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لهعهرهبییهوه:هێمنمهحمودحهسهن

)پۆل شرایدەر( وەك ڕەخنەگرێك و نووسەرێكی بواری سینەما، كاروانی هونەریی خۆ دەست پێكردووە، 
دواتر چەند سیناریۆیەكی نووسیوە، لەوانە: شۆفێری تاكسی، گای بەلەسەبوو، دوا فریودانی مەسیح. 
دوای ئەوە ڕووی كردە دەرهێنان و چەند فیلمێكی دیاری دەرهێنا. لێرەدا لەگەڵ دەرهێنەر )ئەلیكساندەر 

سۆكۆرۆف( لە بارەی فیلمی )دایك و كوڕ(و دیدی ئەو بۆ سینەما گفتوگۆ دەكات.
)سۆكۆرۆف( ساڵی 1951 لە شارۆچكەی )بۆدۆرڤیخا( لە سیبیریا لەدایكبووە، ئەو شارە سااڵنێكی زۆرە 

بەهۆی وێستگەیەكی بەرهەمهێنانی كارۆئاوییەوە بووە بە ژێر ئاوەوە و هیچ شوێنەوارێكی نەماوە.

كۆتاییە خۆشەكان
گفتوگۆ لەگەڵ )ئەلیکساندەر سۆکۆرۆف(دا
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وا  كارەكەی  بوو،  سەربازی  كەسێكی  باوكی 
نێوان خاڵە سنورییەكانی  لە  پێویستی دەكرد كە 
یەكێتیی سۆڤێتدا لە هاتوچۆدا بێت، بەو شێوەیە 
)سۆكۆرۆف( و خێزانەكەشی لە هاتوچۆدا بوون. 

زانكۆیی  بڕوانامەیەكی  )جوركی(  شاری  لە 
كەناڵێكی  لە  دواتر  بەدەستهێنا.  مێژوودا  لە 
 1973 ساڵی  كرد.  كاری  ناوخۆیی  تەلەفزیۆنی 
چووە پەیمانگه ی سینەما )VGIK( لە مۆسكۆ، 
بەاڵم لەگەڵ كەشوهەوای ڕەسمیی ناو پەیمانگه  لە 

بەریەككەوتنێكی بەردەوامدا بوو.
بوو،  مرۆڤ(  دەنگی  )تاكە  ناوی  فیلمی  یەكەم 
پرۆژەی  فیلمەكە  هێنا.  دەری   1978 ساڵی  كە 
بە  بوو  پێشكەش  سینەما  لە  بوو  دەرچوونی 
1986دا  ساڵی  لە  فیلمە  ئەو  )تاركۆڤسكی(، 
خەاڵتێكی  )لۆكارنۆ(دا  فستیڤاڵی  لە  نمایشكراو 

بەدەستهێنا.
 ،1987 )بێهۆشكردن(  لە:  بریتین  فیلمەكانی 
)ڕۆژەكانی  چرپەكان(1989،   بە  )الپەڕە 
)بازنەی   ،1998 )ددانپیانان(   ،1993 خۆرگیران( 
)كەشتیی   ،1996 كوڕ(  و  )دایك   ،1990 دووەم( 
ستۆن(  ئیكلیپس  ئۆف  )دەیس   .2002 ڕووسی( 

1988، )مۆلۆك تاوروس( 2001
لە ساڵی 1985ەوە زنجیرەیەك كاری دۆكیۆمێنتیی 
شیوەنی  چوارچێوەی  دەچنە  كە  هێنا،  بەرهەم 
شوێنەكانەوە،  و  كەسان  شیعری  و  سینەمایی 
سەرەتا بە فیلمی )Elegy( دەستی پێكرد، ئەو 
كارە زیندووكردنەوەی یادی گۆرانیبێژێكی ڕووسییە، 
كە ناوی )شالیابن(ە، شیوەنی مۆسكۆ )1986(، 
سۆڤێت  شیوەنی  )تاركۆڤسكی(یە.  یادكردنەوەی 
)بۆریس  بۆ  پۆرترێیەك  لە  بریتییە  كە   )1989(

یەلتسن(ی ڕووسی، پێش ئەوەی هەڵبژێردرێت بە 
لە  بریتییە   )1991( ئەدا  بۆ  نمونەیەك  سەرۆك. 
)سۆكۆرۆف(ی  و  )یەلتسن(  نێوان  گفتوگۆیەكی 
دەرهێنەر، كە قورسە گوێت لێیان بێت دەڵێن چی. 
سەرۆكی  بارەی  لە  )1990(یش  سادەی  شیوەنی 

