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Koma Temaşeyê bi hejmareke nû li ber hezkirîyên sînemayê ye. 
Hêvîya me, hertim sax û silametîya welatê me û xwînerên me ye. Ji bo 
derengmayîna vê hejmara me em lêborîna xwe ji xwînerên xwe yên li 
benda me ne dixwazin. Daxwaza me ew e ku naveroka me ya dereng-
mayî li gorî dilê we be.

Sînemaya ku di ti demekê da nedisekinî di vê pêvajoya koronayê da 
kêşanên xwe sekinandin. Dema ev pêvajo qedîya û piştî demeke dirêj 
êdî salonên sînemayê vebûn. Fîlmên ji ber nexweşînê hatibûn taloqki-
rin, kêşana xwe qedandin û ketin vîzyonê. Fîlmên nû, materyalên nû, 
rê û rêgezên nû yên post-koronayê jî hêdî hêdî dertên. Em ê di salên 
bê da guherînên mezin û bi van guherînan jî rêbazên nû yên sînemayê 
bibînin. Hêsanbûna kêşana fîlman, lawazbûna sînemaya Hollywoodê û 
sînemayên dewletên mezin yê dinyayê dê bibe sedemê guherînan di 
cîhana sînemayê da.

Di vê hejmarê da jî me mijarên xwe guherand û mijarên nû li navero-
ka xwe zêde kir. Hevpeyivîna me ya vê carê bi sînemagera hêje Soleen 
Yusef ra ye ku li ser jiyana wê, fîlma wê ya mala bêbanî, şîrove û pro-
jeyên wê yên pêşerojê bû mijar.

Nivîsa pêşîn ya Benazîr Ozmenê ye ku li ser kitêba Devletsiz Bir Ul-
usun Sineması ya Soner Sertî û Gemideki Hayalet ya Sebahattin Şenî 
kirîye. Berawirdinek têr tije di navbeyna herdû kitêban kirîye. Bîlal Korku-
tî jî di vê nîvîsa xwe da bala xwe daye nêrîneke femînîst ya fîlmê Hiner 
Selîmî yê bi navê Welatê Min ê Tehl û Şêrîn. Nurullah Akcanî bi sere-
navê Henaseyek Nû: Sînema li Rojavayê Kurdistanê nivîsek li ser mese-

leyê nivisî. Rojen Hêvî bi serenavê 
Sînema û Mîtolojîyê eleqeya ava-
bûna senaryoyê û çîroka mîtosan 
şîrove kirîye. Mela Mihyedîn li ser 
rêzefîlmê Modern Loveê şîroveyek 
kurt û kurmancî kirîye. Omer Bex-
tîyarî fîlma derhênerî mezin The-
odoros Angelopoulosî Bêdawîtî û 
Rojek analîzên xwe ji bo hezkirîyên 
sînemaya wî nivisîye. Burcu Roza 
Allahverdi Di vê nivîsa xwe da jî 
li ser sînemaya Tarkoskyî bi ser-
enavê Awirvedanek li Sînemaya 
Tarkovskyî mûkir bûye. Rûmet 
Medî li ser François Truffautî û Me-
hmûd Beytoyî jî weka hertim li ser 
xêzefîlmekî nivîsên xwe nivîsîne. 

Mijarên me yên vê hejmarê jî 
curbecur in. Berhemên hunera 
heftemîn me bi nivîsên nivîskarên 
hêja vê hejmara derengmayî anî 
ber we. Hêvî û ûmîda me ye ku 
hûn jê sûd bigirin.

Edîtorya-Hejmara Derengmayî
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KURTE
Di vê xebata xwe de em ê li 

ser du pirtûkên ku li ser sînema-
ya kurdî hatine nivîsîn, rawestin û 
wan berawird bikin. Di vê xebatê 
da yekem pirtûka me Devletsiz Bir 
Ulusun Sineması ya Soner Sert 
e û ya duyem jî pirtûka Gemideki 
Hayalet ya Sebahattin Şen e. Bi 
gelemperî em ê şibîn û ciyawa-
zîya du pirtûkan bînin zimên. Li ser 
pênaseya sînemaya kurdî çi go-
tine, li gorî wan sînemaya kurdî çi 
ye û kîjan fîlman di çarçoveya sîne-
maya kurdî de destnîşan kirine, em 
ê li gorî van pirsan du pirtûkên ku 
me behskirî, binirxînin. Xala pêşî 
em ê wan pirtûkan û nivîskarên 
wan bidine nasandin, ew pirtûkên 
han li ser çi hatine nivîsîn û arman-
ca nivîsandina wan ya nivîskaran 
bikin. Helbet di vê xebata xwe de 
em ê pirtûkên ku li ser sînemaya 
kurdî hatine nivîsîn sûd wergirin.

DESTPÊK
Sînema hunereke pirdeng e. 

Lewra dikare tiştê ku tu dixwazî 
bibêjî bi deng û dîmen li her deverê 
dinyayê bide ragihandin. Ji ber vê 
amûrek pir bihêz e. Bi vê taybetiya 
xwe sînema ji bo derbirîna kurdan 
bû amûrek pir mezin. Herçiqas 
fîlmên yekem ji aliyê teknîkê ve ne-
baş bin jî ji bo derbirîna gelê kurd 
ji bo derveyî welêt baştir bû. Gelên 
din yên cihanê ziman, çand û jiyana 
kurdan ya asayî û li nav şer da heyî 
naskirin. Pêşdaraziya li hemberê 
kurdan bi saya wan fîlman em dika-
rin bibêjin ku pûç bû lewra ji aliyê 
dewletên ku kurd lê dijîn wekî ber-
nameyên demdirêj bo derveyî welêt 
ango ji bo biyanîyan hatibû kirin. 
Nêrîna biyaniyan ya li hemberê kur-
dan bi awayekî baş hate guhertin. 
Lê li vir pirs derdikevin holê. Sîne-
maya kurdî çi ye, kîjan fîlm dikeve 
nav sînemaya kurdî, yekem fîlmê 
kurdî kîjan e? Van pirsan pêdiviya 
pênaseya sînemaya kurdî hewce 

dike. Lewra li ser pênaseya sînemaya kurdî gelekî alozî tê dîtin. Her kes li 
gorî xwe pênaseyek dike ji ber vê jî li ser yekem fîlmê kurdî fikreke hevray 
nayê dîtin. Li gorî hin kesan yekem fîlmê kurdî Zarê ya Hamo Baknazary-
anî ye ku di sala 1926an da hatiye kêşan, li gorî hin kesan fîlmê Grass 
ya derhênerên bi navê Ernest B. Schoedsack û Merian C. Cooperê ve di 
sala 1925an de hatiye kêşan û li gorî hin kesan jî fîlmê pêşî Klamek ji bo 
Beko ye ku ji aliyê Nizamettin Arinçî ve di sala 1992an de hatiye kêşan. Ji 
ber ku ev alozî ji holê rabe divê pênaseyek li ser sînemaya kurdî bê kirin. 
Gava em lêkolînan dikin li ser vê minaqeşeyê rastî çend pirtûk û gotaran 
tên. Herçiqas di hin gotaran da em rastê hevsengîyek dirust neyên jî di 
hin pirtûk û gotaran da li ser vê meseleyê hevsengiyek hatiye kirin. Lê 
dîsa jî şibîn û ciyawazî di van çavkaniyan de tên dîtin. Pirtûkên wekî Kürt 
Sineması: Yurtsuzluk, Sınır ve Ölüm ya Mizgin Müjde Arslan, Devletsiz Bir 
Ulusun Sineması ya Soner Sert, Gemideki Hayalet ya Sebahattin Şen li 
ser destpêk û pênaseya sînemaya kurdî di heman qenaetê da ne û dest-
pêka sînemaya kurdî ji fîlmê Klamek ji bo Beko (1992) ya Nizamettin Arinçî 
ve dane destpêkirin. Em jî di vê xebata xwe da li ser destpêk û pênaseya 
sînemaya kurdî da du pirtûkan analîz dikin. Li gorî wan nivîskaran sîne-
maya kurdî tê çi wateyê, yekem fîlmê kurdî kîjan e, kîjan fîlman em dikarin 
di çarçoveya sînemaya kurdî bi nav bikin em ê li ser van pirsan pirtûkên 
wekî Devletsiz Bir Ulusun Sineması ya Soner Sert û Gemideki Hayalet ya 
Sabahattin Şen berawird bikin.

Me li jor bi gelemperî behsa hêza sînemayê, aloziya li ser yekem 
fîlmê kurdî, gotar û pirtûkên li ser sînemaya kurdî kir. Di vê xebata xwe 
de em ê li ser van mijaran du pirtûkan berawird bikin. Di vê xebata me 
de çavkaniyên me pirtûkên wekî Devletsiz Bir Ulusun Sineması ya Soner 
Sert û Gemideki Hayalet ya Sebahattin Şen bin.

DANASÎNA PIRTÛKAN
Pirtûka Sebahattin Şenî1 ya Gemideki Hayalet: Türk Sinemasında 

Kürtlüğün Kuruluşu di sala 2019an da ji weşanxaneya Metisê derketiye. 

1 -  Sebahattin Şen di sala 2005an da ji Zanîngeha Akdenîzê Fakulteya Ragihanê derçûye. 
Lîsansa xwe ya bilind li Zanîngeha Muğlayê di beşa Civaknasiyê da kiriye. Di sala 2016an 
da li Zanîngeha Mimar Sinan li Fakulteya Hunerên Ciwan di beşa Civaknasiyê da dok-
toraya xwe kiriye. Di hin kovaran da gotarên wî hatiye weşandin. Di sala 2017an da gava 
li Wanê Zanîngeha Yüzüncü Yılê Fakulteya Hunerên Ciwanî da wekî peywirdarê lêkolînê 
dixebitî ji ber îmzeya xwe ya Danezana Aştiyê ji erka xwe hate îxrackirin.
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Pirtûk bi giştî ji 12 beş û 355 rûpelan pêk tê. Pirtûk bixwe teza wî ya dok-
torayê ye û mijara wî di sînemaya tirkî da hebûn an jî nîşandana kurdan 
e. Tenê di beşa “Pêvek”ê da bi awayekî kurt behsa sînemaya kurdî kiriye 
ku ev gotar di Weqfa İsmail Beşikçiyê da wekî semîner hatîye dayîn û 
piştre derbasê nivîsê kiriye. Ji ber ku xebata me li ser sînemaya kurdî ye 
em ê tenê li ser vê beşê bisekinin. Di vê beşê da behsa sînemaya kurdî 
kiriye û li ser fîlmên du derhênerên kurd yên wekî Bahman Ghobadî û 
Kazım Özî sekiniye û fîlmên wan analîz kirine.

Pirtûka Soner Sertî2 ya Devletsiz Bir Ulusun Sineması bi giştî li ser 
sînemaya kurdî hatiye nivîsîn. Di sala 2019an da ji weşanxaneya Dipnotê 
derketiye û bi giştî 192 rûpel e. Pirtûk, destpêk jî di nav da bi giştî ji 5 beşan 
pêk tê. Nêzî 20 rûpel destpêk hatiye nivîsîn û tê da behsa fîlmên li ser 
kurdan hatine kêşan kiriye û fîlmê Zerê û fîlmên Yılmaz Güneyî yên Seyy-
it Han, Endişe, Sürü, û Yol wekî mînak daye xwendevanan. Bi awayekî 
kurt behsa derhênerên kurd yên wekî Bahman Ghobadî, Hiner Saleem, 
Hüseyin Karabey û Kazım Özî û fîlmên wan kiriye. Li gel van behsa der-
hênerên ku ne kurd in lê mijara wan li ser kurdan e kiriye. Behsa endus-
triya sînemayê hatiye kirin. Bi awayekî dirêj behsa dîroka kurdan ya kevin 
û zimanê kurdî kiriye. Armanca xwe bi vê hevokê rave dike: “Armanca 
bibîrxistina min ya li ser dîroka kurdan û Kurdistanê ev e ku li hemberê 
kesên kurdan qaşo di sedsala 20em da derketine holê pêşkêş dikin.”

Di beşa yekem da li ser pêşveçûna dîrokî ya sînemayê li gel dirûv û 
estetîkê sekiniye û behsa bandora sîyasî ya li ser rêbazên sînemayê wekî 
“realîzma civakî, realîzma nû û sînemaya sêyemê kiriye. Li gel vê yekê 
sînemaya kurdî xistiye nav rêbaza “sînemaya sêyem”. Di beşa duyem 
da behsa pêvajoya çêbûna sînemaya kurdî kiriye ku em ê bi awayekî 
berfireh behsa vê bikin. Behsa faktora Yılmaz Güneyî û bandora wî ya 
li ser sînemayê hatiye kirin û bi fîlmê wî ya Yolê behsa kodên sînemaya 
kurdî kiriye. Di beşa sêyem da li ser kodên heyî zayîn û pêşveçûna sîne-
mayê bi awayekî kronolojîk nivîsiye û fîlmên derhênerên kurd yên wekî 
Bahman Ghobadî (Dema Hespên Serxweş, Awaza Dayika Niştimam, 
Nîwemang), Hiner Saleem (Votka Limon, Kîlometre Zero, My Sweet 
Pepper Land), Şevket Emîn Korkî (Bîranînên Li Ser Kevirî), Kazım Öz 
(Fotograf) û Hüseyin Karabeyî (Gitmek) analîz kirine. Di beşa çarem da 
roportaj bi nûnerên saziyên Kolektîfa Sînemayê ya Mezopotomyayê û bi 
Festîvala Fîlmên Kurdî ya Londonê ra kiriye.

Nivîskar bi giştî li ser mijarên bi sînemaya kurdî ra eleqedar sekiniye. 
Di xebata xwe da li ser mefhûmên wekî “bêwelatî, sînor û mirin”ê se-
kiniye û fîlmên ku di pirtûka xwe da cih daye û behsa van kiriye bi van 
mefhûman analîz kirine.

BERAWIRDKIRINA PÊNASEYA SÎNEMAYA KURDÎ
Sebahattin Şenî rastiya sînemayê û rastiya kurdan bi hev re girêdaye û 

bi nêrîneke dij-kolonyalîst behsa sînemaya kurdî di beşa pêvekê da kiriye û 
vê yekê jî weha diyar dike ku; li gorî wî, sînemaya kurdî zêdeyeka (fazlalık) 

2 -  Soner Sert ji Fakulteya Hunerên Ciwan ya Zanîngeha Marmarayê beşa Sînema-Tel-
evizyonê derçûye û di Fakulteya Hunerên Ciwan ya Dokuz Eylülê di beşa Sêwira Fîlman 
da lîsansa xwe ya bilind kiriye. Kurtefîlmên xwe yên wekî Köprü (2012), Baba (2014), 
Hastabakıcı (2017) û Alarga (2018) di festîvalên neteweyî û navneteweyî da gelek xelat 
stendine. Di hin kovar û mecrayan da çîrok û li ser çand û hunerê nivîsên wî hatine weşan-
din. Di sala 2018an da pirtûka wî ya li ser sînemayê ya bi navê Yönetmenler İlk Filmini 
Anlatıyor derketiye û di heman salê da çîroka wî ya Duvar hatiye weşandin.

sînemaya tirkî ye ku lê hatiye zêdeki-
rin. Fîlmên kurdî berdewam û pêve-
ka sînemaya tirkî ye ku ev herdu 
sînema hebûneke dulibî (ikili) pêk 
tînin. Ew zêdeyek e ku bûye sede-
ma sînemaya tirkî wek sînemaya 
Tirkiyeyê bê nivîsîn. Di heman demê 
da li gel sînemaya tirkî pêwendîdar 
e lê ev zêdeyek e ku jê mezintir e. 
Bi gotineke din, ji ber ku fîlmên kurdî 
li welatên din (Îran, İraq û Dîyaspo-
ra) ji aliyê çawanî û çendanî ve pêş 
dikevin sînemaya kurdî ya li Tirkiyeyê 
di nav sînemaya Tirkiyeyê da nayê 
hilhatin û veserkirin. (Şen, 2019, p. 
317). Bi vî awayî fîlmên kurdî kamil 
dibin û ji bilî fîlmên tirkî tiştekî din 
vedibêjin û taybetmendiyên cuda 
di nav xwe da dihewînin. Ji pêveka 
sînemaya tirkî wêdetir dibe zêde-
hiya sînemaya tirkî û ji vê vediqete 
dibe sînemayeke xweser. Wekî ku 
Ömer Leventoğlu jî nêzî vê hevoka 
Şenî bi gotara xwe ya ku di kovara 
Zaremayê da derketibû diyar dike 
ku “sînemagerên kurd, heta dema 
dawî ji sînemaya tirk elimîn. Tarza 
wan, şêwaza wan, şixulkirina kam-
eraya wan, dirêjiya fîlmên wan, gotin 
û rengên wan hemû ji sînemaya tirk 
xweyî bûbûn lê li dijî sînemagerên 
tirkan gotinên siyasî vedigotin. Çi ku 
heta 20 – 25 sal berê, di sînemaya 
tirk de lehengên kurd jixwe hebûn. 
Çîrokên kurd jî herweha.. lîstîkvanên 
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kurd jixwe di wan fîlman de kar di-
kirin lê çav çavê tirkîtîyê bû. Vêca 
gava ku sînemagerên kurd derbasî 
pişt kamerayê bûn, heman şêwaz 
şopandin, heman sînema çêkirin lê 
tenê cudahîyek kirin nav ango li ser 
perdeya spî nerazîbûna kurdan anîn 
zimên.” (Leventoğlu, 2016, p. 137) 
Bi van hevokên nivîskaran em dika-
rin vê encamê derxînin, fîlmên ku li 
Tirkiyeyê hatine kêşan di bin tesîra 
sînemaya tirkî da mane, bes ji aliyê 
naverok, ziman û lîstikvanan ve ji 
sînemaya tirkî veqetiyane û sînema-
ya kurdî pêk anîne.

Gava em li ser mijara fîlmên 
ku yekem car hebûna kurdan ya 
di dîroka sînemayê da hatine dîtin 
disekinin, li gorî pirtûka Sebaha-
tîn Şenî belgefîlmê Grass (1925) 
ya Merian C. Cooper û du heva-
lên wî ne ku mijar li ser kurdan û 
coxrafyaya wan e. Li gorî Şenî “ev 
fîlm yekem belgefîlm e ku kurd tê 
de xuya dibin û fîlmê Zerê (1926) 
jî yekem fîlmeke honakî ye ku mi-
jar li ser kurdan e.” (Şen, 2019, p. 
24). Sîluetên kurdan, beden û erd-
nîgariya wan cara yekem ji aliyê 
“kesên din” ve hatine qeydkirin û 
cara yekem ji aliyê van kesan ve 
hatine temaşekirin. Bi gotineke din, 
kurd ji aliyê fikir, raman, arezû, go-
tar û îdeolojiya wan kesên din ve 
hatine nîşandan.

Soner Sert sînemaya kurdî ji aliyê şêwe û estetîkê ve analîz dike û 
li gorî pirtûka wî hevnasîna kurdan ya bi sînemayê ra yekem car di sala 
1925an da li bajarê kurdan, li Silêmaniyê bi nîşandana fîlmekê çêbûye. 
Sert di hevoka xwe ya “yekem fîlmê kurdî Zerê ye û di sala 1926an da 
li Ermenîstana Sovyetan hatiye kêşandin” (Sert, 2019, p. 48) da yekem 
fîlmê kurdî Zerê nîşan dide û hevoka xwe ya “kurd wekî kurd cara yekem 
di vê fîlmê da hatine temsîlkirin” (Sert, 2019, p. 49) lê zêde dike. Lê di 
hevoka wî ya “fîlmên ku mijarên xwe li ser kurdan ava dikin cara yekem 
bi fîlmê Zerê (1926) dest pê dike” (Sert, 2019, p. 9) û “piştî Zerê fîlmê 
Kurd-Êzidî (1932) fîlmê duyem e ku behsa kurdan hatine kirin” (Sert, 
2019, p. 49) da neliheviyek tê dîtin. Di rûpela 48an da fîlmê Zerê yekem 
fîlmê kurdî nîşan dide lê di rûpela 49an da fîlmê Zerê yekem fîlmê ku 
kurdan temsîl dike nîşan dide. Nivîskar di vê mijar û agahiyên xwe da 
nehevgirtî ye.

Ev her du nivîskar her çiqas di dîroka sînemayê da ji bo yekem fîlmê 
ku behsa kurdan dike du fîlmên cuda gotibin jî “yekem fîlmên ku behsa 
kurdan dikin bi fîlmên ku jiyana Ermenîyan ya li Rûsyayê derbas dibe 
re eleqedar in. Temsîla kurdan yekem car di fîlmê “Under the Yoke of 
Kurds or The Tragedy of Turkish Armenia” (Di bin Nîrê Kurdan da an jî 
Trajediya Emenîstana Tirk)” da tê dîtin ku ji aliyê derhênerê Rûsî yê A. 
I. Minervinî ve di sala 1915an da hatiye çêkirin. Mijara vê fîlmê qedera 
keçikeka ermenî ye ku ji aliyê kurdan ve bi zordarî hatiye desteserkirin” 
(Bakhchinyan, 2017, p. 42). Ger em ji aliyê dîrokê ve lê binêrin ev dibe 
yekem fîlm ku behsa kurdan tê kirin. Bi vî awayî di vê mijarê da agahiyên 
wan nivîskaran nerast derdikevin.

Li gorî Sertî ji bilî Yılmaz Güneyî kurd di fîlman da heya salên 2000î 
ji aliyê derhênerên kurdan ve gelekî kêm hatine temsîlkirin. Piştî 2000î 
bi derketina derhênerê kurd Bahman Ghobadî, sînemaya kurdî hatiye 
axaftin û nîqaşkirin. Sert li ser fîlmê Klamek Ji Bo Beko (1992) ya Nizam-
ettin Ariçî wek “yekem fîlmê ku bi tevahî kurdî hatiye kêşandin” destnîşan 
dike. (Sert, 2019, p. 51). Şenî jî dibêje “Klamek ji bo Beko ji ber ku, 
yekem fîlm e ku bi kurdî hatiye kêşandin girîng e.” (Şen, 2019, p. 322) 
Lewma her du nivîskar jî vê fîlmê yekem fîlmê ku bi kurdî hatiye kêşan bi 
nav dikin. Wekî yekem fîlmê kurdî bi nav nakin. Lewma li ser yekem fîlmê 
kurdî, em di wan pirtûkan da tiştekî şênber ku hatiye nivîsîn nabînin. Lê 
ji ber ku mijara fîlmê li ser kurdan e û ji aliyê derhênerekî kurd bi kurdî 
hatiye kêşan û lîstîkvanên kurd tê de leyistine, em dikarin wekî yekem 
fîlmê kurdî bi nav bikin.

Fîlmê Klamek ji bo Beko yê Nîzamettîn Ariçî ku di sala 1992an da 
kişandibû herdu nivîskar, wekî yekem fîlmê kurdî destnîşan dikin. Ev fîlm 
di hemû pirtûk û gotarên di derbarê destpêka sînemaya kurdî da hatine 
nivîsîn, yekem fîlmê kurdî tê destnîşankirin û ev agahiyeke giştî û der-
basdar tê qebûlkirin.

Di vê beşê da em ê pirtûkên van nivîskaran li gorî pirsa “sînemaya 
kurdî çi ye?” berawird bikin.

Li gorî Şenî fîlmên kurdî him dewama sînemaya tirkî û him jî zêdeyeka 
sînemaya tirkî ye ku hatiye veserkirin. Fîlmên kurdî ew metn in ku şên-
berkirina arezûya nîşandanê ya kurdan û Kurdistanê ye. Sînemaya kurdî 
ji bilî arezûya nîşandana kurdan û Kurdistanê, xwestekeke berxwedanê 
jî di nav xwe da dihewîne. Lewma di fîlmên kurdî da vê yekê tesîr li ser 
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şêwe, estetîk û mijara fîlman kiriye. Sînemaya kurdî bi xwe polîtîk e. Ji 
ber vê yekê jî beriya analîza wateya navxweyî, gotar û gramerên wê, 
divê hebûna fîlmên kurdî tê çi wateyê, bê analîzkirin.

Bi pozîsyona kurdan ya dîrokî û civakî ra eleqedar sînemaya kurdî, li 
nav meseleya kurdî zayîye û ji aliyê vê mijarê ve hatiye dorpêçkirin. Lew-
ma meseleya kurdî tesîr li ser fîlmên kurdî dike. Li gel vê yekê pirsgirêka 
kurdî bi awayekî girîng şêwe li fîlmê, derhêner, temaşevan û rexnegirê 
wê dide. Sînemaya kurdî di nav têkoşîna nasnameyekê da zayîye. Sîne-
maya kurdî bi awayekê misoger; veguherandina polîtîk, erdnîgarî û qada 
çandî, bûyîna beşek û encama serweriyeka hilberîner ya celebên nû yên 
subjektîv û têkiliyên reftarî derketiye holê. Li gorî Şenî sînemaya kurdî 
ji ber ku li cihên cuda wek dewletên neteweyî û mekanên diyasporîk 
tê afirandin û bi mercê pêkanîna krîterên wek afirandina miletekê û bi 
bûyîna beşek ji berxwedana dijkolonyalîst ve sînemayeke mînor e. Di 
sînemaya kurdî da “tiştên siyasî” hertim têkilê hêmayê dibe. Sînemaya 
kurdî, ew tişt e ku, panoramaya têkoşîna mileteke ku erdnîgarî, ziman, 
çand, rabirdû û dahatûya wê hatiye zextkirin. Divê milet bê afirandin û 
gotara xwe bixwe saz bike. Divê ziman, dîrok û hestên xwe bixwe bia-
firîne. Li vir pirsgirêkeke şexsî dibe pirsgirêka civakî û bi polîtikayê ra 
girêdayîye. Di nav fîlman da ji bilî zimanê kurdî zimanên din jî tên bihîs-
tin. Kolonîkirina zimanê kurdî li hemberê dinyaya modern hatiye qelskirin 
lewma lîstîkvanên fîlman di navbera van zimanan da wekî bêcîh û bêwar 
dixuyin.

Çawa ku me li jorê jî behs kir, li gorî Sebahattin Şenî xuyabûna 
silûetên kurdan di dîroka sînemayê da cara yekem di sala 1925an da bi 
destê kesên din ve çêbûye û ew ji aliyê kesên din ve hatine temsîlkirin. 
Lê bihîstina zimanê kurdî di salên 90î da çêdibe. Ji destpêka salên 90î 
pê ve ji aliyê ciwanan li Tirkiye, Diyaspora û Kurdistana Iraqê fîlm hatine 
çêkirin. Bi vî awayî qada sînematîk ya sînemaya kurdî yan jî fîlmên kurdî 
çêbûne. Hin sebebên piştî salên 90î zêdebûna hejmara fîlmên kurdî û 
behskirina sînemaya kurdî hene. Ya yekem, li hemî cihanê ciyawazbû-
na şertên hilberîn û belavkirina fîlm û sînemayê ye. Digel pêşveçûna 
teknolojiyê kêşana fîlman hêsantir bû. Di endustrîya fîlman da bi dest-
pêkirina bikaranîna teknolojiya dîjîtal û berbelavbûna festîvalên fîlman 
hilberîna fîlman zêdetir bû. Ya duyem û sebeba herî girîng di erdnîgariya 
kurdan da bizava guherîna çandî, siyasî û civakî ye. Salên 90î di erd-
nîgariya kurdan da dîroka hebûna bizava şerên polîtîk û civakî ye ku di 
wan salan da geştir bû. Piştî Şerê Kendavê (1991) û li Kurdistana Başûr 
hebûna desthilata federal ya kurdî û li Tirkiyeyê di salên 90î da encama 
zêdebûn û girseyîbûna hereketa kurdan zexta li ser nasnameya kurdî 
piçek jî be kêm bû û meydaneke azad çêbû. Bi vî awayî sînema jî di nav 
da qadeke hunerî û çandî çêbû. Bi saya avabûna Navenda Çanda Mez-
opotamyayê (1990) derhênerên ku ji vir perwerdehî stendine piştî salên 
90î dest bi kêşana fîlman kirine. Sebeba sêyem jî ew e ku piştî di sala 
1979an da Şoreşa Îslamî ya Îranê, di sala 1980yî da bi destpêka derbeya 
leşkerî ya Tirkiyeyê û bi berdewama di salên 90î da şerê Iraqê qirkirina 
kurdan, hebûna şer, valakirina gundan, kuştinên kujernediyar û encama 
sergirtina siyasî, leşkerî û çandî li Ewropayê diyasporaya kurdan çêbû. 
Piştî çûyîna kurdan ya li diyasporayê dest bi çêkirina fîlman kirin.

Soner Sert beriya ku behsa sînemaya kurdî bike, behsa derhêner û 
fîlmên ku cih dane temsîliyeta kurdan, mesele/pirsgirêka kurdan, jiyan û 

bandora Yılmaz Güneyî li ser sîne-
maya kurdî û tirkî û kodên sînema-
ya kurdî (bêwelatî, sînor û mirin) 
kiriye. Wî sînemaya kurdî bi hê-
mayên sînemaya kurdî ra rave kiri-
ye. Ev hêmayên sînemaya kurdî ji 
şêwe û estetîk, ziman, erdnîgarî û 
problemên fînansmanê pêk tên.

Li gorî Sertî, ji aliyê şêwe û es-
tetîkê ve sînemaya kurdî ji ber ku 
tiştên rastî û çêkirî bi hev ve dide 
şêweya vê ya resen “docu-drama” 
ye. “Gelê kurd nêzî sed sal e ji aliyê 
netewe-dewletên emperyalîst ve li 
hember polîtîkaya înkar û tunekir-
inê maye û bi awayekî perîyodîk 
mafê wan hatine jibîrkirin lewma 
dixwazin vê yekê ji hemû dinyayê 
ra bêjin.” Ji ber vê sînemagerên 
kurd her tim di fîlmên xwe da ras-
tiya jiyana kurdan dane nîşandan. 
Derhênerên kurd ji ber ku rastiyê 
nîşan didin, fîlmên wan wekî bel-
gefîlm in. Mekana fîlmên wan, me-
kaneke rastî ye. Berahiya objektîf 
tesîr li fîlmên wan kirine û di vegoti-
na çîrokê da bûye diyarker. (Sert, 
2019, pp. 78 - 79)

Gelê kurd bi zaravayên 
kurmancî, zazakî, soranî û goranî 
diaxivin. Kurmancî û zazakî li Tirki-
yeyê, soranî li Iraq û Îranê, goranî 
jî li devera sînorên Iraq û Îranê da 
tên axaftin. Di van netewe-dewle-
tan da ji ber qedexebûna zimanê 
kurdî bikaranîna zimanê kurdî di 
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sînemayê da derengtir çêbûye. Ji 
ber vê jî di sînemayê da bikaranîna 
zimanê kurdî heya salên 90î nayê 
bihîstin. Ji aliyê hêmaya zimanî ve, 
ger ekîba ku fîlmê çêdikin kurd bin 
û çîroka fîlmê li ser kurdan be, ew 
fîlm wekî sînemaya kurdî tê bina-
vkirin. Herweha fîlm divê bi kurdî 
bê kêşan. Di heman demê da weha 
diyar dike, ji ber ku gelê kurd di bin 
desthilatdarîya çar dewletên cuda 
da dijîn fîlmek ger daxilê sînemaya 
kurdî bibe pirsa “hêmaya zimanê 
kurdî bi tena serê xwe têrê dike yan 
na?” dike û bi vî awayî fîlmên ku bi 
giştî tirkî hatine kêşan, wekî fîlmên 
Fotograf yê Kazım Öz û Gitmek ya 
Hüseyin Karabey di bin serenava 
sînemaya kurdî da analîz kirine. Vê 
yekê jî ji ber sedemên polîtîk, li gorî 
rêjeya zimanê kurdî ji bo fîlmeka 
sînemaya kurdî nayê gotin, rave 
dike. Ger fîlmek daxilê sînemaya 
kurdî bibe divê kurdên li herêmên 
cuda yên Kurdistanê dijîn temsîl 
bike. Ji aliyê hêmaya erdnîgariyê 
ve, ji ber ku sînemaya kurdî rasti-
yê nîşan dide, divê fîlm li mekana 
sirûştî/rastî bê kêşan.

