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Ji Edîtoryayê
Silav sînemahezên delal! Di fikr û xeyalên me de, demeke dîrêj e 

ku me dixwest ji bo sînema û sînemeya kurdî xebateke resen û xwedî 
estetîk bikin. Helbet di vî warê xwedî dîrokeke nû de kêmasî dixûye 
û wê hebe jî lê ji bo sînemeya kurdî û sînemaya bi kurdî divê hin gav 
û pêngav bên avêtin. Ango geşbûna bazarê divê, berhem divê, rexne 
divê, nirxandin divê û naskirina dinyayê bi kadraja kamerayê divê. Daku 
ku em kamerayê li xwe û welatê xwe vegerînin û li kul û derdê xwe yê 
bêderman bigerînin. Her tim sînemahêzên kurd vê yekê di nav rexne û 
axaftinan de dianîn ziman. Bi hewl û xîreteke mezin lê bi gavên biçûk ji 
deng û dîmenên welêt û ji reng û dirûvên biyanî re belkî bibe deriyekî 
xêrê.  Dawîya dawî, me bîryarê li ser kovareke dîjîtal danî. Di vê kovarê 
de heta ji destên me bê em ê van mijaran bixwînin û bibînin; sînemaya 
dinyayê, dîroka wê, fîlmên kult, derhênerên mezin, fîlmên mijarkurd, 
fîlmên kurdî, derhênerên kurd û helbet fîlm û sînemaya aktuel û pop-
uler. Zimanê kovarê bi kurdî ye û hemû zarava wê tê de cîh bigirin ku 
daxwaza me ev e. Helbet nivîs û gotarên balkêş, nirxandinên hûr û kur 
û danasînên bi kurt û kurmancî jî wê hebin. Nivîskar bi gotinên xwe dê 
li ber destên we bin, ji bo wê jî bi awayekî aktîf rêya têkiliyê bi xwediyê 
nivîsê re vekiriye; ger ku şîrove an gotinek li ser gotina nivîskar hebe. 
Piraniya me xort û ciwan in, xwîneke sor î zelal di canî dikele ji ber vê 
ger kêm û kêmasiyek hebe hûn li me negirin lê me jî hişyar bikin. Niha 
êdî me dest bi kovarê kir û dû demek me kar û barê xwe qedand û li 
pêşberî sînemahêzên kurd yên hêja û qedirbilind in. 

Bi rastî kêmasîyeke me kurdan bi gelemperî di derheqê hunera heft-
emîn de heye, her çiqas em bi derhêner û temaşevanan bipêşbikevin 
jî paşdemayîna me dîyar e. Hêz û hêzdarên mezin yên cîhanê pirê 
caran sînemayê wek amûreke yekgirtîyê, netewbûnê û probagandayê 
bikaranîne. Mînakên vê di Elmanya Nazîyan de û YKSSya (Yekîtiya 
Komarên Sovyêt ên Sosyalîst) rûsan de tê pêşberî me. Wek antîteza 
Nazîyan û sosyalîzma YKSSyê di sînemaya cîhanê de îngilîz û emrîkî jî 
dest avêtin vê qadê. Pêşevan û afirînerên sînemayê Fransa piştî herba 
cîhanê ya duyem, ciyê xwe da Înglîztanê û DYAyê (Dewletê Yekbûyî 
yên Amerîkayê). Sînema bi wan re kete pêvajoyeka nû. Dû kişfkirina û 
pêşdebirina aliyê aborî yê sînemayê, sektora wê mezin bû. Serê pêşî 
sînema weke huner nedihate qebûlkirin paşê bi pêşketina amûr û ala-
vên sînemayê û bi mezinbûna sektorê, bû hûnera heftemîn.

Ji aliyê din ve, ji ber meseleyên 
sîyasî, civakî û perçebûnê, kurd 
di vê qada mezin de pir li paş 
mane. Sed sal dû rojbûna der-
ketina sînemayê de kurd hê nû 
ew nas kirin û ketin nav kurahîya 
wê. Helbet ji ber van sedeman û 
gelek mebestên din kurd raster-
ast û tevî hemû krîteran neketin 
nav sînemayê lê her carê piçek 
û hindikek li dor sînemayê çûn û 
hatina kurdan jî çêbû. Yan mijar 
kurd bû yan cih zozan û gundên 
kurdan bû yan karakter kurdbûn 
yan jî her tişt kurd û kurdî lê ziman 
ne ê kurdan bû. Bi dîroka nêz a 
sînemayê û bi vê dîroka neztir a 
sînemaya kurdî me jî got ka em 
çavekî lê bigerînin, çi bûye mal 
û milkê sînemaya kurdî û kurd 
niha bi sînemayê çi dikin û li ser 
çi dixebitin em him lêkolîn bikin 
û him jî têkevin nav pel û pêlên 
sînameyê. Bi efsanayê mezin Yil-
maz Güney kurd dest pê kirin. Bi 
Nîzamettîn Ariç, Behmen Ghoba-
dî, Hiner Salîm, Kazım Öz, Yilmaz 
Ozdil, Celal Jonroy, Müjde Arslan 
û Ali Kemal Çinar dewam dike. 
Ala ji Yilmaz Güney hate girtin, bi 
serkeftî di destê derhênerên me 
yên hêja de bi pêş dikeve. 

Di destpêka kovarê de gelek 
alîkarî gihaştin me û em bawerin, 
ev pêngava me wê gelek kes û 
kesayetan li agirê sînemaya kurdî 
gur bike. Divê em spasîya xwe 
ji hevalê xwe Mihemed Akyol re 
bikin û Bayram Sezgîn bi keda 
xwe û Ridwan Xelîl bi ezmûna 
xwe ya kovargeriyê li me zêder kir 
û Amed Hesenî jî vî karî bi me re 
bir serî.

Kovara Temaşeyê, kêmasîyên 
Sînemaya Kurdî her çiqas 
neqedîne jî armanc ew e ku 
gaveke biçûk û şêrîn bavêje 
û hûnera heftemîn bigihîjîne 
sînemahêzên kurd yên hêja.
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Hunera heftemîn Sînema, sala 1895an de li Fransayê, bi destê bi-
rayên Lumière derdikeve. Li gor hin nivîskaran jî dîrok paşdatir diçe.

Mînak, James Mooney û Nancy Bauer dibêjin, derketina Sînemayê, 
di dema antîk Yûnanê da dest pê dike. Ev fikir jî digihînin îstîareya 
şikeftê ya Platon. Platon di pirtûka xwe ya bi navê “Dewlet”ê de beh-
sa şikeftekê dike. Di Şikeftê de, ev mirovên ku ji zaroktîya xwe ve tê 
de girêdayî hene. Li hemberî wan dîwar, li pişt wan ronahî û li pêşîya 
ronahîyê jî mirovên ku diçin û tên hene. Gava ku ronahîya wan dide 
dîwêr, sîya mirovan û tiştên din li diwêr tê xuyakirin û mirovên di şikeftê 
de girêdayî temaşe dikin. Bi vê yekê ew mirovên girêdayî bes karin siya 
tiştan bibînin û vê siyê weke hiqîqetê fam dikin.

Belê pir kes derketina Sînemayê heta heyamên berê dibin lê belê ez 
ê di vê nivîsê de ji 1832an heta dawîya Sînemaya Bêdeng bikim mijara 
vê nivîsê.

Di navbera salên 1832-1892an de pir kes ji bo dîmenên lebatî qeyd 
bikin, mekanîzmayan îcat dikin. 

Wek mînak: fizîkzanê Belçîkayî, Joseph Plateau sala 1832yan de 
Fenakistiskopê îcad dike. Ev amûr, li ser dîskeke gilover, ji resmên li 
gor rêzekê hatine xêzkirin, pêk tê. Gava ku ev dîsk tê gerandin ew resm 
tu dibêjî hereket dikin çimkî resmê din yê li dû tê dewama tevgere-
ka resmê beriya xwe ye. Bi vî awayî ji wan resmên ku li pey hev tên, 
rêzeresmêke bi hereket derdikeve. 

Sala 1878an de wênekêşê Îngîlîz Eadweard Muybridge ji bo lebatên 
hespekî ji hev veqetîne gelek kamerayan li cihekî saz dike û dû hev 
diwazdeh wêneyên hespekî digire.

Di sala 1891an de Thomas Edîson mekanîzmaya bi navê Kineto-
scope îcad dike. Mixabin mekanîzmaya Kinetoscope, dîmen nedida 
dîwar an jî perdeyê. Encex kesek dikaribû çavê xwe bikuta qulika me-
kanîzmayê û dîmen temaşe bikira. 

Di sala 1895an de birayê Lumière (Auguste û Louis) mekanîzmaya 
bi navê cinématographe icat dikin. Cinématographe hem dîmen hildida 

mekanîzmayê hem jî dida ser 
perdeyê. 

Salên Ewilîn  
yên Sînemaya Bêdeng

Salên ewil, fîlm li derve dihatin 
kişandin. Ne fîlmname ne jî kesên 
fîlman birêvebibe hebûn. Fîlm, 
belgefîlm bûn. Jîyan çawa be, 
wisa dihat kişandin. Wek mînak: 
Lumiere: L’arrivée d’un tr en 
gare de La Ciotat (1896), Tables 
Turned on the Gardener (1895), 
la sortie de l`usine Lumière à lyon 
(1895)

Birayên Lumière 28ê Berfan-
bara 1895an de li Parîsê, cafeya 
Grandê nîşandana fîlmên xwe 
ji bo gel dikin. Ev nîşandan di 
cîhanê de yekemîn e. 

Di nava gel de George Mélièsê 
ku serkêşê Pevxistina Zanistî ye 
jî heye. Méliès pir di bin ban-
dora fîlman de dimîne û dibîne 
ku ji bo dahatû û bazirganîyê 
karekî pir baş e. Dû re bixwe jî 
makîneyekê îcat dike û pê fîlman 
çêdike. Méliès, di studyoyeke 
biçûk de, fîlmên kurt dikişîne. 
Tişta kû balkêş e Méliès bixwe jî 
mirovekî sihêrbaz e. Ji bo wê ye 
ku teknîka stop-motion bikar tîne. 
Metayek an jî mirovek di hûndirê 
dîmenê de be, Melies Kamerayê 
disekinîne, dû re ew tiştê ku di 
hundirê dîmenê de ye, derdixîne 
û berdewam dike. Bi vê teknîkê 
temaşevanan wisa matmayî 
dihêle, weke ku ew tişt him hebe 
û him jî tunebe. Méliès fîlima ku 
bi navê “Le voyage dans la lune”, 
di sala 1902 de çêkirîye û ev fîlm 
yekem mînaka fîlmên pevxistina 
zanistî ye. Çend fîlimên kû Méliès 
çêkirîye ev in: Le manoir du diable 
(1896), Le deshabillage Impossi-
ble (1900), L`homme à la tête en 
caoutchouc (1901).

Di van salan de eleqeyeke 
mezin ji bo temaşekirina fîlman 
çêdibe . Her ku diçe bala gel 
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dikişîne û li cîhanê berbelav 
dibe. Salonên sînemayê, şîrket 
û studyoyên ku ji bo çêkirina 
fîlman tên avakirin zehf dibin. Di 
van salên pêşî ên sînemayê de 
pêşketinên mezin çêdibin. Lêbelê 
di mijaran de kêmasî çêdibin. Ev 
kêmasî jî bi şanonameyan tên ça-
reserkirin. Lîstikên şanoyê li gorî 
formata sînemayê tên kişandin.

Şerê Yekemîn  
yê Cîhanê û Sînema

Di nava şer de, çêkirina fîlman 
zehmettir dibe û gelek welatên 
cîhanê ji ber aborîyê an jî şer 
stûdyoyên xwe digirin. Ji bilî hin 
derhênerên zîrek gelek şirket û 
derhêner xwe ji piyaseyê vedik-
işînin. Fîlmên metrajdirêj an jî 
kurtefîlm nayên çêkirin. 

Li Amerîkayê rewşa fîlmçêkir-
inê cuda ye. Bandora şer li ser 
Amerîkayê zêde çênabe û ji bo 
çêkirina fîlman hewldanek mezin 
tê dîtin. Hin sînemagerên zîrek 
yên wekî David Wark Griffith, 
Thomas Harper Ince û Mack 
Sennett komeke bi navê “Serx-
webûn”ê ava dikin û li Los Ange-
lesê, 20 km dûrî Hollywoodê dest 
bi avakirina studyo û kişandina 
fîliman dikin. Ev sê kesên zîrek 
çêkerî, fîlmname him jî derhênerî 
dikirin. Di van salan de ne tenê 
derhêner û çêkerên herî baş, lîs-
tikvan û mijarên herî baş jî dihatin 
hilbijartin. Mijar zêdetirîn, western 
(kovboyî,keleşî), laqirdî û şer bûn. 

Koma Serxwebûnê, teknîkên 
Sînemaya Ewrupayê jî di fîlimên 
xwe de bi awayekî baş bi cî dikin 
û fîlimên serkeftî çêdikin. 

Zêdetir fîlimên metrajdirêj û 
dekorî tên çêkirin. Di demeke pir 
kurt de li Amerîkayê fîlmên Holly-
woodê belav dibe û deng vedide. 
Di van salan de ji ber ku li welatên 
din fîlm zêde nedihatin çêkirin. Bi 
avakirina şîrketên mezin dest bi 
derfirotina fîlman jî tê kirin. Şirket, 
ji bo kara xwe zêde bike, danasî-
na fîlman dike, produksîyonan 
mezin dike, avakira malên sîne-
mayê zêde dike. 

Di van salan de Charlie Chap-
lin bi Mack Sennett re hevdîtinekî 
pêk tîne him ji bo çêkirina fîlman 
him jî ji bo lîstikvanîyê. Sennett bi 
hevdîtinê pir şanaz dibe û ber-
siveke erênî dide Chaplin. Dîsa di 
van salan de Chaplin lehengê xwe 
yê navdar Şarlo derdixe. Kurte-
fîlmên laqirdîyê yên wekî “The 
Star Boarder(1914), His Favourite 
Pastime(1918), A Dog`s life(1918) 
û ji bilî van gelek kurtefîlman 
dikşîne. 

D. W. Griffith jî fîlimên wek, 
The birth of a Nation (1915), Intol-
erance (1916), Broken Blossoms 
(1919) û zêdetirîn fîlm çêdike.

Thomas Harper Ince jî Civili-
zation (1915) çêdike û di gellek 
fîlman de jî çêkerîyê dike. 

Navbera salên 1919-29 

Piştî şêrê yeke mîn ê cîhanê, 
sînema ji gelek aliyan ve gu-
herînan bi xwere tîne. Ev guherîn, 
mijar, vegotin, dekor, ronahî û 
lîstikvanîyê de çêdibe. Nivîskar û 
teorîsyen ji bo ku hunera sîne-
mayê baştir bikin şîroveya fîlman, 
pêşniyara fîlm û mijaran û tevî van 
yekan piştgiriyeke piralî li dora 
sînemayê çêdibe. Di van salan de 
mijarên hez, tirs, derûn, polîtîka 
hwd. di sînemayê de tên vegotin. 
Ev guherînên ku di vê demê de 
çêdibin, sînemayê dike cîhekî 
taybet û hûnerî.

Li Fransayê Louis Delluc, 
pêşengiya dibistana empresyoniz-
mê ya sînemayê dike. Armanca 
rêbazê ew e ku sînemayê hêjatir 
bike û têxe nav hunerê. Rêbaz ji 
bo ku rewşa lehengên fîlman baş 
bidin nîşandan, dîmen, dekor, cil û 
berg li gorî wan tê sererastkirin û 
herwiha ronahî û montaj jî. Delluc, 
taybetîyê dide xebitîna alavên 
Sînematografîyê. Alav çiqas baş 
werin bikaranîn, derhêner wê 
fîlmên xwe ewqas baş çêbikin. 
Herwiha di fîliman de an zêdetirîn 
hest û hîs li pêş e an jî zanebûn 
û mêjî. Çend fîlimên kû di bin 
sîwana rêbaza empresyonîzmê de 
hatine çêkirin: Louis Delluc: Fièvre 
(1921), Jacques De Baroncelli: Le 
Père Goriot (1921), Jean Epstein: 
Coeur Fidèle (1923), Germaine 
Dulac: La Souriante Mme Beu-
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det(1923), Abel Gance: Napolèon 
(1927).

Di van salan de, li alman-
yayê jî rêbaza ekspresyonîzmê 
derdikeve. Rêbaz ji şanoya Max 
Reinhardt îlham hildide. Rêba-
za Ekspresyonîzmê, razberkirî, 
sembolîk û şêweperest e. Mijarên 
rêbazê: derûnî, binhişî, rastederî 
ye. Ji bo ku rewşa qehremanan 
di nav de ye, tirs, xof û tengezarî 
bi dîmenî baş were vegotin, 
lîstikvanî, dekor, mekyaj zêdetir 
li ber çavan e. Herwiha ronahî jî 
-contre-jour, clair-obscurs, con-
tre-plonge- tê bikar anîn. Çend 
fîlmên ku di bin sîwana rêbazê 
de hatine çêkirin: Robert Wiene: 
The Cabinet of Dr. Caligari (1920), 
Fritz Lang: Dr. Mabuse The Gam-
bler (1922), Henrich Galeen: The 
Golem (1915), Paul Leni: Wax-
works(1924)

Li Amerîkayê jî her wiha ji bo 
çêkirina fîlman gavên mezin tên 
avêtin. Di van salan de Char-
lie Chaplin, D. W. Griffith, Mary 
Pickford û hin derhênerên din 
ji Hollywoodê diqetin û şîrketa 
sînemayê a bi navê United Artists 
Corporation ava dikin. Armanca 
şîrketa nû ji bo sînemayê avêtina 

gavên hunerî ye. Li Hollywoodê jî 
ji bo çêkirina fîlman terazûn û pro-
duksiyonên mezin tên danîn. Bi 
gelemperî mijarên şer, western û 
laqirdî di vê demê de jî sereke ne 
û serkeftîtir tên çêkirin. Herwiha ji 
bo ku di cîhanê de li pêş bimînin 
gelek derhênerên cîhanê ên bi 
nav û deng tînin ba xwe. Çend 
fîlmên ku van salan de hatine 
çêkirin: Charlie Chaplin: The Gold 
Rush (1925), The Circus (1928), 
City Lights (1931), John Ford: The 
Iron Horse (1924), Three Bad Men 
(1926), F. W. Murnau: Sunrise 
(1927), King Vidor: The Crowd 
(1927). 

Li Rusyayê jî ji bo sînemayê 
ceribandînên nû tên kirin. Lev 
Kuleşov, Sergey Ayzenştayn, 
Dzîga Vertov, di van salan de 
serkêşîya sînemaya Rusî dikin. 
Aliyê derhênerî, montaj û vegotina 
mijaran de tiştên nû dikin. 

Dzîga Vertov, teorîya “sîne-
ma-rast” an jî “sîne-çav” derdixe 
û taybetîya sereke dide rastîya 
jiyanê. Herwiha dibêje, buyer 
û montaj ji bo çêkirina fîlman 
bes e. Armanca Vertov ew e ku, 
naverokên fîlman ji şano, çîrok û 
romanan, fîlman ji fîlmname, lîs-

tikvan û dekoran xilas bike. Vertov 
hemî rastîya jiyanê bi kameraya 
xwe digire û van dîmenan bi 
awayekî baş montaj dike û fîlmên 
xwe çêdike. Fîlmên ku di van 
salan de çêkirîye: Sînema-rast 
- Киноправда(1925), Bimeşe, 
Sovyet!-- Шагай, Совет! (1926), 
Mirovekî bi Kamerayê - Человек с 
киноаппаратом (1929)

Lev Kuloşov jî ji bo montaj û 
pevxistina fîlman laboratiwara 
ezmûnî vedike. Armanca Kuloşov 
ew e ku hêza montajê nîşan bide 
û afirînerîya sînemavanan zêde 
bike. 

Sergei Eisenstein derhênerekî 
zîrek û jêhatî jî di vê serdemê 
de fîlmên ku bi navê Grev - 
Стачка (1924) û Keştîya Şer 
- Броненосец (1925) çêdike. Tev-
lîkirina teknîkên nû, montaja bi lez 
ya ji bo dramatîzekirina sahneyan, 
vegotina naverok û mijarê, fîlmên 
wî dixin cîhekî taybet. Bi van 
fîlman nav û dengê wî li cîhanê 
belav dibe. 

Nîşe: Di vê bêşe de min kur-
tasî qala çend welatên sereke û 
rêbazên sînemayê kir lê di heman 
demê de li cîhanê gelek derhêner 
fîlman çêdikin û gelek welatên 
cîhanê jî sînema berbelav e. 
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Sînema di sala 1895an de ji aliyê Birayên Lumiere ve hatiye 
dahênan. Ji sala 1895an heta sala 1930-35î sînema bêdeng bû. Piştî 
salên 1930î deng kete nav sînemayê. Dema ku sînema bêdeng bû her 
kesî li gor têgihiştina xwe jê fêm dikir. Lê piştî ku sînema bideng bû edî 
sînemayên netewî an ku sînemayên dewletî derketin holê. Ji ber ku êdî 
dewlet û netew fikrên xwe dikaribûn ji gelê xwe re bi awayek hêsantir 
pêşkeş bikin. Pêşketina sînemayê piştî şerê duyemîn yê cihanê çêbû. 
Dewletên netewî sînemayê wek alaveke propagandayê bikaranîn. Ji 
bo sînema bala gelek mirovan dikşand serokên dewletan sînema ji 
xwe re wek alaveke bangdanê bikar înan. Almanyaya Hîtler û YKSS’ya 
Stalîn sînemayê bi hişyarîyek jîrane bakar anîn. Dû Kapîtalîzma dinê 
potansîyela sînemayê fêm kir, sînema bi pêş ket.

Kurd di dawiya sedsala 20an dest bi sînamayê kirin e ku wê demê 
sînema sedsal ji ser avabûna xwe derbas kiribû. Wextê ev belgefîlm 
ku hate weşandin kurd, di bin hukmê Osmanîyan de û Farisên Qacar 
de bûn ku mîrîtîyên kurdan rabûbûn, li Kurdistanê temsîliya kurdan 
bi awayekî sîyasî tunebû û bi vî awayî dahêna herî mezin ya sedsala 
20an de kurd bêpar bûn. Di sala 1926an de li paytextê çandî yê Kurd-
istanê li Silêmaniyê saloneka sînemayê vebû.1 Vê buyerê bu yekemîn 
hevdîtina dahêna mezin ya dema modern û milletekî bindest. 

Wek her miletekî din meriv kare bêje sînemaya kurdan jî heye lê 
divê bê qebûl kirin ev hê di destpêkê de ye. Ev têgiha “Sînemaya Kurdî” 
ji bo sînematografîya kurdan çêbûye û xwe ji gelên din cihê kiriye. Bi 
awayekî din meriv dikare bêje ku taybetmendîyên fîlmên kurdan ji yên 
gelên serdest hene ku sînemaya kurdan bi awayekî fireh ji yên din cuda 
dike. Lê weka ku tê zanin bêstatûtî - bi awayekî sereke bandoreke mez-
in li ser sînemaya gelekî dike – serxwebûna sînemaya kurdan dereng 
xistiye. Bi salan wek sînemayên Tirkiyê û Îranê hatine hesibandin. 
Meseleyeka girîng heye ku divê meriv bêje; konsepta tixûbên sînemaya 
kurdî, hê bi awayekî sîstematîk nehatîye avakirin û meriv hê jî nikare ji 
bo fîlmên di sînemayê (a kurdî ) de anagaşta xwemalîbûnekê (aîdîyet) ji 
bo netewa Kurdan bike. Ji ber vê rewşê meriv nizane sînemaya kurdî bi 
dem û mêjûya xwe kengî dest pê kirîye.

Ji bo destpêkê; fîlmê ‘Zarê’ di sala 1926an de li Ermenîstanê hatiye 
çêkirin. Ev fîlm duyemîn fîlmê Ermenîstanê û yekemîn fîlm e ku di 

1 - Müjde Arslan, Kürt Sineması; Yurtsuzluk, Sınır ve Ölüm. R 5. 

dîroka sînemayê de behsa kurdan 
dike.2 

Dîsa fîlmê duyem jî di sala 
1933yan de li gundekî Er-
menîstanê bi navê ‘Kurdên Êzîdî’ 
wek belgefîlmekî hatîye çêkirin.

Ji hin mînakên sereke nîqa-
şa fîlmên Derhênerê kurd yê 
mezin Yilmaz Gûney e. Bi fîlmên 
xwe wek; Seyithan (Seyidxan) 
1968, Umut (Hêvî) 1970, Endişe 
(Endîşe) 1974 û bi taybetî fîlmên; 
Sürü (Kerî) 1979, Yol (Rê) 1982 ve 
nerasterast be jî mijar bi awayekî 
sosyolojîk, aborî û sîyasî kurd in 
û rewşa wan ya xerab e. Lê di 
vir de pirsgrêkek mezin heye ku 
zimanê fîlman bi tirkî ye û ev yek 
xwemalîbûna wan ji bo kurdan dûr 
dixîne. Fikra min ev e ku; zimanê 
fîlman ji bo xwemalîbûna miletekî 
ne bingeh e3.