لیتوانیایە.
فیلمەكانی )سۆكۆرۆف( شێوەیەكی نوێی سینەمای 
ڕۆحیمان پیشان دەدەن. فیلمی )دایك و كوڕ( بە 
دوایین  و  دڵسۆز  كوڕێكی  لە  كەمەوە  دیالۆگێكی 
ڕۆژی دایكی دەكۆڵێتەوە، كە لە سەرەمەرگدایە، 73 
لە سینەمایەكی  ئازاربەخش  بریسكەداری  خولەكی 

پاك و بێگەرد. 
)سۆكۆرۆف( مامۆستایە. لە سێپتەمبەری 1997دا 
لە نووسینگەكەم لە )تایمز سكوێر( ئەم گفتوگۆیەم 
شتێكی  لەگەڵی  قسەكردن  دا.  ئەنجام  لەگەڵی 
بەرامبەر  لە  خۆمم  پەرۆشی  ئەودا  لەگەڵ  خۆشە، 
پیاوێكی  )سۆكۆرۆف(  گەڕایەوە.  بۆ  سینەما 
بە  بەحورمەتە.  و  ڕاشكاو  كەسێكی  ڕاستە،  سەر 
هەڵچوونی كەسێكەوە قسە دەكات كە دەزانێت شت 

گەلێك هەن شایەنی وتنن. 

باسی  بكە،  بۆ  خۆتمان  پاشخانی  *باسی 
دەرهێنەرێكی  بوویتە  چۆن  پەروەردەكردنت، 

سینەمایی؟
بووە،  ئەدەب  لە  حەزم  منداڵییەوە  لە  هەر  -من 
شەیدای درامای ڕادیۆییش بووم. ئەدای ئەو ئەكتەرە 
پێشكەشیان  درامایانەدا  لەو  كە  لەبیرە  گەورانەم 
لە  خەیاڵیم  جێهانێكی  و  دەنوقاند  چاوم  دەكرد. 
نێو ئەو كارە درامییەدا دروستدەكرد. هیچ كاتێك 
بیرم لەوە نەكردەوە كە ببمە دەرهێنەرێك. لە ناو 

قوڵبوونەوەی من لە الیەنی وێنەیی هونەردا 
وای لە دەسەاڵتداران كرد بە گومان بن
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پەیوەندییەكی  نەبوو  كەسێك  مندا  خێزانەكەی 
لە  كەسیان  هەبێت،  هونەردا  لەگەڵ  ڕاستەوخۆی 
هونەردا كاریان نەكردووە. من لە گوندێكی بچوكی 
چونكە  نەماوە،  ئێستا  كە  لەدایكبووم،  سیبیریا 
وێستگەیەكی بەرهەمهێنانی كارۆئاوییان دروستكرد، 
بەژێر  بوو  بچوكەكەم  گوندە  كارەوە  ئەو  بەهۆی 
شوێنی  سەردانی  بمەوێت  ئەگەر  ئێستا  ئاوەوە. 
بەكرێ  بەلەمێك  پێویستە  ئەوا  بكەم  لەدایكبوونم 

بگرم و سەیری بنی دەریاكە بكەم.
*وێنەیەكی زۆر جوانە..

و  دەرهێنان  كاری  كە  كردووە  هەستم  -هەمیشە 
درێژە،  دوورو  زۆر  ڕێگەیەكی  فیلم  دروستكردنی 
ئەو ڕێگه یە دەبڕم.  نەبووم  باوەڕەدا  لەو  هەرگیزم 
لە  پێویستە  ئەكتەر  ببیتە  ئەوەی  بۆ  گشتی  بە 
پێشدا پەروەردە بكرێیت، من ئاوا بیرم دەكردوە. 
لەبەر ئەوە بەالی منەوە شتێكی لۆژیكی بوو كە لە 

مێژوودا بڕوانامە بەدەست بهێنم. 
*ئەوە لە كوێ بوو... لە مۆسكۆ؟ 

ڕووباری  لەسەر  كە  )گۆركی(  لە  -نەخێر 
تێدا  دایكمی  كە  شارۆچكەیەی  ئەو  »فۆڵگا«یە، 
لەدایكبووە. دوای زانكۆ چەند كارێكم بۆ كەناڵێكی 
تەلەفزیۆنی ناوخۆیی كرد. ئەو شارەزاییەی هەمە، 
یەكەمم  مامۆستای  و  تەلەفزیۆن  لە  هەموویم 
ڕێگه ی  كەوتووە.  دەستم  بیسبۆلۆف(ەوە  )ێوری 
لەو  بوو.  درێژ  زۆر  بینراو  وێنەی  و  فیلم  بۆ  من 
ماوەیەدا چوومە ئەكادیمیای فیلم لە )مۆسكۆ( لە 
بەشی دەرهێنان. دوای ئەوە هەموو شتێك بەپێی 

