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Ji Edîtoryayê
Silav sînemahezên delal. Bi hêvîya xweşî û tendurîstîya we. Herkes 

dizane ku şewba Koronayê metirsîyek mezin e ji bo me û divê meriv 
li tenduristîya xwe miqate be. Korona bandnorê li tevahîya cîhanê û 
cîhana sînemayê jî kir. Herçiqas leza sînemaya dinyayê bi taybetî leza 
sînemaya Kurdî hêdî kiribe jî hunera heftemîn li ber kerasetan ji xwe 
ra rêyên nû dîtîye û xwe berdewam kirîye, niha jî dike. Me jî lez û heza 
sînemayê di hejmara xwe ya sêyem da heta ji destên me hat, kom kir û 
li hev anî. 

Temaşe dîsa bi mijarên curbecur û nivîskarên giranbiha, bi beh-
sa sînemaya Kurdî û ya dinyayê li ber destên we ezîzan e. Li dor û 
bera Kovara Temaşeyê gelek hewil û xîretên mezin yên nedîtî hene 
ku em spasiya wan dikin. Bi nav jî ji bo Kerem Arî û Awad Pûrî spasi-
yên tînin ziman. Bi vê hejmarê me li ser zimanê sînemaya Kurdî, 
pirsgirêkên wê bi nivîs û serenavên “Di Sînemaya Kurdî da Ziman” û 
“Li Ser Bicîhanîbuyîna Sînemaya Kurdî” mukir bû.  Sînemaya ku xwe 
nikare ji wêjeyê dûr bike jî mijarek balkêş bi serenavê “Li Ber Têgeha 
Temsîlê, Pirtûkek û Fîlmek” jî yek ji mijarên me ye. Herweha derhêner 
Bîlal Korkutî jî li ser temsîlîyeta paytextê çandî yê welatê me Merdînê, 
bi serenavê “Di Sînemaya Tirkî da Temsîlîyeta Merdînê” nivîsek têr û 
tije nivîsî. Di analîzan da jî nivîsên nivîskarên hêja Arjen Arjen, Rojîn 
A_W, Özal Sürmeli û Mehmûd Beyto bi mijarên xwe yên cuda li ber 
destên we ne. Fatoş Yildizî bi “Rêbazên sînemayê 1” û Ferat Kevirî jî 
“Teknîkên Çêkirina Fîlman 1” bi nivîsên xwe yên rêzî dê bi me ra bin. 
Jaro wek herdem bi “Fîlmên Temaşeyê” û Mela Mihyedîn jî “Li Ser Geşt 
û Seyranê Çend Fîlm” gencîneya me ya fîlman tije dikin. 

Ev hejmara Temaşeyê du 
hevpeyivînan dihewîne. Hevpey-
ivîna li gel akademîsyen û der-
hêner Yilmaz Ozdîlî bi berfirehî 
hatiye kirin ku gelek pirs û ber-
sivên balkêş yên li ser sînema-
ya wî, ya kurdî û ya dinyayê tê 
de hene.. Hevpeyivîna Kulîlk 
Elîkakeyî bi lîstikvanê hêja Şêrvan 
Hacî ra jî di kovarê da cihekî 
girîng digire.

Nivîsên zazakî yên hêja 
Mutlu Can, Pinar Yildiz û Welat 
Ramînazad di derbarê derhênerên 
mezin Paolo Pasolonî, Ingmar 
Bergmanî û Îraj Mohammedî 
Razînî da ne.

Nivîsên me yên soranî jî ji farisî 
û înglîzî werger in. Nivîsa Babak 
Karimî û Saîdê Tahirî bi wergera 
Awat Pourî, nivîsa Peter Brad-
shawî bi wergera Hejar Osmanî 
û nivîsa Ivone Marguliesî jî bi we-
gera Şînyar Omerî li ber xwînerên 
Temaşeyê ne. 
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DI SÎNEMAYA KURDÎ DA

“ZIMAN”
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Di hunera sînemayê da fîlm herçiqas ji çêkirina dîmenan pêk were 
jî ji aliyê din ve senaryoyeke ku bi diyalogên baş hatiye amadekirin, 
divê baş hatibe hûnandin. Wekî din em dikarin bêjin hêza herî mezin ya 
sînemayê bi nimayîşê ye, ne bi gotinan e. Gotin bêhtir li hunera edebi-
yatê tê. Hêza herî mezin ya edebiyatê, zimanekî xurt û dewlemend e. 
Ev jî dihêle ku di edebiyatê da hilberînên baştir çêbibin. 

Çêkirina fîlman, bi girtina dîmênên estetîk û di şûna gotinan da ji 
rêzkirina dîmenan teşe digire û pêk tê. Rewşa hilberîna fîlman ji vî alîyî 
ve ji edebiyatê cihê dibe. Lêbelê ev naye wê wateya ku bi zimanekî 
kêm û qisûr ve diyalogên di nav senaryoyê da werin nivîsandin. Çima 
gotin ewqas mûhîm e? Ango gelo em nikarin ji bilî gotinan tiştekî nîşan 
bidin? Helbet em dikarin. Dibe ku baş jî em bidin nîşandan. Lê bes fîlm 
ji bo civakê tê çêkirin. Civak jî xwedî sosyolojiyekê û xwedî têkîliyeke 
civakî ye. Û civak xwe bi ziman îfade dike. 

Di ragihandina fikir û ramanan da alava sereke ziman e. Ziman jî 
li gor civaka xwe xwedî dewlemendiyekê ye. Civakek herçiqas ji aliyê 
zîrêkbûnê ve pêşketî be yan jî jiyana wan, kultura wan tije be, ev bi 
saya zimanekî xurt pêk tê. Miletên ku zimanê wan lawaz in ji aliyê xweî-
fadekirinê ve gelek kêmasiyan dibînin. Fîlmekî baş bi zimanekî herikbar 
û zelal ve dikarê dîmenên li ser fîlm xwuyakirî gelek bi wate bike. Dema 
ku em dinêrin di navbera sînemaya cihanê da miletên xwediye fîlmên 
baş û zimanên dewlemend da parelelîyek heye. Helbet em îstîsnayan 
nefikirin, dema em dinêrin miletên ku xwedî zimanê dewlemend in, 
fîlmên wan jî ewqas hunerî û pêşketî ne. 

Li ser van gotinan di sînemaya kurdî da gelo rewş çawa ye? Belê 
herçiqas em dizanin ku zimanê kurdî pir dewlemend e. Pir zarava, pir 
devok e û xwedî gramereke taybet e. Avantaja kurdî ya herî mezin ku 
kurdî ne tenê ji zimanekî pêk tê. Zimanê kurdî xwedî çar ziman e û 
tevî van ewqas jî xwedî devokên cuda ye. Ev rewş jî zimanê kurdî dixe 
bin sîwaneke pir mezin û dihêle ku sînemaya kurdî pirzîmanî bibe. Ji 
xeynî van çar zaraveyên kurdî ji ber rewşa kurdan ya siyasî, civakî û 
hwd. Di fîlmên kurdî da zimanên din jî tên bikaranîn. Tirkî, farisî, erebî 
û zimanên din ji ber gelek sedemên cûrbicûr di fîlmên kurdî da hene. 
Lê farisî, tirkî, erebî ji ber ku li çar perçeyê Kurdistanê desthilatdar in 
yan ji mecbûrî yan jî ji ber ku kurdên di sînorên van dewletan da dijîn 
bi kurdî baş fêhm nakin yan jî hîç nizanin, di fîlmên kurdî da zimanên 
biyanî hatine bikaranîn. Ev dihêle ku çêkerên fîlmên kurdî bi van 
zimanan fîlmên kurdî çêbikin. Ji bo vê rewşê ez bawerim mînakên herî 
baş fîlmên Yilmaz Guneyî yê ku bi navê Rê (1982) û Kerî (1979) ne. Ev 
fîlm bi mijarên xwe ve çîrok û jiyana kurdan e lê bes ji ber rewşa kurdan 
ya polîtîk hêşt ku çêkerê van fîlman zimanê tirkî bikarbîne. Helbet ev 
rewşa ku ez dibêjim di destpêka sînemaye kurdî da xwuya dikir. 

Aniha kurd êdî bêhtir ketine nav hunerê da. Di her qadên civakê da 
êdî kurd bi zimanekî standart bi rehetî dikarin karên xwe bimêşînin û 
xwe baş îfade bikin. Li her perçeyekî ku kurd lê dijîn bêhtir ji hev fêhm 
dikin û têkiliya wan xurttir dibe. Ev jî di hêla ragihandina fîlman da çê-
keran rihettir dike. 

Ji bilî van gotinan di nasnemaya sînemaya miletekî da ziman xwedî 
roleke sereke ye. Wek krîterek muhîm tê hesibandin. Her çiqas ziman 
ji bo miletekî yek ji şertê yekem be jî ev tişt ji bo sînemaya wî miletî 

jî tê pejirandin. Ji ber vê krîtera 
muhîm, derhênerê kurd Yilmaz 
Guney bûye mijara nakokiyê di 
civaka sînemayê da. Gelo filmên 
Yilmaz Guneyî yên bi navê Rê 
û Kerî li ser sînemaya kurdî tê 
hesibandin? Ev hatiye pirsîn û 
nîqaşkirin di nav dinyaya sîne-
maya kurdî da. Ji ber ku Yilmaz 
Guney bi van fîlmên xwe dixwest 
jiyana kurdan û pirsgirêkên kurdan 
yên polîtîk û civakî bi zimanê kurdî 
bide nîşandin lê Yilmaz Guneyî ji 
ber rewşa siyasî ya Tirkiyê neçar 
ma fîlmên xwe bi zimanê tirkî 
bikişîne. Tişta em dizanin Yilmaz 
Guney dixwest êdî ji bo sînemaya 
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kurdan fîlman çê bike. Vê helwesta xwe hertim dianî ziman. Lê ji ber 
derfetên zehmet û pirsgirêkên jiyana wî nehişt ku fîlmên xwe bi kurdî çê 
bike. Ev rewş ji bo sînemeya kurdî rewşek pir cuda ye. Di sînemayê da 
rewşek awarte ye. Ji ber ku sînemaya miletekî ji ber rewşa wê ya siyasî 
ne bi zimanê wî miletî bi zimanê serdestên wî miletî hatiye çêkirin. Ev 
jî belengazî û bêxwedîbûna zimanê kurdî derdixe holê. Yanî em dibînin 
ziman ewqas muhîm e. 

Dîroka bikaranîna zimanê kurdî di sînemayê da pir nekevn e. Dîroka 
sînemaya kurdî û bikaranîna zimanê kurdî di sînemayê da di heman 
tarîxê da dest pê nake. Em dikarin bêjin ev rewş, rewşeke taybet e ji bo 
çêkirina fîlmên sînemayê. Wek ku min li jor jî behs kiriye sedemên vê 
rewşê pir in. Kurd di destpêkê da ne bi destên xwe bi destên cîranên 
xwe, desthilatdarên xwe yan jî kesên ku bi nêrîneke oryantalîst ve bûne 
mijara fîlman. Ev jî helbet bi zimanê van çêkeran ve hatine qeyidkirin. 
Di nava pêvajoyê da kurd hay ji xwe tên û ew jî dest diavêjin karên 
sînemayê. 

Piştî van encaman zimanê kurdî ciyê xwe di nav fîlmên kurdî da 
digire. Li ser van bûyerên navborî sînemaya kurdî êdî dibe xwedî 
nasnameyek. Êdî ji vê seatê şûn da kurd, hewl didin ku bi zimanê xwe 
fîlmên xwe çêbikin. Ev helwest jî di salên 90î da êdî bi rengekî zelal 
xwuya dike. Ji ber vê em dikarin bêjin fîlmê ku zimanê kurdî yan jî bi 
temamî zimanê kurdî di sînemayê da hatiyê bikaranîn fîlmê Kilamek ji 
bo Beko ye ku ji aliyê hunermend Nîzamedîn Ariç ve di sala 1992an da 
hatiye çêkirin. Ev fîlm wek fîlmê yekem yê bi zimanê kurdî tê qebûlkirin. 
Lê encam çiqas wiha be jî li gor lêkolîna min ji bo vê nivîsê tiştekî din 
bala min kişand. Ew jî bikaranîna zimanê kurdî ne li gor dîroka fîlmê 
Nîzamedîn Ariç e. 

Bikaranîna zimanê kurdî digihîje dîrokeke paşdetir; ew jî fîlmê 
derhêner Yilmaz Guneyî ye ku di dawîya emrê xwe de bi navê Duvar 
(Dîwar, 1983) kişandiye. Helbet ev fîlmê ku di sala 1983 yan da hatiye 
çêkirin bi zimanê tirkî ye lê bes di nav fîlm da kilamek bi zimanê kurdî 
bi zaravayê zazakî/kirmanckî cih digire. Strana navborî ku ji aliyê Kadrî 
Karagoz ve hatiye gotin bi navê Haydêrê ye. Di heman wextî da ev 
stran yekem bikaranîna zaravayê zazakî/kirmanckî tê qebulkirin. Ev jî 

tê maneya ku zimanê kurdî yekem 
car herçiqas bi saya stranekê be jî 
di nav fîlmekî da hatiye bikaranîn. 
Li gor van agahiyan em dibînin 
berî ku sînemaya kurdî ne hatiye 
qebulkirin, zimanê kurdî berî vî 
fikrî di sînemayê da cih girtîye. 
Dema ku mijar kurd bin yan jî 
zimanê kurdî be, hema bêje her 
pêvajo nedirust dimêşe yan jî wek 
laşekî ku ne bi hev ra dijî, di nav 
demê da parçeyê vî laşî dirust 
dibe û ava dibe. 

Meseleya zaravayên kurdî jî 
para xwe heye di vê mijarê da. 
Kurd piştî xurtbûna sînemayê di 
heman demê de di fîlmên xwe da 
her zarava bikaranîne. Bi zara-
vayê kurmancî, zazakî, soranî gel-
ek metrafdirêj, belgefîlm û kurte-
fîlm hatine çêkirin û hîn jî çêkirina 
wan berdewam e. Herçiqas fîlmên 
salên dawî piçek ji aliyê diyalogan 
ve minîmalîst bin jî ev rewş pêş 
da diçe. Devokên van zaravayan 
jî taybetî di kurtefîlmên kurdî da 
bêhtir tê bikaranîn. Sedema vî tiştî 
helbet ji ber zimanê kurdî ku hîn 
jî nîvherêmî ye û kurd bi temamî 
kurdîya standart hîn nebûne. Ev 
jî dihelê ku çêkerên van fîlman 
bi devoka xwe yan jî bi axaftina 
herema xwe fîlman çêbikin. 
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Wek ku em li agahiyên li jor dibînin rewşa zimanê kurdî di sînemaya 
kurdî û di sînemaye da kêm zêde welê ye. Lê ez dixwazim dîsa werim 
ser girîngiya zimanekî xurt û zimanê kurdî. Min di destpêka nivîsa xwe 
da jî gotibû: «Bi saya zimanên xurt fîlmên, xurt tê çêkirin». Ziman û 
sînema ji bo hev di hevsengîyeke bêrexne da ne. Heger di sînemaya 
miletekî da ziman xurt be, edebiyat û xwendina wî miletî xurt be yan 
jî bi zimanê wî miletî senaryoyên baş werin çêkirin ew milet bêhtir di 
warê sînemaye da pêş dikeve. Miletek herçiqas bikaranîna zimanê xwe 
ve zîrek be «têgihiştin»a wî miletî jî xurt e. Naxwe ez dipirsim: Gelo 
Kurd senaryoyên bi diyalogên baş, yan jî di fîlmên xwe da zimanekî 
rast bikartînin? Ji bo ku em vê pirsê baş bibersivînin divê em bikaranî-
na zimanê kurdî di nav civaka kurdan da binêrin. Bervis dê zûtir were. 
Heke miletek jiyana xwe ya rojane bi her awayî bi zimanê xwe bijî dê 
teqez têgihiştin û bazara wî zimanî xurt bibe û di warê hunerê da bêhtir 
serkeftî bibe. Ji ber ku nêrîna miletekî bi ziman dorpêç dibe, bi dewle-
mendiya wî zimanî ew milet xwe baş îfade dike. Ji dêvla ku em yek bi 
yek mînakan ji fîlmên kurdî bidin em dikarin giştî bibêjin ku bi taybetî di 
kurtefilman da zimanê kurdî baş naye bikaranîn. Sedemên van gelek in. 
Çêkerên sînemaya kurdî zimanê kurdî baş hîn nebûne, yan bi zimanê 
standart nikarin biaxivin û tenê heremî dizanin yan jî senaryoyên xwe bi 
zimanên biyanî dinivîsînin. Ji ber van sedeman fîlmên baş dernakevin. 

Girêdayî van gotinan tiştek din heye, ew jî rolek sereke ye ku di 
sînemeya kurdî da zimanê kurdî baş naye bikaranîn û dihêle ku te-
meşavan ji vî tiştî pir aciz bibin. Ew jî lîstikvanên sînemaya kurdî ne. 
Hem kêmasiya çêkeran hem kêmasiya axaftina lîstikvanan ya bi zimanê 
kurdî fîlmên ku tên çêkirin pir xerab dike. Em dema wek temeşavanekî 
kurdîaxev li fîlmên kurdî temaşe dikin axaftina lîstikvanan di cî da bala 
me dikşîne. Yan bi kurdîyeke pir xerab, yan jî bi mantelîteyeke pir şaş, 
kurdî bikartînin. Girêdayî vê meseleyê kêmasiya hejmara lîstikvanên 
kurdîaxev jî pirsgirêkeke gelek mezin e. Lîstikvanên ku di fîlmên kurdî 
da dilîzin piranî mîna zimanê rojane kurdî bikarnayinin. Ji ber vê sedema 
muhîm derhêner yan jî çêker mecbûr dimînin ku lîstikvanên biyanî, yan jî 
lîstikvanên ku kurdiya wan nebaş e di fîlmên xwe da rol bidin wan. 

Li ser van mijaran ez dikarim çend serpêhatiyên xwe bibêjim. Di sala 
dawî da yekem car bi navê «Mihrîcana Fîlmên Kurdî ya Stenbolê” hat 
lidarxistin. Fîlmên pir hêja hatin pêşkêşkirin. Gelek kesên fîlmhez û hez-
kiriyên fîlmên kurdî gihan hev. Organîzasyonek welê dihêle ku bazara 
fîlmên kurdî bi pêş bikeve û fîlmçêkeran teşwîq bike. Di festîvalê da 
fîlmê ku herî zêde bala min kişand fîlmê derhêner Sahim Omer Khalîf 
yê bi navê Zagros bû. Bi rastî fîlmek baş bû. Zimanê fîlm bi zaravayê 
kurmancî bû. Mijara fîlm ji aliyê rexneyan ve çi erênî çi neyînî têr û tije 
bû. Di festivalê da eleqeyek pir mezin çêbû ji vî fîlmî ra. Ji ber vê ele-
qeyê rêveberiya mihrîcanê seansek din jî amede kir. Em pir bi şans bûn 
ku derhênerê fîlm jî di nav me de bû. Ji ber vê di dawiya fîlm da firseta 
me çêbû ji bo pirs û bersivên di derheqê fîlmê Zagros da. Ji bo ku em 
mijara ziman zelaltir bikin pirsa ji bo ziman ya niha ez dê ji we ra par ve 
bikim. Temeşavanekî pirsa hilbijartina zaravayê kurmancî û devoka wê 
kir. Gelo we çima devokek heremî bikaranî di fîlmê xwe da? Derhêner 
wiha got: Ji bo lîstikvanên me taybetî ji herema Mêrdînê ne me xwest di 
axavtinê da zehmetî çênebin, têgihiştina senaryoyê, diyalogan ji aliyê 
lîstikvanan ve baş were fêhmkirin. 

Derhêner mijara ku em behs 
dikin bi vê bersiva xwe zelaltir dike 
û em pirsgirêka fîlmên kurdî baştir 
hîn dibin. Ji ber vê rewşa zehmet 
derhêner jî li gor xwe alternati-
fan çêdikin da ku senaryo baş 
werê hîskirin ji aliyê lîstikvanan û 
lîstikeke baş pêşkeş bikin. Fîlmek 
din heye ku neyê behskirin ez vê 
mijarê kêm dihesibînim. Fîlmê 
bi navê My Sweet Pepperland e 
(2013). Ev fîlm di sala 2013 yan 
da ji aliyê Hiner Selîm ve hatiye 
çêkirin. Fîlm hem ji mijara xwe ve 
hem jî bi zimanê kurdî ve gelek 
bala min dikşîne. Ji ber ku zimanê 
fîlm bi sê zaravayên kurdî ye. 
Kurmancî, zazakî(kirmanckî) û 
soranî ye. Derhêner bi vê hilbijarti-
na xwe biryarek pir girîng û taybet 
daye, karek pîroz kirîye. Ji ber ku 
heta niha bi sê zaravayên kurdî 
ti fîlm ne hatiye çêkirin. Herçiqas 
bi kurmancî-soranî fîlm hebin 
jî bi sê zaravayên kurdî fîlmek 
nehatibû pêşberî temaşavanan. 
Dema ku meriv fîlm temaşa dike 
hevsengîya her sê zaravayan bi 
hev ra pir xweş e. Kesekî kurdîax-
ev qet pirsgirêkek têgihişitina 
ziman nabîne. Ev jî tameke cuda 
dide hezkiriyên sînemaya kurdî. 

Herçiqas encamên mijara 
ziman weha bin jî gelek pêşketin di 
sînemaya kurdî da çêbûne û hîn jî 
çêdibin. Sînemagerên kurd karên 
sînemaya cîhanê dişopînin û tiştên 
nûjen dicerîbînin. Lîstîkvanên nû 
û nûjen yên kurdîaxev zêde dibin, 
derhênerên karzan fîlman derdixin 
û temaşevan bêhtir bala xwe didin 
fîlmên bi kurdî. Ev ji bo sînemaya 
kurdî gavên erênî ne. Lê belê dîsa 
jî karê sînemayê nehesan e û dive 
hem temaşavan hem jî çêkerên 
fîlmên kurdî bêhtir bala xwe bidin 
ziman, bêhtir bixwînin da ku sîne-
mayeke serkeftî bidome. Pêşiyên 
kurdan ji bo van rewşên weha 
gotinek xweş gotine: «Dar li ser 
koka xwe, mirov li ser zimanê xwe 
hêşîn dibe».
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Kurte
Di vê lêkolînê da li ser wê tê rawestin ku Mêrdîn çawa di sînema-

ya tirkî da hatiye temsîlkirin û wek cîhekî sînematîk yê sînemaya tirkî 
çawa bûye mekanekî dramayê. Di vê lêkolînê da peyva «drama»yê bi 
wateya bûyereke biêş, xizanî, êş, xem û hwd hatîye bikaranîn . Yazdeh 
fîlmên ku li Mêrdînê û derdora Mêrdînê hatine kişandin hatine analîzki-
rin. Rêzefîlmên ku li Mêrdînê hatine kişandin, ku piştî 2000an hejmara 
wan pir zêde bûye, ne di çarçoveya vê lêkolînê da ne. Di diyarkirina 
fîlmên analîzkirî da cure li ber çavan nehatine girtin, bi qasî ku mimkun 
e, hemû fîlmên ku li Mêrdînê hatine kişandin di lêkolînê da cih girtine. 
Rastiya temsîlkirina Mêrdînê wekî qadeke sînematîk bi daneyên Saziya 
Îstatîstîkan a Tirkiyeyê (TÜİK) ra hatine berawirdkirin. 

Destpêk
Mekan, hem bi fonksiyona xwe ya estetîk hem bi ya rabêjî yek ji 

girîngtirîn hêmaya sînemayê ye. Sînema, bi saya amûrên xwe, di bin 
yekdestdariya derhêner da mekan ji nû ve saz dike û vediguhêze cîhekî 
sînemayî ku ji wî cihî ra qada sînematîk (sinematik mekan) tê gotin. Di 
qada sînematîk da «Mekanên rastîn bi hêmanên deng û tevgerê tên 
veguhestin û rastiyeke nû ya mekanî ku dibe amûreke xas ya sînemayê 
dertê. » (Özer, 2013, r. 55). Herweha dema cihek, qadek vediguhêze 
qadeke sînematîk tenê veguherîneke fizîkî çênabe li gel vê derfetên 
teknîka sînemayê jî dibin alîkar. Bi vî awayî qada sînematîk li gorî forma 
çîroka film ya ku dê bê nîşandan tê amadekirin. Di vê çerçoveyê da 
Mêrdîn hem ji hêla çandî û hem jî ji hêla mekan ve di warê hilberîna 
qada sînematîk da cihekî pir dewlemend e. Gelo ev dewlemendî û 
cihêrengiya çandî di fîlmên ku li Mêrdînê hatine kişandin da çawa tê 
temsîlkirin?

Wêneyê fîlm jinûvehilberîna her cureyê rastîyê ye. Wekî Andre 
Bazin gotî: «Berî her tiştî sînema xwedî hêz e ku karê rastîye ji nû ve 
hilberîne. » Texlîda rastîyê bixwe jî ne rastî ye, ji ber ve yekê her fîlm 
mekanê xwe ji nû ve diafirîne: Îmajan çêdike, mekanan şîrove dike yan 
jî wateyên nû li mekanan bar dike. ‘’ Hemû tiştên derbarê mekan da 
polîtîk in ji ber ku amûr û vegotina hêza asîmetrîk bixwe ne. (Heit ve 
Pile, 1993. Veg: Mahoney. Kentte sinema Sinemada Kent. ) Mêrdina ku 

platoke xwezayî ye di her fîlmî da 
ji nû ve tê înşakirin hem di fîlmên 
hunerî da hem jî di fîlmên tîcarî 
de: ‘‘Gava mirov bêyî sêwirand-
ineke baş bi kiryareke zihnî li ser 
tiştên belavbûyî hûr bibe û tenê 
bi dîtinê qîma xwe bîne, tevahiya 
‘rastiyê’ di bin siya hûrgiliyan da 
winda bike û dorxêzên (kontûrên) 
nîşana hêmanên teşeyî yên têkili-
yên hundirîn piştguh bike sawên 
îdeolojîk yên mezin derdikevin 
pêşberî me ku her yek ji wan 
xeletiyên teorîk’’ (Lefebvre, 2014) 
vedihewîne. Mêrdîna ku di sîne-
maya tirkî da tê nîşandan gelo ew 
cih e ku li ser lêkolîn hatine kirin, 
bi hûrgilî hatiye fikirîn, bi giştî û 
kûr lê hatiye nêrîn yan weke ku 
Lefebvre dibêje di nav ‘’xeletîyên 
teorîk’’ da tê temsîlkirin. 

 «Mekan di serî da platfor-
ma çalakiya sînematîk e. Bûyer, 
diyarde û karakter di mekan da cih 
digirin û çalakiya sînematîk di nav 
qada sînematîk da digere. Qada 
sînematîk di çarçoveya temsîl û 
rastiyê da roleke girîng dilîze; ew 
ne tenê zemînek e ji bo çalaki-
ya sînematîk peyda bike, ew bi 
awayekî çalak tevlî vegotinê dibe; 
sînema û cîh bi têkiliyeke hevpar 
qad û amûreke têkiliyên hêz û 
têkoşînê ya aborî, siyasî, çandî, 
civakî, bîrdozî û mîna wan e. 
Wekî din mekan di vê çarçoveyê 
da sînemayê vediguherîne cihekî 
jeopolîtîk û di heman demê da 
hilberîna qada sînematîk dibe 
bingeha hilberîna arezûyê. « 
(Çam, 2001) Li gor vê angaştê em 
ê hewl bidin kodên hevpar yên 
vegotina wan fîlman deşîfre bikin 
ku weke qadeke sînematîk Mêrdîn 
hilbijartine. 

Sînemaya Tirkî Çendî 
Dûr e ji Mêrdînê?
Jina ku kurê xwe winda kiriye 

bi hêvîya ku wî bibîne derdikeve 
rê. Berî niha qet neçû ye wir û 
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di trenê da wî cihî bi ‘dûrîtî’yê 
pênase dike. Dibeje; “Dûr e, 
gelekî dur e. ” Navê film, “Ne li Tu 
Deverî” ye. ( Hiçbir Yerde, Tayfun 
Pirselimoğlu, 2002). Telefonek ji 
bajarê ku ji neçarî koçber bûbûn 
tê ji malbata li Almanya’yê re. 
Têlefon dibêje ku wan hestiyên 
kurê wan dîtine, yê ku 25 sal berê 
winda bû û ji wan tê xwestin ku ji 
bo testan pêwîst e werin cîhê terk-
kirî. Navê film “Dêrî” ye. ( Kapı, Ni-
hat Durak, 2019). Komek arkeolog 
li pey şûna kitebêke winda tê gun-
dekî. Şêniyên herêmê ji vî gundê 
xirabê ra dibêjin Gundê Cinûsî. 
Navê fîlm “Efsûn” e. (Büyü, Orhan 
Oğuz, 2004 ). Kurê malbateke 
ji leşkeriyê tê malê. Navê film 
“Sîsika Hêjîrê” ye. (İncir Çekird-
eği, Selda Çiçek, 2009). Yusufê 
“Dilê Dîn” ger bixwaze tiştek neyê 
serê dergîstîya wî neçar e were 
wî bajarî. (Deli Yürek: Bumerang 
Cehennemi, Osman Sınav, 
2001). Sabahat li gel keça xwe bi 
alîkarîya hezkirîye xwe yê ciwan-
îye ji dijminê mêrê xwe direve. Li 
kamyona hezkirîyê berê siwar e û 
ber bi wî bajarî ve diçe. Navê fîlm 
“Riya Bêrehm” e. ( Amansız Yol, 
Ömer Kavur, 1985) Hêviya yekta 
ya gundê “Tinne” Brahîm, li gel 
evîndara xwe ya Amerîkî Jessica 
vedigere gundê xwe yê navê wî 
li ser nexşeyê jî “Tune” ye. (Ay 
Lav Yu , Sermiyan Midyat, 2010). 
) Mamoste Nazım dê teqawîd 
bibe û dê biçe Stenbolê. Navê 
fîlm “Bîrîna Dil” e. ( Gönül Yarası, 
Yavuz Turgul, 2005). Cihê ku her 
kes tê û mamoste Nazim dê jê 
biçe Mêrdîn e. Mêrdîna ku ji sîne-
maya tirkî ra bûye navendeke dra-
mayê bixwe ye. Li vir dijî Paşayê 
ku dest diaveje namusa bûka xwe. 
(Salkım Hanımın Taneleri, Tomris 
Giritlioğlu, 1999). Li vir dijî Hazala 
ku bi ciwanî bî dimîne û bi birayê 
mêrê xwe ra mehra we dîsa tê 
birîn. (Hazal, Ali Özgentürk, 1979). 
Ev der e welatê Xatê. Xatê ye 

ku piştî mirina mêrê xwe yî şaredar dixwaze li koltuxê vala rûnê lê li 
wî welatî tu caran jin nebûne serok û karê wê jî zehmet e. ( Hükümet 
Kadın, Sermiyan Midyat, 2013). 

«Dema ku sînema, bajêr ji nû ve pêşkêş dike ew reng, deng, wate û 
hestên nû lê bar dike. ’’(Öztürk, 2008) Dema Mêrdîn, bi rêya fîlman ji nû 
ve tê pêşkêşkirin bi bêjeyên wekî bêparbûn, dûrxistin, paşketin, serdes-
tiya adetên genî, hejarî, zilma li ser jinan, tecawiz, erdnîgariyeke xurafî, 
nezanî, şîdet û terorîzmê tê serwîskirin. ‘’Siyaseta mekan û mekan 
têkiliyên civakî îfade dikin lê di heman demê da bandorê jî li têkîliyên 
civakî dikin. ‘’ (Lefebvre, 2013, s. 19). Mêrdîna ku bi fîlman ve dîsa 
hatîye afirandin di rastîya xwe da jî wisa ye yan bi dêrhêner û fîlmçê-
keran Mêrdîna ku dixwazin bibînin afirandine? ‘’Baş gotin hêmanekê 
jiyaneke xweş e. « Senarîstên ku çîroka Mêrdîne dinivîsin bi qasî ku ji 
Mêrdînê dûr in, Mêrdînê jî ji xweşîyê dûr dixin. Yan jî bi helbestkî xwe 
wisa diparêzin: ‘’ Ji ber ku em ne li cihê em lê ne’’ ( Pierre Jean Jouve, 
Lyrique, s 59) yan jî em li wî cihî ne ku divê em ne lê bin. 

‘’Kesên êşê derdixin bazarê, her car ne yên dervê ne, carinan 
xwemalî - kesên êşê dikişînin -bixwe jî êşên xwe didin ber bazarê. ’’ ( 
Gürbilek, 2019, r. 40) Li gel derhêneran bi rêya karakterên xwe dibejin 
“Mêrdîn dûr e” derhênerên ji Mêrdînê jî yên weke Sermîyan Midyad 
fîlmên xwe yên komedî li ser tunebûnê înşa dikin. Em di fîlmên wî da li 
nêrîneke oryantalîst ya jinikeke Amerîkî temeşa dikin. Xateya ku yekem 
şaredara jin û kesayeteke bi hêz e, ji têkoşîna xwe ya li dijî zîhniye-
ta mêran îlham girtiye di fîlm da bi tinazan û veguheriye karaktereke 
karîkaturî. Di fîlmên qaşo komedî da jî em rastî wê dramê tên ku me li 
jor pênase kiribû. 

Li Mêrdînê Dramaya Jinan
Dramaya Mêrdînê, dema ku bi zayendê tê xwendin, dramaya jinan 

bixwe ye. Piraniya endamên tîma arkeolojîst yên ku dixwazin di fîlmê 
efsûnî da biçin gundê nifiran jin in. Ew tên gund ku jin mîna dewra 
cahiltiyê bi saxî tên şewitandin û tenê mirin ji bo keçan guncav tê dîtin. 
Keçên hemdem, xwende û ronakbîrên Stenbolê bi van kelevajîyan 
bawer nakin lê efsûna ku sernavê xwe daye fîlm dîsa şiyar dibe û 
tevahîya komê yek bi yek dimirin. Mêrdîn bi atmosfera xwe ya mîstîk 
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cîhekî efsûnê ye û jin li wir herî 
zêde mirinê nas dikin. Keçek 
dixwaze ji bo birayê xwe yê ku ji 
lêşkerîyê vegeriyaye dergîstîyekê 
bibîne, birayê xwe bi hevaleke 
xwe dide nasîn. Roja civînê li 
cihekî hevdû dibînin lê bêsiûd 
in, pêl mayînekê dikin û herdû jî 
dimirin. Mirina keçikê ne xema tu 
kesî ye û em derbarê jina mirî da 
di fîlm da tu tiştî nabihîzin. Xwiş-
ka ku xwe bi mirina birayê xwe 
tawanbar dike, di nameya xwe ya 
xwekujiyê da dinivîse ku wê mêr 
û keça xwe spartiye xwişka xwe. 
Bi derbekê sê jin mirin; yek bi 
mayînê çû, yekê xwe kuşt û xwiş-
ka xwe ya piçûk jî bi xwe ra ji ber 
ku xwîşka piçûk ji birazîya xwe ra 
bû dê û bû jina mêrê xwişka xwe 
ya xwekuştî. Mêr ji jina nû hez 
nake û gelek caran li cem dosta 
xwe ya nû dimîne. Li wî bajarî her 
mêr çi fermî çi gayrî fermî xwedî 
çendek jin e. Lê jin her tim xu-
lam in. Derhênerê qaşo xwestiye 
trajediya jinan bide lê dibejê qedrê 
jinan bi qasî şekala devê derî tune 
ye. Pirs ev e, ew fîlm çi ji bo jinan 
rewa dibîne?

Hazal ji mêrê xwe yê ku ji 
jinîtiyê zêdetir dêyîtiya wî dike, 
li gel hezkirîye xwe direve. Gun-
dîyên ku dixwazin rûmeta gund 
paqij bikin evîndaran dibînin û 
wan dikujin. Sabahat naxwaze bê 
Mêrdînê ji ber ku porê wê kurt û 
zer e: «Ez naxwazim ew min wisa 
bibînin. « dibêje û keça xwe dihêle 
û direve. Mamoste Nazim şîretên 
li zarokan dike: «Ev soz bi taybetî 
ji keçan ra ye; ji wan kesên ku 
dibêjin tiştekî hûn bikin nîne, ev 
qedera we ye bawer nekin, hûn in 
yên ku dê çarenûsa xwe têk bibin. 
» binê xwendine xêz dike dibêje 
bixwînin û xwe xilas bikin. Ji fîlmê 
Gerdenîya Salkim Xanimê (Salkım 
Hanımın Taneleri) karakterê bi 
navê Durmuş bersiva Mamostê 
Nazim dide, bi sekansa vekirina 
fîlm re: ’’ Ew cara yekem e ku 

qedera min di destê min da ye. ‘’ Her çend Durmuş ji Çorumê hatibe 
Stenbolê jî, di heman fîlmî da qedera Nora ya ku ji Mêrdînê hatiye Sten-
bolê di destê kê da ye? Piştî ku Nora ji hêla xezûrê xwe ve -Zabit Paşa 
- hatiye tecawizkirin nikare baş bibe û ev trawma dibe sedema mirina 
wê li nexweşxaneyeke derûnî ya Stenbolê. 

Dawî
Di destpêka fîlmê Dilê Dîn ( Deli Yürek) da, nexşeya Mezrabotan 

tê nîşandan û dengek tê bihîstin, dibeje: «Ev der Mezrabotan e ku îro 
bûye dojeh û lîstika nav lepê cîhanê. Xwedê bi xwe jî pêxemberên 
xwe ji bo nîzama cîhanê şandibûn vir, ev der bihûşta ser rûyê erdê bû 
di eslê xwe da. ’’ Mêrdîna ku di sînemaya tirkî da wekî welatê çîrokên 
xemgîn tê temsîlkirin, nasnameya xwe ya dîyarê bextewarî li rabirdûyê 
hiştiye. ‘’Bajarekî ku hîs bike û bibejê ez bajar im, xwedîye dema xwe 
bixwe ye. Dema bajar berê bideng bû; banga nimêjê, zengilê dêrê, 
birca saetê. Bala xwe dide deng, serê xwe ber bi jor ve hildide yan li 
seatêke meyze dike. ‘’ (Çiçekçioğlu, 2018, r. 27) Herçiqas di demên 
berê da qala bihişteke jî bê kirin di sînemaya tirkî da dem ji bo Mêrdînê 
di dramê da asê maye. Di lêkolînan da hatiye dîtin ku hemû fîlmên li 
Mêrdînê hatine kişandin di çarçovaya drama da hevdu dibînin. Li ber 
çavan e ku mekan hest û rewşan temsîl dike, dijwar e ku meriv bi rast-
hatinî bixwîne ku hemû fîlmên li Mêrdînê hatine kişandin hest û rewşên 
wek hev îfade dikin. Di vê xebatê da angaşta me ev bû ku temsîlîyata 
Mêrdînê di fîlmên tirkî da temsîlîyeteke biêş û elem e ku me jê ra gotibû 
dram. 

Li gorî nirxên nîşana jimareyên TÜİKê yên 2015an 
Mêrdîn
• Asta bextewariyê: 51.6

• Rêjeya dilxweşiya têkiliyên civakî: 83.5

• Rêjeya mirovên ku xwe ewle hîs dikin ku bi şev bi tenê derkevin: 69.9

• Rêjeya kuştinê (serê 1 mîlyon mirovî): 24.1

• Rêjeya dilxweşiya kar: 67.3

• Rêjeya kesên ku di kalîteya xanî da pirsgirêkên wan tune ne: 66.8
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Dema ku em daneyên TÜİKê 
û fîlmên ku Mêrdîn wekî qada 
sînemayê tercîh dikin berawird 
dikin, tê dîtin ku welatê bextew-
ariyê di rabirdûyê da nema ye, 
di fîlman da wisa te nîşandan. Di 
fîlmên tehlîlkirî da xala hevpar 
drama ye. Di nav fîlmên mijara 
lêkolînê da tê dîtin ku fîlmê yekem 
di sala 1979an da hatîye kişandin 
û yê dawîn jî di 2019an da hatiye 
kişandin. Ev 40 sal in di sînemaya 
tirkî da di bikaranîna Mêrdînê da 
wekî qada sînematîk cudahiyeke 
girîng tune ye. 

Gava ku derhêner li Mêrdînê 
dinêrin, di pencereyên takekesî û 
ji hundir ve nanêrin ji ber vê yekê 
hilberînên bi vî rengî derdikevin 
holê û cudahiyên Mêrdînê, derfeta 
temsîlkirinê nabînin. 

Mêrdîn, li benda wê ye ku 
ji hêla erdnîgariya dewlemend 
û dewlemendiya çandî ve bê 
temsîlkirin; li benda wan fîlman e 
ku derhêner ji nêz ve lê dinêrin li 
gel vegotinên xwe yên rastîn û ji 
yekrengîtiyê dûr, ji vegotina klasik 
şuştî û Mêrdînê bi kombînasyona 
şêwazên xwe yên bêhempa ve-
diguherînin qada sînemayê. 
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KURTE
Di nîvîsarê da armanca min ew e ku pênaseyên li dora temsîlê 

hatine kirin, ji wan sûdê bistînim. Ji bo wê jî bi alîkarîya hunerê, bi gelek 
reng û dirûvan,  huner ji mîmesîs (zarîkirin) û jê berfirehtir ji temsîlê 
ne bêpar e; di hunerê da temsîl (nimandin) xwedî rêwîtiyeke dirêj e. Ji 
dema antîk heta ku gihaştiya serdema 21an mezin bûye, guherîye û bi 
berbelavbûnê ra her beşeke hunerê, bi serê xwe bûne qadên serbixwe. 
Bi vê ra jî têgeh û naveroka hunerê û yek ji wan jî “temsîl” bûye wekî 
navbeynkarê rastî û hunerê. Afirîner bi raz, sembol, şibandin, îşaret-
kirin û nîşandanê temsîlan dike. Resim, peyker, mîmarî, şano, muzîk, 
edebiyat û sînema bi temsîlê ra rasterast têkildar in. Bi taybet di vê 
nivîsarê da sînema ji bo temsîlê wekî qada dewlemend derdikeve pêş 
û mînakên ku em dê li ser bisekinim bi taybet dê temsîla di sînemayê, 
wêjeyê û şanoyê da be. Bi aweyekî sînordarkirî li ser mînakên hilbijartî 
ez dê bidim pey têgeha temsîlê. 

DESTPÊK
Berî dîrokê mirov ketine nav hewil û xebatên afirandina hunerê û ji 

wan xebatan berhem ketine destên lêkolînerên hunerê. Bi mîmesîsê 
(zarîkirin) yan jî bi çavdêriyê mirov kirine ku li ser xwe û tiştên derveyî 
xwe bisêwire. Ango mirov ji wir û pê ve dest bi temsîlê kiriye, paşê bi 
gelek şikl û dirûvan çarçoveya temsîlê mezin kiriye. Li gorî (Süalp, 
2020) huner bi temsîlê tije ye lê li aliyê din di dsîplînên zanistî da jî 
temsîl heye. Di nav zimanê zanistê da ji temsîlê zêdetir û jê berfire-
htir dîskûra serdest heye. Di nivîsarê da armanca sereke ew e ku di 
hunerê da bi çend mînakên edebiyat, sînema û şanoyê mijara temsîlê 
were nirxandin. Pêşî wekî peyiv temsîl, paşê temsîl di hunerê da çewa 
derketiye, herî dawî jî ji wêje, sînema û şanoyê bi mînakên hilbijartî dê 
bê ravekirin. Ji ber ku temsîl bi serê xwe gelek berbelav e, bi awayekî 
sînordarkirî û bi kurtî dê li ser babetê bê sekinandin. Him ji ber qebar-
eyê û him jî ji ber sînorên xebatê têgeha temsîlê bi her awayî neyê 
niqaşkirin. 

Ji bo metodolojîya nivîsarê yek ji edebiyatê û yek jî ji sînemayê, 
li ser sê berheman dê temsîl bê ravekirin. Romana Bextiyar Elî ya bi 
navê Apê Min Cemşîd Xan ku Hertim Bê Ew li ber Xwe Dibir, fîlma 
Siyabend û Xecê (1991) û Şanoya Reşê Şevê ji bo vê xebatê mînakên 

hilbijartî ne. Ev metodolojî dê bike 
ku bi awayekî spesifîk li ser hersê 
berheman, temsîlên sereke di 
nav roman, film û şanoyê da were 
şîrovekirin. 

Pirtûka Bextiyar Elî, Apê Min 
Cemşîd Xan ku Hertim Bê Ew li 
ber Xwe Dibir li ser erdnîgariyeke 
mezin diçe û tê. Bi çavên huner-
mendê kurd dîtina netew, şer, 
sînor, birakujî û gelek meseleyên 
din tê da hene. Ez dê hewil bidim 
ku van yekan bi kurtî binirxînim. 
Lê ji ber xebatake sînordarkiriye 
bes li ser çend xal û xetên sereke 
dê bê rawestandin. Herweha fîlma 
Şahîn Gok, Siyabend û Xecê 
(1991) jî ji bo ku di heyameke zor 
û zehmet da hatiye kişandin, ji ber 
gelek pirsgirêkên navxweyî û der-
veyî kurdan bûye wekî belgeyeke 
dîrokê. Di vir da jî destana kurdan 
hatiye vegotin lê çanda kurdan 
herçiqas mijara fîlm be jî şert û 
mercên din, zorê dane her qonaxa 
fîlm. Li ser fîlm agahîyên berd-
est ji ber ku kêm in yan nehatine 
peydekirin, ev xebat bi rîskekê ra 
rûbirû ye. Şanoya Reşê Şevê bi 
çavekî din li civaka xwe dinihêre 
an go kurd neheqî û nebaşîya 
li nav mala xwe dibêjin. Ji devê 
jinekê, zordarî an jî hêza patrîarkal 
ya civakî ya kurdan tê rexnekirin. 
Xebat li ser hersê berheman dê 
bikeve pey temsîlên kurd û kur-
dayetiyê û herweha mînakên ku di 
nav hersê berheman da hene bi 
kurtasî dê wan jî binirxîne. 

TEMSÎL
Platon mimesîsê (zarîkirin) bi 

awayekî etîk dinirxîne û zarîkir-
inê wekî xapandinê, di wateyeke 
neyînî de dihêle. Di dinyaya 
îdealan ya Platonî da temsîla 
tiştan ji ber ku li ber rastîyê, tenê 
kopya ye, neyînî ye û xapandine. 
Arîstoteles mimesîsê (zarîkirin) di 
nav felsefe û hunerê de li ser hîm 
û esasan datînê. Ya girîng di vir 
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de mimesîs (zarîkirin) ango mirov 
hemûyan wekî temsîlê bi nav bike, 
serê pêşî di nav wêjeyê de dest-
pêkiriye. Zarîkirin hebe, divê pêşî 
ew tiştê tê zarîkirin li ber çavan be 
û êdî bi kîjan teşe û formê zarîkirin 
derdikeve meydanê ew mijareke 
din e. Temsîl jî hewceyê temsîlkar 
û hewceyê tiştê ku tê temsîlkirinê 
ye. Arîstoteles mînaka tragedyayê 
ji bo mîmesî dide û li ser dikê ji 
şanonameyê heta bi lîstikvana 
hemû tiştî wekî karekî zarîkirinê 
dibîne. Jixwe ev karê zarîkirinê 
rasterast girêdayî temsîlê ye. 
Temsîl ji niqaşa mimesîsê heta 
roja îro, di piranîya beşên hunerê 
de cihê xwe girtiye. Di wateya ber-
fireh da gava “temsîl” tê gotin, divê 
teqez (1) nîşanderek x’yê (mînak 
wêneyek) bixwaze têxe şûna 
tiştekî û (2) temaşevanek fam bike 
ku x di şûna y’yê de hatiye danîn, 
encex wê demê mirov dikare bêje, 
x, y’yê temsîl dike (y dibe ku obje, 
mirov, bûyer an jî çalakî bin). (Car-
roll, 2012). Temsîl xwegihandina 
me ya epîstemîk ku li ser tiştên 
dinyayê ne, berfirehtir dike. Ger 
ku bi ewle be, ew tiştên ku mirov 
xwe nikare bigihînê jî agahîyê 
dide me. (Currie, 1995) Lêbelê 
heta niha nîqaşên li ser temsîlê 
di vir da kom dibin gelo temsîleke 
bêqisûr an jî bêkêmasî pêkan e?  
Stuart Hall pênaseya xwe ya li ser 
temsîlê weha dike; temsîl, wateya 
têgehan di hişê mirov da bi rêya 
ziman çêdike. Ji dinyaya rastîn ya 
obje, kes û bûyeran an jî objeyên 
honakî, kesên honakî û bûyerên 
honakî tê behskirin, ya ku vê yekê 
diyar dike, pêwendîyên di nav 
têgeh û zimanî de ne.