Tiştê ku kare dilê sînemahezên 
kurdan rehet bike ev e, meriv 
zane ‘Kilamek ji bo Beko’ - A Song 

2 - Li gorî hin gotinan(?) fîlmê yekem ku 
behsa kurda dike Grass: A Nation’s Battle 
for Life (Giya: Şerê Netewekê bo Man û Ne-
manê) di sala 1925an de wekî belgefîlmek li 
başûrê rojhilatê Kurdistanê di derbarê koça 
Bextîyarîyan (Eşîrek jî lûran(?)) de ye. Lê 
divê bête gotin kurdbûna Bextîyarîyan ne 
misoger e. Ji ber vê meriv nikare bi temamî 
bêje yekem fîlmê kurdan e.
3 - Li gorî vê yeke meriv kare pênaseya 
Sînemaya Kurdî bi gotina Yilmaz Özdil 
wusa deyne: Fîlmên kurdî bi derhêneran 
e, derhêner xwe çewa bifroşe, bazara xwe 
bike bi wî awayî fîlm, dikeve bin pênaseya 
Sînemya Kurdî û jê dertê.
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for Beko - (1992) bi misogerî 
yekemîn fîlmê kurdan e. Derhêner 
Nîzamettîn Ariç li Elmanya û Er-
menîstanê çêdike û zimanê fîlmê 
jî kurdî (kurdmancî) ye. 

Yekem Fîlmê Kurdan, Zarê:

“Ez doh li lîstikekî (fîlm) bûm. 
Ez nikarim bêjim çiqas ecêb bû. 
Dinyayek bêreng û bêdeng. Her 
tişt li wir e; ax, dar, mirov, av û 
hewa, bi rengekî gewr bû. Ev ne 
jiyan e, sîya wê ye. Her tişt di 
navbeyna bêdengîyeke sosret de 
diherike; dengê tekeran, dengê ni-
gan û nesehkirina axaftinan. Sen-
fonîya dengên her tim bi aheng 
di hereketên mirovan de heye, di 
nav wê de tune bû.4”

Fîlm di sala 1926an de li Er-
menîstanê bi derhênerîya damez-
rînerê sînemaya Ermenan Hamo 
Beknezeryan5 ve hatiye çêkirin. 
Senarîst, Hakop Gazaryan e ku 
kurd, wî wek ‘Lazo’ û ‘Apo’ bi nav 
dikin.6 Zarê, reş û spî û bêdeng 
e. Dûre bi tirkî û kurdî dublaja wê 
hatiye çêkirin. 
4 - Ji gotina Maksim Gorky. Beşa bîrdoza 
fîlmên bêdeng. Film Theory: An Introdic-
tion, Robert Stam, R. 34.
5 - 19 gulanê di sala1881an de li Erîwanê 
ji dayik bû. Pêşîya derhênerîya xwe wek 
lîstikvan nam da. Di sala 1925an de fîlmê 
xwe yê yekem (Namûs) çêkir. 1926an de 
jî Zarê çêkir. Ji ber xizmetên xwe Xelata 
Stalîn girt û di sala 1965an de çû ser 
dilovanîya xwe. Wek damezrînerê sînema-
ya Ermenan tê binav kirin.
6 - Kürtleri Anlatan İlk Film: Zarê, Kürt Sin-
eması; Yurtsuzluk, Sınır ve Ölüm. R 35. 

Fîlmekî tîpîk ji çîrokên êvînî 
yên kurdan e. Dibe ku bibe spoîler 
lê ferqeke biçûk ji çîrokên kurdan 
heye, ew jî ev e; çîrok bi bextew-
arî diqede. 

Sînopsîsa çîrokê; evîna di 
navbeyna şivanê bi navê Seydo 
û keçika bi navê Zarê7 ye. Serokê 
eşîrê Temûr Beg dilê xwe dixe 
Zarê. Lê ne malbata Zarê û ne 
jî Zarê ji Temûr Beg hez nake. 
Ji Çaritiyê bo parêzgerê Eyelata 
Ermenîstanê nameyek tê, divê ji 
nav kurdan artêşekê amade bike 
û bişîne şer. Parêzger fermanê 
dide û fermandaran dîşîne ser 
eşîra Temûr Beg. Temûr, zane 
ku Seydo û Zarê ji hev hez dikin, 
dixwaze Seydo bi bertîlan bişîne 
şer û li wir wî bikuje. Wextê bi hev 
re diçin eskerîyê Seydo armanca 
Temûr Beg hîn dibe û direve. Piştî 
herbê Temûr Beg bi zorê Zarê 
direvîne. Kekê zarê dixwaze zarê 
ji Temûr bistîne lê çiqas karibeT-
emûr birîndar bike jî bi ser nakeve 
û tê kuştin. Temûr Beg bertîlan 
dide fermandar û şêxê gund. Ji 
bo ku bi Zarê re bizewice qewlê 
dawetê danî û eşkere kir. Mirov 
hatin xwarina dawetê, dawiya 
dawetê Temûr Beg xwest ku Zarê 
têxe nav nivînên xwe lê Zarê 
qebûl nekir. Û wê wek gunehkarek 
di nava gel da recimandin. Seydo 
jî lêviya demek wusa bû. Di nav 
heyteholê de Temûr Beg dikuje û 
Zarê ji recmandinê xelas dike. 
7 - Hinek dibêjin navê wê “Zerê” ye.

Marîa Tatevosyan Tenazî 
(Zarê)

Sînema, sembolîzasyon e. 
Bi sembolan wate tên veşartin 
û ji sembolan wate dertên. Di 
sembolîzekirina Zarê de meriv 
adet, cil û berg, jiyana koçkirinê, 
problemên civaka kurdî û çîrokeka 
tîpîk ya kurdan dibîne. Jiyaneka 
feodalîk, bêdewletî, xizanî, nezanî 
û evîn heye.

Beknazaryan, di derheqê fîlm 
de wusa digot: “Di Zarê de ez bi 
mecbûrî alîkarîya mirovên bê te-
crûbaya lîstikê, bûm. Ji dûrî bajar, 
li ser çîya wextê meriv bixwaze 
fîlm çêbike ne mimkin e meriv bi 
lîstikvanên dixwaze re bilîze. Bela 
ku ne mimkun bû em kêşana fîlm 
bisekinîn, kî dihat me wan qebûl 
dikir. Min jî dixwest kurd têkevin 
nav fîlm de û wusa jî çêbû. Heta 
hingê bi pêş ket, wextê Zarê li ser 
kerê dihat ricimandin û tûfkirin, 
jineka extîyar jidil tif kir û digot qey 
zinê kiriye. Helbet ev rewşa jixwe-
berbûnê qiymetê dixe Zarê.”

Dû ku fîlmê zarê li YKSSyê 
hate weşandin, serkeftinek mezin 
ji bo Hamo Beknezeryan çêbû. 
Fîlm li Moskoyê û St. Petersburg jî 
hate nîşandan. Fîlmekî serkeftî ji 
bo dîroka sînemaya kurdî hişt. Se-
naryoyeka kurdî, lîstikvanên kurd, 
mijarên civaka kurdî jî, vî fîlmî dike 
fîlmek ji Sînemaya Kurdan. Fîlmê 
pêşîn yê Sînemaya Kurdî…
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Fîlm û edebîyat bi şeklêko hunerî îfadekerdişê aqlê însanî yê. Însan 
seba ke roşindarîya xwu hîra bikero cehd kerdo ke rayirê (sey sînema û 
edebîyatî) neqilkerdişê tecrubeyanê xwu peyda bikero. Ewilî kesî bala 
xwu nêda têkilîya mabeynê viraştişê fîlman û edebîyatî ser la têkilîya 
mabeynê fîlman û edebîyatî qasê tarîxê însanî rewîn a. Seserra 19. de 
têkilî û tesîrkarîya mabeynê fîlman û edebîyatî hêdî-hêdî dest pê kerd 
ke şeklê xwu yê îdealî bigêro. Destpêk de fîlm hîna zaf yew warê foto-
graf û resimî dir eleqedar bi. Edebîyat zî tam eksê ci, yew waro winasî 
bi ke dîtbarîya fotograf û resimê ke tefekurî mayende kenê mehdûd 
kerdêne. 

Edebîyat tewrinanê sey hîkaye, roman, drama û şiîr ra yeno meydan 
û herfê enê metnan cayê fotograf û resiman gênê. Edebîyat kamcîn 
şekil de beno wa bibo (şiîrkî, dramatîk yan zî pêarde) yew hawayê 
neqilkerdişê nuştekî yo. Her wext tecrubeyanê însanî neqil keno û 
wasitayanê vatişî bikar ano. Ena rey fîlmî, zafane neqilkerdişê xwu bi 
metodanê venginan yê sey qiseykerdişî kenê. Viraştişê fîlman de hîna 
zaf veng hakim o. 

Têkilîya Nuştekî û Vatişkî çimeyê zaf muhîm ê ke însanî seraserê 
heyatê xwu de sayeyê înan de zanayişê xwu aver benê. Însan wexto 
ke her di hetanê têkilî (nuştekî û vatişkî) bikar biyaro, ancax o wext 
eşkeno çiyêko mikemel biyaro meydan. Ma vajin ke, yew malim neqilk-
erdişê xwu de eger têkilîya vatişkî îhmal bikero û tenya bala xwu bido 
têkilîya nuştekî ser, nêeşkeno îdîa bikero ke karêko baş ardo meydan. 
Coka eger yew malim wazeno warê perwerdeyî de çiyêko erjaye biyaro 
meydan gereka hem bikarardişê çekuyan de hem bikarardişê vengan 
de mahir bo.

Fîlm û edebîyat di çiyê ciya yê ke berzkerdişê hêzê xeyalkerdişî 
û ferasetê însanî xwu rê kenê amanc. Her di zî semedê averberdişê 
medenîyetê însanî têdesta şixulîyenê û yewbînî temam kenê. Sey veng 
û herfan têkilîya însanan de cayê yewbînan nêgêrê zî fîlm û edebîyat 

îlham danê yewbînan û yewbînî 
dewlemend kenê. Sewbîna zî, 
zêhnê însanî bi îmajan û kelîmey-
an candar kenê. 

Gelêk cîyatîyê fîlm û edebîyatî 
estê. Ferqo tewr bingeyîn yê 
mabeynê fîlm û edebîyatî eno 
yo ke, her di zî îmajê dîtbarkî yê 
ke rasterast tesîr ro famkerdişê 
ma kenê. Eno semed ra, nîsbet 
bi wendişê metnêk temaşeker-
dişê fîlmêk rasterast tecrubeyêkê 
hîskerdişî yo. Sewbîna zî, ziwanê 
vatişkî de rengê vengan, hîsan, 
hereketan û ziwanan esto. Heto 
bîn ra, yew fîlm caran destûr 
nêdano ke temaşekar hêzê xwu 
yê xeyalkerdişî bikar biyaro. 
Bitaybetî fîlmanê Hollywoodî de 
derheqê enê de termê ‘Cut to the 
Chase’ yeno bikarardiş. 

Edebîyat de, nuştox seba ke 
karakterî bido şinasnayiş ziwanî 
bikar ano, la fîlman de resmê ke 
hereket kenê karakterî bi kerde-
nan nîşan danê. Edebîyat (roman 
yan zî hîkaye) de seba ke wen-
dox karekterî û kerdenanê ci fam 
bikero hêzê xeyalkerdişî û west-
atîya nuştoxî benê sebeb ke îmajê 
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vatişkî yê raştî bêrê xeliqnayiş. 
Fîlman de, taybetîyê teberî yê 
sey taybetîyê fîzîkî ke fambiyay-
işê karakterî destek kenê, hetê 
hawayê famkerdişê temaşekaran 
yê karakterî ra exlebê xwu benê 
sedem ke derhênerê fîlmî dir eynî 
xêze de bimanê. Edebîyat de, 
seba ke wendox karakterî hişê 
xwu der candar bikero, nuştox bi 
kelîmeyan resim virazeno. Ena rey 
fîlm de, ma zehmetê ke kelîmeyî 
tadîyê bibê resim ra xelisîyenê.

Tewiranê edebî ver adapta-
syonê fîlman yew karo ke enê 
peynîyan de beno nîyo, zaf rewîn 
o. Viraştoxo namdar yê fîlman û 
adaptoro westa yê fîlman George 
Melies warê adaptekerdişê fîlman 
de gelêk tecrube ard meydan, 
Cinderella û King John adapt-
eyê sînema kerdî. Cinderella 
hîkayeya tersnak yê birayanê ci 
ra, King John zî xebata William 
Shakespeareî ra îlham girewt. 
Fîlmê dedektîfkî yo tewr verîn 
Şaşbiyayişê Sherlock Holmesî 
ke 1900 de kewt piyase, karak-
tero dedektîf Sherlock Holmesê 
romananê Conan Doyle ra îlham 
girewtbi. Fîlmê Rêwîtîya ver bi 
Aşme ke 1902 de ame neşirkerdiş 
romananê sayinsfîkşin (bilimkur-
gu) yê Jules Vames & H.G. Wellsî 
ver ra amebi viraştiş. Fîlmê tewr 
verîn yên Holywoodî Sequae Man 
(1914) kayê bi eynî nameyî yê Ed-
wing - Miltong Royleî ver ra amebi 

viraştiş. Kitabê Charles Dickensî A 
Christmas Carol zaf reyî adapteyê 
sînema bi. Romanê Emily Bronteî 
Wuthering Heights 1939 de hetê 
Samuel Goldwynî ra adapteyî fîlmî 
bi. Romanê William Goldingî Lord 
of the Flies (1954) ke xelata No-
belî girewte, serra 1963 de fîlmê ci 
ancîya.

Virginia Woolf gore adaptorê 
fîlman eger wazenê fîlman rindêr 
bikerê, mecbûr ê ke ziwanê xwu 
îcad bikerê. Semedê sînema 
adaptasyonê kitaban karêko newe 
nîyo, Shakespeare ra heta Ruskin 
Bondî zaf eşkera yo ke adapta-
syonî eseranê edebî ra îlham 
girewto û adapte biyê. Gereka 
ma enê zî vajin ke adaptekerdişê 
fîlman wayirê potansîyelê hîrak-
erdişê hêzê xeyalkerdişê însanî 
yo. Adaptekerdişê fîlmêk gereka 
qasê nuştişê roman yan hîkay-
eyêk karêko afirîner û xwuser bo. 
Rexnegîrê edebîyatê adaptasyonî 

George Bluestoneî gore, yew 
viraştoxê fîlmê adapteyî qasê yew 
hunermedê xwuserî muhîm o. Û 
sewbîna zî semedê yew nuştoxî 
tercumanêk nîyo, tena sereyê xwu 
yew nuştoxo newe yo.
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Helbet em ê ji koka sînemayê dest pê nekin. Em ji nişkava bên 
dema me ku me bi DVDyan fîlmên korsan distandin. Him erzan him jî 
me kîjan fîlmê bixwasta ew xebatkerên korsan ji me ra zûka kopya wê 
derdixist. Helbet fîlmên nîvco jî para me diket lê ew dem me dest bi 
Sînemaya Awrupayê û Derhênerên navdar kiribû. Ji Fellini bigrin heta 
Haneke, ji Tarkovskî bigrin heta Demirkubuz her kî bixwazî di nav nîv 
saetê de camêran dida me. 

Helbet ew dem haya min ji bayê Netflixa ku DVD dide kirê tune bû. 
Îja ew çawa dibû? Camêrek çawa bi kirêkirina DVDyan hatin vî halî? Na 
na, evana jî em ê bi teorîyên komplo (ev jî lîstîkên Emerîka ye) nekin. 
Rasterast em ê behsa wî bikin. Ev camêr kî ne? Çawa bi DVDyan ha-
tin, niha di malên me da ne û ew çima niha dibêjin han ez ji we re derfet 
didim ku fîlmên xwe hûn çêkin (self-made) ? 

Marc Randolph, ev kesek ne ji rêzê ye. Dîsa di hişên we da “dijmin, 
ajan hwd” derbasbû ne? Na canikno, naxêr camêrno! Marc Amerikan 
e bavê wî Endezyarê Enerjîya Nukleer, apê wî yên mezin Sigmun 
Freud û Edward Bernays e. Marc hîn di lîse û zanîngehê de havînan 
di “National Outdoor Leadership School” de mamostetî kirîyê, ew dem 
bernavka “mamostê herî ciwan” girtîye. Di Zaningeha Hammiltonê da 
jeolojî xelaskirîye. Paşê Marc dikeve şîrketekê, karê muzikê dike, li wê 
da karê mail-order kirîye lê a rast ew dem karê “mail û teknîkên bazarê” 
hîn bûye. Di ser da li ser muşterîyên xwe û xwestekên wan hûr buye. 
Fikrê Netflix ew dem pê re çêbûye. Paşê bi Reek Hasting ku CEOyê 
bazar ra bûye şîrîk û bi 30 xebatkaran dest bi firotina DVDyan li ser 
înternet kirîye (1997).

Paşê meh meh li ser muşterî û xwestekên wan alternatîvan pêşx-
istîye. Mêzekirîye datayên muşterîyên wan li ber kom buyê û ew 
vekirîyê. Îja muşterî hev ra fîlman pêşnîyar kirine (ew dem jî haya me ji 
dinyayê tunebû) paşê mêzekirîyê ji Amerika dest pê kirîye heta În-

gilistan, Ewrupa û ji welatên din re 
bazara DVDyan kirîye.

Mezinbûna wî ne bi salan bi 
her mehekê, bi teknîkeke nû mez-
in bûye. Paşê telîfên fîlman girtîye 
û Tvya xwe li ser aplîkasyonê der-
dixe. Çend meh paşê wan fîlman 
li gor programên televizyonê û 
paketên peykî nû dike.

Paşê ji temaşevanan re al-
ternatîfên înteraktîf dihêle. Yanî 
dema fîlmê bi navê “Black Mirror: 
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Bandersnatch 2018” temaşe dike 
mirov dikare du tercîhan bike. 
Temaşevan dikare bi biryarên 
xwe, bi “erê” û “na”yê serpêha-
tiyên karakteran biguhêre û fîlm 
gora canê xwe, heta dawiyê 
temaşe bike. (Ew jî fonksiyonek 
sûnî ye helbet: ji ber ku ew dîsa rê 
dide fîlm biçe heta kîjan merhelê) 

Fîlmên xwe, produksiyonên 
xwe heta lîstîkvanên xwe jî xwe 
bixwe eyar kir û çû heta xelatên 
Oscar. Ev du salên dawîye xela-
tan ber hev dike.

Îja dîsa em vegerin ser mese-
la me. Navbera Netflix û alema 
sînemayê çima nexweş dest pê 
kir. Sinemagerê navdar Steven 
Spielberg par hêrs bû û got ez ê 
bi platforma Oscar ra biaxivim, 
fîlmên netflix yê televizyonê ne, 
nabe. Bila serî lê nede. Îja Net-
flix bersiv da û got: “Jannimno 
(ev gotina min e xîçê sekna wan 
bidim nîşandan yanê) em dixwa-
zin ên ku nikarin biçin sinemayê 
jî di mala xwe da karibin fîlm 
temaşe bikin.” Steven hêrs bû ji 
ber ku fîlmê Netflîxê Roma hema 
bêje hemû xelatan ji da hev û bir. 
Helbet sinemager jî mafdar in. Ji 
ber ku niha ev şîrketa Netflîx (êdî 

piranî di destê Îngîlîzan de ye) hîn 
fîlm derneketîye, dest bi reklaman 
dike, pere pir e tabî. Bi xêra wan 
reklaman xelk meraq dike û pêl li 
morika (tuş) tvyê dike, ew morik 
çiqas bê pêlkirin, qaşo ew fîlm 
ewqas hatîyê ecibandin. Û serda 
jî xelk di bin bandorên reklamê de 
dimînin. Jixwe alîyê teknîkê keşa-
na fîlm nehewceye em biaxifin. 
Taybetî fîlma Roma ji alîyê teknikê 
ku fîlmên reş û spî gelek zehmet 
e, ronahî û dîtbarîyek baş dixwaze 
û Roma ji bilî çîrokê jî gelek hat 
ecibandin. Steven digot: “Em sîne-
mayê hest dikin.” Helbet lê kî kare 
bêje fîlm tenê li ser perdê ye? 

Licî zanin. Mezinên me, dema 
kesek tiştêk pir ecêp bikirana 
digot: “Wîî xwuşkê tu yê bibî fîlm?” 
Wisa ye ku fîlm derveyê perdê 
mimkun be, di nava qutiyekê (tv, 
phone,computer) de jî mimkun e 
aw a nîne ma!

Îja dawîya dawî derhênerên 
navdar ji bo Netflix fîlm çêkirin. Ev 
meselê niqaşek din e ez venekim 
niha. Em bên îro. A soxîn, Netflix 
van rojên bi Covid-19 re dest bi 
self-made yanê fîlmê xwe xwe 
bixwe çêke jî kir nava platforma 
Netflixê.

Fîllmên xwe hûn dikşînin û 
dişînin ew jî diweşînin. Evîya 
ew ê rêyeke nû veke ji bo sine-
magerên nû. 

Bi DVDyên korsan be, bi 
torentê be, bi salonên sînemayê jî 
be (hetta coronavîrûs neçe nabe 
helbet) li ser tv, telefon, kampîtur 
û tabletan jî be sînema xweş e. Bi 
qewlê Licîyan em jixwe bûne fîlm. 
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Hevalno dem baş. 

Ez bixêrhatinekê didim destbiratiya ‘qerf’ û ‘sînemayê’ û li vir ya em 
ê di danasina sînemayê de qerfê bişuxlînin, yan em ê bi saya qerfê 
ji sînemayê hez bikin yan jî emê di sînemayê de cih û bandora qerfê 
bibînin.

Sînema, çawa ku jê re tê gotin hunera heftemin jî, parçeyek ji 
hunerê ye. Lê ne tenê ji bo hunerê huner, belbî ji xeyalan re şibak, ji 
jiyanê re neynik û ji hunerê re amûrek e. Ya jî carna sînema bi xwe; 
dibe xeyal, dibe armanc û dibe jiyan. Qerfa ku em behsa wê dikin jî em 
ê bikin deng û rengê vê jiyanê.

Qerf ango mîzah, hunereke wisa ye ku aliyê pêkenokên jiyanê 
derdixe rastê. Herwiha nakokiyên di nav bûyerên ku hevseng xuya dikin 
de jî radixe ber çavan. Li gorî min qerf di sinemayê de bi du awayan 
tê dîtin; erênî û neyînî. (Pîvana min a ‘erênî û neyînîyê’ mirovparêzî û 
civakparêzî ye.)

Ya erênî: bikaranîna qerfê di mijarên civakî, polîtîk, çandî ne ango 
mijarên ku mirov bi hêsanî, nikare bîne ziman. Çi ji ber giraniya mijarê 
çi ji ber xeteriya wê çi ji ber meziniya mijarê û çi jî ji ber qîmeta wê. Di 
vir de qerf dibe alîkar û ji bo balkişandina van mijaran digihîje hewarê. 
Bi vê şêwaza qerfî rewşên herî giran û bi keder ji mirov re sivik dibin û 
fehmkirina wan jî hêsan tên.

Mînak; fîlmê Charlie Chaplin ‘’Demên Hemdem, 1936‘’ fîlmê Roberta 
Benîgnî ‘’Jiyan, 2008‘’ û fîlmê Atıf Yilmaz “Feyzoyê Kubar, 1978“. Em 
dikarin gelek navên fîlman li pey hev rêz bikin lê ez bawerim ji bo fehm-
kirina mijarê ev mînak bes in. Her sê fîlm ji mijarên giran bi şêwazeke 
nermik û pêkenok tînin ziman. Gava ku mirov van fîlman temaşe dike 
hestên dijber bi hev re êriş dikin. Mirov nizane gelo bikene an bigri. Lê 
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ku di temaşekirina wan de bi dilşe-
watiyekê ku ez keniya bim, bawer 
im rewşa we ji ya min cudatir nîne.

Ya neyînî; bikaranîna qerfê di 
mijaren civakî, zayendî, polîtîk, 
çand û hwd. de ye. Lê îcar ji bo 
tevlîhevkirin û bedkarîya wan, 
carna jî ji bo binpêkirina nirx û 
mafan. Her wiha ji bo “rewakirina 
hîn kirinan û teswîqkirina wan.

Wek mînakekeke biçûk gelo 
we xêzefîlma “ Tom û Jery “ 
temaşe kiriye? Pir xweş û pêke-
nok e newsa? Lê hûn bawer bin 
di pedagojî ango perwerdehiya 
zarokan de mînakeke wisa şaş 
û xirab tune ye. Ji seri heya binî 
fek û dek, xapandin û tundi ye. Ya 
balkêş jî gelek kes temaşe dikin, 
dikenin lê tê hay nabin. Ev jî hêza 
xwe ji qerfê digre.

Em ji fîlman jî çend mînak 
bidin? Na, ez ê cara yekem xwe 
nekim hedef ji qeşmeran re. Bala 
we kişand min got qeşmer! Ev 
fîlm û rêzefîlmên wisan in ku li 
ser xêzekî di nav bera qerf û 
qeşmerîyê de diçin û tên lê meyla 
wan ne li ser qerf û hunerê ye. 
Tenê dixwazin temaşevan bidin 
kenandin, wekî din ne girîng e!

Lî ev kîjan fîlm in? Ez ê navê 
wan nedim lê taybetmendiya wan 
a sereke bi we re parve bikim: 
Ev fîlm û rêzefîlm in ku li ber wan 
kena we ji qirikê berjor tê. Lê 
ne mecazî ha! Bi rastî jî kena ji 
qirikê berjor. Ango kena ku tenê ji 
şixulandina masûlkeyên ser çav û 
derxistina deng pêk tê. Ku di nav 
û hinav de tu livînekê çênake. Hûn 
fîlm temaşe dikin, dikenin û hew...

Belê ez vê carê pir direj nekim. 
Jixwe ez pisporê sînemayê jî 
nînim. Tenê temaşevan im. Lê 
taybetmendiya min; ez dixwazim 
di temaşekirinê de ji qirikê berjêr û 
berjor tex bi kar bînim. Pêşniyara 

min ji we hevalan re (bi taybetî ji 
hevalên ciwan) ku we jî mîna min 
pîvanê qirikê girt di derketina jor 
de, bê tirs bin. Heya hûn dikarin 
berjor herin. Qirik, dev, poz, enî, 
mêjî... lê di berjêr neçin! Û xwe 
newestînin.