سیستەمی كارپێكراو ڕووی دا.
*كاری سینەماییت چۆن گەشەی كرد؟

تایبەتی  شوناسی  بەدەستهێنانی  لە  جگە  -من 
ستەمكاردا  شمولی  سیستەمێكی  سایەی  لە  خۆم 
ئەو  بەالی  ئەوە  بووم.  گەورە  و  لەدایكبووم 
پاشخانێكی  و  كەسایەتی  خاوەن  كە  كەسانەوەی 
و  واقیع  تێبینیكردنی  واتای  بوون،  سایكۆلۆژی 
بەردەوام  تەواوەوە.  جیدییەتێكی  بە  بوو  شتەكان 
كە  دەخوێندەوە،  ڕووسیم  كالسیكی  بەرهەمی 
كاتە  ئەو  هەبوو.  لەسەرم  زۆری  كاریگەرییەكی 
جگە لە مۆزیكی ڕووسی بە هیچ شێوەیەك گوێم لە 
)بیلتز(یا مۆزیكی هاوچەرخ نەدەگرت. بە )فاگنەر( 
و )سكارلۆتی( كاریگەر بووم. من ئاوا بووم، زیاتر 

تەركیزم دەخستە سەر شتە جدییەكان.
*من دەزانم كە تۆ پێش هەڵوەشانەوەی یەكێتیی 
هەندێ  تووشی  سانسۆرەوە  دەست  بە  سۆڤێت 
فیلمی  ئەگەر  باوەڕەدایت  لەو  بوویت.  كێشە 
گێڕانەوەی زیاتر دروست بكەیت، لەگەڵ حكومەتدا 
تووشی كێشەی گەورەتر ببیت... كۆمەڵە فیلمێك 

كە ڕاڤەی سیاسییان بۆ بكرێت؟ 
كەس  پێشتر  سەرنجە.  جێگەی  پرسیارە  -ئەو 
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پرسیاری وای لێ نەكردووم. ئەوە گرنگە، چونكە 
لە  تەواویشت  شیكردنەوەیەكی  ئەگەر  تەنانەت 
دەتوانیت  ئەوا  نەكەوێت،  دەست  دەسەاڵتدارانەوە 
كە  كێشانەی  ئەو  بخوێنیتەوە.  دێڕەكان  نێوان 
حكومەتدا  سینەماییەكانی  دامەزراوە  لەگەڵ 
بونیاد  زەمینەیەكی سیاسی  لەسەر  بوون،  تووشم 
لێپرسینەوەی  و  لێكۆڵینەوە  بە  گوێم  نەنرابوون، 
پێوە  خۆم  لەبەرئەوە  نەدەدا،  سۆڤێتی  ڕژێمی 
ستاتیكای  لە  حەزم  بەردەوام  نەكرد.  ماندوو 
بینین بووە، ستاتیكایەك گرێدراو بە ڕۆحانیەتێكی 
مرۆیی، كە بەهاگەلێكی ڕەوشتی پەسەند دەكات. 
وێنەیی  الیەنی  لە  من  قوڵبوونەوەی  ڕاستیدا  لە 
لە دەسەاڵتداران كرد بە گومان بن.  هونەردا وای 
سروشتی فیلمەكانم لە فیلمی ئەوانی تر جیاوازە. 
چی  لەسەر  نەیاندەزانی  خۆشیان  دەسەاڵتداران 
پەستی  زۆر  سەرلێشێواوییە  ئەو  دەدەن،  سزام 
قورستر  من  بۆ  كارەكانی  ئەوە  بێگومان  كردن.  
كرد.  سوكتری  كاتیشدا  هەمان  لە  بەاڵم  كرد، 
كاتێك تەماشای دواوە دەكەم پەی بەوە دەبەم كە 
كارەكە لە ڕووی دەرەكییەوە چەندێ ناكۆك بووە: 
لەالیەكەوە ئەو فیلمانەی دەرم هێنان قەدەغەكران، 
لەالیەكی تریشەوە بیرە تازەكانم بەردەوام پەسەند 
دەكران. دەتوانم بڵێم پارەدۆكسێكی ڕووكەشی هەر 

سیستەمێكی تۆتالیتارییە.
*ئەو هونەرمەندانە كێن كە یارمەتییان داویت خۆت 

بناسیت؟
-من لە دەوروبەری خۆم زۆر شت فێربووم. هەندێ 
جار لە كەسانێكەوە فێربووم كە هیچ پەیوەندییەكیان 
بە هونەرەوە نەبووە. كەسانێكی دڵسۆز و ڕاستگۆ 
و بەڕێز بوون. كەسانێكی جوان و ڕۆشنبیربوون. 