Gelek rengên temsîlê hene 
ku jiyana mirovî bêyî wan nabe 
û ji zanistê heta dînê di her derî 
da tê xuyakirin. Bîrkarî û fizîk bi 
hejmar û forman ji serî heta binî 
ji awayên temsîlê pêk dihên. Di 
dîn û bawerîyan da jî bi çîrok û 
rîtuelan temsîl û awayên temsîlê 

tê dîtin lewra ev ji gelek alîyan ve bi zorê divê biqewime. Di siyasetê de 
jî temsîl yek ji xalên sereke yên demokrasîyê ye. Di piranîya dewletên 
roja me da nûner li ser navên kom û komeleyan tên nîşandan ango 
temsîla wan kesan dikin. Dîsa cihê lê demokrasî tune ye jî temsîlek tê 
da heye çimkî ew rêvebir jî herçiqas bi hilbijartin nehatibin neqandin 
jî di heman demê da koma ku birêve dibin, temsîl dikin. Dîsa bi peyva 
temsîlê ve girêdayî û tiştên ku me li vir nenivisandiye gelek in û jixwe li 
gor mijara me jî ne pêkan e hemû werin behskirin. 

Temsîl bi wateya xwe ya peyvê, bêjeyên nimandin, pêşkêşkirin û 
nimûnebûnê dehewîne. Temsîla Pıtkın (Kaplan, 2017) wateya temsîlê 
weha rave dike “temsîl ji bo nirxa objeyekê bigire, dikeve şûna wî/wê 
tiştî; îqameya wî/wê ye. Temsîl ji bo hunerê hêmayeke sereke ye û 
dewlemendiya berhema afirandî, berfirehtir dike. Di nav hîm û hêmanên 
berhemê da bi awayekî rasterast yan jî neyekser pêwendiyan çêdike. 
Afirîner di gava pêşî da dest bi avakirinê dike ji ber wê jî ji jiyana rastîn 
mînakan dineqîne, dixe nav dinyaya xwe, bi bîr û boçûnê xwe dipîve û 
paşê jî wekî berhem pêşkêş dike. Şert û mercên der û dorê yên ser-
demê jî bi gelek şikl û dirûvan xwe dide der. Bivê nevê ji çar aliyan ve 
temsîlên ku tên danîn, bi alîkariya dîskûrê (rabêj) ji nû ve, cil û berg li 
wan “tişt” û “kes”an tê kirin. Têkiliya di navbera temsîlkar û tiştên ku 
tên temsîlkirin da bi çi awayî li hev biguncin, çi pir çi hindik, temsîl bes 
dikare îşaretî wan tiştan bike an jî qesta wan tiştan bike. (Florenski, 
2001) Modernîzm, postmodernîzm û hunera hevçerx gav bi gav klîşe û 
streotîpên berbelav yên temsîlê lawaz kirin. Bi taybet hunera hevçerx 
ji bo berhemeke hunerî car heye temsîla obje, mirov û bûyeran nake. 
Wekî hunerê ji nava xwe an jî afirandineke serbest pêk bîne, derdixe 
holê. Ev jî heta niha niqaşên li ser temsîlê dibe ber bi cihekî din ve. Lê 
di vir da em dê li ser temsîla ku me li jor behs kiriye, têxin mijara xwe.

Bi giştî di hunerê da û bi taybetî jî di sînemayê da avakirina temsîlan 
gelek berbelav e ji ber wê jî her beşa hunerê, temsîlên di nav teşeyên 
xwe da pêk tîne. Ji bo sînemayê û ji bo hin beşên din yê hunerê jî çend 
xal û xetên muhîm hene; çi tê temsîlkirin, temsîl çewa û bi çi tiştan tên 
danîn, kî temsîlan ava dike, xwedî li kîjan klîşeyan derdikeve û armanca 
temsîlê çi ye. Dibe ku ev pirs li berhemeke hunerî werin zêdekirin û li 
dor wan lêpirsîna hunerê were kirin.
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Bi qasî kurd ji derveyî xwe hatine temsîlkirin, kurd ji ber gelek 
sedeman xwe bi derfetên xwe nikaribûn/nikarin nîşan bidin ango temsîl 
bikin. Hêj jî kurd bi piranî ji derveyî xwe tên îşaretkirin û îqamekirin. 
Dîsa pirê caran ew kurdên ku hatine temsîlkirin jî ne di nav xwezaya 
xwe da ne an jî ji nav bobelatekê derbasbûne, xwedî travma ne di ser 
de jî hawî ne. Ji ber van sedeman balkêşiya temsîlkirina kurdan tim û 
daîm di rewaca hunerê da bûye. Temsîlên ku di hunerê da hatine ava-
kirin, zora rastîyê birine û li şûna wê kes yan tiştên nû derxistine. Kurd 
jî di nav lîteratura neteweyên cîranê xwe da hatine temsîlkirin. Dîskura 
ku bi salane hatiye avakirin li ser kurdan bixwe jî karîger bûye ku kurd 
xwe bi çavên serdestan bibînin. Mêjûya avakirinê ya temsîla kurdan ne 
tenê di hunerê da bi geşbûna tevgerên netewperest yên di serdema 
Osamanî û berdewamiya wê di Komara Tirkiyeyê da destpêkiribû. Bi 
taybet di çapemeniya nivîskî û dîtbarî da kurd li gorî xwestin û texeyula 
rêvebirên dewletê tên nîşandan. Helbet piştî wê bi taybet di wêje, 
şano û sînemayê da bi awayekî berfireh kurd tên îqamekirin. Anderson 
balê dikşîne ser rola dahêna çapxane û paşê medya jî di nav da ji bo 
avakirina netew û hawîyan bûye mecrayeke sereke. Ev serpêhatiya ku 
Anderson balê dikşîne ser li Tirkiyeyê, ji bo tirkan dibe avakirina netewê 
ji bo kurdan jî dibe avakirina temsîleke xeyrîkurd. Xwediyê desthilatdari-
yê, medyayê ji bo çêkirina îmgeyê bikarînane. (Çavuş, 2013) 

1. Apê Min Cemşîd Xan ku Hertim Bê Ew 
li ber Xwe Dibir

Pirtûka nivîskarê kurd yê ji Herêma Kurd-
istana Iraqê Bextiyar Elî ye û di sala 2000î da 
nivisandiye. Piştî du salan bi Kurdiya Kurmancî 
hat weşandin. Pirtûk ji devê Salar Xan hatiye 
vegotin. Salar Xan li ber destê apê xwe Ce-
mşîd e û tevî hevalê xwe li her cihî alîkariya wî 
dike ku li ber bê nefire. Lewra laşê Cemşîd Xan 
pir sivikbûye û hema her bayekî bi hêz dikare 
Cemşîd Xan bi hewa bixe. Bi saya firîna Cemşîd 

Xan nivîskar xwînerên xwe li gelek qonaxên di dîroka kurdan 
da girîng in, dixe şahid. Li nav girtîgehên Bees yên Iraqê, li Îranê li nav 
artêşê; di nav bîrdozîyên di nav kurdan de, di nav feodalîteyê û dîn û 
baweriyan da digerîne, paşê berê wî dide ber sînorên Herêma Kurd-
istanê û Tirkiyê, ji wir jî bi xeyala Ewropayê diçe Stenbolê. Li Stenbolê 
karakterê ku em çîroka wî dixwînin Cemşîd Xan, rastî kurd û tirkan tê. 
Tirk wekî serpêhatiyên wî yên berê ku firiyabû, çûbû Iraq û Îranê, bi 
leşkerîyê ra rûbirû dibe, di nav rêxistên kurd da şer dike. Lê li Stenbolê 
karakterê din yên ku navên wan tune ne lê nijada wan tê diyarkirin 
hene ku ew jî hin qaçaxçî û jinên “laşfiroş” in. Hatina Stenbolê herçiqas 
ji bo Cemşîdxan qonaxeke demborî be jî hêdî hêdî Cemşîd Xan ji Sten-
bolê hez dike û lê germ dibe. Tevî vê Tirkiye wekî mekan him dema wî 
him jî pereyê wî xelas dike. Ji neçarî ew bixwe dibe qaçaxçî. Nivîskar di 
orta Stenbolê da bi Kurdekî Başûrî qaçaxçîtîyê dide kirin. Stenbol ji bo 
karakterê romanê Cemşîd Xan gendelî, kuştin, qaçaxî û laşfiroşî ye. Ev 
xwendin di heman demê da berovajî temsîla Stenbolê ya ku Tirkiyeyê 
di hunerê da ava kiriye. 

Di serî da kurd sembolên tra-
jediyên xwe dixin nav hunerê û ev 
remzên ku Bextiyar Elî nivisandi-
ye. Şano, roman, helbest, resim 
û sînema ji bo hunermendên kurd 
rêya derbirîna kêşe û alozîyan e. 
Ji çar aliyên Kurdistanê huner-
mend li ser çiya, sînor, qaçaxî, 
penaberî, şer û pevçûnan lihevkirî 
xuya dikin. Karakterê Cemşîd bi 
serê xwe li Iraq, Îran û Tirkiyeyê 
digere, dijwarîyan dibîne û dike 
ku wan li gora xwe çareser bike, 
ji dûrketina wan arîşeyan jî di nav 
de. 

Kurdbûn yan jî welatê kurdan 
nehatiye romantîzekirin berovajî 
vê yekê li ser nakokî û alozîyên ci-
vakî, rexne hene. Heta ku karakter 
bifirînê derdikeve derve li ser kurd 
û kurdayetîyê, piştî firînê jî mijar 
tê ser iraqî, îranî û tirkîyeyîyan. 
Rol û îmajeke sereke ji bilî Kur-
dan nehatiye dayîn lê li her beşa 
pirtûkê temsîl û xuyabûna ereb 
û faris û tirkan heye. Ew temsîl jî 
bi aweyekî hişk nehatiye dayîn ji 
lewra dem û wextê leşkeriyê ji bo 
kurdan wekî ferzekê ye û li Îran û 
Iraqê xuya dike. Li nav leşkeriyê 
desthilatî û bikarînana Cemşîd 
wekî çek û amûrekê ji wan ra 
pêwîst e. Serpêhatiya Cemşîd 
Xan ji aliyê gelek babetan ve wekî 
fîlma Ali Kemal Çinar ya bi navê 
Gênco (2017) ye lê hêz û şiyana 
Gênco wekî ya Cemşîd Xan sînor-
darkirî û bi qisûr e. 

2. Siyabend û Xecê 
(1991)
Ji serpêhatiya kişandinê ya fîlm 

tê zanîn ku ev fîlm li gundekî Kur-
dan û bi zimanê kurdî dê bihata 
kişandin. Li bajarê Wanê li gundê 
Heşterê tê kişandin lê li zimanê 
fîlma Sîyabend û Xecê ne bi 
kurdî bi tirkî tê kişandin. Li Alman-
yayê dûblaja kurdî paşê çêdikin. 
Derhêner Şahîn Gok e, senarîst 
Senar Turgut e û seneryo jî ji aliyê 
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Huseyîn Erdem ve tê nivisandin. 
Ji ber astengkirin û qedexeyan 
kişandina fîlm bi zor û zehmet pêk 
tê. Fîlm tevî serpêhatiya kişandina 
wê balkêş e lewra girtin û qedexe 
heyama Yilmaz Guney tîne bîra 
mirovî. Derhêner û nivîskar Mizgîn 
Müjde Arslan gava fîlmê Ez Firi-
yam Tu Ma li Cih (2012) dikşîne, 
ji aliyê polêsan ve tê girtin. Mizgîn 
pêvajoya girtina xwe wekî mesaja 
“fîlm nekşîne” famkiriye. Lewra ji 
bo derhênerekî ku li ser dîrok yan 
jî “xetên sor” desthilatdariyê derbas 
bike dê bê girtin û cezakirin (Çiçek, 
2016).

Destana qedîm Siyabend û 
Xecê gava bê ser perdeya sînemayê, dê hemû temsîla ku li ser Kurdan 
hatiye avakirin, lawaz bike û xera bike. Kurdên ku li ser erdnîgariya xwe 
û bi kodên civaka xwe dê behsa destanên xwe bikin, ji îdeolojîya fermî 
ya ku hatiye pesendkirin bêwate dike. Konjoktura salên 1990î destûrê 
nade ku ev fîlm him bi kurdî bê kişandin û him jî di seyra xwe ya asayî 
da li ser perdeya sînemayê bê nîşandan.

Di fîlmê Siyabend û Xecê da ji derhêner bêhtir û çêker û senarîst, bi 
taybet jî senarîst derdikeve pêş. Xwedîderketina fîlm û paşê rizgarkirina 
qeydên negatîf yên fîlm bi destên xebatkarên setê çêdibe û li Alman-
yayê piştî demeke dirêj ku senarîst ji girtîgehê derdikeve, beşên kêm 
mane temam dike paşê fîlm tê amadekirin. Dawiyê da jî dublaja kurdî li 
serê tê kirin. 

Ev fîlm ji aliyê derhênerê Yeşilçamê Şahin Gök ve tê kişandin û 
hemû lîstikvan ji sînemaya tirkî ne. Tevî van agahiyan fîlm belgeyeke 
hêja ya serdema xwe ye. Wekî çîrokeke lokal yan jî bi çandê ve sînord-
arkî tîne ser perdeya sînemayê.

3. Reşê Şevê 
Şanoya ku nivîskarên wê Mîrza Metîn û Berfîn Zenderlioglu ne di 

sala 2009an da li Stenbolê hatiye leyistin. Di nav şanoya Kurdî da ev 
gelekî hatiye nasîn û gelek caran li ser dike hatiye leyistin him li Tirki-
yeyê him ji lî Kurdistanê geriyaye.  Herweha ev şano ji ber ku di nav 
Şanoyên Dewletê da jî cih girtiyê û wekî lîstika yekem ya ku li Şanoyên 
Dewletê (Tirkiye) hatiye ser dikê jî xwedî nîşan e. Şanoya Kurdî bi tay-
bet xwe ji kêşe û problemên desthilatî yên li ser kurdan dûr nekiriye û di 
gelek şanonameyan da geh rasterast geh jî bi rêya temsîlê ev anîye ser 
dikê. Lê niha temsîl vegeriyaye ser pergala patrîarkal ya civaka kurd ku 
jin û zarokeke bi navê Gulîzer di nav têkoşîna vê rewşê da ye. 

Mijara leyistikê di rengê “Reşê Şevê” da pergala mêranî ango 
pederşahîya civaka kurdan tê rexnekirin. Rexneyeke hêja jî jixwe 
derketiye holê lê ya balkêş jî ev e ku gava problemeke netewî, civakî 
an jî sosyopolîtik ya kurdan were niqaşkirin, pêkan e ku qala serdestan 
neyê kirin? Bêguman nabe ku hemû bela ji nav kurdayetîyê derketibe 

û kurd xwedîyê van pirsgirêkên 
qedîm bin. Rastîya civakî ya 
pederşahîyê îroro li ber çavan e 
lê ferq û cudahîya herî mezin jî ev 
e ku şano di nav struktura xwe da 
karîye aliyekî kêşeyê vebêje. Bes 
navê şanoyê Reşê Şevê ye û wekî 
du karakter xuyabûna Reşê Şevê 
zimanê rexeyî yê şanoyê derdixe 
holê. Reşê Şevê xwedî zayend e 
û mêr e, li hinek herêman bo Reşê 
Şevê, Mêrê Şevê jî tê gotin. Ev 
temsîla sereke ye ku wekî hêzdar, 
desthilatdar, xwedî, bav û bira ne 
ji bo jinekê. Hemû jî karin li ser 
jinê him li malê him jî li nav civakê 
sînoran çêkin yan xera bikin. Ev 
çêkirin û xerakirin jixwe ne pêkan 
e ku bo xêra jinan be lewra civaka 
pederşahî ya kurd tevî hemû 
guherîn, maf û azadîyan jî di nava 
tevlîhevîyê da ye. Ev kaos heta 
radeya dawîyê jî dê li ser hesabê 
mêr û mêranîyê birêve here û 
helbet ji civakeke hevseng ya jin û 
mêran bêtir dê ji bo kur û mêran li 
hev were. 

Di nav şanoyê du Reşê Şevê 
û du Gulîzer hene, Gulîzera 
Ciwan; bi Reşê Şevê û dîrektîfan 
mezin dibe. Gulîzer jî encama 
wê mezinkirinê ye. Keçik heta ku 
mezin dibin hemû cureyên hêza 
civakî ya pederşahî dibîne, hîn 
dibe û neçar e ku bipejirîne. Heta 
jin bixwe jî dikevin nav berde-
wamîya vê çandê ya ku li dijî wan 
e. Dînamîkên civakî piralî ne ji ber 
wê jî bivê nevê her pêkhateyên 
civakî roleke erênî yan neyînî li 
serê tê barkirin. Ev bar di şexsê 
Gulîzera Ciwan da tê tetbîqkirin û 
Gulîzer bixwe jî dibe encamek. 

Encam
Hêza temsîlê bi hêza des-

thilatdariyê ve girêdayî ye, yên bi 
hêz dikarin rê û derfetên temsîlê 
di hunerên endustriyel û biha da 
ava bikin. Li gora xwesteka xwe 
yan jî îdeala xwe him xwe him jî 
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hawîyan dixin nav teşe û formên ji 
rastiyê dûr. Lê gava yên hawî, yên 
bêhêz bigihîjin hin alav û enstru-
manan dê wê hingê berê temsîlê 
ji sedî sed ber bi aliyê rastîye 
ve neguhere çimkî hêj bandora 
temsîlên desthilatdariyê divê ji ser 
xwe biavêjin, paşê têkevin nav 
temsîla heqîqî. Di romana Bexti-
yar Elî da temsîl û alegoriya gelek 
tiştan heye û ev çavekî rexnegir 
yên ku heta wê demê hawî ne, 
kêmar in û bêhêz in, li der û dora 
xwe dinihêre. Temsîla kurdan 
tevî hemû kêm û kêmasiyan 
hatiye destnîşankirin. Li aliyê din 
Siyabend û Xecê li Tirkiyeyê ew 
dîskura hişk ya li hember kurdan 
serobino dike. Ji ber wê jî qedexe 
li ser fîlm hatiye danîn. Derfetên 
afirandinê yên ji bo kurdan ango 
fîlmekî li ser çanda kurdan dike ku 
berê temsîla heyî were guhertin û 
li gor dema xwe bibe şahidê ras-

teqînîyê. Kurd bi serê xwe çiqas mane û çiqas problem ji binyada kurdî 
tên divê were zanîn. Wekî ku di şanoya Reşê Şevê da jî hatiye temsîlki-
rin civaka mêranî ya kurd hatiye rexnekirin û rewşa jinê, neçarîya wê 
danîye ser dikê. Ev çavên rexnegir ji ber ku ji nav halê malê ye, ras-
teqîn e û rasteqînî jî ew e ku kêşe bi zimanê civakê hatiye hûnan û li 
dînamîzma civakê hatiye guncandin.
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Kişandina fîlmekî jixwe gelek zor û zehmet e, dema ev fîlm bi kurdî 
be, ev dijwarî gelek girantir dibe. Kişandina fîlmên bi kurdî em dikarin 
wekî xumarê pênase bikin. Çima xumar e? Derhênerek di destên wî/
wê da çi hebe, çiyê wî/wê heye tune ye ji bo vê xumarê pêşkeş dike. 
Bêîstîsna hemû xumarê wenda dikin. Ji bo xumarek din yan jî ji bo 
fîlmên din di binê balîva wan da tiştek namîne, pişta wan tê şikandin, 
edî nikarin pişta xwe rast bikin. Ji bo fîlmekî nû carêk din ne wêrekî 
dimîne ne jî qewet. 

Fîlmên kurdî nagihîje temaşevanan. Ji ber bêderfetîyan tu nikarî 
fîlmê xwe bişînî festîvalan. Fîlmên gelek baş bikşînî jî dîtbarîya wan 
çênabe. Bêyî çend navên îstîsna, derhênerên kurd nikarin fîlmên xwe 
di sekrotora sînemayê da bifiroşin û nîşan bidin. Qezenckirina pere 
jixwe tune ye, budceya ku ji bo fîlmekî tê xerçkirin, nikare mesrafê xwe 
derbixe. 

Fîlmê Bîranînên Li Ser Kevîrî (2014) ya Şewket Emîn Korkî tam di 
vê derbarê da ye, ev fîlm nîşanê me dide ku bi kurdî kişandina fîlmekî 
xumarek çewa ye. Çiqas zehmet e. Di civakek derengmayî da fîlmek 
çewa tê kişandin? Korkî ji hêla şert û mercên hundirîn ve nîşanê me 
dide. Li ser vî fîlmî berê jî di malpera Sînemaya Serbixwe de bi nava 
“Pêşverûtî û Bêhempatîya Filma Bîranînên Li Ser Kevirî yê Şewket 
Emîn Korkî” min nivîsek berfireh nivîsîbû…

Îro ji bo weşandina pirtûkekê herî kêm 5 hezar lîre, ji bo albûmek 20 
hezar, ji bo derxistina kovarek 7-8 hezar lîre lazim e. Ferqa sînemayê 
ji qadên din ev e ku ji gelek alîyan ve bi malîyet û giran e. Derhênerek 
ji bo mesrefên kurtefîlmekî ji min ra gotibû: “Ji bo ku ez fîlmê xwe 
bikêşim, herî kêm 50 hezar lîre lazim e. ”

Derhênerên Kurd çewa fîlmên xwe dikêşin? Ji ku pere peyda dikin? 
Ji xwe ra çewa li fînansman û sponsoran digerin û dibînîn? Kurdên 
Rojhelat, Bakûr, Başûr û Rojava çewa fîlmên xwe dikêşin? Ji vê hêlê ve 
meseleya me piralî dibe. 

Ji derhênerên kurd ez Aram Dildar û Burhan Ateşî nas dikim, ji 
projeyan wan ez agahdar im. Çi Aram çi jî Burhanî bi kurtefîlmên xwe 
derhênerîya xwe dane îspatkirin. Projeyên nû yên herdûyan jî amede 

ne lê ji ber semedên aborî nikarin 
projeyên xwe pêk bînîn. Ne tene 
Aram û Burhan bêîstîsna hemû 
derhênerên din yên kurd, wekî 
wan ji ber bêperetî nikarin pro-
jeyên xwe pêk bînîn. 

Em pirsa xwe carêk din bip-
irsin; derhênerên kurd ji ku pere 
tînîn pê fîlmên xwe dikêşin? Berî 
vê pirsê, divê em vê pirsê bipirsin; 
çend şîrketê prodiksiyonê yên 
kurdî hene? Ez tene wekî Mîtos 
Fîlm û Sînemaya Mezopotamyayê 
dizanim. Lê qeweta wan jî sinord-
ar e, hêza wan jî di salê da encax 
têra yek-du fîlman dike. Wekî din 
hebin jî dîtbarîya wan zêde tune 
ye, ne berbiçav in. 

Ka gelo bifikirin sînemaya ku 
şîrketên wê yên prodiksîyonê tune 
be çewa dikare pêş bikeve û geş 
bibe?

Fîlmên metrajdirêj mesrefa 
wan li gor kurtefilman çend qat 
zêde ye. Wekî Alî Kemal Çinar, 
Kazim Öz, Mehmet Alî Konar… 
ê ku fîlmên metrajdirêj dikêşin ji 
ku pere peyda dikin û fîlmên xwe 
dikşînin?

Eşkere ye ku ji ber sedemên 
ekonomîk fîlmên metrajdirêj yên 
bi kurdî kêm in, piranî kurtefîlm în. 
Derhênerên ku bi kurtefîlman xwe 
îspat kirîye ji ber tunebûna pere 
nikarin fîlmên metrajdirêj bikêşin. 
Derhênerên Rojhelatî ji ber vê her 
kurtefîlman dikêşin. 

Derhênerên kurd fîlmê xwe 
çewa dikêşin? Bi şeş xalan em 
dikarin bersiva vê pirsê kategorîze 
bikin. 

 » Bi pereyên xwe piranîya der-
hênerên kurd bi pereyên fîlm 
dikşînin ji ber ku nikarin spon-
soran bibînin. Di sînemaya 
Kurdî da pir fîlm bi vî awayî 
hatine çêkirin.

 » Bi piştgirîya dezgeyekê. Çend 
derhênerên Rojhilatî dawîya 
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fîlmên wan da min dîtîbu ku 
çêkêra fîlmê Wezaretî Rewşen-
birîya Hêrema Kurdistanê bû. 
Taha Kerîmî bi piştgirîya YNKê 
fîlmên xwe çêdikir. Li Rojava, 
Komîna Fîlm ya Rojava piştgirî 
dide sînemageran. Saziyên li 
Bakur çi qas zemîn amade dikin 
bo derhênerên ku ehlê karê xwe 
ne?Mînakên nebaş û bêqalîte 
hene!. . 

 » Bi piştgirîya derûdorê. Burhan 
Ateşî kurtefîlmê xwe Vîr (2017)
qehwexanê xwe dewir kirîye bi 
pereyê qehwexaneya xwe fîlm 
kişandîye. Niha jî bi piştgirîya 
derûdora xwe dixwazê kurte-
fîlmê xwe yê nû çêbike. 

 » Bi berhevkirina alîkarîyê bi kam-
panyayê platoformên dîjîtal yên 
wekî indiegogo, fongogo. Aram 
Dildar ji bo fîlmê xwe yê nû bi 
navê Bedewîya Berbad, di malp-
era Indiegogo da kampanyaya 
alîkarî daye dest pê kirin. Bi 
hêvîya ku kampanya serbikeve. 

 » Bi piştgîrîya şîrketa prodiksiyonî. 
Erol Mîntaş bi piştgirîya Mîtos 
Fîlm, Kilama Dayîka Min (2014) 
kişandibû. 

 » Bi piştgirîya dezgeyek tirkan. 
Hinek derhênerên kurd bi pişt-
girîya dezgeyên tirkan fîlmên 
xwe çêdikin. Lê vir jî problemek 
din heye; otosansûr dest pê dike 
û piranî jî berê xwe didin tirkî. 

Pêşveçûyîn û geşbûna sîne-

maya kurdî bi dezge û şîrketên 
prodiksiyonê têkildar e! Geşedan 
û pêşveçûyîna sînemaya kurdî bi 
vê xalê ve girêdaye. 

Sînemaya neteweyekî bêpere 
geş û pêş ve naçe. Bêyî şîrket-
an, dezge û prodiksiyonê mîlyon 
dolar ne mumkin e ku sînemaya 
kurdî berz bibe û bibe cîhanî. Ku 
em bixwazin sînemaye kurdî bibe 
cîhanî dive em mîlyon dolaran 
xerç bikin. Bêyî xerçkirina mîlyon 
dolaran cîhanbûyîna sînemaya 
kurdî wek bêîmkan e lê!. . . 

Huner bi hêbûna dewlet û 
çîna burjûva pêş ve diçe. Li Ew-
ropayê huner bi burjuvazîyê geş 
û berz bûn. Dewletên Yekbûyî 
yên Amerîkayê ji ber ku navenda 
hunerê ji Parîs bibin New Yorkê, 
çil mîlyon dolar xerç kirîye. Ê 
kurdan ne dewlet ne jî burjavaya 
neteweyî ya ku ji hunerê fehm 
dike heye. Gelo çiqas pêkan e 
ku ji nav kurdan burjuvazîyeke 
neteweyî çêbibe û piştgirî bide 
sînema, edebîyat, muzîk û qadên 
din ê kurdî?

Gelo ji nav kurdan dê çewa 
şîrketê prodiksiyonê yên xwedî 
butçeyên bi mîlyon dolaran 
çêbibe? Îmkanên vê yekê çi ne? 
Çima ji nav kurdan çend şîrketên 
prodiksiyonê yên netewperwer 
dernakevin, piştgirî nadin sînam-
eye kurdî? Derfetên Başûr gel-
ekî zêde ne ku dezge û sazîyên 

bi vî rengî li wir ava bibin, gelo 
çima li wir dezge û şîrketên bi vî 
rengî tune ne? Bila burjavazîyeke 
neteweyî ya kurd li alîyekî be, 
ma qet dewlemendek û zengînek 
kurdek netewperwer tune ye ku 
şîrket û dezgeyek prodiksiyonî 
ava bike? Şîrketên prodiksiyonî, 
tîcarî ne lê ev şîrket û dezgeyên 
kurdewar divê bêyî ku tîcarî 
bifikire, bêyî beramberî piştgirîyê 
bidin derhêrên kurd. 

Di nava bêderfetîya îroyîn de, 
bêyî sermayeyê şîrketên prodik-
siyonê mîlyon dolaran, sînema-
ya kurdî çewa berz bibe û bibe 
cîhanî? Di nava ewqas bêîmkanî 
û bêkesîyê da çi ji destên der-
henêrên kurd tê û dikarin çi bikin 
da ku sînemaya me bibe cîhanî?

Tişta ku em li ser difikirin ev 
e, divê em têgeha “Amor Fati” ya 
Nietzsche ji xwe ra bikin felsefe, 
ji nav bêderfetîyan, bêpêretîyê 
em çewa bikaribin sînameyek 
resen înşa bikin? Îro wekî her 
qadê pêwistîya sînemaya kurd jî 
bi afirînerîya takekesî û dehayan 
heye. Di nav vê rewşê da ji nav 
sînameya kurdî divê derhênerên 
deha derbikevin. 

Di vê derberê da du mînak 
hene. Yek, Behman Ghobadî 
ye, wî nîşanî dinyayê da ku ji 
bêderfetî çewa resenîyek derx-
istîye; yê din jî Alî Kemal Çinar e, 
di sînemaya wî da jî em dibînîn 
hewilên vê yekê dide. Dema ku 
bîst derhênerên kurd wekî xelatên 
Palmîyeya Zêrîn wergirt, di sîne-
maya me da gelek problem ji ber 
xwe ve dê çareser bibin. Li gel 
pêkhatina vê yekê, heta vê gavê jî 
şirketên prokdiksiyonê yên kurdan 
çênebin jî gelek şîrketên prodik-
siyonê yên bîyanî berê xwe didin 
sînemaya kurdî…

Ji bo veguherandin îro û 
boçûna dîrokê pêwistîya me bi 
dehayan heye. 
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HEVPEYIVÎN LI GEL 
DERHÊNER 

YILMAZ
OZDÎL

““Sînemaya Kurdî 
sînemayeke genc e û pir 
zû diguhere. Lê dîsan jî 
mirov dikare bi hêsanî 
bibêje ku sînemaya Kurdî 
nikare li gorî pîvanên 
klasîk yên “sînemaya 
neteweyî” bête pênase
kirin. Lazim e sînemaya 
Kurdî li gorî tercîhên 
xwe yên tematîk, şêwaza 
xwe ya vegêranê û 
taybetmendi yên xwe yên 
estetîkî bête pênase kirin. 
Lê ji hemiyê girîngtir, dibe 
di pênasekirina sînemaya 
Kurdî da şert û mercên 
polîtîk, aborî û civakî yên 
dîroka kurdan li pêş çav 
bêne girtin.”
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Yilmaz Ozdîl di sala 1979an da 
li Gevera bi ser Colemêrgê ve ha-
tiye dinyayê. Ji sala 1988an heta 
sala 1998an dibistana seretayî û 
ya amedayî li Geverê xwendiye 
û her du dibistan jî bi dereceya 
yekeminîyê xelas kiriye. Di sala 
1998an da li Zanîngeha Enqereyê 
dest bi lîsansa rojnamegerîyê 
kiriye. Di sala 2002an da lîsansa 
xwe qedandiye û salek paşê li 
Zanîngeha Wanê wek lêkolîner 
dest bi kar kiriye. Navbeyna salên 
2003yan û 2006an da fîlmên 
Yilmaz Erdogan “Vîzontele Tuuba” 
(2004) û “Organize İşler” (2005) 
û Hiner Selîm “Kîlometre Zero” 
(2005) da wek alîkarê derhênerî 
kar kiriye. Piştre, di sala 2006an 
da dev ji lêkolînerîyê berda û ji bo 
masterê çû Fransayê. Ozdil, wê 
salê li Zanîngeha Parîs 1 Pan-
théon Sorbonne dest bi masterê 
kir û teza xwe jî li ser mijara 
“Bikaranîna Sînorên Jeopolîtîk di 
Sînemaya Behmen Qubadî da” 
nivisî. Piştî qedandina masterê, di 
sala 2013 da li Zanîngeha Paris 
III Sorbonne Nouvellee dest bi 
doktorayê kir. Li wê derê teza xwe 
li ser babeta “Avakirina Dîtbar ya 
Nasnameyên Kurdî di Sînemayê 
da” pêşkêş kir. Ji sala 2014an 
heta niha jî li Zanîngeha Mêrdînê 
di Beşa Ziman û Çanda Kurdî 
da dixebite. Wek akademisyen 
dixebite û dersên wekî “Destpê-
ka Sînemaya Kurdî” û “Temsîla 
Kurdan di Sînemaya Tirkî da” 
dide. Ozdil, ne tenê di qada 
teoriya sînemayê da, her wiha di 
qada pratîka sînemayê da jî tê 
nasîn, ku bi kurtefîlma xwe ya bi 
navê “Barê Giran” beşdarî li gelek 
festîvalên nawnetewî kir û zêdetirî 
bîst xelatan bi dest ve anîn. Bi 
akademisyen û derhêner Yilmaz 
Ozdîl ra ji kar û barên ku heta niha 
di sînemayê da daye der û bi giştî 
jî li ser Sînemaya Kurdî nêrîn û 
nirxandinên wî di nav hevpeyvîna 
me da cî digrin. 

Mamoste em ji serî dest pê 
bikin, çîrok û serpêhatiya te ya 
li gel sînemayê çi ye, bi gotine-
ka din çi bû wesîle ku tu sîne-
mayê hilbijêrî?

Berî ez dest bi xwendina 
lîsansê bikim jî sînemayê gelek 
bala min dikêşa û her gava min 
derfet peyda dikir di salonên 
videoyan da min li fîlman dinêrî. 
Lê bi awayekî yekserî ez di dema 
lîsansê da ketime nav kare sîne-
mayê. Di dema xwendina lîsansê 
da ez di çend projeyên sînemayî 
yên xwendekariyê da xebitîm û 
min hêz û taybetmendiya zimanê 
sînemayê keşif kir. Ji xwe salek 
piştî qedandina lîsansê jî derfeta 
karkirina di fîlma Vizontele TUU-
BA derkete pêşiya min û ez wekî 
alîkarê derhêner di wê fîlmê da 
xebitîm. 

We di fîlmên Yilmaz Erdoğan 
Vizontele Tuuba û di çend 
filmên Hiner Selîm da alîkarîya 
derhênerî kir, hûn karin hindek 
behsa wan pêvajoyan bikin?

Piştî min di sala 2003yan da 
di Vizontele TUUBAya Yılmaz 
Erdoğan da kar kir, bi rêya BKMê 
nasîna min li gel Hiner Selîm 
çêbû. Di sala 2004an da min di 
kêşana Kilometre Zéro’ya Hiner 
Selîm da di sala 2005an da di 

kêşana Organize İşler ya Yılmaz 
Erdoğan da û di sala 2010an da 
di kêşana Si tu meurs je te tue 
(Heke tu bimirî ez dê te bikujim) 
ya Hiner Selîm da û herî dawî di 
sala 2013an da di kêşana fîlma 
Hiner Selîm ya bi navê My Sweet 
Pepper Land da cih girt. Bi rêya 
wan projeyan min derfet û şêwa-
zên ciyewaz yên xebata hunera 
sînemayê nasî û gelek sûd jê 
vergirt. 

We li Fransayê doktora 
û mastera sînemayê xwend. 
Herweha we li zanîngeha Wanê 
jî lêkolînerî li ser sînemayê kir 
û niha jî li Zanîngeha Artûkluyê 
li ser sînemayê dersan didî. Di 
aliyê perwerdehî û akademiya 
sînemayê da ferqên Fransa û 
Tirkiyeyê çi ne?

Gelek ferq hene. Berî her tiştî 
di wateya fikirînê da ferqên cuda 
hene. Sîstema perwerdeyî ya 
Frensî, di warê hunerî da li ser 
afirandin û azadiya fikrî hatiye 
avakirin. Herweha, Fransa wekî 
yek ji welatên teoriya sînemayê 
tê nasîn û xebatên di wî warî da, 
li Fransa, di bin çavdêriya wan 
teorisyenan da dimeşe ku li Tirkiye 
pirtukên wan tên tercumekirin û di 
zanînengehan da tên xwendin. Ji 
ber wê yekê perwerdeya sîne-
mayê li Fransayê çend pêngavan 
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li pêşiya perwerdeya sînemayê 
ya Tirkiyeyê ye. Ji aliyê qad û 
metodên lêkolînê ve jî gelek ferq 
hene. Li Fransa perwerdeya sîne-
mayê di hemî waran da gelekî pêş 
ve çuye û di her qadê da spesi-
yalizasyon çêbuye. Dîsa ji aliyê 
cur bi curbuna xebatên lêkolînên 
li ser sînemayê jî ferq heye û li 
wir xebatên teorîk li ser mijarên 
ciyewaz têne kirin û di wî warî da 
hevrikî gelek e. 

Birêz Yilmaz berî ku tu herî 
Fransayê jî xebatên we geş û 
gur in? Gelo çûndin û hatina 
Fransayê yan jî cihekî xerîb 
(diyaspora) çi bandor li ser te û 
fikra te ya derbarê sînemaya da 
kir?

Çuyina min bo Fransayê berî 
her tişt derfeta sudvergtina ji 
çavkaniyên frankofon da min. Yanî 
zanîna zimanê frensî rê li ber min 
vekir ku ez ji tecrube û çavkaniyên 
wan îstifade bikim. Herweha derfet 
çêbûn ku ez di projeyên fîlman da 
û di qadên ciyewaz yên hunerên 
dîtbar da bixebitim. Wan tişta 
asoya min berfireh kir û nêrîneke 
nû ya hunerî li cem min çêkir. 

Tu wekî kesekî pirhêl der-
dikevî qada sînemayê; akadem-
isyenî, senarîstî û derhênerîya 
we heye. Bi piranî tu xwe nêzî 
kîjanê dibînî?

Bi qasî mimkun be ez dixwa-
zim hem di warê akademisyeniyê 
da hem di warê pratîk da bixebit-
im. Lê ger ez mecbur bibim ez 
dê pratîkê tercih bikim. Ji ber ku 
hinek zaruriyetên akademisyeniyê 
gelek berpirsyarîyê dixwazin û 
zêde dema mirov digirin. Ji aliye 
afirandin û fikirînê ve jî akademi-
syenî hinek caran mirov berteng 
dike. 

Çîroka Barê Giran ji bo we 
kengî û çewa dest pê kir? Navê 
kurtefîlmê ji ku derê tê?

Min di dawiya sala 2016an 
da dest bi nivisîna çîroka Barê 
Giran kir. Di destpêkê da min tenê 
dixwest li ser penaberên Suriyeyî 
yên li Mêrdînê dijîn, kurtefîlmekê 
çêbikim. Lê heta dawiya 2018yan 
ku me dest bi kêşana fîlmê kir, 
pêngav bo pêngav çîrok hate 
guherîn û gihişte halê dawî. Di 
guherîna fikra min da videoyeke 
Youtubeyê rolekî girîng leyîst. Di 
wê videoyê da çend karmendên 
Şaredariya Artukluyê merasîmekî 
teqawudbûnê ji bo hinek keran 
amade dikir û ew teqawud dikirin. 
Di eslê xwe da ew video wekî ka-
rekî marketînga turîstikî ya Bajarê 
Mêrdînê hatibû amade kirin lê di 
fîlma xwe da me ew tişt berewajî 
kir û seremoniya teqawudbûna 
keran bi çîroka malbateke pen-
aber ve girêda. 

Wextê dem derbas dibe 
fikrên derhêner jî diguherin, 
heta rê û rêbaz jî diguherin. 
Li gorî vê yekê gelek ferq di 
navbeyna kurtefîlmên we yên 
pêşî û “Barê Giran” da heye?

Karê fîlmkêşanê jî wekî hemî 
karen din, bi rêya tecrebeya pra-
tik, nasîna qadê û xwendina teorîk 
pêş ve diçe. Fîlmê min yê yekem 
kurtefîlmekî belgeyî bû. Herçiqas 
ji heman cureya sînematografîk 
nebin jî, ez dikarim bibêjim ku ji 
aliyê narasyon û estetîkê ve gelek 
ferqên di navbera fîlma min ya 
yekem û Barê Giran da hene. 

Di Barê Giran da, sehne li 
pey hev diçin û tên û ev jî rît-
mek dînamîk dixe nav fîlmê. Li 
ser vê tu karî çi bêjî?

Min bi qasî sê salan berde-
wamî kare montajê kiriye û ji wê 
tecrubeyê gelek sûd wergirtiye. 
Çinku hem di dema nivîsîna sen-
aryoyê da, hem jî di dema kêşa-
na fîlmê û montaja wê da li gorî 
rîtmeke destnîşankirî kar dikim. 
Yanî ew rîtma di fîlmê da ne tene 
encama montajê ye, herweha 
encama senaryoyê û rêvebirina 
aktorane jî. 

Em ji çîroka Barê Giran fêm 
dikin ku karakterên me yên 
sereke ji Rojavayê ne –devo-
ka wan yan dikeve bin banê 
devoka Berfiratî û yan jî ya 
Silîvîyan. Lê devoka ku lîstikvan 
diaxivin dişibe devoka Heka-
rî û Badînanê. Gelo ev ji ber 
kêmasîya lîstikvanên kurd e yan 
bijartinek bihemd e?

Li gorî çîroka fîlma Barê Giran, 
Avdel (Adil Abdurrahman) ku 
yek ji du karekterên sereke ye, ji 
Mêrdînê ye û xwarzayê wî Salih 
(Saman Mustafa) ji Qamişlo ye. 
Axaftina wan bi devoka Duhok 
û Zaxo ye lê ew yek ji bo min ne 
pirsgirêk e. Çinku di fîlmekî sîne-
mayê da, pêbaweriya çîroka fîlmê, 
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piştî serkeftina zimanê fîlmê û law-
iniya wê ya estetikî xala herî girîng 
e. Helbet axaftina lehengan bi 
devoka Behdînanî ji zaruriyetekê 
tê. Çinku mixabin mirov nikare her 
car li gorî herêma çîroka fîlmê lê 
derbaz dibe aktoran peyda bike. 
Ez jî wekî hunermend naxwazim 
di fîlmên xwe da karekteran bi 
devokeke teqlîdkirî bidim axaftin. 

Di Barê Giran da meseleya 
sereke ajal e û ev jî fîlmê Robert 
Bresson, Au Hasard Baltazar 
(1966) anî bîra me. Ji xeynî vê 
sehneya dawî dişibe sehneyeka 
fîlmê Bêkes jî, gelo sûdgirtin ji 
wan heye?

Min piştî Barê Giran kêşa li 
fîlma Bêkes nêrî bû. Eger me-
besta we meseleya mayîn be, ji 
xeynî fîlma Bêkes di dehan fîlmê 
xweyanî û biyanî da mîn xuya 
dikin û teqîna mîna wekî faktorekî 
dramatik hatiye bikaranîn. Li ne di 
fîlma Bêkes da ne jî di fîlmên din 
da ew tiştê di dawiya Barê Giran 
da diqevime nayê dîtin. Çinku 
dawiya Barê Giran balê dikşîne li 
ser têkiliya leheng û kere wî, ne li 
ser ihtimala mirana wan. 

Em di sehneyekî da wêneyê 

klasîk yê Don Kîşotî dibînin. 
Meseleya sereke ya novela Don 
Kîşotî behsa valahîya romatîz-
mê û absurdîzmeke realîst dike. 
Tu di çîroka fîlm û karekterên 
novela Don Kîşotî da kîjanan 
datînî ber hev? Bi çi awayî 
dişibin hev?

Salih ku yek ji karakterên 
serekê yê kurtefîlma Barê Giran 
e, mirovekî gelekî naîf e. Ji metirsî 
û dijwariya jiyanê û trajediyên şer 
bê xeber e. Ji ber ku ew bi xwe 
kesekî travmaborî ye û qurbani-
yê şerî ye. Naîfiya Salih dişibe 
naîfiya Don Kîşot çinku ew di wê 
baweriyê da ye ku kerê wî dikare 
malbata wî û ya xalê wî ji hejariyê 
rizgar bike. Lê rastiya jiyana wan ji 
xeyalên Salih dijwartir e. 

Mamoste tu oryantalîzm û 
self-oryantalîzma di Sînemaya 
Kurdî da da çewa şîrove dikî? 
Em zanin ku sînemagerên kurd 
vê yeke ji bo bazarekê yan jî bo 
dîtîna fînansmanan bikartîne, 
gelo ev li gorî we çiqas rast e? 
Di Barê Giran da tu çewa ji vê 
kemînê dûr ketî?

Oryantalîzîm yan jî self-oryan-
talîzma ku di sînemaya kurdî da 
derdikeve pêşiya me, berî her tiştî 

encama pêvajoyekî dîrokî ya ge-
lekî dirêj û aloz e. Çinku hebûna 
wan cure-dîskuran di fîlmên kurdî 
da bi awayekî yekser bi pirsgirê-
ka polîtîk ya kurdî û encamên 
wê pirsgirêkê yên sosyo-polîtîk û 
aborî ve girêdayî ye. Lê herweha 
sedemekî din jî, bêparbûna sîne-
maya kurdî ji bazareke navxweyî 
û sîstemeke subvansiyonî ye. 
Eger sînemaya kurdî xwedî baza-
rekî navxweyî û sîstemeke xwe-ci-
hî ya subvansiyonê ba vê gavê, 
bivê-nevê, wê derhênerên kurd 
di dema çêkirina fîlmên xwe da 
daxwaz û têbiniyên bîner û rexne-
girên kurd jî li ber çav girtiba. Bes 
dîsanê jî, ew mesele meseleyeke 
gelekî dûr û dirêj e, nabe ku mirov 
bi şêvazeke reduktîf (indirgemeci) 
lê binere. 

Beriya sînemaya Kurdî em 
dixwazin vê bepirsin. Kurd 
hema bêje sed sal berê di 
sînemayê da xuya dikin, gava 
ku ji derva ve tên nîşandan rol 
û nasnameyeke çewa ji bo wan 
hatiye dayîn? Kurdên sînemaya 
xelkê kî ne?

Ji destpêka sedsala bîstan 
heta îro kurd di gelek sînemayên 
biyanî da di nav konteksteke 

Temaşe|e-Kovara Hunerî ya Sînemayê

26



dîrokî û siyasî da hatine nişandan. 
Bo nimune ji sala 1915an heta 
salên 1960an, di gelek fîlmên er-
menî da kurd wekî şêrîk û alîkarên 
leşkerê osmanî, bi gotineke din 
wekî yek ji berpirsyarên meseleya 
ermenî hatine temsîlkirin. Her-
weha di sînemayên din da jî em 
bi awayekî yekserî rastî wî cure 
temsîla polîtîk tên. Piştî salên 
1990an, bi taybet di sînemayên 
ewropî da, kurd bi rêya rûdanên 
siyasî yên rojhilata navîn hatine 
temsîlkirin. Dibe neyê ji bîrkirin 
ku temsîlên kurdan yên di sîne-
maya tirkî da û di sînemaya kurdî 
da jî ji vê bingeha dîrokî û polîtîk 
nayên veqetandin. Bi giştî ger 
mirov behsa wan temsîlan bike, 
mirov dikare bibêje para bêhtir ew 
ne temsîlên baş in. Çinku çîrok û 
dîskursa wan fîlman li gorî demê 
û sînemaya ku kurd tê da hatine 
temsîlkirin biguhere jî bi giştî em 
rastî sê cure dîskuran tên: Ew 
fîlmên behsa kurdan dikin yan 
behsa “mazlumiyeta wan”, yan 
behsa “xayinîya” wan, yan behsa 
“qehremaniya” wan, yan jî behsa 
bêfamtîya wan (cahiltîya wan) 
dikin û ev her çar cure dîskur jî 
dîskurên karîkaturîzekirî ne û ji 
rastiya kurdan dûr in.

Ev pirs pir zêde tê pirsîn lê tu 
wekî akademîsyenekî sînemayê, 
têgeha sînemaya Kurdî çewa 
rave dikî? Sînemaya Kurdî çi ye? 
Pîvanên sînemaya Kurdî çi ne?

