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ئەندرێ تاركۆڤسكی
لە عەرەبییەوە: ئەكبەر حەسەن

لەوانەیە هەندێك جار مرۆڤ هەندێك كار بكات، بۆ ئەوەی لە هەندێك بیرۆكە دەربازی بێت. بەاڵم لە 
راستیدا هیچ فیلمێك، هەرچەند شەخسیش بێت، دروست نابێت ئەگەر قسەكردن تیایدا تەنیا دەربارەی 
ئەو  هەموو  دڵنیابن  هێنا،  بەدەست  باشی  سەركەوتنێكی  كتێبێك  یان  فیلمێك  ئەگەر  بێت.  موئەلیف 
لەدایكبوونی  بۆ  پاڵنەرێك  لە  نین جگە  تایبەتین، هیچ  یان كتێبەدا شەخسی و  فیلمە  لەو  شتانەی كە 
بیرۆكەكە، بەاڵم ئەگەر كارەكە تەنیا لە سنووری نۆستالژیادا بوو، كە ئەمە تەنیا بۆ دەرهێنەر گرنگە، 

ئەوكاتە ئەوانی دیكە لێی تێناگەن.

سینەما  و ئازاری مرۆیی
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بیرۆكەیەك  بەرجەستەبوونی  ئەگەری  وێنای  ناتوانم 
بە  بێت  قسەكردن  موئەلیف  ئامانجی  كاتێك  بكەم 
بە  بگەیەنێت  پەیامەكەی  ئاسانی  بە  كە  زمانێك، 
وەرگرانی. نازانم ئەم زمانە ئاسانە چ مانایەكی هەیە. 
من باوەڕم بە یەك رێگه  و یەك زمان هەیە، كە زمانی 

راستگۆییە.
ئاسانی  بە  پەیامەكەی  دەیەوێت  موئەلیف  كاتێك 
بە  ئەو كاتە دەست دەكات  بە هەمووان،  بگەیەنێت 
بیانخاتە  دەدات  هەوڵ  جەماوەردا و  لەگەڵ  یاریكردن 
بكات و  سەرگەرمیان  بكات و  خۆش  دڵیان  پێكەنین و 
ئاسان و  زۆر  هۆكارگەلی  بە  رابكێشێت  سەرنجیان 
سادە. بێگومان ئەمە پەیوەندیی بە هونەرەوە نییە. 
لێمان  وەرگران  بدەین  هەوڵ  هەرچەند  ئەنجامدا،  لە 
ئەو  بگات،  پێ  ئاسانی  بە  پەیامەكانیان  تێبگەن و 
كاتە ئەمە هەمیشە دەبێت بە شوێنی تێبینی، دەبێتە 
درۆیەكی رووت و قسەی قۆڕ، پاشان پەیوەست دەبێت 
بە لەدەستدانی هەستكردن بە رێز لەخۆگرتن و نەمانی 
رێز بەرامبەر ئەو كەسانەی كە كارەكانمان ئاڕاستەیان 

دەكەین.
بە الی منەوە سینه ما مومارەسەیەكی پیشەیی نییە، 

بەڵكو مومارەسەیەكی ئەخالقییە.
جار  هەندێك  هەیە:  سەیر  شتێكی  سینەمادا  لە 
بەبێ  بەاڵم  دەگرن،  فیلمەكانیان  وێنەی  دەرهێنەران 
ئەوەی خۆیان و هەموو وزەیانی بۆ تەرخان بكەن، بە 
جۆرێك كە تەنیا دەبن بە بەڕێوەبەری پرۆسەكە، نەك 
داهێنەری. ئەم دیاردەیە دیاردەیەكی بەرچاوە. زۆرێك 
لەو دەرهێنەرانە بەم جۆرە بیر دەكەنەوە: لێرە شتێك 
وەردەگرین،  دەرهێنەر  لەو  دیكە  شتێكی  دەدزین، 
هەندێك گفتوگۆ دەخەینە ئێرەوە، هەندێك دێری ناو 
كتێبەكان دەخوێنینەوە، پاشان یارییەكی باش بەمانە 

دەكەین و دەیانسازێنین.
چونكە  بسازێنرێت،  شتێك  هیچ  ناشێت  دەڵێم  من 
هەموو ئەمانە بژاردەكراون و ژیانیان بۆ نانووسرێتەوە.
یەك  هۆكار و  یەك  سەرچاوەو  یەك  داهێنان  ژیان و 
ئەوەی  بۆ  دەژی،  ئەوە  بۆ  مرۆڤ  هەیە،  ئامانجیان 