بەاڵم لە هەموویان گرنگتر )چیخۆف(ە.
كڵێسەكەی  هاتوم،  ئایینییەوە  پاشخانێكی  لە  من 
ئێمەی باوەڕی بە وێنە نەبوو. لە دژی دروستكردنی 
ئەوا  بڵێیت  شتێك  بتویستایە  ئەگەر  بوو.  نوشتە 
پێویست بوو وشە بەكاربهێنیت. گرنگترین شتێك 
كە من لە تەمەنی 20 ساڵیدا فێری بووم ئەوەبوو 
كە وێنەش بیرە. پێویستم بە ماوەیەك بو تا لەوە 

تێگەیشتم.
*تۆ باسی ئەدەب و درامای ڕادێوییت كرد، چۆن 

زمانی هزری بیرت داهێنا؟ 
-پاشخانی من تەواو جیاوازە. زۆربەی ئەو شتانەی 
كە دەیانكەم لە ڕێگەی پێشبینییەكانی خۆمەوەن.  
و  خۆم  بە  گەشە  بدات  یارمەتیم  نەبووە  كەسێك 
بەها ڕۆحییەكانم بدەم. بە واتایەكی تر: قەشەیەك 
نەبووە تا لە بەردەمیدا دان پیانانی خۆم پێشكەش 

بكەم. 
گرێ  )تاركۆڤسكی(یەوە  بە  ناوت  جار  *زۆر 
دەدرێت. بەم دواییانە هاتووه تە ناو ژیانتەوە، یان 

هەر زوو كاتی خۆی كاری تێكردوویت؟
لە  زۆر  تاك  وەك  ئێمە  بوو.  بەڕێكەوت  -ئەوە 
یەكتری جیاوازین، ئەویش خۆی چەندنین جار ئەو 
قسەیەی كردووە. یەكەم جار كە كاری ئەوم بینی، 
سەرقاڵی تەواوكردنی خۆیندن بووم لە ئەكادیمیای 
سینەما. ستاتیكای ئەو بەالی منەوە شتێكی نوێ 
نەبوو. بەڵكو چەسپاندنی تێڕوانینە تایبەتییەكەی 
وەاڵمی  بتوانم  قورسە  زۆر  ڕاستی  بە  بوو.  خۆم 
ئەو پرسیارە بدەمەوە. دەتوانم بڵێم هاوڕێیەتییەكی 
گەرموگوڕ لە نێوانماندا دروستبوو. ناشزانم بۆچی 

ئەو كارەكانی منی بە دڵە.
چونكە  كردووە،  گوناهێك  بە  هەستم  *بەردەوام 

لەناوخێزانەكەی 
مندا كەسێك 
نەبوو 
پەیوەندییەكی 
ڕاستەوخۆی 
لەگەڵ هونەردا 
هەبێت، كەسیان 
لە هونەردا كاریان 
نەكردووە. من 
لە گوندێكی 
بچوكی سیبیریا 
لەدایكبووم، 
كە ئێستا 
نەماوە، چونكە 
وێستگەیەكی 
بەرهەمهێنانی 
كارۆئاوییان 
دروستكرد، 
بەهۆی ئەو 
كارەوە گوندە 
بچوكەكەم 
بوو بەژێر 
ئاوەوە. ئێستا 
ئەگەر بمەوێت 
سەردانی شوێنی 
لەدایكبوونم بكەم 
ئەوا پێویستە 
بەلەمێك بەكرێ 
بگرم و سەیری 
بنی دەریاكە 
بكەم.