Sînemaya kurdî ji gelek fîlmên 
xwedî nasnameyên resmî yên 
ciyewaz pêk tê. Ji ber ku hemî der-
hênerên kurd di heman demê da 
hem xwedî nasnameya kurdî ne, 
hem jî xwedî nasnameyekî resmî 
ne. Yanî di heman demê da fîlmên 
wan malê sînemayeke neteweyî 
ne jî. Ji ber vê û gelek taybet-
mendiyên din mirov nikare behsa 
hebûna pîvanên sabît yên sînema-
ya kurdî bike. Herweha sînemaya 
kurdî sînemayeke genc e û pir zû 

diguhere. Lê dîsan jî mirov dikare 
bi hêsanî bibêje ku sînemaya kurdî 
nikare li gorî pîvanên klasik yên 
“sînemaya neteweyî” bête pênase-
kirin. Lazim e sînemaya kurdî li 
gorî tercîhên xwe yên tematîk, 
şêwaza xwe ya vegêranê û tay-
betmendiyên xwe yên estetîkî bête 
pênasekirin. Lê ji hemiyê girîngtir, 
dibe di pênasekirina sînemaya 
kurdî da şert û mercên polîtîk, 
aborî û civakî yên dîroka kurdan li 
pêş çav bêne girtin. 

Dinya ji ber Kovîd-19yê di 
pêvajoyeka dîjîtalîzasyonê da 
ye. Li gorî vê yekê, tu pêşeroja 
sînemaya çewa dibînî?

Sînema berî destpêka Coro-
nayê jî bi lez ber bi dîjîtalîzasyonê 
ve diçû. Coronayê ev pêvajo 
bi leztir kir. Ez bawer nakim ku 
di dawiya vê pêvajoya dijîtalî-
zasyonê da salonên sînemayê wê 
bi temamî ji holê rabin. Lê gelekî 
eşkere ye ku şêwazên derhênan 
û marketînga fîlman wê gelek 
bêne guherîn. Bo nimûne, heta 
deh salên dî, bîner jî bi awayekî 
yekserî wekî figuran yan jî wekî 
lîstikvan dê beşdarî çîroka fîlman 
bibe, ez qet şaş nabim. Ji xwe ji 
niha ve îşaretên wê yekê hene. 
Çinku ne tenê sînema, hemî 
qadên din yên jiyanê ber bi wê 
dijîtalizasyonê ve diçin û êdî virtu-
alîte bûye perçeyekî jiyana me. 

Me behsa bandora Kovîd-
19yê li ser dîjîtalîzasyona sîne-
mayê kir. Bi taybetî li ser sîne-
maya Kurdî tu vê dîjîtalîzasyonê 
çewa dibînî?

Dijîtalîzasyona sînemayê bi 
rêya platformên wekî Netflix, 
Amazon û HBOyê pêk tê. Berbel-
awbûna wan platforman ji aliyekê 
dibe sebebê monopolizasyona 
sînemayê, ji aliye din ew yek dibe 
şansek ji bo sînemayên bê bazar 
yên wekî sînemaya kurdî. Ji niha 
ve em fîlmên hinek derhênerên 

kurd yên wekî Hüseyin Tabak û 
Bahman Ghobadi li ser wan plat-
forman dibînîn. Lê ji bo ku sîne-
makarên kurd bikarin hevrikiyê 
bikin li ser wan platforman lazim 
e rê û rêbazên xwe yên fîlmçêkir-
inê modernîze bikin û stîlên nû 
biceribînin. 

Tu karî çend derhêner û 
fîlmên herî zêde yên ku jê hez 
dikî ji xwînerên me ra bêjî? 
Belkî vê pirsê mirov karibe 
weha jî bipirse, kurd karin xwe 
di kîjan fîlm û fîlmografiya der-
hênaran da bibînin?

Ez gelek hez ji sînemayên Ser-
gueï Paradjanov, Yılmaz Güney, 
Michel Haneke û Bruno Dumont 
dikim. Bi min zimanê sînema-
tografik yê Sergueï Paradjanov 
gelekî nêzî zimanê dengbêjan e. 

Mamoste tu dikarî behsa 
plan û projeyên xwe yên sibero-
jê bikî? Gelo niha xebatek li ber 
destên we heye?

Belê niha ez li ser projeya xwe 
ya metraj-dirêj ya bi navê Aforoz 
dixebitim. Ew projeya min li ber 
destên lêjneya wezareta çandê 
ye û eger her tişt baş bimeşe min 
niyete di destpêka 2022yan da 
bikşînim.
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Arjen Arjen 

RÊWÎYÊ HEQÎQETÊ: 
ROBERT BRESSON
Di fîlmên Robert Bresson da dîmena pîrozîyê
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“. . . Fikirîn dijminekî pir tirsnak e. 
Dema tu hunerê bikî, divê tu ne li 
gorî aqilê xwe tevbigerî,  
hewce ye ku tu bi dil û feraseta xwe 
bixebitî. ”

Heger em ne li gorî aqil; li gorî 
feraset û qelbê xwe (entuîsyonîzm) 
bi dîmenekê ra têkilîyê deynin divê 
ew dîmen, heqîqetê nîşanî me bide. 
Gelo derhênerê navdar Robert 
Bresson di dîmena pîrozîyê da yan 
di sînematografiya xwe da heqîqetê 
bi çi awayî nîşanî me dide? Yan em 
di dîmenên ku tê pêşkêşkirin da 
heqîqetê çawa têdigihîjin? Divê em 
pêşî têgeha heqîqetê bi awayekî 
zelal eşkere bikin; ev jî encax bi 
ravekirina têgeha ‘fenomenolojî’yê 
dibe. Husserl dibêje: “Dinyaya fizîkî 
rolatîv e, her kes wekî hev jê fêm 
nake”. Mirov li gorî hişmendîya 
xwe dikeve nav têkilîyekê. Ji ber 
vê yekê têkilîya mirov bi eşyayê 
(obje) ra diguhere. Feraset (en-
tuîsyonîzm) xwe bi îrrasyonalîteyê 
ve girêdide. Feraseta ku Bresson 
behs dike hem metafizîkî ye hem 
wekî feraseta ku Bergson rave dike 
aqilmendî ye. Lewra Bresson hem 
rastîya dijwar nîşanî me dide hem 
bi atmosfera ku ava dike dixwaze 
Xwedê bi me bide hîskirin. Bresson 
bi şêwe û rêbaza xwe ya yekane 
rastiya ku nîşanî me dide bi her 
awayî gelekî zelal e. Em di hemû 
fîlmên wî da rewşa dinyaya bêwi-
jdan, hovîtîya demê, bêçareyî û 
tenêbûna mirov dibînin. 

Tiştê girîng ew e ku tu 
gotina xwe bi çi awayî tînî 
zimên
Derhênerê ku bi vê hişmendîyê 

filmên xwe dikişîne gelo di fîlmên 
xwe da şêweyeke çawa diceribîne? 
Belê heta niha di hemû huneran da 
gelek şêwe û rêbazên cûda hatine 
ceribandin. Êdî ji bo berhemeke 
hunerî gotin yan çîrok ewqas ne 
girîng e. A rast şêwe û rêbaz girîng-
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tir e. Tiştê muhîm ew e ku tu gotina xwe bi çi awayî tînî ziman. Bresson 
hem ji hêla lîstikvanîyê ve hem di hêla deng û dîmenan da di sînemayê 
da şêweyeke nû diceribîne. 

Rê û Rêbaza Fîlmên Bressonî
Digel kurtefîlmekê, çardeh fîlmên Bresson hene. Piraniya van fîlman 

gelekî serkeftî û xwediyê şêweyeke taybet in. Di fîlmên Bresson da 
sadebûneke bêqisûr heye. Taybetiyeke wan ya herî girîng jî di tu kadra-
jên wî da tiştekî zêde tune. Kêmkirin gelemşeyê têk dibe û maneyê zê-
detir dike. ¹ Hemû dîmenên fîlmên wî bi hev ra têkildar in. Di felsefeyê 
da cihê heqîqetê hevok e, di sînemayê da jî deng û dîmen in. Bresson 
deng û dîmenên wisa sade û xwerû hildibijêre ku tê da tiştek zêde 
nabe û bala mirov tenê li ser wê heqîqetê dimîne. Em di tu fîlmên wî da 
rastî fîşal û mubalexeyê nayên. Bresson her çiqas bêje ku çîrok ewqas 
girîng nîne lê belê di her fîlmekî wî da em çîroka têkçûyîn û berzebûnê 
dibinîn. Bresson naxweze bitenê çîrokek bêje armanca wî ya sereke 
nîşandayîna rewşê ye. Ji ber vê serpêhatiyên lehengên sereke bi kitekit 
û bi baldarîya belgefîlmî dikişîne. Herweha ji bo rastîya rojaneyê bîne 
ber çavan ji dramatîzekirinê jî dûr dikeve. Ji bo derhêner, çîrok, lîs-
tikvanî, hereketên kamerayê, muzîk, pevxistin hemû perdeyên veşarti-
na heqîqetê ne. Ev perde jî asteng e ji bo ku temaşeger bi heqîqetê ra 
têkiliyê deyîne. Ji ber vê yekê Bresson heta ji destan tê van hêmayên 
sînematografik kêm dike û rêbazekî xwerû ava dike. 

Lîstikvanên Bresson Model in
Têkilîyên modern bêruh û can in. Tu hesteke wan ya mirovahîyê 

nemaye û ew robotîk in. Bresson dixwaze atmosfereke wisa ava bike 
ku tu tişt wî ji rastîya fîlmê dûr nexe. Li gorî Bresson lîstikvanîya bi hes-
tiyarî, wî ji ruhê fîlmê dûr dixe. Ji ber vê di fîlmên Bresson da lîstikvan 
wek modeleke bêruh û can e. Bresson bi lîstikvanên profesyonel ra 
naxebite û di piranîya fîlmên wî da lîstikvanên amator dilîzin. Li gorî 
Bresson: “lîstikvan tiştê ku bixwe nîne pêşkêş dike. ” Ji ber vê yekê 
lîstikvan hertim di dubarekirina kesekî/ê din da ye û bi hestên cuda 
tevdigere. Ev jî lîstikvanan ji rastîyê dûr dixe. Lê belê model ne wisa ye, 
hertim heman kes e û nikare kesekî/ê din bi zarê wan bike. Ji bilî çend 

fîlmên pêşî, di tevahîya fîlmên wî 
da em vê yekê bi zelalî dibînin 
ku di sûreta lîstikvanekî/ê da tu 
hestek naxuyê û ew robotîk in. Di 
rûyê wan kesên neçar û tenê da 
tu hestek, tevgerek tune lê di nava 
wan da tofan û qiyameteke mezin 
heye. Neçariya di sûretê Marie û 
Mouchette da em vê gelekî baş 
dibînin. Fîlma Au Hasard Balthaz-
ar – Çawalêhato Balthazar (1966) 
da serlehengê fîlmê ker e. Hemû 
fîlm li dora serpêhatîya vî kerî 
tê honandin. Em li vir mebesta 
derhêner zelaltir fêm dikin ku di 
lîstîkvaniyê da tiştê girîng fîzyolojî 
ye; ne derûnî ye. Qereqter di nav 
tu tevgerê da nîn in û ji serê fîlmê 
heta binê fîlmê di heman rewşê 
da ne û ji bilî mirin û xwekuştinê 
tu guherînek naqewime. Bi qewlê 
Bazîn; “Lîstikvanên amator bi tenê 
teksta destê xwe da dixwînin û 
tu tesîr li wan nake. ” Wekî din 
Bresson dixwaze ku sînematografî 
ji bandora şanoyê jî xelas bibe. 
Dibêje: “ji bo atmosfera şanoyê 
hewcetî bi lîstikvanîyeke mezin û 
bimubalexe heye; lê di sînemayê 
da hewcetî bi lîstikvaniyeke mezin 
tune. ”

Di Fîlmên Bresson da 
Deng
Bresson muzîkê zêde naxe 

nava fîlmên xwe. Lê di fîlmên 
wî da deng taybetmendîyeke 
pir girîng e. Vê yekê jî wisa rave 
dike:“Rast e, guh li gorî çavan 
bêhtir afirîner e, lewra çav teral 
e, lê guh kişf dike. ” Dema em li 
fîlmên Bresson temaşe dikin bi 
taybetî yan dengên fîşal yan jî 
dengên ji dîmenan cihê dibihîzin. 
Di hinek dîmenan da dengên wisa 
tên bihîstin mirov dibêje qey, ew 
deng ji alemeke din tên. Derhêner 
bi vî awayî dixwaze dengan ji 
rastîya dîmenan cihê bike û rêya 
rastiyeke din li ber me veke. Di fîl-
ma Pere (1983) da denge hejmar-
tina pereyan, di fîlma Çawalêhato 
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Balthazar (1966) dengê şikestina 
cam û îskanan, dengê erebeya 
kerê, dengê avê, di fîlma Rojnivîs-
ka Keşeyê Bajarokê (1951) dengê 
çekan û dengê derî ji rastîya xwe 
dûr e û gelek hatiye mibalexekirin. 
Bi vî awayî derhêner bi binyat-
gerîyê (Structuralism) rastîyê 
serobin dike û xerab dike. 

Hêmayên Qusîyayî û 
Kêmkirin
Em di fîlmên Bresson da rastî 

gelek hêmayên qusîyayî jî tên. 
Hem obje û hem mirov di gelek 
sehneyan da qusîyayî ne. Piştî 
ku dîmeneke din dertê ew hêma-
ya qusîyayî tê fêmkirin. Di gelek 
dîmenan da tenê em destên 
karakteran dibînin. Li vir têkilî yan 
hîskirin ne bi çavan, bi destan pêk 
tê. Di fîlma Pêxwas - Pickpock-
et (1959) da destên serleheng 
Michel, di fîlma Çawalêhato Balth-
azar da destên Marieyê û di fîlma 
L’argent - Pere (1983) da destên 
ku pereyan dihejmêrin hemû bi 
plana nêz tên pêşberî temaşeger. 
Wekî din derhêner bi taybetî di 
fîlma L’argent - Pere (1983) û 
Une Femme Douce – Jina Sern-
erm(1969) da jimartin û berhevkiri-
na pereyan bi planên nêz dixe nav 

çavên temaşeger. Derhêner bi eşya û objeyan atmosfereke weha ava 
dike mirov dibêje ew dê niha, ew avahî û eşya hemû hilweşin. Ev yek 
bi taybetî fîlma Journal d’un Curé da Campagne (1951) – Rojnivîska 
Keşeyê Bajarokê, Au Hasard Balthazar – Çawalêhato Balthazar (1966) 
û Mouchette (1967) da bi awayekî zelal xuya dike. 

ÇEND FÎLMÊN SEREKE YÊN BRESSON

Journal d’un Curé da Campagne (1951) – Rojnivîska 
Keşeyê Bajarokê

Bresson vê fîlma xwe li ser çîroka keşeyekî lawaz û nexweş ava 
dike. Ew nû tayînî gundekî biçûk û dûr bûye. Keşe nexweşekî pir giran 
e û li benda mirinê ye. Li gund tu kes lê xwedî dernakeve, gundî naçin 
dêrê û keşeyê ciwan bi tenê dimîne. Keşeyê nexweş, tenê ji ber van 
bûyeran ji baweriya xwe dikeve şik û gumanan. Piştî bi keşeyekî din 
ra dikeve têkilîyê ji şik û gumanên xwe xelas dibe, car din dibe bawer-
mendekî ji dil û can. Keşe piştî vedigere ser bawerîya xwe ya dimire. 
Dema ku dimire suretê xaçê li ser cihê wî olan dide. Bresson li vir 
bêwicdanî û bêmerhemetîya civata ku ji Xwedê û ji rasteqînîyê dûr ke-
tiye pêşkêşî me dike. Derhêner di vê fîlmê da hê ji rêbaza klasîk xelas 
nebûye lê belê bingeha şêweya xwe ya nû datîne. 

Au Hasard Balthazar – Çawalêhato Balthazar (1966)
Xêrnexwazîya Mirovan yan jî Çîleya Îsa
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Godard gotiye ku: “ev fîlm di not xulekan da dîroka mirovahîyê nişan 
dide”. Bêguman ew di gotina xwe da gelekî mafdar e. Derhêner binge-
ha vê fîlmê li ser serpêhatiyên kerekî ava dike. Çîroka serlehenga din 
Marieyê jî bi çîroka ker ango Balthazar ra bi pêş dikeve. Serpêhatiya 
Marie ji cehşikîya Balthazar dest pê dike heta mirina kerê didome. Ker 
dikeve bin barê giran, pê cot tê kirin, lê siwar dibin, boçika wî dişe-
witînin û di dawîyê da jî ew tê kuştin. Ker bêdeng e, xwe ker dike û diçe 
li ba kerîyek pez canê xwe teslîm dike. Marie jî heta panzdeh salîya 
xwe rastî gelek tundiyan tê, malbata wê lê xweyî dernakeve, tazî û 
birçî dimîne û di dawîyê da destdirêjîyan li wê dikin. Bresson bi şêwe û 
honandina çîrokê rewşa dinyaya xedar, zalim û xudbîn dixe nav çavên 
me. Derhêner mîna filmên xwe yên din di vê da jî li bingeha xerabîyê 
digere. Gelo mirov bi kîjan hest û helwestê xerabîyeke weha li însanan 
û jîndarên din dike? Gelek nivîskarên sînemayê êşa Balthazar mîna 
êşa Îsa didin pênasekirin. Belê, mafdar in lewra serlehengê me yê ker 
ango Balthazar ji serî heta binî tu gilî û gazincan nake. Bresson di vê 
fîlmê da rêbaza xwe ya minîmal bi awayekî serkeftî bi cîh tîne. Em rastî 
tiştekî zêde nayên, cih û war gelekî sade hatine hilbijartin. Bi planên ji 
singê ve, êş û azara kerê nîşanî me dide. Li vir karakter sereke kerek 
e û derûniyeke wî nîn e, bi tenê bi laşê xwe li ber çavên me ye. Gelek 
hêmayên qusîyayî û planên nêz (bi taybetî destên Merie û pêyên kerê) 
hatine emilandin. Lîstikvan di guherînekê da nînin û gelekî aram in. 

Pêxwas – Pickpocket (1959)

Derhêner di vê fîlmê da şêwe û stîla xwe ya tekane, ya rast 
mînîmalîya aîdê wî bi her awayî bi cîh tîne. Ji navê fîlmê jî dîyar e ser-
lehengê fîlmê Michel kesekî diz û pêxwas e. Michel dibe ku hinek kar 
ji destan jî were lê belê dizîyê dike. Pêxwasê me ji destpêka fîlmê heta 
ku tê girtin dizîya xwe didomîne. Naçe serdana dêya xwe ya nexweş, bi 
tenê diçe ser termê wê. Michel li gorî xwe dizîyê ji bo karekî pîroz dike, 
ji dewlemendan distîne, dide feqîran. Di girtîgehê da keçka cînarê wan 
dema ku tê serdena wî jê ra dibêje: “ji bo dîtina te hewcetî bi rêyeke 
çiqas dirêj hebûye.”

Bresson ji bo rêbaza xwe dibêje 
ku: “ji bo sînematografîyê çîrok 
ewqas ne girîng e, ya muhîm bi 
kîjan şêweyê tê pêşkêşkirin e”. 
Derhêner di vê fîlmê da şêweya ku 
dixwaze, bi awayekî serkeftî pêk 
tîne. Ji serê fîlmê heta dawîya wê 
di sûreta Michel da tu hest diyar 
nabin, ew wekî modelekî bêruh û 
bêîfade dilîze. Di piranîya dîmenên 
dizîyê da em destê Michel bi 
planên nêz yan jî bi plana ji singê 
ve dibînin. Hêmayên qusîyayî yan 
kêmkirin di gelek sehneyan da 
dixuye. Dema ku Michel dizîyê dike 
em destê wî dibînin lê dengên ji 
dîmenan dûr dibihîzin û ji atmos-
ferê haydar dibin. Ya rast Michel 
ruh û wicdana xwe wenda kiriye, 
bi tenê bi awayekî mekanîk dizîyê 
dike. Keçka cîrana wan Jeanne 
çend caran ji bo ku were dêya xwe 
ya nexweş bibîne bangî Michel 
dike lê ew qet naçe serdana dêya 
xwe. Lewra tu hesteke wî ya mirovî 
nemaye, haya wî ji hezkirinê tune. 
Lê belê dema di girtîgehê da ye 
Jeanne tê serdana wî bi rûkenî 
dibêje: “ji bo dîtina te hewcetî bi 
rîyeke çiqas dirêj hebûye”. Bi goti-
na xwe mîna ku dest bi hezkirinê 
dike û ruhê wî yê dîl azad dibe. 
Bresson li vir ji bo karakterê xwe yê 
neçar evînê weke rêyeke azadbûn 
yan xelasbûnê dibîne. 

Mouchette (1967)
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Mouchette yek ji fîlmên Bresson e ku li gorî naverok û şêweyê dişibe 
Çawalêhato Balthazar. Ya rast mirov nikare fîlmên wî ji hev cuda binirx-
îne lewre ew herwekî dewama hevûdu ne. Mouchette çîroka bêwicdani-
ya pergalê, xedarîya însanan e. Çar aliyên keçeke çardeh salî bi tundî 
û tunekirinê hatine dorpêçkirin. Ne malbata wê jê hez dike ne jî kesên 
ji civakê. Li malê bavê wê yê serxweş tehdeyê lê dike, li dibistanê jî 
tundî bi destê mamosteyê wê didome. Bi tenê têkiliya wê bi dêya wê yê 
nexweş ra heye. Bawerîya xwe bi zilamekî tîne, ew jî destdirêjîyan li wê 
dike. Ji bilî mirinê tu hêvîyeke wê tune. Derhêner trajedîya mirovahîyê 
bi wêrekî tîne ser perdeya spî. Bi qewlê Dostoyevski dibêje: “Ku Xwedê 
tune be her tişt mubah e. ” Bressonê Katolîk dibêje heger Xwedê 
tunebe mirovahî pergaleke wiha ava dike. Derhêner ji bo rasteqînîyê 
nîşanî me bide sînematografîya xwe bi rêbaz û stîla xwe ya mînîmalist 
ava dike. Kameraya derhêner wekî belgefîlmê hemû detayên jîyana 
Mouchette tîne pêşberê temaşeger. Ji hêla lîstikvanîyê ve jî karakter 
wekî modelan tevdigerin, derunîya lîstikvanan nade rûyê wan. Piranîya 
cih û warê ku Mouchette li wir e, li ber helweşînê ne. Derhêner ji bo 
belangaziya Mouchette ji nêz da nîşanê me bide, gelek cihan bi plana 
nêz dikşîne lê belê em dengê xirecira civakê dibihîzin. Mouchette dema 
li kafekê firaqan dişo, kamera rewşa wê ji nêz ve nîşanî me dide; wekî 
din hem dengê kêf û coşa kesên li kafêyê vedixwin tê bihîstin hem jî 
dimenên zewq û şahiya wan tê ekranê. Bi vî awayî derhêner dixwaze 
li vir bêxemîya civakê jî nişan bide. Lewra ev pergal li ser bêhîsbûn û 
bêtevgerbûna civakê xwe dide domandin. 

Bresson di roportajekê da dibêje: “belê ez gelekî bi tenê me lê ev 
gotin, gotina quretîyê nîne. ” Bresson di hemû fîlmên xwe da li maneyê 
digere û dikeve pey şopa rastî û rasteqînîyê. Dinyaya modern bi awayê 
fikîrin û hilberîna xwe têk çûye, heqîqet û mane kuştîye. Kes ji kesî hez 
nake, bawerîya kesî bi kesên din nemaye û vê yekê mirov xistine nav 
tenêtîyeke kûr. Mirovên neçar di nav bêwatebûn û tenêtîya xwe da dif-
etisin. Bresson jî di nav vê êşê da ye û ji bo vê heqîqetê nîşanî me bide 

di fîlmên xwe da rê û rêbazeke 
nû diceribîne. Ya rast min dix-
west behsa fîlmên Bressson yên 
din jî bikim lê belê li gorî formata 
kovarê nikarim nivîsê zêde dirêj 
bikim. Dibe ku fîlmên Bresson 
wekî fîlmên klasik herikbar û bi kêf 
neyê temaşekirin; lê belê hem ji 
hêla naverokê ve û bi taybetî ji bo 
dîtina rê û rêbaza sînematografiya 
wî divê teqez were temaşekirin. Di 
nav sînemaya dinyayê de Robert 
Bresson bi pirtûka xwe ya bi navê 
Notes sur le cinématographe jî 
deng vedaye û hemû rê û rêbazên 
sînematografîya xwe anîye ziman. 
Helbet ev berhema giranbuha ji bo 
kurdî dê bibe gencîneyeke mezin 
ku sînemagerên kurd karibin bi 
zimanê xwe bixwînin. Ji bo wê jî 
banga min li wergêrên me yên 
fransîzan e ku ev berhem were 
kurdîkirin. 
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LI SER GEŞT Û SEYRANÊ 

ÇEND FÎLM

Sînema di qada jîyanê de û li ser hemû mijaran 
jîyanê perspektîfên nû nîşanî me dide. Sînema tena 
serê xwe cîhanek nû ye û ji hertiştî feyde dibîne. 
Ji wêjeyê bigre heta dîrokê, ji dîrokê bigre heta 
xwezayê, ji xwezayê bigre heta sîyaset û jîyana ro-
jane hertişt dibe mijarên sînemayê. 

Sînema li ser geşt û seyranê xwedî arşîvek dewle-
mend e. Jîyana bi xwe rê ye. Di vê rê de em terbîye 
dibin, em fêr dibin û em kamil dibin. Rê û rêwîtî qed-
era me mirova ye. Min jî xwest ez arşîva xwe ya li ser 
vê mijara bi we re parve bikim. 
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Into The Wild  
(Li Dû Xwezaya Berî)

Christopher McCandless piştî 
zanîngehê nasname, kartên ban-
qeyan û hemû pereyên di berîka 
xwe de dişewitîne û lê dixe û diçe 
Alaskayê. Di rê de gelek kesan 
nas dike û gelek tişt têne serê wî. 

Kunye

Derhêner:  
Sean Penn

Cure:  
Bîyografî û Dram

Lîstikvan:  
Emile Hirsch. . . 

Wext:  
148 Deqîqe

Sal:  
2008

IMDB:  
8. 1

Roman Holiday 
(Betlaneya Romayê)

Prenses Ann di gera Avrupayê 
de berê xwe dide Romayê. Ji ber 
emrê xwe yê ciwan û xwîna xwe 
ya germ ji qesrê direve û xwe li 
kolanên Romayê dide. Şevê li ser 
banqekê bi dawî dike. Serê sibê 
mirovek camêr leqayî Annê tê û 
wê dibe mala xwe. 

Kunye

Derhêner:  
William Wyler

Cure:  
Dram, Romantîk û Komedî

Senaryo:  
Dalton Trumbo

Lîstikvan: 
 Audrey Hepburn,  
Gregory Peck. . . 

Wext:  
118 Deqîqe

Sal:  
1953

IMDB: 
 8. 0

Midnight in Paris 
 (Li Parîsê Nivê Şevê)

Parîs warê evîndara ye. Du 
mirov ji ber kar û barên xwe diçin 
Parîsê û serpêhatîyên wan ji me 
re warek xeyalî ava dike. Parîs 
geh insanan ji hev vediqetîne û 
geh jî evînek xurt di navbera wan 
de çê dike. Ev fîlm me li kuçeyên 
evîn û Parîsê digerîne. 

Kunye

Derhêner:  
Woody Allen

Cure:  
Komedî, Romantik û Fantastîk

Lîstikvan:  
Owen Wilson,  
Carla Bruni,  

Kurt Fuller. . . 

Wext:  
94 Deqîqe

Sal: 
 2011

IMDB:  
7. 7
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Sideways 
 (Rêwîtîya Ber bi Şerabê)

Miles û Jack xwe ji bajarê 
California diavêjin der û li cihên 
çêkirina şeraban û li mahzenên 
wan digerin. Di vê rêwîtîyê de 
şerab û jin ji wan re dibin heval. Di 
derbarê şerabê de hûn dikarin pir 
tiştan fêr bibin. 

Kunye

Derhêner:  
Alexander Payne

Cure:  
Dram, Komedî

Senaryo:  
Alexander Payne

Lîstikvan:  
Thomas Haden, Paul Giamatti. . . 

Wext:  
126 Deqîqe

Sal:  
2005

IMDB:  
7. 5

The Bucket List  
(Lîsteya Dawîn)

Mîlyoner Edward Cole (Jack 
Nicholson) û hostayê tamîra ere-
beyan Carter Chambers (Morgan 
Freeman) di çînên ji hev gelek 
dûr de dijîyan. Cîhana her duyan 
ji hev gelekî cuda bû. Rojekê li 
odeya nexweşxaneyekî li hev rast 
tên. Nexweşîya her duyan jî pir 
giran e. Her du extîyar bi hev re 
biryar didin û ldest bi gera cîhanê 
dikin. 

Kunye

Derhêner:  
Rob Reiner

Cure:  
Dram û Komedî

Lîstikvan:  
Morgan Freeman û Jack Nichol-

son. . 

Wext:  
97 Deqîqe

Sal:  
2008

IMDB:  
7. 4

Thelma and Louise 
(Thelma û Louise)

Ne Thelma û ne jî Louise ji 
jîyana xwe qayîlin. Louise garson 
e û mêrê wê jî yekî cirnexweş e. 
Louise hevala xwe Thelmayê îkna 
dike û her du jî ji bo rêwîtîyek nû 
derdikevin rê. Di vê rêwîtîyê de 
gelek tişt tên serê wan. 

Kunye

Derhêner:  
Ridley Scott

Cure:   
Komedî, Romantîk û Dram

Lîstikvan:  
Brad Pitt,  

Geena Davis,  
Susan Sarandon. . . 

Wext:  
130 Deqîqe

Sal:  
1991

IMDB:  
7. 5
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The Darjeeling Limited 
(Şîrketa Birayên Xeyîdî)

Sê birayên ji hev gelekî bi cihê 
û ji hev dûr piştî mirina bavên xwe 
bi hev re dest bi rêwîtîyekê dikin. 
Li trênê siwar dibin û berê xwe 
didin Hindistanê. 

Kunye

Derhêner:  
Wes Anderson

Cure:  
Dram û Komedî

Lîstikvan:  
Owen Wilson,  
Adrien Brody,  

Jason Schwartzman. . . 

Wext:  
91 Deqîqe

Sal:  
2007

IMDB:  
7. 2

Tracks 
 (Li Çolên Avustralyayê)

Derhêner John Curran dema 
ji New Yorkê tê Avustralyayê li wê 
derê leqayî pirtûka Robyn David-
son tê û keyfa wî ji berhemê re pir 
tê. Vê berhemê nêzî jîyana xwe 
dibîne û dixwaze ji vê berhemê 
fîlmek derxîne. 

Jinek bi tena serê xwe li çolên 
Avustralyayê digere. Di vê gerê de 
jîyan û fikra wê bi temamî digu-
here. 

Kunye

Derhêner:  
John Curran

Berhem:  
Robyn Davidson

Cure:  
Romantik û Dram

Lîstikvan:  
Adam Driver,  

Mia Wasikowska. . . 

Wext:  
120 Deqîqe

Sal:  
2013

IMDB:  
7. 2

Seven Years in Tibet 
 (Li Tîbetê Heft Sal)

Heinrich Harrer di dema Herba 
II. Ya Cîhanê lê ji Avusturyayê lê 
dixe diçe Tîbetê. Hem li Tîbetê 
digere û hem jî li wir Dalai Lama 
nas dike. Li wê derê dibîne ku 
mirov çawa leqayî zulma Çînê 
dibin. 

Kunye

Derhêner:  
WJean-Jacques Annaud

Senaryo:  
Heinrich Harrer

Cure:  
Dram, Dîrok û Bîyografî

Lîstikvan:  
Brad Pitt,  

David Thewlis,  
B. D. Wong. . . 

Wext:  
139 Deqîqe

Sal:  
1997

IMDB:  
7. 1
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The Secret Life of Walter 
Mitty (Jîyana Raz ya 
Walter Mitty )

Walter ji bo kovara Life karê 
wênekarîyê dike. Walter mirovekî 
fantezîhez e û bi awayekî platonîk 
ji Cherly hez dike lê newêre evîna 
xwe eşkere bike. Kovara Life 
biryar dide ku êdî tenê wek dijîtal 
derkeve û cara dawî her kes ji bo 
hejmara çapa dawî dixebitin. Di vê 
kêlîyê de wêneyê qapaxa kovarê 
wenda dibe. Walter dikeve pey 
wêneyê wenda. 

Kunye

Derhêner:  
Ben Stiller

Cure:   
Komedî û Fantastîk

Lîstikvan:  
Ben Stiller,  

Kristen Wiig,  
Sean Penn. . . 

Wext:  
114 Deqîqe

Sal:  
2014

IMDB:
7. 3

Diarios de Motocicleta 
(Rojnivîska 
Motorsîkletê)

Fîlm me dibe ciwantîya Che. 
Di sala 1952an de Ernesto û 
Alberto ji Buenos Airesê li ser 
motoreksîkletekî dest bi gera 
xwe dikin. Di rê de motorê wan 
xira dibe. Rê bi rê tevlî xwezayê 
û jîyana rêwîyan dibe. Di rê de 
leqayî pirsgirêkên civakî, sîyasî û 
aborî tên. Bi saya vê rêwîtîyê Che 
derdikeve meydanê. 

Kunye

Derhêner:  
Walter Salles

Cure:  
Dram û Bîyografî

Lîstikvan:  
Gael García Bernal,  

Rodrigo de la Serna. . . 

Wext:  
126 Deqîqe

Sal:  
2004

IMDB:  
7. 8

Hector and the Search 
for Happiness (Rêwîtîya 
Dilşadîyê ya Hector)

Hector psîkologekî navdar e 
û her kes tê ba wî gilî û gazindên 
xwe jêre eşkere dikin. Hemû nex-
weşên wî dixwazin dilşad bin. Ew 
jî meraq dike dilşadbûn û kêfxweşî 
çi ye û ji bo destxistina vana rêyek 
heye gelo. Rabe dibe ji bo bersiva 
van pirsan li cîhanê digere. 

Kunye

Derhêner:  
Peter Chelsom

Cure:  
Komedî û Romantik

Lîstikvan:  
Simon Pegg,  

Rosamund Piker. . . 

Wext:  
120 Deqîqe

Sal:  
2014

IMDB:  
7. 0
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Salmon Fishing in the 
Yemen (Li Yemenê 
Somon)

Fred Jones li ser masîyan 
mirovekî zanist e. Rojekê ji Şêxekî 
Yemenê jêre peyamek tê û dixwa-
zin Fred ji wan re masîyên somon 
li Yemenê xweyî bike. Lê çiqasî 
Fred li dijî vê yekê be û fikra wî 
neyînî be jî bi mecburî dikeve 
nava vî karî. 

Kunye

Derhêner:  
Lasse Hallstrom

Berhem:  
Paul Torday

Cure:  
Dram û Romantik

Lîstikvan:  
Emily Blunt,  

Ewan McGregor,  
Amr Waked. . . 

Wext:  
112 Deqîqe

Sal:  
2011

IMDB:  
6. 8

Wild (Berî)

Di jîyana Cherylî de tiştek rast 
derbas nabe û pirsgirêk jîyana wê 
tarûmar dikin. Ji bo mejîyek pak 
û dilekî rehet dest bi meşek 1100 
mîlî dike. Di rê de leqayî gelek 
zehmetîyan tê lê bê rawestan dîsa 
dikeve ser rê. 

Kunye

Derhêner:  
Jean-Marc Vallée

Cure:  
Dram

Lîstikvan:  
Reese Witherspoon,  

Laura Dern,  
Michiel Huisman. . . 

Wext:  
120 Deqîqe

Sal:  
2014

IMDB:  
7. 1

Leap Year (Sala Zêde)

Anna çar sal in li bendî teklîfa 
zewacê ye lê hevalê wê gele-
kî tiral e. Jeremy ji bo kar diçe 
Dublînê. Li gorî edatên Îrlandîyan 
di 29 Sibatê de jin teklîfa zewacê 
didin mêran. Anna dixwaze teklîfê 
bide hevalê xwe û li pey wî lê dixe 
diçe Dublînê. 

Kunye

Derhêner:  
Anand Tucker

Cure:  
Komedî û Romantik

Lîstikvan:  
Matthew Goode,  

Amy Adams,  
Adam Scott. . . 

Wext:  
100 Deqîqe

Sal:  
2010

IMDB:  
6. 5
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Before Sunrise (Berîya 
Şefeqê), Before Sunset 
(Berîya Êvarê) and 
Before Midnight (Berîya 
Nîvê Şevê)

Reze fîlmek efsanevî ye. Ce-
line û Jesse di trenek Budapeşt û 
Vîyanayê de leqayî hev tên. Li ser 
daxwaza Jesse, Celine bi wî re 14 
saetan li bajarê Vîyanayê bi pîyatî 
derbas dike. Fîlmê duduyan li 
Parîsê derbas dibe û yên sêyan jî 
li Yewnanistanê derbas dibe. Her 
sê fîlm bajar bi bajar li pey şop û 
şeklên evînê me digerîne. 

Kunye

Derhêner:  
Richard Linklater

Senaryo:  
Richard Linklater

Cure:  
Dram û Romantîk

Lîstikvan:  
Ethan Hawke, Julie Delpy. . . 

Wext:  
105 / 80 û 109 Deqîqe

Sal:  
1995 / 2004 û 2013

IMDB:  
8. 1/ 8. 0 û 7. 9
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“Divê mirov tenê ji ber ew kar bi zimanê dayikê 
hatibe çêkirin mezin neke. Em tiştekî baş çêkin, em 
karibin bi rastî pê serfiraz bin. Mirov karekî baş bike, 
neyarên me bin jî wê rêzdarî bo me bigrin. Bo min 
çîrok, sînematografî ji zimanî girîngtir e. Tu nikarî 
bi fîlmekî xirab derbasî festîvalên mezin û derbasî 
dîroka sînemayê bibî. Helbet karekî baş bi kurdî be 
hîn baştir e. ”

Çend sal berê min dest bi temaşekirina fîlmên 
Aki Kaurismaki kiribûn. Dora fîlmê “The Other Side 
of Hope”ê hatibû. Wek fîlmên wî yên din vî fîlmî jî 
tesîrek gelek xweş li min kiribû, lê ji wê pê ve lîs-
tikvaniya serlîstikvanê fîlm ya serkeftî kir ku ez biçim 
lê binêrim ka ew kî ye. Navê derket pêşayîka min 
Şêrvan Hacî bû. Piştî çend salan, min li ser platforma 
zoomê li gel wî hinek axift û hin pirs lê kirin. Dixwa-
zim axaftina me bigihînim we jî. 

Kulîlk
kulilkelikake@gmail. com

HEVPEYIVÎN LI GEL LÎSTIKVAN

 ŞÊRVAN HACÎ
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Şêrvan Hacî kî ye?

Pirsa herî zehmet e ev. Tiştê ku ez dizanim navê min Şêrvan e. Ez li 
bajarê Dêrîka Rojavayê ji dayîk bûme. 

Hindê ez dizanim tu ji 2010an ve ye li Fînlandayê dijî û ji wê 
demê ve ye tu di sînemayê da aktîv î. Gelo bêriya wê, têkiliya te li 
gel sînemayê çêbibû, tu dikarî behsa çîroka xwe ya sînemayê bo 
me bikî?

Ji bo jiyana xwe berdewam bikim, xwendina xwe bikim, di 2009-
2010an de, ez ji Suriyê (Şamê) derketim. Min digot, ez yê vegerim ji ber 
ku min kar dikir wî çaxê. Min di 2008-2009an da Akademiya Şanoyê 
ya Suriyê piştî 4-5 sal xwendinê xilas kiribû. Lê min xwest ez derkevim 
tiştekî din jî bibînim, ji xwe ra bêhtir fêr bibim, min xwest piçekî ez dûrtir 
jî herim. Ez çûm Fînlandiyayê min di cî da dest bi hînbûna ziman kir û 
ez diçûm Brîtanyayê min dersên sînemayê distendin. Piştî şer dest pê 
kir min zanî êdi çû, vegera min nema. Wekî gotin, min barê xwe danî, 
min zanî veger niha tune ye. Min dest bi kar kir, xwendina xwe bêhtir bi 
ciddiyet kir. 

Wextê mirov bîranînên xwe tîne pêşiya xwe gelek versiyonên wê, 
deh çîrokên wê hene, tenê formateke wê nîn e. Ya îro ez pê bawer 
im ew e, heta pola 12an min nexistibû serê xwe ez yê sînema yan jî 
şanoyê bixwînim. Min di biçûkaniyê da sahneyek dît, ez nizanim der-
hêner jî kî bû. Ne ji wan fîlmên me di zaroktiyê da temaşe dikirin, tiştekî 
cûda bû. Tenê sekansek bû, nêrina min a sînemayê guhert. Wextê 
kesan digotin sînema, ne ew formata Hollywoodê ne jî ya Bollywoodê, 
ew sahne dihat li ber çavê min. Piştî min dibistan xilas kir wî wextê bo 
min zelal bû, min got ez naxwazim tiştekî dî bixwînim ez yê di beşeke 
hunerê da bixwînim. Piştî min şano xilas kir, ez çûm Fînlandayê. Min 
zanîbû kare min yê aktoriyê ewqas hêsan nabe. Porê min reş e, zimanê 
min tune ye. Lê min tu car ew wek dîwar çênedikir bo xwe. Di sala 
2012an da ez çûm Londonê, min dersên derhêneriyê hilgirt û ez hatim 
min hêdî hêdî kurtefîlm çêkirin. Min şirketek jî avakir, pir zehmet bû lê 
ez pir jê fêr bûm. Di sala 2012-2016an da min li Brîtanyayê mastera 
fîlm û produksiyonê xilas kir. 

Te behsa şanoyê kir, tu xe-
batên şanoyê berdewam dikî?

Wextê ez hêj li enstîtuyê bûm, 
min biryara xwe dabû ku ez yê 
wek lîstikvan di aliyê sînemayê 
da kar bikim. Ez îro jî di şanoyê 
da wek mamoste kar dikim. Di 
Academy of Moving People and 
Imagesê(AMPI) da ez li gel Erol 
Mintaş, karên produksiyonê dikim 
û mamostetiya lîstikvaniyê dikim. 

Tu serlehengê fîlmê Aki 
Kaurismaki ya The Other Side 
of Hope bûyî ku wî fîlmî gelek 
xelatên wek The Silver Bear 
hilgirtin. Têkiliya te ligel Aki 
Kaurismaki çawa çêbû, te çawa 
di wî fîlmî da rol girt?

Ez di 2016an da ji bo xwendinê 
li Brîtanyayê bûm. E-maîlek hat 
bo min, min dît şîrketeke Fîn-
landiyayê bangewaziya lêgerîna 
lîstikvanekî belav kiribû. Daxwa-
ziyên wan ew bûn ku ew lîstikvan 
ji Suriyê be, Erebî baş bizanibe, 
Îngliziya wî hebe û heger Fînlandî 
jî zanibe wê baş be. Û şerteke 
wan a dawî jî ew bû ku ji henekan 
fêm bike. Heta wê demê min karê 
lîstikvaniyê wek mamostetî kiribû 
lê min di rolekê da nelîstibû, lê 
bo min ne xem bû. Min serî lê da, 
lê hêviyên min ne ew çend bilind 
bûn, min digot qey roleke biçûk 
e. Piştî mehekê li min vegeriyan, 
gotin pîroz be rol ya te ye û Aki 
Kaurismaki dixwaze te bibîne. Ew 
nav bo min gelek girîng bû, hêj 
beriya ez biçim Fînlandayê min 
ew nas dikir û haya min ji sînema-
ya wî hebû. Me hev dît, behsa rola 
karakterê ku lê digeriya kir. Rahişt 
çenteyê xwe senaryo jê derxist 
û da destê min. Baş li min nêrî û 
got: Bila biryara ta ‘erê’ be. Û min 
jî hema di cî da got: Erê. Ligel 
xwe çend fîlmên xwe jî anîbûn, 
got ez dixwazim van diyariyê te 
bikim, wextê te hebe li van fîlman 
temaşe bike. Danûstandina me 
hema ew bû. 
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Tu xwe wek sînemagerekî 
kurd-fînî dibînî?

Xwedîtin tiştekî pir zehmet e 
bo min. Ez kurd im lê li gorî jiyana 
min, kaxizên min ez Fînî me jî. 
Hin senaryo hene ez li ser kar 
dikim yek ji wan bi tevahî Fînî ye. 
Ez tu problemê di vê pênaseyê 
da nabînim. Ji aktoran bigire heta 
çîroka wî, zimanê wî, min bi man-
tiqa Fînî nivîsiye. Projeyeke min 
a din tevî bi mêjiyê kurdekî ye. 
Nasnameya çîrokê heye, ya mirov 
jî heye. Min yek ji wan ji dayikê 
stendiye, ya din min bi biryarî 
hilbijartiye. Ew nayê mehneya ku 
ez yê biçim nasnameya xwe ya 
kurdî veşêrim. Ji bo min a girîng 
jixwe ew e lê belkî ez di aliye xwe 
yê din da xwe zêdetir bibînim. Ev 
bûye çend sal neçûme Rojava, 
belkî ez biçim ez wê derê fêm 
nekim. Ez yê bi karê xwe, xwe 
bidim nas kirin. Min tu carî xwe 
neveşartiye. 

Navbera te li gel sînemaya 
kurdî çawa ye? Tu karên kîjan 
sînemagerên kurd diecibînî?

Sînema ne karê kesekî ye, 
karê miletekî ye. Divê akademî 
hebe, endustrî bê avakirin heta 
mirov bikare bibêje sînemaya 
kurdî. Sînemaya me hêj di bin 
çengê sînemayên din da ye. Ev 
rêkeke dirêj e, kesek tenê nika-
re bibe serî. Ev karê miletekî yê 
salan e. Nifşa nû ya bê, bi ew 
serpehatiyên hatine ser hev belkî 
bikare tiştekî bike. Farisek fîlmekî 
çêke referansek bo heye, Mala 
Maxbalbaf, Ebbas Kiyarustemî, 
Mecîd Mêcîdî heye. Tirkek dikare 
Nuri Bilge Ceylan mînak hilgire, 
endustriyek heye. Sînemaya me 
jî hêj zar e, divê em şîr bidinê, em 
mezin bikin û fêr bikin. 

Behmen Qubadî, wek Sînema-
ya Îranê tê zanîn. Ji karên Şewket 
Emîn Korkî hez dikim, ew biçe 
Xelata Oscarê hilgire divê Iraq wî 

rêke. Rojekê min ji Aki Kaurismaki pirsî: Ji sînemayê hêviya te çî ye, 
bînerên te kî ne? Got: Hêviya min a herî sereke ew e, Kal an pîrek, li 
gundekî Çînê ku nizanibe bixwîne-binivîsîne li sûretê min binêre û fêm 
bike ka ez çi dixwazim bêjim. 

Bêriya her tiştî divê çîroka fîlm baş be, bi rengekî profesyonel bê 
çêkirin ji bo ew fîlm bigihe hin ciyan tu bikarî bibêjî ev sînema ye. Wextê 
em zarok bûn digotin sînema, me digot Yilmaz Güney, berî em fîlmên 
wî bibînin. Pir ji çîrokên wî hez dikim. Çîrokên Behmen Qubadî û yên 
Hiner Selîm jî xweş in. 

Zimanê ku pê sînema tê kirin gelo ji bo te girîng e?

Cihê serfiraziyê ye bo min wextê ez dibînim tiştekî bi zimanê kurdî 
tê çêkirin, pir keyfa min tê. Lê ez tu caran nabêjim ewa tenê qaydeya 
sînemayê ye. Ez ditirsim em bikevin wê warê, em zû bi zû tiştan mezin 
bikin. Ev tişt pir talûke ye, em yê nema karibin ji wê tiştê bi serkeftî der -
kevin. Wextê hin kes, hin karên wek sînema, nivîsandin û muzîkê dikin 
divê em rêzê bigirin, wan biçûk nexin, wan bidin xûya kirin. Bes divê 
mirov tenê ji ber ew kar bi zimanê dayikê hatibe çêkirin mezin neke. 
Em tiştekî baş çêkin ku em karibin bi rastî pê serfiraz bin. Mirovên ku 
karên baş bikin, neyarên me bin jî wê rêzdarî bo bigrin. Bo min çîrok, 
sînematografî ji ziman girîngtir e. Tu nikarî bi fîlmekî xirab derbasî 
festîvalên mezin û derbasî dîroka sînemayê bibî. Helbet karekî baş bi 
kurdî be hin baştir e. Ez dixwazim çîroka xwe bi kurdî bêjim lê zehmeti-
yan dibînim. Projeyeke Fînlandî be ez bi hêsanî dikarim kar bikim. 

Temaşe|e-Kovara Hunerî ya Sînemayê

43



Tu di karên xwe da zehmeti-
yan dibînî ?

