێوازی تایبەتی خۆم سەرنجی 
پرەنسیپەكانم  لە  ئەوەی  بەبێ  ڕابكێشم،  جەماوەر 

البدەم.
دەبێتە  هەوادا  لە  كە  نیم  زهنییە  نموونە  ئەو  من 
هەڵم و لە هەسارەیەكی تریش ناژیم. بە پێچەوانەوە 
پتەو  و  گەرم  پەیوەستبوونێكی  بە  هەست  من 
دەكەم كە بە خەڵك و خاكەوە گرێیداوم.  بەكورتی 
كە  بم  ڕۆشنبیرە  ئەو  دەوێت  ئەوەندەم  تەنیا  من 
ڕاوەستاوم  سەكۆیەك  لەسەر  من  ناخمدایە.  لە 
كارێكی  من  بەاڵم  دەكەن،  تەماشام  خەڵكیش 
منن  شانی  لەسەر  كە  ئەركانەی  ئەو  هەیە،  ترم 
گرنگ  الم  بەاڵم  جیاوازن.  خەڵكی  ئەركەكانی  لە 
نییە كە هەمووان لێم تێبگەن. ئەگەر فیلم یەكێك 
لەسەر  كە  دڵنیاشم  هونەرییەكان  شێوازە  لە  بێت 
بیربێت  لە  ئەوەمان  پێویستە  ئەوا  هاوڕاین،  ئەوە 
بەكاربردن،  بۆ  نییە  كااڵیەك  هونەری  كاری  كە 
كە  داهێنانە  ئەوپەڕی  ئەوە  بەپێچەوانەوە،  بەڵكو 
گوزارشت لە مەبەست و ئامانجە بااڵ جیاوازەكانی 
زەمەنی خۆمان بكەین. بەرهەمهێنانی هونەرییە كە 
ئامانجە بااڵكانی ئەم زەمەنەمان دروست دەكات یا 
پێكدەهێنێت، مەحاڵیشە هەمووان بتوانن بە ئاسانی 
بەو ئامانجانە بگەن، چونكە گەیشتن بەو ئامانجانە 
پێویستی  لێیان  نزیكبوونەوە  بۆ  هەوڵدان  یان 
ڕوحییەوە  ڕووی  لە  مرۆڤ  كەم  النی  كە  بەوەیە 
پێبگات و گەشە بكات. ئەگەر پەیوەندیی جەدەلی 
كە  نموونەیەی  ئەو  و  مرۆڤ  ڕۆحی  ئاستی  نێوان 
كە  بێت  پەیوەندییەك  لێدەكات  گوزارشتی  هونەر 
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كۆتاییەكەی نەمان بێت، ئەوا هونەریش ناوەڕۆك و 
كاری خۆی لەدەست دەدات.  

ئێمە زۆرجار بەداخەوە ناچارین باوەڕ بەوە بكەین 
كە پێویستە فیلمەكان بگەنە ئاستی چێژوەرگرتن. 
وەك  دەرهێنەرانی  فیلمەكانی  من  نموونە،  بۆ 
)دۆفچینكۆ و ئالمیسا و بریسۆن( بەرز دەنرخێنم 
بیەوێت  فیلمسازێك  ئەگەر  سادەن.  زۆر  چونكە 
هزرەكانی بگەیەنێت بە تەماشاكەر، ئەوا پێویستە 
ئەوكات  هەبێت.  خۆی  جەماوەری  بە  متمانەی 
پێویستە بەیەكەوە لە سەر یەك شۆستە بوەستن. 
جەماوەرەكەت  تۆ  كە  ئەوەی  مەسەلەی  بەاڵم 
كارێكی  ئەوە  تێبگات،  فیلمەكەت  لە  ناچاربكەیت 
گێالنەو بێ مانایە، تەنانەت ئەگەر فیلمەكەشت باس 
ئاشنان.  پێی  هەمووان  كە  بكات،  باو  شتێكی  لە 
تەماشاكەریش  ستاتیكی  قبوڵكردنی  گرنگە  زۆر 
ئەوەی  بۆ  هەڵپەكردن  بەاڵم  وەربگیرێت،  بەهەند 
كە تەماشاكەر تەنیا كاتێكی خۆش بەسەر بەرێت 
ئەوە شتێكە، كە هەرگیز ڕێگە پێدراو نییە. زۆربەی 
بۆ  ئامانجێك  بەردەوام  سەردەمە  ئەم  فیلمەكانی 
خۆیان دادەنێن كە هەوڵدانە بۆ شیكردنەوەی ئەو 
بارودۆخەی دەوری ڕووداوەكانی فیلمەكەی داوە و 
بە ئامادەكراوی دەیخاتە بەردەم بینەر. من دەڵێم 
یا  شیكردنەوە  بە  پێویستمان  فیلمێكدا  هیچ  لە 
حاڵەت  پێویستە  ئەوە  جیاتی  لە  نییە.  ڕاڤەكردن 
سەر  كاردەكەنە  كە  بخولقێنین  وا  هەستێكی  و 
لە  من  بیربكاتەوە.  لێدەكەن  وای  و  تەماشاكەر 
دا  هەوڵم  )نۆستالگیا(دا  فیلمی  مۆنتاژكردنی 
وای  بوو  هەرئەوەش  بەكاربهێنم،  وا  پرەنسیپێكی 
بیرەوەری(  خەون،  )بیر،  خودی  لۆژیكی  لێكردم 
بەكاربهێنم. من بە دوای شێوەیەكی وەهادا دەگەڕێم 