Rastî, gencîneya resen ya 
sînemaya kurdî ye. Heya niha bêyî 
vê çêkirina fîlmeke kurdî pêkan 
nebûye. Ev rewş, hêmaya bingeh 
ya helwesta şêweyî ye. Gava ku 
derhênerên kurd dixwestin beh-
sa çîrokên kurdan bikin, di meka-
na wan ya siruştî da fîlmên xwe 
dikişandin. Di sînemaya kurdî da 
hêmaya erdnîgariyê ji hêmayên 
wekî çiya, berf, leşker, rê û prob-
lemên fînansmanê pêk tên. Di ser-
hildanên kurdan da “çiya” roleke di-
yarker bûye. Çiya, cihê dijraberên 
kurdan e. Çiya, hêmaya dûridestî, 
bilindahiyê û şiyanê ye.

Li Kurdistanê ji ber kişwera beri-
yî heya 6-8 mehan jî berf li erdê 
dimîne. Lewma berf rastiya kurdan 
e. Hêmaya berfê ji dema borî heya 
niha wek hêmayên paqijî û zelaliyê 
tê wesifandin.

Çiya û berf hêmayên fîzîkî yên erdnîgariya kurdan in. Lê gava em bi-
xwazin behsa kurdan û Kurdistanê bikin divê em behsa hêmayên beşerî 
jî bikin. Yek ji wan hêmayan leşker an jî polîs in. Li her devera Kurdistanê 
û li Rojavayê yan jî li bajarên mezin, kurd her tim di bin çavderiyê da ne. 
Kontrolkirina nasnameyan, GBT, rêbirî, saxtîkirin rastiya jiyana kurdan e. 
Lewma di tevahiya fîlmên kurdî da em dikarin leşker û polîsan bibînin.

Hêmaya rêyê hem hêmaya fîzîkî û hem jî hêmaya beşerî ye. Rê di ji-
yana kurdan da pêkereke diyarker e. Di têkiliyên wekî siyasî, aborî, çandî 
û civakî da kartêkereke girîng e. Dîroka kurdan dîrokeke mişextiyê ye. 
Hertim mişextî bûne û koç kirine. Ji hêla sînemayê ve temsîla heyberî 
ya rêyê ev e ku di sînemaya kurdî da wekî vegera xwe ya kurdan tê 
şîrovekirin. Rê nîşaneya halê temamkirina rabirdû, geran û kêmasîyê ye.

Ji aliyê hêmaya problemên fînansmanê ve, ji bo çêkirina fîlmekê tiştê 
herî girîng fînansman e û bêyî vê fîlm nayê kêşandin. Ji ber sedemên 
polîtîk dîtina fînasmanê ji bo çêkirina fîlmeke kurdî heya avabûna sazi-
yên subvansiyonên kurdî hertim bûye pirsgirêk. Her çiqas di salên 2000î 
da li Îran û Tirkiyeyê hin derhênerên kurd yên wekî Bahman Ghobadî, 
Kazım Öz û Hüseyin Karabeyî fonên sînemayê wergirtibin jî ji ber nave-
roka fîlmên xwe nekarîne carek din wergirin, heta ku ji aliyê van dewle-
tan ve hatine sizakirin û mişextî bûne. Derhênerên kurd ji bo ku fîlman 
çêkin mecbûr mane ku berê xwe bidin produksiyona hevpar. Lewma ji 
ber nebûn an jî kêmbûna saziyeka fona sînemaya kurdî şirîkiyên cuda 
bûye çareserî.

Di mijara pirsa “sînemaya kurdî çi ye?” da her du nivîskar çend tiştên 
hevbeş û cuda gotin. Li gorî wan sînemaya kurdî bi pirsgirêka kurdî ra 
têkildar e lewma di fîlman da xwestekek heye, ew jî nîşandayîna jiyana 
kurdan ya li nav şer e. Ji ber vê jî mijara fîlman jiyana rastî ya kurdan 
nîşan didin û di mekanên sirûştî da tên kêşan. Bi vî awayî fîlmên kurdî 
taybetiya belgefîlman di nav xwe da dihewînin. Ji vî aliyê ve her du nivîs-
kar tiştên hevbeş gotine.

Di kategorîzekirina sînemaya kurdî da du tiştên cuda gotine. Li gorî 
Şenî sînemaya kurdî wekî sînemayeke mînor, Sertî jî wekî sînemayeke 
“docu-dramayê bi nav dike. “Derhênerên ku ji ber sedemên polîtîk, si-
yasî û civakî terkî welat kirine sînemaya transnasyonal çêkirine. Ne tenê 
ji aliyê naverokê ve ji aliyê şêwe û mercê hilberandin û xeritandinê ve 
cureyeke nû diafirînin. Pir zimanî û lehçe, nasname, koçberî, sînor û 
welat bi giştî motîfên sereke yên van fîlman in. Mekan, leheng û bikaranî-
na ziman di van cure fîlman da unsurên bingehîn in. Piraniya van fîlman 
bi alîkariya produksiyonên biçûk yan jî ji fonên subvansîyonî dihatin çêki-
rin. Di encamê da ger em ji aliyê naverok û şêweyê ve taybetmendiyên 
sînemaya transnasyonal û sînemaya kurdî lê binêrin, li gorî min sînema-
ya kurdî nêzî cureya sînemaya transnasyonal dibe.
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Fîlmê “My Sweet Pepper Land” ji aliyê vegotinê ve, ji hêla şikandina 
nerîna klasîk ya li ser jinê û ji ber ku hebûneke xurt ya jinê li sînemayê 
zêde dike girîng e. “Sînemaya ku ewil di bin hukmê nerînek nêrane da 
ye tevgera femînîst nedihat dîtin; jin ji alî derhênerên mêr ve di nava 
karên klîşe yan jî di nava qalibên zewacî da dihatin asêkirin. Rexnegirên 
femînîst bi taybetî li hemberî bicihkirina Hollywoodê ya ku karakterên 
jin weke amûreke daxwazê yên mêran nîşan didin derketine.” (Ryan û 
Kellner 1997: 216-220) Ji karakterên sereke yek jê Govend (Golshifteh 
Farahani) jineke wisa ye ku: bêyî hebûna xwe di bin berpirsiyarên civakî 
da bide çewisandin xwebûna xwe diparêze, her çi bibe xwe ji bo malbatê 
feda nake, dizane ji bo bibin malbat wekî din jî rê hene, fahm kiriye ku 
evîn bi tena serê xwe rê nade jiyanê, bextewariya takekesî biçûk nabîne, 
bi jiyana derva ra jî bêyî meran dikare têbikoşe, di karên ku perwerdehî 
hewce dike da dide dû tiştên li ser wê, zayendîtiyê li derveyî malbatê 
li gora daxwaza xwe dijî, tundiya di nava malbatê da qebûl nake, serî 
radike, serbixwe û li ser lingên xwe ye.

“Ji temaşevanan ra pêşkirina jiyana rojane ya karakterên jin û temsî-
la jinan ya di sînemayê da ji bo teorisyenên femînist mijara nîqaşê ye. 
Pirsa Smelik (2008:3) ya “sînemaya ku jinê azad dike divê çawa be?” ji 
alî Hiner Saleem ve di roportaja rojnameya Radîkalê da tê bersivandin. 
“Min xwest ku tekiliya newekhev ya di navbera mer û jinan da nişan bidim 
û ber bi çav bikim. Heya ku hûn newekheviya jin û meran ranekin hûn 
nikarin demokrasiyê ava bikin. Ger jin ne azad be wê Kurdistan jî azad 
nebe bi ya min. Ez şerê jinên nifşên nû yê ji bo azadiyê û xeyal û fikrên 
wan gelekî diecibînim.” Avakirina karaktera fîlm Govend ku derhêner jê 
ra dibêje “jina nişfa nû,” “ temayên wek rewşa jinê ya di nava civakê de, 
hewldanên wê yên tevlîbûna nava civakê, mijûlbûna wê ya di nava ci-
vakê da diyarkirina ciheki, mafê hezkirina bi awayekî azad, şerê bi tena 
serê xwe li ser lingan mayînê…”(Kalkan,1988:42) di hemû sahneyên fîlm 
da tên dîtin.

Karakterê mêr Baran û ya jin Govend di fîlmê My Sweet Pepper Land 
da du karakter in ku di ser kodên zayenda civakî ra ne û van kodan 
serobin dikin. “Parvekirina kar ya di nava zayendan da di heman demê 
da parkevirinek otorîter e. Mêr bi saya rola xwe ya qada gelemperî; wek 
mezinê malê, bav û mêr li ser endamên din yê malê xwedî otorîte ye. 
Mêr di jiyana taybet da bi xizmetên jinan dijîn lê di heman demê da di 
dinyaya gelemperî da jî xwedî hukm in. Di qada gelemperî da karên ku 
ji bo jinan baş tên dîtin ji hêla statû û naveroka xwe berdewamiya rolên 
nav malî ne. Dema rolên civakî di sînemayê da tê nîşandayîn pêkan 

e ku jin wek hemşîre, sekreter yên 
li ber zarokan bên xuya kirin.”(Öz-
türk 2000:65).

Di fîlmê My Sweet Pepper Land 
da dema tevgereke sîyasî tê ava-
kirin Baranê ku di şerê tevgerê yê 
rizgariyê da cih girtiye westiyayî 
ye û dixwaze vegere malê. Dayika 
wî li malê li bendê ye û dixwaze 
wî bizewicîne. Baran ji van hewil-
danên dêya xwe aciz dibe û kirasê 
baviksalar yê ku li mêran hati-
ye fesilandin qebûl nake û diçe li 
rex sînor li qereqolekê dest bi kar 
dike. Govend li heman gundî weke 
mamoste tê peywirdarkirin. Sede-
ma diyarkirina rola mamostetiyê ji 
bo jinê ew e ku divê rejîma nû di 
pêşengiya jinê da be û navê jinê jî 
Govend e. Govend ji bo yekitiya ci-
vakê govendek e û divê serê gov-
endê jî jin bikşînin. “Teorîsyenên 
femînîst, ji qebûlkirina ku rolên ci-
vakî bi awayekî çandî tên neqilkirin 
dane rê. Rol û qodên ku civakê li 
jin û mêran bar kiriye ji niqaşê ra 
vekirine. Nîqaşên zemîna jinan bi 
giştî li ser ji hev veqetandina zey-
andê û zeyanda civakî kom bûne. 
Li gora teorîsyenên femînîst zay-
end, di ser dijîtiya mêr û jinan ra 
nişaneya cûdahiyek bîyolojîk e. 
Lê zayenda civakî; nişaneyek e ku 
nasnameya zayendî di civakê da 
di konteksteke çandî, olî, aborî û 
îdeolojîk da çawa hatiye sazkirin.” 
(İlbuğa 2018:295).
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Teoriya femînîst dev ji rexneki-
rina fîlman ya îdeolojîk berdaye û 
berê xwe daye amûr û mekanîz-
mayên ku di fîlman da wateyê ava 
dikin. Êdî tê fikirîn ku fîlm wateyê 
nîşan nadin, wateyê ava dikin. 
Dema ku em tê da ne, şûna nosyo-
na îdeolojiyê hinek têgehên nû gir-
tine, bi vî awayî analîza femînîst bi 
saya têgehên nû tûj û xurttir bûye.
(Smelik 2008: 3-4)

Di vê çarçoveyê da wê karak-
tera Govend bi sernivîsên bav, 
mêr, bira, kar, zayendîtî û zewacê 
ra bê analîz kirin.

BAV
Malbata Govendê li salonê kom 

bûye. Bavê wê Memdûh li serê pal-
gehê serdestiyê li civînê dike. Qa-
pûtek li ser milên wî ye û simbêlên 
wî ser lêvên wî girtiye. Çav giş li 
ser wî ne û li bendî peyva wî ne. Li 
hemberî daxwazên jinê îtiraza ewil 
ji mezinê malê, ji bav tê.

Bav: Keça min, min qebûl kir ku 
tu herî mektebê û zaningeha xwe 
biqedînî, herweha divê min qebûl 
bikira ku tu bixebitî jî. Lê êdî bes 
e. Ji ber ku bê zanîn ku jinek dûrî 
malbata xwe ye wê xweş neyê dî-
tin. Ger tu qebûl bikî bi Teqyedîn ra 
bizewicî pirsgirêk namîne.

Govend: Bavo ez ne jineke li 
gora wî me. Derdê min ew e ku 
tenê karibim bixebitim, ji hêla aborî 
serbixwe bim û tu bi min bawer 
bî. Te di hemû jiyana xwe da ji bo 
azadiya vî gelî têkoşîn da, niha em 
azad in û divê êdî em ji bo rizgariyê 
şer bikin. Yê ku min perwerde kir, 
bawerî da min, tu yî.

Bav: Lê tu jin î.

Bav, ger parazvanê azadiyê 
be jî dema mijar dibe jin ji qalibên 
tradîsyonel dernakeve û tiştên ku 
lawê wî bikira wê pê ser bilind bûya 
lê qîza xwe jê mehrûm dike. “Di 
bingeha zextiya bav ya li ser qîze û 
jinê da fikra namûsê heye. Bi têgi-

hîştina tradîsyonel ra girêdayî, bav xwe mukelef dibîne namûsa jinên di 
bin berpirsiyariya wî da ne biparêze.” (Yürek, 2011:270) Ji bo ku ji vê 
mukelefiyetê xilas bibe, tenê dikare qîza xwe bide mêrekî, loma dibêje ku 
Govend bi Teqyedîn ra bizewice wê pirsgirêk ji holê rabe. Govend bavê 
xwe qaneh dike û li perekî welêt dest bi mamostetiyê dike.

MÊR - BIRA
Gelek caran ji bo jin ji mala/girtîgeha ku tê da dijî derkeve, zewac 

weke reçeteyekê tê pêşkêş kirin. Ji cihê ku bav û heft bira pasvan in 
dûrketin û qebûlkirina pasvanekî her çiqas çêtir xuya bike jî Govend vê 
yekê napejirîne û bi yekî bê dilê xwe ra nazewice. Ji bo nerîna mêran ya 
li hemberi jinê, ya ku jinê rave dike, têkiliyên wê pênase dike bê fahm-
kirin, divê tevî vî fîlmî, li lihevkirina fîlmên populer yên berê xwe dane 
temaşevanên jin bê nerîn. Ji ber ku ev fîlm, tiştên di jiyana rojane da 
bûne adetî, bi daxwaz an bê daxwaz hatine pejirandin digirin nava xwe. 
Ev lihevkirin ji bo temaşevan ewil bi cîhana sêwirî paşê bi cîhana rastî 
qaneh bibe girîng e. Weke ku tê dîtin, di navbera vegotinên fîlmî yên 
populer û cîhanê da têkîliyek xurt heye û di encamê da tiştên hatine jiyîn 
bi vî awayî ji nû ve tên sazkirin.” (Abisel, 1994: 140)

Govend, dema diçe gundê ku lê bixebite, rastî Baran ê ku weke 
komiser li heman gundi ye, tê. Pira li rêya gund hilweşiyaye loma seyare 
nikarin biçin gund. Baran ji bo alîkariyê, Govendê li hespê xwe siwar 
dike. Wexta nêzîkî gund dibin ji bo kes fesadiyê neke Govend ji hespê 
peya dibe û xatir dixwaze. Tevî ku Govend jineke xurt e jî naxwaze bibe 
mijarek di cîhana mêran da û xwe ji fesadiyê distirîne.

KAR
Ji qadên ku zayendî xwe dispêrê yek jê jî bêgûman qada kar e. Gov-

end ji bo xweseriya aborî bi dest bixe dixwaze bixebite lê jin e û cihê ku 
jê ra tê veqetandin mal e. Nayê xwestin ku di qada gelemperî da cihê 
xwe bigire. “Di fîlm da belavbûna mekanên li gorî zayendan ku mal ji jinê 
re, kolan (qada gelemperî) ji mêr re, pêkan e ku weke hegemonyaya 
mêr were xwendin.” (Polat 2008:150) Dema Govend weke mamoste diçe 
gund, axayê gund Ezîz Axa Govendê naxwaze, ji ber ku jin e. Her çiqa-
sî berpirsiyarê mektebê dibêje ku Govend mamosteyeke baş e jî ,Ezîz 
Axa ji bo ku Govendê bişîne her tiştî dike. Piştî ku Govend dibêje: “Li vir 
mamosteyek jin naxwazin.” Yekane alîgirê wê Baran wisa dipirse: “Tişta 
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ku ew naxwazin mamoste ye an jinek bi tenê ye?” Govend li hemberî 
vê pirsê bêdeng dimîne. Bêdengî gelek caran qêrînek e. Ji ber ku Gov-
end mamosteyeke ku nayê xwestin. Mamosteyek jin e ku nayê xwestin. 
Jineke bi tenê ye ku nayê xwestin. Statuya heyî dema ku bertekekê li 
hemberî cîhana ku afirandiye dibîne, her tiştî red dike. Baran hêzê dide 
Govend: “Tu jî welatê xwe bi pêş bixe, hişê wan veke, bi paşdemayînê 
ra têbikoşe.” Govend bêyî ku Baran vê bibêje, ji xwe jiyana xwe li ser vê 
ava kiriye.

ZAYENDÎTÎ
Axayê ku dixwaze Govend ji gund bişîne beriya her tiştî di ser zay-

endîtiyê ra serî li derewekê dixe. Ezîz Axa ji berpirsiyarê mektebê Zîrek 
ra dipirse: “Tu şahid î ku ew fihûşê dike ne wisa?” Zîrek mecbûr dimîne 
ku li ser vê derewê şahidiyê bike. Fesadî li gund hemî belav dibe û kes 
naxwaze zarokan bişîne mektebê. Ev jî têra Ezîz Axa nake, xeberekê 
dişîne ji malbata Govendê ra jî. Rê li ber kuştina ji bo namûsê vedike. 
Namûsê bi jinê ra girêdidin û namûsa jinê ji mêr tê pirsîn. Mêr jî tenê 
dikare namûsa xwe bi xwînê paqij bike.

Baran ji bo ku vê pergala avakirî û çelexwarî xirab bike dibêje: “Zagon 
ez im.” Dema di nava mêran da şerê zagonê diqewime, Govend çawa 
dizane wisa dijî. Di qadên gelemperî yên ku ji bo mêran in digere. Rojekê 
ku li qehwê ye, xwe ji xwediyê qehwê nade alî û dibêje : “Mêjiyê te ge-
marî ye.” Li hespê siwar tê û beyî dudilî bibe di naverasta gund ra derbas 
dibe. Di dawiya fîlm da nêzîkî Baran dibe û dil dikevin hev. Bi zilamê ku 
evîndarî wî ye, radizê. Ser vî tiştî xêz dike ku ne bi tiştê lê hatine ferz 
kirin, bi tişte ku ew dixwaze wê bijî.

ZEWAC
Di serê fîlm da her çiqas ji Govendê ra dibêjin ku bizewice dikare 

mamostetiyê bike jî, Govend vê napejirîne. Ew tenê dixwaze bi yekî ku jê 
hez bike û we wisa qebûl bike ra jiyana xwe bike yek. Zewac ne xeyalek 
e wê ye. Di nava wê û Baran da axaftinek wisa derbas dibe:

Baran: Yê te zarokên te tune ne?

Govend: Heya 26 saliya xwe min xwend û min zewacê nedixwest, 
niha jî êdî bo vê pîr im.

Baran: Tu çend salî yî?

Govend: Bîst û heşt. Lê tu di-
zanî, li van deran heya emrê min tu 
nezewicandî bî, wê mirov bifikirin 
ku pirsgirêrek di te da heye.

Govend jinek wisa ye ku ji tan-
goyê hez dike, hangê lê dide û 
hezdike xwe bi xwe wext derbas 
bike. Dixwaze mirovê ku jê hez 
bike jî mina wê taybetmendiyên wî 
hebin. Zanîna tangoyê ya Baran û 
gohdarkirina wî ya muzîkên rojava-
yî kêfa Govendê tîne û dike ku nêzî 
wî bibe.
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KURTE
Pêşveçûnên li Kurdistanê bêguman bi hemî awayî jiyan, nêrîn, tevger 

û hwd. civaka kurdan diguherîne. Di salên dawî da li parçeyê Rojavayê 
pir tişt di warê jiyana kurdan da guherî. Çi siyasî, çi askerî, çi civakî bi 
hemî awayî rojeva Kurdistan û hemî kurdên cihanê bû parçeyê rojavayê. 
Sînema jî ji vê vejînê parek girt û li wir geş dibe. Ev rewşa nû hişt ku hemî 
dinya qehramanîya kurdan nas bike û wan bi piştgirîya xwe serbilind 
bike. Wek ku herkes dizane gernasiya kurdan di warê leşkerî da bêgu-
man e lêbelê kêm milet dizanin ku kurd ji bilî leşkerî di warê hunerê da 
ne kêmî gernasiyê ne. Şoreşa Rojavayê jiyaneke xweser ava kir û hişt 
ku di hemî qadên jiyanê da, di demeke kurt da gelek pêşveçûn çêbibin. 
Bêguman yek ji van pêşveçûnan, sînema ye. Kom û komeleyên nû yên 
sînemayê hatin avakirin. Derhênerên û sînemagerên nû êdî dê derên ji 
vî parçeyê Kurdistanê.

DESTPÊK
Gelek milet di dîroka cihanê da bi karekterê xweyî resen di nav mi-

letên din da di cî da tê ferq kirin. Hin milet hene bi hunerê, hin milet hene 
bi leşkeriyê, hin milet bi siyasetê pir pêşketî ne. Nemaze ku neteweyek li 
erdnigariyeke fena rojhilata navîn da bijî hewcedariya wî/wê bi hemî en-
strumanên jiyanê heye. Bêguman kurd di erdnigariyeke wanî da bi jiyana 
xwe ya resen û bi karekterê xwe yê cuda bûye neteweyeke pesindayinê. 
Sed mixabin ku ev milet di sedsala dawî da êrîşî pir zilman bû li hemberê 
cîranê xwe û dewletên emperyalîst ve. Di sedsala dawî da ji bilî qedera 
kurdan, qedera çend miletên din yên rojhilata navîn guherî. Lê belê qed-
era herî xerab para kurdan ket. Vê sedsalê welatê me xist çar parçe û ji 
aliyê deshilatdaran ve rastî xelaya, surguna û komkujiyan hat. Ev bûyer 
hişt ku neteweya kurd bikeve tariyê û bibe miletekî perşikestî. Elbet kurd 
ev qeder qebul nekirin û li her çar parçe Kurdistanê dest bi berxwedanê 
kirin. Di her qadê da li paş nesekinîn. Ji van parçeyan yê herî me kelecan 
dike parçeyê Rojavayê Kurdistanê ye. Rojavayê kurdistanê bi sînemaya 
xwe gavên nû, tameke nû xist nav sînemaya kurdî da. Bi komînên pird-
eng bi festivalên xweser û kurtefîlm, belgefîlm, metrajdirêjan perspek-
tîveke nû da qezenckirin li sînemaya kurda.

Rojava ji dema peymana Sykes-Picot ve parçeyê fermî yê dewleta 
surîyê ye. Ev rewş jî di hişê kurdan da nîgaşa serxet û binxet ava kir. Bi 
vê buyerê ra serhildanên mîna Şêx Seîd, Agirî, Dêrsim û rêxistina Azadî 
piştî têkçûyînê derbasî binxetê bûn. Binxeta ku di bin mandaya Fransiya 
da bû ewletir bû ji bo kurdan. Rûspî, rewşenbîr, siyasetmedarên kurd 

tev mecbûr man derbasî binxetê 
bibin û çalakiyên azadiya Kurdis-
tanê ji vir berdewam bikin. Ji ber 
wê ev rewş hişt ku rojavayê Kurd-
istanê bibe parçeyê herî çalak di 
warê siyaset û hunerê de. Surîy-
eya nû ji damezrandinê heta salên 
60î têkiliya xwe ya bi kurdan ra di 
hevsengiyekê da hişt. Di dema re-
jîma Beasîyan da dewletaSûrîyeyê 
politikayên navendparêziyê kir û 
di warê hunerê, sosyalî da gavên 
erênî avêt. Mînak wek her miletî 
Sûrîye jî girîngî da hunerê û ji bo 
vê xwest sînamegeran perwerde 
bike. Bo Sûrîye netewbûna xwe 
îsbat bike gelek derhênerên biyanî 
vexwend Sûrîyê. Derhenêrê Yugo-
slavî Poçko Fockovic bi navê Lor-
ry Driver (1967) filmek çêkir ji bilî 
wê ji Misirê Tevfîk Saleh, Seif-Ed-
dine Chawkat, ji iraqê Qays El 
Zubaydî vexwend Sûrîyeyê ya ku 
pêşketina xwe nîşan bide di warê 
sînemayê de. Gava muhîm ya 
dewlata Sûrîyeyê ku ji bo perwed-
eya sînemaye gelek şagirt şiyand 
Sovyetê. Sûrîye bi bursekê şagirt 
ji ‘Zanîngeha Sînemayê ya Sovy-
etê’ ra rê kir. Bi vê perwerdehiyê 
ra derhenêrên baş karê sînemayê 
hîn bûn û vegeriyan welatên xwe. 
Abdullatif Abdulhamid, Samir Ze-
kra, Muhammed Malas, Osama 
Muhammed û ji van navan ji bo 
min jî bi wate ye derhêner Semîr 
Arslanyürek e. Van derhêneran di 



e-Kovara Hunerî ya Sînemayê| Temaşe

17

baş çêbûn. Bi vê buyera nû ra êdî rojava bû xwedî sînemayeke cuda. Di 
nav sînemaya kurdî da beşek nû, henaseyek nû derket holê. Ev rewşa 
nû derhênerên kurd yên parçeyê din hînî pir tiştan dike. Bêşik perspektî-
fa nû ya rêveberiya kurdan ya li rojava di warê hunerê da jî xuya dike. Bi 
taybetî ‘Akedemiya Fîlm ya Rojava’ piştî komîna sînema ya Rojava qada 
hunera sînemayê berfireh kir. Bîrdoziya vê komînê rêya gelek astengiya 
vedike. Senarîst Sevînaz Evdikê yek ji wan endamê komîna rojava ye 
ku bîrdozî û nêrîna komînê wanî rave dike: ‘Sînema ji bo ciwanên rojava 
mîna xewnekê bû. Heke şoreşa Rojava nebûya dê hertim fena xeyalekê 
bimaya. Dema me di sala 2015an da dest pê kir sê esasên me hebûn. 
Yek, belavkirina hunera sînemayê di nav civakê da bû. Ji ber ku ji aliyê 
rejîmê ve nîşandana fîlman qedexe û bi sansûr bû û alternatîf jî tune 
bûn. Ji ber wê me xwest di nav gel da fikra sînemayeke azad belav bibe. 
Ya duyem, di nav gel da ciwanê xwe perwerde bikin, fîlman çêbikin û 
temaşavanên sînemayê zêde bikin. Ya sisêyan ji bo sînemayeke pêşketî 
hewcedarî bi akademiyekê hebû û ev jî hişt ku em karekî wisa bikin.’ Ev 
gotinên endama komînê bi me dide xuya kirin ku karekî balkêş li Rojava 
çê dibe. Mêweyên vê sînemayê jî çeşneke baş dide temaşevanên sîne-
maya kurdan. Li def van pêşketina sînemagerên cîhanê bala xwe dan 
rojava. Nemaze sînemagerên ewrûpayê û amerîkayê gelek proje hem 
bi sînemagerên Rojava û hem jî lîstikvanên navdar ra amade kirin. Bi 
taybetî şerê li hember DAIŞê, rejîma Sûrîyeyê ya xedar, qirkirina êzîdi-
yên Şingalê û polîtikayê emparyalîst bûn mijarên fîlman. Mînak yek ji 
van sînemager, derhênerên tirk Fatîh Akin xwest li ser YPGyê fîlmek çê 
bike, derhêner, rojnameger û aktîvîsta fransî Carolune Fourest bi navê 
Soeurs D’ Armes (Hevaltiya Jinên bi Çek, 2019) kişand û bi vî fîlmê xwe 
xwest cenosîda li Rojava û Şingalê bigihîne cîhanê û kurdên şoreşger 
şanaz bike. Li alîyekî din li Fransa û Amerîka bi projeyên mezin rêze-
fîlmên televîzyona tên amadekirin. Ji van projeyah ya herî bi bandor şîr-
keta fîlman ya siyasetmedara Amerîkî Hillary Clinton û şirîkê wê Chelsea 
Clinton û fîlmçêker Sam Branson bû. Ev proje lêanînekê ji pirtûka bi navê 
‘Zarkeçikên Kobanê’ ye. Ev pirtûka ji aliye nivîskar Gayle Tzemach Lem-
mon’ê amerîkî ve hatiye nivîsandin.

bin têsîra ekola Sovyetan da man 
û fîlmê ku çêkirin şopa sînemaya 
Sovyetan xuya dikir. Ji bilî vê wê 
demê hîn jî li Sûrîyeyê fîlmên ar-
abesk yên Nisir, Tirkiye û welatên 
din deshilatdar bûn. Ji bilî ekola 
sovyetan gelek derhênerên cuda 
navdar bûn li Sûrîyeyê.