Erê, ji ber karê sînemayê 
karekî polîtîk e. Wek mînak ji bo 
ku ez li Elmanya fîlmek çekim divê 
elementekê Elmanî tê da hebe. 
Bixwazim nexwazim ez yê herim 
tiştekî bixim nav fîlmê ku bikaribim 
piştgirî hilgirim. Dewletekê me nîn 
e ku ez biçim piştgirî jê bixwazim. 
Gava bixwazim li welatê xwe, li 
Rojava an li Başûr fîlmekî çekim 
vê carê divê hin tiştan veşêrim 
ku bikaribim bi rê bixim vî karî. 
Zehmetiyên din jî hene ez dibînim. 
Wek mînak ez niha dixwazim 
fîlmekî li parçeyekê Kurdistanê 
çêkim bi taybetî li Rojava. Ez belkî 
komekê lîstikvanên ji zarokan, ji 
ciwanan û ji yên bi emir ku bikar-
ibin vî karî bikin û bikaribin zimanê 
baş biaxivin bi zehmetî bibînim. 
Li cem me ev çand çênebûye 
ku milet karê sînemayê bike yan 
jî yê şanoyê bike. Hene belkî li 
Başûr, Bakûr an jî Rojhilat lê belkî 
ez bixwazim bi dîyalekta Rojava 
çîroka xwe bêjim, ev jî zehmetiyek 
e. Lê niha planeke min heye, ez 
dixwazim li ser kar bikim belkî ez 
vî tiştî çareser bikim. Berê ez fîlmê 
xwe bikêşim wek kargehekê ez yê 
çêkim û aktorên xwe fêr bikim bo 
vî karî. 

Heta van salên dawî jî 
binavkirineke wek ‘Sînemaya 
Rojavayê Kurdistanê’ tune bû. 
Bi te niha rewş çawa ye, em 
êdi dikarin bibêjin Sînemaya 
Rojava?

Niha li Rojava gelek huner-
mend û derhênerên ku ez ew 
nas dikim hene, karên gelekî baş 
dikin. Hêviyên min mezin in, tiştên 
xweş çêdibin hêdî hêdî lê wext jê 
ra divê. Ez zanim dema herim wê 
derê, ez yê ne tenê bim. Ez li wê 
derê fîlmekî bikşînim, ez yê zani -
bim li wê derê kesên bi rengekî 
cûda jî difikirin hene. 

Piştî şerê Rojava, gelek der-
hênerên Kurd an jî yên cîhanê, 
bi armanca Şerê Rojava nîşanî 
cîhanê bidin fîlm çêkirin. Bi 
te vê rewşê tiştek li Sînemaya 
Rojava zêde kir?

Sînema jî wekî zarokekî ye. 
Heta ew zarok çêbe divê sebebên 
wê hebin. Sebeb peyda bibin jî, 
birêxistin û perwerdekirina wan 
zehmet e. Sînemayê her wextê 
rihê xwe ji trajedyayê stendiye. Lê 
em nikarin bibêjin bi wê Sînemaya 
Kurdî çêbû. ew belkî parçek e, ji 
jiyana Rojava. Ez vî tiştê nebaş 
nabînim bes jiyana Rojavayê ne 
bes şer e. Lê hin çîrokên din hene 
ku karin bên gotin. Ji aliye başiyê 
ve wextê mirov lê dinêre, alemê 
belkî Kurd nas kiribin. Bes ev 
naskirin jî carna dikare tadeyî li 
mirov bike, çawa mirov hatiye nas 
kirin? Di şerê da diktor jî hene, 
belkî ez dikarim di çîroka wî da 
tiştekî xweştir bibînim ji çîroka 
şervanekî. Karê herkese pîroz e 
lê sînema jiyanê dide xûya kirin. 
Wextê tu perçeyekê tenê ji vê 
jiyanê bidî xûya kirin dibe tiştekî 
pir tevlihev. Ez dixwazim rojekê 
zarokê min mezin bibe û bibîne 
tiştekî din heye, ne bes hema 
dîroka kurdan tev şer e. Gelek tişt 
hene di dîroka kurdan da, divê 
kesek hebe wan tiştan jî bide xûya 

kirin. Tiştekî pir mezin e mirov bo 
miletekî kar bike. Ez yê karê xwe 
bikim ji bo zarokên xwe, bila ew 
jî kurdî fêr bibin û bi dîroka bav û 
bapîrê xwe serfiraz bin bila kesek 
nekaribe bibêje dîroka we nebaş 
e. Wextê serfiraz bin ew jî wê 
tiştên baş bikin. 

Projeyên te yên di rê da 
hene?

Di rolekê sereke de, ez yê di 
rêze-fîlmekê dramatîk da Kurdekî 
Ewropayî bilîzim û her wiha ser-
erastkirina senaryoya wê jî dikim. 
Li gel derhênereke Ewropî ku 
nav û deng e wek aktor dixebitim. 
Fîlmekê min yê 120 deqîqe heye 
ku fîlma min a dirêj a yekemîn 
e. Ez niha li ser senaryoya wê 
dixebitim, derhêneriya wê ez dikim 
û wê bi zimanê Kurdî be. Ez bi 
vê fîlmê salekê çûm Asia Pasific 
Screen Lab (APSLAB) 2019 min 
senaryoya xwe li gorî wê bi rê xist. 
Ez dixwazim wext bidim nivîsand-
inê, ez karibim bigihim bernivîse-
kê ji wê senaryoyê, ez bêjim êdi 
temam ez dikarim tiştekî/sûretekî 
li ser wan çîrokan ava bikim. 
Hêviya min ew e, li ciyên Kurd lê 
dijîn êdî şer nebe ku pêşiyê em 
jiyana xwe bijîn, pişt ra ji wê jiyanê 
çîrokên baştir çêbikin. 
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Sînema di sala 1895an da ji hêla birayên Lumiere ve dihê dîtin. 
Birayên Lumiere nîşandana xwe ya yekemîn jî li Parîsê dikin. Li gorî ge-
lek rexnegir û nivîskarên sînemayê dîroka sînemayê ji Lumire jî kevintir 
e, lê niha em Lumiere Brothers wekî destpêkê qebûl dikin. Heya salên 
1925an sînema bêdeng bû paşê deng jî dikeve nav sînemayê. Ji roja 
derketina sînemayê vir ve sînema gelek caran guherîye û bi pêş ketiye. 
Car caran wekî amureke kêfxweşîyê dihê bikaranîn carinan dibe ala-
veke propagandayê û carinan jî dibe mutercimê hestên mirovan. Dema 
îro em lê dinihêrin, em dibînin ku sînema di cîhanê da wekî hunera 
heftemîn dihê qebûlkirin. 

Sînema jî wekî hemû huneran di bin bandora civakê da dimîne. Li 
gorî welat, çand, şer, polîtîka û aborîyê diguhere. Rêbazên nû û ji hev 
cuda jî ji ber van sedaman diderkevin holê. Dema em peyva rêbazê 
pênase dikin, em dikarin bibêjin ku di polîtîkayê da, di hunerê da, di nav 
civakê da ceribandinek û ceyraneke fikir û ramanên nû ye. Sînema jî ji 
ber ku girêdayî civak û gelan e li gorî rêbazan rengê xwe gelek caran li 
her welatî diguherîne. Rêbazên ku di nav hunerê û di nav sînemayê da 
xwe nîşan didin pêwîstîyeke veguherînê di xwe da dibînin. Ev vegu-
herîn carinan di nîgarê da, carinan di hunerên din da derdikeve holê lê 
huner qet di cihê xwe da nasekine. Ji ber ku huner ne bi tena serê xwe 
ye, ew bi civakê ra her tim tekîldar e. 

Rêbazên hunerê cara ewil kengî ket nav jîyana me û bi kîjan beşa 
hunerê xwe nîşan da, em ji sedî sed vê yekê nizanin lê gelek nivîskar 
dibêjin di nîgar û avahîsazîyê da xwe nîşan daye. Her wiha sînema û 
hunerên din jî di bin tesîra wan rêbazan da maye. 

Ez dixwazim di vê nivîsê da bi kurtasî qala rêbaza ekspresyonîzm û 
qala rêbaza Azadîyê ya Brîtanyayê bikim. Di hejmarên din da ez dê van 
rêbazên din jî bi berfirehî vebêjim. 

Ekspresyonîzm (Derbirînerî)
Rêbaza ekspresyonîzmê (Derbirînerî) di salên 1900î da li Norwec, 

Fransa, Rûsya, Swêd û Amerîkayê xwe nîşan dide. Li Elmanyayê pêşî 
di cureyên hunerên din ên wekî; peyker, nîgar û avahîsazîyê da dihê dî-
tin ber bi çavan dikeve û hino hino bandora xwe li ser sînemayê jî dike. 

Dema em ekspresyonîzmê bi 
nav dikin; em dikarin wilo bibêjin: 
Tiştên ku di bin hişê me da cih di-
girin, em bi rêya hunera xwe wan 
derdixin holê. Wekî mînak Picasso 
hunermendekî ekspresyonîst e. 
Her wiha ev rêbaz ne tenê rêbaze-
ke hunerê ye di heman demê da 
wekî serhildaneke sedsala 20em 
e. Kesên ku endamên vê rêbazê 
ne li hemberî rewşa wê demê serî 
radikin û dîyar dikin ku ew dê van 
tiştên ku diqewimin qebûl nekin. 
Li dijî naturalîzm (siruştîparêzî) û 
empresyonîzmê derdikevin. Dibê-
jin; teqlîtkirina xwazeyê bi tena 
serê xwe ne bes e, divê di nav 
hunera mirovî da fikir û ramanên 
mirovî jî hebin. 

Dîroka ekspresyonîzmê ji du 
beşan pêk dihê. Ya yekemîn weha 
dest pê dike:

Di sala 1905an da li bajarê 
Dresdenê komeke xwandekarên 
avahîsazîyê dihên li gel hev û li 
wir manîfestoya xwe dinivîsin û vê 
rêbazê didin destpêkirin. Her wiha 
bangewazîyê li hunermendên din 
jî dikin ku ew jî tevlî wan bibin. 

Beşek ji manîfestoya wan jî bi 
vî şiklî ye;

“Ji ber ku bawerîya me bi 
nifşeke hişyar û afirîner heye em 
banga hevgirtinê li ciwanan dikin. 

 Em wan ciwanên paşerojê ava 
dikin, beramber hêzên binecih 
daxwaza jiyan û xebateke azad 
dikin. Bi awayekî yekser, herkesê 
bêyî dûrûtiyekê hêza afrîner di dilê 
xwe da hîs dike dikare beşdarî me 
bibe”

Wekî ku ji manîfestoyê jî dîyar 
dibe ciwanên wê demê êdî ji bo 
huner û civakê veguherîneke nû 
dixwazin. Kevneşopîyê red dikin 
û dibêjin; divê hunermend ji nû ve 
xwe biafirînin. 

Me gotibû; dîroka ekspre-
syonîzmê ji du beşan pêk dihê. 
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Ya duyemîn jî di sala 1911an da 
li bajarê Munîhê bi pêşengtîya 
nîgarkêşê navdar Kandisky 
dest pê dike. Kandisky û komek 
hunermend dihên li gel hev û 
piştre hin wênesazên Fransiz ên 
wek Franz Marc û Augst Mack jî 
tevlî wan dibin. Armanca wan ew 
e ku di nîgar û hunerên din da 
reformên xurttir pêk bînin. Rê û 
qaîdeyên xwe bi rêya hin kovaran 
bi civatê ra parve dikin. Heya sala 
1914an di kovarên wekî Der Ak-
tîon (Çalakî) û Der Sturm (Bahoz) 
da guhertinên nû nivîsandine. 
Lê belê, dema Şerê Cîhanê yê 
Yekemîn dest pê dike hêdî hêdî 
hunermend ji kovar û rêbazan ve-
diqetin û ev rêbaz jî bandora xwe 
di nîgar û peykerê da winda dike. 

Rêbaza ekspresyonîzmê di 
dema şer da jî di sînemayê da 
bandora xwe winda nekir. Xelk di 
nav xizanî û feqîrîyekê da bûn û 
derhênên wê deme jî dixwestin 
ku vê rewşê nîşan bidin. Jixwe 
qaîdeya herî mezin di vê rêbazê 
da ew e ku; tiştên ku diqewimin û 
tesîrî mirovan dikin bi rêya hunerê 
werin nîşandan. Li gorî wan; hun-
er ne tiştekî wiha ye ku mirov tenê 
bûyerên xweş pêşkêşî mirovan 
bike û tiştên din veşêre. Heke şer 
hebe, heke xizanî hebe divê ev 
bihên nîşandan. 

Di sala 1919an da bi fîlma 
“Muaynexaneya Dr. Caligarî” ku 
ji hêla Rober Weinerî ve hatiye 
kişandin ve sînemaya ekspre-
syonîst dest pê dike. Senaryoya 
vê fîlmê ji hêla Carl Mayer û Hans 
Jonewitzî ve hatîye nivîsandin. 
Fîlm ji gelek alîyan ve fîlmeke 
cûda û balkêş e. Çiroka filmê; 
binhişê nexweşeke psikîyatrîyê 
ye. Heya fîlm xelas dibe em fêm 
nakin bê tiştên ku diqewmin tenê 
bûyerên binhiş û xewnên kesekî 
ne, an na. Dema ji alîye teknîkî ve 
em li fîlmê dinihêrin; yekem şiklên 
geometrîk li ber çavên me dikevin. 

Derhên ev şikl gelekî bi kar anîye û bikaranîna kamerayê jî li gorî wan 
şiklan dîzayn kirîye. Gelek caran kamera û ev xêzên geometrîk temaşa-
vanan aciz dike lê jixwe mebest jî ew e ku; dema xelk temaşe bikin aciz 
bibin. Ev şêwe ne tenê di sînamagerên ekspresyonîst da heye, herwe-
ha di nîgar û peykerê da jî em vê acizîyê hîs dikin. 

Ji bilî van xalan di fîlmê da kostum û dekor jî pir ber bi çavan dikeve. 
Bi bikaranîna ronahîyê ra ev kostum û dekor tirsekê dixe dilê mirovan. 
Piştî fîlma “Muaynexaneya Dr Caligarî “ Robert Weiner di sala 1920an 
da fîlmeke bi navê “Heqîqî” dikişîne û di sala 1923an da ji romana 
Dostoyevskî sûdê werdigire û fîlmeke bi navê “Raskolnîkov” dikişîne. 
Lê hem fîlma herî serkeftî û hem jî nîşaneya ekspresyonîzmê, fîlma 
“Muaynexaneya dr Calîgarî” pir dihê temaşekirin û ji alîye rexnegirên 
Fransiz ve jî pir dihê ecibandin. Heta li Fransayê ji bo fîlmên wilo terme-
ke nû peyda dikin û dibêjin; “Caligarism”. 

Rêbaza ekspresyonîzmê di sînemaya Elmanyayê da her çiqas di 
dawîya salên 1920an da hêdî hêdî xelas bibe jî, fîlmên ku di bin ban-
dora naturalîzîmê da ne û fîlmên “kammerspiel” dihên çêkirin. Ev nav 
jî ji şanoya Reinhardtê dihê. Taybetmendîya van fîlman ew e ku bi 
karakterên kêm, bi dekorên xwerû û bi çîrokên hêsan dihên çekirin. 
Senarîstê herî navdar ê rêbaza ekspresyonîzmê Karl Mayer jî piştî de-
mekê terza xwe diguherîne û dev ji karakterên xeyalet û tîran berdide, 
lehengên rasteqîn di fîlmên xwe da bi cih dike û dekora xwe jî xwerûtir 
dike. 

Ekspresyonîzm ji bo sedsala 19an li hemû cîhanê deng veda lê 
herî zêde di sînemaya Elmanyayê da hat naskirin. Ev jî bêguman ji ber 
rewşa xelkê Elmanyayê bû. Di demên şer da xelk bi her awayî di nav 
atmosfereke xerab da bûn û wan dixwest bi rêya hunerê dengê wan li 
seranserê dinyayê belav bibe. 

Rêbaza Azadîyê ya Brîtanyayê
Ev rêbaz di sala 1950an da xwe nîşan dide. Lindsay Anderson, Ka-

rel Reisz û Tony Richardson pêşengtîya vê rêbazê dikin. Ev derhênên 
navdar di sala 1951an da di kovara Dîmen û Deng (Image and Sound) 
da bi nivîsên xwe dîyar dikin ku êdî guherînekê ji bo sînemaya Brîtan-
yayê pewîst e û her wiha êrîş û rexneyên tund li ser fîlmên ingilîzan ên 
kevin dikin. Piştî demekê ji bilî nivîs û rexneyan dest bi çêkirina fîlman jî 
dikin û di sala 1956an da manîfestoyekê belav dikin û Rêbaza Azadîyê 
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didin destpêkirin. Di heman salê da bi navê sînemaya azad nîşandana 
xwe ya yekem jî dikin. Fîlmên Lindsay Anderson ên bi navê Thursday 
childiren (1954) û O Dreamland (1953) û belgefîlma Tony Richardson û 
Karel Reisz ya bi navê Momma Don´t Allow (1955) li London National 
Film Theatreyê (Şanofîlma Neteweyî ya Londonê) da yekem car dihê 
nîşandan. 

Ev koma ku ji xwe ra dibêjin sînemagerên azad heya sala 1959an 
pênc bernameyên din jî çêdikin. Heya salên 1960an mijarên civakî û 
arîşeyên çînî beloq dikin. Piştî salên 60an ji ber têsîra rêbaza nû ya 
fransayê mijarên fîlman hêdî hêdî diguherin. Dîsa meseleyên civakî cih 
digirin lêbelê çîrokên nû jî di sînemaya wan da xwe nîşan didin. Ji alîyê 
hin rexnegir û teorîsyenên Brîtanyayê ve ev koma sînemaya azad û 
manîfestoya wan wekî Rebaza Nû ya Brîtanyayê bi nav dikin. 

Bi pêşengîya Lindsay Andersonî kovara Sekans heya sala 1952an 
weşana xwe didomîne. Piştî kovara Dîmen û Deng rê û qaîdeyên xwe 
êdî di vê kovarê da dinivîsin. Anderson di sala 1953an da bi zarokên 
ker û bêziman ra belgefîlmekê dikişîne. Bi vê fîlma xwe xelatê wer-
digire. Dîsa di heman salê da belgefîlmeke bi navê “O Dreamland” 
dikişîne. Ev fîlm ji bo rêbaza Azadîyê wekî fîlma yekem dihê qebûlkirin. 
Mijara vê fîlme jî pevçûn û arîşeyên çînî ne. Her wiha di belgefîlma 
Tony Richardson û Karel Reiszî da ya bi navê Momma Don’t Allow da jî 
heman mijar heye. 

Her çiqas ingilîz di salên 1930an da dest bi kişandina belgefîlman 
kiribin jî fîlmên ku bi vê rêbazê hatine kişandin ji wan cudatir in. Bel-
gefîlmên ku di wan salan da dihatin kişandin, rastîyê nişan didan û 
armanca wan ne vegotina çîrokekê bû lê koma sînemaya azad di bel-
gefîlmên xwe da tenê tiştên rasteqîn nîşan nedidan. Lêpirsînekê li ser 
bingeha vê rastîyê jî dikirin û her çiqas alîkarîyê ji dewletê bistînin jî di 
fîlmên xwe da bi dilê xwe û bi awayekî azad tevdigerîyan. 

Piştî fîlma Tony Richardsonî ya bi navê “Look back in Anger 1959 
yanî “Bihêrs Binêre” hêdî hêdî rengê sînemaya wan ber bi guherand-
inê ve diçe. Derhên dîsa di fîlmên xwe da heman mijar bi kar dianîn 
bes mijarên nû jî dikevin sînemaya wan. Her wiha di sînemaya xwe da 
hêrsbûna xwe ya ji pergalê nîşan didan û heta ji bo wê demê jî gelek 
derhên dibêjin serdema “Sînemaya Hêrsê”. Bi fîlma Karel Reîszî ya bi 
navê “Saturday Night and Sunday Morning”1960 êdî em dikarin bibêjin 
ku di sînemaya wan da serdema hêrsê dest pê kirîye. Kamerayên xwe 

wekî bertekeke li dijî pergalê bi 
kar dianîn û arîşeyên sosyopolîtîk 
di fîlmên wan da cihê xwe hertim 
digirtin. 

Dema sal dibe 1968, bi wê 
demê û şûn ve fîlm bi tevahî 
nebe jî veguherîneke din derbas 
dike. Berê di fîlman da derhên bi 
giştî civaka çînîyan an jî civakên 
ku ji hêla aborîyê ve rewşa wan 
ne baş in, nîşan didan. Le piştî 
salên 68an ev bûyer bi tenê ji ser 
lehengekî ve hat meşandin. Wekî 
nimûne lehengekî ku serî li dijî 
pergalê radike derxist pêş û ev 
kes di fîlman da wekî qehreman 
hat nîşandan. 

Fîlma Tony Richardsonî Look 
in Anger nûjenîyeke din di sîne-
maya Brîtanyayê da bi xwe ra anî. 
Ji ber ku ev fîlm berî bihê kişandin 
lîstikeke theatra (şanoyî) bû û ji 
alîyê John Osborneyî ve hatibû 
nivîsandin. Pîştî ku Richardsonî 
ev lîstik wekî fîlm nîşan da û gel-
ekî balê kişand, hin derhênên din 
jî lîstikên theatra ji bo sînemayê 
amade kirin. 

Piştî fîlma Lindsay Andersonî 
ya bi navê “if”1968 yanî “Heke” êdî 
em dikarin bibêjin ku di sînemaya 
azad da dema hêrsê xelas dibe. 
Ev fîlma dawî ye ku hin nîşaneyên 
serdema hêrsê tê da cihê xwe 
digire. Ji alîyê hin rexnegiran ve 
jî fîlma Karel Reiszî ya bi navê 
Morgan dihê qebûlkirin ku ev fîlm 
ji bo wê demê fîlma dawî ye. 

Di dawîya salên 1960î li hemû 
dinyayê atmosfereke sîyasî heye 
û sînema jî ji ber vê atmosferê 
dihê guherandin. Fîlmên ciyawa-
ztir dihên çekirin. Di nav koma 
free cînema yanî sînemaya azad 
da tenê Lindsay Anderson sekina 
xwe ya polîtîk naguherîne. Wekî 
din derhênên din Tony Richar-
dosn û Karel Reisz berê xwe didin 
Hollywoodê li wir jîyana xwe ya 
sînemayê didomînin.
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Xeta Aksê: Xeta aksê di kêşanê da hew-
cedarîyeke bingehîn ya sererastkirina herikîna 
dîtbarîyêye. Xeta aksê bi hêsanî ev e: diyarkirina 
nêrîna tişteya di nav çarçoveya çep yan jî rast…

Xeta aksê ji bo ku di pevbestinê da berdewa-
miya dîtbarî bê kirin yan jî bi rêgezeke derveyî 
standart, bandorê li sehneyê bikê tê bikaranîn. 

Mînak; dema derhêner axaftina di navbera du 
kesan da kêşand, dikare planên nêzîk jî bikşîne. 
Di vê rewşê da derhêner divê di heman aliyî da 
lîstikvana bikêşîne. Heger derhêner li ser vê xalê 
nesekine dê di hinek dîmenan da lîstikvan dema 
axaftina xwe kir li aliyê rastê nihêrîbe. Di seh-
neyên din da jî wê weke ku li aliyê çepê dinihere 
bê xuyakirin. Ev rewş jî wê serê tamaşevanan 
tevlî hev bike. Di sînemayê da xeta aksê bi piranî, 
wek aliyê tevgerê tê binavkirin. Ji bo ku em xeteke 
aksê ya rast çêbikin, divê em lîstikvanên xwe di 
kewana 180yan da bisekinînin. Bêgûman her rêzik 
girêdayî tevgera derhêner dikarê bê guhertin. 

Bergeha xwar: Bergeha xwar wek ”dutch tilt” (Perw-
erdeya Holandî) an jî “bergeha nêrînê” tê zanîn, Berge-
ha xwar ji bo ku di dîmenan da vezelan bê zêdekirin 
bi hindikayî, xwarbûna kamerayê pêk tê. Ev teknîk di 
dîmenên ku xetên bi hêz yên asoyî û tîkane û rakirina ban-
dora bergehên bê ser û ber da tê barkirin. Ji ber çavên me 
fêrbûye ku her tiştî bi awayekî rast, asoyî û tîkane dibîne, 
xetên xwar yên ku ji ber bergeha xwar derketine, dihêlê ku 
bala me herê ser dîmenê. 

Plana rapir ya nêz: Plana rapir ya nêz tişteyeke biçûk ku bi qasî 
ekranê werbigre tê mezinkirin. Plana rapir ya nêz, ji ber ku çavên me 
neelimîne tişteyeke bi heta kîtekita wê bê xuyakirin û bê mezinkirin 
rêgezeke pir bi bandor e. Bi mezinkirina organekî di rû da çarçove tê 
tijekirin û bi vê bala tamaşevanan dikşîne ser vê organê. Bi vê yekê 
tiştekî din ku di sehneyê da dibe bala temaşevanan jê dûr digirê. 
Plana rapir ya nêz ji bo ku balê bikşînê ser diyaloga wê keliyê tê kirin 
yan jî ji bo balkişandina wê beşê tê bikaranîn. 

Mînak; karakter bi fikar be, derhêner bi plana rapir ya nêz balê 
dikşîne ser hewildana destên lîstikvan yan jî çavên wî yên ku li çep û 
rast mêze dike. 
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Plana sekans: Plana sekans bi aliyekî li hemberî montajê ye û li hemberî 
qutkirinê ye, plana sekans dihêle ku em bi sekanseke dirêj kêşana xwe bikin. 

Teknîka plan sekansê dişibê lîstikên şanoyê yên pêşandanê. Dema me lîs-
tik temaşe kir kamerayeke ku çûna ji lîstikvanekî here ba lîstikvanekî qut bikê, 
nîne. Temaşevan bûyerên li ser sehneyê bi bergeheke bicîhkirî da dibîne. 

Kompozîsyona kûrahiyê: Divê di kompozîsyona kûrahiyê da karakterên di 
çarçoveyê da li gorî kamerayê ji hevdû zêde dûr bin û kirpê li kûrahiyê bikin. Dema 
karakter li dawîya korîdor be dibe ku karakterê din li serê korîdorê di plana nêz da be.
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Kompozîsyona lêtatî: Bingeha kompozîsyona lêtatî ji şanoyê tê ku karakterên wê hemû li ser 
di dîmenê de xeteke rast da disekinin. 

Dîmenkirina lêtatî dema planek tê çêkirin kirpê li rûxarakê rast dike. 

Berpêdana têgihştinê: Derhêner tişteyên di dîmenan da 
wisa bicih dike ku têgihiştina tamaşevana rasterast pêndî ser 
tişteyekê, kesekî yan beşekî ji nav çarçoveyê dike. Berpêdana 
têgihiştinê bi piranî çeper rêyên bi vîraj, maseya xwarinê hetanî 
cem karekterên ku li kêleka hev rêz bûne, wekî bikaranîna 
tişteyên dirêj tê çêkirin. Avantaja vê teknîkê di dîmenên tevlîhev 
da alîkariyê bi tamaşevanan ra dikê û dihêle bala tamaşevanan 
here ser tişteya ku derhêner bixwaze ku bê dîtin. Ev teknîk cari-
nan tenê ji bo ku bandoreke estetîk bê kirin, tê bikaranîn.

Kompozîsyona sêmend û çarek: Heger em bizanibin ku 
di xwezatîya çavên me da tişteyên ku tê dîtin di navbera wan 
da pêvendî heye, wê demê ev rêgez wê karê me hêsan bike. 
Têghiştina me ya kompozîsyona xwezayî meyildar e ku di 
tişteyên sêgoşe yan jî komên sêmend üçlü da ahengê bibine. 
Ev teknîk dibe ku di dîmenyên lîstikvanê wê kêm yan jî cotek 
lîstikvan hebe û li pişt planê tişteyek yan jî nîşaneyek hebe bê 
bikaranîn. 

Ev rêgez di dîmenên ku lîstikvanên wê ji sêyan zêdetir yên 
tevlîhev de her koma lîstikvanan yên ji hev cuda wek “komên 
sêmend” bi hev ve girêdide û bi vê şêweye tekiliyeke watedar 
dinavbere de tê avakirin. 

Heger hûn dixwazin dîmenek qelebalix çêkin û di vê dîmenê 
de liyîstikvanên wê her car cih bigûherînin ev teknîk wê bi kêrî we 
werê! Heger em ji komên sêmend baldar bin di dîmenên weha 
şemîtonik kayan û guharder değişen da dê bihêle ku em kom-
pozîsyona maqûl çêbikin.
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Teknîkên kompozîsyonê: Kompozîsyon çi ye? Dema ku derhêner dîmenekê 
çêdike tişteyê di nava çarçoveyê da çawa bi cîh dike, kom dikê, serrast û diyar dike 
kompozîsyonê pênase dike. Derhêner dema ku kompozîsyonê sererast dike, dika-
re lîstikvanan qenc deyine milê rastê û yên xerab jî deyine milê çepê, yan jî ji bo 
vezelana zêde dikare bi kamerayê tîltekê hêdî bikar bîne. 

Ramana kopozîsyonê xwe sipartiye ramana hunerê ya hezar salî û her perçeyeke 
biçûk di fîlmên sînemayê da xwedî wate ye. Ev pirtûk di derbarê kompozîsyonê da 
ne xwedî peyv e, pê re jî di pîyaseyê da li ser kompozîsyon û çarçovekirinê gelek 
pirtûk hene, ji ber vê yekê ev pirtûk tenê çend teknîkên kompozîsyonê dinirxîne. 

Bilindbûna kamerayê: Bilindbûna kamerayê li ser 
naveroka wateya dîmenê, bandoreke xwe ya mezin heye. 

Heger tenê hûn lingên yekî bidin xuya kirin hûn ne-
penê diafirînin; gelo ew dê ku lingên wî xuya dike kî ye? 
Ev teknîk pir tê bi karanîn. Heger em tenê beşek ji wicûdê 
yekî bidin xuya kirin lêbelê em rûyê wî bihêlînin, wê demê 
li ser wî kesî agahiyek we hebe (mînak; bi destên xwe 
tiştekî dike) lêbelê hêj jî em dê nizanibin ew kes kiye. 

Herî dawî dema kamera hate bilindbûna xeta çavên 
lîstikvan, wê demê wê nepenî rabe û em dê lîstikvan nas 
bikin.
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Bergeha dramatîk: Bergeha 
dramatîk hêza dîmena dramatîk ya 
hestewar bilind dike. Bergeha jêr, 
karakter yan jî tişteyê bi hêz û dirêj 
didê xuyakirin. Bergeha jor jî karak-
ter bi kesayetîyeke çiqî didê xuya 
kirin. Tê bê qey tamaşevan ji jor ve 
li jêr meyize dikin. 

Bergeh dramatîk ya rapir: 
Cureyeke bergeha dramatîk ya 
bandora wê zêde ye. Bergeha 
dramatîk ya rapir, ji bin lingên kar-
akter heta ku nêrîna asîman xuya 
dike, tê kişandin. Bergeha rapir 
ya ji jor da jî ji ser avahiyekî bilind 
nêrîna li ser mirovan e. Ev Bergeh 
kêmîtiya mirovan dide xuya kirin. 

Nerîna çûkî: Cûreyeke bergeha 
rapir ya dramatîk e. Kamera tam ji 
jor de li dîmenê dinihêre.
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DI FÎLMA 
“SNOWPIERCER” DA 

ŞOPÊN TEVGERÊN 
CIVAKÎ YÊN KEVIN
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Bi hezar salan, li ser cîhanê bi 
formên cûda serhildanên gelan 
çêbûne. Lê belê, têgîna tevgera 
civakî, di dawiya sedsala 18an 
de, li Ewropaya Rojava û Bakurê 
Amerîkayê derketîye holê (Tilly, 
2004:16). Her çend koka tevgerên 
civakî pir kevintir be jî, Şoreşa 
Fransî ya 1789an ji hêla karakterê 
xwe ve wekî destpêk tê hesiban-
din. Şoreşa Frensî tevgera girseyî 
ya yekem bû ku li dijî pergala 
qralîyetê, serwerîya gel û mafên 
hemwelatîbûnê dixwest. 

Li gor ferhenga civaknasî ya 
Gordon Marsall, tevgera civakî; 
“hewldaneke rêxistinî ya mirovên 
berbiçav e ku guherandina yek 
yan jî çend taybetîyên sereke yên 
civakê ( yan jî berxwedana li hem-
berî guherînê) nîşan dide. 

Tevgerên civakî yên kevn 
bi piranî ji têkoşînên rêxistinên 
navendî pêk tên û armanca wan 
hilweşandin û guhertina pergalê û 
daxwaza desthilatdariyê ye. 

Li ser bingeha van agahiyan, 
em ê di filîma “Snowpiercer”ê da, 
şopên tevgerên civakî yên kevn 
bigerin. 

Snowpiercer di sala 2013an 
da ji alîyê derhêner û senarîstê 
Koreya Başûr, Bong Joon-ho ve 
hatiye kişandin. Ji xêzepirtûka 
fransî “Le Transperceneige”ê hati-
ye adaptekirin. 

Snowpiercer 
trênek(şîmendîfer) bêrawestan 
e û di bin kontrola Wilford da ye. 
Encamên çewt ji ber ceriband-
inên pêşîgirtina germahiya global 
derdikeve holê û Cîhan dikeve 
serdema qeşayê da. Di fîlimê de 
hiyerarşiya vertical a di navbera 
mirovan de bi awakî horizontî tê 
dayîn. Li gor hiyerarşîyê, yên jorîn 
bi yên pêşîn, û yên jêrîn bi yên 
paşîn hatine guhertin. Di beşa 
dawî ya trênê da, çîna koleyan 
dijîn. Gava mirov ber bi serê trênê 

ve diçe rewşa civakî û mercên ji-
yanê xweştir dibin. Wilford di beşa 
serî da ye û trênê birêve dibe. 
Zarok, weke alavên trênê yên me-
kanîk têne bikaranîn. Trên, weke 
sîstema hiyerarşîk û her vagon jî 
weke çînekê hatiye temsîl kirin. 
Mirovên di vagonên paşîn de dijîn, 
ji ber astengkirina hêza leşkerî ve 
nikarin derbasî vagonên pêş bibin. 
Yek ji rêwiyên di vagonên paş de, 
gava ku pêlava xwe davêjê leşker-
an, berpirsîyarê wan dibeje; “di vê 
trênê da her kes aîdê çînekê ye, 
pêlav ji bo linga ne, ne ji bo sera 
ne. Heke hûn pêlavan bixin serê 
xwe dê alozî derkevê” û derdikevê 
jî. Komek ku naxwazin di bin vê 
zilmê de bijîn, serîhildidin û ev 
serhildan bi teqandina trêna ku 
sîstemê temsîl dike diqede. 

Yek ji taybetmendîyên te-
vgerên civakî yên kevn ev e ku, 
yên bindest li derdora serokekî 
de dicivin. Di filîmê de ev serok 
Curtis e û darikê kîbrîtê ku ji bo 
teqandina trênê (yanî sîstemê) 
hewceye, heta dawîya filîm de di 
berîka xwe de digerîne. Taybet-
mendîyek din jî ev e ku, serhildêr, 
an dixwazin pergalê bi destxin an 
jî pergalê biguherînin. Lê dema ku 
Curtis digihîje serê trênê, dibînê 
ku hevalbendê wî û serokê berê 
yê serhildanê jî di nav vê pergalê 
de ye. Êdî naxwaze pergalek wilo 
qirêj bi rêve bibe an jî biguherînê, 
trênê yanî sîstemê ji holê di rake. 

Têkoşîna ku em di fîlimê de 
temaşe dikin, ji şer bêhtir dişibihê 
tevgera şoreşgerîyê. Di şerên 
klasîk da, hêzdar êrîşî lawazan 
dikin. Lê şoreş, serhildana gel e 
ku li dijî xwedî hêz, zalim û talan-
karan e. Şer behtir di navbera du 
welatan de derdikeve. Şoreş, bi 
gelemperî şerê navbera welatiyên 
li heman welatî dijîn da derdikeve. 
Alîgirên şoreşan, mirovên ji çînên 
cuda ne. (Kıvılcımlı 1974:12). 

Di avakirina tevgerên civakî 
de nasnameyek, îdeolojîyek û 
armanceke hevpar cihekî binge-
hîn digire. Di filîma Snowpiercerê 
de jî, nasnameya hevpar çîna 
bindestan e. Armanca wan ev e 
ku newekhevî û zexta ku dibînin ji 
holê rakin, nîzama aborî û civakî 
bi tevahî hilweşînin û biguherînin. 
Ev armancên wan bi daxwazên 
çîna karkeran re hevpar in. Ji 
ber vê yekê em dikarin bêjin ku 
“Snowpiercer”, ji bo tevgera civakî 
ya kevn mînakek bi hêz û hêja ye. 
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man, Çev). İstanbul: Alan Yayınevi

Tilly, Charles 2008 Toplumsal Hareketler 

1768–2004 (Çev. Orhan Düz), (Yay. 

Haz. Rabia Yılmaz), İstanbul: Babil 

Yayınları. 

Temaşe|e-Kovara Hunerî ya Sînemayê

56



Özal Sürmeli 
ozal.surmeli25@gmail.com

SÎNORÊN BI 
HÊZA EVÎNÊ TÊN 

ŞIKANDIN

Temaşe|e-Kovara Hunerî ya Sînemayê

57



Sînorên bi Hêza Evînê Tên 
Şikandin rêzêfilîmekî Koreya 
Başûr e, rêzefîlm ji aliyê Lee 
Jeong-hyo tê kişandin. Lîstikvanên 
navdar Hyun Bin û Son tê da dilîz-
in. Rêzefilîm ji 14ê Kanuna 2019ê 
heta 16ê Sibata 2020an li Koreya 
Başûr li ser kanala tvNyê, pişt ra jî 
li seranserê cihanê li ser Netflixê 
hat weşandin. 

Rêzefilîm behsa du evîndaran 
dike ku li welêt navdar in, Ji 
evîndaran yek Yoon-Se-ri ye li 
Koreya Başûr di kampaniyaya Se-
ri’s Choiceê da bi karê modayê ra 
mijûl dibe, yê din jî Jeong-hyeok 
(Hyun Bin) e. 

Lee Jung Hyo ji Koreya Başûr 
e, derhênerê serkeftî û jêhatî 
heta niha gelek rêzefîlmên cuda 
kişandine. Ji çend berhemên wî 
yên tên zanîn, em dikarin fîlmên 
wekî Romance is a Bonus Book 
(Romantîzm Pirtûkeke Bonûs e, 
tvN, 2019), Life on Mars (Jiyana 
li Marsê, OCN, 2018) û Criminal 
Mindsê (Mejiyên Sûcdar, tvN, 
2017) mînak bidin. 

Sînorên bi Hêza Evînê Tên 
Şikandin her çiqas wek rêzefilîme-
kî klasîk xuya bike li pişt perdeyê 
nirxên aborî, civakî û polîtîkayên 
dewletan jî di naveroka xwe da 
pêşkeşî temeşevanan dike. 

Rojekê dema Se-ri li ba-
jarekî Koreya Başûr spora çetirê 

Di rêzefîlm da li ser 
evîndarîyeke derasayî û têkoşîna 
ji bo vê dildayînê tê sekinandin. 
Lê ya ku divê em bibêjin ev e; di 
rêzefîlm da ferq û cudahiyên di 
navbera herdu welatan, pêşketin 
û paşdemayîna herdu Koreyan jî 
tê vegotin. Pêwendî û têkiliyên di 
navbera mirovan da tê nîşandan. 
Di rêzefîlm da li ser pêşketin û 
entegrasyona bi cihanê ya Koreya 
Başûr jî bi awayekî serkeftî tê 
sekinandin. 

Ji ber Koreya Bakur pêwendî 
û têkiliya xwe bi cihanê ra qut 
dike, gel pêşketin û geşedanên li 
cihanê, nizane û nikare bişopîne. 
Gelê Koreya Bakur ji ber vê 
paşde dimîne lê li Koreya Başûr 
rewş bereksê vê ye haya gel ji 
pêşketina li cihanê heye û li gel vê 
pêşketinê ew jî xwe pêş xistine. 
Ev yek cudahiyeke mezin dixe 
navbera rewşa sosyo-ekonomîk 
ya hemwelatiyên herdu dewletan. 

Di rêzefilîm da tê dîtin ku hin 
mirov ji Koreya Bakur berê xwe 
didin Koreya Başûr. Ew kesên ku 
digihîjin Koreya Başûr li hem-
berî fêlên mezaxtinê û şêweya 
pêşketina civakê matmayî dimînin. 
Di heman demê da jineke karsaz 
ya navdar jî ji Koreya Başûr 
derbasî Koreya Bakur dibe. Li wê 
derê dibîne ku standardên jiyanê 
gelek kêm in û hemû civat wekhev 

(pereşûtê) dike, bi ber bahozê 
dikeve û dikeve sînorê Koreya 
Bakur, li çiqleke darê dieliqe. 
Herêma ku lê dikeve ji bo wela-
tiyên Koreya Başûr qedexe ye. 
Li devera ku Se-ri dikeve, Ri 
Jeon-hyeok jî dewriye digerîne û 
hev nas dikin. Ri Jeong-hyeok ji 
bo Se-riyê bi veşartî ji sînor der-
bas bike û vegere Koreya Başûr 
alîkariya wê dike. Dema bi hev 
ra dimînin û hev nas dikin, li gel 
perçebûn û nakokiyên welatên 
xwe, ji hev hez dikin û dil berdidin 
hev. 

Dema Se-ri li Koreya Bakur 
dimîne, leşkerên Ri Jeong Hyeok 
û jinên ku li gund wezîfedar kirine, 
nas dike. Se-riyê bi hevnasîna jin 
û leşkeran hêdî hêdî hînî jiyana 
Koreya Bakur dibe û her ku wext 
derbas dibe bi wan ra hevaltîyeke 
xurt datîne. 

Temaşe|e-Kovara Hunerî ya Sînemayê

58



dijî û xwedî heman derfetan e, 
karsaza Koreya Başûrî li gel vê 
wexhevî û pabendbûnê jî matmayî 
dimîne û ev çand ji bo wê gelek 
xerîb tê. 

Beriya Se-ri wenda bibe, bavê 
wê yê malnişîn dixwaze Se-ri 
bi awayekî serkeftî fîrmaya xwe 
damezrîne û weke karsazake jin 
pişta xwe bide behreyên wê. Pla-
nan dike ku wê weke şûngira xwe 
ragihîne. Dema tê famkirin Se-ri 
wenda bûye, malbata Se-riyê 
nûçeya wendabûna wê vedişêrin. 
Lewma malbat ditirse ku buhayên 
hîseyên fîrmaya wan ya Chae-
bolê dakevin. Piştî Se-ri wenda 
dibe, Se-hyung ji bo ku pêşengiya 
kompanyaya malbatê bike û şerê 
werasetê bi dest bixe, bi awayekî 
bêwîjdanî li ser birayên xwe 
zilmê dike û Sang-a hewl dide ku 
kompanyaya kozmetîkî ya Se-ri bi 
dest bixe. Ew dek û dolabên me 
di rêzefîlmên klasîk da dîtîn, di vê 
rêzefîlmê da jî tên dîtin. 

Bi rêzefîlm Sînorên bi Hêza 
Evînê Tên Şikandin em şer û pe-
vçûnên di navbera Koreya Bakur 
û Koreya Başûr da û guherînên ku 
çêdibin zelaltir dibînin. Ev têkiliya 
di navbera du kesan da çêdibe, di 
rastiya xwe da bi şêweya rêze-

fîlmekê pêwendiya di navbera her 
du dewletan da nîşanî me dide. 
Piraniya kesên bi baldar dema li 
rêzefîlm temaşe dikin rewşa heyî 
ya Koreya Bakur û Koreya Başûr 
eşkeretir dibînin. 

Di senaryoyê da zor û zextên 
li ser mirovan yên li Koreya Bakur 
em bi awayekî serkeftî dibînin. 
Pêwendiyên di navbera herdu 
dewletan da bi vê senaryoyê 
tê pêşkeşkirin. Koreya Bakur, 
ji ber Koreya Başûr xwe nêzî 
Emerîkayê nîşan dide, ew sûcdar 
dike. Koreya Bakur vê rewşa Ko-
reya Başûr rexne dike û dibêje ku 
dagirkeriya Emerîkayê pejirandiye 
û ber bi kapîtalîzma Amerakayê 
ve meyl dide. 

Di nîveka ewil ya rêzefîlm da 
çîrok û serboriya veşartina Se-riyê 
û şûnde şandina wê tê vegotin. 
Jeong-hyeok di vê beşa ewil ya 
rêzefîlm da ji bo Se-ri vegere 
Koreya Başur alîkariya wê dike û 
bûyeran dişopîne. 

Di vê navberê da wezîfed-
arek bi navê Cho heol-gang ku 
gendeliyê dike û bi dijminayî û 
bêdilrehma xwe tê zanîn pêşiya 
wan digire. Jixwe birayê mezin 
yê Jeong-hyeok beriya vê bûyerê 
dixwaze Cho Cheol-gang eşkere 
bike lê tê kuştin. Ji ber gumana 
derketina veşartina Se-ri (hem-
welatiyeke Koreya Başûr) heye û 
ev yek ji aliyê rayedarên dijber ve 
were bikaranîn û dê zirarê bidin 
malbat û rayeya Jeong-hyeok, 
tenê ne dergistiya wî Dan, bavê 
Jeong-hyeok ku siyasetmedar e jî 
ji hebûna Se-riyê aciz dibe. 

Di nîveka duyem ya çîrokê da 
Cheol-bang herçiqas ji ber sûcên 
ku kirine mehkûm bibe jî bi alîka-
riyeke şebekeya sûcan ji derdest-
kirinê direve û dikeve dû Se-riyê. 
Cheol-bang ji bo Se-riyê bibîne bi 
dîzî diçe Koreya Başûr. Jeong-hy-
eok jî her çiqas bê dilê bavê wî 
be jî bi piştgiriya bavê xwe ji bo 
Se-riyê ji Cheol-gang biparêze bi 
hevalen xwe bi riyên derqanûnî 
derbasî Seulê dibe. Divê navberê 
da li Koreya Bakur Seo Dan û Se-
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ung-jun jî her çiqas bi rasthatineke 
nexweş hev nas bikin jî ji ber wê 
ji memûr û çeteyan diparêze dilê 
wan dikeve hev. 

Ev evîndariya di navbera du 
kesan de, ferq û cudahiyên di 
navbera rewşa sosyo-ekonomîk 
ya du welatan da gelek baş nîşanî 
me dide. Di rêzefîlm da em dibînin 
ku li Koreya Bakur gel bi rêvebiri-
ya leşkerî tê birêvebirin lê li Ko-
reya Başûr lîberalîzm heye û bala 
gel bêtir li ser siyaseta sivîl e. 

Bi Sînorên bi Hêza Evînê Tên 
Şikandin em li herdu Koreyan 
rewşa pêşketin, nirxên çandî, 
sosyo-ekonomîk û nêrînên gel 
baş dibînin. Li Koreya Bakur 
mirov bêtir li ser rê û rêbazan 
dijîn, hemû kes mecbûr in ku li 
gorî rêzikên ku dewletê danîne 
bijîn û jiyana xwe li gorî van 
rêzikan bidomînin Li welêt gel 
li gorî pergaleke leşkerî dijî, di 
heman saetê da radibin, di heman 
saetê dest bi kar dikin û di heman 
saetê da jî vedigerin mala xwe. 
Lê li Koreya Başûr rewş ne weha 
ye, avabûneke lîberal heye, gel 
azad e û li pêşiya gel tu astengî û 
sînordarkirin tune. Di rêzefîlm da li 
ser jiyana jinan jî hatiye sekinan-
din. Rewşa jinên li Koreya Başûr 
û rewşa jinên li Koreya Bakur 
hatiye nirxandin. Li herdu Korey-

Di senaryoyê da dîsa pêşketina 
teknolojiyê û li gel vê pêşketina te-
knolojiya guherîna jiyana mirovan 
jî nîşan dide. Bi pêşketina teknolo-
jiya, jiyana pêşketî û ya paşmayî 
dide ber hev. 

Dema Perçebûna Koreyê
Di sala 1945an da bi destpêki-

rina şerê sar, ji bo damezirandina 
Koreya serbixwe û yek, hevdîtin û 
muzakereyên di navbera Emerî-
ka û Rûsyayê da jî têk çûn. Di 
1948an da hilbijartin bi çavdêriya 
Neteweyên Yekbûyî, tenê li başûr 
hatin kirin ku başûrê Koreyê wê 
demê ji aliyê Emerîkayê ve hatibû 
dagirkirin. Di encamê hilbijartinê 
da li herêma başûr, Koreya Başûr 
hat damezirandin û avakirina 
Koreya Bakur jî hat şopandin. 
Piştî herdu welat hatin dameziran-
din, Emerîkayê piştgirî da Koreya 
Başûr û Sovyetan jî alîkariya Ko-
reya Bakur kirin. Herdu dewlet jî li 
tevahiya nîvgirava Koreyê daxwa-
za serxwebûnê kirin. 