كە لە حاڵەتێكی هاوشێوەی واقیع و باری ڕۆحی 
مرۆڤەوە سەرچاوەی گرتبێت. واتە لەو فاكتەرانەوە 
مرۆڤ.  سەر  كاردەكەنە  كە  دەگرێت  سەرچاوە 
ئەوانەش مەرجە سەرەتاییەكانی گوزارشتكردنن لە 

ڕاستی سایكۆلۆژی. 
*ئایا لۆژیكی خود، خودی ڕووداوی ناو فیلمەكەیە؟
ئەو  كە  لێدەكرێت  ئەوەم  پرسیاری  -بەردەوام 
لە  من  كە  كەسیانەی  پێداویستییە  و  بچوك  شتە 
فیلمەكانمدا بەكاریان دەهێنم چ مانایەكیان هەیە؟ 
ناچارنییە  هونەرمەند  دەمترسێنێت.  پرسیارە  ئەو 
فیلمەكانی  بداتەوە،  خۆی  مەبەستەكانی  وەاڵمی 
مانایەكی  و  پەیبردن  لە  نین  بریتی  تەنیا  منیش 
ڕاڤە دەكەن.  نازانم چۆن هێماكانم  دیاریكراو. من 
و  هەست  دەدەم  بۆ  هەوڵی  من  كە  شتێك  تەنیا 
هزرەكانمانە بۆ ئەم ژیانەی كە تێیداین، گرنگیش 
و  سۆز  بۆ  بێت  پاڵپێوەنانێك  هەوڵە  ئەو  نییە 
لە  ئێوەدا.  ناوەكیی  جیهانی  لە  خۆشەویستی 
فیلمەكانمادا بەردەوام هەوڵێك هەیە بۆ دۆزینەوەی 
فیلمێك  وێنەی  قورسە  بیرۆكەیەك.  نهێنییەكانی 
بشاردرێتەوە،  بیرۆكەكەی  هەوڵبدرێت  و  بگیرێت 
ئەو  ئەویش  هەیە،  مانایان  یەك  من  فیلمەكانی 
قورسە  جار  هەندێ  بەاڵم  تێیاندایە.  كە  شتەیە 
بچینە قواڵیی ئەو شتەی كە گوزارشتمان لێكردووە 

یاخود ڕەهەندە سادەكانی ئاشكرا بكەین. 
*لە فیلمەكانتدا زۆرجار )گەشت( وەك حاڵەتێكی 
فیلمی  لە  حاڵەتە  ئەو  بەكاردەهێنیت.  مەجازی 
)نۆستالگیا(دا زیاتر دەردەكەوێت. وەك گەڕیدەیەك 

لە خۆت دەڕوانیت؟
-یەك جۆرە گەشت هەیە، ئەویش گەشتێكە بەرە و 

جیهانی ناوەكی.

فیلمەكانی 
دەرهێنەرێكی 
وەك )ستیڤن 
سپیلبێرگ( 
بینەرێكی زۆر 
كۆدەكەنەوە و 
دەستكەوتێكی 
زۆریان 
دەبێت، بەاڵم 
)سپیلبێرگ( 
هونەرمەند نییە 
و فیلمەكانیشی 
كارێكی 
داهێنەرانە 
نین. ئەگەر 
من كاری وا 
بكەم، كارێك 
كە باوەڕم پێی 
نەبێت، ئەوا 
بە دڵنیاییەوە 
لە ترسا ڕۆحم 
دەردەچێت