Mîna ku hûn jî dizanin van 
rojên ‘şewba koranayê ‘ rojên 
xeternak in. Dive bedênen me 
tirûşdar bin. Jixwe derketina derve 
jî pir rast nîne. Ji ber ku ev nex-
weşîn û şewb li her deverî heye. 
Li malê bimînin, derneynê derve. 
Cî tune em pê de biçin. Ci nema. 
Ci nema! Cinema... Sinema....
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Di fîlmên Chaplin de nêrîna wî ya li dijî kapîtalîzmê

Belê, kesên ku hinekî li ser dîroka sînemayê lêkolîn kirine an piçek li 
ser mijûl bûbin zanin ku Charlie Chaplin di fîlmên xwe de bi derûnsazi-
yeke cuda dertê pêşiya me. Chaplin di dîroka sînemayê de lehengekî 
taybet e ku mirov nikare wî beralî bike. Heyam û dema xwe, bi mijarên 
wek xela, feqîrî û rebeniyê nîşanî me dide. Li ser jenosîd û qirkirina 
cihûyan û bandora fordîzm û kapîtalizmê disekine. Di fîlm û hunera xwe 
de van xalan bi zimanekî mîzahî rexne dike. Bi rastî ev huner û hewla 
Chaplin paşê dibin bela serê wî. Ji ber berhêm ku çêkiriye gelek caran 
bi piştgiriya komunîzmê tê rexne kirin. Lê zeht û rexneyên gefwarî wî 
ji rêya wî dûr naxin. Chaplin di dawiyê de diçe Swîsreyê û wek pen-
aberekî heya dimire, jiyana xwe li wir derbas dike. 

Chaplin bi navê Şarlo kakterekî nû ku diafiranîne û li seranserê din-
yayê navê wî belav dibe. Bi vî karakterî di fîlmên xwe de neheqiyên li 
ser gel bi zimanekî tinazî û qerfî carcaran jî bi xemgînî pêşberî mirovan 
dike. Di fîlmên xwe de li ser hezkirina mirovan têgihîştineke rexnekirinê 
jî hebû. 

‘‘Piştî temeneke bi feqîrî û belengazî, ez dewlemend û binavûdeng bûm. Min pê 

derxist ku (ez pê hesiyam ku), Bi pere, saet tê kirîn, lê dem, nayê kirîn. Meriv 

dikare pê meqaman bikire, lê rêz û hurmetê nikare. Meriv dikare pê pirtûkan 

bikire, lê zanînê na. Dikarî dermanê pê bikirî, lê sihetê, na. Dikarî pê nivînan 

bikirî, lê xewê, na. Qedirê mirovan, bi malhebûna wan nîne, bi merîfeta wan e.’’

Beriya ku em di fîlmên Chaplin de li ser rexneya kapîtalizmê, bi hûr 
û kûr bisekinin, gelo Chaplin di fîlmên xwe de li ser kîjan mijaran rad-
iweste, em bi kurtasî behsa wan bikin. Chaplin piştî ku berhmên, The 
Tramp (Serserî, 1915) û The Bankê (Banka, 1915), dikşîne cara ewil bi 
fîlmê Police (Polîs, 1916) civakê rexne dike. Piştî vî fîlmî, bi fîlmên wekî 
The Kîd (Zarok, 1921), The Pilgrim (Hecî, 1923) rexneyên xwe berde-
wam dike. 

Di fîlmê The Immigrant (Koçber, 1917) de mijar, rêwîtiya bi keştiyê 
ye. Ev kes ji bo jiyaneke xweştir koçî Emerîkayê dikin. Di fîlm de ew 
xewn û xeyalên tên kirin dîsa wekî bêkarî, betalî û tenêtiyê dertê pêşiya 
me. Chaplîn bi vî awayî asta rexneya civakî bilind dike. 

Di fîlmên A Dog’s Life (Jiyana Kûçikekî, 1918) û Shoulder Arms 
(Tiving li Ser Milan, 1918) de li derdoreke civakî li ser tevgerên takekesî 

disekine. Jiyana Şarlo û kûçikê 
wî ya di fîlmê Jiyana Kûçikekî de, 
rewşên tinazî ji çavdêriya rastiyên 
rojane pêk tên. Chaplin an karek-
terê wî Şarlo di fîlmê “Tiving li Ser 
Milan” de şerê cîhanê yê yekemîn 
bi çavên leşkerekî ku di eniya şer 
de ye pêşkeşî me dike. Di vî fîlmî 
de peyameke dijî şer û aştiyane 
dide.

Şarlo, di fîlmê xwe yê dawî, 
Modern Timesê (Demên Hemdem, 
1936) de ku bi karakterê Şarlo, 
dikişîne, pergala civakî û aborî ya 
salên 1930î bi tundî rexne dike. Ji 
ber ku Chaplin di vî fîlmê xwe de 
pergala kapîtalîst ya Emerîkayê bi 
berfirehî raberî me dike em ê li ser 
vî fîlmî zêdetir bisekinin. Ji ber ku 
Chaplîn, di vî fîlmî de nakokiyên 
pergela kapîtalîst ya li Emerîkayê 
nişan dide, hin alî bi çavên xerab 
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►Ji fîlmê  
Jiyana Kûçikekî, 1918

►Ji Fîlmê  
Tiving li Ser Milan, 1918 

►Ji fîlmê  
Demên Hemdem, 1936 

►Ji fîlmê  
Dîktatorê Mezin, 1940 

berê xwe didinê. The Great Dic-
tator (Dîktatorê Mezin, 1940) bi 
karekterekî nû piştî fîlmê “Demên 
Hemdem” di dîroka sînemayê de li 
ser tinaza siyasî de bêmînak e. 

Fîlmê Modern Times  
û Pergala Kapîtalîzmê

Ligel kevneşopiyên civaka nû-
jen, guherînên bi tebîeta mirovan 
re têkildar in hîn zêdetir têne 
vekolandin. Yek ji wan guhertinan 
jî dûrketina ji mirovan e. Sedema 
dûrketina ji civak û şexsan bi têgi-
hên civaknasî û psîkolojiyê nîşan 
dide. Ev jî nêrîneke objektîfî der-
dixe pêşiya me. Her çiqas li gorî 
serdema nûjen di serdema beriya 
modern de li ser qelsiya danûs-
tendinê sekinî be jî di civaka nûjen 
de, di navbera mirov û civakê de 
parvekirinên tixûbkirî peyda dike, 
tora ragihandinê ya takekesî û ci-
vakî bihêztir dike lê vê yekê jî awa 
û strukturên dijberê hev çêkiriye. 
Wisaye ku, derfetên ragihandina 
di navbera mirovan de, axaftin, 
hevpeyvîn, çalakiyên civakî û ava-
kirina ragihandinê ku bi hêsanî bi 
pêş dikevin; di berhemê de mirov 
pêşî ji civaka ku tê de ne, paşê jî li 
ser jixwedûrketinê disekine.

Di civaka hilberîna kapîtalîst 
de, derheqê biyanîbûnê de yek 
ji rastiyên herî bi bandor, ked 
û biyanîbûna hilberîneran e ku 

ji tiştên çêdikin dûr ketine. Di 
hawirdora xebatê de ku destûrê 
dide şopandin û têgihîştina şertên 
giran ên serdemê jî ji mînakên 
baştirîn yek jî fîlmê Modern Times 
e. Fîlmê Chaplin ya 1936, The 
Modern Times, di nav demê de 
bûye klasîkek û tiştên ku di filmê 
de tên vegotin îro jî heman mijar 
tên rexnekirin. 

Di fîlmê de, behsa DYE’yê 
(USA) ku di bin bandora krîza 
aborî de ye tê kirin. Rexne li 
têkiliyên kar û xebatên serdemê, 
biyanîbûna ji kedê, pergala 
kapîtalîst û modernîst hatîye 
kirin. Fîlm, xurtbûna fordîzm û 
modernîzmê rexne dike. Fordîzm 
hewl daye ku civakek hilberîner û 
mezêxerên komî, biafirîne. Ji bo 
vê yekê, wê navê xwe daye mod-
ela hilberînê û hewildana hilberîna 
modela civakê ya li pişt wê. Bi 
Fordizm re hilberîna girseyî, xetên 
meşînê, zexta demê, otomasyon 
û her ku diçe lez dibe yeknesakî, 
biyanîbûna kedê, hwd. pirsgirêkên 
karî derxistiye rojevê.

Fîlma Modern Times ji bo em 
krîza serdemê, rastiya civakî, 
guherîna mirovan û faktorên 
nûjen ên derketina koseptên li 
ser mirovahiyê çêtir fêhm bikin 
berhemeke girîng e. Di fîlm de li 
ser hawirdora kaotîk, birçîbûn, 

xizanî û pirsgirêkên bêkarî û 
betaliyê tê rawestin. Ev fîlm, di 
heyama pîşesaziyê de, kesên ku 
bi makîneyê re têkildar bûne, ne 
tenê karmendên li kargehê, ked-
karên hemû sektoran hişyar dike. 
Fîlm bal dikişîne ser kesên ku bi 
çerxên makîneyan re dixebitin û 
dibin yek ji wan çerxan. Dramaya 
kesên ku ji karê xwe xerîb dib-
in û nikarin tevî karê xwe bibin 
nîşan dide. Yek ji niçikên Fordîz-
mê, ku mirovên bûye perçeyek ji 
makîneyê çiqas ji hilberînên xwe 
dûr ketiye, xebatên xwe ne ji bo 
hewcedariyekê, ji bo bidestxistina 
hewcedariyên xwe dîtiye ku ev 
jî mirovan ji heza hilberînê çiqas 
dûrxistiye nîşan dide.

Demên Hemdem yekem fîlmek 
e ku dengê Chaplin tê bihîstin. 
Ji bilî dengê Chaplin, dengê Al 
Ernest Garcia ku di rola patron 
de ye jî tê bihîstin. Lê dîsa, ew li 
ser bingeha pandomîmên Şarlo û 
pêşkêşkirina axaftinên girîng (yên 
ku bi pandomîmê naye rave kirin) 
weke nivîs li ser ekranê ava bûye. 
Demên Hemdem yek ji fîlmên herî 
çêtir ên Chaplin tê hesibandin. 

Dîmenê demjimêra ku di 
destpêka fîlmê de 6 nîşan dide, di 
rastiyê de nîşan dide ku di civa-
ka nûjen de dem çiqas girîng e. 
Hingî ew qas kapîtalîst ji bo bêtir 
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hilberînin ji xwe re li riyên cûda di-
geriyan. Ew bikaribin li şûna pirs-
girêkên ku derdikevin, hewcedar-
iya tevahiya tiştên hatine hilberîn, 
di dewsa nirxê de têgeha “dem” 
wekî konseptek danîn. Fikra; 
“karker her çiqas zêdetir bişixulin, 
wê bêtir hilberînin û ew ê ji dil kar 
bikin. Ji bo ku wê bêtir hilberînin 
jî ew ê bêtir pere qezenc bikin” 
karkeran ji hev re dikir dijmîn. Ger 
serhildan bê hişê wan, çareseriya 
vê jî ew e ku mehaniya wan zêde 
bikin û dengê wan qut bikin, ku 
Henry Ford jî wisa kiriye. Ji ber vê 
jî em ji filmê fêhm dikin ku mod-
ernîte mirovan dixe yek şiklî.

Fîlm balê dikişîne mirovan ku 
wekî pez dikevin gom û axuran, 
wekî robotan diçin ser kar û ji kar 
li pey hev, di yek rêç û şopî de 
vedigerin. Di fîlmê de, gerînende 
wekî di romana 1984an ya George 

Orwell de “Big Brother” tîne bîra 
mirov, Di ekranekê de, tevahiya 
kargehê kontrol dike. Di pirtûkê 
de, “Big Brother” di nav axa welêt 
de ji jiyana karsaziyê heya jiya-
na xwe ya taybet û yekser, qism 
û perçeyên ku nakokî dûbare 
dike, wek fenomenê patron tê 
bikaranîn û tê vegotin. Tenê ku ji 
vî patronî re “Man” tê navnîşandin 
ku ev ji nasnameya serdemê û 
mirovên takekesiya xwe dûrketinê 
dide temsîlkirin. Piraniya fîlm ku 
bêdeng e, rexneyê dide xirecira 
civaka nûjen û jiyanek zûtir ya 
diherike û bi karanîna li şûna 
muzîka popê ya ku şêwaza jiyanê 
dike ve muzîka klasîk bi kar tîne.

Fîlm her wiha rexneyên şo-
pandina demê ya ku li ser Fordîz-
mê tên kirin jî dike. Ligel karakterê 
sereke Şarlo bi mitrîtiyeke kurt 
cîvateya li ser bandê naşidîne û 

pergalê tevahiya bandê tevlihev 
dibe. Li vir meriv dikare bibîne 
ku ji ferdî re valahîyeke yek kêlî 
nehatiye dayîn. Ger di dema şo-
pandina demê de dema diyarkirî 
ya ji bo her karekî neyê dîtin, 
pirsgirêkên mîna Şarlo pêrgî tên, 
diqewimin. Kapîtalîst bi fikra; “Ew 
xebata ku ew dikare di demeke 
kurt de dirêj dike, çawa em dikarin 
li ser vê yekê piştrast bin?” ku 
karker wê ji kar birevin, danîna 
hilberîneran di hin pêşnûmayan 
de weke bi qurbankirina Şarlo di 
dîmenê de tê dîtin.

Destpêka vê dîmenê wiha ye:

Yên ku hilberê (makîneya 
xwarindanê) sêwirandine tên ji 
bo ji patronê kargehê re reklama 
berhemê bikin qala feydeyên wê 
dikin. Gotinên wekî di navbera 
xwarinê de windakirina wext 
û berhemê dike. Behsa kêm 

►deqe: 01:20

►Dîmenên ji destpêka fîlmê Demên Hemdem, 1936

►deqe: 01:24 ►deqe: 01:26 ►deqe: 03:18

►Chaplin di vê dîmenê de vedibê-
je ku kapîtalîzm karkeran mekanik 
dike.

►Rewşên wekî ku patron ji 
navbera cixarê ya Chaplin çav 
nedan ser hev û xwest ku ew 
vegere ser karê xwe.

►Bi çend wêneyan rexneya 
kapîtalîzmê di fîlmê Demên 
Hemdem de
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hilberînê dike û dibêje hûn dikarin 
bi kar anîna vê makîneyê ji demê 
teserruf bikin û berheman bêtir 
çêdikin.

 Bala patron dikişîne. “Werin 
em vê biceribînin.” dibêje û dad-
ikevin jêrê. Ew Chaplin ku wekî 
mînakekî bi kar bînin hildibijêrin. 
Hingî ev dîmen derdikeve holê.

Encama yekem ku em ê ji vê 
derê derxin ev e ku sermayedar 
dîsa çavnebar in. Ya duyemîn, 
heke rewşa Chaplin bi baldarî 
were şopandin, di navberên 
xwarin û bêhnstandinê de demên 
ku xebatkar yekane azad in jî têde 
girtinbûniyek heye. Ger ku patron 
jê vê makîneyê hez bikirna, bêyî 
ku bifikire wê makîneyê bianîna 
fabrîkaya xwe. 

Di vê dîmenê de polîsan ji 
ber paçika sor bê lêpirsîna li 
ser bûyerê behsa binçavkirina 
kesekî tê kirin. Di heman demê 
de polîsên ku bê agahdarkirin 
rasterast bi helwesteke xerab 
êrîşê dikin, balê dikşîne. Ev hemû 
tirsa sosyalîzm û komunîzmê dixe 
dilê kapîtalîstan. Dema mirov şert 
û mercên wê serdemê bifikire, 
ew tirsa di dilê kapîtalîstan de, bi 
hêsanî dikare çêbibe. Bêkarî di 
pileya xwe de ye û xelk jî birçî ye. 
Grev û xwepêşandan zêde bûne. 
Ev jî dibe sedema vê ku çavên 
sermayedaran ji wan geşedanan 
bitirsin.

►Bi rastî 
ev dîmen 

wekî 
kurteya 

kapîtalîz-
mê bixwe 

ye. 

Em dikarin mînakan zêde bikin. 
Hema hemî dîmenên fîlmê bi rex-
neya pergalê kapîtalîzmê hatiye 
honandin. Dema îro li vî fîlmî were 
temaşekirin, dibe ku referansên di 
vî fîlmî de ne bizanebûn, refer-
ansên ku her kes pê dizane xuya 
bike. Lê heke ev referansên pêşî 

di sînemayê de ji hêla Chaplin ve 
hatine çêkirin were zanîn, mirov 
bi hêsanî dikare dev ji vê gumanê 
berde.

Ji ber van berhem û xebtan, 
Chaplin ji aliyê kapîtalîstan ve 
hat derkirin. Lê çi ecêb e, piştî 
kişandina Dîktatorê Mezin (ji bilî 
DYE, ku wê demê bi Almanyaya 
Nazî re di aşitiyê de bû), Chaplin 
di ser serê xwe re girtin. Tirsa 
nazizê ya li kasta kapîtalîzmê, 
mîna Brîtanya, piştî vê parodî-fîl-
ma Chaplin bû sedem ku hurmetê 
nîşanî Chaplin bidin. Chaplin nex-
west ku rêz û hurmetê nîşan bidin 
û vê qebûl nekir. Ew li Swîsreyê 
çû ser dilovaniya xwe. Di heman 
demê de ev xebat ji bo hurmet û 
rêzgirtina Chaplin e.
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Steven Spielberg ji kesayetên 
bi bandor yê dîroka sînemayê 
ye û di 18ê Kanûna 1946an de, 
li bajarê Cincinati yê Emerîkayê 
hate dinê. Wî zaroktiya xwe û 
ciwaniya xwe li New Jersey, 
Phoenix û Arizonayê derbas kir. 
Dûv re ji bo xwendina zanîngehê 
çû Kalîforniyayê. Wî li Zanîngeha 
Dewletê ya Kalîforniyayê xwend 
lê paşê xwendina xwe nîvî hişt da 
ku karê xwe bidomîne. Ew niha bi 
aktoreke din a serkeftî Kate Cap-
shaw re zewicandîye û xwediyê 7 
zarokan e.

Steven Spielberg yekem di 
fîlma Trêna bi Wagon (Wagon 
Train, 1957) de wekî alîkarê 
editor hat nasîn. Fîlmên wî yên 
kurt Koma Herbê (Battle Squad, 
1961), Nerevîn (Escape to No-
where, 1961) û Çeka Dawîn (The 
Last Gun, 1959) yekem xebatên 
derhêneriya wî bûn. Steven Spiel-
berg di kariyera xwe de nêzîkê 
45 fîlmên metrajdirêj çêkiriye û bi 
fîlimên xwe serfiraziyên gişeyê 
yên mezin bi dest xistiye. Wî bi 
fîlmên xwe yê Kujerê Deryayî 
(Jaw, 1975), E.T. (1982) û Parka 
Jurassic (1983), serkeftina herî 

(Intelligence Artificial, 2001) der-
hênerî, çêkerî û senaristî bi hev re 
kiriye.

Yek ji faktorên herî girîng ê 
serfiraziya Steven Spielberg ev e 
ku ew rihê demê û zimanê populer 
pir baş fêm dike û fîlmên xwe bi 
teknolojiyên herî dawî yên dema 
xwe pêşkêş dike. Wî modelên 
animatronîk xistiye nav fîlmên xwe 
yên bi navê Jaws û Parka Juras-
sicê. Bi vê rêbazê, ew dînezorên 
di film de zindî û realist xuyabûn. 
Bi vê pêşketinê kelecan û ragêşi-
yeke heqîqî nîşanî temaşevanan 
daye. Her çend CGI di teknolojiya 
îro de li şûna modelên anima-
tronîkê bêne nîşandan jî CGI ne 
wek modelên animatronîk zindî û 
rasteqîn in.

Steven Spielberg ku di filmên 
xwe de babetên cihêreng ani-
ye ser perdê, wî gelek karên 
serkeftî, bi taybetî di fîlimên gerok 
û pevxistina zanistî de pêşengtî 
kiriye. Di salên dawî de, ew balê 
dikişîne ser hêmanên dramatîk û 
li ser malbat, şer, têkilî û terorê. 
Nemaze di fîlimên şer de (Împere-
toriya Rojê, 1941, Lîsteya Schin-
dler, Rizgarkirina Er Ryan) wî 
şerên mîna Viyetnam û İraqê ku 
DYE (USA) negihişt encamên baş, 
raçav kir û balê kişand ser Şerê 

mezin ya qada navneteweyî bi 
dest xist. Bi taybetî bi fîlmê Ju-
rassic Parkê, ew bi qezenckirina 
$1.03 mîlyarî serfiraziyek mezin 
bi dest xist. Fîlmên wî gelek caran 
xelatên Oscarê girtine. Steven 
Spielberg bi piranî bi Tom Hanks, 
Harrison Ford û Richard Dreyfuss 
re xebitîye. Spielberg gelek fîlmên 
xwe hilberand û derandiye, di 
heman demê de fîlmên ku senar-
yoya wan nivîsiye , derhêneriya 
wan jî kiriye. Spielberg tenê di 
fîlmê xwe yê bi navê Hişê Çêkirî 
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Cîhanê yê Duyemîn. Di van fîlman 
de çîrokên dijmîlîtarîstî hilberand 
û li ser dîmenên civakî mijûl nebû. 
Ji xeynî wê, em dikarin taybet-
mendiyên gelemperî yên van 
fîlmên Spielberg di bin çar ser-
navan de vekolin; John Williams, 
Pirsgirêkên Bav, Rûyê Spielberg 
(Spielberg Face), Dîmenên Refl-
eksê (Reflection Shot).

1. John Williams

Dema ku em li ser fîlmên 
Spielberg diaxivin, bê guman, 
navek din tê hişê me; JohnWill-
iams. John Williams, bestekarê 
herî serkeftî yê îro, 5 Xelatên 
Oscar wergirtiye. John Williams 
bestekariya mûzîka fîlimên mîna 
Şerrê Stêran (Star Wars) û Harry 
Potter jî kiriye û ji bilî yek (Rengê 
Binevş), li ser hemû fîlimên 
Steven Spielberg xebitiye. Wî bi 
taybetî li ser fîlmên Indiana Jones 
û Sefera Dawî ya Xaçperestan, 
Parka Jurassicê, E.T., Beren-
garîya Cûna Sêyem(Close En-
counters of the Third Kind, 1977) 
bestêyên gelek baş çêkiriye. 
Notayek ji muzîkên van fîlman bes 
e ku pir kes van fîlman nas bike. 
John Williams û Steven Spielberg 

di pîşesaziya fîlm de hevkariyek û 
xebatek bêhempa ava kirin.

2. Pirsgirêkên Bav

Dema ku ew 19 salî bû, dê û 
bavê wî ji hev cihê bûn. Spielberg 
di bin bandora vê de ma û ev di 
piraniya fîlmên xwe de da xuy-
akirin. Di fîlmên wî de, di navbera 
karekter û bav de pir caran pirs-
girêkan dibînin an jî mîna Elliot 
(Di fîlmê E.T. de) sêwîbûnê raçav 
dikin. Di filmên xwe de bavîtiyê 
ne wek pêwendiyek biyolojîk, wek 
tiştekî ku tê bidestxistin nîşan 
daye. Em dikarin vê rewşê bi 
zelalî bibînin ku di têkiliya Sophie 
û Gîgangê de; di fîlima The BFG û 
têkiliya ku David bi Joe re di fîlma 
Hişê Çêkirî de cih girtiye.

3. Rûyê Spielberg  
(Spielberg Face)

Spielberg di filmên xwe de ji 
bilî li ser tiştên ku karakter dibîne 
bala me dikişîne li ser rûyê karak-
ter. Heya ku derbirîna rûyê karak-
ter zelal nebe, çu nihêrînê nîşanî 
temaşevanan nade. Em hema 
hema di hemî fîlmên wî de dikarin 
`rûyê spielberg` bibînin. Mînaka vê 
yekê dîmenê dînozor ku di fîlma 
Parka Jurassic de tê dîtin mirov 

kare bide. Bi vê rêbazê, Spielberg 
piştrast dike ku temaşevan hesta 
karakterê pir baş fêm dike û digi-
hîje hestên ku di temaşevanan de 
têne afirandin jî.

4. Dîmenên Refleksê 
(The Reflection Shot)

Spielberg bi alîkariya hêmanên 
laşî yên wekî cam û pencereyan 
rengvedanan diafirîne. Bi saya 
şewqdanan ew hem karakter û 
hem jî tiştê ku ew dibîne di yek 
dîmenê de nîşan dide. Em dikarin 
di dawiya fîlmê Listeya Schindlerî 
de mînakek baş bibînin, li cihê ku 
Schindler di pencereya otomobîlê 
de Cihûyan dibîne her du dîmen bi 
hev re di kadrajekê de ne.

Spielberg di dîroka sînemayê 
de yek ji derhênerên herî serkeftî 
ye. Xeyal û fikrên wî di fîlmên wî 
de hatin ba hev. Bi van fîlman dilê 
gelek kesan bijandiye û li hemû 
cîhanê nav û deng daye. Îro ew 
karîyera xwe ya derhêneriyê 
didomîne. Di dawiyê de, wî di fîl-
ma ‘West Side Story’ de derhênerî 
kir. Fîlm dê di 16-ê Kanûne, 
2020an de were weşandin. Gu-
man tune ne ku Spielberg fîlmek 
pir baş çêkiriye.