ئایدیا و بەهای دیاریكراو ببن بە ئامانجی.
هونەر هیواو باوەڕمان پێ دەبەخشێت، دەروونمان پڕ 
كەرامەتی خۆی.  عیزەت و  بە  هەستكردن  لە  دەكات 
خۆبەدەستەوەنەدان و  توانای  سەقامگرتن و  هێزی 
مرۆڤ و  خوێنی  ناو  دەخاتە  ملكەچنەبوون 
هەیە.  رووناكی  بە  پێویستی  مرۆڤ  كۆمەڵگه وە. 
داهاتوو  بە  هیوای  دەداتێ و  رووناكییەی  ئەم  هونەر 
پێ دەبەخشێت و چەندین ئاسۆی فراوان لە بەردەمیدا 

دەكاتەوە.
پێویستە كاری هونەری بتوانێت شۆكی پاكژكردنەوە 
زیندووەكانی  كۆژانە  لە  دەست  بكات و  دروست 
فێرمان  نییە  ئەوە  هونەر  ئامانجی  بدات.  مرۆڤ 
لە رێگه ی  لیۆناردۆ داڤێنشی  ئایا  بژین،  بكات چۆن 
)پاكیزەكەیەوە( فێرمان دەكات؟ ئەندرێ رۆبێلڤ لە 

رێگه ی )ئایكۆنەكانییەوە( فێرمان دەكات؟
بەڵكو  نادۆزێتەوە،  كێشەكان  بۆ  چارەسەر  هونەر 
مرۆڤ  دەتوانێت  هونەر  دەخاتەڕوو.  كێشانە  ئەم 
بگۆڕێت و ئامادەی بكات بۆ چاكبوون و ئازادكردنی وزە 

رۆحییەكانی. مانای بااڵی هونەر لەمەدایە.
***

سینەما  كە  ئەوەیە  نییە،  تێدا  گومانی  كە  شتێك 
ئەمە  منەوە  بەالی  ئەگەرچی  تەئلیفییە.  هونەرێكی 
موئەلیف و سینەمای  بە سینەمای  بڕوام  نییە و  یاسا 
دەرهێنەری  و  موئەلیف   دەرهێنەری  ناموئەلیف، 
پێی  كە  ئەوەی  وایە  پێم  بەاڵم  نییە،  ناموئەلیف 

من باوەڕم بە یەك رێگه  و یەك زمان هەیە، 
كە زمانی راستگۆییە
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دەوترێت سینەمای ناموئەلیف، بەرهەمێكی داهێنەرانە 
نییە.

كە  تەئلیفی،  كارێكی  بە  دەبێت  كاتە  ئەو  سینەما 
بۆ  بێتەوە  بەرز  رووت(ەوە  )سینەمای  ئاستی  لە 
لە  گوزارشت  هونەرمەند  كەسێتیی  هونەر و  ئاستی 
باش  سینەمای  دەكات.  هونەرییەكە  كارە  جۆرێتیی 
كەسێكە  باشیش  دەرهێنەری  تەئلیفییە،  سینەمای 
هەبە  دیاریكراوی  دیدگای  تایبەت و  پرەنسیپی  كە 

سەبارەت بە دیاردەكانی ژیان.
***

بۆ ئەوەی پرۆسەی بیرۆكە گەاڵڵەببێت، پێویست بەوە 
دەكات ئیرادەی دەرهێنەر تووشی بارگرژییەكی توند 
ببێت. پێم وایە ئیرادە رۆڵێكی یەكالكەرەوە دەبینێت 
لە پرۆسەی داهێناندا، بە جۆرێك كە خودی دەرهێنەر 
لە  بكاتەوە،  بیر  بەردەوام  دەكات  بەخۆی  فەرمان 
كاتی رۆشتندا، لە كاتی سەرخەوشكاندندا، تەنانەت 

لە كاتی خەونبینینیشدا هەر بیر دەكاتەوە.
***

ببوژێنێتەوە.  مرۆڤدا  لە  باوەڕ  هیواو  هونەر  دەبێت 
تەنانەت ئەگەر ئەو جیهانەی كە هونەرمەند لەبارەیەوە 

دەدوێت، هیچ بوارێك بەمە نەدات.
لەسەر  كە  جیهانەی  ئەو  هەتا  وردتر،  مانایەكی  بە 
ئەو  دەبێت  بێت،  تاریكتر  دەردەكەوێت،  شاشە 
روون  زیاتر  هەن،  هونەرمەنددا  لە  كە  پرەنسیپانەی 
رۆحیی  ئاستێكی  بۆ  بەرزبوونەوە  ئەگەری  ببنەوە و 

نوێ لە بەردەم بینەردا بە ڕوونی بەرجەست ببێت.
***

لێگەڕێین  ئەوەیە  گرنگە،  من  بۆ  ئێستا  كە  ئەوەی 
بینەر، پێش هەر شتێك، باوەڕ بە شتێكی زۆر سادە 
بهێنێت: سینەما، بە مانایەكی دیاریكراو، توانایەكی 

هەڵقوواڵنی  چاودێریكردن و  لە  هەیە  گەورەی  زۆر 
ژیاندا. بە باوەڕی من جەوهەری سینەمای شاعیرانە 
بە دیاریكراوی لەم توانایەدایە. سینەما دەتوانێت بە 