Dema em buyerên li rojava 
qewimîn bifikirin nemaze bi pêva-
joya dewleta Sûrîyeyê û têkiliya wê 
a bi kurdên Rojava ra ji bîr nekin. 
Herçiqas Sûrîyeyê welatekî qedîm 
be jî wek gelek milet û dewletên 
Rojhilata Navîn ti car şer û buy-
erên civakî kêm ne bûye. Sûrîyeyê 
ji şerê ereb û Îsraîl, şerê Filistîn, 
Libnan, penaberên li kampa, şoreş 
û civaka polîtîk ya salên 70-80yî 
bêpar nemaye. Salên dawî ku bi 
hemî qirêjiya xwe şerê navxweyî 
yê Sûrîyeyê hem kurd hem jî mi-
letên din ên Sûrîyeyê wêran kir. 
Rêxistinên terorî, dewletên em-
peryalîst û rejîma heyî hişt ku ji 
dewleta Sûrîyeyê hikumdariyeke 
lawaz bimîne. Di nav van pêvajoy-
an da kurd rêyeke din meşandin. 
Welatê xwe parastin û miletên li 
Rojava jî tevlî vê pêvajoya nû kirin. 
Di hişê kurdan da welatek azad, 
civakek demokratîk û miletekî ser-
bixwe hebû. Bidestxistinên leşk-
erî û siyasî hişt ku derfeta gavên 
civakî, hunerî pêş herin. Berî van 
buyerên navbera rejima Sûrîyeyê 
û kurdan da ji bindestiyê pê da ti 
têkîliyên siyasî çênebûbûn. Huku-
meta rejîmê hem li gelê xwe hem 
jî li kurda sansura medyayî bikard-
ianî. Rewşeke welê di rêveberiya 
xweser ya Rojavayê Kurdistanê da 
van pirsgirêkên civakî çareser kir. 
Di def eniya şer da karê hunerê, 
sînemayê pêş xistin.

Sînemahezên Rojava di sala 
2015’an da li kantona cizîrê da li 
bajarê Dirbêsiyê, Komîna Fîlm ya 
Rojava damezrand. Bi vê gava 
erênî ra sînemagerên rojava gihaş-
tin hev û ji bo fîlmçêkirinê derfetên 
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Di civaka navnetewî da êdî rojava ji xeynî şerê li hember rejîma Sûrîy-
eyê û çeteyên daîşê di warê sînemayê da bûyê xwedî prestîjeke mezin. 
Fîlmên ku li rojava çêdibin li festîvalên navnetewî da cî digirin, xelatan 
distînin û karên hevpar tên kirin. Di sala borî da li Kantona Şehbayê bi 
destê ‘Komîna Avrîn ya Sînemayê’ ya ku girêdayî ‘Komîteya Efrînê ya 
Çand û Hunerê’ ye ‘Festîvala Lêlûn’ organîze kir. Ev festîval di roja ‘21 
Îlonê ya Aşitîya Navnetewî ya Cîhanê’ da hat plansazkirin. Di vê festîvalê 
da gelek fîlmê herêmî û biyanî hatin komkirin. Ji 150 dewletan 2 hezar û 
73 fîlm gihan destê komiteyê û ji van fîlman 58 rojan, 58 fîlm hat temaşe 
û pêşkeşkirin. Perspektîfa festîvalê ew bû ku mijarên dagirkirina efrînê, 
rewşa penaberên kampa Şehbayê, bêwelatbûn, zimanê kurdî, pirsgirêka 
jinan, aşitiya cihanê û hwd. bigihînin rojeva cîhanê û hunera sînemayê 
bi pêş bixin.

Rojavayê kurdistanê bi van gavên nû ra sînema xist bin xizmeta 
şoreşa kurdên Sûrîyeyê û hişt ku sînemaya kurdî şaxek nû vedê. Ji ber 
ku ji ber aloziya Kurdistanê li hemî parçeyan bi hemî awayî karê hunerê 
bi rêkûpêk nameşe. Di rewşeke wiha da li Rojava nîşandan ku dema 
kurd azad in di demeke kurt da pir pêş dikevin û karên baş derdikevin.

Dema em bi tevahî li sînemaya kurdî dinêrin em dibînin ku kodên sînor, 
bêdewletî, şer, aşitî, penabertî, mirin, polîtîkî û hrwd. bûye çarçoveya 
sînemaya kurdî. Di nik vê da li Rojava ji xeynî van kodan berxwedan, 
xweserî, avakirin, nujenî, perwerdehî li sînemaya kurdî zêde bûye.

ENCAM
Rojava piştî şerê li Sûrîyeyê 

xwe ji nû ve ava kir û li ber çavên 
hemî miletan bû xwedî nirxek hêja. 
Bîrdoziya rojava ya demokratîk 
gelek rêyên erênî vekir ji bo rêve-
beriya kurdan. Bi van destkeftiyan, 
qadên civakê pêşketin û mirovên 
bindest derfetên xweîfadekirinê 
dîtin. Rêveberiyeke ku hemî milet 
xwe di nav da azad hîs dikin ava 
bû. Herçiqas encamên sînemayê 
li rojava kêm zêde wiha bin jî divê 
em vê ji bîr nekin ku hîn gelek kar 
heye. Ev henaseya nû divê hîn jî 
were avdan û têr kirin. Sînema-
ya kurdî bi vê hêza nû ra elbet dê 
hînî pir tiştan bibe. Têkîliya rojava 
ya bi cîhanê ra pir xurt bûye û ev 
jî dihêle ku sînemaya kurdî behtir 
werê sehkirin. Ji ber ku bi vê gavê 
ra danustandina di navbera sîne-
maya kurdî û welatê din geştir dibe 
û mijar û têknîkên kişandinê li sîne-
maya me zêde dibe. 
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“SÎNEMAYA 
KURDÎ 
BÊXWEDÎ YE, 
TENÊ YE LÊ 
HÊDÎ HÊDÎ 
MEZIN DIBE.”

Solîn Yûsiv sînemagera kurd ji 
Duhokê ji Başûrê Kurdistanê ye. 
Yek ji baştirîn derhênerên kurd yên 
jin e. Fîlma wê ya Mala Bêbanî di 
2016an da derket û fîlma wê ya 
pêşîn ya metrajdirêj e. Solîn Yûsiv 
bi vê fîlma xwe gelek xelat girt û 
niha jî ji bo Netflîx û platformên din 
derhênerîya fîlman û rêzefîlman 
dike. Agahiyên zêdetir di hevpey-
ivîna me da ye.

SOLEEN
YUSEF

Fatoş Stêrk
fatossyldzz@gmail.com

Mehmûd Beyto
mahmutbeyto@gmail.com
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Pêşî tu karî piçek behsa xwe: jiyana xwe, jiyana diyasporayê 
bikî? Tu çawa ketî qada sînemayê? Te ji çiyê Sînemayê hez kir? 
Bandora çi li te kir ku te xwest bibî derhêner?

Navê min Solîn Yusiv e. Ez li bajarê Dihokê li Başûrê Kurdistanê ji dayik 
bûme. Heta sala 1995 û 1996an da ji ber şer em revîyan Berlînê. Heza min 
ji pir tiştan ra hebû lê ji zaroktîya xwe ve min dixwest karê hûnerî bikim. 
Xal û xaltîya min weka nimûne bûn di nav jiyana min ya zaroktîyê da, ew 
tabloyan çêdikirin. Di nav hizra xwe, di jiyana xwe û di nav hunerê da tam 
azad bûn. Îja bi vê min fikrek di hişê xwe da çêkir ku ez jî beşa hunerê 
bixwînim. Di nav xwendina Almanyayê da karên ku tê da paşeroj hene, bi 
qîmet in. Mamosteyekî min jî gote, qabîlîyeta te heye ji bo karê hunerê, 
hunera resmê lê qîmeta wê kêm e. Ez jî ketim nav xwendina dizaynê ya 
cilûbergan. Û di nav çar salan da jî min qedand lêbelê dema min dixwend, 
min pir jê hez nekir. Wê demê min li tiştekî digerîya ku kêfek jê bigirim. Îja 
min zankoyek ya gencan bo aktorîyê, stranbêjî û dansê qezenç kir. Bes 
dîsa ez zanibûm ku ez ne ji wan kesa me ku fokûs li ser min be, mîna ak-
tor û dansê. Çawa bêjim piçek şermîn bûm. Lê ez zanibûm heza min ji bo 
gelek tiştan heye, min dîsa jî nizanibû çi bixweynim. Piştre di Mîtosfîlmê da 
dest bi karekî pratîkê kir. Ew jî kompanîya derhênerê kurd Mehmet aktaşî 
bû. Fîlmên kurdî û rojhilata navîn belav kir, çêkerî jî dikir. Di wir da jî sal û 
nîv wek asîstana derhêner, asîstana prodûksîyonê kar kir. Min ferq kir ku 
kêfa min ji vî karî re tê û naxwazim dev jê berdim. Min jî xwest tiştekî bikim. 
Yekem kurtefîlmê xwe çêkir. Bi wî kurtefîlmî min xwe li koleja sînemayê 
qeyd kir. Lê li vir jî prosesa girtina qutabîyan (soranî-xwendekar) gelekî 
zehmet e, pêngavên wê hene.

Em hatin ser xwendinê, vê yekê pir miraq dikim: tu li Almanyayê 
ketî nav qada sînemayê û li wir jî te hin bursan qezenç kir. Gelo di 
bazara sînemayê ya li Almanyayê dîskrîmînasyon li dijî penaberên ku 
dikevîn nav qada sînemayê tê kirin? Gelo tu rastî tiştekî wisa hatî?

Xwedê rastî, bo xelkê bîyanî jiyana diyasporayê gelek zehmet e. Mirov 
hîs dike ku ji bo bêhtir bê nasîn û ferqkirin divê meriv zêdetir kar bike. Lê 

tiştekî din jî heye, kesayetîya me, 
çîrokên me, tiştên ku meriv jiyaye 
weka kurd, bi rastî dikevin nav ji-
yana me. Meseleya trajedîyê, jiya-
na nav du kulturan. Bi van tiştan 
meriv ji aliyê çandî zengîn dibe. Ez 
21 salî bûm dema ketim nav ak-
edemîya fîlmê lê ji emrê xwe gelek 
mezintir bûm; min jiyaneka zehmet 
borand, din nav 5 xwişk û birayan 
da jiyam, bi van yekan meriv zû bi 
zû mezin dibe. Îja ez zanibûm, ez 
dixwazim çi bibêjim, kîjan çîrokan 
bêjim. Piştî wan jî sînema bo min 
germ bû çîmkî projeyên min jî her-
tim sîyasî bûn.

Ez jî keseka gelek sîyasî bûm, 
ew jî gelek ji min hez dikirin. Di nav 
jiyana min ya sîyasî û komelî da 
lê min hertim dixwest temaşevan 
xweşîyekî jî ji fîlmên min bibîne. 
Çawa bêjim, min dixwest wan bi 
hestekî nexeniqînim, bêhna wan 
teng nekim. Ji ber vê jî min rêya 
xwe di trajî-komedîyê da dît. Mînak 
em 5 kes biyanî bûn di wê kolejê 
da yên din elman bûn lê diyar bû 
çîrokên me qewîntir bûn. Çîmkî 
jiyaneka zor bû ya me, hertim şer 
bû.
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Em derbasî nav sînemaya 
kurdî û nav sînemaya te bibin. Di 
nav sînemaya kurdî da em her-
tim dibînin mijar koç, koçberî, 
veger, penaberî, ziman û komku-
jîya kurdan e, mixabin. Di fîlmê 
te da jî veger û du jenosaydan 
dibînin; yek Enfal û meseleya 
DAIŞê. Ez dixwazim tu hinekî 
behsa çîroka vê fîlmê bikî. Te 
kengî nivisand, çi tesîr li te kir, 
belkî ji zoroktîya xwe, ev fikr di 
bîra te da bû û paşê derket holê 
yan jî tiştekî biçûk tesîrê li te ki-
ribe?

Dema min li kolejê dixwend bo 
min diyar bû, min dixwest fîlmekî 
dirêj çêbikim, wextê akademîyê bi 
dawî bînim. Min jî dixwest fîlmekî 
li ser malbatekî çêbikim ku mecbûr 
bimînin birevin û jiyaneke nû ava 
bikin. Min jî dixwest îja çîrokên 
wan diyar bikim û wê çîrokê her-
kes karibe fêm bike, navdewletî 
bin ew hîs. Ew hîsên ku mîlyonan 
penaber karibin fêm bikin. Bi vê 
fikirînê min dest bi çîroka xwe kir. 
Di heman wextê da, çîroka xwe, 
ya malbata xwe, ya reva me û ya 
vegerîna Kurdistanê – ez wê demê 
hertim diçûm Kurdistanê û dihatim 
- jî têxim navê û careke din nas 
bikim lê ne bi çavê zarokekî lê bi 
çavê mezinekî. Dema vî fîlmî, min 
xwe, malbata xwe û welatê xwe bi 
çavekî din nas kir.

Fîlm jî dramayek e di nav bêba-
van û zarokan da ku revîyane di-
yasporayê û jiyaneke nû ava kirine 
û bi hestî rojek ji rojan vedigerin. 
Îja zarok jî wê demê hevalên wan 
hene, xwendina xwe temam dikin, 
nîvê wan belkî dibin alman, dibin 
frensî, dibin amerîkî hwd. Ev jî 
konfîlktek e, konfîlkteke psîkolo-
jîk e, meriv wê demê dibe du kes. 
Du dil, di meriv da çêdibin, her yek 
jî di rîtma xwe da ye, li gorî wê lê 
dide. Ev jî ji bo min weka lêkolînek 
bû, bi rastî lêkolînek şexsî bû. Lê 
dawîya fîlm bi hêvî bû, min serê 

pêşî dixwest fîlmek bi hêvî çêbikim. Min dixwest fîlmekî çêbikim behsa 
şer û keresatan bike, ew trajedîya her malbatekî ku kurd jiyaye. Û zarok 
vedigerin, diçin Kurdistanê dêya xwe bin ax bikin û bi wê çendî bigehin 
aramîyê, xwe baştir nas bikin.

Mala Bêbanî (2016) fîlmê te yê metraj-dirêj yê pêşîn bû. Di deme-
ke xeter da bû. Wê demê em zanin ku kurdan bi DAIŞê ra şer dikir. 
Dema kêşana fîlm atmosfereka çawa hebû. Ji ber vê, we gelek pirs-
girêk dît yan bi aweyekî xweş û baş qedîya?

Bi rastî malbata min jixwe li wir e, nîvê malbata min, heval û hogirên 
min li Kurdistanê dijîn. Meseleya fîlmê gelek şexsî jî bû. Dema DAIŞ kete 
nav Şingalê, ser sînorê Başûr û Rojavayê, di wextekî zû da belav bûn. 
Ji hevalan roj bi roj me name digirtin li ser meseleyê. Bi rastî jî wextên 
nexweş bûn.

Piştî ceyşên kurdan bûne yek û parastinek çêbû û dîsa jî karesat ser 
me da hatin. Lê heta wê demê me fîlmê xwe danî rexekî, di wî wextî da 
fîlm ne girîng bû. Me alîkarîya penaberan kir. Li wir gelek penaber hebûn, 
ne tenê kurd û êzîdî lê ji xelqê Mûsilê jî hebûn, ji Rojavayê jî penaber 
hatibûn. Di sê çar mehan da bajarê Duhokê bû du qat, ji mîlyonekî çû du 
mîlyon û nîvan. Kesî jî nizanibû ev kes ê bi ku da biçin, çi bikin. Pêdivî 
bi cih hebû. Helbet penaber jî ne peyvek durist e, ew jî mirovên me bûn, 
xelkê me bûn. Ez bi şexsî piçek şikestim, bi wan wêneyên wir, bi ew 
kerasetên hatin ser kurdên êzîdî. Li wir pir tişt guherîn.

Gelek miraq dikim, gelo senaryo li wir guherî? Dema te senar-
yoyê nivisand meseleya DAIŞê di nav da hebû? Di fîlm da em bi 
Enfalê dest pê dikin lê bi DAIŞê xelas dibe.

Belê guherî. Çimkî min dixwest fîlmê min bi hêvî bi dawî bibe. Zanî, 
divê di çîrokê da malbat hemû digihîjte hevdu, mûşkîleyên xwe hal diki-
rin, zarok jî warê xwe, Kurdistanê bi rexekî din nas û hez dikirin. Hemû 
kes jî digihîjte armancên xwe û bi çavekî nû li paşerojê dinihêrtin. Îja ez 
çûm wir, li wê derê realîteya kurdan dîsa hate guherîn. Û ez mecbûr bûm 
wan guherînan bikim nav senaryoyê. 2014an da ez li wir bûm bi malbat 
û çêkerê xwe Mehmet Aktaşî re. Ez jî rûniştim û roj bi roj senaryoya xwe 
guherand. Dawiyê çi lêhat? Bû weka senaryoya kurdan, destpêkê şer e, 
dawiyê şer e. Lê bi rastî min vê nedixwest, armanca min ew bû ku ka-
rekterên min di dawiyê da aram bibin. Helbet ez vê yekê ji bo karê xwe 
dixwazim, ji bo gelê kurd dixwazim. Lê çirokên kurdan wisa ne dema 
karesatek xelas bibe, yeka din dest pê dike.
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Mala Bêbanî fîlmê pêşîn yê kurdan e ku bi awayekî cuda hatîye 
kişandin (bi min serkeftî ye). Fîlm ne ji çarçoveya qehremanî hatîye 
kişandin lê bi çavê xaînî (li vir bav xaîn e) ve li dinyayê dinêre. Meriv 
bi vî fîlmê te zane ku perspektîfên cuda yên sînemaya kurdî jî hene. 
Gelo te çima bi vî awayî bi çavekî cuda kişand, çi te teşwîqî vî awayî 
kir? Gelek kêfa min tê derhênerên jin zêde dibin çimkî perspektîfên 
wan ji yên mêran gelek cuda ne. Mêr hertim çîrokeke qehremanîyê 
derdixin û bi piranî jî ewên qehreman mêr in.

Heza min a serekî ew bû ku ez fîlmekî malbatî bikşînim. Ez di fîlm da 
grubek mezin nîşan didim, ne tenê ew her sê karekterên serekî, ew her 
sê xwişk û bira. Min dizanibû her daîm fîlm bi wan xwişk û birayan dest 
pê dike lê dawiya dawî Kurdistan jî dibe karekterek di nav fîlmê da. Çîrok 
jî fireh dibe, weka rê ye. Meriv di nav jiyanê da dixwaze di rêyekî da here 
lê jiyan hin rêyên din nîşanî me dike; carna kesên din dikevin nav rêyê, 
mirov xwe diguherîne, mûşkîleyan û fîlan û bêvanan dibîne.

Min pêşî jî got, karekterên min yê serekî hebûn, ew her sê xwişk û 
bira. Û ew karekter jî di navbeyna kurdî û almanî da ne. Nêrîna wan jî 
cuda ye, weka ya min e. Îja dema ew diçin Kurdistanê, dema mecbûr 
dimînin û diçin Kurdistanê, li wir konflîktek çêdibe di nav jiyana malbata 
wan ya wê derê û nêrîna wan ya li ser malbatîyê, mûşkîleyan û Kurdis-
tanê.

Ji bo min gelek mûhîm bû ku ez karekterekî rastîya wan bêjim, dere-
wan nekim. Çimkî malbata min pir mezin e, li diyasporayê belav bûne û li 
Kurdistanê jî gelek hene. Em bi xwe gelek cuda cuda ne. Hinek hene ge-
lek misilman in, yên din ne misilman in. Hinekê din hûnermend in, piçek jî 
sîyasî ne. Bi kurtasî em cuda ne. Ev di nav tevê malbatên kurdan jî hene, 
gelek karekterên me hene. Em tenê ne reş û spî ne, malbatên me bi rastî 
jî reng û reng in. Gelek fîlmên kurdî yên mêran jî hene ku min ji wan hez 
kirîye. Ya mûhîm ew e ku karekter divê resen bin çîmkî di malbata meriv 
da, dêya meriv, xal û meta meriv tînîn bîra me. Pirê caran klîşe jî hene, 
carek keçikek tê Kurdistanê malbata wê mûşkîleyan derdixe ji ber cilên 
wê lê min di jiyana xwe da tiştekî wisa nedîtîye. Lê dema ev ê tu diyar 
bikî, wê demê rastîyê jî diguherî.

Xwesteka min ya herî mezin jî ev bû, nêrîna li ser jinan biguherînim. 
Min dixwest karekterên biqewet yên jin çêbikim. Di malbata min da jî 

gelek jinên bi qewet hene, mese-
leyên malbatî û aborî birêve birine. 
Hunermend in, xwendakar in, bi 
qewet in û mala xwe jî diparêzin. Di 
fîlmên kurdan ez dibînim, dixwazin 
problem û karesatên li ser jinan bê-
jin, weka klîşe bûne ev - ez nabê-
jim tune ne, hene – lê dîsa jî divê 
meriv nimûneyên mezin çêbike 
ku jin qewetê ji sînemayê wergirin 
û xwe biguherînin. Bila hertim ne 
weka mexdûran bin.

Fîlmê te yê Mala Bêbanî ji 
gelek festîvalan; festîvala Brati-
slavayê, Montrealê xelat wergirt. 
Helbet di festîvala Duhokê da jî 
xelata temeşavanan ya fîlmê herî 
baş ya metrajdirêj girt. Jixwe tu 
jî Duhokî yî, gelo hîseke çawa bû 
bo te ku te xelatek ji welatê xwe 
û ji hemwelatîyê xwe bigirî?

Bi rastî ez gelek ditirsîyam. 
Temaşevanên kurd hişk in, tiştek bi 
dilê wî/ê nebe. Radibe û ji salonê 
derdikevin û bo te diyar dikin ka ji 
fîlmê te hez kirin yan ne. Festîval 
di saloneke pir mezin da bû, nêzîkî 
hezar kes tê da bûn. Pir kes li wir 
bûn, aktor li wir bûn, derhêner û 
çêker li wir bûn û dema fîlm hate 
nişandan gelek kêfa min hate. Min 
xwe şad hîs kir dema rêz li wî karê 
min hate girtin. Pîrozbahîyek ji dil 
bo wî fîlmî li min hate kirin. Bi rastî 
ez pê hesîyam ku ew kêfxweş bûn 
ku jineka kurd ji wê derê, fîlmekî 
wisa çêkirîye û belkî bibe nimûne 
ji bo jinên din. Duhokê û Başûrê 
Kurdistanê bo fîlm çêkerên dinê 
diyar bike. Fîlmê temaşevanan 
jî li ber dilê min gelek xweş bû. 
Temaşevanên kurd jî zor bûn û 
kêfa wan hat. Min bi dil û can e w 
xelat wergirt.

Festîval di sînemayê da ci-
hekî pir girîng digirin, bi tey-
betî di sîenamya gelên bindest 
û sînemaya kurdan da. Gelo tu 
festîvalên kurdan çawa dinirx-
inî? Çiyê festîvalan baş in, çiyê 
wan xerab in?
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Xwedê, festîvalên kurdan ge-
lek girîng in. Ez dixwazim vî tiştî 
diyar bikim û divê piştevanîyeke 
mezintir hebe, budçeyeka aborî jî 
divê hebe. Meseleyên aborî gelek 
caran xwestek û hestên mirovan 
diqedîne. Eger alîkarîyeka aborî 
heba, festîvalên me jî bi ser dike-
tin. Lê dîsa jî pêngavên gelek me-
zin hatine kirin. Ez naxwazim bi 
piranî behsa tiştên negatîf bikim 
çîmkî zanim şerekî gelekî mezin 
e, karekî kulturî û hûnerî bikî di 
nav komeleyên kurdî da. Em weka 
welat jî ne azad in, dewleta me 
tune ye. Ew tiştên ku em dikin jî bi 
zehmeteka gelek mezin dikin. Ji bo 
wê jî ez dixwazim piştevanîya van 
tiştan bikim.

Bi rastî jî festîvalên kurdan bo 
gencan û derhêneran gelek girîng 
in. Dema li Duhokê festîval tê çêki-
rin ji her çar perçeyên Kurdistanê 
li wir kom dibin. Bi vê çandê em 
hevdu nas dikin, danûstendinekê 
li ser sînemaya kurdî dikin. Wê 
demê em dinêrin ka li Bakur çi 
fîlm çêbûne, çi çêker hene, em pê-
divîyê ji fîlmçêkerên jin yên Bakurî 
dinasin. Sosyalîzebûna wan cuda 
ye, qeweteke din heye bi wan ra. 
Ji aliyê din fîlm hene li Rojhilatê 
Kurdistanê bê set jî hatine çêkirin 
lê bi rastî ji aliyê hunerî ve gelek bi 
qewet in, gelek baş in. Îhtîmal heye 
karikirina sînemaya îranî jî li ser 
wan hebe. Belê, ev cudadîtî ku me 
parçe parçe kirine lê tiştek heye di 
nav da sînemaya kurdî reng û reng 
jî dike.

Di heman wextê da bingeheke 
ji bo gencan ku dibe weka fîlm-ak-
edemîyek, dibe shop (atolye). Gênc 
tên fîlman temaşe dikin, danûs-
tendinek dikin. Ez behsa Başûr 
bikim. Heta niha ji bo fîlmçêkerên 
gênc, piştevanî tunebû, tenê bi 
rêya festîvaln heye. Akademîyên 
fîlman jî tune ye. Beşek heye di 
nav akedemîyên din yên hunerî da 
lê ew beş gelek girîngîya xwe nade 

gencan. Mixabin, hê jî sîyasetmaderên kurd gelek baş fêm nekirine sîne-
mayê ku sînema tiştekî weka nîv-dewletî ye jî. Kurdan, meseleyên wan 
yên sîyasî û komelî li ser perdaya spî diyar dike. Girîngîya xwe nedane 
ser sînemayê lê divê bidin.

Heta niha dema pênaseyek li ser sînemaya kurdî tê kirin, diyas-
pora pir nakeve nav sînemaya kurdî, wê piçek piştguh dikin lê em 
zanin ku êdî piranîya berhemên sînemaya kurdî ji diyasporayê der-
tên û fîlmên dertên jî piranîya wan serkeftî ne. Gelo, tu wekî keseka 
ji diysporayê sînemaya kurdî û rola diyasporayê ya li ser sînemayê 
çawa dibînî? Tu sînemaya kurdî di çi astê da dibînî û bi te dê were 
kîjan astê?

Belê, weka zarokekî ye sînemaya me. Di nav şerî da mezin bûye, 
travma hene, bê û ba tune ye, xwedîyê wê tune ye. Ka çawa zarokên 
kurdan xwe bi xwe mezin dikin, bi pêş da dixin sînemaya kurdî jî wisa ye. 
Bêxwedî ye, tenê ye lê hêdî hêdî mezin dibe.

Fîlmçêkerên diyasporayê yên kurd, alîkarîya aborî werdigirin, bûr-
san digirin û diçin akademîyan û sînemayê dixwînin. Bi min xwendina 
sînemayê gelek girîng e. Sînemagerên kurd îhtîmamê bi nivîsa çirok û 
senaryoyê nadin. Gelek caran dibînim hizrên wan pir xweş in lê bi çêki-
rina çîrokê ew hizir lawaz dibe. Çimkî sînema ne tenê hûnerî ye lê kar 
gelek caran teknîkî ye jî. Bi rojan, bi heftîyan û bi salan li ser çîrokekê 
kar bikî; karekterên xwe baş çêbikî, senaryoyê ava bikî ku temaşevan 
bawerîyê pê bînin. Mesele jî ew e, xwendin e. Lê gelek genc êdî diçin 
derve, dixwînin xwe perwerde dikin û bawerîm dê fîlmên baş derxin. Ji 
ber vê çendê jî ez di wê bawerîyê da me ku ê çîrokên gelek baş derkevin. 
Heta ez dibînim ku sînemagerên kurd li hember çend welatên rojhilata 
navîn cihê xwe baş baş girtine di festîvalên navdewletî da. Yanî her sal 
yek du fîlmên kurdan bêpere, bê îmkanîyet û bê teknîkî jî çîrokên wan 
dîyar dibin. Ez bi wê gelek serbilind im jî ev zarok bê dê ye û bê bav e 
jî rêya xwe dibîne û ez bawerim ev hê pêngavên yekem in û em hê jî li 
destpêkê ne. Ji bo vê jî meriv dibê bi dilfirehî li wê meseleyê binêre. Û 
divê piştrast û jê bawer be.

Tu ji bo qenalên almanî ji bo Netflix û Amazon Primeê jî dixebitî; 
fîlm û rezefîlman dikişînî. Gelo di navbeyna sektora sînemaya ci-
hanî û sînemaya kurdan da çi cudahî hene? Pirsgirêkên herî zêde te 
aciz dike di nav sînemayê da û bi taybetî jî di sînemaya kurdî çi ne? 
Jixwe te piçek behsa teknîkê û xwendina sînemayê kir.

Dibêjin ji bo fîlmekî baş senaryo tiştê herî girîng e. Carna hin hevalên 
min yên Başûrê Kurdistanê henekên xwe bi min dikin, li min digerin dibê-
jin tu çi dikî, dibêjim li ser senaryoya xwe kar dikim. Dibêjin ma bû çi, hê 
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neqedîya? (dikene) Lê bes mesele divê wisa be. Her pirsekî dikeve nav 
hişê temaşevanekî ku dê senaryoya te lawaz bike, nemîne. Temaşevan 
jî ne bêhiş in. Dema temaşevan çîroka te bibînin, divê bawerîya wan bi 
te were bê ka tu fîlmçêkerekî baş î, yan na. Divê tu hizr bikî ka tu vî fîlmî 
ji bo kê dikişînî; bo xwe çêdikî yan dema biçî festîvalekî temaşevan sêr 
bikin. Tiştê herî sereke divê ev be. Divê derd ew be ku weka fîlmçêker 
ka ez çi digihînim temaşevanan. Divê armanca senaryoyê eşkere be û 
xîtabê temaşevanên xwe bi awayekî serkeftî bike.

Mesleyeka din a ferqa navbeyna sînemaya kurdî û sînemaya ew-
ropayê ew e ku li vir departman û karmend hene. Gelek caran di nav 
fîlmên li Kurdistanê tên kişandin da dibînim ku kesek mecbûr dimîne 
du sê rolan bigire ser xwe. Mînak mirov dibe berhemhêner, nivîskar û 
derhêner. Îja xeletî jî di vir da ew e ku tîm baş nayên çêkirin. Çawa? 
Divê her kes di beşa xwe ya hunerî da baş kar bike. Ev bazarek e. Pirê 
caran yên makyajê dikin yên cilûbergan amade dikin tune ne. Wê demê 
meriv mecbûr dimîne ji der ve bibîne. Îja ger sîstemek heba li Kurdistanê 
û piştevanîya wan gencên ku dixwazin bibin pisporê makyaj, ciliûberg, 
ronahî û kamerayê û hwd. belkî di paşerojê da me jî weka tîmek hereket 
bikira. Çimkî dibêjin her derhênerîkî dixwaze fîlmekê bikêşe pêdîvîya wî 
bi ordîyekî heye ji bo ku tu bikaribî çîroka xwe binî ser perdeya spî. Der-
hênerek ti carî nikare fîlmekî serkeftî çêbike.

Gelo problemek wisa jî tuneye, bi min her kesên ku di nav sîne-
maya kurdî da kar dikin dixwazin bibin derhêner?

Bi min ev mesele ji ber dîyarbûna derhêner tenê ye. Nêrîneka bi 
rastî jî xelet e. Ger her departmanek qiymeta xwe bigirtana, qedrê wan 
hebûya û di karên xwe yê hunerî da bi rastî jî azad bûna û alîkarîya wan 
ji bo fîlm bihatana xwestin, ez bawer dikim dê pir kes bibûna kamereman, 
li pişt kamerayê; bi deng, bi ronahîyê, makyaj û bi cilûbergan ra meşxûl 
bibûna. Lê bes heya niha tenê derhêner diyar dibe. Mesele jî ew e.