فیلمەكانی من یەك مانایان هەیە، ئەویش ئەو 
شتەیە كە تێیاندایە
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من لەو كەسانە نیم كە بڕوایان وایە هەموو گەشتێك 
كاتێك  هیچ  مرۆڤ  دێت.  كۆتایی  گەڕانەوە  بە 
ناتوانێت بگەڕێتەوە بۆ خاڵی سەرەتا، چونكە لەو 
ئەو  تەنانەت خودی  ماوەیەدا زۆر شت دەگۆڕێت، 
خودی  لە  مرۆڤ  مەحاڵیشە  دەگۆڕێت.  كەسەش 
ناخماندایە  لە  ڕابكات. ئەوە ئەو شتەیە كە  خۆی 
ناو  لە  كە  وایە  كیسەڵێك  وەكو  ڕۆحماندایە،  لە 
تەنیا چەند  بە جیهاندا  قاوغەكەیدایە. گەشتكردن 
سەفەرێكی هێمائامێزن، كە لە شوێنێك دەوەستیت 

دەكەویتە گەڕان بە دوای ڕۆحتدا.
*مرۆڤ بۆ ئەوەی بە دوای ڕۆحی خۆیدا بگەڕێت 
پێویستە بڕوایەكی بەهێزی بە ڕۆحی خۆی هەبێت، 
كۆمەڵە  ملكەچی  هەمووان  ڕۆژگارەدا  لەم  وابزانم 
هۆكارێكی دەرەكی بوون، مەبەستم ئەو بیرۆكانەیە 

كە لە دەرەوە دەردەكەون.
-بەڵێ ئەوە ڕاستە. بەداخەوە منیش هەمان هەستم 
هەیە. وابزانم مرۆڤایەتی وازی لە باوەڕیش هێناوە.  
وەكو  هەمووان  نا،  مرۆڤایەتیش  هەموو  بێگومان 
یەك نین. كاتێك لە كەسێكی هاوچەرخ ڕادەمێنم 
وەكو سروودبێژێكی ناو جوقە دێتە بەرچاوم، بەپێی 
ڕیتمی گۆرانییەكە دەمی دەكاتەوە و دایدەخاتەوە، 
بەبێ ئەوەی دەنگێ لە گەروی بێتە دەرەوە. ئەوانی 
السایی  ئەو  بەاڵم  دەڵێن،  گۆرانی  هەموویان  تر 
تر  ئەوانی  كە  وادەزانێت  و  دەكاتەوە  گۆرانییەكە 
گۆرانی دەڵێن. لە دۆخێكی وادا ئەو كەسە خودی 
خۆی نییە، كەسێك نییە بڕوای بە كارەكانی خۆی 
ئەوەی  بەبێ  ئەژی  ئەم سەردەمە  مرۆڤی  هەبێت. 
هیوایەكی هەبێت، بەبێ ئەوەی باوەڕی بەوە هەبێت 
كە دەتوانێت كار بكاتە سەر ئەو كۆمەڵگه یەی كە 

تێیدا دەژی.

*كەواتە لە دۆخێكی وەهادا و لە جیهانێكی وەهادا 
فیلم دەتوانێت چ مەبەستێك پێشكەش بكات؟

هەوڵدانێكی  لە  ژیان  ڕاستەقینەی  مەبەستی 
ڕۆحمان،  دەوڵەمەندكردنی  بۆ  ڕاستەقینەدایە 
بگۆڕێین و ببینە كەسێك جیاواز لەوەی پێشووتر. 
ئەگەر ئەو كارە بكەین، لە زەمەنی نێوان لەدایكبوون 
هەلی  و  قورسە  ئەوە  كە  هەرچەندە  مردندا،  و 
سەركەوتنیش زۆر كەمە، ئەوا ئەو كات سودێك بە 

مرۆڤایەتی دەگەیەنین.
*لەو باوەڕدایت كە چەمكی )زەمەن( لەم ڕوژگارەدا 
لە  گوزارشتكردن  بۆ  بێت  پێوانەكردن  ئامێرێكی 

درككردن بە بوون؟
قسەیەكی  زەمەن  كە  بەوەیە  تەواوم  باوەڕی  -من 
بابەتی نییە. ئەگەر مرۆڤ درك بە زەمەن نەكات، 
ئەوا زەمەن بوونی نییە. ئێمە بۆ ئەم چركەساتە 
خاڵی  لە  و  كورتە  زۆر  چركەساتە  ئەم  ناژین، 
درك  ئێمە  كە  ئەوەیە  هۆكەشی  نزیكە،  سفرەوە 
تێپەڕاندنی  بۆ  شێوازێك  تەنیا  ناكەین.  شتە  بەو 
ئەو چركەساتە ئەو كاتەیە كە لەناو دەچین. ئێمە 
كۆتاییداین.  و  داهاتوو  و  ژیان  و  ئێستا  نێوان  لە 
كە  زەمەنێكە  بیركردنی  )نۆستالگیا(  لەبەرئەوە 

بەسەرچووە.
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