قووڵی سەیری جەوهەری ژیان بكات.
***

من هەوڵ دەدەم لە فیلمەكانمدا جیهانی كارتێكەرانەی 
تایبەت بە خۆم دروست بكەم و سەرنجی بینەری بۆ 
رابكێشم، بەبێ ئەوەی هەوڵ بدەم ئەوەی لەو ساتەدا 
لەسەر شاشە روودەدات، شی بكەمەوە، چونكە ئەمە 
بەبینەر  فیلمەكە  ناو  ماناكانی  گەیشتنی  یارمەتیی 
نادات. هەوڵ دەدەم وێنە و خوازەكان قووڵ بن، بەاڵم 

نەبن بە مەتەڵ.
ژیانە،  خودی  شاعیرانەی  رەنگدانەوەیەكی  وێنە 
میتافۆرێكە. ئێمە دەستمان بە پانتایی فراوان ناگات، 

بەاڵم وێنە-میتافۆرەكان دەتوانن بیچننەوە.
***

فیلمی )قوربانی( گوزارشت لە چیرۆكێكی شاعیرانە 
دەكات، كە دەشێت هەر دیمەنێكی بە چەندین شێوەی 
جیاواز تەئویل بكرێت. من باش دەزانم ئەم فیلمە، بە 
پێچەوانەی بیركردنەوەی باوی سەردەمەكەمان، دژی 
باوەڕدارم  و  مرۆڤێكی  من  دەجوڵێتەوە.  تەوژمەكە 
هەست بە سەرسامی  و حەپەسان دەكەم لە بەرامبەر 
ئەو خۆكوژییە رۆحییەی كە بەرەو رووی دەڕۆین بەبێ 
پاڵمان  بكات و  ناچارمان  هەبێت  ئەوەی سیستەمێك 
لە  دەكەم  هەست  بڕۆین.  رووی  بەرەو  بنێت  پێوه  
خۆرهەاڵتییەوە  شێوازی  لە  بیركردنەوەمدا  شێوازی 
لە خۆرهەاڵت مرۆڤ ملكەچی دەنگە  نزیكم، چونكە 

ناوەكییەكی خۆیەتی.
***

زۆر  بووم.  ئیڤان  هاوتەمەنی  جەنگدا  سەردەمی  لە 

وتار
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لە  باوكم  گەڕانەوەی  ئاوارەبوونەكەو  پەناگەو  باش 
بەرەی جەنگ، پاش ئەوەی القێكی لەدەست دا، لە 
بیرە، بەاڵم ئیڤان كەسێتییەكە، كە جەنگ دۆزییەوە، 

پاشان هەر جەنگ هەڵی لووشی.
***

واقیعدا  لە  بیركردنەوە  ئازادیی  كە  ئەوەیە  كێشەكە 
بوونی نییە و ناشێت بوونیشی هەبێت. ئێمە كە لەم 
جیهانەدا دەژین، لە پێناوی ئەوەدا نییە كە ئازاد یان 
بەختەوەر بین، ئامانجی بوونی مرۆڤ تەواو جیاوازە. 
خۆمان  دژی  جەنگێك  بۆئەوەی  دەژین،  بۆیە  ئێمە 
كاتدا  هەمان  لە  سەربكەوین.  تیایدا  بكەین و  بەرپا 
ئایا  نازانین  زۆریش  بە  تێكبشكێین...  سەربكەوین و 
بەڕاستی براوەین. هیچ كەس ناتوانێت ئەمە بزانێت. 

ئەمە خودی پووچییەكەیە.
***

دروستی  دەوروبەر  واقیعی  كە  داهێنەر،  شاعێرێتیی 
بەرز  واقیعە  ئەم  سەرووی  بۆ  دەتوانێت  دەكات، 
بكات و  دروست  بەردەمیدا  لە  پرسیار  ببێتەوە و 
لەگەڵیدا بكەوێتە ملمالنێیەكی توندەوە. ئەم ملمالنێیە 
بەڵكو  روونادات،  دەرەكیدا  واقیعی  لەگەڵ  تەنیا  بە 
بەم  بوونی هەیە. دیستۆیڤسكی  ناخی مرۆڤیشدا  لە 
جۆرە بەرزەخە كوشندەكانی ناو ناخی خۆی كەشف 
ئاستدا  لەیەك  شەڕەنگێزەكانی  قەشە و  تیایدا  كرد و 
دیستۆیڤسكی  نوێنەری  لەوان  كام  هیچ  كە  بینی، 
پوختەی  قارەمانەكانی  لە  هەریەك  نەبوون.  خۆی 
سەرنج و تێڕامانەكانی بوون، هەرگیز بەرجەستەكردنی 