Em werin pirsa dawî. Gelo tu karî behsa projeyên xwe yên pêşero-
jê bikî? Çi di nav sînemaya kurdî çi jî di nav sînemaya cîhanê da.

Niha ez ji bo Disney Plusê li ser rêzefîlmê kar dikim. Ev jî behsa 
yekemîn polîsê reş yê li Almanyayê dike ku di salên 80î û 90î da. Ew jî 
wê demê rastî nijadperestîyê tê – me jî pêşî piçek behs kir – ku dixwa-

ze li Almanyayê cihê xwe bibîne û 
bê qebûlkirin. Çîrokeka dîrokî ye û 
ew kes bi xwe jî heye û ev jî dibe 
rêzefîlmek.

Piştî wê jî ez ê fîlmekî zarokan 
çêbikim. Qehremana min keçike-
ka kurd e ji Rojavayê Kurdistanê 
ye. Ew jî hatîye Almanyayê û beh-
sa şerê wê dike ku dê çewa rêya 
xwe bibîne li vir cihekî bigire. Ez 
pirê caran dibînim divê meriv bi 
zaroktîyê dest bi tiştekî bike. Sîne-
ma jî weka dibistanekî ye, divê 
mirov ji destpêkê dest pê bike ka 
çîrok çi ye, qehreman kî ne. Ji ber 
vê jî min dixwest fîlmekî zarokan 
çêbikim.

Piştî vê jî ez dixwazim li ser 
berxwedana jinên Rojavayê Kurd-
istanê yekî çêbikim lê ji perspek-
tîfa me kurdan. Çimkî heya niha 
fîlmçêkerên biyanî çûne berxwe-
dana jinên kurd nîşan kirine. Lê 
ez vê jî bêjim nêrînên wan jî gelek 
xirab e. Ew bi nêrîneke gelek spî 
behsa jinên kurd dikin. Nêrîna spî 
yanî nêrîneke ji derve ye. Ew jî van 
çîrokan ji bo xwe bikartînin. Lê bi 
me ev çîrok, ev kes gelek şexsî ne; 
dibe xwişk û birayên me bin, dê û 
bavên me bin, cîran û hevalên me 
bin.

Jixwe meseleya berxwedana 
jinan û jinên kurd jî gelek dûr û kur 
e. Şêweya wan gelek xirab e. Wan 
jinan dikin wek Ramboyan. Bi vê 
yekê jî wan seksûalîze jî dikin. Bi 
wê şêweyê wan jinan ji mirovanîya 
wan dûr dikin, wan dikin weka ro-
botan. Ev şaş e. Dema ew dikêşin 
ji dezgeyên kurdan pere hildigirin û 
bi nêrîna xwe dikêşin. Ew jî dibêjin 
jixwe em propagandaya kurdan di-
kin, alîkarîya wan dikin. Bi rastî ez 
ji vê yekê zêde aciz bûm. Lê me 
rêyek dîtîye him em dê bi aweyekî 
rexneyî lê binihêrin û çîroka xwe bi 
zimanê xwe bêjin. Me budçeyek 
jî heye ka em ê binêrin dê tiştekî 
çawa çêbibe.
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“Rihê miravî dişibe kanîyekê 
/Başî û nebaşîyê bi hev ra di-
herikîne /Hez û nefret ji heman 
çavkaniyê xwedî dibin /Ji kesên ku 
tî bûne ra her du jî şirîn tên.”

Zanyarên Erîdû



e-Kovara Hunerî ya Sînemayê| Temaşe

26

Sînema qadeka hunerê ya herî 
berfireh e. Hemû qadên hunerê; 
muzîk, wêje, peyker, nîgar, reqs 
(dans) û avahîsazî bi awayekî zindî 
di nava hunera sînemayê da dika-
rin bên komkirin. Ji ber vê sînema bi 
hêsanî weke hunera heftem hatîye 
pênasekirin. Sînema hunerên din 
bi rengekî wisa di nava xwe da 
bi cîh dike ku vediguhere hunere-
ka ahengsaz. Hunereka bi evqasî 
bi berfireh û piralî ne pêkan e ku 
ji heqîqet û rastîya mirovî, rastîya 
civak û neteweyan bêpar bimîne. 
Ji ber vê jî mîna qadên hunerê yên 
din sînemayê jî bi vegotina çîroka 
rasteqînîya mirovî dest bi rêwîtiya 
xwe kirîye. Îro jî di cewherê xwe 
da hemû huner, nemaze sînema bi 
çîrokên xwe rewş û ehwalên mirovî 
vedibêje. Ji bo vê rastîyê çend pirs 
tên hişê mirov: çîroka mirovî çawa, 
çi wext û bi çi rengî destpêkir? 
Lêgerîna xwe, nasîn û fêhmkirina 
hemû hebûnê ya mirovî; li bersiva 
pirsa qedîm ya ‘ez kî/ê me, hebûn 
û afirînerî çi ye? Bûye destpêk û 
bingeha çîroka mirovî.

Mirov cara pêşîn bi maneyê, 
bi lêgerîna wateyê dest bi çîroka 
xwe kirîye. Ev çîrok wekî bûyerên 
mîtolojîk gihîştine roja me. Di dest-
pêkê da bi devkî, pişt ra jî bi nivîskî 
çîrokên mîtolojîk cihê xwe di cîha-
na “modern” da girtine. Lêbelê divê 

neyê ji bîr kirin ku di her serdem û çaxên dîrokî da qewimîn û bûyerên 
mîtolojîk ji hêla mirovan ve hatine peydakirin. Mirov ti carî bê mîtolojî 
nemaye. Bi nirxandina Campbell; mîtolojî çi heyînên ku bi çalakîya laş û 
hişê mirovî ra derketine, ji hemûyan ra bûye çavkanîya îlhamê. Huner, 
felsefe, ol-bawerî, xeyal û vedîtinên mezin hemû şopa mîtolojiyê digirin 
ser xwe (Campbell, 2013:13). Mîtolojî di cewherê xwe da hilberînên bine-
hişîya civakî ne; hest, tirs, qebûlkirin-neqebûlkirinên deh hezar salan, bi 
kurtasî di her alî û wateyê da cerebeyên mirov û civakî ifade dikin. Mîtolo-
jî çawa ku çand û civakan bi bandor dikin; bi heman rengî ji çand û civaka 
ku di navê da derdikevin jî bi bandor dibin. Mîtolojî şopên civakên xwe 
hildigirin ser xwe. Ji ber vê zindî ne, timî xwe nûjen dikin û digihîjin nifşên 
nû. Mirov timî li kok û rehên xwe digere, dixwaze xwe û hebûna xwe, 
hemû jîndarî û afirînerîyê fêhm bike. Ji ber vê mirov li dû şopa çîrokên 
xwe yên serdemên mîtolojîk û antîk in. Heger derdê sînemayê mirov be, 
hemû gerdûn, hebûn û afirînerî be, arezû-azwerî û meraqa bêdawî ya 
mirovî be teqez dê ji mîtolojiyê sûd bigire, mîtosên nû biafirîne.

Mîtolojî bi qasî ku tê zanîn zêde xwedî bandor e lewra mîtolojî qadên 
têvel yên wekî dîn, felsefe, psîkolojî, etnografî, antropolojî, huner û hwd 
bandor dike û ji hêla van ve jî tê bikaranîn. Ev rewşa bibandor ya mîtolo-
jiyê pênaskirina wê jî zehmet dike. Ji ber vê M. Elîade ji bo pênaseya mî-
tosê wiha dibêje: Pênaseyaka mîtosê ya ku hemû zanyar li ser hev bikin 
û kesên ku di vê mijarê da ne pispor in jê fêhm bikin, dê zihmet bibe (M. 
Elîade, 2016:16). Bo vê şûna ku em rasterast behsa pênaseya mît/mî-
tosê bikin, bi mijarê re jî girêdayî em dikarin hin taybetiyên karakterîstîk 
yên mîtosan vebêjin.

TAYBETMENDÎYÊN KARAKTERÎSTÎK YÊN MÎTOSAN:
Di serdemên berîya dîrokê de bi çîrok, efsane, afirandina Xwedê 

û Xwedawendan mirovî hewil daye heqîqeta serdema xwe rave bike. 
Lewma jî di her mîtolojiyê de di serî da afirandin heye. Hemû xweza û 
afirînerî tiştekî zindî û çalak e. Bi vê rêwîtiya afirînerêya mirovî dest pê 
dike. Di hemû pirtûkên olan û miqedes da ev heye. Ji ber vê di mîtosan 
da tiştekî bêgîyan, pasîf û bêrist tune ye. Her tişt li gorî rista xwe, her 
hebûn li gorî wateya xwe di nava ahengekê da cihê xwe digire. Ev rastî 
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bi sembol, metafor û motîfan wisa tê xemilandin ku mirov jîyana heyî pir 
cudatir daxilê jîyaneka nû dibe. Ji ber vê mîtolojî ji şîroveyên ra vekirîne. 
Cîhana mîtolojîk cîhaneka nêzî azadîyê ye. Lewra di mîtosan da tu sînor, 
astengiyê dernaxin û tên derbaskirin, lehengê/a mîtosê di rêwîtiya xwe 
da hemû tixûb û qedexeyan bin pê dike, di dawîyê da yan serfiraz dibe 
yan jî nagihîje armanca xwe bi awayekî trajîk di vê rêwîtiyê de têk diçe û 
dimire. Ji ber vê mîtos çîrokên lehengan e. Em di çîrokên van lehengan 
jî di lehengan da çîrokên rastî û xerebîya xwe dibînin. Di encamê da le-
heng yan me dilşad dike yan me xemgîn dike yan jî ji holê wenda dibe, 
encamê ji me ra dihêle. Li gorî vê dema em avakirin û çêkirina çîrokeke 
fîlmekê, rastîya sînemayê bînin ber çavên xwe, em ê bibînin ku sînema 
çiqasî dişibe mîtolojîyê. Tecimer, fîlman; wekî rêya modern ya vegotina 
çîrokan, şêweyê hemdemî yê çêkirina mîtosan dibîne û destnîşan dike 
ku rêwîtiya lehengên mîtolojîk û rêwîtiya lehengên (karakter) fîlman di 
heman merhaleyê da derbas dibe (Tecimer, 2006). Bi vê pênaseyê jî em 
dibînin ku zimanê çîrokvegotinê zimanekî gerdûnî ye.

 » Mîtolojî teqez bi dîrokê ra eleqedar in. Her bûyera dîrokî li gorî rastîya 
dem û dewrana xwe, li gorî cih û erdnîgariya mîtolojîyek afirandîye. Ji 
destanên lehengan bigire heyanî tofan û bobelatên xwezayî hemû ji 
vê hêlê ve bûne mijara mîtolojîyan.

 » Mîtolojî ji alîyê zanistên cuda û têvel ve tê nirxandin û têkilîya wê 
hema bêje bi hemû zanistan ra heye. Ji ber vê mîtos rewşa seretayî 
ya civak û neteweyekê tînin ziman. Afirandin û pêşketina neteweyekê; 
pêkhatina civakekê bi awayekî mîtîk û bi sîmge-motîf û sembolan tê 
bilêvkirin. Dema behsa vê rêwîtîyê tê kirin, afirandina çandek û mi-
letekî ya serdemên qedîm tê ziman.

 » Di mîtolojiyan da arezû û azwerîyên mirov yên veşartî û yên ku ha-
tine çewisandin tên ziman. Bi îfadeya Jung mîtos derhişîya kolek-
tîfî (Jung, 2020:93), fikirên kolektîf yên civakekê îfade dikin. Mîtolojî 
arezû û xwestekên kolektîf ji vê bêhtir yên veşartî û guneh vedibê-
jin. Bi xemilandina motîf û sembolan bêtatmînîya arezû û xwestekên 
mirovî yên veşartî û kolektîf tên ravekirin. Ji vê hêlê ve xewn û mîtos 
pir dişibin hev. Arezûyên nepen yên ku mirov di binehişîya xwe da dijî, 
di xewnan da zindî dibin û jîyanek û cahaneka alegorîk tê afirandin. 

Ji bo milet û civakan ev wekî 
mîtosê xwe dide der û mirov 
dikeve nava jîyan û cîhana ale-
gorîk û fantastîk ya mîtolojîyan. 
Hezkirina Xwedê-Xwedawend, 
gunehê ku ji hêla lehengên mî-
tosan ve tê kirin vê rastîyê ved-
ibêjin. Mirov û civaka wî dema 
ku xwestek, azwerî û arezûyên 
xwe bi hêsanî neanîye ziman bi 
awayekî mîtîk vegotiye. Lewma 
jî di mîtosan da gelek tebeqe û 
şêweyên cuda yên jînê hene. 
Hinek tişt aşkere li ber çavan 
e, hinek jî bi sembol û motîfan 
hatine honandin, wekî razên 
veşartîne. Ji bo vê sirûşt wekî 
karakterekî mirovî tê nirxan-
din, xweza bi daxwaz, xeyal 
û tirsên mirovî re tê karak-
terîze kirin. Afirandina Xwedê û 
Xwedawendên pir mezin ji her 
tiştî ra û ji bo her tiştî afirînerek 
çêkirin; ev bi sembolên xwezayî 
pênasekirin vê dide nîşandan. 
Ji ber vê cîhan, jîyan û rastîya 
mîtosan alegorîk e, metaforîk û 
sîmgesel e.

 » Ji hêla naverokê ve mît/Mîtos 
ji hev cuda dibin, li gorî çanda 
ku ji navê derketine teşe digi-
rin. Li gel vê di hemû mîtosan 
da hin motîf-sîmge û sembolên 
mişterek, arketîp(Jung, 1980:3-
5) û kilîşe wekî hev in, ev di 
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hemû mîtosan da mevcûd in. 
Vegotina mîtosan li ser van teşe 
digire. Di vê wateyê da tiştê ku 
mîtosê karakterîze dike lêgerî-
na leheng ya mikemelîyetê ye, 
ya vegera kok û cewhera xwe 
ye. Rêwîtîyeka fantastîk ya ku 
hemû qanûnên fizîkî yên dem, 
serdem û mekan îhlal dike jî 
dibe karakterekî mîtosê. Di vê 
rêwîtîyê da têkoşîna leheng ya 
li ser hîmê dijberîya başî û ne-
başiyê, cerebe û çalakiyên wî 
derdikevin holê. Ev rêwîtî hem 
rastî û karakterê leheng , hem 
taybetmendîya karakterîstîk ya 
bûyera mîtîk hem jî alîyê mî-
tosê yê çandî, civaknasî û bîr-
dozî çawa pêk tê û fonksiyona 
wê çi ye nîşanê me dide. Zîra 
bi lehengê/a mîtosê ra xweanî-
na li gel hev, ew ji xwe ra esas 
girtin, bingehê avakirina mîtosê 
ye. Lewra di rastîya dîrokî ya 
mirovatîyê da hin motîf, rîtuel 
biguherin jî xwe timî didomînin. 
Di heman demê da lehengê/a 
mîtîk li mikemelîyet û ahengê, 
jîyaneka xweş, bêpirsgirêk û 
ahengsaz digere; arezû û xwes-
tekên mirovî, bêmiriniyê digere. 
Ji ber vê ew heyîneka/î ser-
sirûştî ye (M.Elîade, 2016:17).

 » Ji alîyê ontolojîk ve mîtolo-
jî ji meram û pirseke mirov ra 
bûye bersiv, bi rista ku êş, azar, 
elem û trajediyên mirovî bigire 

li ser xwe rabûye. Wate daye dinyayê, dinya manedar kirîye û xistiye 
dergûşa jîyanê.

Bi cewherî mîtosan derd, azar, daxwaz, arezû û azwerî, serfirazî û 
têkçûn, gihîştina rastî û heqîqetê, hebûn û afirandin anîne ziman. Mîtolo-
jîyê însan, hebûna wî û hemû afirînerî ji xwe ra kirîye derd. Her tiştên 
jîyanê bûne mijara mîtosan.

TÊKILIYA SÎNEMA Û MÎTOLOJÎYÊ
Di sînemayê de bi gelemperî mîtolojî bi du şiklî hatîye destgirtin; 

di fîlman da yan rasterast fîlmê çîroka mîtolojîk hatîye kişandin yan jî 
çîrokeke mîtolojîk tevlî pevbestina fîlmê hatîye kirin. Herçiqas mîtolojî bi 
serdema berîya dîrokê re bê têkîldarkirin jî di roja me da ji gelek aliyan ve 
kavilên mîtolojiyê di serdema “modern” da jî hikim dikin. Nîşaneyên li ser 
al û flamayan, sîmgeyên miqedes û pîroz, motîfên ku tên bikaranîn hemû 
bingehên xwe ji mîtolojîyê digirin. Lewra mîtolojî hîmê hemû afirînerêyên 
mirovî ne. Di vê wateyê da ji hêla tecrûbeya temaşekirina fîlmê ve sîne-
ma wekî mîteka modern, şêweyekê domdarîya mîtîk ya modern nirxan-
din mimkun e (Elîade, 2020:36). Heta di vê hêlê da Tecimer sînemayê 
wekî ‘mîtolojîya modern’ dibîne û vê nirxandinên dike: Sînema tenê 
bi bûyîna mîtolojîk ya modern ra nemaye, koka xwe jî di mîtolojiyê de 
dîtîye. (...) Sînema bi demê re bûye navenda serdema modern ya ku 
tê da çîrokên mîtolojîk tên hînkirin. Di serdemên seretayî da peywira 
şaman an jî zanyaran ya înasyonê, bi demê ra cihê xwe ji derhêner ra 
hîştîye. Derhênerên fîlman bûne afirîner û vegotkarê mîtosan. Bandora 
sînemayê ya wekî mîtosan heye ku mirovan bi bandor dike, diguherîne û 
vediguherîne (Tecimer, 2006:112)

Bi vê nirxandinê re girêdayî, di serî da têkilîya sînema û mîtolojî ji alîyê 
avahî, form û naverokê ve, ji hêla tecrûbeya temaşekirina fîlmê ve dikare 
bê çêkirin. Taybetmendîyên karakterîstîk yên mîtolojîyê ku me li jor anîn 
ziman ji bo sînemayê jî derbasdar in. Di vê wateyê da şopa têkilîya sîne-
ma û mîtolojîyê bi marîfet û qabîlîyeta taybetîyên karakterêstîk, motîf, 
metafor û sîmgeyên hevpar, arketîp û kilîşeyan domandin gengaz e. 
Freud jî ji hêlekê ve wekî Platon fikirîna dîtbarîyê wekî formeka kêm ya 
destpêka fikirînê diwesifîne û forma fikirîna dîtbarîyê ji alîyê pêvajoya 
derhişî ve destnîşan dike û forma fikirîna dîtbarîyê li gorî bêjeyên bêhtir 
nêzî derhişîyê (Freûd, 2020:89) dinirxîne. Bi vê pênaseyê jî mirov dika-
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re sînemayê wekî huner û formeka 
fikirîna dîtbarîyê bigire, binirxîne û 
têkiliya wê bi mîtolojiyê re deyne.

 » Lewra sînema jî wekî mîtosan 
bi pêvajoyên serhişkî ra ele-
qedar e. Bi vê rastîya xwe ra 
hemû kêmasîyên fikirîn, arezû 
û xwestekên çewisandî, da-
xwaz û xwestekên veşartî yên 
mirovî û mirovatîyê di her astê 
da bi awayekî zindî dibîne li 
ser perdeya sînemayê û wan 
azad dike, bi sembol, meta-
for û sîmgeyan bangawaziya 
wan dike. Bi gotineke din; di vê 
serdema “modern” da hunera 
herî ciwan û modern sînema 
mîna mîtosan her çewisandin û 
xwestekên mirovî, rastîya wî bo 
rengekî kolektîf îfade dike. Tu 
dibêjî qey, bîranînên mirovî yên 
zarokatiyê ji nû ve zindî dike, 
dinirxîne, di demeka sinorkirî da 
risteka terapiyê digire ser xwe 
û mirov ji cîhana heyî derdixe 
dibe nava cîhaneke sînematîk.

 » Wekî mîtos û xewnan sînema 
jî bi dem û mekanekî ra sînor-
kirî nîn e, hemû qanûnên fizîkî 
yên wext û mekan bi her awayî 
îhlal dike, mekan û wextekî 
sînematîk diafirîne. Di vî dem 
û mekanî de leheng bi îfadeya 
sînematîk serkarakter-karakter/
tîpolojî rêwîtîyeka fantastîk pêk-
tîne.. Serpêhatî û cerebeyên 
karakter di encama vê rêwîtîyê 
da derdikevin. Heman rengî 
karakter fîgûrekî/a mîtîk e. 
Rêwîtîya fîgûrê/a mîtîk, cerebe 
û serpêhatiyên wî/ê peyame-
kê, meselekê di nava xwe da 
dihewîne û rê li ber vedike ku 
temaşevan bi karakter re xwes-
tekên xwe, rastîya xwe, cerebe 
û serpêhatiyên nû bibîne, bîra 
xwe û di navbera xwe û karak-
ter da eleqeyekê çêbike, wekî 
model bi karakter (lehengê/a 
mîstîk) ra yekbûnekê ava bike. 
Ev di roja me da tenê bi karakter 

ra nayê temsîl kirin, bi pergala 
star/stêrk ra bi roleke çandî, ci-
vakî, civaknasî û bîrdozî digire 
ser xwe. Di serdema me da 
karakterê/a sînematîk adeta bi 
rista lehengê/a mîtîk tîne cih û 
belavî nava çand û civakê dibe. 
Bi temsîlkirina bîrdozî û netew-
eyî tev digere.

 » Sînema herçiqas weke hunere-
ka derhênerî bête zanîn û fîlm 
li gorî fikir, nêrîn, felsefe/bîr-
dozî û paradîgmaya derhêner 
bên li ser perdeyê û derkevin 
pêşberî temaşevanan jî fîlm 
karakterekî/a kolektîf û girseyî 
di nava xwe da dihewîne. Ji ber 
vê sînema hem ji hêla dramatîk 
ve hem jî di hêla form, naver-
ok û vegotinê da bi motîf û 
metaforên hevpar û gerdûnî, 
arketîpên ku di hemû çand û ci-
vakan de mişterek in û hene, bi 
kilîşeyên ku her kes jê heman 
wateyê derdixe, teşe digire. Bi 
qabîlîyeta karakterê/a girseyî 
û kolektîf kodên sînematîk, 
gerdûneke sîmgeyî û metaforîk 
ya sînematîk, zimanekî sîmge-
sel yê sînematîk derdikeve 
holê. Her çiqasî ev ji hêla çand 
û neteweyan ve cuda bibe, her 
civak derdê xwe vebêje jî bi 
cîhana sînemayê ev rastî ve-
diguhere karakterekî/a mîtîk yê 
sînemayê, sînema adeta dibe 
mîtolojîyeka gerdûnî.

ENCAM
Sînema hêza xeyal, xeyalkirin 

û fantezîyê ya serdema me ye, 
hêza cîhaneka fantastîk, ûtopîk û 
dîstopîk e. Heger dê sînema di roja 
me ya îroyîn da wekî mîtolojîyê; 
dinyayê, jîn û jîyanê watedar bike, 
bi fikirîneka ditbarî me ji zeman û 
mekanê heyî derxe û ber bi rastîyê 
ve bibe divê ji rastîya mirovî qut 
nebe. Sînema me dibe dem û ci-
hekî sînematîk, çawa ku di çaxên 
qedîm da di mabedan de li dora 

agir mirovî kom dibûn û rîtûelek 
pêk dianîn, îroj vê sînema dike. 
Lewra bi temaşekirina fîlmekê re 
hemû temaşevan rîtûelekê pêk 
diînin.

Çîroka mirovî dibe ku ji roja 
destpêkê û vir ve neguherî be û 
mirov timî li heman tiştî digere. Bi 
zimanê mîtolojîyê em bibêjin; roja 
ku Adem û Hewa gotina Xwedê gu-
hdar nekirin, fêkîya qedexe xwarin, 
guneh kirin û ji xwe hesiyan û ji bi-
huştê hatin derxistin û vir ve, çîro-
ka mirovî didome û dawîya wê ne-
hatîye. Ji ber vê mirovatîyê mîtosên 
li ser hebûnê, destanên lehengîyê, 
têkçûnên trajîk, rêwîtî û lêgerînên 
dûvedirêj û bêdawî; têkiliyên civakî 
û zayendî, rewşa aborî û çînî, xe-
rabî û dexesîya mirovî; safîtî, paqijî 
û bêdewîya mirov û jîyanê û hwd 
hemû tiştên derheqê mirov, jîyan û 
xwezayê da bûne mijarê mîtosan. 
Di roja me da wekî mîtolojîya mod-
ern sînema jî dikare her tiştî, hemû 
mijarên derheqê hebûna mirov, 
jîyan û xwezayê da ji xwe ra bike 
mijar û çîrokên nû û xweş ji bo 
mirovatî û hemû gerdûnê biafirîne 
û bihone. Di mabetên hemdemîn 
da van çîrokên xwe ji mirovan ra 
vebêje û pêşkeş bike.
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 MODERN LOVE: 
Eşq ji bo Her Kesî ye
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Eşq tenê li dora me nazîvire û 
agirê wê me tenê naşewitîne. Eros 
ji nava hemû kaînatê tenê tîrên 
evînê bernade dilê me. Eşq ji bo 
her kesî ye, her kes di narê eşqê 
da dişewite. Hinek di nav narê 
eşqê da dibirijin û hinek jî dibin 
xwelî. Eros tîrê xwe diavêje dilê 
hemû zindîyan.

Di van demên dawî da di Am-
azon Primê da xebata herî hêja 
rêzêfîlmê Modern Love dixwîye. 
Kurdîya wê Eşqa Modern ango 
meriv dikare bêje Evîna Modern e. 
Modern Love, hemû cureyên evînê 
derdixe pêşberî me temaşevanan.

Dema bayê eşqê bi me digire 
meriv dîn û har dibe. Li ber wî 
bayî geh bi wir da û geh jî bi vir da 
diçe û tên. Li gorî bayê tê em xwe 
û planên/rotaya xwe diguherînin. 
Qet û qet li dawîya encamê nafiki-
rin û xwe diavêjin nav wî agirê har 
û dijwar.

Modern Love bi sed şeklî, agirê 
eşqê nîşanî temaşevanên xwe 
dide.

Meriv bi saya rêzefîlm hînî ge-
lek şewatên eşqê dibe.

Meriv bi empatîyê xwe dixe 
şûna lehengên wê.

Bi wan ra meriv carek din û ji nû 
ve li ber bayê eşqê dikeve.

Meriv bi wan ra leqayî êş û to-
fanên nû tê.

Meriv bi wan ra hînî gelek 
lezetên eşqê dibe.

Tişta nehatî serê me, tişta me di 
jîyana xwe da tam nekirî bi saya vê 
xebatê, meriv fêr dibe û tam dike.

Ev xebat heta niha du sezon 
hatîye kişandin. Her sezon ji 8 
beşan pêk tê. Her beş 30-35 deqe 
didome. Her beş bi tena serê xwe 
çîrokek e û ti eleqeya wê bi beşên 
din ra nîne (sezon:1, beş:8 îstîs-
na û surprîzek xweş dike). Di her 
beşê da çîrok û lîstikvan diguherin. 

Çîrok ji çavkanîya jîyanê bi xwe hatîye girtin, çîrokên hatine qalkirin tev ji 
alîyê mirovan ve hatîye jiyîn.

Ev xebata zêrîn pirsgirêkên eşqê bi awayekî objektîfî derdixe pêşberî 
însanan. Tiştên ku qet nehatin fikra meriv û wê neyên bîra meriv, meriv 
bi saya wan fêr dibe. Eşq çiqasî armanca însanan be jî her carî rêya wê 
timî bi strî ye û ew strî laşê me dikin xwîn û ezabek mezin didin merivan. 
Lê dîsa jî her tişt hem bi nexweşîya xwe û hem jî bi xweşîya xwe xweş 
e. Dema meriv yekê ji wan ji hundirê jîyanê derxe, wateya ya din namîne 
û hertişt tamsar dibe. Di rêzefîlmê Modern Love û di jîyanê bi xwe da jî 
meriv dibîne gava însan leqayî strîyên/zehmetîyên eşqê tên, gavek şûn 
ve diçin û terka hevala/ê xwe dikin. Însanên modern sed mixabin tirsonek 
in. Wekî di gotina pêşîyan da jî hatîye gotin; dilê tirsonek sînga gewr 
nabîne. Heger tirsonekî hebe eşq naçe serî.

Kesê di agirê eşqê da neşewite nikare bigihîje encamekê. Ya rastî hin 
caran dildar/aşiq tenê bi şewata xwe dimîne an jî dibe xwelî û nagihîje 
encamê. Lê dîsa jî eşq ne cihê tirsoneka ye. Eşq cihê wêreka ye û kesê 
wêrek dereng an jî zû be wê bigihîjin meqseda xwe.

Divê neyê jibîrkirin; eşq, ne tenê ji bo me ye. Ji bo me hemûya ye. 
Bayê eşqê an jî tîrên Eros me di ciwanîyê û di extîyarîyê da jî digire. 
Bayê eşqê an jî tîrên Eros li kesên LGBTÎyan jî dide, ew jî dibin evîndar 
û agirê eşqê çawa me bişewitînê, me ji şiklekî bixe şiklê din, heman tiştî 
tînê serê wan jî. Meriv nikare çarçoveya eşqê teng bike û eşq ti carî nayê 
sînordarkirin. Gava we sînor xistin hundirê eşqê, ew dibe rewşek totalîter 
û eşq terka we dike.

Eşq û naskirina însanên nû hertim perspektîfên nû li jîyana me zêde 
dike. Jîyan mîna Bexçeyê Babîlê qat bi qat e. Meriv bi saya eşqên nû, bi 
saya insanên nû ji cihê xwe derbasî qatên bilind dibe. Li wan cihên nû 
perspektîfa me û fikra me hêdî hêdî tê guhertin. Dema bexçe û qata me 
ya jîyanê guherî ya diguhere tenê qata bexçe ye, em xweşîyên nû û hem 
jî nexweşîyên nû fêr dibin. Jîyana me tev diguhere.

Wekî perperîkê gerek meriv xwe biavêje nava agir. Perperîk bi 
zanabûn li dor agir difire. Her dema difire û tûrekê di ber agir da diavêje 
laşê wê, perên wê hêdî hêdî dişewitin. Ew şewat wisa li xweşîya wê diçe 
û gera xwe didomîne heta per lê namînin û ji ezman dikeve nava agirê 
har û bi agir ra dibe yekwicûd. Eşq mantiqê qebûl nake û gava mantiq 
dikeve dewrê eşq bê watê dimîne û însan xwe ji eşqê vedikşînin.

Kesên aşiq dema eşqa xwe wenda dike, wekî Mecnûn meczûb dibin. 
Nizanin wê çi bikin, hemû derîyan bi destên xwe li ser xwe digirin. Lê ev 
rastîya jîyanê ye: “Tiştê dest pê bike teqez wê biqede”. Bi xweşî an jî bi 
nexweşî be her tişt diqede, tiştekî ebedî li jîyanî nîne. Lewma niha dora 
me ye û divê em dora xwe baş bikin.