هەندێ جار لە كەسانێكەوە فێربووم كە هیچ 
پەیوەندییەكیان بە هونەرەوە نەبووە
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خۆش  تاركۆڤسكیم  زیاتر  پێویستە  كە  وابوو  پێم 
بووێت. ئەقڵم داوای لێ دەكردم زیاتر بە دڵم بێت، 
فیلمەكانیم  كاتێك  نەدەكرد.  بەگوێی  دڵم  بەاڵم 
دەمەویت الی  كە  ئەمەیە  ئا  وت  بە خۆمم  بینی، 

تاركۆڤسكی بیبینم.
-جوانە. ئەوەی تۆ دەیڵێیت شتێكی جوانە. ئەوە 
یەكێكمان  هەر  كە  دەیسەلمێنێتەوە  تری  جارێكی 
پلەیەكین لە پلەكانی قادرمەیەك. ئەوەی هەموومان 
دەیكەین، من و تۆ و تاركۆڤسكی، شتێكە كە هەیە 

وێڕای جیاوازییەكانی نێوانیشمان.
الیەنی  باسی  و  بگۆڕین  بابەتەكە  كەمێك  *با 
بەهۆی  پێدەچێت  بكەین.  مادی  و  تەكنیكی 
سەركەوتنەكانتەوە لە فێستیڤاڵە نێودەوڵەتییەكاندا 
توانای بەدەستهێنانی هاوكاریی ئەوروپیت هەبێت. 
خۆن  فیلمەكانی  بتوانیت  كە  باوەڕەدایت  لەو 

دەربهێنیت؟
هاوكاریی  بەدەستهێنای  مەسەلەی  ئێستاش  -تا 
یاسایەكی  بە  پشت  من  دەكات،  نیگەرانم  مادەی 
جێگیر دەبەستم، ئەویش ئەوەیە كە بەدێژایی كات 
وێنەگر،  بكەم:  كار  دیاریكراودا  كەسانێكی  لەگەڵ 

ئەندازیاری دەنگ، مۆنتێر، دیزاینەری دیمەنەكان و 
هتد.. وابزانم ئێمە نزیكەی 10 - 20 ساڵە بەیەكەوە 
تیمین  یەك  هەستدەكەین  ئەوكات  دەكەین،  كار 
ئێمە  بدەین.  ئەنجام  گەورە  كارێكی  دەتوانین  و 
دەتوانین شتگەلێك بكەین، چونكە بە بودجەیەكی 
كەمەوە كار دەكەین. قورسە بیهێنمە بەرچاوم كە 

بە بودجەیەكی گەورەوە كار دەكەم. 
فێستیڤاڵی  لە  كوڕ(  و  )دایك  فیلمی  *كاتێك 
ئەو  بینیی،  هاوڕێیەكم  نمایشكرا،  )تیلۆراید( 
وێنەگرێكی سینەماییە، لە ڕووی تەكنیكییەوە باسی 
وێنەگرەكەتی كرد، بەاڵم وێنەگرەكەت گریمانەكەی 
ئەوی نەسەلماند، لەبەر ئەوە لێت دەپرسم: چۆن 

ئەو كاریگەرییە وێنەییە نایابانەت ئەنجام دا؟
لێ  بیری  كە  ئاسانترە  لەوە  زۆر  دەڵێم،  -پێت 
وابزانم  كە  هەیە  یاسا  یەك  تەنیا  دەكەیتەوە. 
ئەویش زۆر گرنگە. خۆم وا دەرنەخست كە وێنەی 
سەر شاشەكە ڕەهەندێكە لە ڕەهەندەكان. ئامانجی 
و  تەخت  وێنەكان  پێویستە  كە  ئەوەیە  یەكەمم 
خوێندنەوەیەكی  پێویستە  دووەم  بن.  ئاسۆیی 
سەرتاسەری بن بۆ نەریتی هونەری و ستاتیكی. من 
وێنەیەكی واقیعی و سروشتی ناگرم، من دروستی 
دەكەم. لە فیلمی )دایك و كوڕ(دا ژمارەیەك ئاوێنە 
گەورەم  بۆیاخی  فڵچەیەكی  و  شوشەیی  پلێتی  و 

بەكارهێنا.
*شوشەت لەبەردەم عەدەسەكاندا دانا؟ 

-بەڵێ لە پێشەوە و لە دواوە و لە هەردوو الشەوە، 
پرۆسەیەكی  دامنان.  جیاواز  شێوەیەكی  بەچەند 
ڕاستەقینەم  سروشتی  وردبوو.  و  درێژ  و  سەخت 

تێكدا و سروشتێكی تایبەتم دروستكرد.
*بۆیاختان به  پارچە شوشەكان و ئاوێنەكاندا پرژاند؟
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ئەو  باریك  و  تەنك  زۆر  فڵچەیەكی  بە  -نەخێر. 
كارەمان كرد. لەو فڵچەیە دەچێت كە لە وێنەكێشانی 

تەقلیدیی چینیدا بەكاردێت.
*وێنەگرەكەت، وابزانم بۆیاخی پێدا پرژاندن..