كەسێتییەكەی نەبوون.
بابەتە  بە  درێژە  ویستم  نۆستالژیادا  فیلمی  لە 
)الواز(،  مرۆڤی  بابەتی  بدەم،  خۆم  تایبەتییەكەی 
فیلمی  لە  سەركەوتووە.  ژیانەدا  لەم  وایە  پێم  كە 

)ستاڵكەر(دا رێنوێنەكە لە مۆنۆلۆگەكەیدا بەرگری لە 
الوازی دەكات وەك تاكە بەهای راستەقینە لە ژیاندا. 
من هەمیشە ئەو كەسانەم خۆشویستووە، كە بەهیچ 
پراگماتیكی  شێوەیەكی  بە  نەیانتوانیووە  شێوەیەك 
مندا  فیلمەكانی  لە  بگونجێنن.  بووندا  لەگەڵ  خۆیان 
لە  هێزیان  كە  هەن،  كەسێتی  بەڵكو  نییە،  پاڵەوان 
ئەوانی  بەرپرسیارێتیی  رۆحییەكانیاندایە و  قەناعەتە 

دیكە هەڵدەگرن.
ئەندرێ رۆبلێڤ وەك منداڵێكی بێگەرد سەیری جیهانی 
كرد. ئەو مژدەی خۆشەویستی و چاكەو ناتوندوتیژیی 
دەگەیاند. پاشان بوو بە شاهیدی رووداوە توندوتیژە 
تۆقێنەرەكان، كە لە جیهانی دەوروبەریدا باڵوبوونەوە. 
لەگەڵ  بوو.  تاڵ  بێهیواییەكی  لەبەر ئەوەش تووشی 
كرد:  كەشف  حەقیقەتی  كۆتاییدا  لە  ئەوەشدا 
لە بەهای خۆشەویستیی خۆڕسكدایە، كە  حەقیقەت 

خەڵك دەتوانن بە یەكدیی ببەخشن.
كاڵڤن، پاڵەوانی سەرەكیی فیلمی )سۆلیارس( كە لە 
سەرەتادا وەك بۆرجوازییەك بچووك دەردەكەوێت، لە 
راستیدا رۆحی بە ئازاری راستەقینە بارگران دەبێت و 
وای لێدەكات مامەڵەكردنی دژی ویژدانی خۆی مەحاڵ 
بێت و رێگای نەدا دەستبەرداری بەرپرسیارێتی ببێت 

لە ئاستی خۆی و ئەوانی دیكەشدا.
بوو.  خۆپەرست  الواز و  )ئاوێنە(  فیلمی  پاڵەوانی 
نەیتوانی خۆشەویستییەكی پاك ببەخشێت، تەنانەت 
ئەوە  بۆ  پاساویشی  نزیكەكانیشی.  كەسە  بە 
بە دەستیانەوە  ژیانیدا  لە  كۆژانە رۆحییەكانێتی كە 
رێنوێنەكە  »ستاڵكەر«دا  فیلمی  لە  نااڵندوویەتی. 
مرۆڤێكی نامۆیە، بە ئاسانی تووشی هیستریا دەبێت، 

بەاڵم بەرتیل وەرناگرێت.
دۆمینیكۆ لە فیلمی )نۆستالژیا(دا لە رێنوێن دەچێت، 

ئەگەر فیلمێك 
یان كتێبێك 
سەركەوتنێكی 
باشی بەدەست 
هێنا، دڵنیابن 
هەموو ئەو 
شتانەی كە 
لەو فیلمە 
یان كتێبەدا 
شەخسی و 
تایبەتین، هیچ 
نین جگە لە 
پاڵنەرێك بۆ 
لەدایكبوونی 
بیرۆكەكە، 
بەاڵم ئەگەر 
كارەكە تەنیا 
لە سنووری 
نۆستالژیادا بوو، 
كە ئەمە تەنیا 
بۆ دەرهێنەر 
گرنگە

بە الی منەوە سینه ما مومارەسەیەكی پیشەیی 
نییە، بەڵكو مومارەسەیەكی ئەخالقییە
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قەناعەتە شەخسییەكانی هەڵدەهێنجێت و رێگه ی ئازارە 
تایبەتەكانی هەڵدەبژێرێت، كە رێگه  لەوە دەگرێت بۆ 
ناو دونیای گاڵتەجاڕی و بێئابڕوویی پەلكێشی بكەن. 
لە  رێگه   قوربانیدانەكەیەوە  رێگای  لە  دەدات  هەوڵ 
مرۆڤایەتی بگرێت بەرەو وێرانبوون بڕوات. هیچ شتێك 
لە هۆشی مرۆڤ گرنگتر نییە، كە لێناگەڕێت هەموو 

شتێك لە ژیاندا وەرگرێت و چێژی لێ وەرگرێت. ئەمە 
حاڵەتێكی تایبەتی رۆحە، كە نزیكە لەو شتە باشانەی 
كە لە نەریتی رۆشنبیرە رووسەكاندا هەن: مرۆڤێكی 
بەڕاستگۆییەوە  كە  ئازارچەشتوو،  قەلەق،  شەریف، 