Divê kesê aşiq tu carî dev ji eşqê bernede. Dibe ku eşq biguhere, 
kesê/a li hemberî me biguhere, ev yek tiştek pir normal e. Dema meriv 
yara/ê xwe wenda kir, meriv bi wê/wî ra eşqa xwe wenda nake. Eşq 
ebedî ye lê partnerê/a hemberî me beşerî ye.

Bi kin û kurtasî Modern Love me li çar hêlên eşqê digerîne. Di her 
beşê da hînî eşqên nû dike. Meriv di her beşê da hînî eşên/kêfxweşîyên 
nû tê. Bi saya wê meriv perspektîfên nû li jîyana xwe û li eşqa xwe zêde 
dike.
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LI SER ŞAHESERA ANGELOPOULOS:  

“BÊDAWÎTÎ Û ROJEK”

Omer Bextîyar
sonmezomer21@gmail.com

“Jîyan nazenîn e…”

“Wek destpêkê di dawîyê da jî rêwîtî heye.”

Theodoros Angelopoulos
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Fîlmê derhênerê hosta Theodoros Angelopoulos yê bi navê Eter-
nity and a Day (Bêdawîtî û Rojek, 1998) ji serî heta binî bi estetîka 
xwe ya hunerî, bi dîmenên sînematografîk, bi atmosfera xwe ya xas 
û melankolîk, bi plan sekansên dirêj, bi dîyalog û pirsên kûr dixwaze 
“temaşevan” an “xwendevan” li ser zeman û demên borî, zaroktî, exti-
yarî, penaberî, bêwelatî, sînorên çêkirî; yanê xulase li ser mirin û jîyanê 
bihizire û minaqeşe bike. Herweha derhêner bi vî fîlmê xwe yê felsefî 
û şiîrî me dixe nav sefer û rêwîtîyeke manewî û derûnî û dixwaze, em 
vegerin nav mala xwe, nav dil û dergehê xwe. Jixwe Angelopoulos bi vî 
fîlmê xwe atifê gotina şairê Yûnanî George Seferis ya “Di destpêkê da 
rêwîtî hebû” dike û dibêje, “Wek destpêkê di dawîyê da jî rêwîtî heye.” 
Jixwe fîlm li ser sînorên mirin û jîyanê behsa rêwîtî û sefera şairane ya 
şairekî li ber mirinê dike. Ji ber vê ye ku Angelopoulos derheqê vê fîlma 
xwe da wiha dibêje, “Bêdawîtî û Rojek” nîqaşek e li ser sînorê mirin û 
jiyanê.”

“BÊDAWÎTÎ Û ROJEK” NÎQAŞEK E LI SER SÎNORÊ MIRIN 
Û JIYANÊ”
Derhênerê nemir Theodoros Angelopoulos fîlmê xwe yê dawî ya 

“Sêbareya Sînoran” “Bêdawîtî û Rojek” (Navê Orijînal: “Mia aioniotita kai 
mia mera”), di sala 1998an de li bajarê Selanîka Yûnanistanê dikşîne 
û di heman salê de fîlm li Festîvala Cannesê, Xelata Palmîyeya Zêrîn 
bidest dixe. Herweha fîlm Xelata Jurîyê ya Ekumenîk jî qezenc dike û ji 
bo Xelatên Oscarê nûnertîya Yûnanistanê dike û mohra xwe li sînemaya 
cîhanê dixe.

“ZEMAN ZAROKEK LI BER BEHRÊ YE…”
Bi kurtasî fîlm li ser roja dawî ya şairekî ku hazirîya koça dawî dike û li 

ser bûyerên li pey hev yên wê rojê radiweste. Serlîstikvanê fîlmê Alexan-
der, li welatê xwe şair û nivîskarekî naskirî ye û ji ber nexweşîna xwe ya 
giran, wê dotina rojê li nexweşaneyê dest bi tedawîyê bike. Ji loma jî xatir 
ji mala xwe û ji xizmetkara xwe dixwaze. Dizane ku êdî veger tune ye.

Fîlm bi dengê pelên behrê û çîrokeke efsûnî dest pê dike û me dibe 
zarokatîya bextewar ya Alexander. Li ber qeraxê behrê hevalekî Alexan-
der jê ra behsa bajarê binavbûyî dike. Li gorî gotina kalikê wî, ew bajarê 
bextewar ji ber erdhejê xirab bûye û li bin behrê ketîye nav xeweke giran. 
Lê bajêr mehê carekê ji bo kêlîyekê ji avê derdikeve. Ew jî dema ku stêr-

ka sibehê naxwaze terka dinyayê 
bike da ku bajêr sêr bike. Wê deme 
her tişt radiweste. Dem û wext jî. Li 
vir Alexander bi zarokane ji hevalê 
xwe dipirse; “Zeman çi ye?” Hev-
alê wî lê vedigerîne û dibêje, “Ka-
likê min digot, ‘zeman zarokek e 
ku li ber qeraxê deryayê bi qalikên 
deryayê ra dilîze…” Fîlm bi vê pir-
sa “zeman çi ye?” dest pê bike û bi 
pirs û bersiva “sibê wê çiqas bajo?” 
berdewam dike û di nav fîlmê da 
em jî didin pey bersivên xwe.

SÎNEMAYA 
ANGELOPOULOS  
BI MUZÎKA KARAINDROU 
XWEŞTIR DIBE
Dûra em tên halê navsere 

yê Alexander. Dengê vapûr û 
keştîyan tê. Payîz e. Fîlm ji havînê; 
ji hewaya xweş û germ tê ber bi 
payîz û hewaya sar a melankolîk û 
fetisokî. Li vir muzîka Eleni Karain-
drou dikeve dewrê û meriv dikeve 
nav xewn û xeyalên kûr…Jixwe 
muzîkên Karaindrou perçeyeke 
muhîm ya sînemaya Angelopou-
los e. Ewqas ku dema Angelopou-
los dikeve bîra meriv Karaindrou, 
dema Karaindrou jî dikeve bîra 
meriv Angelopoulos yekser tê bîra 
meriv. Lewra Karaindrou ji bo 7 
fîlmên Angelopoulos muzîkên tay-
bet çêdike û bi saya muzîkên wê 
em rih û atmosfera fîlmên Ange-
lopoulos baştir hîs dikin û dikevin 
nav wê atmosfera efsûnî. Em dîsa 
li mala Alexander in. Ew ji xewn 
û xeyala xwe ya zarokatîyê şîyar 
bûye. “By The Sea”ya Karaindrou 
lê dide û kamera berê xwe dide av-
ahîya li hember. Perdeya hemberî 
mala Alexander li ber bayê dilîze 
û sehneyeke miezem derdikeve 
holê. Fîlm bi zarokatî, çîrokî û 
efsûnî dest pê dike û me daxilê nav 
atmosfera xwe dike. Ka em hinekê 
behsa naveroka fîlmê bikin.
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TRAJEDÎYA ZAROKÊN PENABER,  
SÎNORÊN KU MIROV LÊ ELIQÎ MANE  
Û ŞIR’A NÎVCOMAYÎ
Alexander di wesaîta xwe da li nav rêyên Selanîkê rastê zarokên 

karker ên penaber tê ku polîs dane pey wan. Şairê me yê ku dotina rojê 
wê xwe radestî nexweşxane û doxtoran bike ji ber manzaraya ku dibîne 
zarokekî 7-8 salî ji destê polîsan xilas dike û hildide wesaîta xwe. Alex-
ander bi zarok ra diaxive lê zarok Yûnanî nizane. Lewra zarok penaberê 
Albanyayê (Arnawit) ye. Dûra zarok dikeve destê şebekeyên ku zarokan 
difroşin kesên dewlemend. Alexander bi wêrekî dide pey şebekeyê û di 
dawîya dawî da zarok ji destê şebekê rizgar dike û dixwaze vegerîne 
welatê wî. Lê ev yek ne ewqas rehet e.

Li vir hewce ye em behsa tiştekî din bikevin. Lewra berîya ku Alexan-
der zarok bibe ber sînorê Albanyayê, diçe nameyên berê yên jina xwe 
dide keça xwe Katerina. Bi saya wan nameyan em hîn dibin ku Alexan-
der li ser mijarekê bi salane dixebite, lê hêj dawî lê neanîye. Em hîn dibin 
ku qehremanê me li ser şiîra bi navê, “Girtîyê Azad” ya nîvcomayî ya 
şairê Yûnan Dionysios Solomos (sedsala 19an) dixebite ku wê temam 
bike. Dîsa di nav fîlmê da em hay ji çîroka şair Solomos dibin ku çîroka 
wî pir balkêş e.

Solomos li hemberî dagirkerîya Osmanîyan dixwaze têbikoşe ji loma 
jî vedigere welatê bav û kalên xwe da ku bi nivîsandina şiîran ala berx-
wedanê bilind bike. Lê problem ev e ku şair zimanê welatê xwe nizane. 
Ji ber vê peyvan biheq ji niştecihên giravê dikire, hîn dibe û pê şiîra xwe 
ya ku wê azadî û berxwedana li dijî dagirkeriyê sor bike, temam bike lê 
nikare bibe serî. Alexander bi salan e dide pey çîrok û şiîra nîvcomayî 
ya Solomos û di dawî de qedera Solomos tê serê wî jî û ew jî ji zarokê 
Arnawit sê peyvên winda distîne.

SÎNORÊ RASTÎ Û XEYALÎYÊ TÊKILÎ HEV DIBIN
Alexander, zarokê penaber siwarê erebeya xwe dike û dibe ber 

sînorê Albanyayê. Sînor bi têlên dirî hatîye dorpêçkirin. Leşker nobedê 
digrin. Sînor bi mirovên ku xwe avêtine ser têlan ve tijî ye. Sînor bi talûke 
û mirin e. Bi hev re li sînor dinêrin. Mirovên ku di sînoran da eliqî mane 
dike ku rêwîtîya fîzîkî vegere rêwîteyeke hundirîn û xeyalî. Rastî û xeyalî 
têkil dibin. Kîjan rast e, kîjan xeyalî ye mirov ji hevûdin dernaxe. Jixwe 
di fîlmê da bûyerên niha û yên dema borî tevlihev dibin. Em bi plan se-
kanseke ji sehneya niha derbasî sehneya rabirdû dibin. Mesela li ber 

çem dema Alexander ji zarok ra 
behsa çîroka Solomos dike em bi 
hereketa panê ya kamerayê di nav 
heman sehne û kêlîyê da Solomosî 
dibînin û didin pey çîroka wî. Ev 
yek qet meriv aciz nake. Jixwe ev 
sehneyên têkil û bi hostayî hatine 
kişandin sînemaya Angelopoulos 
qewîtir dike û mirov heyirî dihêle. 
Dîsa sehneya otobusê heye, ke-
sên fîlm temaşe kirine niha baş tê 
bîra wan. Angelopoulos jîyanê şibi-
handîye wek rêwîtîya otobusê. Di 
otobusê da berxwedêr, çalakvan, 
jin û mêr, karker, xwendekar, evîn-
dar, muzîsyen hene. Hin ji wan nû 
siwar dibin, hin ji wan pîya dibin. Li 
vir mûzîkeke ku mirovan sermest 
dike lê dixe û şairê me Solomos 
tê otobusê. Baran dibare. Dema 
ku Solomos ji otobusê peya dibe 
Alexander ji şair dipirse û dibêje; 
“Sibê wê çiqas bajo?” Solomos 
lê vedigere û dibêje; “Bêdawîtî û 
rojek.” Sibê wê bi qasî bêdawîtî û 
rojek bajo.

BI SÊ PEYVAN BINGEHA 
FÎLMÊ: “KORFULAMU, 
XENITIS Û ARGATHINI”
Em dîsa vegerin ser sînor. 

Zarok li vir ji Alexander ra dibêje, 
malbateke min nîne ku ez li wan 
vegerim. Leşker jî dide pey wan, 
ew jî siwarê wesaîdê dibin û vedi-
gerin bajêr. Zarokê piçûk sê pey-
van difroşe Alexander. Korfulamu, 
Xenitis û Argathini. Maneya her 
sê peyvan kûr in û ji bo baş têgi-
hiştina fîlmê ji me ra rêberîyê dikin. 
Peyva ewil “korfulamu” ye yanê 
tê maneya kok (binyad) û rêç. 
Maneya ferhengî “dilê kulîlkê” ye. 
Lê ev peyv di mîtolojîya Yûnan da 
ji bo zarokê ku di hembêza dêya 
xwe da bi hizûr û aram razaye, tê 
îfadekirin. Bi vê peyvê Angelopou-
los behsa aramîya zarokatî û şifqe-
ta dayîkê dike. Di zaroktiyê da her 
tişt xweş e, em di haletê “korfula-
mu” da ne, dinya ne xema me ye. 
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Peyva duyem “xenitis” e. Tê gotin 
ku Angelopoulos vê peyva Yûnanî 
ku hatîye jibîrkirin ji qorsanekî hîn 
bûye. Ev peyv ji peyva “xenos”a 
ku tê maneya kûvî hatîye dariştin. 
Ev peyv jî ji bo xerîb û sirgûnê li 
her cih û warê tê gotin. Bi vê peyvê 
derhêner, halê sirgûnbûyî û hesta 
sirgûnbûyîna heta hetayê vedibê-
je. Jixwe Angelopoulos jî xwe wek 
“xenitis” pênase dikir. Sirgûnê ku 
xwe dispart fîlm û peyvan û wan ji 
xwe ra dikir war û welat. Zarokatîya 
Angelopoulosê ku di 27ê Nîsana 
1935an da li Atînayê ji dayîk bûye, 
bi trajedîyên demên şer û kuştinê 
dagirtîye. Di zarokatîya xwe da 
dibe şahidê dagirkerîya Îtalyan û 
Nazîyan. Ji loma jî ew trajedîya 
zarokên bêwar, êş û azarên şerî, 
sirgûnî û bêkokîyê baş dizane.

Peyva me ya dawî ku şairê me 
pê lîstika peyvan dilîze “argathini” 
ye. Ev peyv jî tê maneya şevereşê 
lê ji bo derengmayîna bêveger tê 
bikaranîn. Ev peyv a herî dijwar û 
xemgîn e. Êdî hêvî nîne lewra ji bo 
her tiştî ji bo sererastkirin û çêkir-
inê êdî pir dereng e. Em ji her tiştî 
re dereng mane û êdî em ê negi-
hijîn tu tiştî. Ev peyv li bejn û bala 
qehremanê me yê ku xwezîya xwe 
bi her tiştê xweş yê rabirdûyê tîne, 
tê. Lewra êdî roja wî ya dawî ya 
hesab dîtinê ye.

SIVIKATÎYA ZAROKATÎYÊ 
Û GIRANÎYA MIRINÊ
Piştî Alexander wan her sê 

peyvên winda ji zarokê penaber 
hîn dibe, wî radestî keştîyeke dike 
ku berev Amerîkayê diçe. Zarok 
ber bi pêşerojeke nedîyar ve bi rê 
dikeve. Zarokê ku divê di paşlika 
dayîka xwe de di halê “korfulamu” 
da be ji ber şer û belengazîyê xwe 
davêje ber bextê xerîbî û sirgûnê 
û dibe “xenitis.” Alexander west-
îyayîye. Li orta rê wesaîta xwe dide 
rawestandin. Naxwaze bi cihekê 
ve biçe. Baran dibare, dengê teq û 

reqa paqijkerê wesaîtê tê. Dûra ji nişka ve ji lembeya sor derbas dibe. 
Sehneya dawî a fîlmê bi hêvî û şahî ye. Lewra fîlm bi reqs û dansa li 
kêleka behrê bidawî dibe. Dawîyê strana ku ji zarok hîn bûbû dibêje û 
li pey wî peyvên ku ji zarok “kirîbû” dubare dike ji pêlên behrê ra. Hewl 
dide dengê xwe bigihîne sînor. Em di dawîya fîlmê da dîsa dengê dayî-
ka wî dibihîsin. Lewra di serê fîlmê da jî dengê dayîka wî ku bang li wî 
dikir hebû. Alexander dema nêzî mirinê dibe, nêzî mirina tahmsar dibe 
zêdetir zarokatîya wî ya bi kêf û xiroş tê bîra wî. Zarokatîya wî barê giran 
a mirinê sivik dike û pê rûken dibe. Angelopoulos di hevpeyvîneke xwe 
da dibêje, “hemû fîlmên min derbirîn û perçeyeke ji jîyana min û otobîyo-
grafîya min in. Fîlmê min a “Bêdawîtî û Rojek” ji fîlmên min ên din otobi-
yografîktir nîne lê zêdetir şexsî ye. Lewra ji fikr û ramanên xwe wêdetir 
min cih da hest û hisîyatên xwe.”

ÇEND GOTINÊN DAWÎ
Angelopoulosê ku yek ji pêşengên sînemaya şiîrî û felsefî ye di sîne-

maya xwe da tim dide pey pirsên hebûn, tunebûn û jîyanê. Ew bi fîlma 
xwe ya “Bêdawîtî û Rojek” jî dide pey şi’reke nîvcomayî û dide pey şopa 
şairên wek Kavafis, Seferis û Solomos. Di sînemaya wî da em tim rastê 
tragedya, mîtolojî, mîmarî, muzîk û edebîyata qedîm û bihêz a Yûnanî 
tên. Herweha sînor û mij hêmayên sereke yên sînematografîya wî ne. 
Angelopoulosê ku ji sala 1965an heta 24ê Çileya 2012an mirina xwe (li 
gorî hin kesan her çiqas mirina wî qezayeke normal a trafîkî nebe jî) nêzî 
20 fîlman dikşîne; bi fîlmên xwe yên hunerî û polîtîk wê tim û tim di bîra 
mirovahîyê da zindî bimîne û wê zêdetir qedr û qîmeta wî û sînemaya 
wî bê zanîn.
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KUNYEYA FÎLMÊ
Navê Fîlmê: 

Mia aioniotita kai mia mera 
(Eternity and a Day) 
(Bêdawîtî û Rojek)

Derhêner: 
Theodoros Angelopoulos

Senaryo: 
Theodoros Angelopoulos,  

Tonino Guerra,  
Petros Markaris,  
Giorgio Silvagni

Lîstikvan:  
Bruno Ganz 

Fabrizio Bentivoglio 
Isabelle Renauld 
Anchilleas Skevis 
Alexandra Ladikou 
Despina Bebedeli

Sal: 
1998

Cure: 
Drama

Dem: 
2 saet û 17 deqe

Ziman: 
Grekî / Yûnanî

Muzîk: 
Eleni Karaindrou

Puana IMDb:  
7,9

ÇAVKANÎ:
https://www.imdb.com/title/tt0156794/

http://www.avrupasinemasi.com/2013/03/15/theodoros-angelopoulos-sinemasina-toplu-bakis/

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/film/052899day-film-review.html

https://gazetekarinca.com/yonetmen-theo-angelopoulos-ile-sonsuzluk-ve-bir-gun-uzerine/

https://www.birdunyafilm.co/eternity-and-a-day/

http://www.kovaratemase.com/?p=319

https://diyarname.com/news.php?Idx=35449

https://www.indyturk.com/node/348621

https://www.youtube.com/watch?v=6c185X6JptE

https://www.youtube.com/watch?v=A0aQnHhP8lA
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Awirvedanek 
li Sînemaya 

TARKOVSKY

Burcu Roza Allahverdî 
burcu.allahverdi@gamil.com  

Wergêr: Hasan Şale/Bişar Koca

“Min tu car ji hunereke ku ji afirîner bêrî ye bawer 
nekir. Wateya hunerê lava bi xwe ye. Berhem jî dua ye.”

A. Tarkovsky
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Sînemaya Tarkovsky sîne-
maya zemên, nîgaşê, baweriyê 
û bîranînan e. Ew gelek bîranîn 
û nîgaşên di jiyana xwe da di 
fîlmên xwe da bi gewde dike. Berî 
ku sînemaya derhênerekî auteur 
bê nirxandin divê li jiyana wî bê 
mêzandin; nêrîn û zimanê wî, ji-
yanê pêk tîne. Ji ber ku bavê wî 
helbestkar bûye û terka wan kiriye, 
vê yekê kiriye ku bala wî bêtir biçe 
ser helbestê, hewil dide ku bavê 
xwe bi helbestên xwe di jiyana 
xwe de bi cih bike. Ji bilî helbes-
tên bavê xwe, di bin bandora hel-
bestên Pûşkîn û helbesta Japonan 
haikuyê jî dimîne. Ji şêwaza haiku 
ya ku xwe dispêre çavdêrîkirinê 
û ku xwerû ye jê tesîr digire. Hai-
ku, berî ku nîgaşan bixe formekê, 
berî ku bigihîne wateya talî, ban-
doreke abadîn diafirîne, vê ban-
dorê di sînemaya xwe da jî dide 
der. dêya wî li matbaayê redaktor 
e û eleqeya wî ya bi edebiyatê re 
bi teşwîqkirina wê ve dest pê dike. 
Di pêkanîna estetîka xwe da ban-
dora van nivîskaran lê dibe: Dos-
toyevsky, Tolstoy, Gogol, Shake-
speare, Dante, Proust, Thomas 
Mann û romantîkên Almanan.

Li gorî wî zeman, ew rama-
na di hişê mirovan da ye û yekta 
ye. Wexta ku însan tune bibin, wê 
zeman jî tune bibe. Tarkovsky, ro-
produksiyona zemanê ku di hişê 
wî da wekî ramanekê cih digire 
di fîlmên xwe da jî bi cih dike. 
Nemaze jî em vê yekê di fîlmê 
wî Awêne (Zerkalo, 1975) da 
dibînin. Vegotinên wî, rabirdûya 
wî, xewnên wî û kêliyên ku dêya wî 
vegotine yên ku di rabirdûya xwe 
de dîtiye. Rabirdûya xwe û derdo-
ra xwe di fîlmên xwe da bi awayekî 
xweser radixe û zemên mohir dike. 
Tarkovsky dibêje, fîlmek dikare bê 
lîstikvan, bê honak, bê muzîk, bê 
dekor were kişandin lê fîlmek nika-
re bê herka zemên were kişandin. 
Ew, fikra Kuleşov û Eisenstein ku 
dibêjin; ‘’fîlmek li ser maseya pe-

vxistinê tê afirandin’’ qebûl nake. Ew dibêje, hêma di dema kêşanê da 
derdikeve û li hundirê sehneyê da ye û ji ber vê ye ku ew hewil dide da 
herka zemên sabît bike. Lê pevxistin ji bo wî ew parçe ye ku sercemê 
ava dike û sehneyên ku zemanê wan sabîtkirî ne tîne ba hev. Tarkovsky 
dibêje, hêmanên ku fîlm dikin fîlm bi tena serê xwe tiştekî îfade nak-
in. Li gorî wî parçe yekparetiyê pêk tînin. Ev parçeyên yekpare, nayên 
parçekirin û gava ku bê parçekirin jî tiştekî îfade nake. Em li fîlmê Awêne 
(Zerkalo, 1975) binêrin, bixwe di bandora hunera resman da maye û di 
hemû fîlmên xwe da jî bikar anîye. Di sehneya ku bavê wî tê ziyareta wan 
da, tabloya Leonardo Da Vinci ya “Li Ber Dara Merxê Portreya Jineke 
Ciwan” (Portrait of Ginevra de Benci, 1475) bi kar tîne. Piştî tobloyê em 
dêya wî dibînin. Jina ku di tabloyê da hatiye resimkirin hem xweşik, dil-
hebîn û him jî cirnexweş û kirêt e. Piştî ku li dêya xwe dinêre û ev resim 
xuya dibe û herweha di plana din da ku em dêya wî dibînin, em tê derdix-
in ku di navbera vî resmî û dêya wî da pêwendiyek heye. Ev sahne hez 
û nefreta wî ya li hember dêya wî bi me dide hestkirin. Ev resim bi dîmen 
û hestan ve parçeyekî fîlm e. Piştî resim ku em dêya wî nebînin hisiyat 
û fonksiyoneka resmê namîne. Di sînemaya Tarkovsky da her tiştê ku 
kompozîsyonê diafirîne xizmeta sercemê dike. Bikaranîna rengan, me-
kan, lîstikvanî, bikaranîna kamerayê, hemanên wekî ronahiyê û dengan 
jî piştgiriya hevdu dikin û sercemê pêk tînin. Ji fîlmê Solarîs (1972) û pê 
ve Tarkovsky bikaranîna rengan ji bo ku dema niha, dema borî, xewn û 
xeyalan derxe holê bikartîne. Ji fîlmê Zaroktiya Ivan (Ivanova Deststvo, 
1962) pê ve bi temamî û di Andrei Rublev (Andrei Rublyov, 1966) da jî ji 
bilî sehneyên dawî em dibînin ku tonên reş û spî tên bikaranîn. Bikaranî-
na reş û spî jî ji ber ku bala temaşvanan hêsantir bibe ser xwe û bide 
hestkirin, tercih dike. Di fîlmê Awêne (Zerkalo, 1975) da jî dema niha û 
dema borî ya ku bûye şahid bi reng in, lê xeyal, xewn û kêliyên jê re ha-
tine vegotin jî reş û spî ne. Mînak, sehneya ku dêya wî li ser çîtan rûdine 
ji çavê wî tê vegotin û rengîn e, sehneyên ew bi gumana ku dêya wî xeta 
kiriye diçe matbaayê jî reş û spî ne, lewra ew tenê ji wî re hatiye vegotin, 
nebûye şahid. Di fîlmê Şopger (Stalker, 1979) da cîhana derve ya heyî 
wekî tonên sepyayê tê sêwirandin. Wexta ku tên herêmê em bikaranî-
na rengên zindî dibînin, rêwitiya ber bi hêviyê ve dide hestkirin. Gava 
ku careke din vedigerin cîhana derve em jî vedigerin tonên sepyayê. Di 
sehneya dawî ya ku keçika biçûk bi telekînezê bi îskanan dilivîne da, 
careke din bikaranîna rengan xwe dide der. Di vê sehneyê da bikaranîna 
rengan ya bi mîzansenê ya bi awayekî yekpare, bi me dide hestkirin ku 
hê jî hêvî heye. Di sînemaya wî de bikaranîna rengan li gorî zemanê 
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ku di serê mirovan da heye û hesta dixwaze bide hestkirin tê bikaranîn. 
Tarkovsky, mekanan li gorî naveroka fîlman hildibjêre û disêwirîne. Di 
sînemaya wî da mekan wekî herêma hêviyê, hêmaya zarokatiya wî cih 
digire. Di sînemaya wî da yek ji mekanên jênager jî çolwar e, teyisîna 
jiyana wî ya ji ber şer ku bi xwişk û dêya xwe re li çolê jiyaye. Ji bo fîlmê 
Awêne (Zerkalo, 1975) xaniyê ku di zarokatiya xwe tê da jiyaye, dîsa 
dide avakirin lê di fîlmê Qurban (Offret, 1986) da jî xaniyekî ku bikaribin 
bişewitînin ava dikin. Di fîlmê Şopger (Stalker, 1979) ber bi herêmê ve 
yanî ber bi baweriyê û hêviyê ve diçin.