زبری  ڕوویەكی  بوایە  وا  ئەگەر  مەحاڵە.  -نەخێر، 
دەبوو، هیچ ستاتیكایەكی تێدا نەدەبوو. 

ماوەیەكی  بۆ  گرتەیەك  كە  دەكەیت  وا  *كاتێك 
درێژ بەردەوام بێت، چاو بواری ئەوەی دەبێت بە 
ئارەزووی خۆی تەماشا بكات، بەاڵم لە سینەمای 
تەقلیدیدا كە ریتمێكی خێرای هەیە وێنە ئەوەندە 
تێیدا  ناتوانیت  تۆ  كە  تێدەپەڕێت  بەخێرایی 
ناو   هەرە خۆشەكانی  لە شتە  یەكێك  قوڵبیتەوە. 
فیلمی )دایك و كوڕ( ئەوەیە كە بە ئارەزووی خۆت 

دەگەڕێیت.
توانای  بەڵكو  نییە،  فیلمەكان  توانای  -ئەوە 
تەماشاكەرە بۆ خەیاڵكردن و گەشەپێدانی ڕۆحی.
بۆ من زۆر گرنگە كە تۆ ئاوا گرنگی بە فیلمەكانم 
بدەیت، چونكە من ئەو فیلمانە دەزانم كە تێیاندا 
سروشتێكی  كە  دەكەم  بەوە  درك  و  بەشداربووم 
داهێنەرانەی تەواو جیاوازیان هەیە، لەگەڵ ئەوەشدا 
زۆرم ال گرنگە كە ئەوە هەستی تۆ بێت لە بەرامبەر 

كارەكانی من...
بە  پابەندم  داهێنەران  زۆربەی  وەك  *منیش 
فیلمی  سایكۆلۆژی.  واقیعییەتی  نەریتەكانی 
)ئەفلیكشن( كە لە فیستیڤاڵی )تیلۆراید( نمایشكرا، 
قوڵبونەوەیەكە لەناو كەسایەتیدا. بەاڵم من بەردەوام 
خۆنواندنی  دژی  لە  كە  بووە،  فیلمانە  لەو  حەزم 
بۆ  ببەن  تەماشاكەر  هەوڵدەدەن  و  سایكۆلۆژین 
شوێنێكی تر. هەرگیز هەستم بەوە نەكردووە، كە 
پشوودرێژم یاخود توانای بەجێهێنانی ئەو فیلمانەم 

هەندێ  بەاڵم  دەكەیت،  ستاتیكا  باسی  تۆ  هەیە. 
مەغزای سادە هەن كە زۆر دەوڵەمەندن: پەیوەندیی 
نێوان باوان و منداڵەكانیان، مردن و خۆشەویستیی 
یا  بابەتییەوە  ڕووی  لە  پێشدا  لە  تۆ  مرۆیی. 
لە  فیلم  دەكەیتەوە؟  فیلمەكەت  لە  بیر  وێنەییەوە 

كوێوە دەست پێدەكات ؟
كاردەكەم،  هەست  بە  من  كامیانەوە.  هیچ  -لە 
ئەوەی كە بەردەوام كارم تێدەكات ئەو هەستانەیە 
دەكات.  ئەزموونیان  ڕۆحانی  كەسێكی  تەنیا  كە 
هەستەكانی ماڵئاوایی و جیابوونەوە. باوەڕم وایە، 

من كاری 
دۆكیومێنتی 
بەشێوەیەك 
ئەنجام نادەم 
كە نمونەیەكی 
ڕاستەقینەی 
هونەرە. من گوێ 
بە ڕاستگۆیی 
واقعی نادەم. لەو 
باوەڕەشدا نیم 
كە باش لە واقیع 
تێبگەم.
لە فیلمەكانمدا 
هەوڵدەدەم جۆرە 
ژیانێكی واقیعی 
جیاواز دروست 
بكەم. جیاواز 
لەوەی كە هەیە. 
ئەوە بۆ كارە 
دۆكیومێنتییەكانیشم 
ڕاستە.