Di salên 1950-53an da şerê 
Koreyê çêbû. Di pêvajoya şerê 
sar de, di navbera herdu aliyên 
Koreyê da xeta/qada bêteref hat 
îlankirin. Di destpêka sedsala 
21an da li Başûr bi hikûmetên 
lîberal û li Bakur jî li gorî rêvebirên 
bêrê, bi saya rêvebirên aştîxwaz, 
di navbera herdu welatan da 
têkiliyên dostane destpêkirin. Lê-
belê ev têkilî ji ber Serokdewletê 
kevneşop yê Koreya Başûr Lee 
Myung-bak ji ber xebatên Koreya 
Bakur yên li ser çekên nikleer dîsa 
qut bûn. 

Ji rêzefîlm jî tê fehmkirin ku 
rêvebiriya Koreya Bakur bêtir 
zordest û rêzik û qeydperest e 
û xwe nêzî Rûsyayê dibîne. Lê 
Koreya Başûr bi rêvebirî û nêrîna 
lîberalîzmê xwe dide nasîn û xwe 
nêzî Emerîkayê dibîne. 

an cudahiya têkiliya jinan ya bi 
aboriyê ra hatiye nîşandan. Jinên 
ku li Koreya Bakur dijîn bi karên 
gelek hêsan û ji rêzê ve mijûl dibin 
lê li Koreya Başûr rewş bereksê 
vê ye, jin karin bi kar û sektorên 
mezin eleqedar bibin. Di karên di 
qadên mezin da bazirganiyê bikin 
û holdîngan jî bi rêve bibin. 

Ev cudahiya di navbera herdu 
Koreyan da ji ber pergala birêve-
birinê çêbûye ku li Koreya Bakur 
rêvebiriyeke leşkerî û zordar heye. 
Ji ber vê jî li Bakur gelek çalakî, li 
û tevgerên ji rêzê jî qedexe ne û 
derqanûnî tên hesibandin. 

Em ji senaryoyê fêhm dikin û 
dibînin ku kesên bi rêvebiran ra 
têkiliya wan xweş e, bêtir ewle 
dijîn û tirsa wan nîne. Rêzefîlm 
nîşan dide ku Koreya Bakur dewl-
eteke zordar e. Her çiqas rastiya 
vê ne diyar be jî li gorî rêzefîlm 
rewşa rêvebirin û çanda welatiyên 
Koreya Bakur li gorî Koreya Başûr 
gelek cihê ne. Em mînakekê bidin; 
di rêzefîlm de, hemwelatiyên ku 
ji Koreya Bakur derbasî Başûr 
bûne, xwarina mirîşkan jî ji bo 
xwe gelek lûks tê nîşandan. Lê li 
Koreya Başûr mirîşk gelek er-
zan e û gel bi hêsanî dikare xwe 
bigihîne vê îmkanê. Li Koreya 
Bakur zêdebûna mirîşkan nîşan-
eye emperyalîzma Emerîkayê ye. 
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Batman: The Animated Series, 
1992-1995, (Batman: Rêzeya 
Anîmeyan) baştirîn rêze-xêzefîlm 
ya sûper-qehremana ye. Her yek ji 
me teqez vê xêzefîlmê sêr kirîye, 
dizane yan bihîstiye. Di kîjan nişfî 
da bin jî helbet beşek du beşên 
vê xêzefîlmê rihê dinyaya me ronî 
kirîye. Ev jî wê dike rêze-xêze-
fîlmekî pir baş. Herçiqas serê sibê 
di televîzyonê da were weşandin 
jî ne tenê yê zarokan bû. Ji ber 
bi aksîyonê ra drama û pisîkolo-
jîya karekteran derdiket pêş, ev 
rêze-xêzefîlm di Cîhana Batman 
da cîyekî cuda girt. Ji Joker heta 
Clock King di her beşî da karek-
terên xirab yên Cîhana Batman bi 
hûrgulîyên rêkûpêk û bi jîrekîyek 
xarîqulade tê da cîh girtibû. Mînak 
beşa xelat-girtî ya The Heart 
of Ice (Dilê Bi Cemed) da di tu 
pêşandanên kartonî yên din da 
hûn nikarin bibin şahidê pêşan-
danek wusa dilêş ya super-sûc-
darekî. Bi gelemperî, di xêzefîl-
man da super-qehreman di kîjan 
rewşê da bin jî bi aksîyoneke xwe 
ji wê rewşê derdixin û dawiyê bi 
ser dikevin. Di vana da her daîm 
aksîyon li pêş e. Lê di vê beşê da 
meriv ferq dike ku aksîyon hema 
bê tune ye û Mr. Freeze çewa ji 
bo heza jina xwe ji çi halî dikeve 
çi halî. Wextê meriv beşên weha 
her yek ji ya din serkeftîtir temaşe 
dike, fêm dike ku ka çima Batman: 
Rêzeya Anîmeyan dibe rêze-xêze-

fîlmê herî serkeftî yê super-qehre-
manan. 

Di pîranîya Cîhana Batman û 
super-qehremanan da mirovên 
normal ne girîng în lê dîsa ev 
rêze-xêzefîlm vê hişmendîyê xera 
dike û di cîhana mirovên normal 
da cih dide wan jî. 

Herweha di hin beşan da 
mutasyon hebin jî super-hêzên di 
xêze-romanê da yan jî di hin xêze-
fîlmên Cîhana Batmanî da hebûn 
di vir da tune bûn ku ev ji bo 
rêze-xêzefîlmekî bûyerek ecêb be 
jî, nêzîktirî jiyana rastiyê ye. Bi vê 
rastiyê ji zarokan dûr bikeve jî bi 
hevpeyivîn û anketên bi zarokan 
ra hatine çêkirin vê yekê nîşan 
dide ku hestekî cuda daye wan jî. 

Helbet pir sedemên başbûna 
wê hene û sedema herî mezin jî 
dîroka dîrêj ya ‘Cîhana Batman’ bi 
xwe ye. 

Dîroka Batman
Divê were fêmkirin ku pir 

cureyên Cîhana Batman hene û bi 
nivîsandinê jî naqede. Lê em dîro-
ka giştî zanibin dê di hişê me da 
resmek xeyalî ya Cîhana Batman 
bisewire. 

Batman, pêşî weka comic book 
(xêze-kovar) ji aliyê hunermend 
Bob Kane û nivîskar Bill Finger di 
sala 1939an de hate afirandin. 1 

1 - Bob Kane xêz dikir û Bill Finger jî qeh-
ramanan ava dikir û sernaryoyê dinivisand. 

Di 1940an da spîn-offa wê derket. 
Pêşî Batman zordarekî ku yan 
sucdaran dikuşt yan jî brîndar dikir 
bû lê ev bi wextê ra guherî û ji xwe 
ra sincekî destûrî ava kir. Dibe 
ku ev ji ber guherîna sosyolojîya 
DYAê bi xwe be. 2 Herweha yê ku 
Batman baş nas nakin divê em 
bêjin ku Batman weka însanekî 
normal e û hêzeka wî ya neînsanî/
super-hêz jî tune ye. Lê qewetên 
ku ew pê ra bi tawan ra şer dike; 
zîrekîya wî, jêhatîbûna wî ya şer 
û ya herî girîng jî dewlemendîya 
wî ye. Feqîr, lûksên wan yên mîna 
şerê tawanê tune ne. Di salên 
1950î da ev xêze-kovar hêdî hêdî 
li DYAê hate nasîn û di salên 
1960î da li her derên Amerîkayê 
di pirtûxaneyan da cîh girtibû. Di 
van deman da karekterên cîhana 
Batman zêde dibûn û ew kesên ku 
weka ‘tîp’ hatibû ava kirin bûbûn 
karekter. Paşxaneya karekteran 
jî çêbûbû ku di tevahîya fîlman 
da qenaeta mezin li ser karek-
terên Cîhana Batmanî da ew e ku 
karekter ne di serî da piştre dibin 
kesayetên xerab. Lê ev qeneat 
cara pêşî bi aweyke eşkere di 
Batman: Rêzeya Anîmeyan da 
dertê holê. Di salên 1970ê û 1980î 
da êdî Cîhana Batmanî ber bi 
kamilbûna xwe ve diçe. Di wan 
deman da fîlm li ser tên çêkirin yê 
pêşîn jî Batman, di 1989an da bi 
derhênerîya Tim Burton çêdibe. 
Herweha piştî wan jî rêzeya fîlman 
dest pê dike. Herweha xêze-
fîlm weka Son of Batman (Kurê 

Pêşî her çiqas afirînerîya Cîhana Batman 
tenê bi navê Bob Kane meşhûr bûbe jî 
piştre bi mirina Bill finger afirînerîya çîrok û 
senaryoyê wek mafekî vegerandine wî. 
2 - Di sala 1977an da di destûra eyaleta 
New Yorkê da îdamkirin bi awayekî fermî 
hate qedexekirin. Ev jî vê yekê nîşan 
dide ku xêze-roman bi guherîna civakê 
qehramanên xwe jî modîfîye kirîye. Jixwe 
her daîm jî Cîhana Batman bi New Yorkê 
ra dihate pênase kirin. “Îdama dawî li New 
Yorkê ya bi destê dewletê di 17ê Tirmeha 
1890î da hate kirin. Divê ev jî bê zanîn ku 
li hin eyaletên DYAê hê jî îdam heye. ” Ji 
gotara Rich Cohen, New York’s last public 
execution months before Civil War, has 
lessons for today. 2019. 
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Batman, 2014) û rêze-xêzefîlm jî 
weka mijara me Batman: Rêzeya 
Anîmeyan jî çêdibin. Pîştî van jî 
rêze-fîlmên Christopher Nolan 
dikevin pîyasayê û bazara Cîhana 
Batman mezintir dibe. Hê jî fîlmên 
Batman derdikevin û weha xuya 
dike ku dê hê jî bi formatên nû 
qada super-qehremanan geştir 
bikin. 

Karekterên Cîhana 
Batmanê
Divê pêşî em behsa Gothamê 

bixwe bikin. Piranîya Cîhana 
Batmanî li bajarê Gothamê derbas 
dibe. Pirê şîrovekarên sînemayê 
vî bajarî weka temsîlîyeta New 
Yorkê3 dihesibînin. Di fîlman da jî 
xuya ye ku bajar New York e. Lê li 
gorî min Gotham bi tena serê xwe 
karekterek e, herçiqas taybet-
mendîyên karekterên sînemayî pê 
ra tune bin jî. Gotham dibe karek-
terekî xeyalî yê Cîhana Batmanê 
ku di her derê wê da bandora vî 
karekterê heye lê ti cîyî ne dîyar e. 
Ev karektera Gothamê ji Batman 
ra dibe hezkirin, ji dijminê Batman 
ra dibe pere, rik û xerabîya civakî. 
Meriv kare li her derê Cîhana 
Batmanî da bibîne ku taybet-
mendîyên mirovan bi Gothamê ve 
dikin, ev jî wê dike ji karekterên 
sereke yê xeyalî. 

Piştî Gothamê, yê herî pêşî 
Batman bi xwe ye. Lê pêşîya wê 
ne Batman e, Bruce Wayne e. Ew 
jî bi tena serê xwe karekterek e. 
Bruce Wayne wextê zarokek biçûk 
e, dê û bavê wî li ber çavê wî ji bo 
durên situya dêya wî ji aliyê dizekî 
ve tên kuştin. Bruce Wayne bi 
tena serê xwe dimîne û bi ser-
mîyana bavê wî yê ku xwedîyê 
Şîrketên Wayne e, dibe xwedîyê 
piranîya pişkên şîrketê. Bi vî 
awayî dibe dewlemendtirîn kesê 
di dinyayê da. Bruce, bi paşx-
aneyeka weha dide pey kujerê 
3 - Bajarê New Yorkê, ne eyaleta New 
Yorkê. 

dê û bavê xwe lê di dawiyê da wî nakuje û fêm dike ku yê wî mecburî 
dizîyê kirîye suc û feqîrbûn bixwe ye. Bi vî awayî biryara çêbûna Bat-
man dide. Di aliyê avakirina karekteran da nivîskarên Cîhana Batman4 
pir serkeftî ne. Her daîm nivîskar li ser zarokîya karekterên Cîhana 
Batman sekînîne û li gorî şert, dem û hawirdora wî karekterê yê wextê 
zaroktîyê, ew afirandine. Psîkolojîyek giran werkirine li ser tevahîya wê 
Cîhanê. Ev di Batman bixwe û di sucdarên Cîhana batman da jî diyar 
e. Herçiqas pêşî bazara ku Cîhana Batman dixwest têkevê zarok bin 
jî ev bi demê ra guherî û bû yê kamilaqilan jî. Bi vê çîrokê Batman ava 
dibe. Batman pêşîya bibe sembola şerê tawanê hunerê lêkdanê ji Ra’s 
Al Ghul hîn dibe. Çîroka wî cuda ye û ew jî bi metoda xwe bi tawanê 
ra şer dike, lê jixwe şerê wî û Batman jî li ser metoda şerê tawanê ye. 
Ra’s dixwaze xerabîyê ji kokê rake, di ber da mirovên genc jî herin ne 
problem e û ev jî ji bo Batman nayê qebûl kirin. Batman dû ku lêkdanê 
baş hîn dibe vedigere Gothamê. 

Di Cîhana Batman da, her karekterek dibe diyardeyek û temsîlîyeta 
mefhûmekî dike. Weka xwedayên mîtolojîyên kevnare. Batman bi xwe 
jî diyarde ye û dad û edaletê temsîl dike. Edalet bi kîjan awayî were 
ne girîng e lê hertim tê. Joker, anarşîyê temsîl dike. Poison Ivy (Ivyya 
jehrî), veganizmê temsîl dike. Two Face (Durû) şensê temsîl dike. Û 
hwd. 

Karekterên Xerab yê Cîhana Batmanî
Di sînemaya honakî da qaîdeyek heye dibêjin: “Karekterê xerab 

çiqas biqewet be, serlîstikvan jî ewqas bi qewet û fîlm jî ewqas serkeftî 
ye. ” Ev qaîde ji bo Cîhana Batman jî derbasdar e. Jixwe yê Batman û 
cîhana wî ewqas mezin dike jî ev bixwe ye. Nivîskarên Cîhana Batman 
bi piranî li ser avakirina karekterên xerab sekinîne. Bi taybetî jî li ser 
paşxaneya wan karakteran. 

Karekterên xerab, meriv hineka deyne quncikekî, bi piranî dozeka 
wan ya meşrû heye û li dû dane rê. Lê li gorî hişmendîya nivîskarên 

4 - Nivîskarên Cîhana Batman ne Bob Kane û Bill Fînger tenê ne ku meriv tevahîya 
afirandina Cîhana Batman bike malê wan. Ev cîhan hê jî didome û xwe bi xwe nû dike. 
Karekterên pêşî û fikra Batmanî belkî ji aliyê Bill Finger hatibe afirandin lê karekterên din 
û senaryoya dewambûna Cîhana Batmanî bi koma nivîskaran hatiye çêkirin. Ev jî bi wext 
û şert û mercên wê demê diguherîn û hê jî diguherin. 
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Cîhana Batman ev karekter hin ji wan yan metodeka şaş dimeşînin yan 
jî di meşandina metoda xwe da hin mirovan dikujin û birîndar dikin. Ji 
ber vê jî rêya wan û Batman ber bi hev dikeve. 

Super-sûcdarê herî mezin helbet Joker e. Karekterê herî xerab yê 
runiştî jî ew e. Ew jî weka Batman qeweteka wî ya neînsanî/super-hêz 
tune ye. Ew jî weka Batman jîr û wêrek e. Li gorî min, heta ji Batman 
jî jîrtir e lê bela ku pêwist e di dawîyê da yê baş qezenc bike her tim 
şens li aliyê Batmanî ye û ew qezenc dike. Joker, di fîlman da weka 
anrşîstekî û kaoshezekî xuya dike lê di Rêzaya Anîmeyan da, meseleya 
wî ya tenê ken e. Hertim dermanê kenê diafirîne û dixwaze ji cidîyetê 
xelas bibe, herweha civakê jî jê xelas bike. Joker, her daîm têkîlîya wî 
û ya Batmanî têkîlîyek dostî û dijminatî bû ye. Hin kes, hin netew hene 
carinah şer dikin û dibin dijminê hev û li gorî şert û qaîdeyên cengê şer 
dikin. Dû wextekî dijminatîya wan da dostanîyek veşartî ava dibe lê tu 
kes nikare ji vêna ra bêje dostanî. Mesela Batman û joker jî meseleyek 
weha ye. Jixwe di beşekê da xebera kuştina Batman belayî her derê 
Gothamê dibe û êdî joker naxwaze tawanan bike ji ber ku êdî Batman 
tune ye. Heta dikir ku kujerê sexte yê Batman bikuşta. Ev dostanî di 
beşekê ya bi navê The Killing Joke (Heneka Kujer) da jî dîyar dibe. Ew 
dîmen dibe nîşana şahesera dostanîya herdu dijminan. 

Yeka din Catwoman5 (Jina Pisîk) e. Lê meriv bi misogerî nizane 
baş e yan na. Navê wê ya rastîn Selina Kyle e û di xêze-kovaran da 
paşxaneya karektera wê baş hatîye avakirin. Helbet Batman: Rêzaya 
Amîneyan ji xêze-kovarên Cîhana Batman cudahîyên wê hebin jî paşx-
aneya rêze-xêzefîlmê ew xêze-roman in. 

Yekî din jî Penguen e. Ev zilam jî serokê sucên organîzekîrî ye. Di 
her fîlm, xêze-roman û xêzefîlman da yekî kîrêt, kin û jîr xuya dike. Her 
çiqas karekterekî têr û tije be jî paşxaneya karekterê wî ne tije ye. 

Herweha Poison Ivy6 (Ivy ya jehrî), Two Face (Du Rû), Harley Quin, 
Clock King (Xwedayê Seetan), Scarecrow (Qijika-Xofdar), Clayface 
(Kil-Rû), Mr. Freeze (Birêz Qeşa), Killer Croc7 (Timsahê-Kujer) û hwd. 

5 - Îhtîmaleke mezin ji xwedaya Misrîyan ya bi navê Bastet - xwedaya pisîk û parêzerê 
xwedayê mezin Ra ye- hatîye wergirtin. 
6 - Dibe ku ji xwedaya giyayan “Flora” hatibe îlham girtin ku xwedayeke mitilojîya ro-
manîyan e. 
7 - Îhtîmaleke mezin ji xwedayê Misrîyan yê bi navê Sobek hatîye îlham girtin ku teswîra 
xwedayê Sobek û Killer Croc bi xwe yek e yan jî pir dişibin hev. 

Helbet karekterên xerab bi ji-
martinê naqedin ji ber ku cîhaneka 
dewamdar e. Hertim jî tên afiran-
din û dê hêjî dewam bikin. Mese-
le, bi afirandina karekterên xerab 
afrandina qehremanekî ye û ji bo 
qehremanan jî xerab lazim in. Ew 
qehreman jî mîna qehremanên 
mîtan e. Mîna mîtek modern…

Li gorî Joseph Campell ji bo 
di mîtan da qehramanek were 
avakirin, divê qehreman ji xwe 
yan jî li derdora xwe tiştekî hûnda 
bike û di van her sê qonaxan da 
derbas bibe ku ya pêşî birêke-
tin e û ji ciyê xwe vediqete. Ya 
diduyan dest bi macareyê dike. 
Ya sisêyan jî veger e. 8 Meriv 
vê yekê di rihê Cîhana Batman 
da dibîne, jixwe yê paşxaneya 
Bruce Wayne zanibin vê yekê baş 
dizanin. Erê! Cudahîya mîtên kevn 
û sûper-qehremanên nû hebin jî 
bingeh û teşeyê afirandinê yek in, 
meriv kare Herkulekî, Gilgameşekî 
yan jî Cúchulainnekî di nav vê 
cîhanê da bibîne. 9

Her tiştê ku qehremanekî dia-
firîne, di Cîhana Batman da heye û 
qehremanê wê cîhanê jî Batman e.
8 - The hero with a thousand faces, Joseph 
Campbell, (1993:36). 
9 - Ji bo agahîyên zêde yên derbarê 
meseleya sûper-qehreman û qehremanên 
mîtan, teza Hougaard Winterbach bi navê 
“Heroes and superheroes: from myth to the 
American comic book” kare were xwendin. 
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Lux AEterna  

Di seteke fîlman da du heb 
aktrîs Béatrice Dalle û Charlotte 
Gainsbourg, li ser cadûyan çîro-
kan vedibêjin. Ev di heman demê 
da çîroka wan e jî û li der û dora 
setên fîlman jî digere. Fîlm meriv 
kare bibêje ku nîvmetraj e lewra ji 
51 deqeyan pêk tê. 

Derhêner:  
Gaspar Noé

Lîstikvan:  
Béatrice Dalle,  

Charlotte Gainsbourg

Şêwaz:  
Drama, 

Dîroka Vîzyonê:  
29ê Çileyê 2021

Supernova

Sam û Tusker 20 sal in ku 
hevalên hev yên baş in. Dema 
ku Tusker bi demensia (xurifîn) 
tê teşxîs kirin, ew fehm dikin ku 
tiştên herî xweş û hêja yê wan 
ew e ku hevaltî û dostanîya wan 
e. Sam û Tusker, ji bo herin wan 
demên berê, bi karavana xwe ya 
kevin siwar dibin û li Îngilîstanê 
digerin û seredana heval û mal-
batên xwe bikin..

Dêrhener:  
Harry Macqueen

Lîstikvan:  
Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa 

Haywood

Şêwaz:  
Drama, Romantîk

Dîroka Vîzyonê:  
2 Nîsan 2021

Ketin ()Falling ) 

Ketin, fîlmekî drama ya ku der-
hêner Viggo Mortensen kişandiye, 
herweha yekemîn fîlmê wî yê dirêj 
e ku senarîstî jî kiriye. Di fîlmê da 
Mortensen rola John Peterson 
dilîze, Peterson mêrekî gay e, 
bavê wî mihafezekar û homofobîk 
e. Willis teqawidbûyî, bavê John 
berê xwe dide nav hawirdoreke ku 
jê xerîb maye. 

Dêrhener:  
Viggo Mortensen 

Lîstikvan:  
Viggo Mortensen,  

Lance Henriksen, Laura Linney

Şêwaz:  
Drama

Dîroka Vîzyonê:  
19 Adar 2021
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Qada Kovî (Wildland)

Ev fîlmê Danîmarkî, li ser 
keçeke ciwan ya bi navê Ida ye 
ku piştî dêya wê bi awayekî trajîk, 
di qezeya trafîkê da dimire, diçe 
bi ap û pismamên xwe ra dijî. 
Xanî tijî evîn e, lê li derveyî xanî, 
malbata Idayê ya nû, rûbirûyê 
jiyaneke tund û dirinde be.

Dêrhener:  
Jeanette Nordahl

Lîstikvan:  
Sandra Guldberg Kampp,  
Sidse Babett Knudsen...

Şêwaz:  
Drama, Tawan

Dîroka Vîzyonê:  
5 Sibat 2021

Minamata  

Minamata li ser nûçe-
wênekêşîya W. Eugene Smith e û 
ev rol li ser pişta lîstikvanê navdar 
Jhonny Depp e. Armanca Smith 
ew e ku bi jehrîketina ciwayê û 
bandora wê ya xerab derxe holê. 
Ji ber wê jî Kovara Lifeê û Smiht 
dikevin nav têkoşînê. 

Aileen Mioko jiyana mêrê xwe 
W. Eugene Smith xistiye pirtûk 
û fîlm jî ji ber vê pirtûkê hatiye 
kişandin. 

Dêrhener:  
Andrew Levitas

Lîstikvan:  
Johnny Depp, Bill Nighy,  

Hiroyuki Sanada

Şêwaz:  
Drama

Dîroka Vîzyonê:  
12 Sibat 2021
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Mutlu Can 
canmutlu1978@gmail.com 

PÎER PAOLO PASOLÎNÎ: 
YEW ENTELEKTUEL Û 

REJÎSORO SÎNORNENAS 
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Bingeyê hunerî de muxalîfîye 
esta. Eslê xo de hunermendî, 
rastîyê ke çimanê her kesî ver de 
yê, la zafaneyê komelî nêeşkeno 
înan ferq bîkero, înan vînenê, înan 
anê rê ziwanî. Coka ê merdimanê 
bînan ra cîya yê. Naye ra ênê 
heskerdiş, heyranê înan estbenê û 
ge-ge zî ênê muhakeme kerdene 
hetta ênê mehkum kerdene zî… 
Westayanê sînemaya îtalyanan 
ra Pîer Paolo Pasolînî zî huner-
mendêko winasî bî. O hertim vera 
neheqîyan, faşîzm, emperyalîzm 
û dejenerasyonê kulturî vejîya. 
Serranê xo yê xortîye ra dima yew 
komunîst bî. Homoseksuelîye, 
weçînayîşê ey yo tewr tebîî bî û 
qet îhtîyac nêdî ke aye binimno. 
O bi xo nebawer bî, la merdiman 
ser o tesîrkerdişê bawerîye ey tim 
eleqedar kerd. Bi tayê fîlmanê xo, 
heqeret ro Heqî/Homayî kerdene 
ame sucdarkerdiş, bi tayînan 
zî seba ke propagandaya dînî 
kerda dîya dadgehe. Pasolînî, 
fîlmanê xo de, seks û şîdet sey 
elementane serekeyan yê vatişê 
xo xebitnayî. No zî tim bî belaya 
sereyê ey. 

Pîer Paolo Pasolînî, sey 
domanê yewinî yê keyeyê xo 5 
adare 1922 de herêma Bologna 
ya Îtalya de maya xo ra bî. Pîyê 
ey leşker, maya ey zî mamostaya 
dîbîstanê verênî bîyî. Pî, zaf 
otorîter û tedakar bî. Serrê ey yê 
domanîye atmosferê lejanê may 
û pîyî mîyan de vîyartî. Pasolînî 
maya xo ra zaf hes kerdêne, ke 
derheqê aye de vatêne ke “cinîya 
tekane ya ke mi aye ra hes kerd. 
” Şîîrê xo yê verênî hema ke hewt 
serreyî bî nuştî û wexto ke 20 
serreyî bî zî kitabê ey yê şîîran yo 
yewin Şîîre Casarca weşanîya. 
Pasolînîyî, bi şîîran dest bi xebat-
anê xo yê edebîyatî kerdî, pey ra 
bi romanan dewam kerd. Hema 
nêkewtbî 40 serreyîya xo, la êdî 
pê romananê xo bîbî wayîrê xela-
tanê cîya-cîyayan û edîbanê tewr 

namdaran yê welatê xo mîyan de ca girewtêne. Pasolînîyî, dezavan-
tajê edebîyatî hîs kerdêne. O dezavantaj no bî ke edebîyati, nuştox/e 
ziwanê yew welatî de hepis kerdêne. Ey nêwaştêne ke fîkrê xo tena 
hetê îtalyanan ra bêrê zanayîş, waştêne ke fikrê xo bi ziwanêko hempa-
ro ke pêroyê dinya bieşko ci ra fehm bikero vajo. Nê waştişê ey, o rastê 
sînema ard. Bi senarîstîye dest bi sînema kerd. Senaryoyê ey yo yewin 
La Donna del Fiume/Cinîyê Çemî ke, ey o 1954 de nuştbî, hetê Marîo 
Soldatî ra sey fîlm ame antene. Eynî termînî de westayanê sînemaya 
îtalyanan ra Fellînî û ey yewbîn şinasnayî. Senarîstanê fîlmanê Le Notti 
di Cabiria/Şewê Cabîrîa û La Dolca Vita/Cuya Şîrine yê Fellînîyî ra yew 
zî Pasolînî bî û bi no hewa senarîstîye de resabî yew sewîyeya berze. 
Hetêk ra ziwanê sînema ser o fikirîyêne, heto bîn ra zî nuşteyê teorîkî 
nuştêne û dayêne weşanayene. Axir Pasolînîyî bi fîlmê xo Accattone/
Parsek ke, ey 1961 de o antbî dest bi rejîsorîye kerde. 

Çîyo ke pêro fîlmanê ey ra êno dîyayene no yo: Heme îmajê tarîxê 
merdimîye û kulturî, heme pêserîyê folklorîk û mitolojîkî yê merdimîye 
seke tede bi hewayo eklektîsîst ardîyayê têhet. Eke bivajîyo ke Pa-
solînî yew rejîsorî ra vêşêr mutefekîrêk o, herhal şaş nêbeno. Çunke 
kozmosê ey teşebusanê ey yê şirovekerdişê mefhumê “pîrozî” ra awan 
beno. 

Pasolînî, demê prîmîtîvîye ra nata tarîxê kultur û dînîyî (bawerîyî) 
yê merdîmîye sey muzeya nîşanan (bi tirkî: gösterge) erjneno. O, nê 
sîstemê nîşanan mîyan de cîyayîyanê mabênê realîte û surrealîte, 
îdeolojî û bawerîye, cuye û nîşananê heme rîverîyanê aye wedareno. 
Vera hêrişê Sînemaya Pasolînî refleksê komelê burjuvayan yo ke, o bi 
xo temsîlkarê exlaqê rîyakarîyî yo û goreyê ey cinsîtîye yew tabû yo, 
qedexekerdiş û sansur bîyî.

Fîlmografîya ey mîyan de, fîlmo tewr sert, fîlmo ke ci rê teham-
ulkerdene yan zî deyaxkerdene zor o, Salo // O le re 120 Giornate di 
Sodoma - Salo/120 Rojê Sodomî yo/ê. No fîlmo ke eslê xo de fîlmê 
ey yo tewr rexnegirane yo, bî fîlmê ey yo peyên. Hunermend, entele-
ktuelanê tewr muhîman yê seserra xo mîyan de nîşan dîyêne, galaya 
fîlmê xo Saloyî ra çend rojî dima 2 teşrîna peyêne 1975î de qumine 
Cîreceoyî de bi hewayo xunxarane kişte ame dîyene. Pasolînî, zaf fecî 
amebî kutene, qine û organê eyê cinsî amebîyê parçekerdene, sereyê 
ey bi otomobîle amebî pelixnayene.
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Derûdaranê muhafezekaranê ke tim 
lebitîyêne leke bierzê ey, îdîa kerdêne ke 
o bîyo qurbanê cînayetêkê eşqî yê basîtî. 
Komunîstî vera qetilbîyayîşê rejîsorî ke, o 
bi xo muxalîfêko nîyamêne rayîr bî, bêveng 
mendî. Derûdorê homoseksuelan sey “cînay-
etê îxtîrasî”qebulbîyayîşê hedîseyî rê qayîl 
bîy. Axir Pasolînî yew namdaro muhîm bî û 
bi no hewa tebaqaya înan mîyan de hes-
ibîyayîşê ey, xurur dayêne homoseksuelan. 
Goreyê dostanê rejîsorî ke, înan o nêzdî 
ra nas kerdêne zî, peyplanê nê cînayetî de 
semedê sîyasîyî estbîyî.

Pîer Paolo Pasolînî herçiqas ewro weş 
nîyo zî, o hema zî yewê hunermendan û 
mutefekîran o ke Îtalya ê dîyarîyê dinya kerdê. 
Mend ke seke rêzanê cêrênanê ke kitabê ey 
Poesia in Forma di Rosa / Şîîrê ke Formê 
Gulan de yê ra ameyê girewtene de weş îfade 
beno, tena “fehmnêbîyayene” eşkeno bibo 
semedê mergê hunermendêkê/a raskênî/e. 

Ez sey yew pisînga ke gane-gane 
veşnîyaya

binê lastikê kamyonêk de pelixnîyaya
û hetê domanan ra yew hêjîrêre ra darde 

bîya
la hema zî hewt-heşt ganê xo mendê ya. 
Çunke merg, nêeşkayîşê ronayena têkilîye 

bi sewbîna merdiman nîyo,
fehmnêbîyayîş o hetê sewbîna mer-

diman ra. 

Fîlmografîya Pasolînîyî

1961 Accattone / Parsek
1962 Mamma Roma / Dayîka Roma
1964 Il Vangelo Secondo Matteo / Bi Go-

reyê Ezîz Mattayî Încîl
1965 Uccelacci e Uccellini / Şahînî û 

Mîlçikî
1967 Edipo Re / Qral Oîdîpus
1968 Teorema / Teorem
1969 Porcile / Axurê Xozan
1970 Medea / Medea
1971 Il Decameron / Hîkayeyê Eşqî yê 

Decameronî
1972 ıl Racconti di Canterbury / Hîkayeyê 

Canterburyî
1974 Il Fiore Delle Mille e Una Notte / 

Sanikê Hezar û Yew Şewan
1975 Salo // O le re 120 Giornate di Sodo-

ma / /Salo – 120 Rojê Sodomî
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Pasolînîyî ra Çend Vateyî

 » Eke çolêko kulturî ameyo xeliqnayene, uca de 
mumkin o ke her çî bêro rotene. Çunke çol de her 
çî tesîro mucîzewî keno. 

 » Fîlmanê dînîyan antişê mi, eslê xo de vera yew 
komelîyo ke dînî sey hacete xebitneno protesto 
yo. Ez senî ke propagandaya dînî nêkena, propa-
gandaya marksîzmî zî nêkena. Hunermendî tu rey 
propagandîst nîyê, ganî nêbê zî. 

 » Her kes nîsbetêk de zeîf o. Çunke ez vana ke her 
kes qurban o. Û her kes sucdar o zî. Çunke her 
kes kayê qetilkerdişî rê amade yo. Perwerdeyo 
ke êno dîyayene “wayîr/e bîyayîş, destê xo de 
girewtiş û çinkerdişî” ra îbaret o. 

 » Ez sînema de hîleyan û fîksîyonan ra hes nêke-
na. Çunke bi goreyê mi vîyarte newe ra dîzayn 
nêbeno. Çimê mi de oyo ke muhîm o no yo: Çîye 
kê no zemano ke ma ciwîyenîme, mîyanê ey de yê 
û manenê çîyanê verênan, înan vînayîş û vetişê 

orte, înan û vîyarteyî mîyan de têkilîye roneyene 
yo. 

 » Sînema seba mi yew hewn o. Yew hewno ke ez ey 
bi cîya-cîya elementanê estetîzmî û aya (hişyar) 
vînena. 

 » Ez bawer nêkena ke yew komelo ke do merdimî 
tede azad bê estbo. Ma ganî semedê tu çîyî hêvî-
dar nêbîn. Hêvî çîyêko zaf xirab o ke partîyanê 
sîyasîyan o seba ke endamê înan, înan ra nêremê 
îcad kerdo. 

 » Senî ke edebîyat de zî esta, mabênê min û rastîye 
de zî fîltreyêko sembolîk yan zî tradîsyonel çin o. 
Sînema teqayîşêkê eşqê min yê seba rastîye yo. 

NOT: Mi seba nê nuşteyî çimeyanê cêrênan ra 
îstîfade kerd. 

Pınar Tınaz, “İsyankar Düşlerin Yönetmeni: Pier Paolo Pasolini”, 

Sinema [Dergi], İstanbul, Nisan 2006

Göstermenin Sorumluluğu 80 Dünya Yönetmeni. , Derleyen Artun 

Yeres. Donkişot Yayınları, İstanbul, 2004

Nê sehneyê fîlmê Dîwar (1983) yê Yilmaz Guney û Salo-120 Rojê 
Sodomî yê Pasolonîyi ke manenê yewbînan bala merdimî/e ancenê.  
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Pınar Yıldız 
P_yildiz_2149@hotmail.com

PERDEYÎ SER O XEYALETÊ 
YEW RUHÊ BÊHUZURÎ: 

SÎNEMAYA INGMAR 
BERGMANÎ
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Destpêkê serranê 1960î de 
sînemaya ke xora hema destpêkê 
na seserre de vejîyabî meydan 
tam werteyê na seserre de ver 
bi cayêkê bînî şîyêne. Seserra 
newêsine de dinya di herbê cîhanî 
dîbîy û badê nê herban dinya 
sey di leteyan aqitîyabî. Sînema 
tam zî bobelata seserra vîstine 
de, vejîyaye meydan. Senîn ke 
orteyê na seserre de heme dinya 
waştêne birînanê xo bipîşa, xo 
ê atmosferê letebîyayîşê herbî 
ra bixelisna, sînema zî nê tarîxê 
xo yê kilmî de bi şokê neweyî 
neceqîya. Nê neciqnayîş û şokê 
neweyî de para rejîsorêkê pîlî zaf 
bî. Nê rejîsorî bi fîlmanê xo yê 
şexsîyan seke bi yew pîjî ruhê în-
sanetî têwdayêne. No kes, rejîso-
ro swêdij Ingmar Bergman (1918-
2007) bi xo bi. Ey ra ver, destpêkê 
serranê newayî de, rejîsoranê sey 
Charlie Chaplin (1889-1977), Ser-
gei Eisenstein (1898-1948), Akira 
Kurosawa (1910-1998), Alfred 
Hitchcock (1899-1980), Orson 
Welles (1915-1985) ke ewro êdî 
sey pîyê sînema name benî sîne-
ma de yew alternatîf viraştibî. La 
êdî peynîya serranê 50an û dest-
pêkê 60an de sînema de pêlêko 
newe sey xeyaletêk heme dinya 
ra gêrayêne. Fransa de rejîsorê 
ke derûdormeyê Cinémathèque  
de kom bîbîy sey pêlê newe yê 
fransijan name bîyêne, Sowyetan 
de Tarkovski, Îtalya de Fellini û 
Swêd de Bergman ceribnayîşanê 
neweyan dima bîy. Ziwanêkê 
newe yê bînî dima bî. Nê rejîsoran 
ra her yewî goreyê welatê xo, go-
reyê tebîetê xo, xo rê yew ziwan 
afirna. 

Bergman nê rejîsoran ra yo 
ke tena seserra xo de ney heme 
tarîxê sînema de êdî sey es-
tûnêkê girdî yo. Bergmanî emrê 
xo yê dergî de hem sey şexis 
hem zî sey yew rejîsorî sînema 
de bi şahîdê dewrêkê dergî. Coka 
wexto ke kes fîlmanê Bergmanî 

ra ewnîyeno vîneno ke esasê xo de sînematografîya ey sey xulasaya 
seserra vîstine û destpêkerdişê seserra vîst û yewin a. O çîyo ke sîne-
maya Bergmanî keno xoser û ehemîyet dano ci çi yo? Rejîsoro fransij 
Bertrand Tavernier seba Bergmanî wina vano, “Bergman keso verên o 
ke metafîzîk, dîn, merg, estbîyayîş, sînema de motî ra. ”1 Esasê xo de 
tena nê qisayî tena sînemaya Bergmanî zaf îzahetan danî. La helbet 
sînemaya Bergmanî nê qisayan ra zî wetêr a. 

Bergman roportajanê xo de zaf rey behsê pêlê neweyê fransijan 
keno, ge înan rexne keno, ge ecibneno. Bîlhesa seba Godardî rê hertim 
rexneyanê zaf tujan keno û vano ez tehemul nêkena ke ey temaşe bika. 
La kes nê nuşteyan ra tam zî fehm nêkeno ke no Bergmanêko rasta 
zî Godardî ra hes nêkeno yo yan oyo ke bi hesudîyêka pîle fîlmanê ey 
teqîb keno. Xora yew roportajê xo de o bi xo behsê nê hesûdîyayîşî 
keno. “La helbet, serkewtebîyayîş daîmî nîyo. Sey moda emrê ci kilm 
o. Mesela Parîsî bîyarêne vîrê xo; çend serrî verê ez rejîsorê înano ke 
tewr zêde ey ra hes kenî bîya. Badê Antonioni ame. O ke newe yo, kam 
o? Kam zano? La şima zanê, ê însanê newe yê pêlê neweyî wexto ke 
reya verêne dest pêkerd û fîlmî viraştî ez înan hesûdîyabîya. Seba ke 
heme fîlmê înan cinémathéque de mojnîyayêne, seba ke înan heme 
teknîkê sînema zanayêne ez înan hesûdîyabîya. Ney ra wetêr çîyêk 
çin o. Hetê teknîkî ra ez înan ra hîna bîya baş û aver şîya. Bawerîya mi 
bi mi zêdîya. Êdî ez eşkena xebatanê rejîsoranê bînan temaşe bika, 
ez qet hesûdî û tersêk hîs nêkena. ”2 Dimayê na xorabawerbîyayîşê 
Bergmanî de xebat û dîsîplîn esto. O serran mîyan de derûdormeyê xo, 
bîlhesa xo û kamîya xo hîna baş nas keno. O, zafanê şexis Bergmanî 
nêbo zî zafanê rejîsor Bergmanî gêno binê kontrolê xo û bi dîsîplîn fîl-
manê xo anceno. Yew roportajê xo de Bergman hem behsê nê dîsîplînî 
keno hem zî behsê ê Bergmanî yo ke o ey her kesî ra nimneno keno: 
“Ez bi xo hayîdar a ke zereyê mi de di kesîtî estê. O keso ke her kes ey 
zaf baş nas keno, binê kontrolî de yo; her çîyê ey bi plan û program o, 
o yew keso ke binê temînatî de yo. O ke namdar nîyo çiqas ke biwazo 
eşkeno bêadab bo. Ez vana qey heme berpirsîyarîya xebatanê afir-
nayenanê nê hetî o gêno xo ser, o domanîye de têkilî mîyan de yo. Bi 
hesab û kîtab ney bi şiklêkê însîyakî hereket keno û zaf zêde bicoş o. 
Beno ke o yew camêrd zî nîyo, cinîyêk a. ”3

1 - Ingmar Bergman ,Sinematografi İnsan Yüzüdür ,Derleyen :Raphael Shargel ,Açarnay-
ox :Selim Özgül ,Weşanxaneyê :Agora ,İstanbul ,2012 ,r.241 . 
2 - Çc. , r. 51. 
3 - Çc. , r. 204-205. 
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Herçiqas o nê domanê kaybazî ra û kay û xeyalanê ci ra hêz bigîro 
zî, hetêk ra zî nê hêzî û xezîneya domanîye sey yew serrafî bi dîsîplîn 
neqişneno. Hema ke nêşîyo peyê kameraya xo Bergman her çî bi 
detay fikirîyeno û hel keno. “Fîlmanê mi de rîtîm masa ser o senaryoyî 
ra virazîyeno, hemverê kamera de zî dest bi ciwîyayîşî keno. Her tewir 
tuluatî mi ra dûrî yê. Eke ez mecbûr bimana ke lez bi lez qerar bida ez 
mîyanê ereqî de manena û tersan ra ez mat manena. Seba mi fîlmantiş 
ekskerdişêko bi plan û bi detay o. Ekskerdişê yew rastîya ke her ke ez 
ciwîyena seke na rastî hîna zaf mi xapênena. ”4

Nê di îzehetê ey ê cîya yê ke wextanê cîya-cîyayan de vajîyayî seke 
di kesanê cîyayan mojnenê ra. Beno ke sînemaya eya zaf rengin û zaf 
hetin herb û pênêkerdişê nê di kesan ra welidîyaya. Tena nê di kesê ke 
xo şexsê ey de nimitê ney têkilîya eya keyeyê ey reyde, bilhesa pîyê 
ey ê keşîşî, Bergmanî û sînemaya ey ser o zaf tesîr kerdo. Helbet nê 
nuşteyî de ma do dergûdila behsê têkilîya rejîsorî û pîyê eyê keşîşî 
û otorîterîya ey nêkê. Reyna ma do sey yew camêrdî û pîyî hemverê 
cuye de, zewacan de, dergûdila behsê sernêkewtişê Bergmanî zî nêkê. 
Hîna zaf ma wazenê rejîsorî û cuya eya hunerkî ser o vinderî. La cuya 
eya hunerkî zî qasê cuya eya xususîye balkêş, ge-ge sansasyonel û 
ecêb a. 

1. Bergmanê Her Kesî Goreyê Ruhê Her Kesî yo
Sey zafê kesan mi zî rejîsoro swêdij Ingmar Bergman reya verêne 

bi fîlmê Seventh Seal5,1957(Moro Hewtin), nas kerd. Beno ke hewt-
heşt serrî verê bi. Naskerdişê Bergmanî seba mi tecrubeyêko ecêb 
bi. O wext beno ke no fîlm mi rê zaf hunerkî amebi. Peyên de no fîlm 
mîyanê tarîxê sînema de fîlmêko bi name û veng bi. Dima mi The Hour 
of The Wolf, 1967, (Saetê Vergan), temaşe kerd. Bi nê fîlman îma-
jêkê Bergmanî mi sere de virazîyabi, o wext o mi sere de sey rejîsorê 
fîlmanê hunerkîyan mend. Bi tesaduf ê rojan de mi fîlmê Torremolines 
736 temaşe kerd. Seke Bergman zî qehremanêkê nê fîlmî bi, tena sey 
parodîyêk yan zî îronîyêk ney fîlmî de sey yew qehremanî, sey pîyê 

4 - Ingmar Bergman ,Büyülü Fener ,Açarnayoxe :Gökçin Taşkın, 
Weşanxaneyê :Agora ,İstanbul ,2007 ,r.66 . 
5 - Nameyê fîlman bi swêdkî ney bi îngîlizkî amey nuştiş ,kewaneke 
mîyan de zî ma nameyê fîlman yê kirmanckî nuştî. 
6 - No fîlmê rejîsorê îspanyayijî ,Pablo Bergerî ,bi tirkî bi nameyê Büyük 
Yönetmen) Rejisoro Pil (ame şinasnayiş. 

sînemaya hunerkî behsê Berg-
manî bîyêne. Seke xeyaletê Berg-
manî nê fîlmî mîyan de gêrayêne. 
Dima mi Scenes From a Marriage, 
1973, (Zereyê Zewacêk ra Seh-
neyî) temaşe kerd. Seke hemverê 
mi de rejîsorêko bîn estbi, seke mi 
rejîsorêko newe nas kerdibi. Ez 
şaş û mat mendibîya. No, Berg-
manêko bîno ke seke eleqeyê ey 
bi Morê Hewtinî çin bi. Êdî sereyê 
mi de di fotografê Bergmanî yê 
cîyayî bîy. Yew rejîsorê fîlmanê 
hunerkîyanê sey Moro Hewtin û 
Saetê Vergan bi. O bîn rejîsorê 
fîlmanê Zereyê Zewacêk ra Seh-
neyî; û Cries and Whispers, 1972, 
(Qîjayîş û Pistepistî) bi ke têkilîya 
însanan ya ke dirîtî ser o awan 
bîya, eşkera motêne ra. Dima 
wextêko derg mi qet Bergman 
temaşe nêkerd. Ey sey rejîsorêkê 
pîlî mi ser o tesîr kerdibi la seke 
seba mi fîlmografyaya ey tena nê 
çar fîlmî bî. 

Hamnanê serra 2018î de 
Swêd de, mi zaf waştibi ke ez 
şora girawa Farö ya ke keyeyê 
rejîsorî uca bi. Ez seba na girawa 
qijeke heta Gotland zî şîbîya la 
ez nêeşkabîya heta Farö şora. 
A serre Farö de nameyê rejîsorî 
ser o yew festîvale zî amebîye 
organîze kerdene. Beno ke seba 
ke mi Bergman baş nas nêkerdi-
bi, seba ke mi dinyaya sînema-
ya ey baş îdraq nêkerdîbîye ez 
nêeşkabîya xo biresna girawe 
-mahremîyetê rejîsorî-. Nê sere-
bûtê xonêresnayîşê Farö ra di ser-
rî dima seke kesêko nişka ra bêro 
kesî vîrî, Bergman ame mi vîrî. 
Na rey mi Autumn Sonata,1978, 
(Sonetê Payîzî) temaşe kerd. 
Reyna rejîsorî ez şaş verdabîya. 
La na rey dinyaya ey seba mi 
dinyayêka xerîbe nêbîye, eksê ci 
o êdî rejîsorêko nas bi û dinyaya 
ey zî dinyayêka nase bî. Nê fîlmî 
de zî sey fîlmanê Zereyê Zewacêk 
ra Sehneyî; Qîjayîş û Pistepistî 
rejîsorî reyna têkilîya însanan, 
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dirîtî û pîneyê ke têkilîya însanan 
ra yê û mabênê înan de yê, motîbî 
ra. Hemverê nê têkilîyan de hêrsê 
rejîsorîyo ke xo eşkera mojnayêne 
ra û Liv Ulmann7 dinyaya Berg-
manî nasêr kerdibî seba mi. Dima 
êdî seke ez yew gireyî heta peynî 
bieşkawa ez dekewta zereyê 
sînemaya Bergmanî. Bi a têşanî 
û waştişê naskerdişê ey wextêk 
ez mîyanê dinyaya Bergmanî de 
vîndî bîya. Sînematografyayêka 
ecêbe! Kesêk û cûyêka ecêb û 
rejîsorêko ecêb! Kes bi zor bawer 
keno ke rejîsorêk bieşko hende 
zaf fîlman bianco û heman wextî 
de rejîsorîya tîyatroyî zî biko. 
(Bergmanî hema-hema her serre 
yew tîyatro sehne kerdêne. ) Wex-
to ke serra 2007î de, 89 serrîya xo 
de, keyeyê xoyê ke Farö de yo de, 
Bergman merd dimayê xo ra 40 ra 
zêdêyêr fîlmî, panc zewacî û new 
domanî verdabîy. Helbet mîyanê 
tarîxê sînema de nameyê ey sey 
rejîsorêko auter yo pîl nusîyabi. 
Naskerdiş û temaşekerdişê nê 
rejîsorê auterî zî zaf hetan ra 
têmîyankewte yo. Bergmanî ser o 
nuştiş zî helbet hende zor o. Çike 
senîn ke fîlmê ey hetê zafê rex-
negiran ra binê çend sernuşteyan 
de biaqitîyê, seba her temaşe-
kordoxî/e zî nê fîlmî eşkenê wina 
biaqitîyê. Peyên de Bergmanê her 
kesî cîya yo û tecrubeyê nasker-
dişê Bergmanî yê her kesî zî cîya 
û yewek o. 