10 FÎLMÊN HERÎ BAŞ ÊN SPIELBERGÎ

Navê Fîlimê Sal Derhêner Hilberîner

Kujerê Deryayî 1975 ü

Nêçîrvanên Xezineya Windabûyî 1981 ü

Fezayî 1982 ü ü

Rengê Binevş 1985 ü ü

Împarotoriya Rojê 1987 ü ü

Indiana Jones û Sefera Dawî ya Xaçperestan 1989 ü

Parka Jurassic 1993 ü

Lîsteya Schindlerî 1993 ü ü

Rizgarkirina Leşker Ryanî 1998 ü ü

Tu Bikaribî Min Bigre 2002 ü ü
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Theodoros Angelopoulos: 
Şaîro epîk yê Sînema, resamo 
melankolîk yê Sînema, nameyo 
efsanewî yê Sînemaya Yunanan 
... Kam ey ra bi senî tebîrî qal 
keno wa bikero, îfadeyo ke bin-
geyê hemîne teşkîl keno no yo: 
Angelopoulos westayanê tewr 
muhîman yê Sînemaya Dinya ra 
yew o. Nê westayî ser o nuştene 
bi serran o ke aqilê mi de estbî, 
la mi vatêne hela key û atmos-
ferêkê senînî mîyan de? Baş ke 
na xebata erjaya bîye wesîle û mi 
xo bi xo va tam wext û zemîn o ke 
ganî derheqê Angelopoulosî de 
bi kirmanckî zî binusîyo. Hetanî 
ke mi dest ra bero ez wazena nê 
rejîsorê girdî ke cayê ey dinyaya 
mi de zî zaf cîya yo, bi şima bida 
şinasnayene, sînemaya ey ser o 
çend çîyan vaja.

Rexnegirê sînema yo îsraîlij 
Dan Faînaru, nuşteyê pêşkêşî yê 
kitabê xo Theo Angelopoulosî ke, 
ey muhtewaya nê kitabî terraqanê 
ke rejîsorî reyde bîyê ra arê daya 
de wina vano: Tarîxê sînema de 
rejîsorê ke pênasê auteurî tewr 
zaf heq kenê, yewo ke înan mîyan 
de vernîye de ca gêno zî Ange-
lopoulos o. Nasnameyê ey yê 
auteorî ser o baleantena Faînaru 
muhîm o. Çunke Angelopolous 
rasta zî temsîlkaranê tewr kar-
akterîstîkan yê teorîyê sînemaya 
auteurî ra yew o. 

plananê sekansanê şîîrkîyan ra 
awanbîyayîşe fîlmanê xo ser o 
rolê edebîyatî sey mîmarî nîşan 
dano. Perwerdeyê Huqûqî ra dima 
Wendegehê Sînema yê Fransizan 
“IDHEC” de perwerde vîneno. 
Badê ke agêreno Yunanîstan, 
rojnameyê Allagî ke dima ra hetê 
Cuntaya leşkerî ra yeno girewtene 
de dest bi rexnegerîya sînema 
keno. 

Fîlmografîya Angelopoulosî di 
termînan ra awan bena. Termîno 
verên, termîno hîna polîtîk o ke 
binê tesîrê Marx, Freud û Bre-
chtî de yo. Fîlmê Raywanîya bi 
Kîtera ra dima termîno ke polîtîka 
ra dûrî keweno, fîlmanê hîssî û 
egzîstansîyalîstan yê ke tede kon-
santreyê kesî/e beno anceno, sey 
termîno dîyin name beno. Termînê 
dîyinî de temayê polîtîkî bi goreyê 
yê verênî hîna pey de manenê. La 
herçiqas şeklê îfadekerdişê înan 
cîya bibo zî merdim eşkeno reyna 
vajo ke xeta înan ya polîtîk esta.

Fîlmanê ey yê termînê verênî 
de qehramanî rasterast xo verê 
kamera çarnayeyî û bi hawayo ke 
xîtabê temaşekerdoxan bikê qisey 
kenê. No şeklê vatişî, fîlmanê 
termînê dîyînî yê Angelopoulosî 
de vurîyeno. Karakterî herinda ke 
rasterast kamera rê qisey bikê, 
vengê xo yê zereyî danê eşnaw-
itene.

Belê, bi nameyê xo yê kilmî 
Theo Angelopoulos 1935 de 
Atîna de yeno dinya. Bîyayîşê ey 
rastê demanê dîktatorî û şero ke 
dewamê ê serran de dest pêke-
no yeno. Gama ke o maya xo ra 
beno, îdare de General Metaksas 
estbeno û senî ke yeno zanayîş 
serra 1940î de Artêşa Îtalyanan 
a ke binê emrê Mussolînî de ya, 
Yunanîstan îşxal kerda. 

Şerê Yunanîstan yê Zereyî ke 
4ê Kanûna 1944î de dest pêker-
do de, komunîstan şik kerdo ke 
pîyê Theo Angelopoulosî lîberal 
o û o tewqîf kerdo. Hem prosesê 
domanîye hem zî na rewşe re-
jîsorî ser o zaf tesîr kerdo, helbet 
sînemaya ey ser o zî. Ê serran 
de dest erzeno nuştişê şîîran, 
edebîyatî nas keno û game er-
zeno dinyaya edebîyatî. Bi giranî 
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Fîlmanê rejîsorî de kultur-
anê Yunanê Entîk û Bîzansî ra, 
efsaneyan û mîtan ra rêçî ênê 
vînayene. Îlahîm ke Efsaneya 
Atreusî û Destanê Odysseîa ra. 
Nê mît û efsaneyî hertim nêbo zî 
ge-ge bi xebitnayîşê sembolanê 
dîyayîşkîyan û sewîyeya formel-
kîyanê fîlman ra vêşêr bi teşkîlker-
dişê sewîyeya înan ya vatişkîyan 
vejîyenê vernî. Angelopoulos 
herçiqas ke hîkayeyê kultur û 
tarîxê welatê xo vato zî eşkayo 
bireso unîversalîye. 

“Mi ceribna ke mîtolojî 
berzîyan ra bigîra û bîyara verê 
linganê şarî”

Seke aseno nêheq zî nîyo. 
Pênaskerdişê ferdkî yê qeh-
ramananê fîlmanê ey û awan-
bîyayîşê têkilîyanê karakteran 
mîyan, bi hewayo ke bimanê qeh-
ramananê mîtosîyan û têkilîyanê 
înan awan bîyê. Bi vatişêkê bînî 
têkilîyê ferdkîyî îstînayê bingeyanê 
mîtolojîkan bîyê. Ancîna edebîyat; 
Estetîkê Breht û Tragedya, Resim 
û Heykel û helbet ke Muzîk warê 

hunerê bînî yê ke Angelopoulosî 
sînemaya xo bi înan dewlemend 
kerda. Helbet cayêko hende teng 
de detayanê pêrune ser o vin-
dertene mumkin nîyo. La bê ke 
muzîkanê fîlmanê ey ra behs bibo 
vîyartene zî nêbeno. Angelopou-
losî seba ke nêwaşto fîlmê xo 
bi rayîrê ey tonêko hîssî qezenc 
bikê, fîlmanê xo yê termînê yewinî 
de xebitnayîşê muzîkî red kerdo. 
La badê termînê yewinî, serranê 
1980î ke êdî dest bi vatişê hîkay-
eyanê ferdkîyan kerdo ra tepîya, 
pêro fîlmanê xo de Elenî Karaîn-
drou reyde xebitîyayo û besteyê 
aye xebitnayê. Eke bi tek cumle 
bero îfadekerdiş; Melodîyanê 
aye fîlmê rejîsorî temam kerdê, 
Angelopoulos û Elenî bîye îdentîk 
(eynî.)

“O yew şaîr û mutefekkîr o. Re-
jîsorêko muhîm o, çunke ziwano 
ke ey xeliqnayo tena Yunanîstanî 
rê ney xîtabê heme dinya keno. 
La ey tim waşt ke Yunanîstan 
de bimano. Teklîfê ke ci rê teber 
ra ameyî red kerdî. Sadiqê raştî 

û tarîxê xo mend û bi no hewa 
bî unîversal. Hewceyîya ma bi 
merdimanê winasîyan esta, çunke 
ê ma sewqê fikirîyayene û xeyal 
kerdene kenê” (Elenî Karaîndrou, 1997)

Mekano bingeyin yê sînemaya 
ey Yunanîstan o û fîlmê xo zafanê 
Vakurê Yunanîstanî de antê. O 
sînoran ra gêrayo (Arnawudîstan, 
Tirkîya, Bûlgarîstan) Serebûtê ke 
Balqanan de bîyê, nêzdî ra ele-
qedarê înan bîyo. Angelopoulos 
fîlmanê xo de ca dayo jenosîde 
Bosna-Hersekî, arnawûdanê qa-
çaxanê ke koç kerdê Yunanîstan 
û kurdanê multecîyan zî. Ey bê 
ca û welatîya nê merdiman û 
bêmanayîya sînoran neqlê per-
deya sîpîye kerda. Taybetîyanê 
serekeyan yê fîlmanê ey ra yew zî 
eynî mekanî de vîyartişê zemanî 
yo. Angelopoulos na rewşe, 
zeman û mekanî yewkerdiş û 
mekanî vîyartişê zemanî rê sey 
tebdîlkerdox îzeh keno. 

“Zeman derbaz beno û rêçan 
verdano. Hereketan, fikran, 
îmkanan û cesaretê ma ser o… 
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Ez nêzana ez do bieşka hema 
çend fîlman bianca. Beno ke yew 
beno ke di beno ke hîna zaf… Aye 
ra ge-ge hîs kena ke ganî ecele 
bika… Tersena ke çend çekuyê 
peyênî ke ez wazena vaja, do 
nêeşka înan zî vaja.”

“Hewceyîya dinya bi sîne-
ma her wextî ra zêdeyêr a. Na 
dinyaya ke poyayena û ma tede 
ciwîyenê de, beno ke formê xover-
dayîşî yo tewr peyên o sînema.”

Zemanê vîndîbîyayî, xatirayî, 
canêameyîşê xeyalanê wex-
tanê verênan mefhumê bînê ke 
temamê fîlmografîya ey de ca 
gênê yê. Zeman eynî mekanî 
de tena nêvîyareno ge-ge cem-
idîyeno zî. Eslê xo de merdim 
ke vajo qehramanê ey ewroyî 
demanê vîyarteyan mîyan de 
ciwîyenê hîç xelet nêbeno. No, 
hesreta deme vîyarteyî antişê 
rejîsorî nîşan dano. 

“Seke ez hertim vana û winî 
bawer kena: Vîyarte tu rey vî-
yarte nîyo, nika yo”

Yew terraqa ke serra 2003yî 
de Festîvala Fîlman ya Selanîkî 
ya 44. de ameya kerdene de wina 
vato Angelopoulosî. Eynî qiseyk-
erdişê xo de seba ke fîlmanê xo 

de tekrarkerdişê eynî sehneyan 
de cagirewtena subjeyanê deme 
vîyarte û nikayinî îzeh bîkero, bale 
anta game bi game awanbîyaye-
na xafiza ser. Semedê ey zeman 
ameyêne manaya zemanê derunî 
(içsel) û vîyarte nika bî. 

Motîfê ke fîlmanê Angelopou-
losî de tekrar kenê tena nê nîyê. 
Fîlmanê ey de mekanê sembolîkî 
zî hertim xebitnîyayê. Benzînx-
aneyî, îstasyonê trêne, salonê 
pawitîşî, bale ancenê demdemî 
(muweqetîye) û bêaîdîtîyetî ser. 
Yeno zanayene ke Angelopoulosî 
seba fîlm antişî zafane rojê vara-
ninî (şilîyinî), vewrin û mijinî tercîh 
kerdê. Tek fîlmê ey o ke ey roja 
tîjine de anto Rojê 36î yê. 

Yeno vînayene ke rejîsorî 
nameyanê karakteran de derûdor-
meyê xo yê nêzdî ra îlham 
girewto. Nameyê pîyê ey Spyros, 
yê may û eynî wext de kênaya ey 
Katerîna, nameyê kênayanê ey 
yê bînan Anna û Elenî û nameyê 
waya ey Voula nameyê ke ey 
panayê karakteranê fîlmanê xo 
ra. Bê nameyanê Elenî û Spyrosî 
ke rejîsorî tewr zaf ê xebitnayê, 
nameyo ke merdim tewr zaf rastê 
ey yeno Aleksdander o û eslê xo 
de yeno zanayene no name An-

gelopoulosî temsîl keno. Karakter 
û mekanê fîlman cîya bibê zî te-
maya înan yo hempar raywanî ya. 
Karakterê rejîsorî tim raywanîye 
kenê la çîyo ke bi no hewa yeno 
waştiş ke bivajîyo “rayîr ra bîyayîş/
şîyayîşî” vêşêr raywanîya derunî 
(îçsel) ya înan a ke peynîya xo 
nêna. 

“Peynîya mi ancîna destpêkê 
min o.”

Raywanîya ey nêmcet mende, 
vateyê ey zî. Senî ke vatbî gama 
ke fîlm antêne merd. 24ê çeleya 
2012yî de otorayîrê Pîre û Drapet-
sona (Yunanîstan) de demê antişê 
fîlmê ey yê neweyî (Deryayo 
Bîn) de yew motosîklet da piro. 
Herçiqas dest de neqlê nêweşx-
aneyî bî zî heyf ke Angelopolus 
na qezaya trajîke ra nêxelisîya û 
merd. Vateyo peyên yê yew şaîrê 
dinya ke cayê ey Angelopoulosî 
het de zî cîya bîyo, bibo; 

“Çîyo ke ma ey ra vanê dest-
pêk, zafane qedîyayîş o.

 Qedênayene destpêkerdiş 
kerdene yo

Cayo ke ma dêstpêkerdo, uca 
de yo qedîyayîş...”

T. S. Elîot

Fîlmografîya Angelopoulosî

►Anaparastasî  
(Anaparastasi) (1970), 

►’Rojê 36î  
(Meres tou ’36) (1972), 

►Kumpanya  
(O Thiassos) (1975), 

►Nêçîrvanî  
(I Kinighi) (1977), 

►Îskendero Pîl  
(O Megalexandros) (1980), 

►Raywanîye bi Kîtera  
(Taxidi stin Kythira) (1984), 

►Hingdar  

(O Melissokomos) (1986), 

►Manzarayê Xumaminî  
(Topio stin Omichli) (1988), 

►Gama Ereykewteye ya Leglege  
(To Meteoro Vima tou Pelargou) (1991), 

►Ewnîyayîşê Ulîsî  
(To Vlemma tou Odyssea) (1995), 

►Heta bi Heta û Rojêk  
(Mia aioniothta kai mia mera) (1998),

 ►Merga ke Bermena  
(To Livadi pou dakryzi) (2004) 

►Tozê Zemanî  
(I skoni tou chronou) (2009) 
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“Dersa sereke ya ku ez li ser derhêneriyê hîn bûmê û didim hînkirin ev e; bêyî aciz-
kirinê rastiyê bibêje. Ev pir hêsan e lê tevlîhev e. Çimkî rastî pirê caran ji rêzê ye lê 

derew ji rastiyê balkêştir e, şaşomaşo ye û mirov diheyirîne.”

Miloš Forman

li Zanîngeha Kolombiyayê ya 
Amerîkayê ders daye. 

Pêla Nû ya Çekoslowakyayê

Miloš Forman bi fîlmên xwe 
yên berê wekî Peterê Reş (Černý 
Petr, 1963), Evînên Porzerekê 
(Lásky jedné plavovlásky, 
1966), Bibezin Agirkujno (Hoří, 
má panenko, 1968) nexasim bi 
Evînên Porzerekê di Pêla Nû ya 
Çekoslowakyayê (Czechoslovak 
New Wave ) de nimûneyek baş 
tê hesibandin. Jiri Menzel bi fîlmê 
xwe Closely Watched Trains (Ostre 
sledované vlaky, 1966) û Juraj 
Herz jî bi fîlmê xwe yê bi navê The 
Cremator (Spalovac mrtvol, 1969) 
mînakên gelekî serkeftî dane. Pêla 
Nû ya Çekoslowakyayê di nav 
salên 1960 û 1970yî de xwe nîşan 
dide. Wê heyamê dewletê li ser 
hunerê sansurê sist kiriye û pişt-

Gava ku hûn fîlmekî Miloš For-
manî temaşe bikin aqlê min nabire 
ku hûn aciz bibin. Yekî ku derdê 
wî yê herî mezin ev be û nehêle 
meriv li ber fîlmê wî aciz bibe, 
wiha digot: “Rastiyê bêyî acizkir-
inê, bibêje.” 

Derhênêrê fîlmên adaptasyon 
û biyografiyan, xwediyê xelatên 
giranbuha, ji serkêşên pêla nû ya 
Çekoslowakyayê û avakarê kar-
akterên nemir… Miloš forman bi 
3 awayan fîlmên serkeftî kişand; 
yek jê hêj gava ku li welatê xwe 
Çekoslowakyayê bû, bi pêla nû, 
ya din bi adaptasyonên romanan 
û dawîyê bi fîlmên biyografîk bala 
dinyayê kişand ser xebatên xwe. 

Miloš Forman di sala 1932an 
de li Çekoslowakyayê tê dinê. 
Dayik û bavê wîli  konên naziyan 
tên kuştin. Ew li ba xizmên xwe 

mezin dibe û heta wextekî dereng 
jî pê nizane ku dê û bavê wî ji al-
iyê naziyan ve hatine qetilkirin. Li 
Pragê berê xwe dide Akademiya 
Huner û Muzîkê, bi xêra kekê xwe 
pêşî xwe di şanoyê de diceribîne 
û paşê li sînemayê vedibe. Serê 
pêşî di fîlmên xwe de henek û 
laqirdiya Çekan bi zimanekî xwerû 
tîne ser ekranê. Dîsa di van fîlman 
de nûgihayîbûn û kelecana ciwan-
iyê, xewn û xeyal û rewşa civakê 
jê re mijarên sereke ne. 

Miloš Forman Şerê Duyem ê 
Cîhanê dibîne, netewperestî û 
dagirkirinê dijî. Di sala 1968an 
de li Parîsa Frensayê ye û Çe-
koslowakya vê carê ji aliyê Pakta 
Warşovayê ve tê dagirkirin. Piştî 
vê jî Miloš Forman ji binî koçî 
Amerîkayê dike. Forman der-
hênerî, senarîstî, lîstikvanî kiriye 
û di ber re jî bi awayekî akademîk 
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giriyê daye derhêneran. Ev pêla 
sînemayê di bin bandora Franz 
Kafka de dimîne û li gora heyama 
xwe rexneyeke absurd li nav rûyê 
desthilatdariyê dixe. Di dema xwe 
de gelek fîlm tên astengkirin. Tevî 
vê ji nav vê pêla sînemayê xwedî 
Xelatên Oscarê û Cannesê jî 
radibin. Taking Offa Miloš Formanî 
Xelata Mezin radikê. Di wî fîlmî 
de dîsa bi henek û laqirdiya xwe 
berê xwe dide ferq û jihevdûrbûna 
nifşan li aliyekî ciwan li aliyê din jî 
dê û bavê wan. Di vî fîlmî de For-
man xwedî senaryoye jî, bi çavên 
jin û mêrekî li nav bajarê New 
Yorkê digere û rewşa nûgihayîyên 
Amerîkayê ji nêz ve nîşan dide.

Di gelek fîlmên Miloš Formanî 
de muzîk li pêş e û jixwe fîlmên 
wî yê Amedeus, Por û Ragtime 
rasterast muzîk û muzisyenî tê 
de hene. Bi derfetên sînemayê 
cih daye gelek beşên din û deng 
û dîmenên xwe pê dewlemend 
kiriye. Li ba derhêner forman 
seneryo gelek girîng e ji ber wê 
jî gelek fîlmên xwe ji roman û 
tiyatroyên serkeftî adapte kiriye. Bi 
nivîskaran re li ser adaptasyonê 
jî xebatên hûr û kûr kirine. Fîlmê 
Ji Qefesê Çûkek Firiya gava ku 
tê weşandin nivîskarê wê Ken 
Kesey naecibîne çimkî Forman, 
ti metnên adaptasyonê bêyî 

şîroveya xwe an jî terz û şêweya 
xwe nexistiye fîlm. Dîsa ez ê qala 
vê mijarê bikim.

Forman gava ku li cara yekem 
endamtiya Xelatên Oscarê bi dest 
dixe, berê xwe dide projeyên hê 
mezintir lewra pê re pê re, ev derî 
jî vedibin. Ji ber wê jî bi produksi-
yonên mezin û bi butçeyeke giran 
encax fîlmên heyamê bêne çêki-
rin. Forman gava ku dest davêje 
van fîlman bi mikemeliyeta xwe 
heqê wan fîlman didê.

Ji Qefesê Çûkek Firiya

Miloš Forman piştî astengî 
û qedexeyan ji welatê xwe der-
tê. Jiyana wî ya Amerîkayê piştî 
fîlmê wî yê serkeftî yê bi navê Ji 
Qefesê Çûkek Firiya (One Flew 
Over the Cuckoo’s Nest, 1975) 
dibe hemwelatiyê Amerîkayê. 
Êdî li vî welatî dikeve pey kar û 
projeyên mezintir. Bi taybet bala 
xwe dide roman, şano û biyografi-
yan û nav û dengê xwe vê carê bi 
cureyekî din belav dike.  Bi fîlmê 
Ji Qefesê Çûkek Firiya dengê 
xwe bi 5 Xelatên Oscarê digihîne 
dinyayê. Ev fîlm ji romana Ken 
Kesey hatiye adaptekirin, roman 
jixwe navdar bû lê bi fîlm berhem 
giha asteke din. Michel Foucault 
di pirtûka xwe ya bi navê Dîroka 
Dînîtiyê de li ser kiryarê desthilat-
dariyê yên li hember dînan dinirx-
îne û piştî heyama 19an Mala 
Dînan, Navendên Rehabîlîta-
syonê û Timarxanê destnîşan 
dike. Lewra desthilatdar û dewlet 
êdî dînan di nav çar dîwaran de 
asê dihêle, çavdêriya wan dike, 
dermanên nû li ser wan diceribîne 
û wan bêtesîr dike. Li ser van fikr 
û ramanan nivîskarê romanê  Ken 
Kesey romanê dinivsîne, Miloš 
Forman jî fîlmê wê dikşîne. Bi min 
mijara fîlmê têra xwe balê dikşîne; 
Randle Patrick McMurphy serlîs-
tikvan e û xwe li dînîtiyê datîne 
da ku ji girtîgehê bê derxistin. Her 
çiqas McMurpy sûcdar be jî tiştên 

ku têne serê wî, meriv dixe nava 
aciziyekê. Lewra berê wî didin 
nexweşxaneya dînan, êdî li wir 
di nav dînan de dijî û hêdî hêdî 
di nav nexweşxaneyê de rastî 
qanûnên tund tê. McMurpy him li 
hember qanûnên nexweşxaneyê 
radibe him jî bi dînên nexweş re 
têkiliyeke xurt datîne û bi wan re 
hevaltiyê dike. Di vir de rexneyeke 
derhêner li sîstem û pergalê 
heye, ew jî di karaktera Hemşîre 
Mildred Ratchedê em dibînin. Bi 
otorîte, baş û nebaş her çibe, serî 
tewandinê ji nexweşan dixwaze 
û dibêje tişta herî baş, her car û 
her dem ew dike. Lêbelê “nexweş” 
dermanek ji bo başbûnê nabînin 
belkî ji bo girêdana bi qeyd û 
bendan an jî hînkirina serîtewand-
inê dibin. Ev rexneyeke serdema 
me ye jî û bi taybet wê demê li 
Amerîkayê psikyatr û derûnnasî 
tê niqaşkirin. Çewa desthilatdar 
mirovan bixe yek şikl û şemayê, 
ma ev ne xerabiya herî mezin a li 
dijî rûmeta mirovî ye? Divê li ser 
lîstikvaniyê jî meriv heqê Jack 
Nicholson (McMurphy) bidê. Ew 
xwediyê rolên nevrotîk û dînîtiyê 
ye, di fîlmê The Shiningê (1980) 
de jî bandoreke kûr û giran li ser 
mirov dihêle.  Jack Nicholson 
(McMurphy) û Louise Fletcher 
(Ratched) Xelatên Akademiyê yê 
lîstikvaniya herî baş distînin. 
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Por – Bila Tav Bide Hundir

Fîlmê Por (Hair, 1979)  bi navê 
xwe yê din Bila Tav Bide Hundir 
(Let the Sun Shine in) an jî bi he-
man navî, xwedî straneke bi nav û 
deng e jî. Forman bi vî fîlmî xela-
tan nedaye ser hev lê dîsa fîlmekî 
kult yê serdeman hiştiye. Çîroka 
Hîppîyan bi zimanê wan dibêje û 
ew heyama anarşîzm û nifşa 68an 
li hember desthilatdarî û milîtarîz-
mê, bi zimanê muzîkê radigihîne. 
Mîhrîcana bi nav û deng Wood-
stock li hember şerê Viyêtnamê 
nerazîbûneke hêja ye. Ji Hîppiyan 
re Zarokên Çîçekan jî tê gotin 
lewra gava ku şer û mîlîtarîzmê 
protesto dikirin, çekên di destê 
leşkeran de bi gul û çîçekan xemi-
landin, pê re jî ev nav li ser wan 
ma. Derhêner Miloš Forman him 
muzîkalîte him jî rihê wê heyamê 
yê serkêşî, azad û dijotorîter li ber 
çavan radixe.