هونەر كارێكی سەختە، كە ڕۆحت ئەنجامی 
دەدات
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كە درامای مردن باشترین درامایە.
*لە هونەری ژاپۆنیدا چەمكێك هەیە بۆ غەمێكی 
گەاڵ  بینینی  و  پاییز  كۆتاییەكان،  چێژی  ناسك، 

وشكەكانی درەخت...
ماڵئاوایی خۆش  و  ناسك  ڕوسیا غەمی  لە  -بەاڵم 
شتێكی نەكردەیە. بە پێچەوانەوە، بە واتای ڕووسی 
بۆ الواندنەوە. ئەوە هەستێكی ستونییە، زۆر قوڵە، 
شتێكی دڵخۆشكەر نییە. وات لێدەكات قوڵبیتەوە، 

بە توندی، بە ئازارەوە. شتێكی مەترسیدارە.
و  درامی  فیلمی  نێوان  جیاوازیی  تۆ  بڕوای  *بە 

فیلمی دۆكیومێنتی چییە؟ 
- من بە شێوازێكی جیاواز مامەڵە لەگەڵ ئەو دوو 
نێوان  لە  تەنیا جیاوازیەك كە من  ناكەم.  بوارەدا 
كە  ئەوەیە  دەیبینم  دۆكیومێنتیدا  و  درامی  فیلمی 
هونەرمەند ئامراز و كەرەستەی جیاواز بەكاردەهێنێت 
بۆ دروستكردنی وێنەیەك یا دروستكردنی خانویەك. 
لە كاری درامیدا دەرهێنەر تەن یا قاڵبی گەورەتر 
لە  بەكاردەهێنێت.  گەورە  بەردی  بەكاردەهێنێت، 
دەچێت،  لە شوشە  جار  زۆر  خانوو  دۆكیومێنتیدا 

ناسكتر و شەفافترە.
*لە مەبەستت تێنەگەیشتم..

-من كاری دۆكیومێنتی بەشێوەیەك ئەنجام نادەم 
بە  گوێ  من  هونەرە.  ڕاستەقینەی  نمونەیەكی  كە 
ڕاستگۆیی واقعی نادەم. لەو باوەڕەشدا نیم كە باش 

لە واقیع تێبگەم.
واقیعی  ژیانێكی  هەوڵدەدەم جۆرە  فیلمەكانمدا  لە 
جیاواز دروست بكەم. جیاواز لەوەی كە هەیە. ئەوە 

بۆ كارە دۆكیومێنتییەكانیشم ڕاستە.
ئەنجامدەدەیت  دۆكیومێنتی  كارێكی  تۆ  *كەواتە 
و دەتەوێت شتەكانیش جیاواز بن، ئایا بابەتەكان 

ئاراستە دەكەیت یان شتەكان دەگۆڕیت؟
و  لە كاری درامی  ناكەم.  ڕێنمایی پێشكەش  -من 
دۆكیومێنتیدا بەالمەوە گرنگە كە خەڵكی پەشیمان 
وێنەی  من  ئەوە  لەبەر  بەشداریكردن.  لە  نەبن 
كەسانێك ناگرم كە خۆشم ناوێن و لێیان تێناگەم.

*جارێكیان مامۆستاكەم پێی وتم هەر شتێك كە 
لە ناو كادر یان چوارچێوەدایە كارێكی هونەرییە. 
كاتێك ئەم پەرداخە دەخرێتە ناو چوارچێوەیەكەوە، 
چیتر پەرداخ نابێت، بەڵكو دەبێت كارێكی هونەری.
-من لەگەڵ ئەو ڕایەدا نیم. هونەر كارێكی سەختە، 
هەر  پەرداخیش  دەدات.  ئەنجامی  ڕۆحت  كە 
زۆر  مێژوویەكی  هونەر  ڕۆحی  مێژووی  پەرداخە. 
جاریش  هەندێ  و  سەختە  زۆر  كارێكی  خەمناكە. 

خۆش نییە. كارێكی قورسە بۆ هەمووان.
خەیاڵی  بە  جار  زۆر  كە  شتانەی  لەو  *یەكێك 
ئێمەدا دێت نەریتی تابلۆ مەزنەكانە كاتێك كەسانی 
تر باسی فیلمەكانت دەكەن. هیچ وێنەكێشێك هەیە 