Sînema bê Bergmanî mîyanê 
venganeyêkê girdî de aliqnaye ya. 
Heta ke kes sînemaya Bergmanî 
baş nas nêko, tarîxê sînema do 
baş fehm nêko. Bîlhesa sînema 
de o pêlê newe yê modernîzmî 
yo ke serra 1957î ra rayerêk 
gêrayêne û dima bi çend rejî-

7 - Liv Ulmann (-1938) aktrîsta norveçije, 
zafê fîlmanê Bergmanî de sey aktrîsta 
serekeye kay kerde û ameye şinasnayîş. 
Bergmanî seba fîlmanê xo zaf rey heman 
kaykerdoxî weçînayêne .Coka nê kayker-
doxî êdî bîbî leteyêke fîlmanê Bergmanî. 
Liv Ulmann zî înan ra yew a. 

soranê auter û pêlê newe yê Fransa dewam kerd, do qet nêameyêne 
fehmkerdiş. Wexto ke behsê sînemayêka hîna şexsî û newa bibo kîşta 
rejîsoranê sey Robert Bresson (1901-1999), Jacques Tatî (1907-1982), 
Federico Fellini (1920-1993) de nameyê Bergmanî zî yad beno. 8 Ey 
zaf rejîsoran ser o tesîrêko pîl kerdo. Seke yeno zanayîş Tarkovskî 
zaf zêde tesîrê Bergmanî de mendo û fîlmanê ey ra zaf hes keno. Nê 
qisayê resîjor Lars von Trierî yê derheqê Bergmanî de “Ez vana qay 
nameyê fîlmê eyê peyênî ‘Saraband’ bî. Beno ke yew fîlmo zaf-zaf baş 
nêbo la seba ke ey anto helbet fîlmêko baş o. ”9 hem hîsanê ma zafin 
rê benê tercuman hem zî tesîrê Bergmanî mojnenê ra. Tesîrê fîlmanê 
Bergmanî zafê fîlman de xo mojneno ra. Zafê rejîsorê auterî seke 
helmê dinyaya Bergmanî xorîn-xorîn anto xo zere û hema şîyê peyê 
kameraya xo de cayê xo girewto. Wexto ke mi fîlmê Qîjayîş û Pistepistî 
temaşe kerd dinyaya Hanekeyî ameye mi vîrî. Beno ke Hanekeyî fîlmê 
Bergmanî girewtî masayêka amelîyatî ser o bi neşterî, biîntîzam têra 
kerd û sînemaya Hanekeyî awan kerde. Ez vana qay tarîxê sînema de 
reya verêne Bergmanî temaşekerdoxê xo hende bêhuzur kerdî. Seke o 
engişta xo çimanê temaşekerdoxanê xo ra biko û rejîsorê sey Tarkovskî 
û Hanekeyî zî waşt ke ê însanê yew çimîyê ke Bergmanî yew çimê înan 
vetibi, hîna bêhuzur bikî. Bergmanî perdeyî ser o tena bêhuzurîya xo 
ney, bêhuzurî û bêçaretîya heme însanetî mote ra. 

Seke ma cor ra zî va, tesnîfkerdiş û fîlmanê Bergmanî ser o nuştiş 
zehmet o û cesaret wazeno. La reyna zî her kes eşkeno tecrubeyê 
xo yê sînemaya ey û Bergmanê xo îzeh biko. Herçiqas peyên de 
nuşteyêkê vejênê meydan qisayê ke seba ey vajîyenê seypê bibê zî. 
Resmo ke o sereyê însanan de virazeno, tehmo ke fîlmê ey danê kesî, 
ê her kesî cîya û xoser o. Fîlmê ey teswîrkerdişê tenatîya Skandînavya 
ra vejîyayî, heme dinya ra vila bîy û sey hîsanê unîversalan her kesî 
ser o tesîr kenê. Kes şaş maneno ke welatêkê hende aramî ra senîn 
rejîsorêko sey Bergmanî vejîyo, yanî esasê xo de sînemaya Bergmanî, 
vejîyaya. Beno ke na aramî mîyan de tenatîyêk û îzolebîyayîşêk zî bi ke 

8 - Dokumenterê The Story of Film-An Odyssey, beşê hewtinîyê bi nameyê 1957-1964/
The Shock of the New, Modern Filmmaking in Western Europe. 
9 - Çc. 
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esasê xo de sînemaya Bergmanî a tenatî û îzolebîyayîşê Skandînavya 
ra hêz girewtêne. Mîyanê na tenatî de o bêhuzurîya xo ser o, kamîya 
xo ser o, Homayî û kaînatî ser o fikirîya û sînema seba ey ekskerdişê 
nê heme çîyan bîye. 

2. Ver bi Qula Hargûşî
Heme fîlmanê Bergmanî de bêhuzurî çin a. Herçiqas o mîyanê ka-

busê dinya de bimano zî zafê fîlmanê eyê verênan de hêvî û îronîyêko 
baş estî. Fîlmanê eyê sey Summer With Monika, 1953, (Monika Reyde 
Hamnanêk), Smiles of a Summer Night, 1955, (Tebesumê Şewêka 
Hamnanî), Dreams, 1955, (Hewnî), Wild Strawberries,1957, (Çîlegê 
Yabanî) The Face/The Magician,1958, (Rî/Sêrbaz) ra hêvîyêk û ar-
amîyêk vila bena. Sey rojanê gedetî nê fîlman de zî weşîyêk esta. 
Esasê xo de kes rojnuşteyanê Bergmanî ra vîneno ke semedê pîyê 
eyê otorîterî ra gedetîya ey zaf baş nêvîyarta la eksê pîyê ey; maye û 
dapîra ey nê rojanê gedetî de seba Bergmanî xatirayanê weşan danê 
pêser. Coka nê fîlman de cinîyê başî estî û nê cinî morê xo danê nê 
fîlman ro. Hemverê înan de mêrdeyî hertim rewşêka xirabe de manenê. 
Seke cayo ke destê cinîyan bigino pêro sey tabîetî şên benê û zergûn 
benê. Herçiqas sînemaya Bergmanî de têkilîya merdimatî û embazîye 
bêrê munaqeşe kerdene û fîgurê bawkêkê otorîterî bibo zî esasê xo 
de fîlmanê ey de cinî hîna zaf çiman ver de yê. Bîlhesa nê fîlmanê 
verênan de cinîyî bihêz û bicoş ê. Ê wayîrê mîzehî yê, heskerdene 
û cuye ra hes kenê. Nê cinî wexto ke hetê komelî ra, hetê mêrdeyan 
ra, bêrê xapênayîş yan bêrê dejayîş bi aqil û “oynikerîya” xo heqê ê 
mêrdeyan ra yenê û heyfê xo gênê. Nê fîlmanê verênan de cinîyê 
xoserî bala ma ancenê. Fîlmê Monîka Reyde Hamnanêk, de seke zafê 
rexnegirî balê ma ancenê ser, Pêlê Newe yê Fransa ra ver Bergman 
cinîyêka hende xosere mojneno ma. Nê fîlmanê verênan de mîzehêko 
weş zî esto. Herçiqas Çîlegê Yabanî de Bergman seke muhasebeyê 
babetanê felsefîyan, manaya cuye ser o bifikirîyo û bimojno ra zî nê 
fîlmî de Bergman hêvîdar o. Goreyê Bergmanî hêvî esta, seba înanê ke 
emrê xo bîlasebeb vîyarnayo zî hêvî esta. Yanî seba her kesî/a peynîya 
emrê înan de zî bibo ganî heqêkê dest pêkerdişî estbo. Qet nêbo sey 
karakterê fîlmî ê pêaqilîyê ke heta nika emrê xo bîlasebeb vîyarnayo û 
qet nêbo ney ra dima ê çend rojîyê ke înan dest de mendê bîlasebeb 
serf nêkê. Helbet çare û xelas vîrardişê rojanê domanîye yo. Eke kokê 
heme rojanê mayê weşan, xatirayanê weşan û xiraban, trawmayan uca 

bo ganî seba xelasî kes ê rojan 
bîyaro xo vîrî, biewnîyayîşêkê bînî 
biewnîyo ê rojan ra. Seke yad-
kerdişê ê rojan ra do hêvî û xelas 
vila biba. Nê fîlmanê verênan 
de sînema seba Bergmanî seke 
na dinyaya bêhuzur û bêmana 
ra remayîş o. Sînema seba ey 
sey domanêkê qijî remayîşê 
ver bi qula hargûşî yo. Coka nê 
fîlmanê verênan ra hema o terzê 
xo bido hîskerdiş zî kameraya ey 
seke macerayanê renganê tewir 
bi tewiran yê na qula hargûşî 
mojnena ra. Yanî o seke ancax bi 
saya nê fîlman eşkeno tehemulê 
na dinyaya ke boya kesî çikênena 
biko. Seke sînema seba ey sey 
Alice mîyanrojêk de ke hewîya ey 
nêbêra keye ra vejîyo û ver bi qula 
hargûşî ya şoro. Yan zî şoro ver-
ika maya xo û sereyê xo sêneyê 
aye ser rono. 

3. Dejê estbîyayîşî
Serra 1957î de seke sînema-

ya Bergmanî de yew berêko bîn 
abeno. Bergman Çîleganê Ya-
banî de biney zî bibo bi ma dano 
hîskerdiş ke derdê eyê sewbîna 
estê. O wazeno temaşekerdox-
anê xo derheqê cuye de, manaya 
cuye de bido fikirîyayîş. Xora 
heman serre ma Morê Hewtinî 
de Bergmanêkê bînî vînenê. 
Esasê xo de seke Moro Hewtin 
mijdanîya uslûbê Bergmanî yo. 
Nê fîlmî raywanîya eya sînema de 
şibakêka bîne akerda. Seke no 
fîlm dîyaloganê felsefîyan ser o 
awan bîyo. Ê dîyalogê ke fîlmanê 
bînan de tay-tay zereyê fîlman de 
vila bîbî. La nê fîlmî de Bergman 
eşkera dej û persanê karakterê 
xo mojneno ra. Hişê qehremanê 
serekeyî, şovalye, têmîyankewte 
yo, o wayîrê persan o û peyên 
de merg ey rê aseno. O mergî 
reyde kayêk kay keno, wazeno no 
mabên de persanê xo rê cewaban 
bivîno û têmîyankewteyîya hişê xo 
û şikê zerrîya xo ra bixelisîyo. Bi 
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nê fîlmî Bergman Festîvalê Fîlman 
yê Cannesî de xelata Xususî ya 
Jurî gêno. 

O fîlmanê sey Persona (1966), 
Saetê Vergan, The Shame,1968, 
(Şerm), The Passion of Anna, 
1969, (Bengînîya Anna) de wa-
zeno psikolojî, kabus û bêhuzurîya 
însanan fehm biko û perdeyî ser o 
bimojno. Nê fîlmî seke zelemeleyê 
ruhê rejîsorî ra yan zî bi vatişêkê 
bînî zelemeleyê ruhê însanetî ra 
welidîyayî. Nê zelemeleyî o hende 
bêhuzur kerdênê, o girewtêne 
binê tesîrê xo, ey nêwaştêne 
derd û kulê dinyaya realîste, 
meseleyanê komelkî û sîyasetî 
reyde eleqedar bibo. Bergman 
zaf rey bi apolîtîkbîyayîşî yeno 
rexne kerdene. Yew seserra ke di 
herbê pîlî vîyarnayêne de fîlmanê 
şexsîyan viraştiş, seba zaf kes-
an bêmana yo. Bergman zî sey 
welatê xo seke heme dinya ra, 
nê herban û tesîrê înanê komelkî 
ra îzole bibi. Tesîrê nê herban yê 
kesîtîya însanan ser o hîna zaf 
balê ey antêne û fîlmanê xo de zî 
ey no tesîro ferdî mot ra. O wext 
tena sînema de ney edebîyatî 
de zî zaf kesî bi nê ewnîyayîşê 
ferdî rexne bîyê. Romanê nuştoxa 
awusturyayij Ingeborg Bachmann, 
Malina hetê zaf kesan ra nêno 
fehmkerdiş û seba dewrê xo zaf 
ferdî yeno vînayîş. La Bachmann 
yew roportajê xo de ê qisayanê 
xo yê ke kes vano qay xulasayê 
seserra vîst û yewin ê wina rêz 
kena: “Faşîzm bi bombaya verêna 
ke yena eştişî dest pênêkeno, bi 
ê terorê ke her rojname de ê ser 
o tayê çî eşkenê bêrê nuştişî zî 
dest pênêkeno. Faşîzm bi têkilîya 
mabênê însanan de dest pêkeno, 
bi têkilîya ke mabênê di însanan 
de ya dest pê keno… û mi waşt 
ez îzeh bika ke herb û aştî çin 
ê, hertim herb esto… (Hazîran, 
1973)”10 Seke Bergmanî zî waşto 

10 - Ingeborg Bachmann, Malina, Açar-
nayox: Ahmet Cemal, Weşanxaneyê: YKY, 

hertim nê herbî, bîlhesa o herbo ke mabênê di kesan de yo (nê di 
kesî ge-ge di way ê, ge-ge kêna û may ê, ge-ge pî û laj ê, ge-ge cinî 
û camêrd ê) û tehrîbatê ey bimojno ra. Fîlmê Şermîyo ke nê tehrîbatê 
herbî eşkera mojneno ra faşîzmo ke mabênê di kesande yo ser o awan 
bîyo. Rastîyêk zî esta ke Swêd o ke seke heme herbî ra û dinya ra 
îzole bibi zî esasê xo de nêeşkabi xo tesîrê herbî ra bixelisno. Wexto ke 
kes buhranê badê herbê dîyin yê dinya ser o bifikirîyo vîneno ke o wext 
Swêd de vakayê xokiştişî zêdîyabîy, hetêk ra zî nê fîlmî beno ke felata 
rejîsorî bi xo yê. 11 Nê fîlman ra vîst serrî verî însanetî yew şermê girdî 
ra vîyartîbîye ke rejîsor bi xo zî o wext sempatîzanê Hitlerî bî. Nê heme 
fîlmî beno ke poşmanbîyayîş û xohesîyayîşê heme însanetî bîy. Çike 
şermêko pîl çareyê însanetî ra dusîyabi. Coka beno ke Bergman bawer 
keno ke «Ancax şerm eşkeno însanetî bixelisno. »

4. Bêvengîya Homayî
Heta serra 1961î Bergman fîlmanê tewir bi tewiran bianco zî bi 

Through a Glass Darkly, 1961, (Zereyê Neynike ra) o reyna agêreno 
meseleyanê estbîyayîşî û felsefîyan. Fîlmê ke do badê bi nameyê 
“Trîlojîyê Oda” yan zî bi nameyê xo yê bi name û vengî “Trîlojîyê 
Bêvengîya Homayî” hîrê serran mîyan de anceno. O badê Zereyê 
Neynike ra, serra 1963î de Winter Light (Tîrêjê Zimistanî), anceno, he-
man serre de bi fîlmê The Silence (Bêvengîye) trîlojîyê xo temam keno. 
Bergman zafê fîlmanê xo yê psîkolojîk û felsefîyan de însanî û însanetî 
sucdar kerdîbîy. La no sucdarkerdiş Bergmanî beno yew persa bîne: 
Wexto ke heme no wehşet û zulim dinya ser o qewimîyayêne, Homa 
kotî de bi? Sey karakteranê fîlmanê ey wexto ke însanan dej antêne, 
Homayî gêrayêne, mîyanê şik û persan de vîndî bîbî, bi nê şikî înan 
kerdêne ke gêj bibê, Homa kotî de bi? Wexto ke Karina fîlmê Zereyê 
Neynike ra bi dej û hêvîyêka peyêne ewnîyena kamera ra temaşeker-
doxî zî a bêhewnî û kabusanê aye mîyan de Homayî ra pabeyê vengêk 
ê. Reyna qehremanê fîlmê Tîrêjê Zimistanî sey hêvîyêka peyêne 
keşîşî ra estbîyayîşê Homayî perseno. Seke eke keşîş bieşko Homayî 
ra herfêk, vengêk zî bido ey do o xo nêkişo la keşîş zî qasê Homayî 
bêveng o, bêvengîyêk dinya ra vila bena. Qahremanê fîlmî êdî yan 
nêeşkeno tehemulê nê dejê manewî biko yan zî peyên de o tehemulê 

İstanbul, 2017, r. 9. 
11 - Badê herbê dîyin yê dinya nuştoxanê sey Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Stefan 
Zweig, Walter Benjamin, Cesare Pavese xo kiştibi. 
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na bêvengî nêkeno ke xo kişeno. Wexto ke o bi ê dejî mireno seke a 
persa ke resîjor wazeno temaşekerdoxê ey bipersê, “Homa çira tena 
nê dejan temaşe keno. ” Seke yeno zanayîş pîyê Bergmanî keşîş bi 
û o bi terbîyeyêka huşke pîl kerdibi. Yanî Bergman domanîya xo ra 
Homayî şinasneno û bi terbîyeyê dînî pîl bîyo. Coka beno ke nê şermî 
de qaso ke xo û însanetî sucdar biko Homayî zî sucdar keno. Yan zî bi 
vatişêkê bînî wazeno ey bivîno, venga ey bido. Hemverê hende zilmî 
de bêvengîya Homayî Bergmanî hêrs keno. Hema Morê Hewtinî ra 
o na bêvengîya Homayî pers keno. Mergî ra perseno, wexto ke de-
wrê mîyanênî de heme Ewropa binê pelê weba de nalena Homa kotî 
yo? Çira o hemverê hende dejî de bêveng o, eşkera, eyan beyan xo 
nêmojneno ra hertim peyê versîya qisayan û çîyan de mîyanê gumanî 
de yo. Eke o bêveng o çira şovalye nameyê ey ser o, welatê rojhelatî 
de, des serrî şer kerd. Şovalye nê des serran ra dima wexto ke agêreno 
welatê xo welatê ey binê weba de naleno. O venga Homayî dano, ey 
ra vengêk paweno. Beyraqdarê ey na bêvengî sey çinbîyayîşê Homayî 
îzeh keno û sereyê ey hîna asan beno. La şovalye heta peynî, vengêk 
dima yo. Wexto ke merg bi heme sîyayî û rîyê xo yê serdinî zî vejîno 
hemverê ey o reyna seba ke na persa xo rê cewabêk bivîno mergî ra 
wext wazeno. Coka o mergî dawetê yew kayê setrencî keno û no ma-
bên de Homayî ra vengêk dima yo. Peynîya nê fîlmî de kes vîneno ke 
Bergman reseno yew merheleya exlaqîya bîne. Fîlm biaramî û hêvîyêk 
qedîyeno. Peynîya fîlmî wina hêvîdar biqedîya zî dîyar o ke Bergman 
hema nêeşkayo persanê xo rê cewabêk bivîno. Seke heme ving-vinga 
dinya mîyan de bêvengîya Homayî ey kerr kena û hewnanê ey remne-
na. 

Coka beno ke peyên de fîlmê Bêvengîye de o Homayî kişeno. Es-
asê xo de beno ke no tam zî kiştiş nîyo. Çike herçiqas fîlmanê Berg-
manî de, tengijîyayîş, bêbawerî û bêhêvîtîya karakteran sey hewran 
nê fîlman ser o bigeyrê û atmosferêko giran mîyanê fîlmanê ey de bibo 
zî peyên de qet nêbo çilkêk hêvî û bawerî esta. Seke Bergman badê 
ê dej û tengijîyayîşî, badê merg û bêvengîya Homayî tewr peynî de 
reseno yew exlaqê bînî. Yanî o êdî sewîyeyêka bîn û hîna berze de yo. 
Sewîyeyêka beno ke sey Karina Zereyê Neynike ra Homa dîyo la bi nê 
vînayîşî xeyalşikîyayîşêk mîyan de menda. Homa sey yew pîrebok aye 
ra asayo, waşto bikewo aye zere la aye xo ey ra pawito. Peynîya fîlmî 

de wexto ke Karin bi ambulan-
shelîkopterê qijekî hewa kuwe-
na birayê aye û pîyê aye persa 
Homayî bi hêvî safî kenê. Goreyê 
pîyî heskerdiş eşkeno venganeyê 
ruhê însanî dekero û însanî nê 
venganeyî ra bixelisno. Seba 
lajê xortî rastîya nê cewabê pîyî 
ra zêdeyêr çîyo ke hêvî dano ey 
reya verêna ke pîyê ey, ey reyde 
qisey kerdo û derdê ey goşdarito. 
Nê fîlmî de Bergmanî sey yew 
metaforî têkilîya pî û lajî; û însan 
û Homayî bikarardê. Wexto ke 
fîlm dest pêkeno laj vano, pîyê mi 
qet mi nêgoşdareno. Yanî esasê 
xo de her di waye û birayî heman 
derdî ra muzdarîb ê. Karin vengan 
hesnena û xeyalan vînena ke a 
mîyanê tayê însanan de ya û rîyê 
pêrin bereqnaye yo û uca de a zî 
sey her kesî/e bihuzur a. Ê uca 
de pabeyê kesêkî yê, dima Karin 
fehm kena ke ê pabeyê Homayî 
yê. Birayê aye yo xort û pancês 
serra zî pabeyê asayîşî yo. O 
pabe yo ke pî ey bigoşdaro, bivîno 
û ey reyde eleqeder bibo. Fîlm 
tengijîyayîş û dejanê nê kesan ser 
o awan bîyo. Pî û mêrdeyê Karin 
zî dej û tengijîyayîşî mîyan de yê. 
Mêrdeyê Karin kesêko bawer-
mend nîyo la o girêdayeyê Karin 
o û aye ra hes keno, seba rewşa 
aye zaf keweno ver. Pî seke rolê 
xo -nêmHomabîyayîşê xo- hîna 
baş ca bîyaro, nuştox o. Seba ey 
xeliqnayîş her çîyî ra muhîmêr o. 
Yanî o nêweşîya Karin bîle seba 
ney sey firsendêk vîneno. Sey 
yew nimûneyî ewnîyeno kênaya 
xo ra. Nê fîlman de Bergman 
heman teknîkî şuxulneno. Fîlmî 
bi dej, pers û tengijîyayîşê karak-
teran dest pêkenê. Ge-ge qehre-
manê fîlmê ey raywanîyêk ra vî-
yarenî (Moro Hewtin, Bêvengîye). 
Dima ê ginenê war ro, çamurî 
mîyan de xo geveznenê, ruhê 
înan guneyan mîyan de her-
imîyeno, a gama ke êdî temaşek-
erdox xo bi xo vano ke êdî xelase 
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çin a, karakterê ey wurzenê pay 
ser yan zî krîzêk vîyarnenê bi ker-
man û guneyanê xo de yenê têrî 
û seke heme kermanê xo birişnê, 
sîya Homayî vînenê. Tam nêvînê 
zî yenê kêberê merhaleyêka bîne 
de vindenê. O ke înan ra aseno 
beno ke hewtamalêk, pîrebokêk, 
serabêk yan zî perperokêk bo 
la peyên de ê êdî resayê yew 
merhele ke bi potansîyelê xo, 
bi hêzê zerrîya xo eşkenê ven-
ganeyê ruhê xo pirr bikê. Fîlmê 
Tîrêjê Zimistanî seke dewamê 
Zereyê Neynike ra yo. Reyna 
karakterê ke şikan mîyan de vîndî 
bîyê û Homayî ra pabeyê vengêk 
ê estê. Nê karakteran ra tewr 
balkêş, keşîş o. O zî şikan mîyan 
de yo û coka wexto ke mêrdekêk 
badê ayînî yeno ey het û persa 
Homayî keno, keşîş biguman ey 
de qisey keno. Mêrdek tersê yew 
herbê nukleerî12 ra venga Ho-
mayî dano, wazeno keyeyê ey de 
vengê Homayî bieşnawo. La keşîş 
nêeşkeno vajo ke, Belê, Homa 
esto! Nê fîlmî de reyna temsîlîya 
Homayî, ruhê yew pîyî de, keşîşî 
de, xo mojneno ra. Seke na rey 
o yo temsîlîya bawitîya kaînatî. 
La no pî (keşîş) sey pîyê Zereyê 
Neynike ra nêresayo netîceyêk. 
O mîyanê têmîyenkewteyîya hişê 
xo şikanê zerrîya xo de vîndî 
bîyo. Faydeyê ey kesî rê û xo rê 
nêmendo. 

Peynîya nê fîlmî qasê Zereyê 
Neynike ra zelal û akerde nîya. 
Roşnî seke nimite yo. Peyên 
de roşnî roşnîya zimistanî ya. 
Hem zî zimistanê Swêdî. Seke 
heme welat zî sey Homayî binê 
bêvengîyêka sipî de vîndî bîyo. 
Kes çiqas bawerîya xo bi na 

12 - No temayê tersê yew herbê 
nukleerî fîlmê Qurban yê Tark-
ovskiyî de zî xo mojneno ra .Heta 
Tarkovskîyî fîlm wad û netîceyê 
nê tersî ser o awan kerdo .Yanî at-
mosferê herbê serdinî heme dinya 
girewto binê tesîrê xo. 

roşnîya zimistanî bîyaro hende eşkeno bawerî bi Homayî bîyaro. Coka 
mêrdeko ke keşîşî ra Homayî perseno xo kişeno. La keşîş çîyêk zî 
nêkeno. Beno ke çîyo ke sey qehremanêk biwêrektî keno, waştîya xo 
de o qiseykerdişê eyo derg û hêrsin o. No qiseykerdiş esasê xo de 
îtirafkerdiş o. O bi zorê pîyê xo bîyo keşîş û ma fehm kenê ke waştîya 
ey ra zî zerrîya ey qelibîyena. Nê fîlmî de unsurê otobîyografîkî zaf ê. 
Ma rojnuşteyanê Bergmanî ra fehm kenê ke egzamaya cinîya ey esta 
û seke Bergman bi nê fîlmî sucdarîya xo bi şiklêkê eşkera mojneno ra. 
Seke keşîşê nê fîlmî zî Bergmano ke eke vateyê pîyê xo bikerdêne û 
rastî û rayeranê ey ra bişîyêne yo. La dima ma vînenê ke keşîşê qehre-
manê fîlmî, hende zî wêrek nîyo çiqas tehemulê waştîya xo nêko zî aye 
ra nêaqitîyeno. 

Peynîya nê fîlmî de seke sereyê rejîsorî hema ra zî têmîyankewte 
yo. Seba ayînê şanî bê di xebatkaranê dêr û mamostaya a mintiqa, 
waştîya keşîşî ya, kes çin o. Mamosta çok ronana û destanê xo qeyme 
kena, ê qisayê ke Bergmanî ma rê Zereyê Neynike ra de vatî tekrar 
kena: “Eke ma xo cayêko ewle de hîs bikê, û eke ma cesaret bikê ke 
rehm û şewqetê xo bimojnê yewbînan, eke rastîyê ma yê ke ma înan 
ra bawer bikê bibê, eke ma bieşkê bawer bikê…” Badê nê monologê 
mamosta kamera rîyê keşîşî mojneno ra, o heman kaswetî mîyan 
de yo. Bi nê teknîkî seke Bergmanî waşto ke bimojno ra ke beno ke 
keşîşî zî a game de heman çî xo aqil û zerrî ra vîyarnayêne. O bi heme 
şik û têmîyankewtişanê xo vejîno ayînê bêvengî, bi qisayanê ey fîlm 
qedîyeno: “Rebo ke her çî ser o hukum keno, Pîroz, Pîroz, Pîroz o, 
Pîrozî û pîlîya ey heme dinya dekena. ” La ma zî sey rejîsorî nêzanê ke 
keşîş nê qisayan zerrî ra vano yan bi musayîşê serran qisayî ey fek ra 
vejîyayî. 

Bêvengîye fîlmo tewr zeîf yê nê trîlojî yo. Nê fîlmî de zî zaf karak-
terîstîkê sînemaya Bergmanî û nê trîlojîyî estê. Fîlm têkilîya di wayan 
ser o awan bîyo. Seke mabênê înan de têkilîyêka cinsî zî esta, tam eş-
kera nêba zî, rejîsor heta peynîya fîlmî ma mîyanê gumanî de verdano. 
No fîlm seke mijdanîya Qîjayîş û Pistepistî dano. La eke kes nê fîlmî 
mîyanê nê trîlojîyî de bifikirîyo, sey di fîlmanê verênan karakterê nê 
fîlmî, eşkera Homayî ra pabeyê vengêk nîyê. Yew fîgurê sey pî (nuştox/
keşîş) çin o ke ê şorê sereyê xo çokanê ey ser o nê û vajê, “Wexto 
ke ma hende dej ancenê Homa kotî yo?” Nê fîlmî de zî sey di fîlmanê 
verênan dejo fîzîkî esto. Yanî seke seba xelasa karakteran ganî ey zî 
sey Mesîhî dej biancî. La karakterî zî zanê ke tena dejo fîzîkî bes nîyo. 
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Seba ke tena dejê fîzîkî ante, Mesîh hende xemgîn nêmerd. O hetê 
heme heskerdoxanê xo ra ca verdîyabi û tewr peynî venga pîyê xo dabi 
û o zî hemver ey de bêveng bi. Dejo tewr pîl no bi. Estera Bêvengîye 
hende dejêko fîzîkî ancena la wexto ke hetê waya xo ra yena qijvînayîş, 
hîna zêde dej ancena. Nê fîlmê peyênî de neke rejîsor cewabanê per-
sanê xo bivîno seke sereyê ey hîna zaf têmîyankewte yo. Seke nêzano 
xelase esta yan çin a çike Ester, welatêkê xerîbî de, yew odaya otêle 
de, pabeyê mergî ya. Waya aye peynîya fîlmî de aye uca de tekûtena 
verdana û şona. Aye lajê xo reyde wenişena trênêk la zaf bêhuzur a, 
sehneyê tewr peynî yê fîlmî de aye şibaka trên akena, varan vareno û 
va yeno. A rîyê xo dana nê vayî ver. Eke peynîya nê fîlmî de yew çilka 
hêvî û xelase biba seke no va û varano ke dano rîyê aye ro yo. Seke 
Bergman zî bi heme kaswetê na dinya, têmîyankewteyîya hişê xo, o 
hîsê sucdarî û nefreto ke ey hemverê keyeyê xo de hîs kerdêne, na 
şibakê trêne akeno û rîyê xo dano va û varanî ver de, seke o çilkêk 
roşnî gêreno. Xelase esta çin a o zî nêzano la ey rê aramîyêk, nefes 
dayîş û girewtiş lazim o. La dîyar o ke boya Bergmanî hîna teng bîya û 
kaswetê ey zêdîyayo. Dîyar o ke Bergman hema karmê xo nêrişnayê. 
Çike badê nê trîlojîyî fîlmê eyê psîkolojîk yê kultî yenê. Persona, Saetê 
Vergan, Şerm, Bengînîya Anna. 

Bergman bi nê fîlmanê xo yê xoseran sey yew biluskî da orteyê ses-
erra vîstine ro. Bi fîlmanê xo yê cîya-cîyayan heta destpêkê seserra vîst 
û yewine resa. Bergman zaf reyî qerar dano ke do êdî fîlman nêanco. 
Tersê mexlubbîyayîşî zaf zêde ey de esto. O nêwazeno sey zaf kesanê 
ke arena ra bi zor kaş bîyê û ameyê eştiş, bêro qewernayîş. O wazeno 
ke hema ke destê ey reseno vestîyer şewqaya xo bigîro û xo bi xo ray 
bikewo. 13 La enteresan o Bergman nêeşkeno hemverê kurmê fîlman-
tişî de vindero. O, serra 1982î de fîlmê Fanny and Alexander, 1982, 
(Fanny û Alexander) anceno û bi nê fîlmî Xelata Oscarî gêno. Nê fîlmî 
ra yewendes serrî dima seke Bergman êdî şewqeyê xo bigîro û sehneyî 
ra vejîyo, sey xatirwaştişêk fîlmê Sarabandî (2003) bexşê seserra vîst û 
yewine keno. Nêmeyê seserra vîstine û destpêkê seserra vîst û yewine 

13 - Ingmar Bergman, Büyülü Fener, r. 58. 

de bi fetilokanê Bergmanî tarîxê 
sînema de şibakêka bîne abîye. 
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Ez verê bi cewabê persêkê 
muhîmî dest pêbika; “Ma ha 
dinyayêka senîne de ciwîyenî?” 
Ma sîstemêkê kapîtalîstî de, binê 
şîdetanê îqtîdaranê totalîter û 
mîlîtarîstan de ciwîyênî. Her hetî 
ra ferdî ha bînê kontrol û hakîmey-
etê îqtîdarî de yî. Dinyayêka bi 
kamerayîstanan… Her ca de çend 
kamerayê ewlekarî… Ferdî, seke 
sey dinyaya romanê 1984î yê 
George Orwellî de ciwîyênî. Ferdî 
ha her hetî ra yenî temaşekerdiş. 
Sansur, otosansur, tersî, yewbîn 
ra tersayîş, xo bêemnîyet hîsker-
diş, paranoyakbîyayiş…

Ferd, her hetî ra û her ware de 
çi ê pêroyî çi ê şexsî çi zî ê me-
dyaya sosyalî de binê şîdetê fîzîkî, 
psîkolojîk, sembolîkê îqtîdarî de 
yo: Şîddetê mîlîtarîzma îqtîdarî; 
peywirdarên ewlekarî, şîddetê 
kamerayan, şîddetê sembolan, 
abîdeyan, şîdetê dîtbarîyan… 
Rîyê Vîrûsê Corona ra kontrol û 
hakîmeyetê îqtîdarî yê ferdî ser o 
hîna giranêr û xorînêr bîyo. . . 

Dinyaya ewroyêne de çi aza-
dîyê ferdî estî? Sînorê azadîyê 
ferdî çi yî? Warê bînê wa kinarêk 
de bimanî warê şexsî de ferd 
çiqas azad o, xo çiqas azad hîs 
keno? Ferd, xo zereyê keyeyê 
xo de zî rehet û emnîyet de hîs 
nêko, yeno a mana ke huzur û 
aramî zerê keyeyî de zî nêmendo. 
Mîyanê komelî de cayêk çin o ke 
ferd xo tede rehet û azad hîs bike-
ro. Azadî tuwalet de zî nêmenda. 

Ferd mîyanê na mekanîzmaya 
şîdetî de, nerehetî de xelase kura 
de vînêno û çinayî sey xelase 
vînêno? Ewro însanî, bi hewayo 
ferdkî û bi grubanê neweyan 
peyser agêrayîşê xo yê xoza seke 
xo na mekanîzma ra xelesnayîş û 
eşkefta Zerdeştî xo rê sey xelase 
vînênî. Edebîyat, sînema de 
derheqê xoza ser o agêrayişî de 
lîteraturêk ameyo meydan. 

Sînorê kontrolkerdişê îqtîdarî 
resenî hetanî kotî? Îqtîdar nêşêno 
kotî kontrol bikero? Çiyî totalîta-
ralîzmê îqtîdarî ra dûrî yê? Zorê 
îqtîdarê totalîterî xo nêşêno xoza, 
eşkefta Zerdeştî, koyan û nêşêno 
înan kontrol bikero? Hemverê 
şîddetê îqtîdarî de xoza û eşkef-
ta Zerdeştî bakîr û biemnîyet î? 
Dadaloglu şîîrêka xo de vano 
“ fermanî ê padîşahî yo la koyî 
ê ma yî”, dinyaya ewroyêne de 
hemverê îqtîdarî de koyî hama 
bakîr î? Xoza, koyî û eşkefta 
Zerdeştî xelasker î?. . . 

Iraj Mohammadî Razînî 
fîlmkilmê xo bi nameyê Baztab 
(Reflection; Zimeyîş) de cewabê 
nê persan dano ma. Ez do nê 
nuşteyê de nê hetî ra girîngîya nê 
fîlmkilmî ser o vindera. 

Rojhelatê Kurdîstanî de Kam-
yaran, mîyanê Sîne û Kirmanşan 
de ya. Iraj Mohammadî Razînî, 
serra 1974î de bajarê Kamyaran 
de ameyo dinya. Mîyanê serranê 
1994-1998î de Unîversîteya Sha-
hid Rajaiee ya Tehranî de beşê 
hunerî wendo. Komeleya Sîne-
maya Xortan yê Îranî de kursê 
hunerê fotografkêşî temam kerdo. 

Razînî, rejîsorîya xeylî kilm 
fîlman û anîmasyonan kerda. 

Fîlmografîya ey:
1992 Imitation 4, 1993 The 

color of need 5, 1995 The Board 
of life 14, 1998 Sarisa 20, 1999 
Lover›s Adobe 30, 2002 A Song 
for Bistoon 15, 2011 Reflection 6, 
2012 Ghi Ghoo 13, 2012 Dande-
lion›s fly 14, 2013 And now the 
MAN 5, 2013 Simorgh 5, 2015 
Lafav 23, 2016 Zalzalak, 2017 
Darza. 

Înternetî ser ra ez eşkayo, di 
filmanê kilman û anîmasyonêkê 
ey temaşe bikera; Baztab, And 
Now The Man û Ghi Ghoo. 

Fîlmkilmê Baztabî de ma 
mîyanê koyan de eşkeftêka, 
ma verrojê newaleyêka xorîne 
ra camerdêko sey rahîbanê 
Budîstan o, vînênî. Ma vînênî û 
vengê lêrbîyayişê çîyêkê gîrolêkî 
eşnawênî. No çî yeno yeno fekê 
eşkefte de vindeno, ma vînenî 
ke kaskê leşkerî yo. Camêrdêk 
zî şaşmende û xodemende, bi 
meraqî yeno ewnîyeno qaskê ra, 
dima nano serê xo ser. Çi vengê 
şer û perodayîşî ke estî, goşanê 
ey û mîyanê koyan de zimîyenî, 
gulbang danî. Vera nê vengan de 
ma vanî camêrd gêj bibo, qelbê ey 
bivindo. Camerd, nêşêno kata xo 
bivejo…

Girîngîya fîlmkilmê Baztab na 
ya ke; Baztab nawnêna ma ke 
sînorê kontrolkerdişê îqtîdarî çiqas 
hîra bîyo. Baztab, ma nawnêno 
ke eşkefta Zerdeştî hînî xelask-
er nîya. Totalîtarîzmê îqtîdarî xo 
resnayo hata eşkefta Zerdeştî zî. 
Uca de zî rehetî, huzur, emnîyet 
nêmendo. Bakîrîya xoza nêmen-
da, îqtîdar ameyo dekewto eşkefta 
Zerdeştî zî. Îqtîdar, eşkefta 
Zerdeştî zî dekerda mîyanê sîno-
ranê xo. Îqtîdar şîdetê xo zereyê 
eşkefta Zerdeştî de nawnêno ma. 
Hînî îqtîdarî ra xelase çin a. Xoza 
de, koyan de eşkefte de zî hînî 
rehetî û huzur nêdano ma. 

O wext ma se bikerî?
Çareserî remayîş nîyo, mendiş 

û mucadelekerdişê bedelnayîş û 
awankerdişê cuyêka însanî yo!. 
. Çend rojî ra verî mi xeberêke 
dîye ke Fransa de şarî çalakîya 
“ kam ma polîsan ra seveknêno” 
kerdênî. Ez zî wazeno biperso 
“kam ma kamerayan ra biseve-
kno?”, “kam ma îqtîdarî bi xo ra 
bisevekno?” Na çalakî zaf afirnay-
ox û raşt a. Xo ser o dîskurêkê 
raştî ser ra awan kerdo. No hawa 
çalakîyî ma rê neqebêk akerî.
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ڕووخساری ژنەهونەرمەندێک لە تافى 
الویدا؛ سەبارەت بە فیلمی »ژووانەکانی ئانا«
نووسەر: سەعیدە تاهیری - بابەک کەریمی

 وەرگێڕانى ئاوات پووری

Awat Pouri
delirious.edges@gmail.com
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یەکەم
شــانتال ئاکێرمــان لــە فیلمەکانیــدا شــوێنەواری ژیانــی تایبەتیــی خــۆی بەجێدەهێڵێــت؛ 

یەکەمیــن درێژەفیلمــی بــە نــاوی »مــن، تــۆ، ئــەو« )١٩٧٦( گێڕانــەوەی قۆنــاغ بــە قۆناغــی 

مەســخ و گۆڕانەکانــی کچێکــی گەنــج بــە نــاوی ژوولی پیشــان دەدات کــە خــودی ئاکێرمان 

ڕۆڵەکــەی دەگێڕێــت. لــە ژوورە بەتاڵەکەیــدا خــۆی گۆشــەگیر کــردووە و بــە ســیمایەکی 

ئاڵــۆزکاوەوە و بــە شــێوەی مورتــازە هیندییــەکان لــە هەوڵدایــە بــۆ نووســین. لــە فیلمــی 

»ژان دیلمان«ـــدا ڕۆتینەکانــی ژیانــی کــە بــە ڕۆتینەکانــی ژیانێکــی ئایینــی دەچــن، 

ــە  ــەکان ب ــی جل ــی و قەدکردن ــاوەی بەیان ــی ق ــا لێنان ــرە ت ــاوەوە بگ ــی پێ ــە بۆیاخکردن ل

ــە دڵــی ئەزموونەکانــی منداڵیــی  دڕدۆنگــی و ڕێکوپێککردنــی چەرچەفــەکان، هەمــووی ل

ئاکێرمانــەوە ســەرچاوە دەگــرن، کــە بــە ســەرنجدانی ژیانــی دایکــی بــە دەســتی هێنــاون. 

»دەنگوباســەکانی ماڵــەوە« )١٩٧٧( بەســەرهات و ڕۆژژمێــری ژیانــی ئاکێرمانــە لــەو 

ڕۆژانــەی تــازە لــە ســاڵی ١٩٧٢ـــدا چووبــووە نیــۆرک، گێڕانــەوەی بەســەرهاتی گەشــتێک 

بــە وێنــە، نووســینەوەی نیۆرکــی حەفتــاکان بــە وێنــە و هەروەهــا ئۆتۆبایۆگرافیی فیلمســاز 

ــی  ــە دوافیلمەکان ــک ل ــەوێ« )٢٠٠٦( یەکێ ــی »ئ ــی. فیلم ــی دایک ــرەی نامەکان ــە گوێ ب

ــەرەی  ــە پەنج ــەدەرەوە ل ــی چاوبڕین ــی ئەزموون ــە بەرهەم ــە، ک ــەی ئاکێرمان ــەم قۆناغ ئ

ــەر و  ــی بێزارک ــە دەنگێک ــان ب ــەدا ئاکێرم ــەو فیلم ــڤ. ل ــەل ئەڤی ــە ت ــی ل ماڵەکەوەیەت

تاکئــاواز وەکــو حاخامــە نزاکــەرەکان، ڕۆتینەکانــی ژیــان و گەشــتەکان و ماندووبوونەکانــی 

دەگێڕێتــەوە. لــە فیلمی »No Home Movie« )٢٠١٥(ـــدا کە دواییــن فیلمییەتی، ئاکێرمان 

بــە شــێوەیەکی دۆکیۆمێنتــاری دیمەنــی دایک و خوشــکەکەی لە تەمەنی میانســاڵیی خۆیدا 

تۆمــار دەکات و لــە چوارچێــوەی ئــەو دیمەنانــەدا گفتوگــۆکان، دەمەقاڵێــکان و بیرکردنــە 

ــەرهاتی  ــان بەس ــشدا ئاکێرم ــی ئانا«ـ ــی »ژوانەکان ــە فیلم ــەوە. ل ــی دەگێڕێت خێزانییەکان

ــی  ــا ڤێرژن ــەوە. ئان ــتەوخۆ دەگێڕێت ــاز ڕاس ــی فیلمس ــۆی وەک ژنەجوولەکەیەک ــی خ ژیان

ســینەماییی ئاکێرمانــە لــە الویــدا و ڕووخســارێکی دەروونییەتــی لــە کاتــی تەنیاییەکانیــدا. 

ئانــا، ڕێــک وەک ئاکێرمــان ژنەفیلمســازێکی جوولەکــەی پۆڵەندییــە کــە لــە گەرماوگەرمــی 

ــە  ــەردەوام ل ــدا، ب ــتیڤاڵە جیاوازەکان ــە فێس ــداربوونی ل ــی و بەش ــکردنی فیلمەکان نمایش

ــش  ــە. ئانای ــی دیک ــۆ هۆتێلێک ــەوە ب ــە هۆتێلەک ــە و ل ــارێکی دیک ــە ش ــارێکەوە دەچێت ش

وەکــو ئاکێرمــان لەدایکبــووی برۆکســلە و دانیشــتووی پاریســە و بــەردەوام لــە گەشــتدایە.

ــەم خۆشەویســتی و هۆگرییەیشــی  ــوو و ئ ــەدەر هۆگــری دایکــی ب ئاکێرمــان لەڕادەب

ــدا  ــا و دایکی ــوان ئان ــی نێ ــە پەیوەندی ــتەخۆ و ڕووت ل ــێوەیەکی ڕاس ــە ش ــی، ب ــۆ دایک ب

پیشــان دەدات. لــە دەســتپێکی دیــداری ئانــا و دایکیــدا، ئانــا بــە دایکــی دەڵێــت: »چــاوت 

لــە چــاوی دایەگــەورەت دەچــێ.«، دایکــی دەڵێــت: »بریــا لــە چــاوی تــۆ بچووایــە«. ئانــا 

ــدوە  ــت و کەم ــدا زۆر نادوێ ــوەی ژووانەکانی ــە چوارچێ ــەدا و ل ــەری فیلمەک ــە سەرتاس ل

ــک  ــکات. کاتێ ــە ب ــەوە قس ــارەی خۆی ــەس لەب ــەڵ ک ــت لەگ ــەن دەبینرێ ــە دەگم و زۆر ب

لــە ســەر قەرەوێڵکەکــە لــە هۆتێــل لەگــەڵ دایکــی خەوتــووە، بــۆ یەکەمیــن جــار باســی 

خــۆی دەکات. بەراوردکردنــی ژیانــی ئانــا و ئاکێرمــان و لێکچوونەکانیــان هانمــان دەدەن 

ــان.  ــی ئاکێرم ــی حەفتاکان ــە ژیان ــە ل ــەواو و پەتیی ــی ت ــە پۆرترێتێک ــەو فیلم ــن ئ ــە بڵێی ک

دووەمدووەم
»ژووانەکانــی ئانــا« فیلمێکــی مینیماڵیســتییە، ئەمــە ڕەنگــە دیارتریــن پێناســەی 

فیلمەکــە بێــت، بــە بینینــی گۆشــەگیرییەکان و نەجوواڵنــی کامێــرا لــە گرتەکانــدا دەتوانیــن 

ــن.  ــەوە بلکێنی ــە فیلمەک ــەیە ب ــەم پێناس ئ

بــەاڵم وتنــی مینیماڵیــزم بــۆ ئــەو فیلمــە نــە 

ــە  ــی فیلمەک ــە بەسیشــە، فۆڕم ــەواوە و ن ت

بــە  فیلمســاز  کــە  نییــە  مینیماڵیزمێــک 

فیــزەوە و بــە ســیمبۆلەکان و ئیســتاتیکە 

بەڵکــو  بــکات،  ئاڕاســتەی  بــاوەکان 

هەڵبژاردنــی ئیســتاتیکێکی هۆشــیارانەیە 

خزمەتــی  دەکەوێتــە  باشــی  بــە  کــە 

گێڕانــەوەی فیلمەکــەوە. مینیماڵیســمێکی 

چەندالیەنەیــە، کــە لــە ڕەگــەزی ســەرەکیی 

میزانســن  گێڕانــەوە،  واتــە  فیلمەکــە، 

دەکات. تــەواو  خــۆی  ئاکتــەکان  و 

»ژووانەکانــی ئانــا« گێڕانــەوەی  چەنــد 

ژنەفیلمســازێکە  ژیانــی  لــە  ڕۆژێــک 

کــە لــە ڕێــگای گەشــتێکیدا چــاوی بــە 

لەگەڵیــان  و  دەکەوێــت  کــەس  پێنــج 

بــە  دیداریــدا  یەکــەم  لــە  دادەنیشــێت. 