Ragtime

Ragtime (1981) bi derhêneriya 
Miloš Forman ji romana E. L. Doc-
torow tê adaptekirin. Wekî gelek 
fîlmên xwe bi vî fîlmî jî serkeftinê 
di Xelatên Akademiyê de dibîne 
û di 8 beşên Oscarê de dibe 
endam. Di vî fîlmî de karakterê 
sereke, muzisyenê reşik û nav-

dar Howard Rollins (Coalhouse 
Walker Jr.) dibînin. Fîlm honak û 
rastî (fiction-nonfiction) di nav hev 
de dihewîne. Walker tevî şert û 
mercên destpêka heyama 20an 
a Amerîkayê bûye muzisyenekî 
“ragtime”ê. Him serkeftî ye him jî 
bûye xwediyê erebeyekê lê gava 
ji bo zewacê amadehiyê dike rastî 
neheqiya çermspîyan tê. Vê ne-
heqiyê qebûl nake û ne ji reşikan 
ne jî ji ewlekarî û dadê ti bersivek 
nastîne û berê xwe dide rêya tol-
hildanê. Fîlm li malbateke çermspî 
diqewime ango em bi çavên wan 
van bûyeran dibînin. Destpêka 
fîlm çend sehneyên ku fîlmên 
bêdeng tînin bîra me û bi wan jî 
em civaka Amerîkayê, hilbijarti-
na serokatiyê, erebe û trimbêlên 
Fordê, Sêhrbaz Houdini û şerê 
cîhanê hindik hindik dibînin. Miloš 
Forman bi tevahî têkoşîna çer-
mreşan bi mûzîka Ragtimeê, dide 
ber kameraya xwe. Ragtime li 
gorî hin lêkolîneran forma pêşî ya 
cazê tê hesabkirin lê cudahiya wê 
jî ji cazê heye ku wekî çeşîdekî 
serbixwe yê muzîkê tê qebûlki-
rin. Di ragtimeê de piyano amûra 
sereke ye û bi tempoyeke qetqetî 
lê dikeve. Helbet ev muzîk ji nav 
ro û rojeva çermreşan derketiye, 
mîna caz û blueseê.

Gel û Larry Flynt

Gel û Larry Flynt (The Peo-
ple vs. Larry Flynt, 1996) fîlmekî 
biyografîk û xelatgir yê derhêner 
Forman e. Di fîlm de jiyana Larry 
Flynt û têkoşîna wî ya ji bo kovara 
bi navê Hustlerê dixe mijara sereke 
û li dor û bera wê helbet em re-
wşa dad û edaletê ya Amerîkayê 
dibînin. 2 namzediyan yên Xelatên 
Oscarê bi dest dixe. Forman di vî 
fîlmê xwe de jî kesekî ku li derveyî 
civakê û li derveyî nirx û pîroziyên 
gel dimîne, datîne ber kameraya 
xwe. Dihêle ku em hemû roj û 
şevan pê re, bi jiyana wî re û têkili-
yên wî re rûbirû bimînin.

Man on the Moon

Zilamê li Hîvê (Man on the 
Moon, 1999) ne ji dinyaya me 
ye an jî heta niha rê û resmên 
komediyê ji binî ve guherandiye. 
Wekî gelek fîlmên wî yên din bi-
yografîk e û bûye êdî çîroka Miloš 
Forman. Henek û qerfên wî pirê 
caran ji rastiyê nayê veqetandin 
çimki derdê Andy Kaufman ne 
tenê ken e belkî jê zedetir şoq û 
heyirîmayîn e. Gava ku henekan 
dike temaşevanan dixe nava kel 
û kelecanekê lewra temaşevan 
jî nizane bê rewşa komediyê bi 
ku de rê de dere. Jim Carry di vî 
fîlmê biyografîk de karakterê Andy 
Kaufman ji nû ve vedijîne û bi rola 
xwe dibe xwediyê Goldên Globeê. 
Kesekî ne li gora dem û wextê ye 
û xwestiye şoreşê pêkbîne li ber 
çavên temaşevana ne. Ev jî bêgu-
man fîlmografiya Miloš Forman 
de xeteke sereke ye ku karak-
terên nerihet, aciz, ji derveyî rê û 
rêzikên dema xwe bi hostatiyeke 
hûr û mûr dineqişîne.

Bi giştî meriv kare nêrînek wiha 
ji fîlmografiya derhêner derxe. Wî 
serê xwe bi ‘dîn’bûnê êşandiye, 
li vir dinîtî ew mirovên ku ji klîşe 
û qalibên li ber çavan xerakirine 
û xwe li beşên curbicur qirase 
kirine, li ser wan disekine, wan ji 
xwe re dixe mijara sereke. Helbet 
ev adapteyên pirtûkan û bijartina 
biyografiyan gava ku tê kirin yan jî 
gava derhêner li serê biryar dide, 
ev mirovên derasayî hildibijêre. 
Heta fîlmê wî yê dawî Xeyaletên 
Goyayê (Goya’s Ghost, 2006) 
sedsala 18em bi awayekî tablotîk 
û helbestî vedibêje. Bi Xeyaletên 
Goyayê sedsala 18em a Îspan-
yayê û bi fîlmê Amadeus jî sedsa-
la 18am a Awisturyayê bi rih û can 
tîne ser perdeya sînemayê. 

Forman û Şêwaz

Carinan senarîst û derhêner 
rastî û heqîqetê dikarin nebêjin, 
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veşêrin û kêm bikin yan jî bereksê 
wê, karin hinek agahiyan ji ber 
xwe ve lê zêde bikin. Bi ekol û 
şêwaza xwe, mora xwe li fîlm dix-
in. Gelek pirtûk û seneryo bixwe 
jî hatine guhertin, adaptasyona 
wan hatiyekirin û wekî din hin 
tiştên li gor fîlm ne pir balkêş bin, 
ji nav fîlmnameyê hatiye derxistin. 
Derhênerê mezin Kurosawa li ser 
fîlmnameyê wiha dibêje: “Derhê-
nerekî baş bi senaryoyeke baş 
kare şaheserekê çêke. Bi heman 
senaryoyê derhênerekî ji rêzê 
kare fîlmekî ji rêzê çêke. Lêbelê 
ji senaryoyeke nebaş derhênerê 
herî baş jî nikare fîlmekî baş jê 
derxe.” Ji bo wê jî derhênerên 
mezin an bi xwe senarîst in an 
jî ew bi senarîstên pêşketî re 
dixebitin. Miloš Forman tevî 
seneryoya hazir û amade, hêştiye 
ku ji ber xwe ve (tuluat) diyalog 
an jî axaftin hebin. Di vir de meriv 
adaptasyonên Stanley Kubrick 
jî kare têxe navê ku wî mora li 
çîrok û serpêhatiyê xistiye. Tenê 
kişandina fîlm dilê wan rihet nekiri-
ye ku li pey hurgiliyên seneryoyê 
ketine. Stanley Kubrick nivisandi-
na seneryoyê an jî adaptasyonê 
bêhtir tevlîhev kiriye û bi nivîskar û 
zanist Arthur C. Clarke re hevka-
riyeke balkêş datîne. Ji aliyekî 

ve Clarke romanê dinivsîne ji aliyê din ve jî Kubrick li ser senaryoyê 
dixebite. Pêşî fîlm tê nîşandan paşê roman. Di warê xeyala zanistê de 
fîlmekî hêj jî xwedî niqaş e. Em behsa fîlmê 2001: Dastaneke Fezayê 
(2001: A Space Odyssey, 1968) dikin.

Daxwaza min ew e ku bi berfirehî li ser fîlmê Amadeus xwendinekê 
bikim ji bo we jî ez ê bihêlim hejmareke din. Him fîlm, seneryo, karakter, 
sedsala 18an, arîstokrasî û hesûdiya di nav fîlm de hewcehî heye ku bi 
hûr û kûr were kolan. Forman fîlmên ku çêkiriye ne ji bo dema xwe tenê 
çêkiriye zimanekî wî yê takakesî û civakî heye ku ew bandora xwe digi-
hîne heta nav dilê mirov. Çîroka ku dibêje weke stranbêjekî bi şîroveya 
xwe distire. Heta hejmara din fîlmografiya Miloš Forman bidin ber xwe 
û dest bi temaşê bikin, dubare û sêbare jî temaşe bikin li gor min gelek 
fîlmên wî vê heq dikin. Forman 2018an de çû ser dilovaniya xwe û li 
pey xwe dinyayeke bê ser û binî hêştiye.

Li gor Miloš Forman di dîroka sînemayê de  
10 fîlmên herî baş ev in

Amarcord, 1973, Federico Fellini

American Graffiti, 1973, George Lucas

Citizen Kane, 1941, Orson Welles

City Lights, 1931, Charlie Chaplin

The Deer Hunter, 1978, Michael Cimino

Les Enfants du paradis, 1945, Marcel Carné

Giant, 1956, George Stevens

The Godfather, 1972, Francis Ford Coppola

Miracolo a Milano, 1951, Vittorio De Sica

Raging Bull, 1980, Martin Scorsese

*Di sala 1971an de bi fîlmê xwe yê Taking Offê diçe Cannesê û li wir 
Xelata Mezin (Grand Prix) distîne. 

Tabloya Xelatan ya Milos Formanî

Sal Fîlm
Xelatên Akademiyê Xelatên BAFTAyê Xelatên Golden Globeê
Namzedî Xelat Namzedî Xelat Namzedî Xelat

1965 Loves of a Blonde 1 1
1967 The Firemen’s Ball 1
1971 Taking Off 6
1973 Visions of Eight 1 1
1975 One Flew Over the Cuckoo’s Nest 9 5 10 6 6 6
1979 Hair 2
1981 Ragtime 8 1 7
1984 Amadeus 11 8 9 4 6 4
1989 Valmont 1 1
1996 The People vs. Larry Flynt 2 5 2
1999 Man on the Moon 2 1
Hemû 33 13 27 10 30 14
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HEVPEYVÎN  
BI ALÎ KEMAL ÇINAR RE

KOVARA TEMAŞE
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Kurtejiyana Wî 
Ali Kemal Çınar

Nivîskarê Sinaryo, Çêker û 
Derhêner  Sînemayê ye. 

Ali Kemal Çınar li Amedê 
hate dinyayê. Di sala 
2004’an de kurtefîlmê 
xwe yê yekemîn kişand. 
Bi tevahî derhêneriya deh 
kurtefîlman kir û sinaryoyên 
wan nivîsand. Di 2013’an 
de yekemîn filmê xwe yê 
metrajdirêj ( Kurtefîlm/Kisa 
Film) ku di bin bandora te-
crubeyên kurte fîlmên wî de 
mabû, kişand. Filmê Veşartî 
ku di 2015’an de kişand, di 
Festivala !f İstanbul ya 15. 
de xelata Fîlmê Herî Baş û 
di beşa SIYAD’ê de dîsa xe-
lata Fîlmê Herî Baş stand. 
Heman fîlmî di  28. Fes-
tîvala Queer ya Hamburg’ê 
de Xelata Juri wergirt. Di 
2017’an de bi navê Gênco 
fîlmê xwe yê metrajdirêj 
yê sêyemîn kişand û di 
28.Festîvala Fîlman ya 
Navnetewî ya Ankara de 
xelata Fîlmê Herî Baş bi 
dest xist. Di sala 2018’an 
de bi fîlmê Di Navberê De/
Arada ji Pêşbirka Netewî ya 
2018’an Xelata Jurî ya Tay-
bet û ji 5.Festivala Duhok’ê 
ya Navnetewî ya Fîlman 
xelata FIPRESCI stand. Ali 
Kemal Çinar hê jî li Amedê 
dijî û fîlman dikişîne.

“Min xwest “Veşartî” bibe 
û bişibe Veguherîna Kafkayî”
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Pirsên Temaşeyê:

• Elî Kemal zarokekî çewa 
bû, xortekî çewa bû û gava bû 
derhêner bû kesayetekî çewa?

Dema biçûk bûm, ez piçek 
fediyok bûm. Min hest û hîsê xwe 
di nav xwe de dijîya. Mala me jî 
di nav Suran de bû û hûn zanin 
aksîyona wê zêde bû lê ez dîsa jî 
kesekî sakin bûm. Kovareke biçûk 
ku li serê Star Wars hebû min 
dinêrî. Meraqa min a sînameyê di 
biçûktîyê de çêbû. Ez û hevalên 
xwe diçûn sînemayê –çiqas kêm 
fîlm hebin jî- me li ser wan diaxivî. 
Wextê zanîngehê jî min bîryara 
xwe li ser sînemayê da. Ji alîkî ve 
beşa ku min dixwend ji aliyê din 
ve jî diçûm kargeha sinemayê ya 
bajarê mezin ya Amedê.

• We li zanîngeha Dîcleyê di 
beşa werzîşê de xwend. Werzîş 
û sînema ji hev dûr xûya dikin, 
gelo rêya we ji werzîşê ber bi 
sînemayê ve çewa çû? Bandora 
kî/çi li ser we çêbû û we berê 
xwe da sînemayê? Yan jî xeyalê 
zaroktîyê bû?

Bi xwe min bi gokê jî dilîst, ez 
û hevalê xwe em kom dibûn û 
me dilîst. Heta min gavek di aliyê 
profesyonlîyê jî avêt. Li ber vêna 
hûner jî hebû. Dûre ji werzîşê dûr 

ketim. Ez jî çûm kargeha sîne-
mayê li gorî planên xwe. Erê, 
herdû ji hev dûr xûya dikin lê 
ne pir dûr in. Çimkî di Kurtefîlm 
de û di Veşartî de jî laş hebû, 
çiqas veşartî be jî mesele laş bû. 
Meriv kare bêje bêhemdî eleqa 
herdûyan çêbûye. Têkîlî jî heye, 
çîmkî meriv laşê xwe nas bike, 
hişê xwe jî nas dike.

• We di fîlmê xwe yê Kurte 
Fîlm de jî behsa sînemagerê 
kurd Yilmaz Guney kiribû. Gelo 
bandorek çewa li ser we kir? 
Em Yilmaz Guneyekî çewa di 
fîlmên we de dibînin?

Meriv wextê li sînemagerên 
tirkiyê dinêre, Yilmaz Guney di 
alîkî de sûde daye wan û ketine 
bin bandora wî. Bi alîkî din jî 
sînemagerên kurd, ez jî pir ji vêna 
cûda nînim, ez jî di nav vê de 
me. Yilmaz Guney ji bo me tiştekî 
cûda ye di nav sînemayê de. Ne 
tenê di aliyê erdnigarîyê de di 
aliyê dinê de jî ciyê wî cûda ye. Di 
Kurte Fîlm de jî tiştekî wusa heye 
min vêna kiribû mijar, karekterê 
Alî Kemal di navbeyna malbata 
xwe da pevçûnekî dijî û Yilmaz 
Guney jî ji bo sînemagerên kurd 
bav e. Têkîlîya min û bav, sînema 
û Yilmaz Guney wek têkîlîya bav 
û kur e. Tiştekî din jî heye ku her 

zarok serê xwe ji bav re radike. 
Her çiqas ez nikaribim weka wî 
çêbikim jî sînemaya min de Kurte 
Fîlm pir naşibe sînemaya Yilmaz 
Guneyî.

• We di çend hevpeyivînê 
xwe de jî diyar kiriye, “ez dixwa-
zim xwînerên me jî hîn bikim”, 
gelo wek derhênerekî hûn herî 
zêde ji kîjan derhêneran hez dik-
in? Û çend fîlmên ku hûn ji wan 
hez dikin karin bêjin? Têkîlîya 
fîlmên pêşnîyar û sînemeya we 
çewa ye?

Ez ji yê kevn hez dikim. Carl 
Dreyer, Yasujirō Ozu û Godard ji 
yên nû Aki Kaurismäki, Tsai Ming-
Liang û hwd. Di aliyê nêzîkatiyê 
de min bi zanistî têkîlîyek çênekir. 
Lê ez zanim di nav de heye. 
Tsai Ming-liang, Carl Dreyer jî 
car carina dibînim. Lê ez nikarim 
bêjim di filan fîlmê xwe de wek vî 
derhênerî tevgerîyam. Teqez sûd-
girtinek heye lê bi veşartîye.

• Arîsto dibêje: “Hûner 
teqlîd e”! Her hûnermend pêşî 
bi teqlîdê dest pê dike û dûre 
şêwaza xwe diafirîne. Ezbenî, 
afirandina şêwaza we di Kurte 
fîlm de derdikeve holê û di 
Veşartî, Gênco û Di Navberê de 
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jî dewam dike. Ev pêvajo çewa 
bû? Proseseka zor bû û hûn 
xwe nêzî kîjan rêbaza sînemayê 
dibînin?

Teqlîd di kurtefîlman de hebûn. 
Wextê meriv fîlmekî/derhênerekî 
temaşe dike sedî sed dikeve bin 
bandora wî. Dema meriv dikeve 
setê yan senaryoyek dinivisîne 
vê yekê hîs dike û dibeje ev fîlm 
dişibe vî fîlmî yan jî dişibe vî 
derhênerî. Jixwe fêrbûn jî li ser 
teqlîdê ye. Hûn zanin, di Veşartî 
de wextê Alî Kemal dê veguherîna 

wî çêbibe, diçe parkê teqlîda jinekî 
dike, jin çi hereketê dike, ew jî wê 
hereketê dike. Di wir de jî fêrbûn 
heye, wek ku di neynikê de xwe 
dibîne û dixwaze wê teqlîd bike. 
Zarok jî wusa ne. Di hûner de jî 
wusa ye lê divê meriv jê dûr bise-
kine. Temam, meriv tiştekî hîn dike 
lê divê li gorî wê bifikire, li gorî wê 
amûrê tiştekî din çêke. Di vê astê 
da hûner dest pê dike. We got tu 
xwe nêzîkî kîjan rêbazê dikî, ez 
xwe nêzîkî pêla nû ya Fransayê –
Godard, Trafault- dibînim.

• Di fîlmên we de pir leqayî 
mînîmalîzasyonê hatim. Ji xeynî 
vê jî di hin hevpeyivînên we de 
jî diyar e, di piraniya Sînemaya 
Kurdî de pirsgrêkên aborî hene. 
Gelo sedema ev mînîmalîzekiri-
na we aborî ye yan şêwaza we 
ya derhênerîyê ye?

Di navbeyna wa de têkîlî heye. 
Derhênerek mînîmalîzasyonê 
hilbijartibe sedem aborî ye. 
Têkîlîya sedem û encam weha ji 
min tê pirsîn. Tê hemberî herkesî 
jî ne tenê ez. Mînak dibêjin bela 
aborîyan sînemaya Îranê tune ji 
ber wê mînamalîzyonê dikin. Ez 
wusa nafikirim. Milyon dolarê min 
jî hebin (dikene) ez ê dîsa bi vê 
şêweyê çêbikim. Çimkî ez bi vê 
şêweyî jê fêm dikim. Fîlmekî ne 
sade be ji wan hez nakim, hişê 
min bi wan naxebite. Vê pirsa te 
rast e, ez mînîmalîzeyê tercîh 
dikim ku sedema wê ne aborîye bi 
zanebûn e, bi tercîh e, bi estetîk 
e. Ev di fîlm de jî xwe eşkere dike. 
Meriv kare vêna di aliyê teknîkê 
de bêje, aborî tuneye teknîk heye. 
Şêwaza min mînîmalîzasyon e.

• Min şibandinek di fîlmê we 
yî Veşartî de bi pirtûka Franz 
Kafka bi navê “Veguherîn”ê 
de dît. Lehengê sereke Gregor 
Samsa serê sibê şîyar dibe 
û xwe wek bihokek (zirqîtik) 
dibîne. Mijara guherandina 
zayendê jî wusa di carekê de 
diqewime. Gelo ev şibandin rast 
e? Bandora Franz Kafka di fîlm 
de heye? Hebe çewa ye?

Sedî sed bandora wî heye. 
Wextê min sernayoyê nivisand 
navê wê jî “Veguherîn” bû. Piştî 
wî min navê fîlm guherand çimkî 
dîrekt referans dida. (dikene) 
(Te vêna pirsî, ev pir kêm hati-
ye ber min. Pir kêfa min hat, we 
vê girêdanê bi hev re çêkir). Di 
destpêka çîrokê (pirtûk) de tu 
bûyerê dibînî, di Veşartîyê de jî 
tiştekî wusa heye. Di deqeyekî da 
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mesele çi ye, tê gotin. Dîrekt, sedî 
sed girêdana wî bi Kafka re heye. 
Min dixwest bişibe ya wî jî. Kafka, 
di aliyê wêjeyê de kesayetek grîng 
e. Pir sûd daye min, di aliyê wê-
jeyê da, di aliyê çîrokê de, tiştekî 
mûhîm e. Kes pir nabêje aliyê 
mîzaha wî, absûrdîzma wî jî heye 
û min jê bandor girtiye. 

• Hûn wek lehengên sereke 
di fîlmê xwe de dilîzîn, ferqeke 
wiha ket ber çavê min. Kîloya 
we ya herdû fîlmên (Kurte Fîlm, 
Veşartî) pêşîyê ne wek ya Gên-
co ye. Hûn wek karbidestê wer-
zîşê ji bo fîlmên xwe bi awayekî 
werzîşî ji bo lehengan amade 
dibin? Ev yek zor e yan?

Bi zanistî min amadekarî nekir. 
Lê di gênco min dixwest ku ez fît 
xûya bikim. (dikene) divê min ko-
stûm li xwe bikirana. Di Kurte Fîlm 
û Veşartî de amadekarî tunebû, 
bi çi awayî bûna jî çêdibû. Lê di 
Gênco de min dixwest zikê min têr 
jî xûya bikirana, pêkenokek di wir 
da jî çêbibûna. Ji bo Gênco dîsa jî 
min li xwe dinêrî (bi rastî min ferq 
nedikir lê wa we ferq kiriye)

• Hûn wek derhêner û him jî 
wek lîstikvan dileyizin. Gelo di 
vê yekê de kîjan zêdetir kêfa we 
tîne pişt kamereyê yan pêşîya 
kamerayê?

Bi rastî herdû jî kêfa min tînin. 
(dikene) Erê, karê min derhênerî 
ye vêna zanim. Berî kamerayê 
jî kêfa min tê. Lîstikvanî jî xweş 
e, dixwazî bi şeklê xwe, mîmîkê 
xwe tiştekî bêjî. Lê tu bêjî tê kîjan 
tercîh bikî, sedî sed derhênerîyê 
ez ê tercîh bikim. Lîstikvanî jî ji 
min re wek hobîyek e. Heya ji 
destê min bê ez dixwazim bilîzim, 
ger derfetek çêbibe. Em du meh e 
di karantînayê de ne, me dest bi 
kurtefîlmekî kir ez, hevjina min û 
zarokê min (dikene) di fîlmekî da 
dilîzîn. Yanî derfet hebe ez dixwa-
zim bilîzîm. Lê zehmet e, mesela 
ez Di Navberê Da nelîstim, min 
vêna ferq kir.

• Hûn aliyê teknîkê de jî dix-
ebitin?

Belê, di çend fîlman der-
hênerîya dîmenê min kir. Yê hev-
alan jî carna ez dikim. Ev mesele 
di aliyê derfetê de ye. Fîlmên 
pêncem de min nekir yekî din kir. 

Karê dengê û hwd. Meriv karê 
xwe yê zêde ji ser xwe bavêje, ji 
bo derhênerîyê baştir e. Çimkî wê 
demê hêza te perçe nabe. 

• Di fîlman de malbata we 
jî dilîze, gelo nêrîna wan li ser 
sînemayê çi ye? Pêşî çi bû, 
aniha çi ye?

Di destpêkê de kes bawer 
nedikir. Çimkî tu dibêjî ez ê 
fîlmekî bikişînîm. Mînak tu bêjî ez 
ê pirtûkek, helbestek binivîsîm, 
di vir da pirsyar tune ye hertişt 
eşkere ye. Tu bi pênûsê û lênûskê 
ve mijûl dibî. Lê sînema, kamera 
ye, ekîpman e, butçe ye. Ji ber 
wê jî kes bawer nedikir, min jî 
bawer nedikir. Di vî alî de tengasî 
jîyam, jixwe Kurte Fîlmê dixwest 
bi vî alî de çêbikim. Dû ku Kurte 
Fîlm derket çû festîvalan, hêdî 
hêdî malbat bi min bawer kirin. 
Matmayî jî diman lê ew jî digotin 
em alîkar bibin hema bila biqede 
û derbas bibe. Paşî dîtin vîya 
digehîje cikî, danîşana wî çêbû, çû 
cîkî, qal dikin, ji ber xwe ve gotin 
wisa be tiştek tê de heye (dikene). 
Hêdî hêdî gav bi gav bawerîya 
wan çêbû. Dema di Veşartî de li 
Stenbolê de xelatên mezin girt, 
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wê çaxê bawer kirin. Di vî karî de, 
tiştek têkeve destê te û tu tiştekî 
qezenc bikî encex bawerî te bikin, 
mixabin. Ji xeynî wê “yaw huner 
e, tiştên vala ne” -hûn jî dizanin-. 
Yanî divê tiştekî deynî ber wan 
bêjî “min vîna qezenc kir” xelat be 
xelat e, pere be pere ye. Wextê 
vana dertên holê derdora te jî mal-
bata te jî bawer dike. Vêna herkes 
dijî wextê dibêje ez hunerekî çêdi-
kim, bi malbata xwe re pev diçe 
yan jî bi derdora xwe û bi hevalê 
xwe re. 

• Di Kurte Fîlm de hûn 
henekê xwe bi xwe dikin? Ev 
di sînemayê de pir tune? Heta 
du teşxîsa nexweşîna bawesîrê 
starana ‘Min Bihistî’ Mihemed 
Şêxo hebû (henekek xweş bû). 
We vêna çewa çêkir? Karin 
piçek behsa çêkirina Kurte 
Fîlmê bikin?

Rast e, di wî fîlmî da min 
henekê xwe bi xwe kir. Drama jî 
hebû tê de. Bi piranî mîzah bû, 
mînak mesela bawesîrê wextê 
tu ji yekî re bêjî ez bawesîr im dê 
bikene lê wextê tu ji yekî re bêjî 
ez qanser im dê li ber bikeve, 
ev jî pêkenok e. Mesela stran 
û bawesîrê jî wusa ye; stran, 
dramatîk e lê bawesîr pêkenok e 
û ev herdû li ba hev jî mîzahek din 
derdixin holê. 