كە زۆر كاری تێكردبێتیت؟
- بە گشتی كاتێك كەسێك پرسیارێكی وا دەكات، 
كوێرە  ئەو  لێدەكەمەوە  بیری  كە  یەكەمین شتێك 
پێدا  كات سەفەری  درێژایی  بە  مرۆڤ  كە  ڕێگەیە 
ڕوسیانەن  وێنەكێشە  ئەو  بڵێم  دەتوانم  دەكات. 
تابلۆ  هەروەها  دەركەوتن.  19دا  سەدەی  لە  كە 
بە   ،19 سەدەی  ئەڵمانییەكانی  رۆمانتیكییە 
ئەمریكی  وێنەكێشی  )رامبرانت(.  دڵنیاییەوە 
)ئەندرۆ وایت(یشم بە دڵە. وێنەكێشە كۆنەكانم بە 
ناكرێت.  باوەڕ  لێهاتوون كە  دڵە، چونكە ئەوەندە 
وابزانم ڕاهێنان لەسەر پیشەكە بەشێكی زۆر گرنگە 
بۆ ئەوەی مرۆڤ ببێتە هونەرمەندێكی ڕاستەقینە. 
زۆر  مامۆستای  سینەمادا  لە  من  بەڕای  لەبەرئەوە 

گفتوگۆ
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نییە.
وێنە  ڕۆڵەكانی  كۆمپیۆتەرەوە  ڕێگەی  لە  *ئێستا 
لە  زۆرێك  ئێستا  دەبن.  یەكتری  ئاوێتەی  فیلم  و 
وێنە  لەگەڵ  كۆمپیۆتەر  لەسەر  وێنەكێشەكان 
دڵە،  بە  ئەوەت  دەكەن.  كار  فۆتۆگرافییەكاندا 
یان تۆش وەك منیت: چیتر گەنج نین بۆ ئەوەی 

سەرلەنوێ دەست پێبكەینەوە؟
بمبەزێنێت  تەكنۆلۆژیا  لێگەڕێم  نامەوێت  نا،  -نا، 
بەهۆی  ئێمە  هەرچەندە  ناخمەوە،  ناو  بچێتە  یا 
دەبڕین.  مۆنتاژ  دووەمی  بازنەی  كۆمپیۆتەرەوە 
لە  ئامرازێك  چەند  بە  وێنە  وەك  وێنە  كەواتە 
دایكبووە، وابزانم پێویستە وەك خۆی بمێنێتەوە. 
لەو  جیاوازە  تەواو  جۆرێكی  كۆمپیۆتەر  هونەری 

پاك  سینەمایەكی  باسی  ئێمە  وێنەییە.  هونەرە 
دەكەین،ئێمە باسی شتێكی تر دەكەین.

*دەستكاریكردنی وێنە لە كاتی وێنەگرتندایە نەك 
دواتر لە قۆناغی مۆنتاژكردندا...

دروستكردنی  كاتی  لە  هەمیشە  وایە.  -بێگومان 
بەردەوام  دەرهێنەرێك  وەك  فیلمەكەدایە. 
شتێك  چ  دەمەوێت  كە  هەیە  ڕوونم  تێڕوانینێكی 
دروست بكەم. من زۆر جار بناغەی ئەدەبی دەگۆڕم 
لەگەڵ زۆرێك لە سیناریۆ لە كاتی بەرهەمهێناندا. 
دیاریكراو  دیالۆگێكی  مانای  یەكجاری  بە  زۆر جار 
دەگۆڕم. بەو جۆرە مانای كاركردنەكەش دەگۆڕێت. 
من هەوڵدەدەم جار لە دوای جار ئەفراندن بكەم. 
گواستنەوەدا  حاڵەتی  لە  بەردەوام  كە  گرنگە  زۆر 
بیت لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر. دەكرێت فیلمی 
ڕاستەقینە تەواو ئارام بێت، بەاڵم ئەو وزەیەی كە 

لە ناو فیلمەكەدایە پێویستە زۆر داینامیكی بێت.

سەرچاوە:
     1997 .Film Comment, Nov. / Dec 

)پۆل شرایدەر( ئەم چاوپێكەوتنەی لەگەڵ »سۆكۆرۆف«دا 
ئەنجامداوە. 

و  عەرەبی  زمانی  سەر  گێڕاوەتە  وەری  صالح(  )امین 
)سینماتك( باڵوكراوەتەوە.

لە ڕوسیا 
غەمی ناسك 
و ماڵئاوایی 
خۆش شتێكی 
نەكردەیە. بە 
پێچەوانەوە، بە 
واتای ڕووسی 
بۆ الواندنەوە. 
ئەوە هەستێكی 
ستونییە، زۆر 
قوڵە، شتێكی 
دڵخۆشكەر 
نییە. وات 
لێدەكات 
قوڵبیتەوە، 
بە توندی، 
بە ئازارەوە. 
شتێكی 
مەترسیدارە

نامەوێت لێگەڕێم تەكنۆلۆژیا بمبەزێنێت یا 
بچێتە ناو ناخمەوە