بەدوای باوەڕ و چاكەو ئایدیاڵدا دەگەڕێت.
ئایدیاڵێك و  خزمەتكردنی  بۆ  مرۆڤ  خواستی 
بەهایەكی بااڵ سەرنجم رادەكێشێت، بە هەمان شێوە 

بەرەنگاربوونەوەی یاخود نەبوونی توانای قبوڵكردنی 
ئەخالقییە  بەها  بەرتەسكەكان و  ساویلكە  هزرە 
بۆ  بەڕاستی  ئەوەی  رادەكێشن.  داڕزاوەكان سەرنجم 
من گرنگە، ئەو مرۆڤەیە كە دەزانێت مانای ژیان لە 
ناخیدا  لەناو  كە  خراپەیەدا  ئەو  لەگەڵ  ملمالنێدایە 
هەیە. هەر ئەمەشە پاڵی پێوە دەنێت لە تەواوكۆیی 

تەنانەت  ببێتەوە،  نزیك  الروحی(ی  )كمال  رۆحی 
بەدەر  بێت.  كەمیش  هەنگاوێكی  چەند  بە  ئەگەر 
لەمە، تەنیا یەك ئەڵتەرناتیڤ هەیە: داڕزانی رۆحی 
پەلكێشمان  سەردەم  فشارەكانی  رۆژانە و  ژیانی  كە 

دەكەنە ناوی.
بەهەمان شێوە كەسێكی  فیلمی )قوربان(  پاڵەوانی 
كەسە  ئەم  وشەكە.  گشتییەكەی  مانا  بە  الوازە 

وتار
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شەریفە و  بیركەرەوە و  مرۆڤێكی  بەاڵم  نییە،  پاڵەوان 
ئایدیاڵێكدا،  پێناوی  لە  بدات  قوربانی  دەتوانێت 
كاتێكیش هەڵوێستەكە لێی دەخوازێت، دەستبەرداری 
ئەوانی  ئەستۆی  نایخاتە  نابێت و  بەرپرسیارێتی 
وەك  دەدات  هەوڵ  ئەوەی  سەرەڕای  ئەمە  دیكەوه . 
كەسێكی ئاڵۆز بمێنێتەوە، چونكە كەسە نزیكەكانی 
وەك تێكدەر و ترسێنەر سەیری رەفتارەكانی دەكەن. 
مۆركێكی  رەفتارەكانی  حەقیقەتی  ئەمە  لەبەر  هەر 
درامییان هەیە. ئەو زۆر بوێرانە هەڵسوكەوت دەكات و 
بەاڵم  دەربكەوێت،  شێت  وەك  دەكات  ئەوە  ریسكی 
شتێكی  بۆ  ئینتیمای  كە  هەیە  بەوە  قەناعەتی 
گشتگیر و پەیوەست بە جیهانەوە وەك گشتێك هەیە. 
دەبێت،  ناوەكییەكەی  بانگەشە  ملكەچی  كەسە  ئەم 
سەرداری چارەنووسی خۆی نییە، بەڵكو كۆیلەیەتی.

كاتێك باس لە الوازیی ئینسانی دەكەم وەك بابەتێك 
كە سەرنجم رادەكێشێت، مەبەستم لەو هەستەیە، كە 
دوژمنكارانەو  سیاسەتی  لە  ترسان  هەستی  لە  پڕە 
بە  ژیاندا  خەڵك و  لەگەڵ  پەیوەندی  فراوانبوونی 
بەكارهێنانی  خراپ  لە  ترسان  گشتی و  شێوەیەكی 
ئامانجە  دابینكردنی  مەبەستی  بە  دیكە  ئەوانی 
توانا  بەو  گرنگی  من  وشەیەك:  بە  تایبەتییەكان، 
رۆتینی  بەرهەڵستی  كە  دەدەم،  مرۆڤ  ناوەكییانەی 

ژیانی مادی دەكەن.
***

بۆ  دەستاوێژێكە  سینەما  گشتی  شێوەیەكی  بە 
لە  فیلم  پێكهاتەیەكدا،  لە  بەشەكان  كۆكردنەوەی 
لە  مۆزایك  چۆن  وەك  دێت،  پێك  گرتەیەك  چەند 
رەنگی  كە  پێكدێت،  سەربەخۆ  پارچەیەكی  چەند 
رەنگێك  هەر  لەوانەیە  هەیە.  جیاوازیان  جیاواز 
خۆی لە خۆیدا مانا نەبەخشێت ئەگەر لە چێوەكەی 