• Êdî piranîya kurdan li baja-
ran dijîn û ev bûye realîteyeka 
kurdan, lê pir kes hê jî fîlmên 
xwe li gundan û polîtîk çêdikin. 
Lê fîlmên we bi piranî ji re-
alîteya kurdî ya polîtîk dûr xûya 
dike, gelo ji ber vê, rexne hatin 
ji we re yan na? Rexne baş bûn 
yan xerab bûn?

Di dema Kurte Fîlmê de ev 
mijar qewimî. Herkes êdî (şêweya 
min) fêr bû bi Veşartî û Gênco re. 
Nîqaşên di derveyî sînemayê de 
û yê polîtîk jî çêdibûn. Mixabin 
temaşevan jî wusa fêr bûbun ku 

divê fîlmê kurda polîtîk be, gere 
qala mesele û problemên kurdan 
bike û mijarên wusa bin. Lê tu 
radibî qala bawesîrê dikî, ev jî 
tiştekî absûrd e jixwe. Ger ku tu 
ji min bipirsî polîtîkayeka mezin 
di vêna de heye; tu fîlmekî kurdî 
çêdikî û him ‘tiştê tewşo mewşo’ 
çêdikî, ev jî polîtîkayek mezin 
e. Vê mijarê pir hate niqaş kirin, 
çêrî min jî kirin (dikene) û gelek 
kes jî jê hez kirin. Ne tenê li aliyê 
kurdan li aliyê tirkan jî tiştekî wusa 
çêbû. Ez zanibûm wextê derkeve 
dê nîqaşek wusa çêbibe lê kes 
nikare bêje ev ne fîlmê kurdan e. 
Di vir de ev nakokî heye; dibêjin 
ev ne polîtîk e û fîlmekî kurdî ye, 
di nav sînemaya kurdî de ciyê wî 
heye. Di alîkî de ev nîqaş xweş 
e jî. Wextê hate niqaşkirin mat-
mayîbûnek çêbû. Piştî Veşartî 
derket êdî gotin ev mêrik wusa ye 
(dikene). Gotin me vîna fêm kir. 
Veşartî jî wusa kurdî ye, li vê erd-
nigarîye ye, malbat kurdî ye, kes 
nikare bêje ne ji sînemaya kurdan 
e. Ev ji min re jî baş bû, min jî xwe 
azad hîs kir. 

• Di Navberê De fîlmê we yî 
herî polîtîk bû, polîtîka di her 
sê fîlmên we yê din de kêm 
bû. Gelo ev polîtîzekirina Di 
Nevberê De ji ber rexneyan we 
çêkir yan hesteke kurdî bû ku 
bu sedema Di Navberê De?

Di Navberê De polîtîkaya wî li 
ser ziman e. Her tişt li ser ziman 
diqewime. Wextê mijara fîlm jî 
bibe ziman sedî sed dibe polîtîk. 
Dîsa her tişt yek e; şêwe heman 
tişt e, mîzah heye, absûrdîzm 
heye û wextê li honandina çîrokê 
dinêrî dişibe yên din. Tenê di wir 
de amûrek heye û ew jî fîlm dike 
polîtîk. Min dixwest tiştekî wusa 
çêbikim lê di nîyeta da min de ez 
tiştekî polîtîk çêbikim tunebû. Di 
her fîlman de polîtîka û sîyaset 
heye, hewce nake tu mijar û çîro-
ka xwe bikî polîtîk; kamera çewa 

tevdigere, gotinên te çi ne, tu wan 
çewa dibêjî jixwe ev polîtîkayek e. 
Jixwe bi kurdî be dibe polîtîk.

• Di Kurte Fîlm û Veşartî 
de we li ser normên civakî 
pir sekinî mesela bawesîrê û 
vegerandina zayendê, ezbenî ev 
li ser gel çewa bûn? Ji merivên 
we û ji hevalên dora we dîtin û 
rexneyên çewa ji we re hatin? 

Fîlmên min yê din çewa hate 
temeşekirin Veşartî jî wusa bû. 
Tenê di aliyê malbatê de pirsgirêk 
hebûn. Pirsgrêkek çêwa: min digot 
bira diya min û bavê min temaşe 
nekin, min fedî dikir. Di serê de 
çend sal derbasbûn hê nû min 
hişt ku di festîvalekî de temaşe 
bikin. Min fedî dikir ku ev jî tiştek 
taybetî ye. Dê û bavên min bertek 
jî nedan, kêfa wan jî ji fîlm re 
hat. Temaşevanên derdorê çewa 
acêbmayî diman ew jî wusa ecêb-
mayî man. Di nav nîqaşê wan de 
tiştekî hişk nehat. Veşartî, Gênco 
û Di Navberê De li Amedê jî hat 
nişandan lê bertekek neyînî ji wan 
nehat. 

• Di Veşartî de gava lîstikvan 
dipeyivî rûyê wî nedihat xuya 
kirin. Ev yek jiber zêdekirina 
mîstîzîmê bû? 

Di wir de metafîzîk teqez tune 
ye. Mesela wê jî zayend, ‘veşartî’ 
tê jiyandin di vê erdnigariyê de 
û tirkiyê de, bi rastî li dinayayê jî 
wusa ye. Min dixwest wê hêstê bi-
dim. Van meseleyan meriv dixwa-
ze veşêre, naxwaze eşkere bike. 
Di alîkî din de nêzîkî çîrokbêjîyê 
bû, weka ku qala çîrokekî dikirin. 
Yek çîrokê ji derva dixwend û bi 
devê wan diaxivî. Awaya dengbê-
jîyê min dixwest têximê, jixwe di 
Mem û Zînê de jî dengbêjî heye.

• Gênco fîlmê yekem ê kurda 
ye ku fîlm li dora superqehre-
manekî diçe û tê. Ev çewa hate 
hişê we? Prosesa vê çewa bû?
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Ez bixwe ji fîlmên superqehre-
manan hez dikim. Belkî em tev bi 
bi superqehramanan mezin bûn. 
Lê gere superqehramanê min li 
gorî min bûna (dikene), ne wek 
yên Holywood yan jî Ewropî bûna, 
divêt kurd bûna. Ji vê fikrê dest 
pê kir. Yekî wextê nikare sarincê 
veke, bi hêza xwe veke. Di dest-
pêkê de dîmenekî wusa hebû. 
Dûre ev yek mezin bû. Wextê 
meriv li ser cûreyek sînemayê 
tiştek bikişîne supuerqehreman, 
western, tirs hwd. meriv dîrekt 
dikeve sînemayê. Meriv li van 
mînakan dinêre û tiştekî din ava 
dike. 

• Em çima di fîlmên we de 
Diyarbekirê pir nabînîn? Ciyên 
dîrokî, nîşaneyên kurdan, Sûr, 
Baxên Hewselê û ya herî girîng 
Çemê Dicleyê? Sedem çi ye?

Wextê meriv li fîlmên kurda 
dinêre; yan xweza heye, gund 
heye, bajarên kevn heye ev ji min 
re piçek oryantalîst tê bi rastî û 
çîrok li paş dimîne. Belkî derhêner 
û yan jî hûnermend bi çîroka xwe 
bawer nake, fîlmê xwe bi nêrînên 
Rojavayî nîşan bide. Rojavayî 
çewa dixwaze lê binêre, ew jî 
dixwaze bi vî awayî nîşan bide. 
Ev ji bo min pirsgrêk e, pirsgrêkek 
mezin e. Tiştek wusa nayê bîra 
min; hema ez fîlmê xwe bikişînim 

û ciyên dîrokî hebin. Wextê mijar 
di wir de derbas bibe, wê demê 
tê nîşan bidî lê ez qet naxwazim 
ew dîmen têkeve pêşîya çîrokê. 
Ez nabejim herkes wusa dike lê 
bi piranî, wextê meriv li kadraja 
wan dinêrin; kadraj fireh be, ya 
Sûr heye yan jî çîyayek mezin 
heye. Yanî ez karekter dibînim 
yan ez wê xwezayê temaşe dikim! 
Ez fîlm temaşe dikim yan tu min 
di wî bajarî yan jî di wê xwezayê 
de digerînî! Ji min re tûrîstîk tê. 
Ev pirsgrêk ji min re mezin tê. 
Wextê meriv rabe tiştek çêke divê 
pirsgirêkên pêşîya xwe derxe 
holê û wan pirsgrêkan çareser 
bike. Tevgera min wusa bû. Ez bi 
zanebûn naxwazim bajarên kevn 
û xweza derkeve, ger derkeve jî 
divê çîroka wê li wir derbas bibe. 
Wextê rexneyeke min hebe, ez 
ê bi fîlmê xwe wî rexne bikim. Ez 
kesî sucdar nakim lê wextê meriv 
vana derxe holê û em derkevin 
civînekî ez ê vêna bibêjim. Pirs-
grêkek hebe divê derkeve holê. 
Ger pirsgrêkeka min jî hebe divê 
merivên me rexne bike, bertek 
nîşan bide û fîlmê xwe li gor vê 
bertekê çêbike. Divê ez xeletî û 
pirsgrêkan li di nav fîlmê xwe de 
derxim holê û herkesê din lazim 
e wusa bike yan sînemaya kurdî 
pêş nakeve. 

• Hûn karin piçek jî behsa 
kurtefîlm û belgefîlmên xwe 
bikin?

Min çend kurtefîlm û belgefîlm 
kişand, ev ji bo min bûn perwerde. 
Wextê ez li fîlmê xwe kurtefîlman 
dinêrim ferqa di navbeyna wan 
dibînim. Minak di fîlmên min yê 
pêncemîn de jî mîzah tune ye 
absûrdîzm tune ye. Yê min jî 
xûyekî min heye ez ji tiştekî hez 
bikim jî dû demekê jê aciz dibim. 
Çar fîlmên pêşî jî nêzîkî hev in tê 
de mîzah heye, absûrdîzm heye, 
ez ji vêna piçek dûr ketim. Min 
xwest ez tiştek cuda çêbikim. Ez 
karim bêjim mîzah di salên dawî 
de ji min re giran hat. Belkî ez 
dîsa vegerîm vê yekê.

• Lehengê Osman tîrkî dipey-
ive lê fêm nake, kurdî fêm dike 
lê nikare bipeyive. We vî fikrî ji 
çi îlham girt?

Lehengê sereke Osman birayê 
min e û kurdîya wî bi rastî nebaş 
e (dikene), pir kêm e. Di çend 
dîmenê Kurte Fîlmê de jî lîst. Kêfa 
wî ji fîlm re hat û dixwest tê de be 
û bilîze. Ew jî digot “tu çima nahêlî 
ez bilîzîm?” min jî digot “kurdîya 
xwe bi pêş bixe û were tê de 
bilîze.” Ew jî her car dixist mesele 
ez jî li ber diketim. Paşê min jî got 
ka ez derfetekî bidimê. Ne wek 
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‘fêm dikim nikarim biaxivim’. Min 
wî hinekî çep û rast kir. Piçek ab-
surdîze kir û min got bila Osman 
jî karibe tê de bilîze. Sedemê der-
ketîna Di Navberê De jî birayê min 
Osman bû. Jixwe ziman jî hertim 
mijara kurdan e. Tu zanibî jî mijar 
e, tu nizanibî jî mijar e (dikene). 
Ez têrî xwe dikim lê ez xwe têr 
û tije jî nabînim. Yek tê dibêje 
di zimanê de xeletî heye, ez jî 
ji yekî din re dibêjim di zimanê 
te de xeletî heye. Ez bawerim 
ev mesela ziman jî tu carî dê 
neqede. Mînak li ser medayaya 
civakî yê bi kurdî dinivîsîn dibêjin 
te ev xelet nivîsîye. Ji yê kurdî 
dinivîsin re dibêjin çima dinivisînî, 
yên nanivîsîn re dibêjin çima 
nanivîsînî. Li gorî min ev pirsgirêk 
dê hertim jî hebe. Erê, Osman bû 
sedem lê bingeh ev bû. 

• Di Nevberê De fîlmekî we 
yî polîtîk bû ku behsa, di jiyanê 
de meriv nikare du tiştan bi hev 
re çêke, dikir. Gelo ev fîlm li ser 
perwerdaya bi zimanê zikmakî 
bûna dê awayek çewa derketi-
bûna?

Helbet perwerde hebûna belkî 
ev fîlm dernekata holê. Vê trav-
mayê jî wê hertim bi min re hebe 
çîmkî diroka wî kevn e, ne deh sal 
e yan jî bîst sal e, nêzî sed sal e, 
ji sed salî jî zêdetir e. Min jî xwest 
ez di Di Navberê De perwerde, 
dîtîn, tevgera bi ziman, nîşan 
bidim. Wek Di Navberê De jî heya 
meriv zimanê xwe hîn nebe nikare 
zimanekî din hîn nabe. Her gav 
ev kêmasî û travma wê bi me re 
hebe çimkî em duzimanî ne. Heta 
meriv yekî bi rastî hîn nebe nikare 
yekî din hîn bibe. Di navberê De jî 
min xwest vê nîşan bidim. Di fîlm 
de Osman karê temîrê dikir, ew bi 
eslê zimanê xwe temîr dikir. Pirs-
girêk jî jixwe ev temîr bixwe ye. 
Tu car jî ê nebe weka berê. Min 
dixwest ez vê hestê derxim holê.

• Pêşnîyar û şîretên we li sînemagerên kurd yê nû çi ne?

Ger ji tiştekî bawer bin, divê israr bikin, ev tiştekî pir mezin e. Tiralî 
di nav sînemagran de wekî virosê ye, wekî koronayê ye (dikene). 
Sînemager kengî tên ba hev qala vî tiştî dikin, dibêjin: “ger derfet hebe 
em ê çêbikin, butçe hebe em ê çêbikin”. Yan jî ew bixwe tiral e û ji 
xwe re li manîya digere. Di vî alîyê de divê hinek dîsiplîne bibin. Meriv 
bixwaze, ez bawer nakim astengîyek derkeve pêşîya meriv. Çi derfetên 
wan hebin, çi derfetên me hebin gerek em wî bikar bînin. Ji xeynî wê 
jî şansê me tune ye. Yanî em li benda çi disekinin, em nikarin li benda 
derfetên mezin bisekinin! Çi hebe di destê meriv de wê bikarbînin û bi 
wêrekî bikin, wêrekî lazim e. Bixwebawerî hebe heya ji destê wan tê 
divê tiştekî çêbikin. Heya meriv tiştekî çêneke nikare biaxive.

• Niha li ber destê we fîlmên yan jî projeyên nû hene ku hûn li 
serê dixebitin?

Fîlmê min yê nû adaptasyonek e. Min ji pirtûkê adapte kir. Navê wê 
“Berîya Şevê” ye, nivîskarê wê jî Erhan Sunar e. Ew bi xwe jî hevalê 
min e. Min pirtûkê pir eciband. Dema min xwend min biryar dabû ez ê 
vêna bikişînim lê min digot du sal an sê salên din. Rojekî em bi Erhan 
rûniştibûn min îlhamek, sûdek girtibû min got: “Erhan bes e, em vêna 
bikişînin.” Dûre me dest pê kir. Par di sibat û adarê de domîya û qedîya. 
Aniha post-prodûksîyona wê didome. Vê salê dernekeve dê sala din 
derkeve. Em aniha dişînin festîvalan. Vê koronayê jî biqede dê festîval 
bidomin.

• Pirsa dawî, ji bo gelê me yê di nav vê şewba Koronayê de 
(hêvîya me teva em jê zû xelas bibin) hûn karin çend pêşnîyarên 
fîlm û rêzefîlman bikin, da ku ji tengasîya malê xelas bibin?

Netflîxa we hebe wê sêr bikin (dikene). ‘The Platform’ karin sêr bikin. 
Rêzefîlmê ‘Comunty’ baş e. Ev rojane û sivik in. Kêfa meriv tînin. The 
Platform ne pir sivik e lê Comunty sivik e. Erê lê dijberî hev in lê belkî 
kêfa meriv bînin. Ji xeynî wan karim fîlmên;

- Fîlmên Carl Dreyer.

- Persona ya Ingmar Bergman.

- Fîlmên Tsai Ming-liang. Ya ku ez jê hez dikim, ‘Li Wir Seet Çend 
e?’ (What Time is it There?).

- Fîlmên Aki Kaurismäki.

- Fîlmên Jim Jarmusch, pêşniyaz dikim.

Temaşe |e-Kovara Hunerî ya Sînemayê

47



PIRTÛKXANEYA 
SÎNEMAYÊ: 

BÊWELATÎ,  
SÎNOR  

Û MIRIN

CAHÎD BAŞKARA
cahit.baskara@gmail.com

48



Hevalekî çend pirtûk pêşnîyarê 
min kirin. Di nav wan de pirtû-
ka M. Mizgîn Arslan a bi navê, 
“Kürt Sineması; Yurtsuzluk, Sınır, 
Ölüm” jî hebû. Mijara pirtûkê li 
ser paşeroj, dema niha û siberoja 
sînemaya Kurdî ye û nirxandinên 
li ser van mijaran hene. Pirtûk bi 
zimanê Tirkî ye ango kurd sîne-
maya xwe bi zimanê tirkî dixwînin 
û dinirxînin. Nirxandinên di pirtûkê 
de, bi taybetî jî nirxandina Mizgîn 
Arslan ev yek derdikeve pêş ku 
ji bo fîlmek bibe malê Sînemaya 
Kurdî pêwîst e, zimanê wî fîlmî bi 
Kurdî be. Hemû nivîskarên pirtûkê 
li ser vê xalê li hev kirine. Îroniya li 
ber çavan jî ev e; zimanê pirtûkê 
bi tirkî ye, xuya ye ku ji wan tu kes 
ji vê îroniyê aciz nebûye.

Tespita M. Aslan a li ser sîne-
maya kurdî “serîtevlîhev e” ev di 
nirxandinên derhêneran de jî xuya 
dike. Bahman Qobadî hevpeyvî-
na bi Felix Koch re vê rastiyê 
wiha tîne zimên: “Êdî pergal û 
sansûr ne xema min e. Heta niha 
ji bo fîlmên min xwe bigihîne 
temaşevanên Îran û Kûrdan, min 
vê tiştê nedikir... Niha sînemayeke 
li gorî rê û rêbazên xwe digerim, 
ne ku li gorî rê û rêbazên fîlmên 
kurdan nîşan nadin. Her tişt divê 
li gorî fikir û ramanên min bin, yên 
ku ez bi rastiya wan bawer im 
fîlmên xwe de nîşanî wan didim.” 
Qobadî bi vê gotina xwe ji serîtev-
lîhevbûnê çawa ber bi zelalbûnek 
ve çûye aniye zimên. Tiştên ku 
Qobadî dibêje ji bo hemû huner-
mendan derbasdar e. Helwes-
ta hêzên serdest li dijî çand û 
hunera kurdan têra xwe tund e. 
Hunermend ji ber hêzên serdest 
berhemên wan qedexe nekin, 
ew bi xwe berhemên xwe sansûr 
dikin; bi gotina Qobadî “ji rastiya 
xwe dûr dikevin.” Di dawiyê de 
sinemaya kurdî ya “serîtevlîhev” di 
dîtina nasnameya xwe de xwedî 
hin pirsgirekan e. 

Wek her tiştî, di bingeha 
hunerê de jî dualîtî heye. Hun-
er li ser dîrok û civakê risteke 
guherîner û vegerîner çêdike û 
vê guherandina civakê jî ji xwe re 
dike mijar. Ger mirov di têkbirina 
dogmatizma xwe de zîrek be ew ê 
hêzekî bêhempa derkeve. Sîne-
maya Kurdî jî xwe ji dogmatizmê 
xelas bike dikare ji bo pêdiviyên 
gel, bibe bersiv û risteke pêşeng. 
Mustafa Gundogdu di nivîsa 
xwe de dibêje, “Di navbera gelê 
cîhanê de kurd bi têgiha ‘mirovên 
çekdar’ tê nasîn. Encax, kurd 
ji bo guhertina vê têgihê ketine 
nav xebateke micid û cidî. “Ev 
nêrîneke dogmatik û oryantalîst e. 
Helbet mijara berhemên huner-
mendan ne tenê kurdên bi çek û 
çekdar in. Dîrok û çanda kurdan 

Mizgîn Aslan di gotara xwe 
de sînemaya kurdî wek “serîte-
vlîhev” pênase kiriye. Bi rastî ne 
tenê sinemager, hunermend û 
her wiha siyasetmedarên kurd jî 
ji aliyê zimanê kurdî, serî tevlîhev 
in. Aslan dibêje ku “Min dema 
fîlma bi navê Tov ( bi tirkî: Tohum, 
2009) kişand, bêdudilî karakterên 
min bi Kurdî axivîn.”. Xuya ye 
Aslan, di zimanê fîlmên xwe de 
di nav nakokiyê de bûye. Piştî du 
fîlmên bêdeng dikşîne, vê biryarê 
dide. Bi rastî di hemû xebatên me 
kurdan de ev nakokî xwe dide 
der. Em zanibin ku zimanê me di 
nav xetereyeke mezin de ye. Ji 
ber vê jî divê em ji bo sînemaya 
kurdî (Helbet hemû xebatên xwe) 
zimanê kurdî bikin xeta sor. 
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jî pir dewlemend e û pirsgirêkên 
kurdan yên cuda jî hene. Huner-
mend dikarin di berhemên xwe de 
li ser van yekan rawestin. Lêbelê, 
‘kurd çima mirovên çekdar in?’ 
pêwîst e bersiva vê pirsê, huner-
mendên kurd bi zimanek etîk û 
estetîk di berhemên xwe de nîşanî 
gelê cîhanê bidin. Di berxwedana 
Rojava de gelê kurd li seranserê 
dinê, bi berxwedaneke bêhempa 
hat naskirin û hemû cîhan, kurdan 
bi tev çekên destan hembêz kirin. 
Derhênerên navdar yên cîhanê 
jî kurdên çekdar û şervan kirin 
nav mijarên fîlmên xwe. (Helbet 
di fîlmên wan an de jî tiştên werin 
rexnekirin pir in) 

Di pirtûkê de behsa fîlmên 
tevgera azadiyê nehatiye kirin. 

Tenê Mehmet Aktaş di nivîsa 
xwe de bi hevoka, “Dema salên 
2000î, hezkirina sînemayê di nav 
milîtanên kurd de jî zêde bû. Wan 
an jî bi fikra,’kesekî têkoşîna me 
nekir fîlm’,dest bi kişandina fîlmên 
xwe kirin” aniye zimên. Lêbelê bi 
şêwazekê ku tune hesibandiye 
û biçûk dîtiye vê kiriye. Dîsa ew 
dibêje fîlmên tevgera azadiyê 
mîhrîcanê kurdan de bi coşeke 
mezin hatiye temaşekirin. Madem 
gel xwedî li van fîlman derdikeve, 
hewce ye nirxandin û gotin jî bi 
rêzdarî bin.

Ayça Çîftçî di nivîsa xwe de bal 
kişandiye li ser înkarkirin û bişafti-
na kurdan. Dîsa têgiha “tunekir-
in”ê di nivîsa xwe de bi kar aniye. 

Çîftçî wiha dibêje: “Dema 
berxwedanan li herêmê pirs-
girêk xwe didan der, dewletê bi 
awayekî xerab û rijd polîtîkayên 
xwe pêk anî. Di nav van kiryaran 
de bi piranî polîtîkaya bişaftinê 
ya qirkirinê meşandiye. Encax 
Çiftçi bi gotina “bi awayekî nizanin 
çibikin” pêkanînên hember gelê 
kurd tên bikaranîn nerm dike. 
Li holê pêkanînên “bi awayekî 
nizanin çibikin” tune, berovajî 
li holê pêkanînên bi pênaseya 
Raphael Lemkin “bi armanca 
civakan ji holê rabikin, bingeha 
jiyana civakê îmha bikin kiryarên 
cuda bi kordîneke navendî hatiye 
meşandin” heye. Polîtîkayên cuda 
wek, “komkujî, zirar dayîna laş û 
hişmendiya civakê, sirgûnkirin, 
xwe gîhandina derman û xurekê 
de astengî, qedexekirina ziman, 
çand û huner hwd.” hatiye meşan-
din û Neteweyên Yekbûyî (UN) 
ve kiryarên bi navê “nijadkuştin 
(jenosîd)” pênase kiriye. Bi kurtasî 
di sed salan de kiryarên li hem-
berî kurdan tên kirin nîjad kuştin 
e. Ayça Çiftçi jî pir baş zane ev 
kiryara tên çi wateyê. Lê mixabin 
qet têgihîna nijadkuştinê neaniye 
ziman. Dibe ku nexwestiye an jî 
newêriye. 

Wek nirxandinên di pirtûkê de 
hatiye ziman nav van bîst salên 
dawî de hunermendên Kurd lî-
jneya sînemayê de berhemên baş 
derxistine holê. Mizgîn Aslan û 
nivîskarên amedekarîya pirtûkê de 
cih girtine bi kurtasî rê û rêbazên 
sînemaya kurdî anîne ziman. Bi 
gotina Mizgîn Aslan “Sînemaya 
Kurdî nimandina xwe encax çîroka 
xwe bi zimanê xwe bîne ziman 
pêk tê.” Sînemaya Kurdî serî 
tevlîhevî û dudilî xwe rizgar bike, li 
hemberî êrişên nîjadkujî avakirina 
nasnameyeke netew û têkoşîna 
rizgarbûnê de wek saziyek rista 
xwe bilîze. Ked û dilê we sax be, 
rê ya we vekiribe.
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Di hejmara yekemîn a kovarê 
de ez ê ji we re fîlmekî ji nav dem 
û wextên berê bînim lê ev fîlm 
kevin nebûye û nabe jî. Beriya 
ku dest pê bikim, dixwazim hêvî 
û bendewariya xwe ji bo we 
xwînerên Kurdî û sînemahezan 
bînim zimên. Ev kovar, nû dest bi 
weşanê dike. Hêvî dikim ku hemû 
xwîner û sînemahez çêj û tehme-
ke xweş û bêhempa jê werbigrin. 
Kovar di nav xwînerên Kurdî de 
nemaze jî di nav sînemahezan 
de bi sekn û armanca xwe, cihekî 
taybet bigre. Bi vê hêvî û baweriyê 
ez ê vegerim ser nivîsa xwe.