Sînemaya Tarkovsky di bin bandora derhênerên auteur ên wekî 
Dovzhenko, Bresson, Bergman, Buñuel, Kurosowa, Mizoguchi, Dreyer, 
Vigo û Antonioni da dimîne. Ew ji ber jêxwarina wî ya ji dîmenan û stîla 
wî ya ku kêmbêje, wekî şêwe Bresson nêzî xwe nabîne. Sedema ban-
dorwergirtina xwe ya ji Bresson, bi dilsoziya Bresson ya estetîkî û teşeyî 
ve girê dide. Di sînemaya Bresson da her çend ku neqîre jî bandoreke 
helbestkî heye, mîna Haiku. Di fîlmê Ketûber Balthazar (Au Hasard Balt-
hazar, 1966) da, ew muzîka ku bi sehneya ku Balthazar di nava keriyê 
berxikan da dimire re lê dikeve, bandoreke helbestkî derdikeve holê yan 
jî wexta ku Balthazar dikeve sîrkê û ew û heywanên di qefesan da li 
hevdu dinêrin bi xwe helbest e. Di sînemaya Tarkovsky de em herîkîna 
avê, êgir, ba û baranê yanî hêmanên ku di xwezayê de hene dibînin. Bi 
hêmanên xwezayê re, hêmanên ku di sînemaya xwe de afirandiye 
temam dike. Dovzhenko, bi aliyê xwe yê helbestkî û realîst bandorê li 
Tarkovsky dike. Di destpêka fîlmê Ax (Zemlya, 1930) da jî em demekê 
tevgera giyayan ya bi bê re temaşe dikin. Piştî vê planê sêv û gulberoj-
kan nîşan dide. Bi nîşandanek demdirêj ya aheng û tevgera xwezayê, 
me arasteyî hestkirinê dike. Dovzhenko, hêmanên xwezayê vediguhere 
hêmayan. Di fîlmê Ax (Zemlya, 1930) da piştî mirina kalekî em gulberoj-
ka çilmisî dibînin, bi vê dîmenê sembolek tê afirandin. Tarkovsky, vê 
sembolê wekî formekê dibîne û di sînemaya xwe da cih nadê. Li gorî wî 
divê di sînemayê da hêmaya abadîn û bêform bê afirandin. Di navbera 
fîlmên Dovzhenko Desnaya Efsûnî (Zacharovano Desna, 1964) û Bajarê 
Fezayê (Frontier, 1935) û fîlmên Tarkovsky Awêne (Zerkalo, 1975) û So-
larîs (1972) da wekî naverok hevşibî hene. Dovzhenko di fîlmê xwe 
Desnaya Efsûnî (Zacharovano Desna, 1964) da zaroktiya xwe bibîrtîne 
û xwe ji aliye pêwendiya xwezayî ve vedibêje. Tarkovsky jî di fîlmê xwe 
Awêne (Zerkalo, 1975) da vê yekê dike. Her du jî ji bo ku dema niha bia-
firînin vedigerine paşerojê û axê. Di fîlmê Bajarê Fezayê (Frontier, 1935) 

yê Dovzhenko da pîştî lêkolîna bi 
salan gerstêrkek tê keşfkirin û sê 
zanyar ji bo vê vekolin diçin 
gerstêrkê. Karakter li vê derê 
bîranînên bi êş ên zaroktiya xwe 
bibîrtîne. Di fîlmê Solaris (1972) da 
jî dîtina van bîranînan pêkan e. Di 
sînemaya Tarkovsky da xewn û 
xeyal serdest in, em vê yekê di 
hemû fîlmên wî da dibînin. Di fîlmê 
Zaroktiya Ivan (Ivanova Detstvo, 
1962) da bi bixewveçûna karakter 
re xewn û xeyalên ku tên dîtin, ji 
fîlmê Andreî Rublev (Andrei Rubly-
ov, 1966) pê ve dikeve rewşeke 
tevhevbûyî. Bi taybetî jî di fîlmê 
Awêne da em tênagihêjin bê kîjan 
sehne dema niha, kîjan dema borî 
û kîjan xewn e. Di fîlmê Bunuel 
Nazarîn (1959) da karektera Beat-
riz, dema ku jin şer dikin bi derbekê 
ra bi Pîntoyê ku dev jê berdaye ra 
dikeve nava xeyalan. Bunuel vê 
yekê bi mîzansen, bi livandina 
dîmenê, bi dengê jinên ku pev ra 
şer dikin diyar dike ku ev xeyalek 
e. Di fîlmê Mîzoguchî Çîrokên Hey-
va Zerhimî ya Piştî Baranê (Ugetsu 
Monogatari, 1953) de karakter 
wexta ku dike ji jîna xwe re kîmono 
bistîne xeyala jina xwe dibîne. Miz-
oguchi vê yeke bi îfadeya li ser 
rûyê karakterê ve nişan dide ku ev 
xeyal e. Lê Tarkovsky her çiqas di 
bin bandora vê metodê da mabe jî 
dijraberî wî tevdigere û nade nişan 
ku kîjan rastî xewn an kîjan xeyal 
e. Tarkovsky di fîlmên xwe de 
baweriyê nîqaş dike. Berbiçav dike 
ku mirovên bêîtîqad nikarin bijîn û 
kesên ku bi baweriyê ve zede girê-
dayî ne jî dibin qurbanî. Di fîlmê 
Şopger (Stalker, 1979) ber bi 
baweriyê ve da rêwitiyeke heye. 
Wexta ku tên odeyê û vedigerin 
bajêr em şopgerê ku ji ber baweri-
ya xwe tenê maye dibînin; ew qur-
baniyê baweriyê ye. Di fîlmê Qur-
ban (Offret, 1986) da jî karaktera 
ku xaniyê xwe dişewitîne bi xanî re 
bîr, bîranîn û rabirdûya xwe dişe-
witîne ango xwe dike qurban. Di 
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dinyayeke wiha da bawerî bi xwe 
bedeldayîn e. Di fîlmê Kurosawa 
Heft Samûray (Shichinin no Samu-
rai, 1954) da, em dibînin ku ew 
samûrayên bawer dikin ku wê gun-
diyan ji destê keleşan xilas bikin, di 
ber baweriya xwe da dimirin. Bu-
nuel di fîlmê Nazarîn (1959) da, bi 
me dide zanîn ku şopdarên Peder 
ji ber baweriya xwe li dû wî ne û di 
dawiyê da yek ji wan bi kesek jê 
hez nake re diçe û yê din jî ji ber ku 
di zindanê da ye, ew dibin qur-
banên baweriyên xwe. Tarkovsky, 
dide zanîn ku em qurbanên bawer-
iyên xwe ne, lê di sehneya dawî da 
bi me dide hestkirin ku hê jî hêvî 
heye. Di fîlmê Şopger (Stalker, 
1979) da bi telekîneziyê leqandina 
piyaleyan ya keçika biçûk, di fîlmê 
Qurban (Offret, 1986) da dema 
bav diçe nexweşxaneya dînan, 
axaftina lawikê biçûk û avdana 
darê di fîlmê Nostaljî (Nostalghia, 
1983) da, hewldana karakter ya 
vêxistana findê û piştî hewldanê 
vêketina findê dide hestkirin ku hê 
jî hêvî heye. Di sehneya dawîn ya 
fîlmê Bunuel Nazarîn (1959) da 
dayîna sedeqeyê û redkirina wê û 
dawiya dawîn qebûlkirina sede-
qeyê ya Peder, bi me dide zanîn ku 
hê jî hêvî heye. Di fîlmê Kurosawa 
Heft Samûray (Shichinin no Samu-
rai, 1954) da rewş berovajî ye, bi 
qezenckirina şer re hêviyê ji bo 
gundiyan geş dike lê dema ku 
samûray dibêje em têk çûn û gorên 
kuştiyên samûrayan nîşan dide 
hêviyê têk dibe. Tarvosky, bi bi-
karanîna plana sekansê ra, di 
dema kişandina fîlman de dixwaze 
nîgaşa heyî ya ebedî, bi morkirina 
zemên ra bi temaşevan bide hest-
kirin. Di fîlmên wî da tevgerên hêdî 
yên kamerayê û zûmê hene, 
planên şopandinê û metrajên dirêj 
serdest in. Bikaranîna plana se-
kansê ji fîlmê wî yê yekem pê ve tê 
dîtin, lê dema planan heta fîlmê wî 
yê dawîn Qurban (Offret, 1986) her 
diçe zêde dibe û jêbirîn her diçe 

wenda dibe. Bandora kişandina metrajên dirêj û mîzansena Mizoguchi di 
fîlmên wî da dikare bê dîtin. Ne tenê Tarkovsky, gelek derhênerên auteur 
ên din jî dikevin bin bandora şêweya wî. Dreyer, kamerayê bi tevgera 
berwar û plana sekansê bikartîne. Di fîlmê Soz (Ordet, 1955) da dema ku 
bûk li hêwanê diwelide, karakterê ku li salonê li benda welidîn û an jî 
mirina bûkê ye bêyî ku kêliyekê jî jê bibire şeş deqeyan bê navber dîmenê 
dişopîne. Dreyer ji bo wê hesta tîr ya bendewariya xumam ya di herka 
demê da bi temaşevan bide hestkirin, ebed dîmenan nabire. Em di sîne-
maya Tarkovsky da tevgera kamerayê ya ber bi asîman bilind dibe di 
hemû fîlmên wî da dibînin. Di sehneya dawî ya fîlmê Çirokên Heyva Ze-
rhimî ya Piştî Baranê (Ugetsu Monogatari, 1953) ya Mizoguchi da em 
zarokê li ber tirba dêya xwe sekiniye dibînin û kamera hêdî hêdi ber bi 
asîman bilind dibe. Di fîlmê Tarkovsky Andrei Rûbley (Andrei Rublyov, 
1966) da zarokê ku axê dikole û piştî fêm dike rastî koka darê hatiye li 
darê dinêre, pişt ra em zarok dibînin, kamera hêdî hêdî ber bi asîman ve 
bilind dibe. Bikaranîna kamerayê ya bi vê şêwazê, di sehneyên her du 
derhêneran da jî awirekî xwedayî heyî dike. Di fîlmên Tarkovsky da rêwitî 
heye. Ev rêwîtî rêwîtiyeke ber bi felatê, hêviyê, baweriyê, rabirdû û 
wijdanê ye. Di sînameya Bergman û Antonioni da jî rêwîtiyek heye. Di 
fîlmê Bergman Tûfirengên Çolê (Smultronstället, 1957) da karakter piştî 
xewnê dibîne, ber bî rabirdûya xwe ve rêwitiyê dike. Bergman bi vê rêwi-
tiyê, xwebûna ku karakterê wî xwe tê da xeyal dike û xwebûna ku di 
rastiyê de heye, bi xewn, bîranîn û xewnerojkan, wî bi xwe re rû bi rû di-
hêle. Di encama vê bîrhatin û vê rûbirûbûnê da karakter guherînekê dijî. 
Tarkovsky guherînekê bi karakterên xwe nade jîyin, tenê hêviyê guherînê 
dide. Di fîlmê Şopger (Stalker, 1979) da kesên bi karakter ra rêwîtiyê di-
kin, dibin sedem ku xeyalên karakter bişkên û ji ber baweriya xwe bi tenê 
dimîne. Ligel hêvîşikestinê di baweriya karakter de guherînek rûnade, di 
sehneya dawîn da û bi livandina piyaleyan bi destê keçikê, bi me dide 
hestkirin ku hêvî hê jî heye. Di fîlmên Bergman de, zeman bi qasî yên 
Tarkovsky ne di hev da ye. Di fîlmê Tûfirengiyên Çolê (Smultronstället, 
1957) da dema mirin di xewnê da tê bîrê, karakter rêwîtiyê ber bi biranîn 
û xewnerojkên rabirdûya xwe ve dike. Bergman karakterê ji xew şiyar 
bûye an jî dema ku xewnerojkan dibîne noqî xeyalan dibe, raveyî me 
dike. Herweha ev fîlm bi naveroka xwe ve gelekî dişibe fîlmê Awêne (Ze-
rkalo, 1975). Karakterê ku di nava nivînê nexweşiyê da ye ji ber rabirdû 
û niha ya ku dola rabirdûyêye ezab dikişine û di nava bîraninan da rêwî-
tiyê dike. Di fîlmê Persona (1976) da wekî ku çawa rû tevlihev dibin 
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zeman jî serûbinî hev dibe. Derhênerên ku ji zemanê Proust mutesîr 
bûne dixwazin bi bîranina rabirdûyê ra di kêliyê da rabirdûyê ava bikin û 
rûbirûbûna bi zemên ra şanî me bikin. Di sînemaya herdu derhêneran da 
jî bêdengî heye. Di Persona (1976) da Elizabeta, bêdengiya ku di Andrei 
Rublev (Andrei Rublyov, 1966) da heye tercîh dike. Em di sînemaya 
herdu derhêneran da jî pêrgî van dibin; tirsa ku li hemberî şer heye, şîdet 
û wêraniya ku şer bi xwe re aniye. Em tirsa ku di fîlmê Şewqa Zivistanê 
(Nattvardsgästerna, 1963) da karakter dîn û har dike û ber bi xwekuştinê 
ve diajo, di fîlmê Qurban (Offret, 1986) da jî dibînin. Dengên di siriştê da, 
muzîk, diyalog, di sînemaya Tarkovsky da xwedî cîhekî girîng in, xizmetê 
ji tevahiyê ra dike. Di bikaranîna deng da tesîra Bresson û Bergman ya li 
ser tê dîtin. Di fîlmê Bergman Şewqa Zivistanê (Nattvardsgästerna, 
1963) da piştî em termê karakterê ku xwekuştiye dibînin, tekane dengê 
ku em dibihîzin dengê baranê ye, plan biguherin jî tişta wekî xwe dimine 
û bênavber tê bihîstin dengê baranê ye. Di sehneya fîlmê Awêne (Zerka-
lo, 1975) da wexta tewle dişewite, em demekê tenê dengê baranê û şe-
wata tewlê dibihîzin. Ev rewş dihêle ku sahne biwatetir û têrtijetir bibe. 
Em di vê sehneyê da şûnşopên bikaranîna deng ya Bresson jî dibînin. 
Em kareseta rû daye berê bi dengê jin û mêrekî piştre jî dengê kûçik 
dibihîzin. Lê di dîmenê da em ne kûçik, ne jinê û ne jî mêr dibînin. Berê 
bi deng me amade dike, piştre dîmenê şanî me dide ku jinik û mêrik li 
şewata tewlê temaşe dikin. Di stîla bikaranîna qada derî ekranê ya Bres-
son da faktora herî girîng deng e. Di fîlmê Pickpockets (1959) da, di 
plana nêz da jin pere dide, em tenê destan dibînin, lê em dengê makîneya 
pereyan dihijmêre jî dibihîzin. Mêrikê ku pereyan digire ber bi gîşeyê ve 
diçe û em fêm dikin bê ka deng ji ku tê. Em vebêjiya dengê dereke ya 
Bresson di sînemaya Tarkovsky da jî dibînin.

Sînemaya Tarkovsky yê ku nûnerekî girîng ê sînemaya helbestkî 
ye, sînemayek yekta ye. Ew, wexta ku estetîk û teşaya xwe pêk tîne, ji 
helbestê, ji kevalan, ji edebiyatê û sînemaya derhênerên auteurê sûdê 
werdigire, vê sûdwergirtinê bi reseniya xwe vediguheze perdeyê. Der-
hênerên ku bandor lê kirine texlît nake, ji heyata berhev dike û bi awayekî 
xwemalî pêşkeş dike. Çawa ku Tarkovsky sûd wergirtiye, ew jî bandorê 
li derhênerên auteur ên hemçax ango Bergman, Sergei Parajanov, Bêla 
Tarr, Lars Von Trier, Nuri Bilge Ceylan, Yeşim Ustaoğlu ku piştî wî fîlm 
kişandine jî dike. Parajanov dibêje, piştî ku wî li fîlmê Tarkovsky Zaroka-
tiya Îvan (Ivanova Deststvo, 1962) temaşe kiriye, wî fîlmê Siya Bapîrên 
Jibîrbûyî (Tini Zabutykh Predkiv, 1965) kişandiye. Paraconov bi vî fîlmê 

xwe ra dev ji şêwaza xwe ya sosy-
alîstiya rasteqîn berdide û dest bi 
kişandina sînemaya helbestî dike. 
Di fîlmê Siya Bapîrên Jibîrbûyî 
(Tini Zabutykh Predkiv,1965) da bi-
karanîna plana sekans, kameraya 
livdar, hebûna hêmanên xwezayî, 
dîtina xewnerojkan ya ku dema 
karakterê bi navê Îvan dimire, 
wekî bandora Trakovsky dikare 
bê dîtin. Bêla Tarr, bi bikaranîna 
plana sekansê, bi tevgera hêdî 
ya kamerayê, bi bikaranina deng, 
ji aliyê teşeyê ve dişibe serdema 
destpêkê ya bikaranîna tona rengê 
reş û spî ya Tarkovsky. Estetîka 
dîmenê, tevgerên kamerayê û 
mîzansena Lars Von Trier bandora 
Tarkovsky di xwe da dihebîne. Kar-
akterê fîlma Mikurhatin (Nympho-
maniac, 2013) dema ku orgazma-
ya xwe ya ewil dijî û ber bi asîmên 
hildibe, dişibe karakterên di fîlmên 
Tarkovsky da li hewayê disekinin. 
Trierê ku fîlmê xwe yê Deccal (An-
tichrist, 2009) diyarî Tarkovsky kiri-
ye, hêmanên xwezayê bi awayekî 
nîgaşî pêşkeşî temaşevanan dike. 
Di estetîka dîmenê, bikaranî-
na kamerayê, bergeha xwezayê 
ya N.B.Ceylan da, bi bikaranîna 
hêmanên diyalogan ên di berhem-
ên nivîskarên Rûs ên wekî Dos-
toyevskî em bandora Tarkovsky 
dibînin. Di fîlmê Wextekê li Anado-
lê (Bir Zamanlar Anadolu’da, 2011) 
da, dîtina karakter ya ruhê wî kesê 
ku wî kuştiye, Theophanes ê ku 
di Andreî Rublev (Andrei Rublyov, 
1966) da ye bi bîra me dixe ku piştî 
talana Tataran tê kuştin rihê xwe bi 
xwe dibîne. Sînemaya Tarkovsky 
ji aliyê estetîk û têşeyî ve bandor 
li gelek derhêneran kiriye û wê ev 
yek her berdewam be.
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“Jiyan ji me hîn bêhtir xwedî hêza xeyalê ye..” 
“Bi tenê, tiştê ku dizanim ew e ku her ku diçe dixwazim nêzîktirî fîlman bibim..” 

François Truffaut
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Derhêner, lîstikvan, senarîst û çêkerê navdar ê hunera heftemîn, 
François Truffaut; wekî sînemagerên Jean-Luc Godard, Agnès Varda, 
Éric Rohmer, Claude Chabrol û Jacques Rivette yek ji nûnerên herî ser-
ketî yên Pêla Nû yê Fransayê (Nouvelle vague) ye.

Lîstikvanê navdar ê cîhanê Jean-Paul Belmondo ku çend roj berê 
jiyana xwe ji dest dabû û lîstikvanên wê demê yên wekî; Anna Karina, 
Jean-Pierre Léaud, Jeanne Moreau, Claude Jade, Jean Seberg û Ber-
nadette Lafont jî di nav vê rêbazê da cih girtibûn. Teorîsyenê herî girîng 
ê rêbaza Nouvelle vagueyê André Bazin e.

François Truffaut di sala 1932yê da hatiye dinyayê, tê zanîn ku di 
salên zarokatî û ciwantiya xwe da jî sînemahez bû. Ew kengê fersend 
bibîne diçû sînemayê û fîlman temaşe dikir. Truffaut di sala 1951ê da 
yek ji kovarên baştirîn yên sînemayê, di “Cahiers du Cinéma” da dest bi 
kar kiriye û bûye rexnegirekî serketî yê sînemayê. Sînemager di 1956ê 
da alîkariya derhênerê navdar Roberto Rosselliniyî kiriye û piştî salekê 
şîrketa xwe ya fîlman ava kiriye.

François Truffaut derhênerekî “Auteur” e ku di fîlmên xwe da ji ser-
pêhatî û tecrûbeyên jiyanê sûd wergirtiye û fîlmên wî hêmanên xwe-
jînenîgariyî dihewîne. Di fîlmên Truffautî da herî zêde têkiliya takekesî û 
civakê xwe dide der.

Derhêner, di sala 1959ê da yekem fîlmê xwe yê metraj dirêj yê bi 
navê “Les Quatre Cents Coups/Les 400 Coups”ê kişandiye ku ev fîlm 
ji bîranînên wî yên zarokatiyê pêk tê û ji bo dîroka sînemayê mînakeke 
gelek girîng e. Derhêner, fîlmê “Les Quatre Cents Coups”ê di 27 sali-
ya xwe da kişandibû ku li Festîvala Fîlman ya Cannesê Xelata ‘Fîlmê 
Baştirîn’ girtiye. Truffaut piştî vî fîlmê bi karakterê Antoine Doinel (Jean-
Pierre Leaud) ra rêzeke xwejînenîgariyî ji çar fîlmên bêhempa yên bi 
navên wan; “Antoine et Colette” (1961), “Baisers volés” (1968), “Domicile 
conjugal” (1970), “L’amour en fuite” (1979) ve pêk were, afirandine.

Derhêner François Truffaut, di 1960î da fîlmê xwe yê duyem “Tirez 
sur le pianiste” dikişîne ku ev fîlm ji pirtûka “Down There” ya romannûs 
David Goodisî lê hatiye anîn. Piştî salekê jî fîlmê wî bi navê “Jules et Jim” 
tê kişandin û tê da li ser xweza û tevlîheviya evînê disekine. Piştî salên 
1965an hêdî hêdî şêwaz û mijarên fîlmên wî diguhere û di sala 1966ê 
da romana pevxistina zanistî ya “Fahrenheit 451” ku ji aliyê wêjekarê 
navdar Ray Bradburyî ve hatibû nivîsîn, weke fîlmê sînemayê kişandi-
ye. Piştî salekê jî di bin bandora derhênerên navdar yên wekî Hitchcock 
û Chabrolî da dimîne û fîlmê wî yê bi navê “La Mariée était en noir”ê 
derdikeve pêşberî temaşevanên sînemayê ku di herikîna fîlmê da jinek 
(Jeanne Moreau) ji bo tola xwe bistîne pênc mêran dikuje.

Di sala 1971ê da fîlmê wî yê bi navê “Les deux Anglaises et le con-
tinent”ê dikeve vîzyonê ku derhêner bi vî fîlmî ra şewazên nû û cuda 
afirandiye û ji nû ve vegeriyaye temaya evîna azwerî. Di fîlmê “L’histoire 
d’Adèle H.” (1975) da qala evîna jineke ciwan (İsabelle Adjani) dike. Piştî 
du salan fîlmê wî yê “L’homme qui aimait les femmes”ê tête kişandin 
û cureyê fîlmê komedî ye. Di 1978ê da bi fîlmekî felsefîk yê bi navê 
“La Chambre verte”yê derdikeve pêşberî temaşevanan û wekî ku gelek 
fîlmên xwe di nava vî fîlmê da jî dilîze.

Derhênerê hoste di sala 1973ê 
da fîlmekî bi navê “La naut”ê 
kişandibû û ev fîlm rêzgirtineke ji 
bo hunera sînemayê bû. Truffaut 
di fîlmê xwe yê “Le dernier Métro” 
(1980) da jî qala çîroka şanoyekê 
û behsa bûyerên ku di dema Şerê 
Cîhanê yê Duyem da pêk hatine, 
kir. Fîlmên wî li BAFTA, Cesar, 
Cannes, Xelatên Akademiyê (Os-
car), National Board of Review jî tê 
da ne, ji gelek festîval û yekîtiyên 
pîşe yên sînemayê hatin xelat ki-
rin.

Yek ji sînemagerên herî serketî 
yên hunera sînemayê François 
Truffaut piştî fîlmê xwe yê dawî 
yê bi navê “Vivement dimanche!” 
(1983), di sala 1984ê da çû li ser 
dilovaniya xwe.

Fîlmên din ên derhêner: “La 
Peau douce” (1964), “La Sirène 
du Mississippi” (1969), “L’Enfant 
sauvage” (1969), “Une Belle fille 
comme moi” (1972), “La nuit Amer-
icaine” (1973), “L’Argent da poche” 
(1976), “L’Homme qui aimait les 
femmes” (1977), “La Femme d’a 
côté” (1981).

ÇAVKANÎ:
https://en.wikipedia.org/wiki/

Fran%C3%A7ois_Truffaut

https://sinemayaserbixwe.com/der-
henere-filmen-nujen-u-resen-
tir-jean-luc-godard/

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7o-
is_Truffaut

“Yüzyılın 100 Sinema Yönetmeni.” (100 
Derhênerên Sed Salan. Rûpel: 182, 
183). Nivîskar: Jasper Kalldewey, 
Anke Stahl, Michael Venhoff, Michael 
Wengemann. Wergêr: Aysu Erinç û 
Ethem Erinç. Weşanên Afa. (1999)

https://tirsik.net/film/index.php?derhener=-
Fran%C3%A7ois+Truffaut

“Sinema Tarihi” (Dîroka Sînemayê. Rûpel: 
81). Nivîskar: Gerard Betton. Wergêr: 
Şirin Tekeli. Weşanên İletişim. (1990)

“Sinemanın Yüzyılı” (Sed Salên Sînemayê. 
Rûpel: 132). Nivîskar: Giorgio Vincenti. 
Werger: Engin Ayça. Weşanên Evren-
sel. (2008)

https://www.imdb.com/name/nm0000076/

https://www.imdb.com/name/
nm0000076/#director
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PIRSÊN GORISTANA 
BISBISOKAN  

(GRAVE OF THE FIREFLIES)

Mehmûd Beyto
mahmutbeyto@gmail.com

“Ew ê berbad, kes ne li dû wî be jî direve,  
lê yê rast mîna şêr wêrek e.”

Tewrat, Gotînên Pêşîyan, 28:1
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Gelo herb çiqas zirarê dide 
dinyayê; zarokan, mezinan û hey-
wanan? Dilê çend kesan hişk dike, 
wan bi fîşek, bombe û xelayê diku-
je? Goristana Bisbisokan li bersiva 
van pirsan digere. Belkî tenê dipir-
se jî, çîmkî bersiva her pirsî tuneye; 
hin pirs tenê ji bo pirsînê, hinekê 
din ji bo baldarbûnê û hinek ji wan 
jî bo hizirîn û fikirînê tên pirsîn.

Goristana Bisbisokan ji aliyê 
derhênerê mezin yê anîmeyan 
Isao Takahata ve ji novela Akiyuku 
Nosaka bi heman navê di 1988an 
da tê sînematîzekirin. Fîlm di ser-
dema dawîyê ya Şerê Cîhanê yê 
Duyem da ye. Amerîka hatîye 
heta Japonyayê û dike ku wir jî bi 
dest bixe lê hê wê demê Împara-
torê Japonyayê teslîm nebûye, şer 
didome.

SEÎTSU Û SETSUKO
Seîtsu zarokekî bîrbir e. Setsu-

ko xwişka wî ye, hê gelek biçûk e û 
tiştekî fêm nake. Di dema bombe-
baranê da dêya wî diçe starge-
hê, Seîtsu û Setsuko jî dê li piştî 
dêya xwe herin lê piçek dereng 
dimînin. Bomberan dest pê dike. 
Ji ber bombebaranê rêya stargehê 
tê girtin û mecbûr dimînin ku herin 
cihekî din. Dawîya dawî ji bombe-
baranê xilas dibin û jiyana wan ya 
sêwîtîyê dest pê dike. Çend roj bi 
şûn de dêya wan dimire û bavên 
wan yên ku serbaxê deryayî ye jî 
ne xuyaye. Em dawîyê hîn dibin ku 
ew jî di şer da mirîye. Heta, di serê 
fîlmê da meriv hîs dike ku bavê 
wan ji şerî bi sax û silametî dê ve-
negere.

BISBISOK DI ÇAND  
Û MÎTOLOJÎYA  
JAPONAN DA
Di sehneya pêşî ya fîlmê da 

Seitsu di îstasyonekê da ye û ji 
halê wî meriv kare bêje ku dike ji 
birçîna bimire. Piştî demek kurt jî 

dimire. Polêsekî li wir ji nava rê radike û datîne cihekî din lê di berîka wî 
da qutîyek biçûk dibîne, radike û dadike derva. Qûtîk diçe nav bexçeyekî 
û di wê şevê da bisbisok perê xwe lê didin û rih dikeve wê qûtîkê. Dînya 
bi ronahîya bisbisokan dibiriqe û çîroka me dest pê dike. Meriv fêm dike 
dê bisbisok cihekî mûhîm di fîlm da bilîzin lê bi çi awayî?

Bisbisok di hin çand û mîtolojîyan da maneyeka wan ya erênî tuneye 
lê him di çand û him jî mîtolojîya japonan da cihekî girîng digirin. Li gorî 
japonan ronkahîya ku ji tişteyên ecêb tê, weka rihê tiştekî yan kesekî 
qebûl dikin. Bisbisok jî dikevîn vê kategorîyê.

Di mîtolojiya kevnar ya Amazonî da ronahiya bisbisokê ji xwedayan 
dertê û hêvî û rêberî peyda dike. Di efsaneya Japonî da, du celeb bis-
bisok, Genji-hotaru û Heike-hotaru, bi giyanên şervanên Minamoto û 
şervanên Taira re têkildar in. Her sal li Japonya çend festîval di meha 
Hezîranê da dest pê dikin da ku gel “şerê bisbisokan” bibînin. Bisbisok, 
di demên kevnar da dihate bawer kirin ku dermanên gerdûnî peyda dikin, 
li hember jehrê biqewet in û ji xerabiyê dûr dikin.1

ZAROK, HERB Û XELA
Piştî dêya wan di bomberanê da dimire, Seitsu û Setsuko diçin ba 

xatîya xwe dimînin. Lê dikin nakin ew û xatîya wan li hev nakin. Xatîya 
wan weka kesên biçûk wan dibîne û bela ku li mala wê dijîn, mineta 
xwe li wan dike. Seitsu, naxwaze ti carî xûşka xwe tenê bihêle çimkî 
dema herbê ye û demek piçûk jî tenê bimîne îhtîmal heye ku hema di 
bombearenakê da bimire. Seitsu çiqas yekî biçûk be jî, ji xûşka xwe ra 
dibe dê û bav. Ya herî zor jî divê biratîya wê jî bike û halê wan yê berê 
bidomîne. Piçek dem derbas dibe, êdî ji minetê ji mala xatîya xwe bar 
dikin û ji xwe ra şikefteka sunî dibînin. Êdî wê derê dikin mala xwe. Wek 
har daîm Setsuko rewşa xwe û birayê xwe fêm nake, konsepta şerê 
nizane. Belê, zane ji asîman bombe dibarin lê ferqa wê û çirayekî ji hev 
nake. Êdî ji mineta xelqê xilas dibin û bi tena serê xwe dimînin, kesekî 
wan tune ye. Tenê ew û qûtîka wan ya şekiran heye. Dema Setsuko di-
girî, Seitsu dilê wê bi şekiran xweş dike, êş û birçîbûna ku bi wê halê xwe 
dikişîne, tenê şekir û xweşgotinên birayê wê ji bîra wê dibe.

Dema herb li derekî dertê, xema gel pêşî ne ew e ku bi bombe û 
fîşekan bimirin. Ew ya rihet e. Ya zor û zehmet birçîbûn û xela ye. Di wê 

1 -  Gotar, Fireflies: From Ancient Legend to Modern Discoveries, Katharine Martin.
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demê da, hîseka qewet ya jiyanê bi kesan ra çêdibe, pirsgirêkên xwe yên 
normal û nemûhîm ji bîr dikin, datînin koşeyekî dûr yê mêjîyê xwe. Lê zik 
wê demê di rewşa derasayî de ye û hizirîn û fikirîn tenê tê ser xwarinê. 
Heta ji bo zik heyat jî maneya xwe wenda dike.

Immanuel Kantî dibêje: “Wextê pirsgrikên aborî dikeve malekî, exlaq 
ji derîyê din dertê.” Dema herdû di şikeftê da ne, êdî xwarina wan diqede 
û nikarin tiştekî xwarinê bibînin. Îja Seitsu bomberana ku tenê jê ra xe-
rabî, mirin, û xelayê anî, dike firset ji bo xwe. Dema bombe dibarin xelq 
diçe stargehê, wê demê mala xwe vala dihêlin û direvin. Îja Seitsu jî vê 
fersendê îstîfade dike û dikeve malan dizîya xwarinê, cilan û pereyan 
dike. Hema çi bibîne wê radijê pê xwarin û birincê dikire. Di dema xelayê 
da zarokekî baş mecbûr dimîne biguhere, dizîyê bike, zikê xwe û xwişka 
xwe têr bike. Kêfxweşîya wî ya dema bombebaranê ne nîşaneya kêfex-
weşîya bombeyan e helbet, kêfxweşîya xwarinê ye.

Îronî ye bombeyên ku xelayê tînin êdî dibin fersenda xwarinê. Belê, 
herb wisa ye, xwezaya her tiştî diguherîne, êdî meriv nikare xwe nas 
bike.

Setsuko ji birçîna hêdî hêdî ji qewet dikeve, bêhal û bêzar dimîne. 
Tiştek ji destê Seitsu nayê ku bike. Lê dawiyê hin eşyayên dizîyê peyda 
dike û bi xwarin wan difiroşe. Dema tê malê Setsuko li ber xewê ye. Ji 
birayê xwe ra dibêje ka ez piçekî razêm weka ku dixwaze ji zorîya vê 
heyata ku fêm nake xelas bibe. Eisa jî dibe herb, bisbisok û xela wê dibe 
ber xewê û careke din şîyar nabe.

BISBISOK BI MANEYA 
BOMBEYAN
Di destpêka fîlmê da bisbisok li 

gorî çand û mîtolojîya japonan ve-
jîn û giyanên mirovan temsîl dikin. 
Meriv wê demê dibîne ku bisbisok 
perê xwe lê didin, ronkahîyê dia-
firînin, çîroka me dest pê dike, hê 
herb negijhîtîye ba wan, kêf û şahî 
ye. Lê piştî ku herb digihîje ba wan 
dîsa xwezaya peyvan, kirin, pênase 
û maneya tiştan diguhere. Wê 
demê bisbisokên ku maneya vejînê 
didin, êdî dibin bombe ji jor ve wek 
ronahî digihîjin erdê, derdorê ronî 
dikin. Lê ne bi armanca vejînê lê bi 
armanca kuştinê. Pirsa herî girîng 
ya Goristana Bisbisokan ew e, dipir-
se: Gelo dema herb çêdibe çi weka 
xwe dimîne? Meriv kare pir bersivan 
jê ra bibîne, bêje ti tişt weka xwe 
namîne ne mirov ne jî mirovahî. Lê 
divê bersiva hin pirsan neyê dîtin 
çimkî pirs ji bo her di hişê me da 
bimîne heye, ji bo her tim em li ber-
sivekî, çareserîyekî bigerin heye.