دەربێنیت، چونكە تەنیا لەناو كۆدا دەژی.
***

دا  هەوڵیان  كە  كەسانەی  لەو  بووم  یەكێك  من 
داهاتوویدا  رووسیا و  رابردووی  نێوان  لە  پەیوەندی 
دروست بكەن، كە رەنگە ئەمە ناهۆشیارانە بووبێت. 
سەبارەت بە خۆم، نەبوونی ئەم پەیوەندییە قەدەرێكی 
بژیم،  پەیوەندییە  ئەو  بەبێ  ناتوانم  دەبێت و  شووم 
بە  دەبەستێتەوە  رابردوو  هەمیشە  هونەرمەند 
ئێستادا  ساتی  لە  تەنیا  هونەرمەند  داهاتووەوە. 
پێناوی  لە  رابردووە  نێوانگرە، پشتیوانی  ئەو  ناژی، 

داهاتوودا.
***

نییە،  گرنگ  دەهێنێت،  بەرهەمی  مرۆڤ  كە  ئەوەی 
بەڵكو ئەوە گرنگە كە لەسەر رێگه ی ئەم بەرهەمهێنانە 
لە  مرۆڤ  نییە  گرنگ  ئەوەش  هەروەها  وەستاوە. 
سەرەتای رێگه كەدا وەستابێت یان لە كۆتاییەكەیدا، 
گرنگ ساتی وەستانە لەسەر ئەم رێگه یە، كە هەرگیز 

كۆتایی نایەت.
***

دەردەكەوێت  وا  دەگەیت،  كەسێك  بە  جار  هەندێك 
زانیاریی زۆری پێیە، بە باشی ئاگاداری شیعر و وێنەو 
سەرسامی  زۆر  فلیمەكەت  دەڵێت  پێت  مۆسیقایە و 
دەكەیت.  ئاسوودەیی  بە  هەست  تۆش  كردووە. 
پاشان كاتێك لەگەڵیدا دەكەویتە قسەكردن سەبارەت 
فیلمەكە  لە  شتێك  هیچ  دەردەكەوێت  فیلمەكە،  بە 
زۆر  كە  ئەوەشی  ترسێنەرە،  ئەمە  تێنەگەیشتووە. 
مایەی دڵتەنگییە، ئەوەیە كە راستەوخۆ پێت بڵێت: 

لە فیلمەكانت تێناگەم...
***

كۆتاییدا  ساڵی  سەد  ماوەی  لە  كولتووری  قەیرانی 

من لە هەموو شتێكدا قەرزاری دایكمم، 
چونكە یارمەتیی دام خۆم بدۆزمەوە

ئەو هونەرەی كە 
من مومارەسەی 
دەكەم، تەنیا 
ئەو كاتە مومكین 
دەبێت، كە بەوە 
رازی نەبێت 
تەنیا گوزارشت 
لە خودی خۆم 
بكات، بەڵكو 
لەناو خۆیدا 
هەموو ئەو شتانە 
هەڵبگرێت، 
كە توانیوومە 
لە ژیانم  و 
مامەڵەكردنم 
لەگەڵ خەڵكدا 
بیچنمەوە
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هیچ  بەبێ  بتوانێت  هونەرمەند  ئەوەی  هۆی  بووە 
بڕوات.  خۆی  پێی  لەسەر  رۆحی  بەهایەكی  باوەڕ و 
لە غەریزە  بە جۆرێك  بوو  ئەم كەسانە  بۆ  داهێنان 
دەزانین  ئێمە  بێت(.  راست  دەربڕینە  ئەم  )ئەگەر 
هەیە و  جوانیناسییان  هەستێكی  ئاژەاڵنیش  كە 
بێگومان  كامڵە،  كە  بخوڵقێنن  شتە  ئەو  دەتوانن 
نموونە  بۆ  كامڵ،  سروشتییەكەی  فۆرمی و  مانا  بە 
بۆئەوەی  دەكات  دروستیان  هەنگ  كە  شانانەی  ئەو 
وا سەیری  ئێستا هونەرمەند  بكات.  هەنگوینیان تێ 
بەهرە پێبەخشراوەكەی دەكات، وەك ئەوەی شتێكی 
پابەندی  دیكەدا  ئەوانی  بەرامبەر  لە  بێت و  تایبەت 
هونەری  لە  رۆحییەت  نەبوونی  حاڵەتە  ئەم  ناكات. 
بە  دەبێت  یان  كە  دەكات،  تەفسیر  هاوچەرخدا 
دۆزینەوەو كەشفی سادە، یان فرۆشتنی كااڵ. سینەما، 
قەیرانەوە  ئەم  بەدەست  دیكە،  هەرشتێكی  لە  زیاتر 
دەناڵێنێت. وەك ئاشكراشە، سینەما لە كۆتاییەكانی 