Film di sala hezar û nehsed 
û pêncî û heftan (1957) de li 
Emerîkayê hatiye kişandin. Der-
hênerê fîlm Sidney Lumet e. Mijara 
fîlm li ser pergala darizandina bi 
juriyê ya li Emerîkayê ye. Weke ji 
navê fîlm jî tê fêmkirin juriyeke ji 
dozdeh kesan pêk tê. Ji bilî çend 
xulekên pêşî, hema bêje tevahiya 
fîlm bi nîqaşên di navbera en-
damên juriyê de derbas dibe. Der-
hêner, di holeke biçûk de dixwaze 
bi dozdeh kesan re peyamekê bide 
temaşevanan. Piştî me ev agahî 
dan, em derbasî nirxandina ber-
hemê bibin. Bi rastî gelo derhêner 
bi vî fîlmî ku ji saet û nîvek pêk tê û 
bi nîqaşên juriyê dibore dixwaze çi 
peyamê bide me?

herin ser kar û mala xwe. Lewra 
di herka fîlm de, em fêm dikin ku ji 
bilî jurîyê heştemîn hemû juriyên 
din xwedî rojevên cuda yên weke 
xwegihandina pêşbaziya gogê, 
danasîna şirketa xwe, pirsgirêka di 
navbera xwe û kurê xwe de û hwd. 
in. Ango li hember rastiya ku der-
barê jiyana kesekî de biryar bigrin 
gelek bêxem û bêfehm in. Ger em 
encamê ji niha ve bibêjin, fîlm bi 
biryara ‘gumanbar ne tewanbar 
e’ bi dawî dibe. Lê xala grîng û 
armanc a derhêner ne ev e.

Mirov armanca derhêner di 
sedema erênekirina Henry Fonda 
de dibîne. Ku Fonda dema dibêje 
‘na’ juriyên din dipirsin: ‘Tu bawer 
î ku kujer ne ew e?’ Fonda dibê-
je, ‘na, ez wisa nafikirim, bi tenê 
dixwazim em hinek li ser mijarê 
nîqaşê bikin’. Di pêvajoya nîqa-
şên jurîyê de em fêm dikin ku her 
endam li gorî hest û serpêhatiyên 
xwe û biryarên ku dadê re ne 
eleqedar in dane. Bingeh û sede-
meke wan a zexim jî nîne. Lewma 
di her axaftin û angaştên dijber 
de, di nav xwe de jî dikevin nav 
nakokiyan. Lêbelê hin ji wan ku 
tevahiya hincetên wan tên pûçkirin 
dev ji rik û eksa xwe bernadin, ji 
ya xwe nayên xwarê. Mijar ji bo 
hinekan ji pêşdaraziyê jî dertê û 
dibe ego. Lê hin endamên juriyê 
jî, ji biryara xwe gumanê dikin û 
fikrên xwe diguherînin. Bi pirs û 
pirsyarên nû pêvajoya lêpirsînê 
jî hûr û kûr dikin. Mirov dibîne ku 
ew angaştên xurt û zexm çiqas 
bêbingeh û ji rêzê ne. Ev jî nîşan 
dide ku dema pêşdarazên xelkê 
bişkên, mirov dikare çi bike…

Di fîlm de gelek nîqaşên hêja li 
ser angaşt û bûyerê dertên pêşiya 
me û weke ku me li jorê jî anî 
zimên di dawiyê de mirov û me-
jûyê lêpirsîner û berpirsyar bi sekn 
û biryardariya xwe bi ser dikeve. 
Ango dad û edalet bi ser dikeve. 
Derhêner çiqas ev armanc kiribe 

Mijara fîlm, darizandina zarokek 
nûgihîştî ye. Tê îdiakirin ku zarok 
bi derbeke kêrê bavê xwe kuştiye. 
Dadger, piştî guhdarkirinan angaşt 
(îdiayan) û palpiştên dozger û 
dîneran bi kurtasî çend hişyariyan 
dike û di dawiyê de wiha bang 
li juriyan dike: ‘’We hemûyan, li 
angaşt û palpiştan guhdar kir û hûn 
hînbûn ku derbarê wan de zagon 
û qanûn çi dibêjin. Niha peywira 
we, ew e ku hûn rastî û derewan ji 
hev veqetînin. Zilamek hat kuştin, 
jiyana yekî jî li ser hemanan e. Ku 
li ser tewanbarbûna gumanbar 
di hişê we de gumaneke maqûl 
hebe divê hûn bi biryara ‘guman-
bar, sûcdar e’ bên cem min. Lê 
ku gumaneke we ya maqûl tune 
be, divê bi wijdaneke aram hûn wî 
sûcdar nebînin. Biryara we çi dibe 
bila bibe divê bi yek dengî bê girtin. 
Ku hûn bibêjin gumanbar sûcdar e, 
tu dadger nikare biryara we bigu-
herîne... ‘’ Piştî bang û hişyariyên 
dadger, jurî diçe cihê xwe û nîqaş 
dest pê dikin. Beriya nîqaşan deng-
dayînek jî tê kirin. Ji dozdeh kesan 
yazdeh heb qebûl dikin lê tenê 
jurîyê di rêza heştemîn de dibêje 
na û qebûl nake. Her kes dibêje 
‘jixwe her tim yekê wiha derdikeve’ 
û dihizirin ku ew jî wê dengê xwe 
biguherîne. Li gorî wan wê biryar 
gavek beriya gavekê bê dayin û wê 
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mirov nizane, lêbelê di dawiya fîlm 
de hizreke bişewat jî bi mejûyê 
mirov dikeve. Gelo ku ew kes li 
ber xwe nedana û negotina na, 
ez qebûl nakim wê çi bibûya? Ez 
dibêm ku peyama herî balkêş a vî 
fîlmî ku li ser mirovan tesîrê dike 
jî ev e. 

Belê, sosyalbûn ango civakîbû-
na darazê, ji şûna ku tenê ji aliyê 
dadger û dozgeran ve biryar tê 
dayin, civak bixwe tevlî biryarê 
nabe. Ev yek gelek hêja ye, lêbelê 

gelo civak bixwe çi ye? Di bîr û 
bawerî, berpirsyarî û tegihîştina 
civakbûnê de çi heye? Bêyî ku 
ev pirs bên pirsîn û bersivên rast 
bên dayin, diyardeyeke wekî 
dadê girîng, li ser navê civakbûnê 
radestî raya giştî tê kirin. Bi vê 
yekê dikarin ‘girseyîkirinê’ pênase 
bikin ku ev bi serê xwe vexwendi-
na karasetê ye. Girseyeke ku bi 
fêm, feraset û sinca civakî nehat-
ibe xwedîkirin nikare wekî civak 
were pênasekirin û diyardeyeke 
wekî dadê nikare li benda wê bê 

hiştin. Ku mirov li dîrokê binihêre, 
wê sedema serpêhatiya mirovên 
îro ya bi tênegihiştina dadê û 
pêkneanîna wê re jî bibîne. Lew-
ma beriya ku biryarên dadî bên 
dayîn, divê tegihiştina dîrokî, sincî 
û dadî bi mirovan re bê pêşxistin 
ku ev jî sereke peywira otorîteyan 
e. Lê mixabin pergala serdestan a 
ku li ser bêdadiyê xwe saz kiriye, 
nikare vê pêk bîne. Lewra hebûna 
dadê û ya pergala kapîtalîst, li ser 
bingeheke lihevneker hatiye saz-
kirin. Ango kapitalizmê tunebûna 
dadê, dad jî tunebûna kapîtalîzmê 
ye. Lewma ji cihê ku civakê saz 
bike, wekî pêşandaneke teatral 
hebûna civakê di bin mejûyê 
mirovan de wekî sîmûlasyon 
dihonîne û mirovan qanî dike ku di 
serdemeke dadwer û azad de dijî. 
Ev xefika herî mezin e û di vî fîlmî 
de mirov dikare kûrtir li ser vê raw-
este. Em careke din bihizirin: Gelo 
ku Henry FONDA li ber xwe neda 
dê rewş û serpêhatiya wî nûciwanî 
wê çawa bibûya? Belê ev fîlm e, 
lê di jiyana rastîn de gelo çend 
kes bi vî awayî ‘’hatine darizandin’’ 
û derbarê wan de biryara mirinê 
an jî biryara ku jiyana wan serobi-
no kir, hatine dayin?

Darizandinên ku bi destê 
serdestan têne kirin, tev bi şik û 
guman in, heta piraniya wan jî ne 
rewa ne û ne li gorî rastiya civakê 
ne, darizandin û mehkemekirin li 
gorî berjewendiyên serweran ten 
kirin. Civak jî vê dibîne lê li ser 
navê civakîbûna dadê kesên ku jê 
bêpar in tev li darizandinê/mehke-
mekirinê kirin û nixumandina ras-
tiya dada dercivakî, lîstikeke kûrtir 
e. Lewma li rex nîqaş û nirxand-
inên sereke yên ku li ser vî fîlmî 
hatine kirin pêwîst e mirov di vê 
pacê de jî li rewşa heyî binihêre 
û binirxîne. Ev fîlm dikare ji bo vê 
bibe referanseke hêja. Bi hêviya 
temaşekirineke xweş...
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سینه مای كوردی له و چه ند فیلمه ی دوایی خه ریكه  

هه نگاو به ره و پێشه وه  ده نێت ، به  تایبه تی له  دواین 

به رهه می ئه وجاره  كه  فیلمی سینه مایی )بێكه س( بوو ، 

)بێكه س( وه ك الی زۆرێكمان ئاشكرایه  ده نگۆیه كی باشی 

نایه وه  و بویه  هۆی نانی هه نگاوێكی گرنگ له  سینه مای 

كوردی و ده توانم بڵێم له  فیلمه  كوردیه كان تا ئێستا زۆرترین 

بینه ری هه بووه  ، هۆكاری ئه وه ش بۆ ئه وه  ده گه رێنمه وه  

كه  ئه م فیلمه  جیاوازتر له  هه ر به رهه مێكی تری پێشووتری 

سینه مای كوردی چیرۆكێكی پته وتر و ئامانجدارتری هه بوو 

و تێكه ڵ كردنی فیلمه كه  له گه ڵ چه ند دیمه نێكی كۆمیدی 

و هه ست بزوێن كه  خاڵی سه ره كی سه رنجراكێش بوونی 

فیلمه كه  بوو بۆ بینه ری كورد ، له گه ڵ به هێزی وێنه گرتنی 

فیلمه كه  ده بێ ئه وه ش بڵێم كه  به هێزی جۆری وێنه گرتنه كه  

به  جۆرێك چێژی به  بینه ر ده به خشی ، بینه رێك كه  فیلمێك 

به  دیقه یه كی به رزه وه  سه یربكات به  كوردی ، شتێكی نوێ 

و سه رنج راكێشه  ،چونكه  بینه ری كورد فیلمی سینه مایی 

كوردی نه بینیوه  له وه وپێش به و جۆره  كوالیتی و جوانی له  

وێنه گرتنی، هه رچه نده  دوور نه بوو له  هه ڵه  وه ك فیلمێكی 

سینه مایی بۆیه  تێبینی هه ندێ خاڵم كرد تێیدا كه  پێویست 

بوو باسی لێوه بكرێ وه ك ره خنه  و له  به رهه می داهاتوودا 

دووباره  نه بێته وه  ، بێگومان ئه وه ش بۆ باشتركردنی سینه مای 

كوردی و به هێزتربوونی به رهه مه كانی داهاتوویه تی ، 

زۆرێك له  ره خنه گری فیلمه  سینه ماییه كان له  بنه مای چه ند 

خاڵێكه وه  ره خنه  ده گرن و له سه ر فیلمه كان ده نووسن و 

بۆچوونی خۆیان ده ڵێن ده رباره ی ،وه  له  دوایشدا پۆلێنی 

ده كه ن كه  ئایه  له  سه ر چوار یان پێنج ئه ستێره  چه ند 

ده هێنێت كه  ئه وه ش هۆكارێكی گه وره ی به هێزبوونی 

سینه مای هۆڵیۆده  ، لێره وه  ئێمه ش له  بنه مای ئه و چه ند 

خاڵه وه  ره خنه كان ده خه ینه  روو ، وه  له  پێشه وه  رووی 

ده ره وه ی فیلمه كه  باس ده كه ین :

-1وێنه گرتنی فیلمه كه  به  شێوه یه ك نه بوو له گه ڵ 

چیرۆكی فیلمه كه  بگونجێ ، بۆ نموونه  له  دیمه نێكدا 

ژماره ی زۆری ئۆتۆمبێل ده بینین ، كه  ئه وه ش شتێكه  مایه ی 

پرسیاره  چونكه  گه ر سه یری فیلمه كه  بكه ین ده بینین كه  

له  زه مه نێكی دیاریكراو چیرۆكی ئه و دوو منداڵه  رویداوه  

ئه ویش له  كاتی بوونی رژێمی به عسه  به بێ بوونی هه ره شه  

له سه ری، كه  ئه و كاته ش وه ك الی زۆرێك دیاره  ژماره ی 

ئۆتۆمبێل له  شاره كانی كوردستان به  گشتی كه م بووه  .

-2شێوازی قسه كردنی ئه كته ره كان به  جۆرێك نه بوو 

له  فیلمێكی سینه مایی بچێت ، چونكه  قسه كردنه كانیان 

ره سمیه تی پێوه  دیاربوو له وه ی بتوانن له گه ڵ فیلمه كه  تێكه ڵ 

ببن ، وه  به  شێوه یه كی تر له هجه ی ئه و ئه كته رانه  له  هیچ 

ناوچه یه كی كوردستان بوونی نیه  ، یانی نه  شار و نه  الدێیه ك 

ئه و جۆره  له هجه یه ی هه یه  ، بۆیه  ده قی قسه كانیان زیاتر له  

رێزمانی ده چوو ، ده بێ ده رهێنه ر ره چاوی ئه وه  بكات كه  چۆن 

زمان له گه ڵ شوێنی جوگرافی فیلمه كه  ده گونجێنێت ، ئه گه ر 

مه به ستیشی ئه وه  بوبێت وه ك زمانێكی ستانداری كوردی 

ده قی قسه كان دابرێژێت ئه وه ش هه ڵه یه كی تره  ، چونكه  

گرنگی فیلمی سینه مایی گونجاندنی زمانی ئه كته ره  له گه ڵ ئه و 

رۆڵه ی پێی ده درێت و ناوچه  جوگرافیه كه ی تا فیلمه كه  زیاتر 

پێناسه ی ئه و چیرۆكه  بكه  كه  له سه ری دارێژراوه  .

-3هه ڵه یه كی تر ئه وه یه  كه  ده رهێنه ر نه  ساڵ و نه  

شوێنی جوگرافی فیلمه كه ی دیاری نه كردبوو ، ئه وه ش زۆر 

خاڵی تر ون ده كات له  فیلمه كه  ، بۆ نموونه  ئه وه ی بینه ر 

چۆن دڵنیا بێت له  ڕووداوه كانی ناو فیلمه كه  ، یان ساڵی 

رووداوه كانی ناو فیلمه كه  ، ده رهێنه ر وا پێشانمان ده دات 

كه  كاتێكی زۆر به ر له  ئێستا روویداوه  ، وه ك ئه وه  وایه  

باسی رووداوێكی كۆن بكه ی بێ ئه وه ی دڵنیا بیت له  ڕاستی 

، بوونی ساڵ و شوێن له  فیلمدا جۆرێك به  دڵنیایی به  بینه ر 

ده به خشێت ، یان ئه گه ر ده رهێنه ر ئه و چیرۆكه ی له  شێوه ی 

درووستكراو پێناسه  كردبێت ئه وكاتیش گشت ئه و شتانه  

پێویستی ده كرد .

له  ناوه رۆكی فیلمه كه وه  :

-1 پێوه ركردنی هه ستی مرۆڤ له  هه ر فیلمێكدا 

شتێكی گه وره  و پێویسته  ، له  )بێكه س(دا ئه وه  به  ئاشكرا 

ونه  ، كه سایه تی دانا كه  منداڵێكی بچووكه  و دایك و باوكی 

نه ماوه  ، لێدانی زۆر له  الیه ن برای و كه سایه تیه كانی تری 

فیلمه كه  هیچ كاریگه ریه كی هه ست و سۆزی له سه ر 

جێناهێلێت ، وه  هیچ كاردانه وه یه كی مناڵیانه ی نیه  كه  

پێویستبوو هه یبووایه  ، كه  ئه وه ش هه ڵه یه كی دیاره  له وه ی 

پێویسته  ره چاوی هه ستی منداڵ بكرایه  و كاردانه وه ی 

هه سته كانی به رامبه ر رووداوه كان دیاربووایه  ، ده رهێنه ر 

ویستوویه تی گشت ئه وانه  له  دواین دیمه نی فیلمه كه  پیشان 

بدات ، به اڵم ئه وانه  هیچی ناچێته وه  و شوێنی ناگرێته وه  ، 

چونكه  بوونی هه ندێ شتی پێویست جیاوازه  له گه ڵ بوونی 

رووداوی نووسراو له  فیلمدا ، هه ندێك شت هه یه  پێویستی 

ره چاوی بوونی بكرێ له  هه ر فیلمێكی سینه مایی ، هه ستی 

مرۆڤیش یه كێكه  له وانه  .

-2دیارینه كردنی شوێنی جوگرافی فیلمه كه  زۆر 

شت ون ده كات وه ك گوتمان ، تۆ پێویسته  ره چاوی ئه و 

كۆمه ڵگایه  بكه ی كه  كاراكته ره كانی فیلمه كان تێیدا ده ژین 

، له  دیمه نێكدا دوای مردنی كه سێك كه  ئاگه داری هه ر دوو 

منداڵه  هه تیوه كه بوو ، ئه و دوو منداڵه  به  ته نیا ده مێننه وه  

له  شه وێكی بارانیدا ناچارن له  كۆاڵنه كان بخه ون ، ئه و 

دیمه نه  له گه ڵ هه ر شتێك بگونجێت له گه ڵ كۆمه ڵگایه كی 

كوردی ناگونجێت به  تایبه تی له  كۆندا ، له  كاتێكدا گشت 

كه سایه تیه كانی نێو فیلمه كه  ده زانن دوای مردنی ئه و پیره  

پیاوه  ئه م دوو منداڵه  سه رگه ردان ده بن ، كه چی كه س 

گوێبان پێنادات ، شتێكی سه یره  كه  له  راستیدا بوونی نیه  ، 

وه  له  هه مان كاتدا كه  خه ڵكی ده زانن باوكی ئه م دوو منداڵه  

پیاوێكی چاك بووه  به  گوێره ی وته ی كه سایه تیه كی ناو 

فیلمه كه  ، چۆن وا به جێیان دێڵن !.

-3من له  ئامانجی گشتی فیلمه كه  تێنه گه یشتم ، له  

كاتێكدا ئامانجی ئه و دوو منداڵه  گه یشتنه  به  سوپه رمان له  

سه ره تادا و گۆرانی ئامانجی یه كێكیان بۆ گه یشتن بۆ الی 

كچێك له  دوایی ، وه  كۆتایی هێنانی فیلمه كه  به بێ گه یشتن 

یاخود ئاماژه  كردن به  هیچ خاڵێك له وانه  چ مانایه ك به  

فیلمه كه  ده به خشێێت؟! ، بۆیه  وه ك سه ره تا گوتم جگه  له  

تێكه ڵه یه كی هه ندێ دیمه نی كۆمیدی و هه ست بزوێن 

شتێكی بێ ئامانجه  ، به اڵم له  ئاست فیلمه  سینه ماییه  

كوردیه كان هه نگاوێكی زۆر باشی بڕیوه  .

ئێمه  پێمان خۆشه  سینه مای كوردی له  ئاستێكی به رز 

ببینین نه وه ك خۆمان به  به رزی سه یری بكه ین كه  وانه بێت ، 

)بێكه س( سه ره تایه كه  ، گرنگیدانی زیاتر به  سینه مای كوردی 

به رهه می زۆر باشتر و گرنگتری لێ ده رده چێت كه  بتوانرێ 

رۆژێك بێت وه ك یه كێك له  سینه ماكانی جیهان سه یری 

بكرێت.
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Mindhunter rêzefilmeke 
amerîkî ya sûc û dramayê ye, 
ku 13ê Cotmeha 2017an li ser 
Netflixê hate weşandin. Mijara 
rêzefilîmê ji aliyê Mark Olshak-
er û John E. Douglas ve hatiye 
vehandin û li ser romana İnside 
FBI’s Elite Serial Crime Unitê ye, 
ku ev roman ji aliyê Joe Penhall 
ve hatiye nivîsîn. Çêkeriya rêze-
filîmê li gel gelek kesên din David 
Fincher û Charlize Theron girtine 
ser xwe. Yekem sezona wê di 13ê 
Cotmeha 2017an de li ser Netflixê 
hate weşandin. 

Joe Penhall, him bi Mindhunter 
him jî bi Şahê Dizan ve hewl dide 
bikeve nav derûniya sûcdaran. 

Yekem û tekane karê bi 
rêkûpêk ê Joe Penhall peyamnêri-
ya sûcan bû di salên 20î de, 
û car caran tevlî xebatên 
dedektîvan dibû. Yek ji van karan 

Sîxurê FBIyê Holden Ford li 
gel sîxurek dî yê FBIyê Bill Tench, 
ku Tenh li ser zanistên tevgerî dix-
ebite, di dawiya salên 1970ê yan 
de dest ji boçûna (fikir,raman) ‘ku-
jer, sûcdar ji dayîk dibin’ berdane 
û pişka civakê ya di sûcan da lê 
zêde kirine, ew hewl didin derûni-
ya psîkopat û kujeran bizanin û 
sûcan têbigihên.

Tevî ku FBI piştî bûyerê bala 
xwe bide ser girtina tawanbaran 
jî, lê Holden Ford berevajî vê yekê 
destnîşan dike ku divê bi awayekî 
derûnî lê bê nêrîn.

Bi pirsên weke ‘Tawanbarek 
çawa difikire? Çima wisa difikire?’ 
bi gelek kujer û sucdaran re 
hevdîtinan pêk tîne û travmaya 
derûnî û civakî ya ew kesên ku 
meyla xwe dane sûcan yan jî jix-
we dipeyînin sûcan bi mînakên ci-
hêreng, ji derdora nêz a sûcdaran 
nîşan didin. 

Bi mînakên curbicur nişan didin 
ku tenê tawanbar ne sûcdar e, 
di heman demê da diyar dikin ku 
hêzên ewlehiyê rewşa travmatîk a 
van kesan li baş fahmnekerine û li 
serê nesekinîne. 

Di rêzefilîmê da argûmanên 
derûnî û civakî gelek xuya dikin. 
Ji analîzên utopîk bêtir psîkolojiya 
‘heta hûn li şûna kujerekî/ê nebin 
hûn wî/wê tênagihijin’ hakim e. Bi 
vî avayî atmosfereke ku we ber bi 
mejiyê sûcdar ve radikişe heye. 

Ev kom bi tecawûzkar û 
kujerên herî dirinde re hevdîti-
nan pêk tînin, bi motîvasyonên 
cihêreng dikevin alema wan a 
derûnî, û mijarên weke ‘’hokara 
van sûcan, dema ev tawan kirin 
çi hîs kirine, tîzên wan ên pêş û 
paş bûyerê û şêwazên kirina van 
tawanan’’ vedikolin û pirofîlên 
tawanbaran derdixin hole. 

Di van hevdîtinên rûbirû de 
‘şêwaza jiyana van kesan, zarok, 
têkiliyên malbatî’ tên hisabkirin û 

hevpeyvîneke li gel kujerekî bû, 
piştre dê ev heypeyvîn biha-
ta analîzkirin û li ser vê bihata 
axaftin. Penhall demeke dirêje 
di van xebatan da cî digire, û bi 
qasî ku sal derbas dibin bêtir dê 
bi psîkolojî û patolojiyê re têkildar 
bibe.

Piştre dê bide xuyakirin ku 
tekane rêya ku mirov dikare der-
barê mirovan de tiştekê hîn bibe 
‘’pêşxistina dîtineke psîkolojîk a 
guncaw” e.

Her çi qas afirînerê Mindhunt-
erê Joe Penhall be jî, bi David 
Fincher re bêtir bal kişandiye. 
Çêkerê filîmên mayînde yên 
weke Figt Club û Gone Girl David 
Fincher, derhênerî û çêkeriya 
fîlmê girtiye ser xwe. Fîlm ji aliyê 
gelek kesan ve bi heyranî hatiye 
temaşekirin.
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perspektîvên dîrokî yên ku wan 
kesan nêzî tawanan dikin, derdix-
înin holê. 

Di gelek beşên rêzefilîmê de 
tê hîskirin ku kiryarên me yên li 
ser rûyê erdê hevpar, yekûna wan 
rêzika ne ku kesên din ji bo te 
diyarkirî ne. 

Ji ber ku em di nav civakê de 
têne dinê, di demên pêş da bi 
zincîrên civakê ve têne girêdan. 

Mirovek sûcdar tê dinê, yan 
piştra dibe sûcdar?