QEDERA NETEWEYÊN 
BINDEST YÊN BI 
BISBISOKAN TÊN KUŞTIN
Hin fîlm hene hene hin gel 

xweştir fêm dikin, hin fîlm hene 
kesê ji wî gelî bi paşxaneya xwe 
wî fîlmî heta şaneyên xwe hîs di-
kin. Di ser fîlmekî da 33 sal çûbe jî 
kesê ku ji wî gelê xusûsî ye dema 
sêr dike, weka ku di wî fîlmî da ye, 
weka ku wan rojan dijî, temaşe 
dike. Di heman salê de ev fîlm tê 
kişandin ku cenosîda Helepçeyê 
çêdibe. Bisbisok li ser vî gelê ku vî 
fîlmî baş fêm dike, dibarin. Bisbi-
sokên bombeyî.

Dema gelê din êşên xwe dice-
birînin, êşên me yên nû çêdibin. 
Divê em jî pirsên ku ev fîlm dipirse 
ji xwe bipirsin bo ku dîrok dubare 
neke. Bo ku em xwe û mirovahîya 
xwe wenda nekin. Bo ku careke 
din em mecbûr nemînin van pirsan 
bi mecbûrî li xwe bikin.
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Zilam (Quad)

Aaron Paul, ku em wî bi saya 
rêzefîlmê Breaking Badê nas di-
kin, di fîlmê de rola sereke dilîze. 
Di vî fîlmî de, Aaron Paul li ser ji-
yana firoşkarek ciwan yê ku qeza 
kir û dema ku di şert û mercên di-
jwar de dixebitî bi kursîyê asteng-
daran ve hat girtin. Kişandina fîlmê 
di 2011an de qediya lê ew ê di 
2021an de têkeve vîzyonê. Fîlmê 
ku di hilberînê de hin tengasiyan 
kişandiye, heya niha nirxandinên 
erênî wergirtine. Aaron Paul ku 
di rêzefîlmê Breaking Badê de di 
hin dîmenên romantîkî de cih girt-
ibû, meraqê çêdike, ji ber ku tê 
pêşbînîkirin ku ev fîlm di navbera 
drama û romansê de têkiliyek xurt 
saz bike.

Derhêner:  
Michael Uppendahl

Lîstikvan:  
Aaron Paul, Lena Olin, Tom 

Berenger, Celia Weston

Şêwaz:  
Biyografî, Drama

Dîroka Vîzyonê:  
5 Çirîya Paşî 2021

Rev (Run)

Derhêner Aneesh Chaganty 
bi yekem fîlmê xwe yê Lêgerînê 
(Searching, 2018) serfiraziyek 
aborî ya baş hebû. Fîlm bi piranî 
nirxandinên erênî wergirt. Ew ji ber 
çîrokbêjiya xwe ya herikbar hate 
pesinandin. Bi taybetî di şêwaza 
tewandî û razdariyê de, îro gelek 
caran karên nû têne xuyakirin, 
sînemaya serbixwe ya Amerîkî 
vê şêwazê baş bikar tîne. Mînak 
Get Out (2017) ji bo vê mînakê 
yek ji fîlmên herî guncav e. Ji ali-
yekî din ve, derhêner di vî fîlmê de 
vekêşanê bi dramayê piçûktir ved-
ibêje. Nirxandinên fîlmê hîn jî bi pi-
ranî erênî ne. Bi taybetî, bi ezmûna 
xwe ya yekem ya sînemayê, Kiera 
Allen di vê fîlmê de bû meraqek 
mezin. Performansa derhêner û 
xwe bi kelecan li bendê ye.

Derhêner:  
Aneesh Chaganty

Lîstikvan:  
Sarah Paulson, Kiera Allen, Pat 

Healy

Şêwaz:  
Raz, Vekêşan

Dîroka Vîzyonê:  
5 Çirîya Paşî 2021

Çîroka Herêma Rojava 
(West Side Story)

Steven Spielberg, yek ji der-
hênerên herî mezin yê cîhana sîne-
mayê, bi fîlmek muzîkal vedigere 
ser ekranê... Ev fîlmê nû, ku dê bi 
adaptasyona fîlmê ku 60 sal berê 
derketî re mijûl bibe, dê li ser he-
man bûyer û heman mijaran bise-
kine. Fîlm dê me bike şahidê evî-
na qedexe ya di navbera nijadên 
cihê û pevçûnên kolanî yên komên 
cihê de. Bêguman, fîlm dê vê yekê 
bi nêzîkatiya muzîk û dansê bike. 
Spielberg dîsa bi tîmek cihêreng 
ya têvel re dixebite. Tê payîn ku 
di vî fîlmî de tevgerên kamerayê 
bi taybetî herikbar û dînamîkî bin. 
Ji ber vê yekê derhêner hunerwer 
Spielberg jixwe me dilşad dike.

Derhêner:  
Steven Spielberg

Lîstikvan:  
Ansel Elgort, Rachel Zegler, Aria-

na DeBose, David Alvarez

Şêwaz:  
Tawan, Drama, Muzîkal, Romans

Dîroka Vîzyonê:  
10 Çileya Pêşî 2021
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Zilamê Qral Destpek 
(The King’s Man)

Di fîlmê de lîstikvanên navdar 
ên wekî Ralph Fiennes, Gemma 
Arterton û Djimon Hounsou dilîz-
in. Fîlm balê dikişîne ser Saziya 
Kingsman ku di destpêka sedsala 
bîstan de çalak bû. Tê payîn ku 
fîlm serpêhatiyên ekîba Kingsman 
bi şêwazek hatûbat û pêkenok ji 
me re vebêje. Fîlm ji me re qala 
tîma Kingsman dike, ku di dest-
pêka sedsala 20an de li dijî şerê 
cîhanê yê yekem helwest girt. Em 
dikarin bi rehetî bêjin ku fîlm ji ber 
şêwaza xwe ya bêwate yek ji wan 
hilberînên herî bendewar yên salê 
ye.

Derhêner:  
Matthew Vaughn

Lîstikvan:  
Ralph Fiennes, Gemma Arterton, 

Djimon Hounsou, Harris Dickinson

Şêwaz:  
Hatûbat, Pêkenok, Çalakî, Tawan

Dîroka Vîzyonê:  
24 Çileya Pêşî 2021

Spider-Man: Nerevîn 
(Spider-Man: No Way Home)

Tom Holland careke din wekî 
Spider-Man xuya dike. Di fîlmê de, 
em ê rewşa bêhêvî ya Peter Park-
er bibînin, ku nasnameya wî ji her 
kesî re tê aşkere kirin. Spider-Man 
alîkariya Dixtor Strange dike û ew 
vedigerin paşerojê, bi demê re 
rêwîtiyê dikin. Peter Parker dixwa-
ze vegere rewşa xwe ya berê, ew 
dixwaze nasnameya xwe veşêre 
da ku evîndarên xwe biparêze. Al-
fred Molina, ku di lîstikvaniya fîlmê 
Spider-Man 2 ya 2004an de bû jî 
dê beşdarî vê fîlmê bibe. Molina 
berê karekterê Dixtor Axtapot lîst 
û nirxandinên pir baş wergirt, fîlmê 
nû yê Spider-Man di vî warî de jî 
meraqek mezin e...

Derhêner:  
Jon Watts

Lîstikvan:  
Tom Holland, Zendaya, Benedict 

Cumberbatch, J.K. Simmons

Şêwaz:  
Çalakî, Hatûbat, Xeyala Zanistî

Dîroka Vîzyonê:  
17 Çileya Pêşî 2021

Matrix 4

Matrix bi fîlmê xwe yê çaremîn 
vedigere ser ekranan. Vê carê, 
li ser kursiya derhênerê fîlmê, 
tenê Wachowskiyek heye, Lana 
Wachowski... Dema ku em li lîs-
tikvanan temaşe dikin, em tîmê di 
fîlmên kevin yên Matrixê de dîsa 
dibînin... Keanu Reeves û Car-
rie-Anne Moss in di fîlmê de rolên 
sereke dilîzin. Vîdyoya danasînê 
ya fîlmê berê ji hêla mîlyonan ke-
san ve hate temaşekirin. Fîlmê ku 
dê dawiya salê di dema Noelê de 
were weşandin, bala fîlmhezên 
dinyaya Matrixê û temaşevanên 
xeyala zanistî dikişîne.

Derhêner:  
Lana Wachowski

Lîstikvan:  
Keanu Reeves, Carrie-Anne 

Moss, Christina Ricci

Şêwaz:  
Çalakî, Xeyala Zanistî

Dîroka Vîzyonê:  
22 Çileya Pêşî 2021
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Qet şik çin o ke cuya merdimî 
de têkîlîya tewr muhîme têkilîya 
pîy û lajan a ke beno ke tewr 
zore zî ancîna na têkilîye bo. Ex-
lebê na têkilîye de giranîya tesîrê 
pîyan zaf o. Eke ma tesîrê pîyan 
bi kilmîye akerê, eşkenê wina vajê: 
Pîyî, wazenê waştişê înanê ke ê 
nêeşkayê bîyarê ca, lajanê xo ser 
ro bîyarê ca û înan biciwîyê. Seke 
her laj çime pîyê xo de yew projeyo 
ke pî do ey plan bikero yan zî bi 
vatişêkê bînî laj sey yew melze-
meyê hunerê destan o ke pî do 
vera-vera şekil bido ey. Lajî zî za-
fane gama ke resayî demê xortîye 
vera otorîteya ke înan ser o tesîs 
bîya yan zî yeno waştene ke bero 
tesîskerdene vejîyenê. Meylê xo 
danê cuya winasîye ser ke bi aye 
bieşkê biresê waştîş û xeyalanê 
xo. Gama ke serebûtî ver bi nê her 
di cîhetan yê ke eksê yewbînan ê 
qewîmîyenê, bîwazîyo nêwazîyo 
zaf reyan pêkewtiş (têkewtiş) ve-
jîyeno meydan. Bi goreyê teorîya 
psîkanalîzanê Freudî (Froydî) se-
medê tekane yê mucadeleyê pîy û 
lajan “kompleksê odîpus”o. Freud 
kitabê xo Totem û Tabu de behsê 
nê mucadeleyî keno û wina vano: 
Mucadeleyê laj û pîyan, bi îxtîras-
anê binhişmendî aver şono. Yanî 
o vano ke bingehê mucadeleyê 
pîy û lajan yew pêkewtişê odîpalî 
ra awan beno. Zaf dîyar o ke no 
motîfo psîkolojîk edebîyatî ra het-
anî sînema zaf waranê hunerî yê 
dinya rê bîyo babete yan zî mava-
jîme îlham dayo gelek berhemanê 
hunerîyan. Senî ke şima sernuşteyî 
ra zî fehm kerdo, ez zî wazena na 
hûmara Temaşeyî de çarçewaya 
sînema de babeta têkilîya pîy û 
lajan ser o vindera. Na mana de 
nuşteyê mi do bi hîrê fîlman sînork-
erde bo. Helbet ke temaya înan de 
babeta têkilîya pîy û lajan ca gêna, 
la nimûneyê sînemaya îtalyanan 
bîyayîşê her hîrêmînan temamen 
tesadufî yo.

Kunye û Hîkayeya Fîlmê Dizdê Bîsîkletan

35mm/93”/Sîya-Sipî 1948/ Îtalya,

Nameyê xo yo orîjîn: Ladri di Biciclette

Rejîsor: Vittorio De Sîca

Produktor: Dîana Ossana - James Schamus

Mûnite: Eraldo Da Roma

Senaryo: Cesare Zavattînî

Mudirê Dîmenan: Carlo Montuarî

Muzîk: Allesandro Cîcognînî

Welat: Îtalya

Ziwan: Îtalyankî

Kaybazî: Lamberto Maggîoran, Enzo Staîola, Lîanella Carell, Elena 
Altîerî, Gîulîo Chîarî, Vîttorîo Antonuccî, Gîno Saltamerenda

Xelatê ke Girewte: Fîlmo Tewr Baş yê BAFTA (1950), Xelata Fîl-
mo tewr başo bi Ziwanê Beyaxkî ya Dinyaya [Kureya] Zerrnêne (1950), 
Xelata Rûmetî ya Akademî (1950), Fîlmo Tewr Weşo Beyaxkî ya Bodîlî 
(1951)

Fîlm de hîkayeya bi nameyê Antonîo Rîccî yew mêrikê bêkar (bêgure) 
û lajê ey vajîyena. Antonîoyo ke bi aşman bêkar maneno, peynî de xo 
rê yew kar vîneno. Karê ey dêsanê bajarî ro zeliqnayîşê afîşan o û seba 
ney îhtîyacê ey bi yew bîsîklete bena. Netîceyê tayê zehmetîyan de na 
bîsîklete ci rê temîn bena. Antonîo roja bîne semedê karî amade yo û 
dest bi karê xo keno. La gama ke o karî ser o beno, dizdêk vejîyeno û bi 
fesale bîsîkleta ey tiraweno. Antonîo ke haya ey rewşe ra bena, verdano 
dizdî dima la heyf ke nêeşkeno pê bigîro. Şono gerreyê polîsan keno, la 
ê zaf ehemîyet nêdanê na hedîse. Antonîo verê bi embazanê xo peycû 
zî lajê xo reyde kuçeyanê Roma ra bîsîkleta xo gêrêno. Axir bîsîkleta xo 
vîneno la nêeşkeno îspad bikero ke a, bisîkleta ey a. Êdî sebir û deyaxê 
ey nêmaneno û wazeno ke bi xo zî yew bîsîklete bitirawo. Keno ke biti-
rawo labelê senî je tiraweno dest de têpîşîyeno. Tayê bêro kuwenê zî 
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seba xatirê lajê xo serbest veradîyeno. Pî û laj têmîyanê qelebalixî benê 
û agêrenê eynî cuya xo ya feqîre.

Dizdê Bîsîkletan: “Xo vîr ra meke bîsîklete çin ba kar zî çin o.”

Destpêkê fîlmî de ma halê Roma yê badê Şerê Dinya yê Dîyinî vînenê. 
A Romaya ke ihtîşamê xo yê verênî ra çîyê nêmendo, şar tede bêhêvî 
û feqîrî mîyan de mucadaleyê cuye keno. Dima ra ma Antonîo yanî ser-
karakterê fîlmî yo ke o bi hêzaran romayijanê belengazan ra yew o, nas 
kenê. Bêkarîya derge ra dima Antonîo xo rê yew kar peyda keno û fîlm 
bi kar vînayîşê ey dest pêkeno. Çîyo ke hema sehneyê yewinî de bala 
merdimî anceno no yo: Kesê bêkarî hêvî kenê ke wezîfedarê dezgeyê 
karvînayîşî ra nameyanê xo bieşnawê. Fehm beno ke rewşa înan baş 
nîya. Antonîo kar dîyo ancax seba ke no kar yê ey bo şertêk esto; ganî 
yew bisîkleta ey estba. Çi heyf ke seba ke çîyê werdiş û şimitişî bihêrîno 
ey bîsîkleta xo sey rehîn daya. Nika zî seba ke karî temîn bikero îhtîyacê 
xo bi bîsîkleta xo esta. Helbet çîyo verêno ke yeno vîrê feqîran êno aqilê 
cinîya ey zî. A, taximê newresîme ke binê cilî de rafîşte yê, rotişê înan 
teklîfê Antonîoyî kena.

Seke tim vajîyeno şansê feqîran esto? Yê Antonîo zî cîya nîyo. Hema 
roja yewine karî de, gama ke o keno ke yew afîşî bizeliqno dêsî ro, dizd 
bîsîkleta ey tiraweno. Herçiqas pey ra vazdo zî nêeşkeno bireso ci û 
dizd sixletîye mîyan de beno vîndî şono. Ma zî bi ey hêvî kenê ke wa o 
dizdî bivîno û a bextewerî winî cayo ke mendo ra dewam bikero la nafîle! 
Antonîo şono polîsan rê muracat keno, la karê înan yê gêrayîşê bîsîkleta 
yew feqîrî ra muhîmêrî estbenê. Naye ser o, lajê xo gêno xo het û xo 
dano ro kuçeyanê Roma ke bîsîkleta xo doz bikero…. Ez tîya de behsê 
mûniteyê serebûtan yê fîlmî rê nuqta ronena û çîyê ke muhtewa û pey-
planê fîlmî ra vejîyenê vernî, wazena înan ser o vindera.

Dizdê Bîsîkletan tarîxê sînema de sey serberhemanê realîzmo newe 
yo îtalyanan ra yew hesibîyeno ke rejîsorê ey zî yewê sembolanê nê 
cereyanî Vittorîo De Sîca yo. Amancê rejîsoranê nê cereyanî perd-
eyê sipîye rê neqilkerdişê mucadeleyê sinifa mîyanêne ya îtalyanan, 
teşqeleyê ekonomîkê Îtalya yê badê Şerê Dinya yê Dîyine, xizanîya ke 
netîceya nedîyarî ya, bêkarî, bêhêvîyî, mahvbîyayîşo exlaqî û hîsê bobe-
late bîyo. Fîlmê realîzmê neweyî, fîlmê ke temamen bi kaybazanê ama-
toranê ke tu tecrubeyê înano kaybazîye çin ê ancîyayê, sey yew refleksî 
yê vera Sînemaya Hollywoodî herinda studyoyan de kuçeyî tercîh bîyê, 
meseleyê rojaneyî yê merdimanê alâladeyan neqil bîyê û bi kilmîyê fîlmê 

ke tede hîsî planê vernî de yê û 
merdimî vanê yê.. Sey yew nimûne 
Lamverto Maggîoranî yanî keso ke 
rolê pîyî (Antonîo) kay keno, cuya 
rastkêne de karkerêkê fabrîka yo. 
Ey seba ke fîlmî de kay bikero cayê 
karê xo ra di aşmî destûr girewto. 
Ancîna Enzo Stolîo ke heyat dano 
karaktere lajî yanî rolê Bruno Rîccî 
kay keno, yew domanê keyeyêkê 
feqîrî yo.

Sehneyê ke tede çarşefê pêser-
bîyayî ke ê vera pereyî hêrînîyayê 
asenê, yew domano ke reya tewr 
verêne restoranêkê başî de werd 
weno û pîyo ke verê çimanê lajê 
xo de kuwayene weno ênê vînay-
ene sehneyanê efsanewîyan yê 
Dizdê Bîsîkletan ra yê. Herhal çîyê 
ke vernîya xovîrrabîyayîşê nê fîlmî 
gênê tewr zaf zî nê sehneyî bi xo 
yê. Yew detayo ke ma ganî babe-
ta xo ra girêdaye behs bikerê zî no 
yo: Sehneyê fînalî de Antonîo (Pî) 
û Bruno (laj) zî sey giranîya filmî 
bi plananê nêzdîkîyan ênê mus-
nayîş, Ma ke bi no qayde îfadey-
anê rîyê înan vînenê, şîkîyayîşê 
xururê yew pîyî xorînîya ruhê xo 
de hîs kenîme. Na esna de Bruno 
zî destê ey pêgeno û bi no hewa 
destek dano pîyê xo yo ke ber-
meno. Axir çîyo ke eseranê hunerî 
nemerg keno dej û dramanê mute-
beran sey babete girewtişê înan o. 
Û demê ma de zî her roja ke ma 
dest bi aye kenê de kam zaneno 
çend dramê rastikênî yê pîy û lajan 
yê sey înan hêrikîyenê?
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Kunye û Hîkayeya Fîlmê Pîy û Westayê Mi

35mm/113”/Rengin 1977/ Îtalya,

Nameyê xo yo orîjîn: Padre Padrone

Rejîsor: Paolo Tavîanî – Vîttorîo Tavîanî

Produktor: Gîulîanî G. De Negrî

Mûnite: Roberto Perpîgnan

Senaryo: Paolo Tavîanî – Vîttorîo Tavîanî

Mudirê Dîmenan: Marîo Masînî

Muzîk: Egîsto Macchî

Ziwan: Îtalyankî

Kaybazî: Omero Antonuttî, Saverîo Marconî, Marcella Mîchelangelî, 
Fabrîzîo Forte,  Nanni Morettî, Gavîno Ledda 

Xelatê ke Girewte: Şaxanê cîya-cîya yê Festîvala Fîlman ya Berlînî 
ya Mîyanneteweyî (1977), Festîvala Fîlman ya Cannesî (1977), Xelatê 
David di Donatello (1978), Kurdeleyo Sêmên (1978) de

Babeta nê fîlmî hîkayeya rastikêne ya Gavîno Leddayo şiwane yo 
sardunyayijî yo.[Sardunya yew girawa ke Îtalya ra girêdaye ya.] Gavîno 
Ledda, yew ziwannas o ke hetanî vîst serreyîya xo wendiş û nuştişê xo 
çin bîyo. Pîyê ey hema ke şeş serreyî beno ey wendegehî ra gêno. Sew-
bîna çareyê ey çin o, perwerde yew îmtîyazê tebaqaya dewlemendan o 
û Gavîno mecbur o ke bibo şiwane. Badê ke wendegehî ra êno girewtiş, 
domanî û xortîya ey pîyê xo reyde koyan de û bi çerenayîşê pesî/malî vî-
yareno. Gavîno hertim wazeno ke Sardunya ra biaqitîyo la pîyê ey seba 
ney destûrê nuştekî nêdano ey. No mîyan de pî dewaranê xo roşeno, 
wazeno kênaya xo bikero xizmetkare, lajanê xo zî bierşawo xebate. Pîyê 
ey dima ra wazeno ey qeydê ordî bikero û bi sayeyê ney yew meslekê ey 
estbo. Semedê nê hedefi Gavînoyî rê mamostatî keno, yew dîplomaya 
wendegehê verênî bi ey dano girewtiş û bi no şekil bi hewayo zerrîwazî 

ordî rê beşdarîya ey temîn keno. 
Gavîno badê çend serran ke o 
ordî de beno, dîplomaya lîse gêno 
û qerar dano ke şoro unîversîte. 
Wexto ke agêreno keye, pîyê ey 
ey ancîna keno şiwan, la Gavîno 
qerardar o ke girawa Sardunya ra 
peyser agêro Îtalya.

Pîy û Westayê Mi: ‘‘Dibistane 
kenê mecbur. La feqîrîye yew 
mecburîyet o ke her çîyî ra dot o.’’

Merkezê fîlmî de yew lajeko ke 
nameyê ey Gavîno yo ca gêno. 
Gavîno hetê pîyê xo ra wendegehî 
ra êno girewtene û ancîna bi zorê 
pîyê xo şiwantîye keno. Bi no hewa 
komelî ra îzolekerde beno pîl û 
hetanî leşkerîye nêeşkeno wendiş 
û nuştişî bimuso. Pî, muameleyo 
ke yew koleyî/e rê beno, bi o şekil 
lajê xo (Gavîno) rê muamele keno. 
Naye ra girêdaye têkilîya ey ya pîyê 
xo bi hîsanê heskerdiş û nefretî 
têmîyan a. Pîyê xo ra tim terseno 
û cuya bi no qayde rameno. Seba 
ke tebîet de û pesanê xo reyde yo 
rastîya tebîetî reyde rî  bi rî mane-
no. Ancîna seba ke komelî ra dûrî 
maneno, şertanê tecrîdî ver wayîrê 
kesîyetêkê zeyîfî beno. Hîkayeya 
fîlmî de xususen bale ancîyena 
sertîya têkilîya mabênê pîy û lajî 
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ser. Na sertîye xo sey elemento ke dewlemendîya dinyaya lajî (Gavîno) 
parçe parçe keno xo nîşan dana.

Çîyê ke ey kenê sert tradîsyon (edet û tore) ê. Pî, ney zano, la ney 
zî zaneno ke çîyo ke ey payan ser o tîk gêno zî reyna tradîsyon ê. Hêvî 
keno ke bieşko bi otorîteya tradîsyonelî lajê xo biresno. La çîyo ke sey 
erdlerzî zemînê na têkilîye terikneno, eksê pîyî de carîbîyayîşê waştişanê 
Gavînoyî yê. Helbet sey her lajî o zî pîyê xo ra hes keno, la hetê bînî ra 
nêwazeno binê hukmê ey de, binê sertî û xişmê ey de pîl bibo. Aye ra 
potansîyelê serewedaritişê Gavîno esto ke xora pêkewtişê her di karak-
teran bi no hewa xo eşkera keno. Merdim eşkeno hemberîkerdişê (reqa-
betê) her dîyinan sey pratîkêkê hemberîkerdişa ke mîyanê terefdaranê 
qaydeyan yê sabîtan yê tradîsyonan û yê roşnaya modernîte de bena 
bierjno. Esas mumkin o ke merdim vajo Tavîanî birayan bi nê fîlmê xo yê 
ke fokusê ey de têkilîya yew pîy û lajî esta, binê tespîtêkê komelkî xêze 
kerda. Xulasa û bi vatişêkê pêroyî fîlmê Pîy û Westayê Mi problemanê 
sey bêperwerdeyîya merdimanê hêreman yê teberê merkezî, problemê 
ziwanê dayîke –Gavîno demo ke şono leşkerîye îtalyankî museno, het-
anî ê demî tena ziwanê mehelî yê Sardinya ke o uca de ameyo din-
ya û bîyo pîl zano. Bêguman no xusus dramê domananê kurdan ano 
çimanê ma ver- sertî û xedarîya tradîsyonan, naskerdişê cinsîtîye –do-
manî ceribnayîşanê xo yê cinsîyan yê tewr verênan bi heywanan kenê- 
têkilîya famîlya de tek kesî dest de bîyayena otorite, domanî zî daxil her 
çîy û her kesî ra vernî de girewîyayîşê herre bi realîzmêko tuj neqil keno. 
Çarçewaya têkilîya yew pîy û lajî ra seke resmê zextî ke komelan ferdî/e 
ser o tetbîq kerdo xêze keno.
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Kunye û Hîkayeya Fîlmê Cuye Weş a

35mm/116”/Rengin 1997/ Îtalya,

Nameyê xo yo orîjîn: La Vita è Bella

Rejîsor: Roberto Benîgnî,

Produktorî: Elda Ferrî, John M. Davîs, Gîanluîgî Braschî ve Vîttorîo 
Cecchî Gorî, Marîo Cotone ve Agres Montre

Mûnite: Sîmona Paggî

Senaryo: Vîncenzo Ceramî, Roberto Benîgnî

Mudirê Dîmenan: Tonîno Dellî Collî

Mudirê Hunerî:

Muzîk: Nîcola Pîovanî

Ziwan: Îtalyankî

Kaybazî: Roberto Benîgnî, Gîorgîo Cantarînî, Nîcoletta Braschî, 
Gîustîno Durano, Horst Buchholz

Xelatê ke Girewte: Festîvalan û Organîzasyonanê cîya-cîyayan yê 
sey Xelatê Akademî (1999), Xelatê Bafta (1998), Xelatê David di Don-
atello (1998), Xelatê Césarî (1999), Xelatê Goya (2000), Screen Actors 
Guild Awards (1998), Xelatê Rexnegiran (1999), Xelata Yewîya Rexnegi-
ranê Fîlman yê Kansas Cîty (1999), Festîvala Fîlman ya Cannesî (1998), 
Nastro d’argento (1998) Xelatê Satellîte (1999),  Ciak d’oro (1998) de 
sey fîlmo tewr baş, rejîsoro tewr baş, kaybazo tewr baş, senaryoyo tewr 
baş ûêb. gelek şaxan de.

Ca û wext serrê 1930ê Îtalya yê. Guîdo (Roberto Benîgnî) yew ya-
hudîyo îtalyan o ke wazeno otêla ke apê ey tede xebitîyena de bixebitîyo 
û plan keno ke yew kitabroş akero. O, merdimêko şên, henekçî û ka-
rizmatîk o. Dora (Nîcoletta Braschî) zî yew mamosta ya. Her di rojê te-
sadufen raştê yewbînan ênê. Guîdo, demê rastameyîşî ra tepîya aşiqê 
Dora beno. Herçiqas tayê zehmetîyan reyde rî bi rî bimanê zî peynî de 
resenê yewbînan û zêwecîyenê. Yew serrî dima înan rê yew laj; Gîsoue 

[Caşua] (Gîorgîo Cantarînî) beno. 
Hetanî ke Almanya Îtalya îşxal 
kena, Guîdo, cinîya ey Dora û lajê 
înan Caşua cuyêka bewtewere ra-
menê. Çi esto ke serra ke Caşua 
keweno panc serrîya xo, Şerê Din-
ya yo Dîyin vejîyeno. Verî Almanya 
pey ra zî Îtalya de kampê esîran 
abenê. Guîdo seba ke yew yahudî 
yo êno tewqîfkerdene. O û lajê xo 
pîya erşawîyenê kampêkê esîran.

Guîdo hetanî peynîya fîlmî, 
keno ke şerî, esîranê kampî û çîyê 
ke uca qewimîyenê, înan sey yew 
kayî nîşanê Caşuayî bido. Helbet 
sey heme kayan û musabeqa-
yan peynîya nê kayî de zî do yew 
xelate bidîyo xaliban. Eke Caşua 
biaqil bibo, o do tanqa ke ey tim a 
waştêne bigîro. Fîlm de lajê xo de-
janê rastkênan yê şerî ra pawitişê 
yew pîyî bi elementanê komedî û 
dramî vajîyeno.

Cuye Weş a: “Nameyê Nê 
Kayî Çi yo Bavo?”

Ma pêro zî zaf fîlmê şerî temaşe 
kerdê. Bi nê fîlman zaf şahidê ri-
jîyayîşê gonî, dej û hesîrê çiman 
bîyê. La fîlmê Cuye Weş a yê 
Roberto Benîgnî nê heme fîlman 
mîyan de cayêko îstîsnaî gêno. 
Çunke badê temaşekerdişê ey ma 
fehm kerd ke bê ke temaşerker-
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doxan bido bermayene, maruzê 
sehneyanê şîdetî û gonî biverdo, 
hetta eksê nînan ge-ge bido huy-
ayene zî ancîyayîşê fîlmanê şerî 
mumkin o. Cuye Weş a eslê ci 
de fîlmê jenosîdê yahudîyan o, la 
eynî wext de yew komedîyo baş o 
ke bi îronîyanê zengînan yê vera 
nijadperestî, elementanê atmos-
ferê sanikan û kayanê fantastîkan 
ameyo xemilnayene. Beno ke no 
semed ra yo dinya da fîlmo tewr 
namdar yê sînemaya îtalyanan o. 
Naye ra teber zî 3 Oscarî û da-çe-
wres xelatî zî serkewtişê ey nîşanê 
ma danê.