شــێوەیەکی چاوەڕواننەکــراو و بــە ڕێکەوت 

لــە ژووری هۆتێلەکــەی لــە شــاری ئێســێن، 

ــی فێســتیڤاڵی ڕاکســی  شــوێنی بەڕێوەبردن

تێــدا  ئانایشــی  فیلمــی  بڕیــارە  وا  کــە 

هاینریــش  لەگــەڵ  بکرێــت،  نمایــش 

ــی  ــتایەکی خەڵک ــە مامۆس ــێت، ک دادەنیش

ئەڵمانیــای ڕۆژئاوایــە. دواتــر لــە وێســتگەی 

لەگــەڵ  کۆڵــن  شــاری  شــەمەندەفەری 

ئیــدا، دایکــی دەســتگیرانە پێشــووەکەی 

ــد ســاڵێکە  ــاوەی چەن ــە م ــدار دەکات ک دی

ئەڵمانیــا.  بــۆ  چــووە  بەلجیــکاوە  لــە 

لــە  کــە  شــەمەمدەفەرێکدا  لــە  پاشــان 

ئەڵمانیــاوە بــەرەو برۆکســل بەڕێگاوەیــە 

ــە  ــە ب ــدار دەکات، ک ــدا دی ــەڵ پیاوێک لەگ

دوای سەرکەشــیی ئەڤیندارانەوەیــە و لــە 

خۆشەویســتە  واڵتێکــی  کــە  فەڕەنســاوە 

ــە و  ــارێکی دیک ــۆ ش ــارێکەوە ب ــە ش الی، ل

لــە واڵتێکــەوە بــۆ واڵتێکــی دیکــە گەشــت 

شــەمەندەفەری  وێســتگەی  لــە  دەکات. 

برۆکســل دایکــی دەبینێــت کــە مــاوەی 

ســێ ســاڵە نەیبینیــوە و بــۆ شــەوەکەی 

دەمێننــەوە.  هۆتێلێکــدا  لــە  پێکــەوە 

الی  دەچێتــە  پاریــس  لــە  ســبەینێیش 
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دەنییەلــی خۆشەویســتی و شــەوێک تــا 

بەیانــی لــە هۆتێلێــک پێکــەوە دەمێننــەوە. 

لــە کۆتاییــدا دەگەڕێتــەوە ماڵەکــەی خــۆی 

باوەشــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  پاریــس،  لــە 

تاریکــی  لــە  و  خەمبارەکــەی  تەنیاییــە 

ــی  ــە پەیامــە تۆمارکراوەکان شــەودا گــوێ  ل

ســەر تەلەفۆنــی ماڵەکــەی دەگرێــت. ئــەم 

دیدارانــە لــە هێڵــی گێڕانــەوەی فیلمەکــەدا 

ــو وەک  ــن، بەڵک ــک نائافرێن ــچ ڕووداوێ هی

چەنــد بلۆکێکــی جیــاواز هــەر کامــە و 

دەچنــە خزمەتــی پێکهێنانــی کارەکتــەری 

لــەو دیدارانــە وەکــو  ئانــاوە. هــەر کام 

وێســتگەیەکن کــە ئانــا تیایاندا دەوەســتێت، 

لــە  وەســتانێک  بــەس  وێســتگانە  ئــەو 

هێڵــی گێڕانــەوەی فیلمەکــەدا درووســت 

بــە  زیانێــک  هیــچ  بــەاڵم  دەکــەن، 

و  ناگەیەنــن  ئانــا  قووڵەکانــی  تەنیاییــە 

ــی  ــی بزاوت ــە بەردەوامی ــش ل گۆڕانکارییەکی

ــا  ــی ئان ــی درام ــن. دەڵێ ــک نایەن ــادا پێ ئان

ــرەوەکان  ــاو ڕێ ــوون بەن ــەی تێپەڕب ــە ڕێگ ل

و  شــەمەندەفەرەکان  ژوورەکانــی  و 

و  هۆتێلــەکان  جیاوازەکانــی  ژوورە 

دێــت. پێــک  وردەوردە  وێســتگەکاندا 

کــە  مینیماڵیســتییە،  گێڕانــەوە  ئــەو 

تێــدا  دراماتیکــی  کردەوەیەکــی  هیــچ 

بــەکار نەهێنــراوە، جومگــە ســەرەکییەکانی 

فیلمەکانــی  لــە  هەندێــک  گێڕانــەوەی 

ــە  ــە ل ــۆ نموون ــن. ب ــک دەهێن ــان پێ ئاکێرم

فیلمــی »ژان دیلمان«ـــدا کــە زیاتــر لــە 

فیلمەکانــی دیکــەی لە فیلمــی »ژووانەکانی 

ئانا« دەچێــت، گێڕانەوەیەکی هاوشــێوەمان 

ژان  لــە  کــە  جیاوازییــەوە  بــەم  هەیــە، 

بێزارکــەرەکان  دووبارەبوونــەوە  دیلمانــدا 

لــە بازنەیەکــی گێرانــەوەدا درامــی فیلمەکــە 

پێــک دەهێنــن. بــەاڵم لــە »ژووانەکانــی 

ــە  ــەر ل ــی دیاریک ــی دراماتیک ــدا خاڵ ئانا«ـ

ــە  ــار نیی ــە وا بڕی ــەو دیداران ــە، ئ ــارادا نیی ئ

ــە  ــەوەی بگەن ــان ئ ــەوە ی ــە یەکــدی بگەن ب

ــە  ــە تەنیایی ــی. درامــی فیلمەک ــی کۆتای خاڵ

خــوازراو و قووڵەکــەی ئانــای فیلمســازە، کە 

وردەوردە لــە ڕێگــەی ئــەو دیدارانــەوە دزە دەکاتــە دڵــی گێڕانــەوە و بــە تەواویــی خــۆی 

ــە کــە وردەوردە  بــاو دەکاتــەوە. ئــەم باوبوونــەوە بەشــێنەیی و بەردەوامــەی درامەکەی

ــی  ــوێن و خاڵێک ــوو ش ــت و هەم ــەدا ڕادەخرێ ــەر فیلمەک ــان بەس ــی نەرمونی وەک تۆڕێک

ــە هــۆی  ــە، نابێت ــە فیلمەکــەدا ئامادەی ــەردەوام ل ــەوەی ب ــەر ئ ــەوە، لەب فیلمەکــە دەگرێت

تاســاندنی بینــەر. هــەر بۆیــە کاتێــک لــە کۆتاییــی فیلمەکــەدا ئانــا دەبینیــن کــە لــە ســەر 

قەرەوێڵەکــەی ڕاکشــاوە و گــوێ لــە پەیامــە بێزارکــەرە تۆمارکراوەکانــی تەلەفۆنــی ماڵەکەی 

دەگرێــت، هیــچ المــان ســەیر نییــە. چونکــە لــە ســەرەتای فیلمەکەیشــدا ئانامــان بینــوە کە 

بــە شــێوەیەکی هاوشــێوە لــە ســەر قەرەوێڵــەی هۆتێلەکــە ڕاکشــابوو یــان لــە ژوورێکــی 

تاریــک و چۆڵــی شــەمەندەفەرەکەدا بەبێدەنگــی لــە ســەر کورســییەک دانیشــتبوو.

میزانســنە ســادە و ســاکارەکانی ئاکێرمــان و فۆڕمێکــی داخــراوی زاڵ بــە ســەر 

ــی  ــمی تایبەت ــەی مینیماڵیس ــی دیک ــا الیەنێک ــی ئان ــی ژیان ــەڵ ڕۆتینەکان ــەدا لەگ فیلمەک

ــی  ــی پەردەیەک ــەوە، وەک بڵێ ــی تۆخ ــە ڕەنگ ــاکار ب ــی زۆر س ــن. مێدیۆم-کلۆزئاپ ئاکێرمان

ــە،  ــت؛ کامێرایەکــی بێجووڵ ــەوەی شــەفاف دەرنەکەوێ ــۆ ئ ــەدا کێشــاوە ب بەســەر فیلمەک

کــە )جگــە لــە چەنــد جــار لــە شــوێنەکانی دیکــەی فیلمەکــەدا( شــارەزایانە بــە ســەرنج 

 )vertical( و وردبینییــەوە لــە شــوێنێکدا دەچەقێندرێــت، هەروەهــا هێڵــە ســتوونی

هەندەســییەکانیدا،  میزانســنە  لەنــاو  هاوتەریبــەکان  و   )horizontal( ئاســۆیی  و 

زیاتــر جەخــت ســەر داخراوبوونــی فۆڕمــی فیلمەکــە دەکەنــەوە. چوونــەژوورەوەی 

فیلمەکــەدا، فرێمــی پەنجــەرەی ژووری  لــە ســەرەتای  وێســتگەی شــەمەندەفەرەکە 

ــی  ــە دیمەن ــەل ب ــا و دەنیی ــەی ئان ــا ژوورە هۆتێلەک ــێن و هەروەه ــە ئێس ــەی ل هۆتێلەک

چەنــد  دەکــەن،  درووســت  ئاســۆییەکان  و  ســتوونی  هێڵــی  کــە  دەرەوە  بیناکانــی 

ــۆن  ــە چ ــدا، ک ــی ئاکێرمان ــە کارەکان ــە ل ــی هەندەس ــی وردی ــە بەکارهێنان ــن ل نموونەیەک

ئاکێرمــان  میزانســنەکانی  خســتوون،  ڕێکــی  و  کردووەتــەوە  هەندەســە  لــە  بیــری 

کۆمپۆزســیۆنی تابلۆکانــی ئیــدوارد هۆپێــر )Edward hopper(ـــمان بیــر دەخاتــەوە.

ئانــا لــە سەرتاســەری فیلمەکــەدا تەنیــا جلێکــی لــە بەردایــە، لــە کاتــی نمایشــکردنی 

فیلمەکەیــدا لــە فێســتیڤاڵی ڕاکســی هــەر ئــەو جلــەی لــە بەردایــە کــە پێیــەوە چــووە بــۆ 

میوانــی لــە ماڵــی هاینریــش، تەنانــەت کاتێــک دەگاتــەوە ماڵەکەی هــەر بە هەمــان جلەوە 

لــە ســەر قەرەوێڵەکــەی ڕادەکشــێت. ئــەم تاکئاوازبوونــە لــە ئانــادا بــە جۆرێــک لەگــەڵ 

پیشــەکەی وەکــو ژنەفیلمســاز یــان ژنەهونەرمەندێــک یــەک ناگرنەوە و ســازدەری جۆرێکن 
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لــە دژیەکــی، بــەاڵم تاکئاوازبوونــی ئانا لەگــەڵ ڕەگــەزە وێنەییەکانی فیلمەکــە هەماهەنگن 

و ئاکێرمــان ئەمــە بــە پیشــاندانی ژیانــی ســارد و دوور لــە جووڵــەی ئانــا درووســت دەکات.

نیشــانەیەکی دیکــە بــۆ مینیماڵیســتیبوونی کاری ئاکێرمــان، دیالۆگــەکان و ئاکتەکانــە. 

ــەکان زۆر  ــی پێشــووی ئاکێرمــان، ئاکت ــشدا وەک فیلمەکان ــی ئانا«ـ ــە فیلمــی »ژووانەکان ل

ــارەکان و  ــدە و دووب ــتە زێ ــوو ش ــە هەم ــەی ک ــەو واتای ــترێلیزەن )Sterilizatied(، ب ئیس

جوواڵنەوەکانــی جەســتە و دەموچاویــان لــێ ســڕاوەتەوە. شــتێک کــە جاروبــار بــە ئاکتــی 

ــۆن و  ــرت بریس ــینەمای ڕۆبێ ــی س ــە ڕۆح ــە ک ــت )لێرەدای ــتی دەچێ ــی و ناسرووش ڕۆبۆت

ــۆگ  ــی دیال ــتە و پێکهاتەکان ــت(. ڕس ــدا دەردەکەوێ ــینەمای ئاکێرمان ــە س ــی ل مۆدێلەکان

ــا لەگــەڵ  لــە زۆربــەی کاتەکانــدا کورتــن و کەمتریــن زانیــاری دەگوازنــەوە. گفتوگــۆی ئان

ــە تەلەفۆنییەکانــی  ــە ســەرەتای فیلمەکــەدا و پەیوەندیی بەرپرســی پرســگەی هۆتێلەکــە ل

لــە ژووری هۆتێلەکــەوە، چەنــد نموونەیەکــی دیــاری مەنتقیــی دیالۆگەکانــی ئاکێرمانــن. 

لــەو دیالۆگانــەی تۆزێــک درێژتــرن، بــۆ نموونــە دەمەتەقێــی ئانــا و هاینریــش لــە باخچــەی 

پیاوەکــەدا، دەمەتەقێــی ئانــا و ئیــدا و ئانــا لەگــەڵ دایکــی دەســتگیرانە پێشــووەکەی لــە 

وێســتگەی شــەمەندەفەر و هەروەهــا ئانــا و دەنییەلــدا، دیالۆگــەکان دەبنــە مۆنۆلۆگــی تــا 

ڕادەیــەک درێــژ کــە تێیاندا ئانا بیســەرە و ئەوی دیکەش قســەکەر. جگە لــە دەمەتەقێی ئانا 

و دایکــی لــە هۆتێلەکــەدا، کــە ئانا لەوێدا بۆ یەکەم جار بەڕاشــکاویی باســی خــۆی دەکات.

بەکارهێنانــی ڕەگــەزە دووبــارەکان. لەگــەڵ ســێ گۆشــەی گێڕانــەوە، میزانســن و 

نواندنــەکان فۆڕمــی زاڵــی فیلمەکــە پێــک دەهێنــن. وێســتگەی شــەمەندەفەر و پەنجــەرە 

دوو ڕەگــەزن کــە لــە سەرتاســەری فیلمەکــەدا ئامــادەن و  دەبینرێــن: فیلمەکــە بــە لۆنــگ-

شــۆتێکی وێســتگەی شــەمەندفەری شــاری ئێســێنی ئەڵمانیا دەســت پێ دەکات کە کەســی 

تێــدا نییــە، شــەمەندەفەرەکە دەگاتــە ئاســتی وێســتگەکە، دەســتبەجێ گەشــتیارەکان بەرەو 

ــا دەبێتــەوە و  ــەدا ژنێــک جی ــەو نێوان ــەدەرەوە بــەڕێ دەکــەون، ل ئاندەرباســەکەی چوون

ــەوە. وا  ــی فرێمەک ــی ناوەندی ــە خاڵ ــە کەوتووەت ــەرەو تەلەفۆنێکــی گشــتی ک ــت ب دەچێ

دیــارە تەلەفۆنێــک دەکات و بــەرەو دەرگای چوونــەدەرەوە بــەڕێ دەکەوێــت، هــاوکات بــە 

بەجێهێشــتنی وێســتگەکە کــە ئیــدی کەســی تێــدا نەمــاوە شــەمەندەفەرێکی دیکــە دەگاتە 

وێســتگەکە. وێســتگەیەکی چــۆڵ و ئــارام کــە جاروبار بە دەنگــی هۆڕنی شــەمەندەفەرێک 

یــان هــەرای گەشــتیارەکان پــڕ دەبێتــەوە یــان بەتــاڵ، پێشــەکییەکی خوازەییــە بــۆ 

ــار  ــە جاروب ــە ک ــەالوە وای ــتگەیەکی ک ــا وەک وێس ــی ئان ــەر. ژیان ــە بین ــا ب ــاندنی ئان ناس

شــەمەندەفەرێک یــان گەشــتیارەکان پێیــدا تێدەپــەڕن، وێســتگەیەک بــۆ تێپەڕبــوون، نــەک 

مانــەوە. بــەم شــێوەیە ژیانــی ئانــا ســەرەڕای هەمــوو ســەرقاڵییەکانی ژیانــی پرۆفیشــناڵ 

ــە،  ــەمەندەفەرەکە وای ــە ش ــارام و چۆڵ ــتگە ئ ــانەوە وەک وێس ــی، دیس ــتە زۆرەکان و گەش

کــە جاروبــار ژووان لەگــەڵ گەشــتیارێک تاکئــاوازی و بێزارکەربوونــی تێــک دەدات.

ــا  ــا بەتەنی ــاو شــەمەندەفەرەکاندا کــە ئان ــان لەن ــدا ی ــاو هۆتێلەکان ــە ن پەنجــەرەکان ل

ــێوەیان  ــی هاوش ــەدا ئەرک ــە فیلمەک ــێت، ل ــدا دادەنیش ــە تێیان ــەوی دیک ــەڵ ئ ــان لەگ ی

ــە  ــە دیمــەن و ســەبجێکتێک کــە ل ــەوە ل ــە. پەنجــەرە هــاوکات کــە نزیکمــان دەکات هەی

ــەدا  ــژەی فیلمەک ــە درێ ــان. ل ــەوە لێی ــە دوورکەوتن ــمان دەدات ب ــدان، هانیش بەرامبەرمان

لــە جێگــە و پێگــەی جیــاوازدا ئانــا دەبینیــن کــە لــە الی پەنجــەرە کــراوە و داخراوەکانــدا 

وەســتاوە. لــە یەکەمیــن هۆتێلــدا ئانــا کــە دەچێتــە نــاو ژوورەکەیــەوە پەردەکــە ال 

ــی خۆڵەمێشــی و  ــە ســەیرکردنی دیمەن ــەوە و دەســت دەکات ب ــە دەکات دەدا، پەنجەرەک

تەپ وتۆزاوییــی شــار. لــەو شــەمەندەفەرەدا کــە لــە ئێســێنەوە بــەرەو برۆکســڵ دەچێــت 

وەســتاوە لــە بەرامبــەر پەنجــەرەی ڕێــرەوی 

ــەو  ــە ئ ــاوی بڕیوەت ــەمەندەفەرەکە و چ ش

لــە  شــاردوونیەتەوە.  شــەو  دیمەنانــەی 

هۆتێلــی پاریســدا، لــە تەنیشــت پەنجەرەکە 

وەســتاوە و لــە کاتێکــدا کــە پشــتی لــە 

بــە  لــە کاتێکــدا وێنەکــەی  دەنییەلــە و 

ڕەنــگ  پەنجەرەکــەوە  شووشــەی  ســەر 

دەداتــەوە ســەیری جوواڵنــی ئۆتۆمبێلــەکان 

ــوو  ــە هەم ــەقامەکە. ل ــەر ش ــە س دەکات ل

گرتەکانــی ئانــا لەگــەڵ پیــاوەکان، بــەردەوام 

پەنجەرەیــەک لێیــە تــا ئانــا لــە تەنیشــتیەوە 

دەرەوە.  بڕوانێتــە  لێیــەوە  و  بوەســتێت 

کــە  دەرچەگەلێکــن  پەنجــەرەکان 

ئانــا جاروبــار لــە تەنیشــتیان بوەســتێت 

ببڕێتــە  چــاو  لەوێــوە  و  بیانکاتــەوە  و 

بچێتــە  ئــەوەی  بەبــێ  دیمەنــەکان، 

بــە  پەیوەندیــی  وەک  ڕێــک  ناویانــەوە، 

لــە  کــە  دەوروبەرییــەوە  مرۆڤەکانــی 

مەودایەکــی نــە زۆر دوور و نــە زۆر نزیــک 

ــە  ــا ل ــی دیکــە، ئان ــە واتایەک ــن. ب ــک دێ پێ

ــەوە و  ــانی دیک ــە کەس ــدا ب پەیوەندییەکانی

ــەوە  ــە پیاوان ــی ب ــی پەیوەندییەکان بەتایبەت

لــە ســەر ســنوورەکان دەمێنێتــەوە، لــەو 

دەرەوە،  و  نــاوەوە  نێــوان  مەودایــەی 

وک بڵێــی بیەوێــت پەیوەندیــی هەبێــت 

نــەک  خــۆی،  دەرەوەی  پێگەیەکــی  بــە 

و  ناوییــەوە  بچێتــە  بەتەواویــی  ئــەوەی 

لــە ناویــدا بتوێتــەوە. بیرمــان نەچێــت، 

کــە هەمــوو ئــەو دیمەنانــەی ئانــا لــە 

دەبڕێــت  تــێ  چاویــان  پەنجەرەکانــەوە 

بەتەواویــی یــان ڵێــڵ و تەپ وتۆزاویــی و 

خۆڵەمێشــین یــان شــەوزەدە و نەبینــراو. 

یەکێکــی دیکــە لــەو ڕەگەزانــەی لــە 

فیلمەکــەدا دووبــارە دەبێتــەوە، پەیوەندییە 

دەســتپێک  کــە  ئانایــە،  تەلەفۆنییەکانــی 

و کۆتایــی هــەر ژووانێکــی ئانایشــە. لــە 

لــە  ئانــا  فیلمەکــەدا  ســەرەتای  گرتــەی 

وێســتگەکەدا دەچێــت بــەرەو تەلەفۆنێکــی 

زۆربــەی  دەکات.  تەلەفۆنێــک  و  گشــتی 

لــە  ئانــا  تەلەفۆنییەکانــی  پەیوەندییــە 

Temaşe|e-Kovara Hunerî ya Sînemayê

86



فیلمەکــەدا بــە ســەرکەوتوویی پێــک نایەن. 

بــەردەوام هــەوڵ دەدات پەیوەنــدی بــکات 

بــە کەســێکەوە لــە ئیتاڵیــا )ژنێــک کــە 

دواتــر لــە نێــو قســەکانی ئانــا و دایکــی وا 

تێدەگەیــن هاوڕێــی دایکییەتــی(. هاینریش 

کــە  ئانــا  دەداتــە  تەلەفۆنەکــەی  ژمــارە 

بەدڵنیاییــەوە ئانــا پەیوەندیــی پێــوە نــاکات. 

ــش  ــدا هاینری ــەم ژووانی ــە یەک ــا هــەر ل ئان

زۆر  هۆکارێکــی  لەبــەر  دەکاتــەوە،  ڕەت 

ــت.  ــۆش ناوێ ــان خ ــەوان یەکدیی ــاکار: ئ س

ژنەجوولەکەیەکــی  نێــوان  پەیوەندیــی 

پۆرترێتــی  ســێلف  )کــە  بەلجیکــی 

ئاکێرمانــە( بــە پیاوێکــی خەڵکــی ئەڵمانیــای 

ــی  ــە ســتالینگراد گیان ــاوا کــە باوکــی ل ڕۆژئ

لــە دەســت داوە، قــەت ســەر ناگرێــت. 

ــی  ــەردا )ئاکێرمان ــای دەرهێن ــە ئایدیۆلۆژی ل

ســێبەری  کــە  جوولەکــە  و  بەلجیکــی 

جیهانــی  جەنگــی  دووەم  کارەســاتەکانی 

بــەردەوام لــە ســەر ســەری بــووە وەک 

مۆتەکــە( هاینریــش و ئانــا ناتوانــن پێکــەوە 

ــە الی یەکــدی ئاســوودە بــن. ئــەم  بــن و ل

ــە دیــداری دواتــری  کەلێنــە ئایدیۆلۆژییــە ل

ئانــا لەگــەڵ ئیــدا، دایکــی دەســتگیرانی 

ئــەو  دەبێتــەوە.  بەرفراوانتــر  پێشــووی، 

کــە وەک ئانــا بەلجیکــی و جوولەکەیــە، 

ــە  ــا و ب ــە ئەڵمانی ــی ل ــە ژیان ــدە ب ڕەزامەن

ــە  ــت ب ــت کــە دەتوانێ خۆشــحاڵییەوە دەڵێ

ــە  ــت و ب ــی بدوێ ــی ئەڵمان ــە زمان ــی ب باش

نیــاز نییــە قــەت بگەڕێتــەوە بەلجیــکا. ئــەو 

ژنــە دایکــی پیاوێکــە کــە ئانــا دوو جــار بــۆ 

ــی  ــی وەاڵم ــەرگیری لەگەڵ ــی هاوس پەیمان

ــەر  ــە ه ــەاڵم پیاوەک ــەوە، ب ــی دای »بەڵێ«ـ

دوو جارەکــە ڕایکــرد و دیــار نەمــا. ئــەو 

ژنــە گەنجــە بیســەرێکی باشــە بــۆ قســەی 

ژنێکــی میانســاڵ و لــە کۆتایییشــدا بــۆ ئــەو 

ژنــە کــە ڕەزامەنــدە بــە ژیانــی لــە ئەڵمانیــا 

و قســەکردنی بــە زمانــی ئەڵمانــی، هیــوای 

چارەبوونــی هەمــوو کێشــەکان دەکات. 

بــێ  و  تاکەالیەنــە  پەیوەندییــە 

دواگرتــەی  لــە  ئانــا  وەاڵمەکانــی 

فیلمەکــەدا دەگۆڕێــت؛ ئــەم جارەیــان ئانــا بێباکــە بەرامبــەر بــە پەیامــە تۆمارکراوەکانــی 

نادیــار. خاڵێکــی  ســەر  بڕیووەتــە  چــاوی  بەرامبــەردا  لــە  و  ماڵــەوەی  تەلەفۆنــی 

ڕەنگــە شــەمەندەفەر و وێســتگە جگــە لــە درووســتکردنی کارەکتــەر، هەڵگــری 

ــەرچاوەیان  ــازەکەوە س ــودی فیلمس ــی خ ــە ژیان ــتەوخۆ ل ــە ڕاس ــن ک ــە ب ــی دیک مانایەک

ــەردەمی دووەم  ــە س ــاتانەی ل ــەو کارەس ــۆ ئ ــەوە ب ــە بگەڕێین ــۆ ئەم ــتە ب ــووە. پێویس گرت

جەنگــی جیهانــی بــە ســەر جوولەکەکانــدا هاتــووە. ژمارەیەکــی زۆر لــە ئەندامانــی 

خێزانــی ئاکێرمــان نێــردران بــۆ ئــۆردوگای بێــگاری و هــەر لەوێیــش گیانیــان لــە دەســت دا. 

ئــەو لــە زۆربــەی کاتەکانــدا، ئــەو چیــرۆک و بەســەرهاتانەی لــە زاری دایکییــەوە بیســتووە 

و ســێبەری ئــەو گێڕانەوانــە وەهــا بــە ســەر ژیانیــدا دیــارن کــە لــە زۆربــەی فیلمەکانیــدا 

شــوێنپێی وێنەیــی ئــەو کارەســات و کوشــتارانە دەردەکەوێــت. وێنەگەلێــک کــە گرێــدراوی 

کەشــی ئــەو ڕۆژانــەن. هۆڕنــی شــەمەندەفەرەکان کاتێــک جوولەکــەکان پۆل-پــۆل 

بــەرەو ئۆردوگاکانــی مــردن دەبــەن. ئانــا کاتێــک دەچێتــە نــاو ژوورەکەیــەوە لــە هۆتێلــی 

ئێســێن، دەســتبەجێ دەچێــت پەنجەرەکــەی دەکاتــەوە. بــە کردنــەوەی پەنجەرەکــە 

هــەرای سەرســامکەری دەنگــی شــەمەندەفەرەکان دێنــە نــاو ژوورەکــەوە، پاشــان لــە پــڕ 

ــی  ــن و بێدەنگ ــەکان ببڕێ ــوو دەنگەدەنگ ــە هەم ــەوەی ک ــۆ ئ ــات ب ــە دادەخ پەنجەرەک

ــدا  ــی »ڕۆژهەاڵت«ـ ــە فیلم ــێوەیە ل ــەم ش ــەر ب ــان ه ــە. ئاکێرم ــاو ژوورەک ــەوە ن بگەڕێت

)١٩٩٣( دیمەنگەلــی جیــاواز نمایــش دەکات کــە تێیانــدا خەڵکــی ئەوروپــای ڕۆژهــەاڵت 

ئێــش و  تێدەپــەڕن و  قیتارەکانــدا  بــە ســەر ســکەی  نــاو شــەمەندەفەرەکان و  لــە 

ــار دەکات. ــدا تۆم ــاو فرێمەکانی ــە ن ــاری ل ــێوەیەکی دۆکیۆمینت ــە ش ــان ب ــۆری ژیانی ناس

سێیەم
ئانــا ژنێــک نییــە کــە بــەردەوام لــە نــاو خەمەکانیــدا نوقــم بێــت و بنێژرێــت، 

ــە  ــەوردی ل ــان ب ــە ئاکێرم ــەن ک ــدا ه ــە ژیانی ــش ل ــە وزەی ــحاڵ و ب ــی خۆش ــات و کات س

ــپییەکەی  ــە س ــدا ڕۆب ــە کاتێک ــا ل ــت. ئان ــان دەنێ ــدا دای ــی فیلمەکەی ــوێنە جیاوازەکان ش

ــت  ــەل دەڵێ ــۆ دەنیی ــی ب ــەوە گۆران ــە پێکەنین ــی و دەم ب ــە، بەئارام ــە بەردای ــی ل حەمام

و بــە شــێوەی کەســێک کــە بیەوێــت بــاس لــە خــۆی بــکات پرســەکان و گیروگرفتەکانــی 

ژنێکــی بــۆ دەگێڕێتــەوە کــە کاتــی ئــەوەی نییــە بیــر لــە خــەون و خەیاڵەکانــی بکاتــەوە، 

هەروەهــا بــاس لــەو گەنجــە هیوادارانــە دەکات کــە بــە خۆشــحاڵییەکانیان ژیانــی 

ــکێتەوە و  ــحاڵیدا دەبریس ــە خۆش ــەی ل ــە بیلبیل ــدا ک ــە کاتێک ــەوە. ل ــاک دەکەن ــا ڕوون ئان

ــە  ــەم دیمەنان ــی. ئ ــی دایک ــۆ بینین ــەمەندەفەرەکە ب ــتگەی ش ــە وێس ــە، دەچێت لێوبەبزەی

دووانــن لــەو دیمەنانــەی وا ئانــا بەتایبەتــی لــە ناویانــدا بــزە دێتــە ســەر لێوانــی.

لــە کۆتاییــی فیلمەکــەدا ئانــا دەبینیــن کــە ڕاکشــاوە، لــە کاتێکــدا گوێــی شــل 

ــار  ــەی تۆم ــەر تەلەفۆنەک ــە س ــەی ل ــە دەنگییان ــەو پەیام ــەی ئ ــە یەک ــۆ یەک ــردووە ب ک

ئانــا،  بــۆ  دەکــەن  دیکــە  دووری  گەشــتێکی  لــە  بــاس  کــە  پەیامگەلێــک  کــراون، 

ــەم  ــد . ب ــخ و ...هت ــە زوری ــەممە ل ــف، دووش ــە جنێ ــەممە ل ــۆزان، یەکش ــە ل ــەممە ل ش

شــێوەیە دڵنیامــان دەکاتــەوە کــە هیــچ وەســتانێک لــە گۆڕێــدا نییــە. گەشــتەکان 

لــەم  داهێنەرەکــەی،  و  دەرهێنــەر  گەشــتەکانی  وەکــو  ڕێــک  ئانــا،  ژووانەکانــی  و 

شــارەوە بــۆ ئــەو شــار و لــەم هۆتێلــەوە بــۆ ئــەو هۆتێــل بەردەوامیــان دەبێــت.
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ــت  ــی »تەی ــوو، گەلەری ــەی داهات هەفت

پێشــانگایەکەی  لەنــدەن«  مۆدرێنــی 

کارەکانــی  تــەواوی  بــۆ  گشــتگیر 

دەرهێنەرێــک دەکاتــەوە کــە مــن تەنهــا 

بێکێتــی  ســاموێل  بڵێــم  پێــی  دەتوانــم 

ــینەما  ــەی س ــەم بێکێت ــینەما. ئ ــی س جیهان

ــە  ــەری پورتوگالیی ــتای دەرهێن ــدرۆ کۆس پێ

کــە  ڕەقەمێکــە  ڕێبازێکــە،  مامۆســتای   –

ــا شــەیدایانی  ــەی فێســتیڤاڵدا تەنه ــە بازن ل

شــوێنی  فیلــم  دەرهێنەرانــی  ڕاســتگۆی 

ــدرۆ کۆســتا »هــەاڵ و  ــەون. فیلمــی پێ دەک

بەزم‹‹ـــی بــۆ ناکــرێ. فیلمــی پێــدرۆ کۆســتا 

»خەریکــی بازرگانــی‹‹ نییــە. مــن بــۆ خــۆم 

دیتــوە  ڕەخنەگــرم  و  نووســەر  چەندیــن 

بــە  شــادییەوە  بــە  فێســتیڤاڵەکاندا  لــە 

شــانوباڵی فیلمــی »بێــا تار‹‹یــان هەڵــداوە. 

ــەر  ــش لەس ــی کورتی ــۆ گفتوگۆیەک ــەاڵم ب ب

»پێــدرۆ کۆســتا‹‹، خۆیــان الداوە. ڕوانینێکــی 

دەرکەوتــووە.  چاویانــدا  لــە  تۆقیوانــە 

بــەاڵم  تێدەگــەم.  لەمــە  ئێســتا، 

تێگەیشــتن  و  لێکدانــەوە  بــە  ســەبارەت 

لــەو خــەت و قەوســەی کــە کۆســتا لــە 

ــن )١٩8٩(،  ــو خوێ ــی وەک ــە گرنگەکان فیلم

ژوورەکــەی  لــە   ،)١٩٩٧( ئێســقانەکان 

لەپێــش  گەنجێتیــی  و   )٢٠٠٠( ڤانــدادا 

ئێســتا  دەدات،  پێشــانی  )٢٠٠٧(ـــدا 

ــکردنی  ــی ئیش ــە هێڵ ــە ک ــڕوام وای ــر ب ئیت

لــە  یەکێکــە  مۆدێرنــدا  ســینەمای  ئــەو 

سەرنجڕاکێشــترین و ئەفســووناوییترینەکان. 

کۆســتا  کاری  شــوێنکەوتنی  بەهەرحــاڵ، 

ــان  ــی ئاس ــۆ خۆیش ــتا ب ــە، کۆس ــان نیی ئاس

نەیــداوە بەدەســتەوە، فیلمەکانــی لەنێــو 

و  فۆنتاینــاس  داڕماوەکانــی  وردەبــەردە 

کەپــرە ســەختەکانی لیشــبۆنە درووســت 

کــردوون. ئــەو لەڕادەبــەدەر حــەزی بــە 

گرتــەی درێــژ، بێدەنگیــی درێــژ، گفتوگــۆی 

ــی  ــوان ئالوودەبووان ــی نێ ــژی بێئامانج درێ

ــی  ــبەرە: وەک چاودێریکردن ــاددەی هۆش م

کــە   ››Big Brother  – گــەورە  »بــرا 

لــە  هەندێــک  لەســەر  ڕاســتەوخۆ 

هەژارتریــن ئــەو شــوێنانە دەژی کــە بــە 

دەســت هەژارییــەوە دەناڵێنــن. کاتێــک 

پــار فیلمــی گەنجێتیــی لەپێــش ماوەیەکــی 

ــا نمایــش کــرا، لــە ژێــر  ــە بەڕیتانی کــورت ل

تایتڵــی فیلمەکــە نووســرابوو گەنجێتیــی 

ــۆ  ــەکان ب ــە بازرگانیی ــا ڕۆژنام ــەزن، ئینج م

ــەزن‹‹.  ــی م ــا »کون ــێ ن ــان ل ــن ناوی پێکەنی

ئــەم دەرهێنــەرە زیاتــر دیمەنەکانــی لە 

ژوورە تەنگەبــەرە نیمچــە تاریکەکاندایــە، 

ــا  ــە تەنه ــت، ڕەنگ ــە دەگرێ ــەوە وێن ــە بن ل

لــە  و  پەنجــەرەوە  لــە  ڕووناکــی  یــەک 

ســووچی الی ڕاســتی فرەیمەکەیــەوە بــەکار 

بهێنێــت، کــە بەبــێ ئــەوەی دیمەنەکــە 

زۆر ڕوونــاک بکاتــەوە ڕووناکــی دەدات. 

ــچ  ــی هی ــاوی گۆڕان ــە ن ــە ب ــی هەی فیلمێک

ئــەم  فیلمــەدا  لــەو   ،)٢٠٠٩( شــتێک 

تەکنیکــەی جێبەجــێ کــردووە، فیلمەکــە 

دەربــارەی گۆرانیگوتنــی ئەکتەری ســینەمای 

کەســێکە  بالیبار«ـــە،  »ژان  فەڕەنســی 

و  دەچڕێــت  گۆرانــی  دەکات،  ڕاهێنــان 

ــاری دەکات. ــەیردا تۆم ــی س ــە تاریکییەک ل

کۆســتا  پێــدرۆ  فیلمــەکان  تــەواوی 

ــە فیلمســازییەکی  ــەوە دەردەخــەن کــە ل ئ

تەقلیدییــەوە گەشــەیان کــردووە بــۆ فۆڕمی 

شــتێکە  کــە  ئەزموونــی،  دۆکیومێنتیــی 

ڕاســتەقینەی  »ڕیپۆرتاژ«ـــی  نێــوان  لــە 

ــی  ــد وێنەیەک ــینەمایی و پێشــانگای چەن س

و  ســەخت  چەنــد  جــوواڵو.  پۆرترێتیــی 

ســزادەرن فیلمەکانــی کۆســتا! مــن بــۆ خــۆم 

ــە.  ــەوە بووم ــی فیلمەکانیی ــە قوالپ ســەیر ب

کەســانی  ئــەوەن  شــایانی  فیلمەکانــی 

ــی  ــینەما و فۆڕمێک ــواری س ــتووی ب تێگەیش

تایبەتــی هونــەر بیانبینــن و بەتایبەتیتریــش 

ئەزموونــی.  هونــەری  فۆڕمێکــی  وەک 

فیلمــی  یەکــەم   )١٩8٩( خوێــن 

درووســت  ڕەشوســپی  بــە  کۆســتایە، 

ــرا  ــوان دوو ب ــی نێ ــی پەیوەندی ــراوە، باس ک

و  جوانــە  فیلمێکــی  دەکات.  باوکیــان  و 

بەڕوونــی لــە ژێــر کاریگەریــی فیلمــی 4٠٠ 

زەڕبــەی »ترۆفۆ«ـــدایە. مــن بــۆ خــۆم پێــم 

وایــە لێکچوونــی هەیــە لەگــەڵ فیلمــی 

»فەرامۆشکراوەکان«ـی »لویس بونوێل«ـدا. 

ئێســقانەکان )١٩٩٧( بــە بــڕوای مــن 

تەنانــەت  کۆســتایە.  فیلمــی  باشــترین 

دەکــرێ پێــی بڵێین شــاکار؛ فیلمێکــی تاریک 

و ئاڵــۆز و دڵفڕێــن. فیلمەکــە ڕەنگاوڕەنگــە 

و لــە لیشــبۆنە وێنــەی گیــراوە؛ لــە نێــو 

هەژارەکانــی شــاردا. ئــەو دەموچاوانــەی 

دڵگوشــەر،  گرتــوون  وێنــەی  کۆســتا 

ــە  ــەن ک ــۆرە دەموچاوان ــەو ج ــەر، ل هەژێن

لــە خەونێکــی تێکەڵوپێکەڵــدا دەیانبینیــت: 

بەتایبــەت ئــەو ژنــە گەنجــەی لــە ســەرەتای 

تینــا،  دەموچــاوی  ئینجــا  فیلمەکەدایــە، 

هەروەهــا  بــووە،  منداڵــی  تــازە  کــە 

ــاز«  ــۆ ڤ ــی »نون ــە ڕۆڵ هاوبەشەکەیشــی، ک

ــات  ــەوڵ دەدات بیب ــەرەتا ه ــت، س دەبینێ

پاشــان  بــۆ نەخۆشــخانەی منداڵبــوون و 

بــۆ قەحبەخانــە. دەموچاویــان چەشــنی 

خێــو یــان دەموچــاوی مــردووە. کەشــی 

فیلمــی ئێســقانەکان ئێجــگار نائاســایییە، 

تــرس  بەبــێ  ترســناکە  فیلمێکــی  وەک 

دیکــەی  ڤێرژنێکــی  وەک  یــان  تیایــدا، 

لینــچ.  دەیڤــد  Eraserheadـــی  فیلمــی 

فیلمەکانــی  لــە  زۆرێــک  وەک 

نییــە  فیلمێــک  ئێســقانەکان  کۆســتا، 

تاریکگەراییــەوە.  و  خەمبــاری  لەبــارەی 

ــش  ــە، ئەمەی ــارەی هەژاریی ــە دەرب فیلمەک

ــانی  ــە کەس ــک ل ــە الی هەندێ ــە ک بابەتێک

بازرگانیــی فیلــم و بازرگانیــی ڕۆژنامەوانــی 

چێژوتامێکــی ناخۆشــی هەیــە، وەک ئەوەی 

هــەژاری هــەر بەڕاســتی لــە ئــارادا نەبێــت 

ــە  ــی گەمژان ــەدەر پێوەنان ــە لەڕادەب و ئەم

ــت.  ــتایڵ بێ ــەی س ــاڵی گەمژان و فشەوفیش

خەڵکــی  بەجــددی  کۆســتا  فیلمەکــەی 

هــەژاری وەرگرتــووە و پــۆزش بــۆ ئــاکار 

ئــەوەی  تەنانــەت جیددیەتــی ڕۆحــی  و 

دەکــەن  چــی  و  شــتێکن  چ  خەریکــی 

ناهێنێتــەوە. تەماشــای ئەمــە بکــە، دێڕێکــی 

ڕۆمانــی »ماڵی ساردوسڕ«ـــی چارڵــز دیکێنز 

لــە مێشــکمدا دەزرنگێتەوە: » تەنها  کەســە 
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هــەژارەکان و خــوا دەزانن هــەژاری چییە.«

لــە هــەردوو فیلمــی لــە ژوورەکــەی 

گەنجێتیــی  و   )٢٠٠٠( ڤانــدادا 

کۆســتا  فیلمســازیی   ،)٢٠٠٧( لەپێــش 

ســامناکی  شــێوازێکی  بــەرەو  هەنــگاو 

کــە  شــێوازێک  دەنێــت،  بەزەبروزەنــگ 

بــۆ  دڕدۆنگــی  و  شــەیدایی  نیشــاندانی 

دێــت.  بەکەڵــک  کەمتــر  زۆر  ســینەما 

لێکچوونەکــەی  بــە  بەردەوامیــدان  بــۆ 

نوێنەرایەتیــی  خوێــن  فیلمــی  بێکێــت، 

ڕۆمانــی  هــەردوو  قۆناغــی  و  شــێواز 

»مۆلــی و وات« دەکات. فیلمــی ئێســقان 

شــێواز و قۆناغــی شــانۆنامەی »گۆدۆ«ـــیە، 

دەبێتــە  کۆســتا  شوناســی  تیایــدا  کــە 

ــە  ــن. هەروەهــا »ل ــن و جیاوازتری بەهێزتری

ژوورەکــەی ڤانــدا« و »گەنجێتیــی لەپێــش« 

کۆســتان،  تەڵخــی  و  تاریــک  قۆناغــی 

قۆناغــی »ئەندێشــەی خەیاڵــی مــردوو«.

ڤانــدادا،  ژوورکــەی  لــە  فیلمــی  لــە 

کاراکتــەری  هــەردوو  گەڕانــەوەی  ئێمــە 

فیلمــی ئێســقانەکان دەبینیــن. ئەوانیــش 

زیتــا و ڤانــدا دوارتێــی خوشــکن، ئێســتا 

ئیتــر بەڕوونــی دەوری خۆیــان دەبینــن، 

ئنجــا لــە ڕاســتیدا ئێســتا ئیتــر لــە شــێوازی 

ــر  ــن، زیات ــەرت دەب ــقانەکان پ ــی ئێس فیلم

دەبنــە پۆرترێتێکــی دۆکیومێنتــاری. زیتا-کــە 

دەموچــاوی لــە کلۆزئەپــدا و لــە ســەرەتای 

فیلمــی ئێســقانەکاندا زۆر دڵگوشــەر بــوو- 

و ڤانــدا کــە ئێســتا ئیتــر تــەواوی پارەکانــی 

دەدا بــە ئالوودەبووانــی هیرۆیــن. دیمەنــە 

تاریــک  ژوورە  لــە  ئــەوان  درێــژەکان، 

لــە  خۆیــان  بێزراوەکــەی  تەنگەبــەرە  و 

ــدان  لیشــبۆنە پیشــان دەدات، خەریکــی لێ

دەربــارەی  ناماقواڵنــەن  قســەکردنی  و 

ــد  ــۆ خــۆی، لەگــەڵ چەن ــە ب ــچ. فیلمەک هی

شــوێنێکی جێگیــری کامێــرا، زیاتر لــە ڕۆحی 

پێشــانگایەکی وێنەگرییــەوە نزیکــە، چەنــد 

تابلۆیەکــی یــەک دوای یەکــی ســینەمایییە. 

خەیاڵییەکانــی  و  ڕوون  کلۆزئەپــە  گرتــە 

ناکرێــن! بــاس  ئێســقانەکان  فیلمــی 

کەســانێک، کــە ژیانێکــی پــەرت و حــازر بــۆ شــەڕ دەژیــن، لــە کۆمەڵــە شــووقەیەکدا 

پێشــان دەدرێــن کــە لــە پڕۆســەیەکی تــەواو داڕمــان و لەناوچوونــدان.  لەگــەڵ ئەوەیشــدا 

ــی  ــە دەوڵەت ــای نیی ــچ مان ــدراوە، هی ــەوە نەلکێن ــەم دۆخ ــی ب ــی ئەرێن ــچ ڕۆحیەتێک هی

پورتــوگال ئەمانــە بگوازێتــەوە بــۆ مــاڵ و حاڵێکــی باشــتر: تەنهــا هەســتکردنێکی تفوتاڵــە 

و دڵڕەقانەیــە کــە ئــەم مااڵنــە زۆر ترســناکن و تەنانــەت لــە حاڵــی داڕمانــدان. لــە 

یەکێــک لــە دیمەنەکانــدا، کــە لــە خەمگینییەکــی قــووڵ و تاریکــدا ڕوو دەدات، پیاوێــک 

خەریکــی گلەیــی و گازندەیــە لــە ترســی مــەرگ، یەکێکــی تــر پێــی دەڵێــت: »خراپــەکان 

ــە،  ــەواو بێکێتیی ــی تەواو-ت ــرن.« – دێڕێک ــە دەم ــن ک ــەوە بێگوناهەکان ــرن. ئ ــەت نام ق

بەتایبــەت کاتێــک بــۆت دەردەکەوێــت کــە مەبەســت لەمــە ئەوەیــە خەیاڵــی ئاســوودە 

ــت.  ــراپ« دادەنێ ــەرەی »خ ــە ب ــەی ل ــۆی و هاوڕێک ــەکەرەکە خ ــا قس ــکات، هەروەه ب

فیلمەکانــی پێــدرۆ کۆســتا بــۆ هەمــوو کــەس نیــن؛ بــەاڵم ئەگــەر دەتــەوێ لــە 

دەبێــت  ئــەوا  بێــت  ئاڵنــگاری  یــان  تەحــەدی  کــە  ببینیــت  هونەرێــک  ســینەمادا 

بــڕۆ و ســەیری فیلمــی ئێســقانەکان بکــە - یەکێــک  ببینیــت.  بێشــک فیلمەکانــی 

ئەورووپــا.   مۆدێرنــی  ســینەمای  فیلمەکانــی  تاریکتریــن  و  لوغزاویتریــن  لــە 

ئەوروپــا. مۆدێرنــی  ســینەمای  فیلمەکانــی  تاریکتریــن  و  لوغزاویتریــن  لــە  یەکێــک 

تێبینی: ئەم وتارە لە ١٧ی دیسێمبەری ٢٠٠٩ نووسراوە
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ژان دیلمــان، ٢٣ کیــۆدۆ کۆمێــرس ١٠8٠برۆکســل، شــاکارێکی شــانتال ئاکێرمانــە، 

خوێندنەوەیەکــی سەرنجڕاکێشــە لەســەر وەســتان و چەقبەســتن و کات و دڵەڕاوکێــی 

خێزانــی. فیلمەکــە  گێڕانەوەیەکــی درێــژی ڕۆتینــی ژیانــی کارەکتــەری تایتڵەکەیــە، 

بەڕوونــی، فیلمەکــەی ئاکێرمــان بــوار بــە بینــەر دەدات ئەزموونــی بەرجەســتەییی ســینەما 

و مــاوەی تــەواوی کاتەکــەی بــکات و واتایەکــی چەقبەســتوو بــە پیشــەی ژنێــک دەدات. 