Tenê tiştekê dizanim: “Teqez 
divê dayik zarokên xwe bi dilrehmî 
mezin bikin û qencîyê hînê wan 
bikin”

Ev giftogûya di rêzefilîmê da ji 
bo psîkolojya gihaştinê girîngiyeke 
pir mezin heye. Ew cihên ku mirov 
jê dayîk dibin û mezin dibin şêwa-
za tevgerên wan bi xwe re çêdike. 

Di rêzefilîmê de dema polês 
yekem argumana xwe pêşbînî 
dikin divê kujer kurekî latînî yan 
jî reşik be. Lêbele kujer ji civakên 
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►Holden Ford bi Ed Kemper re diaxive 

xwedî şêwazên jiyana wekhev 
derdikevin û piraniya van ji ber 
çewisandina cinsî û hokarên mal-
batî van tawanan pêk tînin. 

Rastiya ku weke ‘’îdraqa dewl-
eta heyî û nijadperestî berevajî 
çareserkirina sûcan, dibe sedema 
tawanan’’ tê paşguhxistin û xe-
batên ku têne kirin diçewisîne. Di 
gelek beşên fîlmê de rexneyeke 
tund li hemberî pergala sizakirinê 
heye. Bi taybet di rêzefîlîmê de 
balê dîkşînin ser sizayên mal-
batan ên neyînî ji bo gihaştina 
takekesan. 

Kujer pirê caran bi kiryarên 
xwe, dixwazin xwe eşkera bikin, 
dema vê yekê dikin difikirin ku 
tepeserkirina li ser xwe, bi nîşan-
dana hêza tund têk dibin. Ev dibe 
sedema çerxeke tawanan ku 
pêşiya wê neyê girtin. 

Diyar dibe ku ev xebata Tench 
û Ford di gelek tawanên ku neyên 
analîzkirin de, bandordar e, ku 
di wan deman da tekane boçûna 
rêvebiran ew bû ‘’pêwîst nake em 
sûcdaran têbigihîjin, divê em wan 
bigirin û idam bikin’’.

Ji bo têgihiştina tawanbarekî 
divê ne li hember wî/wê bî, divê tu 
weke wî/wê li cîhanê binêrî.
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MEHMÛD
B EY TO

FULLMETAL ALCHEMIST: BROTHERHOOD 

SÎMYAGERÊ POLA: 

BIRATÎ
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Anîme, peyveke ecêb e. Heta vê demê jî em kurd biyaniyên vê qadê 
ne. Lê ev qad di sînemaya dinê de cîyek mezin digire ku yên di vê 
meselê de pêşketîne jî japon in. Vê qada fireh êdî ne tenê wek hûnerek 
wek karek aborî jî feydeyeka wê ya mezin jî heye, di sala 2018an de 
tenê bihaya bazara navxweyî 19.9 mîlyar dolar bû. Her çiqas wext diçe 
bazara xwe zêde dike û fireh dibe. Em her çiqas biyaniyên vê meselê 
bin jî japon ne biyaniyên me ne. Heta li ser kurdan jî çend anîme çêkir-
ine.

Anîme û Mangayên li ser kurdan:

1. クルドの星(Kurdo no Hoshi), Stêrka Kurdan (1986). Yekemîn Man-
gaya ku behsa kurdan dike. Behsa Jîro Manabeyê ku bavê xwe winda 
kiriye dike. Diya wî kurd e, bavê wî jî bijîşkekî japon e. Rojekê nameyek 
jê re tê, tê Stenbolê û jiyana wî bi vî awayî diguhere. Ji ber ku Manga 
pir serkeftî nebû tenê şeş cild derketin. 

2. ゴルゴ13 (Golgo13), hejmara 188an de bi navê ‘Şêrê Kal’ de Behsa 
Mele Mustafa Barzanî û têkoşîna kurdan ji bo azadîyê dike.

3. 機動戦士ガンダム00 (Mobile Suit Gundam 00) (2007). Behsa jiyana 
Setsuna F. Seiei bi navê xwe yê rastîn Soran İbrahim dike ku di sedsala 

24an de li Komara Kurdistanê bi 
şerekî dest pê dike. Komara Kurd-
istanê bi navê ‘Krugis Republic’ 
derbas dibe. Soran Ibrahim (Set-
suna) di sala 2008an de duyem 
baştirîn lehengên anîmeyan tê 
hilbijartin.

4. カワと7人の息子たち クル

ドのおはなし (Kawa û 7 kurê 
wî, çîroka kurdan). Di sala 2015 
bi nivîskarîya Etsuko Nosaka û 
Armanc Shakuli ve hatiye nivisan-
din.1

Pêşî dixwazim behsa anîmeyê 
û dîroka wê bikim.

Anîme, bi eslê xwe ji peyva 
fransizî ya anîmasyonê tê. Anîme, 
hûnereka japonan a serbixwe ye 
û bi teşeyê xwe yê resen bi xêz 
û xêzkirinê tê çêkirin. Manga, 
xêzeyên ku hê nehatine fîlmkirin 
û Anîme jî fîlmkirina Mangayan 
e. Kesên ku Mangayan xêz dikin 
wek “Mangaka” tên binavkirin, 
wek wênasazên ku wêneyan xêz 
dike.

Dîroka anîmeyan ne pir kevn 
e û her çiqas ev hûner wek ya 
japonan hatibe naskirin jî di 
eslê xwe de bi tevahî ji nav wan 
derneketiye. Di serê sedsala 20an 
de Fransa, Elmanya, Emerîka 
û Rûsya teknîkên anîmasyonê 
kifş kirin. Osamî Tezûka di sala 
1970an de vê hûnerê dibe Japon-
yayê û li wir belav dike. Li Japon-
yayê wek “mamosteyê anîmeyan” 
tê bi nav kirin. Hin cûreyên hûner-
an heta neçin ciyê rast biser-
nakevin, ciyê wê yî rastîn Japonya 
ye. Di nava deh salan de anîme 
li Japonyayê belav dibe. Di sala 
1980an de êdî li Japonyayê dibe 
çanda japonîyan û li tevê dinyayê 
jî wusa tê nasîn. Di sala 1990an 
de anîme bi awa û teşeyên japon-
an li tevê dinê belav dibe. 

1 - Ji gotara Vakkas Çolak, “Japon Edebi-
yatında Kürtler” Çandname, İlkehaber.
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Niha bi hezaran cûreyên 
Anîmeyan derketine. Û li her qadî 
belav bûne. Mînakên anîmasyo-
nan yê dereyî Japonyayê herî baş 
li gorî min ‘Batman: The Animeted 
Series’ e ku di nav baştirîn ber-
hemên cûreyên DYAyê û yê dinê 
ye. Ji xeynî vana meriv kare bi 
rêzê;

 » Rick and Morty, 

 » Death Note,

 » Cowboy Bebop,

 » One Punch Man: Wanpanman,

 » Avatar: The last Airbender, 

 » Shingeki no kyojin (Attack on 
Titan),

 » Samurai Champloo,

 » Family Guy, 

 » Baccano,

 » Hellsing Ultimate,

 » Code Geass, kare bêje. Ger hûn bixwazin di 
vê dema Koronayê de xwe meşxûl bikin, karin 
li gorî rêzê van berhemên bêhempa temaşe 
bikin.

De em werin ser anîmeya herî baş ku 
mirovahî afirandiye; Fullmetal Alchemist: Broth-
erhood (Sîmyagerê Pola: Biratî). Carna meriv 
hin tiştinan di wextê wê de li gorî rêzeka qederê 
divê sêr bike ku tehm ji hûneran vegire. 

Pêşîya ku vî anîmeyê sêr bikim, min pirtûka 
Paulo Coelho ya bi navê The Alchemîst (Sîmy-
ager) xwendibû. Pir kêfa min ji wê pirtûkê re 
hate, min jî li ser sîmyagerîyê piçek lêkolîn kir 
û eslê wê hîn bûm. Jixwe çîrokên sîmyagerîyê 
dişibin çîrokên me yê folklorî. Dûre min Death 
Note û dûre jî Fullmetal Alchemist: Brother-
hood dît û wê temaşe kir. Ez bêjim senaryo, 
honandin, nepenî, nigaşî û hêza karekterên 
rêzexêzefîlmê ecêb kêfa min anî. Pir xweş li 
hev kiribûn, ji xetayên mentiqî dûr, di dinyayeke 
fantastîk de ji realîzma xerabîya dilê mirovan 
ne dûr ava bubû. Dişibiya realîzmeke efsûnî 
ya çîrokbêjîya kurdan ku ez hê jî aşiqên wan 
im. Bingeha sîmyagerîyê guherandina metalên 
bêqiymet bi kîmayayê bi aliyê zêr ve ye. Ji 
hesin, paxir û zirîçan zêr çêdikirin di çîrokên 
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efsaneyî yên gelên dinê de. Mijara 
vê rêzexêzefîlma me jî Sîmya ye. 

Kurteçiroka -synopsîs- (dibe 
ku piçek spoîler hebin) wê wiha 
ye; herdû birayên (Edward û 
Alphonse) sîmyager ku yek ji wan 
laşê xwe di ber simyayê de daye 
û yê din jî nigê xwe di ber simyayê 
de daye an go birayê biçûk bê be-
den maye û birayê mezin Edward 
jî bê nig maye. Herdû bira du ku 
diya wan dimire dixwazin diya xwe 
bi sîmyagerîyê careke din vejînin 
ku dîsa pê re bi dilşadî bijîn. Lê 
qaîdeya yekemîn ya sîmyagerîyê 
ev e ku ji bo tu sîmayayek çêbikî 
divê tu beramberê wê tiştekî bi 
qasî wê girîng û bi qedr bidî. Lê 
di dinê de tu tişt ciyê rihê mirovan 
nagire û ji ber vê vejîna mirovan 
ne mimkûn e. Wextê vê dicerîbînin 
birayê biçûk laşê xwe birayê mez-
in jî nigê xwe dike berdêl, dûre 
Ed bi zorê rihê birayê xwe dixwe 
nava robotekî lê ji ber vê milê wî 
yê rastê dibe berdêl û jê dibe û bi 

zorê ji mirinê xelas dibin. Îja ji bo 
vê herdû bira dixwazin bigîjin laş û 
nigê xwe û dêya xwe dîsa vejînin, 
dikevin rê û çîroka me dest pê 
dike.

Bi rastî naxwazim zêde 
spoîlera bidim ku ez zanim çi 
tiştekî tirş û tal e. Ez ê behsa 
bingeh, felsefe, xwestek û ku-
rahîya wê dinê bikim ku ê pir 
piçik spoîler jî tê de hebin. Meriv 
kare fikrên sereke wek mirovahî, 
xweşikbûn û bextiyariya hebûna 
mirovahîyê ye. Sîmyager bi eslê 
xwe karin ji berdêla tiştinan hin 
hêmanan bikin dirûvê ku dixwa-
zin. Vê hêza Rastîyê (Xweda) 
daye mirovan. Lê ji bo hêmanan 
bikin teşeyên din divê ji berdêla 
wê tiştek bidin ku navê vêna jî 
qanûna beramber veguhastinê ye. 
Ev jî ji aliyê Rastî ve ji bo mirov 
xwe wek Xweda û xwedayokan 
nebînin hatiye danîn. Bi sîmyayê 
her kes kare bi berdêlekê tiştekî 
bike lê kes nikare ji tunebûnê 

afirindeyek çêbike ku vêna tenê 
Rastî kare biafirîne. Mirov tenê ka-
rin bi zayinê mirovan ji tunebûnê 
ava bikin ku ev jî grîngîya mirovan 
zêde dike. Birayê mezin Edward 
di zayinekî de wusa dibêje:

“Em sîmyager bi hezar salane 
dişxûlin lê nikarin tiştekî wusa 
biafirînin. Mirovek mirovekî din 

diafirîne, ji dil jî mihteşem e. Mirov 
mihteşem in”

Di ceribandina afirandina 
mirovan de her tim sosretîyek 
çêdibe û mirov (sîmyager) nika-
rin mirovan biafirînin, gava ku 
çêdibe jî dêvla mirovan cenewar 
dertên holê. Çimkî tu tiştek ciyê 
rihê mirovekî nagire. Tenê rihê 
mirovan kare ji qanûna beram-
ber veguhastinê ya sîmyayê bê 
berdêl sîmyayê bike. Mirov rihê 
xwe datînin aliyekî û tiştê ku 
dixwazin bikin datînin alîyekî û 
wusa karin sîmyayê bikin çimkî 
bedêla rihê mirovan tune ye û 

►
E

dw
ar

d 
û 

A
lp

ho
ns

e

Temaşe |e-Kovara Hunerî ya Sînemayê

62



ji her tiştê wê dinyayê bihêztir û 
grîngtir e. Ji xeynî vê Homonkulus 
(qamkin) hene ji aliyê mirovan bi 
rihê mirovahîyê û ji kevirê feyleso-
fan ava bûye. Homonkulus tenê 
dikarin xera bikin, nikarin tiştek 
ava bikin, wek mirovan dixuyin 
lê hestên mirovahîyê bi wan re 
tune ye. Herwiha ji bo honandina 
çîrokê sîyaset, xweda, dîn, bawerî 
û ya herî mezin hûmanîzmê di nav 
de li hev anîne. 

Ya ecêb her çiqas mirov 
Homokulusan çêkiribin jî, ew 
xwe ji mirovan mezintir dibînin. 
Bawerîya min ev metafora têkîlîya 
di navbeyna mirovên modern û 
Xweda de ye ku mirovên modern 
jî dixwazin xwe têxin şuna xwe-
dayan. Nakokîyek din Homonku-
lus xwe ji mirovan mezintir dibînin 
(mezinbûn jî hesteka mirovahîyê 
ye) û her homonkulusek bi heft 
gunehên Filetiyê hatiye sem-
bolîzekirin ku ev guneh jî gune-

hên mirovan bi xwe ne. Gelo 
meriv kare bişibe tiştekî/kesekî/
netewekî, her cûre exlaq û tey-
betîyên wan rakin nava xwe û xwe 
ji wan cûda û mezin bibînin?

Kurtasîya çîrokê têkoşîna 
di navbeyna Homonkulus – ku 
dixwazin bibin Xweda û li ber vê 
xwedîyê hestên mirovahiyê jî bin 
- û mirovên xwedî hêza sîmyag-
erîyê – ku divê gerdûnê bi bexti-
yariya xwe bizabin – diçe û tê.

Temaşe |e-Kovara Hunerî ya Sînemayê

63



FÎLMÊN 
TEMAŞEYÊ

KOVARA TEMAŞE
kovaratemase@gmail.com

64



The French Dispatch: (Daleqandina Frensî) 

Derhênerê nigaşî, em ji Grand Budapest Hotel û Moonrise Kingdomê nas dikin, Wes 
Anderson vê demê jî bi lîstikvanên bi nav û deng û bi budceyek mezin vî fîlmî çêdike. 
Fîlm di derbarê rojanmayeka Emrîkî de, li bajarekî Frensî yê nigaşî di sedsala 20an 
de diqewime. Li gorî gotin û hevpeyvîna bi derhênerê re derketina fîlm dê di nav meha 
tîrmehê de be. Li gorî texmîna me ê fîlmekî serkeftî be. Li bendê bin, em li bendê ne!

Derhêner: Wes Anderson

Lîstikvan: Bill Murray, Benico Del Toro, Timothee Chalamet, Frances Mcdormand, 
Owen Wilson…

Şêwaz: Pêkenok, Drama, nigaşî

Dîroka vîzyonê: 24 Tîrmeh
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Black Wîdow (Jinebîya Reş):

Fîlmek di gerdûna Avengers 
(Tolveker) de derheqê qehremana 
Black Widow (Scarlett Johansson) 
de ye. Yê ku zanin Marvel derbarê 
tevê qehremanê xwe yê di fîlmên 
Avengers de fîlman çêdike, hinekê 
wan baş hinekê wan jî xerab bûn. 
Kurtasîya fîlm di derbarê jiyana 
borî ya Black Widowê de ye ku 
hê neketiye koma Tolvekeran. Em 
bawerin ji bo Aksîyonhezan dê 
fîlmekî xweş be û ji ber xweşikbû-
na serlehengê fîlmê dê herkes ji 
fîlm hez bike. Li bendê bin, em li 
bendê ne!

Derhêner: Cate Shortland

Lîstikvan: Scarlett Johansson, 
Florence Pugh, Robert Downey Jr. 
Rachel Weisz, Yolanda Lynes

Şêwaz: Aksîyon, Hatûbat, 
Nigaşî, Xeyala Zanistî

Dîroka Vîzyonê: 6 Çiriya 
Paşîn

Wonder Woman 1984 (Jina 
Mucîzeyan):

Dijminê herî mezin yê Mar-
velê bêguman Dc Comics e ku di 
navbeyna wan de hertim şerekî 
erênî heye, ev yek ji bo pêşketina 
sînemaya superqehremanan û 
temeşevanan qelîte û dîmenên 
xweş in. Yek ji van qehremanê 
Dc’yê jî Wonder Woman e ku 
lîstikvana delal a Îsraîlî Gal Gadot 
lehengê sereke ye. Ji xeynî wê 
Chris Pine yê Star Trekê, Pedro 
Pascalê Narcosê û Robin Wright 
yê House of Cards di nav de ye. 
Ji bo sînemahezan dê du seetên 
xweş bin. Fîlm di derheqê ser-
pêhatiyên Wonder Womanê de 
ne. Çêkerên fîlmê dibêjin ev dê ne 
dewama fîlmê Wonder Womana 
ya sala di 2017an de be. Li bendê 
bin, em li bendê ne!

Derhêner: Patty Jenkins

Lîstikvan: Gal Gadot, Chris 
Pine, Pedro Pascal, Kristen Wiig, 
Robin Wright

Şêwaz: Aksîyon, Hatûbat, 
Nigaşî, Xeyala Zanistî

Dîroka Vîzyonê: 13 Tebax

Tenet (Bawerî) :

Yek ji derhênerên serkeftî û 
navdar Cristopher Nolan, nivîsan-
din û derhênerîya fîlmî dike. Fîlmê 
wî yên pêşî referenseka mezin e 
ji bo me teva dide ku em vî fîlmî jî 
sêr bikin. Fîlm di derheqê sîxurî, 
rêwîtîya deman û di derheqê 
paresanîyê de ye. Lê em bêjin 
agahîyên di derheqê fîlm de pir 
kêm in, Nolan nepenîya fîlmên 
xwe xweş diparêze bavo. Lîs-
tikvanên serkeftî jî tê de ne. Li 
bendê bin, em li bendê ne!

Derhêner: Cristopher Nolan.

Lîstikvan: John David Wash-
ington, Robert Pattinson, Eliza-
beth Debicki, Dimple Kapadia, 
Aaron Taylor-Johnson.

Şêwaz: Aksîyon, Hatûbat, 
Nigaşî, Xeyala Zanistî, Dram.

Dîroka Vîzyonê: 17 Tîrmeh

Temaşe |e-Kovara Hunerî ya Sînemayê

66



Greyhound (Tajî): 

Pêşîya her tiştî bêjim Tom Hanks lîstikvanê sereke ye. Ji bilî vê nivîsandin û çêk-
erîya fîlm jî li ser wî ye. Mijar ji ber pirtûka The Good Shepherd ya C. S. Forester hati-
ye derxistin. Li gorî butçe û kadroya lîstikvaniyê tiştekî baş xûya dike. Fîlm li ser herba 
duyem ya cîhanê ye û bi taybet serpêhatiya destroyereka (keştîyên herbê) Emrîkayî 
de ye. Fermandar Ernest Krause (Tom hanks) jî rêvebirê keştiyê ye. Li bendê bin, em li 
bendê ne!

Derhêner: Aaron Schneider

Lîstikvan: Tom Hanks, Stephen Graham ve Elisabeth Shue

Şêwaz: Herb, Dram

Dîroka Vzyonê: 12 Hezîran
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DIBISTANA SINEMAYE:

TEVGERÊN 
KAMERAYÊ

HEBÛN POLAT
hebunzal_21@hotmail.com
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Di dîroka sînemaya dinyayê de, her welat, her gel sinemaya xwe diafirîne. Kurd jî bi zimanê xwe 
çand û dîroka xwe derbasî sînemayê kirine. Sînema bi Birayên Lumiere yên Frensî dest pê kiriye. Fîlmê 
ewil “Hatina Trênê ya Gara La Ciotatê” di 28ê Berfanbara 1895an da li Parîsê, li salona kafeya bi navê 
Indian Du Grand da hatiye nîşandan. Destpêka sînemayê bi vê çalakiyê tê qebûlkirin. Ji destpêkê û pê 
ve sinema her tim bala girseyan kişandiye û bûye riya coş û kêfxweşiyê. Mijara nivîsa me jî wê li ser 
teknîk û tevgerên kamerayê be.

Pan

Pan tevgera kamerayê ya berwar e. Kamera ji milekî destpê dike û li ser xetekî heta milê din dimênê 
qeyd dike. Ango ji milê rastê destpê dike heta milê çepê û ji milê çepê cardin vedigere cihê xwe yê berê. 
Bi vî awayî kamera nîvxelekî ango nîvbazinî dide ber xwe.

Tîlt

Tevgera kamerayê ya berjorkî 
ye. Di tîltê de kamera li ser 
xetekî ber bi jor ve û jêr ve 
dîmenê dide ber xwe. Ji bo 

mirov baş fêhm bike ku tîlt çiye; 
lazim e mirov serê xwe berjor 
bilind bike û cardin bêyî mirov 
serê xwe bi aliyên rast û çepê 
ve bileqîne, dîsa ber bi jêr ve 

bîne.
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Dolly/Kameraya Şopîner

Dolly, bi navê din kameraya şopîner, kamera bi trîpoteke li ser çar tekelan ku ev çar tekel 
jî li ser du xetan e dişemite, diçe û tê. Kamera bi vî pêşveçûna sekan dîmenê dide ber xwe. 
Mirov dikare teknîka Dollyê bişibîne kursiya nexweşan. Ku nexweşekî li ser sendeliya xwe 
gava pêşve diçe çi bibîne di teknîka Dolyê da jî kamera li ser çar tekelan heman dîmenê qeyd 
dike.

Zoom

Esas ji aliyê gelek kesan ve ev 
teknîk tê zanîn û tê bikaranîn. 

Di zoomê da kamera li cihê xwe 
sekan ango stabîl e. Lê mirov 

dikare bi lensa di nav kamerayê 
da dîmenan nêzîk bike.
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Mezopan

Zelalî her tim bala mirov 
dikşîne. Bi taybetî jî di nav 

dîmeneke şelû de hêlên zelal 
xwe didine ber çavan. Mezopan 

teknîkeke li ser zelalkirinê ye. 
Daxwaz ew e ku bi zelalkir-

inê bala temaşevan bide ser 
derekê, xalekê. Lê gava ev 

balkişandin tê kirin, dîmênên 
li pişt mayî şêlû dibe. Helbet 

berovajî vê jî cara dîmena li pişt 
mayî zelal dibe û pêş şêlû dibe. 

Ango dinava xwe de du teknî-
kan dihewîne. Yek pêş zelalkirin 
û pişt şêlû kirin, a din jî pêş şêlû 

kirin û paş zelalkirin e.

Çarçovekirin

Di çarçovekirinê de bi giştî lîstîkvan tê çarçovekirin. Lê helbet ev nayê wê wateyê ku ob-
jeyek jî neyê çarçovekirin. Derhêner ji bo di honekê de bibe xwedî gelek alternatîfan, kêşanên 
xwe jî li gorî planan cûr bi cûr dike. Wekî mînak; Plana ji dûr ve, plana giştî, plana ji navtengê, 
plana ji sîngê, plana ji nêz ve û plana gelek ji nêz ve...
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TERMÊN SÎNEMAYÊ
  KOVARA TEMAŞE | kovaratemase@gmail.com                                    

Kurdî Tirkî Înglîzî

Lîstikvan Oyuncu Actor, Actress

Dîmen, Dik Sahne Scene

Honandin, Pevxistin Kurgu Fiction

Derhêner Yönetmen Director

Peykî Uydulu Satellite

Xelatên Oscarê Oscar Ödülleri Oscar Awards

Sînemager Sinemacı Film-maker

Perde Beyazperde Screen

Nigaşî Fantastîk Fantastic

Hevpeyvîn Röportaj Interview

Qerf û Henek Komedi Comedy

Dram Dram Drama

Flashback Flashback Flashback

Şêwaz Tür Genre

Dîtin Vizyon Vision

Aksîyonhez Aksiyonsever Action-lover

Serleheng, Serlîstikvan Başrol Lead Actor

Aksîyon Aksiyon Action

Serpêhatî Macera Adventure

Xeyala zanistî Bilim kurgu Science Fiction

Temeşevan İzleyici Audience
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Senaryo Senaryo Scenario

Sixûrî Casusuluk Spying

Rêwîtîya Demê Zamanda Yolculuk Time Traveling

Nepenî Gizem Mystery

Çêker Yapimci Producer

 Şer Savaş War

Anîme Anime Anime

Manga Manga Manga

Rêzefîlm Dizi Series

Belgefîlm Belgesel Documentary

Rêzebelgefîlm Belgesel Dizi Documentary Series

Xêzefîlm Çizgi film Cartoon

Rêzexêzefîlm Çizgi dizi Cartoon Series

Binnivîs Altyazı Subtitle

Kurteçîrok, Sînopsîs Özet Synopsis

Tawan, Sûc Suç Crime

Sezon Sezon Season

Weşandin Yayınlamak Publishing

Derûnî Psikoloji Psychology

Nuştox (Zazaki) Yazar Author

Rejîsor (Zazaki) Yönetmen Director

Unîversal (Zazaki) Evrensel Universal

Temaşe |e-Kovara Hunerî ya Sînemayê

73