سەدەی نۆزدەیەمدا و تەنیا بۆ قازانج كەوتە بازاڕ.
مرۆڤ  دەژین.  سۆفێستانەدا  جیهانێكی  لە  ئێمە 
ئێمە  ئەوەشدا  لەگەڵ  لەدایكبووە،  ئازایانە  ئازادانەو 
چونكە  ناكەین،  یەكدیدا  لەگەڵ  مامەڵە  ئەوە  لەبەر 
بۆ  بەڵكو  دەبەخشێت،  پێ  چێژمان  خۆشە و  پێمان 
هەموو  نەكەین.  تۆقین  ترسان و  بە  هەست  ئەوەی 
دەوترێت  پێی  كە  ئەوەشی  تەكنۆلۆجیایەك و 
راستیدا  لە  مێژوودا،  لە  تەكنۆلۆجیا  پێشكەوتنی 
پەلوپۆی  هەندێك  دروستكەری  لە  جگە  نییە  هیچ 
بینینمان  دەكات،  درێژ  دەستەكانمان  دروستكراو. 
بەخێرایی  بتوانین  دەكات  لێ  وامان  دەكات و  بەهێز 
بجوڵێین. ئێمە لە ئێستادا لە خەڵكانی سەدەی پێشوو 
خێراتر دەجوڵێین، بەاڵم بەهۆی ئەمەوە خۆشبەختتر 
دۆخی  ناو  چوونەتە  كەسێتییەكانمان  نەبووین. 

ملمالنێ لەگەڵ كۆمەڵگه دا، چونكە چیتر بەشێوەیەكی 
هارمۆنی پەرە ناسێنین، پەرەسەندنی رۆحیشمان بە 
پلەیەكی وەها كەمبووەتەوە، كە بووین بە قوربانیی 
ئەو پێشەكەوتنەی كە بەرەو گەشەكردنی تەكنۆلۆجی 
باو  تەوژمی  دژی  ناتوانین  چیتر  دەكوتێت.  پەل 
بجوڵێین، تەنانەت ئەگەر ئەوەشمان بوێت. مرۆڤایەتی 
نوێیەكانی  وزە  ئەخالقییەوە  رووی  لە  نییە  ئامادە 
كۆیلەی  ئێمە  بەكاربهێنێت.  چاكەكردندا  پێناوی  لە 
سیستەمێكی پاڵپێوەر و كۆیلەی ئامێرین، كە راگرتنی 

ئەم سیستەمە مەحاڵ بووە.
***

ئەو هونەرەی كە من مومارەسەی دەكەم، تەنیا ئەو 
تەنیا  نەبێت  رازی  بەوە  كە  دەبێت،  مومكین  كاتە 
گوزارشت لە خودی خۆم بكات، بەڵكو لەناو خۆیدا 
هەموو ئەو شتانە هەڵبگرێت، كە توانیوومە لە ژیانم  و 
مامەڵەكردنم لەگەڵ خەڵكدا بیچنمەوە. هونەر دەبێت 
بایەخە  ئامانج و  پێناو  لە  تەنیا  كاتێك  گوناهێك  بە 
تایبەتییەكانی خۆمدا بەكاری دەهێنم. هاوكات نابێت 
سەیری ئەو شتە بكەم، كە دەمەوێت ئەنجامی بدەم 
بەڵكو  ئازادە،  داهێنانێكی  كە  بنەمایەی  ئەو  لەسەر 
دەبێت وا سەیری بكەم، كە كردەیەكە و دەبێت ئەنجام 
بدرێت، لەو رووەوە كە ناشێت كاركردن ئیسراحەت و 
چێژ بە دوای خۆیدا بهێنێت، بەڵكو ئەركێكی قورس و 
ئازاردەرە. لە راستیدا من هەرگیز لەوە تێنەگەیشتووم 
پرۆسە  میانەی  لە  هونەرمەند  دەشێت  چۆن  كە 
پێناوی  لە  مرۆڤ  بێت.  دڵخۆش  داهێنەرانەكەیەوە 
بەختەوەربووندا ناژی و داهێنان ناكات، چونكە هەندێك 