ئێمــە ســێ کاتژمێــر و بیســتویەک خولــەک ســەیری ژان دەکەیــن، کــە  چێشــت لێدەنێــت، 

خــۆی دەشــوات، نانــی ئێــوارە لەگــەڵ کــوڕە هەرزەکارەکەی دەخــوات، دەڕوات بــۆ دوکانی 

میوەفرۆشــی و بــە دوای قۆپچەیەکــی ونبــوودا دەگەڕێــت. هــەر جووڵەیــەک و دەنگێــک 

ــی  ــە ڕیتمێک ــان ب ــۆن هەمووم ــەروەک چ ــپێت، ه ــدا دەچەس ــە هزرمان ــت ل ــە دەکرێ ک

ئاشــنا و ڕەفتــاری پێشــبینیکراو هێمــن دەکرێینــەوە، بــە هەمــان شــێوەیش دەبینــە هــاوکار 

ــوان خشــتە  ــە تەواوەکــەی نێ ــۆ ڕێکخســتنی شــتەکان. لێکچوون ــی ژان ب لەگــەڵ مەیلەکان

پێشــبینیکراوەکەی ژان و وردەکارییــە مینیماڵەکانــی ئاکێرمــان ســەرنجمان دوور دەخاتــەوە 

ــەو  ــش، ئ ــەرەڕای ئەمەی ــدا. س ــەڵ پیاوان ــنیوەڕوانی لەگ ــى پاش ــی خەوتن ــە تێبینیکردن ل

دیمەنانــە لــە کەنــاری هۆشــماندا ســەوڵ لــێ دەدەن، وردەوردە دەبنــە هــۆی ناڕەحەتــی. 

ژان دیلمــان تاقیکردنەوەیەکــی ڕادیکاڵیــی نادراماییــە، هــاوکات دژیەکییەکیشــە لــە 

پێویســتیی ڕەهــا بــۆ درامــا.

  فیلمەکــە لــە ســاڵی ١٩٧٥ بەرهــەم هێنــراوە، کاتێــک هونەرمەند تەنها بیســتوپێنج ســاڵ 

تەمەنــی بــووە. فیلمەکــە ڕاســپاردەی پێــش نیوڕیالیزمــی لەســەر »ســەرنجی کۆمەاڵیەتــی« 

بەئــاگا هێنایــەوە. کاتــە ڕاســتەقینەکەی ئاکێرمــان، پیشــاندانی هەقیقەتــی ژیانــی ڕۆژانــەی 

ــەوەد  ــی ن ــۆ »فیلمێک ــتێک ب ــەرمنانەی نیۆڕیالس ــوازی ش ــە داخ ــەک ب ــە وەک گاڵتەی ژنێک

ــم و  ــە فیل ــادات.«  ل ــدا ڕوو ن ــە ژیانی ــتێک ل ــچ ش ــە هی ــک ک ــارەی پیاوێ ــی، دەرب خولەک

ــەو  ــا ٣ ل ــۆ دی، ٢ ی ــە ئومبێرت ــتخانە )ل ــادەکانی چێش ــە س ــدا، دیمەن ــاش جەنگ ــۆی پ ڤیدی

ــى گۆدار، هێماناســیی چێشــتخانە( نیشــانەی ڕیالیزمێکی  شــتانەی دەربــارەی ئــەو دەیانزانمـ 

هەمەالیــەن و هێزێکــی تــازەی بــە سیاســی 

وێنەدا«ـــی  نێــوان  لــە  »وێنــە  کــراون. 

ئاکێرمــان، ئــەو دیمەنانــەی لــە نواندنــی 

ــەرنجێکی  ــن، س ــتگوێ دەخرێ ــاییدا پش ئاس

بــەم  دەدەن  فێمینیســتی  بەهێــزی 

ــتکردنەوەی  ــە ڕاس ــەدەر ل ــەاڵم ب ــە. ب تەوژم

لــە  دیلمــان  ژان  تەقلیــدی،  ســینەمای 

ــە:  ــۆی وانەیەک ــۆ خ ــدا ب ــی ئابووری هەیکەل

ــەکانی  ــە ئیش ــەواو دراوە ب ــی ت ڕوونبینییەک

ــۆکاری  ــە ه ــیان، ک ــە و خەرجیەکانیش ڕۆژان

ــن.  ــی لەشفرۆشــی ژان ســەرەکیی دیمەنەکان

ــی  ــدەی ئامادەکردن ــە هێن ــەی ک ــەو ئیش ئ

ــت. ــێ دەچێ ــی پ ژەمێک

بــە  چاوپێکەوتنێکــدا  لــە  ئاکێرمــان 

ــە  ــەوێکیان ل ــد؛ ش ــێکی ڕاگەیان ڕۆژنامەنووس

دوای ئیشــکردن لەســەر دەستنووســەکەی بــۆ 

ــا«  ــە »کۆت ــەی ل ــەواوی فیلمەک ــەک، ت ماوەی

فۆڕمیــدا »بینیــوە«. بۆیــە دواتــر بڕیــاری داوە 

بــە البردنــی بەشــی ناســەرەکی و کارەکتــەری 

الوەکــی، تاوەکــو ســەرنجی تــەواو لەســەر ژان 

ــد،  ــوورە فێرنان ــدا. پ ــە ئەپارتمانەکەی ــت ل بێ

ــا  ــەدا دەژی، تەنه ــە کەن ــە ل خوشــکی ژان، ک

ــێوەی  ــە ش ــت، ل ــدا دەردەکەوێ ــە نامەیەک ل
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خوێندنــەوەی ســروودی ئاینــی لــە الیــەن 

ژانــەوە بــۆ کوڕەکــەی؛ لــە دەرگاکــەوە گوێــی 

ــەو  ــوو )ئاکێرمــان خــۆی ئ ــە دراوســێکەی ب ل

ڕۆلــەی بینیــوە(، باســی ئــەوە دەکات چۆن بۆ 

نانــی ئێــوارەی مێردەکــەی دەچێــت بــۆ بــازاڕ، 

هێشــتاکەیش بڕیــاری نــەداوە چــی بکڕێــت، 

لــە کۆتاییــدا وەک هەمیشــە لــە هەمــان ئــەو 

پارچــە گۆشــتە گرانبەهایــەی ئــەو کەســە 

وەســتاوە.  بەردەمیــدا  لــە  کــە  دەکڕێــت 

هەرگیــز بــێ مەبەســت نەبــووە، هەمــوو 

مۆنۆلۆگــە دەگمەنــە نامــۆ و دورودرێژەکانــی 

نــاو فیلمەکانــی، پێناســەی چەندیــن فــۆڕم لە 

پەســتانی جێنــدەری دەکات: کــە هەموویــان 

ژان،  هاوســەرگیرییەکەی  بــۆ  ئامــاژەن 

ــەر  ــەی، ه ــی کوڕەک ــەوە ئۆدیپییەکان بیرکردن

هەناســەیەکیش نیشــانەی مەراقی سێکسییە، 

فیلمەکــە،  درێژکردنەوەیەکــی  هەمــوو 

»دیمەنەکانــی  بــۆ   پڕواتایــە  ئاماژەیەکــی 

ــی  ــن، وەک البردن ــز نایانبینی ــە هەرگی ــر« ک ت

دیمەنــی ژووانەکانــی ئێوارانــی ژان.

شــێوازی  و  کامــڵ  بابەتــی  ئەمانــە 

بــۆ  بــوون  کاریگــەر  ســتراتیجیی 

ــە  ــەم، ئەم ــی وەک ئ ــی گەنج دەرهێنەرێک

شــێوازە  بــەو  کــە  نەبــوو  جــار  یەکــەم 

ــەوە،  ــە یەکــەم فلیمی ــکات. هــەر ل ــش ب ئی

و  خێزانــی  ژیانــی  کرۆکــی  پیســبوونی 

ــەی، ڕێکخســتن و پاشــاگەردانی،  تراجیدیاک

چەقــی بیرۆکەکانــی شــانتال ئاکێرمــان بــوو، 

ــدا  ــە تێی ــەوە )١٩٦8(،  ک ــارەکەم بتەقێن ش

هەســتمردوو  ســاڵی  هــەژدە  ئاکێرمانــی 

خــۆی لە چێشــتخانەیەکی تەسکوترووســکدا 

ڕۆڵ دەگێڕێــت؛ پاککردنــەوە، پیســکردن، خواردن ئامادەکــردن، پڕکردنــەوەی درزی دەرگا و 

پەنجــەرەکان و کەپســکردنیان، ژان دیلمانــی سەرلێشــێواو و یەکــەم دەرکەوتنــی زێڕینــی. 

لــە ســاڵی ١٩٥٠ لــە بەلجیــکا لــە خیزانێکــی جوولەکــە لــە دایکبــووە کــە بــۆ ڕزگاربــوون لــە 

دەســتی نازییــەکان لــە پۆڵەنــدا هەڵهاتــن،  ئاکێرمــان مامۆســتای خــۆی بــوو، زوو دەســتی 

لــە خوێندنگــەی فیلــم هەڵگــرت و دەســتی کــرد بــە کاری فرۆشــتنی ئەڵماســی هاوبــەش 

لــە بۆرســەی ئەنتوێــرپ بــۆ پەیداکردنــی پــارە و دروســتکردنی فیلمــی شــارەکەم بتەقێنەوە. 

نیویــۆرک ئــەو شــوێنەی لــە نێــوان ســااڵنی ١٩٧١-١٩٧٢ تێــدا ژیــاوە، ئەزموونێکــی بنیادنەر 

ــتی  ــەمای مینیماڵیس ــەر س ــووەوە و ب ــدا چ ــی ئەنتۆلۆجی ــیڤی فیلم ــە ئەرش ــۆی. ب ــوو ب ب

ــکاس  ــاس مێ ــتەکانی جۆن ــۆڵ، فیلم/یاداش ــی ئاندی-واره ــەڵ درێژەفیلمەکان ــەوت، لەگ ک

بــە  زۆر  کــە  داوە  بــەوە  ئامــاژەی  ئاکێرمــان  تریــش.  بوارەکانــی  دەرهێنەرەکانــی  و 

)ناوەنــدی هەرێم(ـــی مایــکڵ ســنەو کاریگــەر بــووە، کــە فیلمێکــە کامێراکــەی بــە جووڵــە 

هەڕەمەکییەکانــی بەســەر دیمەنــی نامرۆڤانــەدا »ئەقڵــی )منــی( کــردەوە لــە پەیوەنــدی 

نێــوان فیلــم و جەســتەدا، وەک چــۆن کات گرنگتریــن شــتە لــە فیلمــدا.« لــە ١٩٧٢،  ئــەو 

کاتــەی لــە نیــورۆک بــوو، دەســتی کــرد بــە هاوکارییــە درێژخایەنەکــەی لەگــەڵ وێنەگــری 

ــل  ــتن )١٩٧٢(، هۆتێ ــدا، ژووری نوس ــە لەگەڵی ــی، ک ــی مانگۆلت ــینەمایی بابێت ــی س بلیمەت

مۆنتــەری )١٩٧٢(، النــەی گەنجــەکان )١٩٧٣(، دەنگوباســی ماڵــەوە )١٩٧٧(ـــی دەرهێنــا. 

ــی نواندنێکــی پێشــبینی نەکراو دەدات.  ــرا جێگرەکــەی ئاکێرمــان هان ــەدا کامێ ــەم فیلمان ل

ــدا  ــتۆدێۆیەکی بچووک ــواردەوری س ــە چ ــە ب ــرا ٣٦٠ پل ــتندا کامێ ــی ژووری نووس ــە فیلم ل

دەســووڕێتەوە، بینینــی مەیلێکــی هاوســەنگ بــۆ کورســییەک و قەرەوێڵەیــەک و خواردنــی 

ــەرنجی  ــر س ــە ژێ ــدا. ل ــر بەتانی ــە ژێ ــی ل ــانتالەوە و جوواڵنەوەکان ــەن ش ــە الی ــێوێک ل س

درێــژی کامێــرادا، لــە هۆتێــڵ مۆنتەریــدا تەنانــەت دااڵنــە چۆڵەکەیــش »نمایــش« دەکرێــت 

ــە و  ــەو ڕێگای ــۆ ئ ــێک ب ــان وەک ڕووکەش ــت، ی ــک دەبینرێ ــدا وەک دااڵنێ ــە قوواڵیی - ل

ــان  چوارچێوەیــەی کــە بــە جووڵــەی کامێراکــە درووســت دەبێــت. بینینــی ژنێکــی دووگی

لــە ژووریکــدا لــە دەرگایەکــەی نیوەکــراوەوە ئاماژەیەکــی ناڕاســتەوخۆیە بــۆ گێڕانــەوەی 

ــاوەی  ــە م ــوو ک ــەوە ب ــوو ئ ــر ب ــوە فێ ــل مۆنتەری ــە هۆتێ ــان ل ــەوەی ئاکێرم ــک. ئ چیرۆکێ

گرتەکــە هاوکێشــەکانی نێــوان کۆنکریــت و ئەبســتراکت، نێــوان درامــا و وردەکارییــە 

ــت. ــەکان دەگۆڕێ وێنەییی

ئــەم وانە ستڕەکچەڵیســتە بەســەر چیرۆکــی فیلمەکانیدا، و فاشــێونە پێشــبینیکراوەکەی 

لــە دەرەوەی زنجیــرەی کاتــی ڕاســتەقینە، و گرتــە نادراماییەکانیشــدا جێبەجــێ دەبێــت. لــە 

ــادە  ــە س ــی شــوقەکەی بریســۆن و فیلم ــەرزاری مۆدیل ــان ق ــدا، ئاکێرم مەســەلەی نواندن

ناســایکۆلجییەکانی درایــەرە: کارەکتەرەکانــی شــێوازی مۆنۆلــۆگ بەکار دەهێنــن و بێدەنگی 
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ماوەدرێــژ دەکەوێتــە نێــوان قســەکانیانەوە. بــە گەڕانــەوە بــۆ  بیرەوەریــی  ســروودە ئاینییە 

جــووەکان و بەکارهێنانــی لــە هونــەرە مۆدێرنەکەیــدا، ئاکێرمــان گوتوویەتــی: »ئــەوەی لــە 

دایالۆگــدا حــەزم لێیەتــی ئەوەیــە کــە لەگــەڵ ڕیتمــی شــیعریدا یــەک دەگرێتــەوە، وەک 

گوتنــەوەی بــە کۆمەڵــی ســروودە ئاینییــەکان کــە تێــدا ڕســتەکان واتایــان نییــە« و تێکەڵــی 

دەکــردن لەگــەڵ ئــەو ئــارەزووەی بــۆ نەریتــی خێزانــی جولەکــەکان هەیبــوو، ســەرەڕای 

ئەوەیــش دێڕەکانــی واتــادار بــوون.

ئاکێرمــان چــاوی بــە ئەکتــەری ژان دیلمــان، دیلفیــن ســیرج کــەوت )ئەســتێرەی 

فیلمەکانــی ســاڵی ڕابــردوو لــە مارینبــاد، شــۆخە دوورەپەرێزەکــەی بۆرژوازییــەکان و 

ــەری  ــل مۆنت ــە هۆتێ ــینەمای نانســی، ک ــە ڤیســتیڤاڵی س ــە ١٩٧4، ل ــدی(، ل ــی هین گۆرانی

تێــدا نمایــش کــرا. هــەر لــە هەمــان ســاڵدا، فیلمــی »مــن، تــۆ، ئــەو کــوڕە، ئــەو کچە«ـــی 

دەرهێنــا، فیلمێــک کــە زۆر بەگرنگییــەوە دەبێتــە هانــدەری ژان دیلمــان بــۆ تێپەڕاندنــی 

ئــەو هێڵــەی لــە نێــوان دیمەنــی قســەکردن و نواندنــدا هەیــە. ئاکێرمــان بڕیــاری دا ئازایانە 

ــەو  ــکات ل ــاز ب ــا خــۆی دەرب ــی ت ــی ئازارەکان ــە بەکارهێنان ــت، ب ــەم فیلمــەدا دەربکەوێ ل

هەســتەی کــە پێــی وا بــوو لــە فۆڕمێکــی چەقبەســتوودایە. زیاتــر نزیکبــوون لــە هونــەری 

ــدن،  ــوان نوان ــە نێ ــەی ل ــەو هێان ــەرقاڵکەرەکانی، ئ ــە س ــینەما، جوڵ ــە س ــدن وەک ل نوان

ژیــان و دروســتکردندا هەیــە ال دەبــات.  فیلمەکــە بەئاشــکرا و لەگەڵیشــیدا بــە شــێوازێکی 

تایبەتــی سێکســی لــە نێــوان دوو ژنــدا کۆتایــی پــێ دێــت. دەنگــی زۆر  و وێنــەی کوالێتــی 

بــەرز دەبنــە ســیمبوڵی بەهێــز بــۆ نواندنــی شــانۆیی ئاکێرمــان )بەهەمــان شــێوەی هــاوڕێ 

دەرهێنەرەکانــی لــە حەفتاکانــدا، فاســبیندەر و ئۆشــیم ڕێبازێکــی پیشــکەوتوو و ڕاقــی بــۆ 

درووســتکردنی هەیکەلــی فیلــم بــەکار هێنــا.(

یــەک  بــااڵی دەرهێنەرەکــە  )لەگــەڵ   نزمــە  کامێــرا جێگیــر و  دیلمــان  ژان  لــە 

ــەپ،  ــان کلۆز-ئ ــەنگە. ئاکێرم ــادە و هاوس ــەی چوارچێوەکەیشــی س ــەوە(،  پێکهات دەگرێت

ڕیڤێــرس ئەنــگڵ، گرتــەی پۆینــت ئــۆف ڤیــو بــەکار ناهێنێــت. ڕێگــە لــە پارچەپارچەکردنــی 

ــاژەی  ــت، ئام ــەری سێکســی دەگرێ ــی ورووژین ــی وەک دیمەنێک ــەم ژنــە و دەرکەوتن ئ

بــەوە داوە کــە زیاتــر دەســت دەخاتــە ســەر الیەنــی فێمینیســتی لــە پرۆژەکەیــدا: هەمــوو 

کــەس دەزانێــت هەمیشــە لــە کوێــم. دروســتکردنی تیشــکێکی دەســتکردی تێپــەڕ بەنــاو 

شــوقەکەیدا لــە ڕۆژدا لەالیــەن مانگۆلتــێ-وە  و وێنگەرتنــی ســیریج، مەبەســتە ڕوونەکــەی 

ــڵ دەکات.  ــەر کام دەرهێن

 کارەکانــی ژان دیلمــان وەکــو بۆمبــی کاتــی وایــە، لــە درووســتکردنیدا تەواو کاســیکیە. 

ڕەنگــی فەلەمەنگــی پاڵێتــی خێزانــی ئاکێرمــان، و هێڵــی چیرۆکەکــە، لــە نێــوان تایتڵەکانــی 

یەکــەم، دووەم، و ســێیەم ڕۆژیــدا و هەمــوو هەوڵەکانــی بــۆ ئەوەیــە بیبەســتێتەوە 

ســینەمای  جیاکردنــەوەی  ناوەنــدی  بــە 

ــدا   ــەڵ ئەوەیش ــی. لەگ ــی ئەورووپ هونەری

بیرتیــژی و توانــای کۆنکرێتــی وێنەکانــی 

دەکات؛  درووســت  دیــار  شــڵەژاویەکی 

لەگــەڵ بەردەوامیــی گرتەکــە، بینــەر ئاگادار 

ــوڕ(،  ــۆی )کچ/ک ــتەی خ ــە جەس ــت ل دەبێ

ــارە بەپەرۆشــە.  ــارام و لەگەڵیشــدا دووب بێئ

لــە دوای خوێندنــەوەی وێنــەی ئــەو ژنــەی 

قــاپ دەشــوات، ســەرنجی مــرۆڤ دەچێتــە 

ســەر کاشــییەکان، ڕەنگــەکان، و فەرشــێک.

ئــەم  فیلمەکــە  بەربــاوی  بێزاریــی 

ــەر.  ــە س ــی چووەت ــێ بەردەوامەیش دڵەڕاوک

ــتە  ــە خش ــردن، ل ــۆ جڵەوک ــتیی ژان ب پێویس

و  دەردەکەوێــت،  جێگرەکەیــدا  لیســتە  و 

و  تەنیایــی  بــۆ  ترســناکەکەی  دڵەڕاوکــێ 

کەپتبوونــە سێکســییەکانی دەشــارێتەوە. لــە 

 پێکهاتــە هێڵکارییەکــەی بــۆ پەیوەندیــی 

دیاریکــراو،  مێینــەی  ڕۆلــی  دوو  نێــوان 

خێزانــی و سێکســی وەک دایــک و وەک 

کار  بەگشــتی  فیلمەکــە  ســۆزانییەک، 

دەکات،  فێمینیســتییەکان  کێشــە  لەســەر 

گرنگیپێدانــە  جێگــەی  کــە  ئــەوەی  و 

ــی  مەســەلەی پەراوێزخســتنی ژن و کارکردن

و توندوتیژییــە شــاراوەکانە لــە بەرامبەریــدا. 

ــە  ــە کوڕەکــەی ژان، تاکــە »پیاو«ـ ــۆ نموون ب

لــە ماڵەکــەدا هاوشــانی موشــتەرییەکانی، 

پێشــبینیی ئــەوە دەکات خزمــەت بکرێــت و 

دایکــی جڵــەو بــکات: لــە خالێکــدا دەڵێــت، 

لەگــەڵ  و  ونکــردووە«.  »قۆپچەیەکــت 

ئەوەیشــدا هەســتیارییە بێکەموکورتییەکانــی 

ئاکێرمــان لــە شــێوازی هەڵســوکەوتکردنی 
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ئەکتەرەکانــدا هانــی فیلمەکــە دەدات وەک 

دەقێــک نەمێنێتــەوە. کاتێــک ژان لەســەر 

ــۆن  ــت چ ــێت و نازانێ ــیەکە دادەنیش کورس

کاتــە بەتاڵەکانــی پــڕ بکاتــەوە، دڵەڕاوکێکەی 

ــۆ کەمێــک دەســت  ــت. ب هەســتی پێدەکرێ

بــە زۆر- دڵــی.  و  دەخاتــە ســەر ســنگ 

ــەی  ــەوەی ژوورەک ــش ئ ــەوە، پێ لە-خۆکردن

بەجــێ بهێڵێــت ئابوورییانە گڵۆپــی ژوورەکە 

دەکوژێنێتــەوە و لەگــەڵ ئەم جووڵە ســادەدا 

بۆشــایییەکی خێزانــی لــە دانەیەکــی تــر جیــا 

ــەوەی چێشــتخانە  ــەوە، وەک جیاکردن دەکات

ــەم ســەرنجە  ــە ژووری نووســتن. لەگــەڵ ئ ل

ــەی تەســکیی  ــە بازن ــۆ وردەکاری، ل وردەی ب

بااڵدەســتی ژندا )ناونیشــانەکە لــە تایتڵەکەدا 

ئامــاژەی پێــدراوە( ئاکێرمــان چیرۆکــی خــۆی 

ــارەی الدانــی سێکســییەوە دەگێڕیتــەوە. لەب

ئــەوەی ئاشــنا و خێزانییــە، فیلمەکــە بــە 

نامــۆ دەیناســێنێت. بــە شــێوەیەکی گشــتی، 

هاوکێشــەیەکی  هــەر  دەرهێنــەرەکان 

ڕۆتینــی  بــە  پەیوەندیــدار  ڕاســتەوخۆی 

ــەوە لەگــەڵ »چەوســاندنەوەی  ژیانــی ڕۆژان

ژنێــک لــە ژێــر سیســتمی پیاوساالریدا«ـــیان 

ال بــردووە، ڕوونیــان کردووەتــەوە کــە ئەمانە 

ئــەو جووڵــە ئاشــنایانە بــوون کە حــەزی لێی 

بــووە کاتێــک بــەوردی چاودێریــی دایکــی و 

ــردووە و  ــیان ک ــە سێکس ــردووە ک ــووری ک پ

خواردنیــان ئامــادە کــردووە. ســەرەڕای ئــەم 

ــناکانی  ــە ئاش ــتنی یادەوەریی ــە، پاراس ئاماژان

خــۆی، لــە فیلمەکــەدا ئاکێرمــان ســوورە 

ــیرینکردنی  ــەر ناش ــتنە س ــەر دەستخس لەس

ــی. لەشفرۆش

ــی ژان  ــە ڕۆتینەکان ــک ب ــدا، کاتێ ــی ڕۆژی دووەم ــە کۆتایی ــدا، ل ــوەی فیلەمەک ــە نی  ل

)ئاکێرمــان( ڕادێیــن، شــتێک ڕوو دەدات. بێگومــان ئــەوە کاتێــک ڕوو دەدات کــە ژان ئــەو 

پــارەی جــۆن دەیداتــێ دەیخاتــە نــاو مەنجەڵێکــەوە و بیــری دەچێــت ســەری مەنجەڵکــەی 

بنێتــەوە. بــە هــەر نرخێــک بێــت لەوانەیــە هەندێــک لــە بینــەران تێبینیــی قــژە بژەکــەی 

ــە چــۆن  ــەوە بکــەن، ک ــی ئ ــە تێبینینی ــان لەوانەی ــە کاتێکــدا هەندێکــی تری ژان بکــەن، ل

پەتاتەکــە زۆر کــواڵوە وەک ئــەوەی خۆیشــی دەزانێــت. لــە چێشــتخانەکەوە ژان دەبینیــن 

کاتێــک کــە لــە دەرگاکــەوە دەردەکەوێــت، یەکــەم گــۆڕان لــە پۆزیشــنە هەمیشــەییەکەی 

ــن  ــە هــەرە پێکەنیناوییتری ــک ل ــە یەکێ ــە ئاشــکرا دەکات. ل ــرادا ڕاســتی کارەکتەرەک کامێ

ــەدا دەســووڕێتەوە،  ــاو ماڵەک ــە ن ــە مەنجەڵێکــەوە ل ــاڵ، ژان ب ــە ترســناکەکانی ناوم جووڵ

نازانێــت چــی بــکات لــەم نیشــانە ناوەختــە. لــە دیمەنێکــی فێرکارییــدا لەســەر شکســتی 

ڕێکخســتن، لــە کاتــی کەوتنەخــوارەوەی چەتاڵەکــە و مانــەوەی قاپــەکان بــە نەشــۆراویی، 

کەوتنەخــوارەوەی فڵچــەی پێــاو، فرەیمەکــەی ئاکێرمــان وەک خــۆی دەمێنێتــەوە. هیــچ 

جلوبەرگێــک و تۆمارێکــی موزیکــی ئــەو شــڵەژاوییە دەرناخــات. ئــەم خۆتێهەڵقورتاندنــە 

ــە  ــەو بیرۆک ــتیکی دەدات ب ــێوەیەکی پاس ــان ڕوو دەدەن« ش ــۆ خۆی ــە ب ــەی »ک بابەتیان

ــی نەهێشــتنیان دەدات. کات  ــی هەوڵ ــی عەمەل ــەی کــە ژان نەخــوازراو و دووبارەبووەوان

ــدا قاوەکــەی ژان  ــە سەرنجڕاکێشــانەی کــە تێی ــەو دیمەن ــارە. ســەیری ئ ــی تاوانب ــە ڕوون ب

تامــی ناخۆشــە. پەنــا دەباتــە بــەر هەمــوو چارەســەرە ئەســتەمەکان: شــیرەکە دەگۆڕێــت، 

قاڵبێکــی  نــاو  کڵــۆ شــەکر دەکاتــە  پێشــووتر، دوو  بــە هەمــان شــێوەی  تەنانــەت 

ــێوەی  ــا ش ــاوەڕێ دەکات ت ــا و چ ــەری مێڵیت ــاو فلت ــە ن ــە دەڕژێنێت ــەییەوە. قاوەک الکێش

قاڵبێکــی شووشــەییی نەگــۆڕ وەردەگرێــت، تــازە فلتەرەکــە ئــەوە چــاک ناکاتــەوە کــە بــە 

هەڵــە ڕۆشــتووە پێیــدا.

کۆتاییــە دووانیەکــەی ژان دێلمــان پەیوەنــدی نێــوان ڕێگــری و زیادەڕەویــی و نێــوان 

ــەوش،  ــی بێخ ــی لۆجیک ــەڵ چیرۆک ــات. لەگ ــژی دەردەخ ــی و توندوتی ــی سێکس کەپتکردن

بــۆ یەکەمیــن جــار دەبینیــن کــە چــی لــە پشــتی کامێــراوە شــاردراوەتەوە. دوای ئــۆرگازم 

ــەوە،  ــاو تەنوورەکەی ــە ن ــت، کراســەکەی دەکات لەگــەڵ موشــتەریەکدا، ژان خــۆی دەگۆڕێ

ــەی  ــدی لووتک ــەم باکگراون ــەڵ ئ ــە دەدات. لەگ ــە پیاوەک ــت و ل ــتێک هەڵدەگرێ مقەس

چێــژەدا، ئاکێرمــان دڕندەیــی و نوانــدن، ڕاســتی و خەیــاڵ، خۆگۆڕیــن و کوشــتن بــەراورد 

ــەر  ــۆی بین ــکێنێت، ت ــە دەش ــەر مێزەک ــی س ــک پەرداخ ــت: »کاتێ ــان دەڵێ دەکات. ئاکێرم

وا هەســت دەکەیــت شــیرەکە ڕژاوە، ئــەوە هێنــدەی کوشــتن دراماتیکییــە«. حــەوت 

خولەکــی کۆتاییــی فیلمەکــە بــە پیشــاندانی ژان لەســەر مێــزی نانخــورادن کۆتایــی دێــت، 

ــراوەی  ــە لەبیرنەک ــەم وێن ــاری دەدات. ئ ــە ڕووخس ــزی ل ــە ک ــک ب ــی  گڵۆپێ ــە ڕووناک ک
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کارەکتــەر؛ هەناســەدانی ژنەئەکتەرێــک کــە 

بــە ئاســانی دەبینرێــت، گرێبســەتی نێــوان 

ــۆ  ــەی ب ــتی کارەکتەرەک ــەر و خواس دەرهێن

ــەوە. ــوێ دەکات نەگــۆڕان ن

باوبوونــەوەی  ژان دیلمــان هــاوکات 

بوو لەگــەڵ بزووتنەوەى ژنانــی ئەورووپیدا، 

»پاککردنــی پەتاتــە« یەکێــک بــوو لــەو 

ســەردەمی  کێشــەی  لەســەر  وتارانــەی 

ــوارەوە  ــیمۆن دی بۆڤ ــەن س ــە لەالی مۆدێرن

ــەلەی  ــدا مەس ــەو کاتەیش ــەوە، ل ــاو کرای ب

بابەتــی  ســۆزانییەکان  کارکردنــی  مافــی 

ــی  ــکا. هێڵ ــە بەلجی ــوو ل گەرمــی گفتوگــۆ ب

سێکســواڵیتی/ سیاســەتی  نێــوان  وردی 

جێنــدەری لەگــەڵ سیســتەمی ئابــووری، بــە 

پیشــاندانی چێشــتلێنان و سێکســی شــاراوە 

لــە فیلمەکــەدا، لــە الیــەن ڕەخنەگرانــی 

فیمێنیســتییەوە وەکــو بەدیلێکــی کاریگــەر 

بــۆ مەبەســتی بــاش بــەاڵم بەکارهێنانــی 

و  سیاســی  دۆکیۆمێنتەرییەکــی  وەک 

ــەر  ــرا. دەستخستنەس ــتایش ک ــی س ئەخاق

کێشــەکانی ژنــان لــە چیرۆکەکــەدا وای کــرد 

ــدەکان هەســت  ــە هونەرمەن ــک ل ــە زۆرێ ل

بــەوە بکــەن بەرگرییــان لــێ کــراوە، زۆر بــە 

ســادەیی قــەرزاری ئــەو هەوڵــە پوختانــەن 

فیلمەکــە.  زنجیرەکانــی  و  کات  لەگــەڵ 

هەمــوو ڕۆژێکــی نائاشــنا و کۆنکریتــی لــە 

نواندنەکانــی ئاکێرمانــدا کارێکــی بێوێنــە 

ــوو. ب

ســادەکانی،   دەرکەوتنــە  ســەرەڕای 

دڵنیاکــەرەوە  گێڕانــەوە  و  فرەیــم 

دەرهێنراوەکانــی ئاکێرمــان، لــە بلۆکــی کاتی 

درێژکردنەوەیەکــی  لەســەر  ڕاســتەقینە 

ــانی  ــە ئاس ــە ب ــراوە ک ــات ن ــی بنی ڕادیکاڵ

کاریگەریــی  بەڵکــو  نابێتــەوە.  دووبــارە 

فیلمەکــە بــە ناڕاســتەوخۆ لــە ســەرهەڵدانی 

و  هەســتیار  نوێــی  فیمینۆلۆجییەکــی 

بــە وردبینــی و قورســاییی  پەیوەندیــدار 

ــەکان  ــەرە هاوچەرخ ــە کاری دەرهێن کات ل

لــە بــوارە جیاجیاکانــدا دیــارە، وەک عەبــاس 

کیارۆســتەمی، گاس ڤــان ســانت، پێــدرۆ 

ــۆد  ــیتاکول، ت ــگ ویراس ــتا، ئەپیچاتپۆن کۆس

هاینــس، جیــا ژانگــی و تســای مین-لیانــگ.

 دوای ژان دیلمــان، ئاکێرمــان گوتوویەتی 

لــە  ڕێگرتــن  بــۆ  کــە  کــردووە  هەســتی 

لــە  دەبێــت  خــۆی،  دووبارەکردنــەوەی 

ــە هەشــتاکاندا،  لێهاتووییەکــەی هەڵبێــت. ل

وەک گەشــەیەکی سرووشــتی مەیلەکانــی 

بــۆ ڕیتمــی جووڵــە و دایالــۆگ، بایدایــە 

ســەر شــانۆی کۆمیــدی، موزیــک، و کۆمیدیــا 

و  زیاتــر  چاالکــی  بــۆ  پاســاوێک  وەکــو 

هەنــگاوی خێــرا: تــەواوی شــەوەکە )١٩8٢(، 

هەشــتاکان )١٩8٣(، برســیمە و ســەرمامە 

جامەکانــەوە  لــە  بازاڕکــردن    ،)١٩84(

چیرۆکــە   .)١٩٩١( ڕۆژ  و  شــەو   ،)١٩8٦(

ــەوە و  ــی ماڵ ــی  دەنگوباس پۆلێن نەکراوەکان

ــزان،  ــواردن، خێ ــەکان: خ ــە ئەمریکیی چیرۆک

و فەلســەفە )١٩88( ئاســتێکی نزمتــر لــە 

فۆڕمــی ئەدەبــی- نامەکانــی دایکــی، نامــەی 

کۆچبــەران، نوکتــەی جوولەکــە- لەبــارەی 

دیزاینکردنــەوەی نیشــتمانی بەڵێن پێــدراو 

لــە  هێشــتایش  نیۆریــۆک.  )جوولەکــە(، 

ــی  ــی بەرگریکردن ــدا ناڕوون ــی تری فیلمەکان

و  خاوەنداریەتــی  بــۆ  کارەکتەرەکانــی  

لــە دووان  ســەقامگیری ڕاماندەکێشــێت.  

لــە تایبەتمەندییەکانــی، ژووانەکانــی ئانــا 

)١٩٧8( و دیــل )٢٠٠٠(، پاڵەوانــە ژنــەکان 

ــە بــێ  ــدا »ب ــە گۆرانیگوتن ــە نەشــارەزایی ل ب

ئــاواز« تەنیاییــی خۆیــان دەردەبــڕن. لــە 

ــۆدە  ــی م ــراوان و بەناوبانگ ــی ف ــاو تۆڕێک ن

و میدیــادا، دیارییــە هــەرە بەرچاوەکــەی 

ئاکێرمــان لــە کارە زینــدوو و گۆڕانخــوازە 

زۆر  دیمەنــی  دەردەکەوێــت؛  کاتیەکەیــدا 

درێــژ، بێــزاری دەگۆڕیــت بــۆ مەیلێکــی 

بەهێــز؛ ســەیرکردنی دیمەنــی سرووشــتی 

دۆکۆمێنتارییەکانــی بــۆ ماوەیەکــی درێــژ، 

ــوی  ــو دی ژا ڤ ــتێکی تەلیســماوی وەک هەس

دەداتــێ: پوخــت و کــورت، زمانەکــەی لەنــاو 

موزیــک،  پێکەنیــن،  دەگۆڕێــت،  خۆیــدا 

بەشــداریکردن لــە ئاهەنگدا، جۆشوخرۆشــی 

داڕێژراونەتــەوە. جوڵــەکان  لەبیرنەکــراو، 

 لــە کاتــی فیلمــی »ژان دیلمان«ـــدا، 

کامێــراوە  پشــتی  لــە  دیمەنانــەی  ئــەو 

گیــراوە،  لــە الیــەن ســامی فەری-ـــەوە 

و  زیرەکــی  لەســەر  بەرچاوڕوونییەکمــان 

ئۆقــرەی ئاکێرمــان دەداتێ. ســیرج هەســتی 

بــاس  ئاکێرمــان  لەگــەڵ  کارەکتەرەکــەی 

ــت  ــدی جەخ ــە تون ــش زۆر ب دەکات، ئەوی

لــەوە دەکاتــەوە نمایشــێکی نــاوێ لەســەر 

ســایکۆلۆجی بنیــات نرابــێ. شــانەکردنی 

نــان  درووســتکردنی  و  کەســێک  قــژی 

بــە گۆشــت، دڵەراوکێــی هەموویــان لــە 

دەســتنووە وردەکان و بینینــە دەقیقەکانــی 

و  دەقیــق  جووڵــە  هــەن.  ئاکێرمانــدا 

کورتەکانــی نموونــەن. مانگۆلتــێ پیشــنیاری 

ئــەوە دەکات کامێــرا لــە »دیمەنــی چۆڵــدا« 

بمێنێتــەوە، تــا بــەو جــۆرە جووڵەکانــی ژان 

لــە دەرەوەی فرەیــم چاودێــری کات بــکات، 

شــتێکە  لەســەالجەکەدا،  شــتێک  دانانــی 

بەڕاســتی ڕوو دەدات. لەنــاو بیرکردنــەوەی 

هێلکــە  چەنــد  ئــەوەی  وەک  عەمەلیــدا 

ــان بــە گۆشــتەوە، نهێنیــی  ــاو ن ــە ن دەخرێت

ــە  ــانە ل ــان سەرنجڕاکێش ــی ئاکێرم کات دانان

چەنــد خولەکێکــی ســادەی پرۆڤەکردنــدا 

دەردەکەوێــت. ســیرج لە دیمەنی دانیشــتن 

الی مێــزی چێشــتخانەکە کاتێــک ئاکێرمــان، 

دەستنووســەکەی  بــە دەســتەوەیە  و ســەیر 

دەکات و جووڵەکانــی ژان دیــاری دەکات. 

ســیرج دوای ئامــاژەکان دەکەوێــت. »تــۆ 

ســەرپێ،  هەســتە  بوەســتە،  خولەکێــک 

ــتە،  ــە بوەس ــە ، ٢٥ چرک ــۆ باڵکۆنەک ــۆ ب بچ

بگەڕێــرەوە، گســکەکە هەڵبگــرە، لــەوێ 

ــەرە  ــرا دەقەکــەت بخوێن دابنیشــەرەوە. خێ

ــەیری  ــێت. س ــیرج دادەنیش ــە« س و دابنیش

مێزەکەیــە،  لەســەر  ئانیشــکی  دەکات، 

ئاکێرمــان دادەنیشــێت و چــاوەڕێ دەکات. 

بــۆ ماوەیەکــی درێــژ، دەرهێنەرەکــە ڕێگــە 

بــە کاتــی ســیرج و ژان دەدات بــە نــاو 

ــە  ــەو ئەزموونەی ــدا تێپەڕێــت. ئەمــە ئ خۆی

ــەی  ــۆ ئێم ــی ب ــە ڕوون ــی و ب ــە جوان ــە ب ک

دەگوازێتــەوە.
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TERMÊN SÎNEMAYÊ • TERMÊ SÎNEMA
زاراوە سینەماییەکان

  KOVARA TEMAŞE | kovaratemase@gmail. com                                    

Kurmancî Zazakî Soranî Înglîzî

Verêsbarî Zelalîye (m),  Solubîlîte (n) دیقە Resolution

Amator Amator, -e ئەماتۆر Amator

Atmosfer, Rewş Atmosfer (n) Rewşe (m) ئەمتۆسفیر، ڕەوش Atmosphere

Çarçove Kare (m) چوارچێوە Frame

Ekspresyonîzm
Ekspresyonîzm (n), Teberdayoxî (m), Teber-
dayoxîye (m), Berdayoxî (m), Berdayoxîye 
(m)

ناخدەربڕین Expressionism

Bînebar Dîyayîşkî دیمەن Visual

Dramatîzekirin Dramatîze kerdene دراماتیزەکردن Dramatize

Dublor Dublor, -e بری-ئەکتەر Stuntman

Empresyonîzm Empresyonîzm ئیمپرێسیۆنیزم Impressionism

Hêma Nîşandayox (n), Nawitox (n), îndîkator (n) هێام Sign, Indicator

Herikbar Balkêş, -e; Enteresan, -e سەرنجڕاکێش Interesting

Honaka Zanistî Sayinsfîkşin زانستی-خەیاڵی   Science Fiction

Hunera Heftem Hunero Hewtin هونەری حەوتەم Seventh Art

Leheng Qehreman,-e پاڵەوان Hero, Charecter

Minîmalîzm Mînîmalîzm مینیامڵیزم Minimalism

Montaj Montaj مۆنتاژ Montage

Nêrîna Teknîk Ewnîyayîşo teknîk دیمەنی تەکنیکی Technical view

Nimandin, Temsîlîyet Temsîlîyet نواندن Represantation 

Nîşandan Nawîyayîş (n) نیشاندان Screening

Pîksel Pîksel وێنەخاڵ، پێکسڵ
Pixel (Picture ele-
ment)

Pevbest Pêardox,-e-Montajkar,-e مۆنتێر Mounter, Film Editor

Edîtor Edîtor,-e ئێدیتۆر، بیرازکەر Editor
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Nêzplan Plano Nêzdîkî پالنی نزیک Close Plan

Ekol Ekol (n) ڕێباز Movement, School

Paşxane Peyplan (n)  Backgraund (n) زەمینە، پاشخان Background

Sekans Sekans (n) گرتە، سکانس Sequence

Sînematografî Sînematografî (m) سینەماتۆگرافی Cinematography

Siruştparêzî Naturalîzm (n) رسووشتپارێزی Naturalism

Temaşevan Temaşekerdox, -e بینەر Audience, Viewer

Zûmkirin, Nêzîkkirin Zoom, Nêzdîkerdiş نزیککردنەوە Zoom

Rakêşî Nengijîyayîş (n) هەستبزوێن Thriller

Pêkenok Komedî (m) کۆمیدی Comedy

Dirêjfîlm Dergfîlm (n) درێژەفیلم Feature Film

Çêkirin, Produksîyon Viraştiş (n), Produksîyon (n) بەرهەمهێنان Production

Paşronî Pey ra roşnkerdiş پشتڕووناکی Blacklight

Jêkirin Birnayîş (n), îlawekerdiş (n) بڕین Cut

Serleheng Serrol (n) شاکەسایەتی Lead-actor

Pêşhûnan Pêardeyo verên (n) مۆنتاژی دەرهێنەر Director›s cut

Paşxane Peyplan (n)  Backgraund (n) پاشخان Background

Çêker Produktor, -e; Fîlmviraştox, -e بەرهەمهێنەر Producer

Belgefîlm Fîlmo belgekî (n), Fîlmo dokumanter (n) بەڵگەفیلم Documenrty

Weşandin Weşanayene باڵوکردنەوە Publishing

Derhên Rejîsor, -e دەرهێنەر Director

Cure Tewir (n) جۆر Genre

Sînemaya Neteweyî Sînemaya Neteweyî (m) سینەمای نەتەوەیی National Cinema

Ev lîsteya termên sînemayê yên bi kurmancî bi alîkarîya Mîkaîl Bilbil ve hatiye çêkirin. 

Semedê çekuyanê zazakîyan, Ferhengê Grûba Xebate ya Vateyî ra ame îstifadekerdiş.  

“ژیار هۆمەر” ئەم فەرهەنگۆکە سینەماییەی ئامادە کراوە.
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Temaşe 
Endama Koma Kovargerên Kurd e

otf$y/KovargerenKurd  &KovargerenKurd@gmail.com

Koma Kovargerên Kurd bi hêvîya kovargerên kurd bînê ba hev, bingeheke sazîtiyê bide 
kovargeriya kurdî, kovargeriya kurdî hem bi sewirandinê hem bi naverokê bi pêş de bibe 

û pirsgirêkên kovarên kurdî bi hev re çareser bike hatiye damezirandin. 

Koma 
Kovargerên 
Kurd

D O S Y A : 

K Ü R T  M Ü Z İ Ğ İ 
Dekolonyal Hafızanın Şenliği Olarak Kürt Müziği: ‘Yurdsuz’ Dilin Coğrafyası 

Engin Sustam

Tanıl Bora: Kürtlere “Yüksek Teori” Reva Görülmüyor

O Ses(Siz) Türkiye  
Zozan Goyi

Pervin Chakar: Kürtler Kendilerini Hür Sanıyor Ama Değiller

Bulanık’ta Dengbêjlik Edebiyatı Ve Temsilcileri 
Nevzat Eminoğlu - Gülistan Çoban Eminoğlu

Şakiro: Dengekî Ku Digihîje Çar Alîyê Welat 
Kenan Söylemez

Sözün Hafızası: Dengbêjlik Geleneğinin Kollektif Bellek İnşası  
Yusuf Uygar

Yarsanlar Ve Kürdistan’da Esrime/Mistik Bir Tür Olarak Yarsan Müziği 
Nurdan Şarman

Gandhi’s American Revolution Can Kurds Pull Off The Same İn The 
Middle East?  
Kani Xulam

Bandora Hûnera Dengbêjiyê Dı Avabûna Nasnameya Netewî Da 
Mehmet Gültekin

kürd
Araştırmaları 
D e r g i s i

E-DErgi
Ekim-Kasım Aralık 2020

4

ÇANDNAME
E-KOVARA ÇANDA KURDÎ YA MALPERA WWW.CANDNAME.COMÊ • JIMAR 4 • 01/2021 •

LI  PEY ŞOPA BAV Û KALAN 
BI RENG Û DENGÊN JÎYANÊ

DIRÛNKAR
    PAŞA AMEDÎ [23]                                                                                                                                      

BI ÇAVEKÎ ZANISTÎ 
GERdÛN Û EM
    XALID CELALÎ [16]                                                                                                                                      

Di Edebiyata Kurdî 
de RÊZEROMANÎ
    CÎHAN ROJ [04]                                                                                                                                      

ENDÎŞE  
(METIRSÎ)
     CÜNEYT  YAZICI [20]                                                                                                                                      

LaserFANZÎNA WENDEKARANÊ UNÎVERSÎTEYA ÇEWLÎGÎ

FANZÎNA XWENDEKARÊN ZANÎNGEHA ÇEWLÎGÊ

2020
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: 6

Temaşee-Kovara Hunerî ya Sînemayê
Her Demsal Tê Weşandin
Jimar 03 • 03/2021 •

Hevpeyivîn Li 
Gel Derhêner 
Yilmaz Ozdîl
Temaşe

Hevpeyivîn Li 
Gel Lîstikvan 
Şêrvan Hacî
Kulîlk

 ڕووخساری ژنەهونەرمەندێک 
لە تاىف الویدا؛ سەبارەت بە 

فیلمی »ژووانەکانی ئانا«
Awat Pouri

Perdeyî Ser O 
Xeyaletê Yew Ruhê 
Bêhuzurî:
Sînemaya Ingmar 
Bergmanî
Pınar Yıldız

HINÊR 
SALEEM

e-Kovara Kultura Populerê09/2020 • Jimar 8
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“EZ DI NAVBERA EDEBIYAT  
Û SÎNEMAYÊ DE MAME”

Kubar
Hejmar 4 • 01/2021

Rojbîn Û Fehîma

Em hêza xwe ji malbata xwe 
û ji gelê xwe  distînin.

1

HEJMAR 4 BERFANBAR 2020

Ne-Ziman 
Dij-Ziman
Serdar Ay

Cegerxwîn;
Di Edebiyata Modern a 
Kurdî De Berdewamiya 
Netewperweriya

Ehmedê Xanî

Reşat Çelîk

Dîroka Bajêr-1
Kok û Rehên 
Bajêr
Mustafa Çelebî

CEGERXWÎN

Kurd’^înalco
Hejmar 2 - 2020

Ziman • Wêje • Zanist • Hevpeyvîn • Kurte-Nûçe • Hînkera Fransî • Karîkatur

Kovara Xwendekarên Kurd ên Parîsê

KURD’ îNALCO

Kovarên Endam
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