مەسەلە هەن، كە زۆر لە بەختەوەری گرنگترن.
***

چونكە  دایكمم،  قەرزاری  شتێكدا  هەموو  لە  من 

وتار
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یارمەتیی دام خۆم بدۆزمەوە. ئەو كاتەی باوكم دایكمی 
بەجێهشت  من تەمەنم  سێ ساڵ و خوشكەشم هێشتا 
بۆ  بوو  كاتێكی قورس  نەكردبووەوە.  دوو ساڵی پڕ 
دایكم. دایكم بەردەوام لەگەڵمان مایەوە و پەروەردەی 
بەدرێژایی  نەكردەوە و  شووی  دیكە  جارێكی  كردین، 
ژیانی باوكمانی خۆشویست. دایكم ئافرەتێكی پاكیزە و 
لەگەڵ  خۆی  نەیتوانی  هەرگیز  بوو.  سەرسوڕهێنەر 
ژیاندا بگونجێنێت. هەموو شتێك كەوتە ئەستۆی ئەم 
مرۆڤە تەنیایە. دایكم لەگەڵ باوكم لە گەلەری ئەدەبیی 
بایەخدان و  بەهۆی  بەاڵم  خوێندوویەتی،  بریۆسۆڤ 
سەرقاڵبوونی بە باوكم و دووگیانبوونی بە خوشكەكەم، 
ئەدەب  دەزانم خەریكی  نەهێنا.  بەدەست  بڕوانامەی 
پەخشانەكانیم  رەشنووسی  لە  هەندێك  بووە. 
تەواو  بەشێوەیەكی  دایكم  دەشیا  كەوت.  دەست 
رووی  بەاڵیە  ئەو  ئەگەر  بدۆزیایەتەوە  خۆی  جیاواز 
خۆی  سەختدا  سەردەمێكی  لە  دایكم  نەكردایە.  تێ 
دەبوو  و  نەبوو  گوزەرانی  دەستاوێژی  كە  بینییەوە 
لە  هەڵەچن  وەك  ئەو  بژێنێت.  بچووك  منداڵی  دوو 
چاپخانەیەكی حكومیدا دەستی بەكار كرد و هەتا ئەو 
بەردەوام  كارە  ئەو  لەسەر  كرا،  خانەنشین  كاتەی 
كۆتایی  تا  توانیی  چۆن  نازانم  ئێستاش  هەتا  بوو. 
فێرمان  بكات و  بچووكەكەم  خوشكە  من و  چاودێریی 
بكات؟ ئەمە سەرەڕای ئەوەی من لە قوتابخانەیەكی 
تایبەتدا وانەی وێنەكێشان و پەیكەرتاشیم دەخوێند. 
مۆسیقا.  بەتایبەتیش  دەخوێند،  تایبەتیم  وانەی  من 
دەبوو لە بەرامبەر هەموو ئەمانەدا پارە بدات. بەاڵم 
كەسێك  دەشێت  دەهێنا؟  كوێوە  لە  پارەیەی  ئەم 
بە  سەر  مرۆڤ  پێیەی  بەو  ئاساییە،  ئەمە  بڵێت 
تایبەتیی  دەستاوێژی  دەبێت  رۆشنبیرە و  خێزانێكی 
بە  چونكە  نییە،  ئاسایی  هیچ  بەاڵم  هەبێت.  خۆیی 

پێ  لە  پێاڵومان  هاویندا  لە  دەگەڕاین،  پێخاوسی 
نەدەكرد، چونكە نەمانبوو. لە زستانیشدا پووتەكانی 
كرابوو.  لە خوری دروست  لەپێ دەكرد، كە  دایكمم 

ئێمە لە تەنگانەو هەژارییەكی كوشندەدا بووین.
بەالی منەوە جیهان پەیوەست بوو بە دایكمەوە. تا 
ئەو كاتەی دایكم لە ژیاندا مابوو، هەستم بەمە نەكرد، 
پەییم  بەڕوونی  زۆر  كوتوپڕ و  مرد،  كە  كاتێك  بەاڵم 
پێ برد. كاتێك فیلمی )ئاوێنە(م دروست كرد، دایكم 
لەژیاندا مابوو، وای بۆ دەچووم لەم فیلمەدا لەبارەی 
خۆمەوە دەدوێم، بەاڵم وەك دواتریش بۆم دەركەوت، 

ئەو فیلمە تەرخان بوو بۆ ژیانی دایكم.
***

پەیامنێر: رێگه ت بە هەندێك لە پاڵەوانی فیلمەكانت 
داوە بگەڕێنەوە بۆ نیشتیمانی خۆیان، ئەمە پاڵمان 
پێوە دەنێت باوەڕ بەوە بهێنین كە نیشتیمان، چ بە 
الی ئەوانەوە و چ بەالی خۆشتەوە، شتێكی پیرۆزە. 

ئایا ناترسیت لە نیشتیمانەكەت داببڕێت؟
تاركۆڤسكی: بێگومان دەترسم.

پەیامنێر: وەك هونەرمەند یان وەك مرۆڤ؟
تاركۆڤسكی: وەك هونەرمەند لە هیچ شتێك ناترسم.
لە  مرۆڤەی  ئەو  ئەوەیە  مانای  ئەمە  پەیامنێر: 

ناختدایە، قسە دەكات.
تاركۆڤسكی: دڵنیا نیم.. نازانم...

سەرچاوە:
سیناریوهان،  و  معە  حوارات  سینماە،  تاركوفسكی:  اندریە 

ترجمە واعداد: باسل الخطیب، دمشق، 2007، ص105-98.

بەالی منەوە 
جیهان پەیوەست 
بوو بە دایكمەوە. 
تا ئەو كاتەی 
دایكم لە ژیاندا 
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ئێمە بۆیە دەژین، بۆئەوەی جەنگێك دژی 
خۆمان بەرپا بكەین  و تیایدا سەربكەوین