Herçiqas fîlm hetê bêjî ra 
fîlmêkê şerî bibo zî kes eşkeno 
ey binê çend bêjan de kategorîze 
bikero. Cuye Weş a fîlmê xeyalan 
û heqîqetan o. Yew pîyo ke sey bi 
seyan esîran kampê nazîyan de 
ameyo esîrkerdene tede ca gêno 
la cîyayîya ey na ya: Lajê ey zî 
ey het de yo. Pî, şerî û muame-
leyê zaf xirabê ke kamp de esîran 
ro benê, temamê înan sey kayêk 
nîşanê lajê xo dano. Helbet laj zî 
perseno: Nameyê nê kayî çi yo 
bavo? No pî şerî sey çîyêkê nor-
malî nîşanê lajê xo dano, wazeno 
bi no qayde tesîrê xirabî yê şerî 
tolere bikero û lajê xo bisevekno. 
Oxro ke eleqeyê heqîqetanê cuya 
kampî bi manzaraya ke o çime lajê 
xo rê teswîr keno çin o. Eksê alemê 
xeyalan uca merdimî transformeyê 
sabunan benê, odayanê gazî de 
kişîyenê. Cuye Weş a fîlmêko dra-
mo giran o. Tedê rîyê rastkênî yê 
şerî ra zaf çîyî asenê; merdimê ke 
xedarane ênê xebitnayîş, merdimê 
ke bi vagonan kirişnîyenê, kal, cinî 
û camêrdî… Cuye Weş a yew fîlmê 
komedî yo. Merdim eşkeno seh-
neyanê komedî ra çend nimûney-
an wina bido: Bi karakterê mufetîşî 
ver a wendekaran vejîyayîşê 
Guîdoyî, lajê xo rê açarnayîşê 
qiseykerdena zabîtê nazîyan yê 
Guîdoyî.... Ancîna Cuye Weş a 
fîlmêko protest o ke hedefê ey de 

redkerdişê ewnîyayîşê obînkerdişî (bi tirkî: ötekileştirme) esto. Eke ma 
sey detayêk tena yew cumle bidê bes o herhal. A cumleya ke Caşua tab-
elaya yew dukanî ra vîneno û manaya ci pîyê xo ra perseno: “Yahudîyî 
û Kutikî nêeşkenê dekewê.” Û peynîya peynî de Cuye Weş a yew fîlmê 
jenosîdî yo; jenosîde yahudîyan yo ke xora hîkayeya bingehêne ya fîlmî 
zî nê mûniteyî ser ro aver şona. Xulasa eke şima mîyan de kesê ke hema 
zî haya xo nê fîlmî ra çin a estê zîyan de yê, çunke Cuye Weş a fîlmanê 
tewr başan yê seserra vîyarteye (20.) ra yew o. 
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“BREAKING BAD”
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Rêzefîlmê Breaking Bad, DYA 
de mîyanê serranê 2008 û 2013î 
de ameyo kaşkerdiş, panc sezon 
o, 65 beşan ra pê yeno. Beşo ewil-
in tarîxê 20 Çele 2008 de, o peyên 
tarîxê 29 Êlule 2013 de, DYA de 
Albuquerque ya New Mexîco de 
ameyo kaşkerdiş.

Sey fînalê rêzefîlmî 2019 de 
fîlmê El Camino Breaking Bad kaş 
kerdo.

Çekuyê Breaking Bad sey îdy-
omêk o, motamot nêçarnîyenê 
kirmanckî ser. Yeno na mana; red-
kerdişê otorîte, rayîrî ra vejîyayîş; 
dekewtişê rayîrê xirabî, otorîterîye 
ra nêtersayîş, hemverê otorîte 
de serêhewenayîş, bi qanûnan 
henekê xo kerdiş, qanûnan pey-
goşkerdiş, vera duzenî vejîyayîş.

Dîzaynkarê projeyî Vince Gili-
gan o. Ganî ma nê merdimî zaf 
meraq bikerî…

Tewir: Suc, Tengijîyayîş, Dram, 
Mîzaho Sîya

Mudet: Seba her beşî teqrîben 
47 deqa yo.

Kaybazî: Bryan Cranston (Wal-
ter White), Anna Gunn (Skyler 
White), Aaron Paul (Jesse Pink-
man), Dean Norris (Hank Schrad-
er), Betsy Brandt (Marie Schrad-
er), RJ Mitte (Walter White Jr), Bob 
Odenkirk (Saul Goodman), Gi-
ancarlo Esposito (Gustavo Fring), 
Jonathan Banks (Mike Ehrman-
traut), Laura Fraser, Jesse Ple-
mons û Raymond Cruz.

Rêzefîlmê Breaking Bad, rêze-
fîlmêko mentiqî, fikrî û dîzaynkarî 
yo. Fikrêk ra vejîyayo. Hetê zanistî 
ra raştîya aye esto labêle rasterast 
raştîya nê rêzefîlmî çin a. Rejîsorê 
Breaking Bad fikirîyayo û vato, 
ez Albuquerque ya New Mexico 
de rêzefîlmêk kaş bikera, dest bi 
fîkrîyayîş kerdo. Babete û karak-
terî dîyar kerdê. Serkarakterê ey 
camerdêko pancas serrî yo ke 

museno ke o bîyo qanser, emrê ey zaf tay mendo. Hem seba tedawîya 
ey hem zî mergê ey ra dima seba ke aîleya ey rehet bikero pere lazim o. 
Nameyê serkarekterî Walter White o, no camêrd zanîngehêk profoserê 
kîmya yo. Bi wendakarê xo yo ke nameyê ey Jesse Pinkman o, pîya 
qerarê viraştişê bi nameyê methî yew tîryakî danî. Bi nê qerarî çi Walterî 
paweno,? Cuya Walter se bibo, ver bi kamcîn hetan şiro? Ma rêzefîlmî 
de cewabê nê persan vînênî. Bi nê qerarê ey her çîyî rêze ra vejîyeno. 
Qet çîyêk hînî nêbeno sey verî. Her çî newe ra saz beno. Cuya ey, ê 
aîleya ey, nas û dostanê ey binê ra bedelîyena..

1. MERKEZÊ RÊZEFÎLMÎ DE:
Eke Walter White mirdîya xo zengîn bibîyêne, dest bi karêkê wînayin 

nêkerdêne. Strukturê rêzefîlmî de çinbîyayiş û qeymnêkerdişê pere û 
qezenckerdişê pereyî ca gênî. Destpêk de amancê Walterî no yo ke, 
qasê tedawî û ameyeyê aîleya xo pere qezenckerdiş o.

Eke Walter razîyê qederê xo bibîyêne se bîyêne? Eke Walter White 
razîyê qederê xo bibîyêne, dest bi nê karî nêkerdêne, no hawa yew qerar 
nêgirewtêne se bibîyêne? Hetê ekonomîk ra tengasî bidîyêne, nêeşkaynî 
mesrafanê nêweşxaneyî bido, mergê ey dima cênî, keyna û lajê ey zaf 
zehmetîyan bidîyêne.

Heta beşê peynîya rêzefîlmî vano, “mi semedê aîleya xo wina ker-
do, mergê mi ra dima wa aîleya mi rehet bikero.” Merkezê fîlmî de 
seveknayîşê aîle esto. Walter, xo aîleya xo ser ro meşrû keno, etîkê xo 
aîleya xo ser ro awan keno. O tim vano “ ez seba aîleya xo wina kena.”

Înşakerdişê ameyeyêk bê ters û endîşe esto. Walter wazeno mergê 
ey ra dima ameyeyê aîleya xo ters û endîşe ra azad biko. Wazeno x ora 
pey ameyeyêko şox û şengî biverdo.

Rîsk girewtiş, curetkarî û cesaretêko gird rêzefîlm de estê. Eke Walter 
nêbîyêne nêweş, bander nêbîyêne ke çend serrî emrê ey mendo rîskeko 
winasî nêgirewtêne, hende bicesaret û curetkar nêbîyene. Mergî reyde 
têrî ameyîş beno semedê rîsk girewtiş û curetkarîya ey. Vera dewlete, qa-
nûnan, çeteyanê mafta de rîsk gêno, curetkar beno, serê xo wedarneno.
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Breaking Bad, îdraqan, ezberan, qenaetan û verhukmanê temaşeker-
doxî/e şiknêno. Temaşekerdox/e êdî her çîyî ra şik û guman keno. Hetê 
şikberîya temaşekerdoxî/e aver beno. Rêzefîlm, vînayîşê ma de ma guman-
barî banderî ma keno. Hetê bînî ra zî têkilîya ewnayîş û vînayîşî ra çîyêk kî 
vînenî Breaking Bad vano, “ ê çîyî qet wina nîyî, çîyî qet hawa ke asenî, o 
hawa nîyî.” Rîyê raştkênê însanan ma nawnêno, maskeyê înan erzeno; ma 
vînenê ke yewo ke patronê lokantayanê rezîle yo, kartelê narkotîk o.

Pereyo nemeşrû esto. Walter hende zaf dolaran qezenc keno, nêzano 
senî pereyî bipakno (meşrû bikero) Pereyo nemeşrû beno belayê sereyê 
Walter û cinîya ey.

Sedaqatê dostan esta. Sedaqatê dostanîya Walter û Jesseyî zerrî 
tesîr kî kena.

Qesas rêzefîlmî de cayêko girîng gêno. Mi fehm kerd ke binê heme 
kerdenanê Gustavo Fringî de qesasê xo girewtiş esto. Qesasgirewtişê 
ey zî zaf muxteşem beno.

Qezenckerî û vîndîkerî, serkewteyî û binkewteyî estê. Walter, serke-
weno û qezenc keno.

2. ÇEND HETÊ BÎNGEYÊNÎ YÊ MUHTEŞEMÎYA BREAKING 
BADÎ
Breaking Bad, muxteşem o, resen o, cîyawaz o, mestker o.

Kaykerdoxî, senaryo, dekor, fîkşin her çîyî ey super o, ke her çî girê-
dayê aye şonî.

Suc, Tengijîyayîş, Dram, Mîzaho Sîya bi hawayo serkewte ameyê 
şuxulnayîş û yewbînî temam kenî. Ney zî kalîteya ey berzêr kerda. Însan 
teyna başî yan zî xirabî nîyo, no di hetî zî însanan de estê. Cuye, teyna 
yew het nîyo zaf hetin o, teyna trajîk, dramatîk, komîk nîyo, ge beno 
dramatîk ge beno komîk ge beno ters ge beno şa. Zaftewirîya aye, hetêk 
cuye û dinya û ê dûalîstîya karakteranê xo mojnêna.

Fîlm de her çîyî de kî dîlema de manênî. Hetê biedelatê û bêedelatî 
de, heq û neheqî de. Însan hem başî hem zî xirabî, senînîya karakteran 
de kî di cayî benî. Rêzefîlmî de kî nêeşkenî Walterî ra nefret bikerî. Wal-

ter zaf kesan kişeno, zaf xirabîyan 
keno labêle kî nêeşkenî Walterî ra 
nefret bikerî. Ke didil benî. Hem 
zalîm o hem zî mexdur o. Hank kî 
nêwazênî vîstûrê ey yo polîs Hank 
zî ey têpîşo. La çîyêko mutleq û bê 
munaqeşe esto ke, viraştişê tiryakî 
xelet o. Na xeletî ra dima her çî xe-
let beno. Tîryakî sey baltaxiya çala 
gîyê yo, eke ti dekewtênî na çale 
mumkin nîyo ke kî ti ra bivejîyî.

Zafaneyê fîlm û rêzefîlmî ke 
babeta înan tîryak o; teşwîq û hen-
dayê seks, alkol, luksî û şayînî 
yo. Labêle Breaking Bad nê hetî 
ra nêdekewto klîşe û ezberan, 
aye xo no klîşe ra xelesnayo, xo 
cîyawaz kerdo, ezber û qenae-
tanê temaşekerdoxî/e rijnêno. Ma 
sehneyanê pornografîkan, cuyê-
ka lukse, keyf û kelebûtê pereyî 
nêvînenî.

Rêzefîlmê Breaking Bad, sey 
hewnê yan zî cerebnayîşêkê 
xirabîyêk o û anatomîya xirabî 
nîşan dano.

Erzîyayîşê gamêka xelete pêro 
gamanê bînan zî xelet keno. Çare-
serkerdişê denklemêk de kirarîyek 
xeletî, xo dima ra pêro kirarîyan 
xelet keno. Demo ke çîyêk ser 
o çîyêko xelet, neraşt, neadilî ra 
awan bî, her çî beno xelet. Bi gama 
xeletî eştişî ya Walter White zî her 
çî xelet, serûbin keno û bedelneno. 
Walter nêzano kamca de dest bi 
newe ra raştkerdişî bikero. Bi tîryakî 
viraştiş Walter pere qezenc keno la 
pere xora çîyêk çareser nêkeno. 
Her çîyî, xirabêr keno, têser û têbîn 
keno. Pere her çîyî komplîke keno, 
seadetî, têmîyan fîneno. Pere azad 
nêkeno. La bêpere zî nêbeno.

Rejîsor nêvano, “ Walter nê karî 
nêkero”, ey nê hukimneno, şert 
û mercanê ke na game bi Wal-
terî daya eştiş ma nawneno. Tîya 
ra Dewleta Amerîka rexne keno, 
mesulîyetê aye ma nawneno. 
Rêzefîlmî de îmajê dewleta Amerî-
ka baş nîyo, îdealîze û romantîze 
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nêkeno. Îmajê ma yê Amerîka 
şikneno; Amerîka de her kes ze-
ngîn o, kes bêperetî kaş nêkeno, 
uca her çî zaf weş o, sey cenet o. 
Walter White bieşkayêne perey-
anê emelîyat bidayêne û aîleya 
xo rê mîrasêk biverdayêne karêko 
winayên nêkerdêne, na game 
nêeştêne.

Ters û tehdîtê dewlete qehrem-
anan ser o zaf esta û xo dana hîsk-
erdiş. Labêlê hemverê sey DYAyî 
karakterê rêzefîlmî bicesaret û cu-
retkarî, strukturanê dewlete ra sey 
polîs, îstîxbaratî û qanûnanê hîna 
jîr û biaqilane yî.

Breaking Bad rêzfîlmêko 
matematîk û geometrîkî yo. Ganî 
ê sifir xeta bikerî. Her çîyî hesab 
bikerî, her çîyî bifikirî. Qet îhtîmalo 
şenik zî peygoş nekerî. Eke merdim 
bi xeletî kirarîya yew +yew bikero 
hîrê, o do bîmiro, vîndî bikero.

Breaking Bad, karakteran û 
ferdanê dehayan afirneno. Fer-
dan deha keno. Ma mojnena ke 
potansîyel û cewherê însanî çiqas 
gird o û ferdî ke potansîyelê xo 
bikarbîyarê senî benê merdime 
derrêzî. Beşêk de Hank vano, “eke 
Heisenberg (nameyê kodê Walterî 
yo) dehatîya xo seba însanetî, din-
ya xerc bikerdêne, însanetî û dinya 
ra zaf havilê ey do bibîyêne.”

Nê rêzefîlmî însananê ke bi din-
yaya narkotîke ra têkildar î, dinyaya 
înan esta. To ra viraştiş, vîlakerdiş, 
rotiş, şimitişê madeyanê narkotîkî 
ma nawnena; têkilî û xebitîyayîşê 
elemenanê dînyaya narkotîke, xo 
mîyan de mucadeleyê yewbînan, 
têkoşînê înan yê vera polîsan, 
polîs senî vera înan de xebitîyênî, 
sektorê narkotîkî de avûkatî, bu-
rokratî û şîrketê globalî… Encamê 
bi na dinya reyde têkilîkewtişî zî 
hebet ke merg o, hepis o, kiştiş o, 
aksîyon, tehdît, ters û endîşe yo.

*Bi rêzefîlmê Breaking Bad 
edalet tayîn beno. Kesê ke bikewo 

mîyanê sînoranê bêedaletî, rêzefîlmî de qanûnperestî esta; yew ke qa-
nûnî îhlal bikero o cezaya xo vîneno, ê bedelê bêadaletîya xo danî û sey 
edaletî heme mirenî. Peynîya rêzefîlm û fîlmê fînalî de edalet tayîn beno. 
Rêzefîlmî de ajan kiştişê Ajan Hank û embazê ey ez zaf xemgîn kerdo la 
nê denklemî de merdimê biedalet û başî zî vîndî kenî. Eke merdim adil û 
baş bibo, no nêno a mana ke vîndî nêkero. Eke Walter nêbîyêne xiraban 
qezenc kerdêne. Walter hem edelat tayîn keno hem zî cezaya xo dano. 
Hetê bînî ra zî Walter White Jesse zî azad keno. Teyna Jesse seba ke ci-
wan o, heqê poşmanî û destbikerdişê cuya neweyî daya ey. Azadkerdişî 
ra dima Jesse xo xelisnêno, “şansê zaf tay însanan esto ke dest bi cuya 
neweye bikerî.” Jesse zî înan ra yew o, o zî bi nasnameyêko newe dest 
bi cuyêka newe keno…

Rêzefîlmî de semedê her çîyî aîle ya. Karakterê romanê Suc û Ceza 
de Raskolnîkov etîkê xo ciwanî ser ra Walter zî heme etîkê xo aîleya xo 
ra awan keno. Rêzefîlmî de tim temayanê romantîzm û edebîyatê aîle 
bîyene, dinya de çîyêko tewr giring bîyayîşe aile ser o yeno vindertiş. Gelo 
aîle çira hende girîng a? Ma ke nê persî rêzefîlmî ra bipersî, o cewabêko 
tatmînkar û îqnakar nêdano ma. Hetê girîngkerdişî ra aîle mi rê îdeolojîk 
aseno. Çira? Dewrê Postmodernî de çi giringîya aîle menda ke pîyêk seba 
aîleya xo hende çîyanê xiraban bikero? Etîkêko Walterî aîleyê xo ser ra 
awan kerdo, no etîk zî sey ê Raskolnîkovî mentiqî û tatmînkar nîyo.

3. MI SEBA XO ÇI NETÎCEYÎ NÊ RÊZEFÎLMÎ RA VETÎ?
Encaman ra hîna zêde rêzefîlmî ra mi xo rê hîrê persî serekeyî vetî. 

Heta qedîyayîiê rêzefîlmî, beşê peyênî de mi xo bi xo no pers persa, “ 
çira ez hende nêşkeno jîr û biaqil biba û aqilê xo bişuxulna?” Û mi aqil 
û zekaya xo ra nefret kerd. Rêzefîlmî de her kes jîr û biaqil o, sey sel-
eksîyona xoza, seleksîyona biaqilî û jîrî nê rêzefîlmî de esta, eke ti bieşkî 
tay yan kêmî la hendayê serê derzînî bîle aqil û jîrîya xo bixebitne, ti vîndî 
bikerî yan zî bimirî.
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Rêzfîlmî perso dîyîn tewr 
zaf bi mi da perskerdiş, “Ez 
potansîyelê xo senî bikarbî-
yara, ez se bikera ke ez heme 
potansîyel û cewherê xo bişux-
ulna?”

Perso hîrêyîn zî “ez senî 
karêk bikera ke ez bieşka vajo, 
mi seba xo kerd û vaja mi zana 
ke ez ha ciwîyêna.”

Fînalê fîlmî de Walter, Jes-
seyî ra vano, “Werekna mi ci-
wanîya xo de karêko taybet, 
gird, birîsk, bitehlîke bikerdêne, 
ez nêvîyartêne kokimîya xo. La 
ti ha ciwanîya xo de kenî.” Per-
so çarin, merdim seba ke nê 
hetî ra poşmanîya Walter nêci-
wîyo ganî se bikero, senî karêk 
bikero?

*Perso pancin, “çira sîne-
maya kurdî de qehremanê 
sey Walter White jîr, biaqil, 
serkewte, dehayî çin î?”

Bi pêroyî sînemaya kurdî de 
qehramanê mexdur, mezlum, 
vîndîker, binkewteyî, vîndîkerd-
eyî, trajîk û dramatîk î. Sînema-
ya ma de qehramanê serkew-
teyî, epîk, destanî, qezeenckerî 
kêmî yî. Qehramanê jîr, biaqilî, 
dehayî qet çîn î. Ez vana sîne-
maya ma hema nêresaya na 
asteye ke no tewir qehramanan 
biafirno. Sînemaya ma de afir-
nayiş, rol modelê ey hema çîn 
î. Ewro tewr zaf zî hewcedarîya 
neteweya ma bi nê tewir qehre-
manan esta. Hata no hawa 
qehramanî nêvejîyî komele ma 
de kesê jîr û biaqilî nêvejîyî. 
Çimkî rol modelî, komele de 
ferdan afirnenî.

Mavajim ke rejîsorêk kurd 
fikirîyêno, vano, “ez wazê-
na qezayêk ser o, bajarêkê 
Kurdîstanî de rêzefîlmêk bi-
anca?” Perso şeşin zî bajar û 
qezayanê welatî ra senî fikrê 
rêzefîlman bivejîyî?
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SÎNEMA 
Û  

EDEBÎYAT

Pinar Yildiz
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Sînema goreyê edebîyatî 
warêko newe yê hunerî bibo zî 
têkilîya înan destpêk ra estbî. 
Tarîxê edebîyatî beno ke qasê 
tarîxê însanetî kehen o. Verê 
cû vateyî estbî vanê zafê kitabê 
pîrozî û bawerîyî. Bîlhesa badê 
ke însanan nuşte dî nuştiş hîna 
bî pîroz û fonksîyonel. Esasê xo 
de hema destpêk ra îzehkerdiş û 
nawnayîşê hîs û fikran; nuştiş û 
dîmenî têmîyan de bî. Coka zafê 
alfabeyanê verênan de herfî sey 
resiman bî. Dîmen û resim bala 
însanan biancê zî yew ca ra pê 
nuştiş seke xoserîya xo îlan biko 
serdestî zafê waranê hunerî ra 
zî girewte. Seserra vîstine de, 
bi averşîyayîşê teknolojîyî seke 
huneranê dîyayîşkîyan de yew 
reyde averşîyayîşêk virazîya. 
Hema destpêk ra mabênê sînema 
û edebîyatî de nêzdîbîyayîşêk bî, 
çike sînema hewceyê hîkayeyan bî 
û destpêk de no çî zî kayanê tîyat-
royan, romanan û senaryoyanê 
xoseran ra peyda kerdêne. Seke bi 
seserran a ê xeyal û serebûtê ke 
nuştoxan sereyê wendoxanê xo de 
bişekilêkê zelalî afirnayêne sîne-
ma dîmenêk da ê heme xeyal û 
serebûtan. Sînema laşêk, bedenêk 
da ê heme karakteranê balkêşanê 
xurtan ke seke keyeyê ma ra yew 
bê, ma ruh, hîs, fikir û ewnîyayîşê 
înan hende nêzdî ra nas kerdêne. 
Ewro hema ra zî wexto ke ez 
Çalıkuşu biwana, a Ferîdeya ke 
yena çimanê mi ver Aydan Şener 
bi xo ya. Sînema hetê babete û 
muhtewa ra edebîyatî ra hêz gêna 
û êdî sey tewir tewirêko adapta-
syonanê metnanê edebîyan esto. 
Helbet no war warêko talûkeyin 
o zî. Çike zaf reyî fîlmê adaptek-
erdeyî seke heme ruh û hîssîyatê 
berhemî kişenê. O çîyo ke merdim 
perdeyî ser o temaşe keno çi ray 
tahmê ê metnê edebîyî nêdano. 
Yanî zaf reyî ê metnê serkewteyî 
seke yenê qetilkerdene. Coka zaf 
nuştoxî nêwazenê ke berhemê 

înan adapteyê sînema bibê. Nimûneyêko balkêş Salinger o, ey seba ro-
manê xo The Catcher in the Rye zafê teklîfê adapteyî apey de açarnayê. 
Orhan Pamuk zî adaptekerdişê berhemanê xo ra terseno. La seba ke 
bawerîya ey bi Ömer Kavurî esta, o kitabê Kara Kitapî ra beşêk sey sen-
aryo nuseno û no fîlm Kavurî bi nameyê Gizli Yüz antîbî.

Mîyanê sînemaya Tirkîya de ewro êdî yew pêlê fîlmanê adaptakerd-
eyan esto. Zafê berhemê Fakir Baykurt, Necati Cumalı, Yusuf Atılgan, 
Adalet Ağaoğlu, Füruzan û Ferit Edgüyî adapteyê sînema bîyê û nê fîlmî 
filmê balkêş û tematîk ê. İnce Memedê Yaşar Kemalî zî serra 1984i de bi 
produktorîya îngîlîzan û yugoslovan amebî antene. Reyna zafê fîlmanê 
Zeki Demirkubuzî de tesîrê berhemanê Dostoyevski û Camuyî esto. Ey 
fîlmê Celudîyayene (2009) zî romanê Nahid Sırrı Örik ra adapte kerdîbî. 
Helbet merdim seraser nêeşkeno êdî nê fîlman bi ê berhemanê esasîyan 
muqayese biko. Nê fîlmî herçiqas popularîzm û melodramî ra dûrî, xoser 
mîyanê sînemaya Tirkîya de cayêk înan bibo zî beno ke seba zaf kesan 
goreyê berheman serkewta nîyê.

Seba mi bîlhesa adaptasyonê metnanê klasîkan hertim xey-
alşikîyayîşêko pîl o ke, seke qetilkerdişê ê berheman o. Heta nika çend 
teneyî fîlmê Anna Karenina ancîyayê la goreyê mi merdim ê pêro fîlman 
zî bîyaro pêser qasê mîsqalêk bo zî heqê ê romanê pîlî nêdanê. Rey-
na adapteyê Madam Bovary, Mrs. Dalloway, Jane Eyre, Frankeistein, zî 
binê ê barê giran yê berheman de mendê. Madam Bovary û Mrs. Dallo-
way sey qehremana romanêk morê xo dayo edebîyatî ro la perdeyî ser o 
wexto ke merdim înan temaşe keno bêruh û bêşexsîyet seke herikîyenê 
û şonê. La reyna zî her wextî de rejîsorî berhemanê edebîyan antişî ra 
fek vera nêdanê. Na seserra moderne de tayê adaptasyonan eleqeyêko 
gird zî dîyo. Fîlmê Fight Club (1999), Reader (2008), Love in The Time 
of Cholera (2007) zaf zêde ameyê ecibnayîş. Tayê rejîsorî zî helbet bi 
tersê adaptasyonan goreyê xo tayê çareyî dîyê. Sey nimûne derhêner 
Petr Zelenkayî wexto ke waşto ê berhemê pîlî yê Birayê Karamazovî 
bianco seba ke xo nêko binê nê barê giranî bi teknîkêkê sînematîkî seke 
barê xo asan kerdo. Nê fîlmî de, Karamazovî (2008), behsê yew grûba 
tîyatroyîya ke do kayê Karamazovan kay bikê, beno. Êdî merdim hem 
hîkayeya birayanê Karamazovan, hem zî hîkayeya ê kaykerdoxan têrey-
de vîneno. Seke eke sernêkewtişêk bibo no sernêkewtiş sernêkewtişê 
rejîsorî nîyo ê kaykerdoxanê tîyatroyî yo. No teknîkê ‘hîkaye zereyê 
hîkaye de’ Firûşende (2016) yê Asghar Farhadî de zî esto. Uca de zî 
qehremanê serekeyî cinî û camêrd kaykerdoxê tîyatroyî yê û ê kayê 
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Salesmanê Arthur Millerî kay kenê. La ê sehneyê ke kayî ra mojnîyayenê 
seke leteyêkê cuya nê cinî û camêrdî yê.

Tayê rejîsorê auterê ke senaryoyê fîlmanê xo ê bi xo nusenê wex-
to ke adapteyî zî kerdî nê adapteyan de rasterast girêdayeyê metnan 
nêmendê û senaryo û fîlmî goreyê ewnîyayîşê xo bedilnayê.

Şaîr, senarîst û derhêner Pier Paolo Pasolini sînema de adaptasyo-
nan ra hes keno. Ey zafê klasîkê bingeyênî goreyê terz û uslûbê xo 
adapteyê sînema kerdê. Ey Kral Oidipusê Sofoklesî bi heman nameyîya 
serra 1967î de adapteyê sînema kerdbî. Ey reyna bi sernameyê Trîlojîyê 
Cuye; hîkayeyê Decameronî serra 1971î de, Hîkayeyê Canterbury yê 
Geoffrey Chaucerî serra 1972 de û tradîsyonê rojhilatî ra Estanikê Hezar 
û Yew Şewe serra 1974î de adapte kerdîbî. Nê pêro fîlman de Pasolini 
zaf zêde dîmenkîyêka estetîke dima nêkewto û goreyê xo fîlmî mûnitê û 
xemilnayê.

Bernardo Bertolucci zî yew rejîsoro ke zafê fîlmanê ey îlhamê xo met-
nanê edebîyan ra girewto. O zî zaf reyî mûniteyê nê berheman bedilne-
no, ge-ge zî o û nuştoxê nê berheman pîya senaryoyê fîlman nusenê. 
Sey nimûne fîlmê ey Stratejîyê Pîreboke (1970) yew hîkayeya Borgesî 
ra adapte bîya. Konformîst (1971) romanê Alberto Moravia ra adapte 
bîyo û rejîsorî peynîya fîlmî bedilnayo. Fîlmê eyo namdar Împaratoro 
Peyên (1987) o ke new hebî Xelata Oscarî girewtîbî otobîyografîya Ai-
sin-Gioro Puyi yo bi nameyê From Emperor to Citizen ra adapte bîyo. 
Fîlmê Deşte de Çay (1990) romanê Paul Bowlesî yo The Sheltering Sky 
ra adapte bîyo. Fîlmê Teslimiyet (1998) yew hîkayeya James Lasdunî ya 
bi nameyê The Siege ra adapte bîyo. Fîlmê eyo peyên The Dreamers 
(2003), romanê Gilbert Adairî ra adapte bîyo.

Fîlmê Solaris (1972), Tarkovskiyî romano sayinfîkşin yê Stanishlaw 
Lemî ra bi heman nameyî ra adapteyê sînema kerd. La kes nêeşkeno 
vajo sey zafê karanê xo Tarkovski seraser fîlm goreyê romanî anto. No 
fîlm nêmaneno tewiranê xo yê bînan û nuştoxî babetêka sey sayinfîkşine 
zî bi ruh û hîsîyatê merdimîye anta. Ey fîlmê Stalker (1979) zî romanê 
birayanê Arkadi û Boris Strutgatskyî Roadside Picnicî (Kîşta Rayîrî de 
Pîcnîc) ra adapte kerd. La derhêner reyna seraser girêdayeyê romanî 
nêmendo û goreyê uslubê xo şekilêk dayo fîlmî.

Kubric zî yew derhênero ke adaptasyonan ra hes keno yo. Di fîlmê 
eyê bi name û vengê ke sînematografyaya Kubrîcî de cayêko sereke de 

yê zî adaptasyon ê. Fîlmê 2001: A 
Space Odyssey di hîkayeyanê Ar-
thur Clerkeyî ra îlham girewto û 
senaryoyê fîlmî zî Clerke û Kubrîkî 
pîya nuşto. Helbet netîce yew fîlmo 
şîîrkîyo sayinfîkşin bîya. Romanê 
Anthony Burgessî yo bi nameyê A 
Clorkwork Orange Kubricî adapt-
eyê sînema kerd. Seba mi no fîlm 
fîlmanê adaptakerdeyanê tewr 
serkewteyayan ra yew o. Beno ke 
reya verêne seba mi kitabêk tahmê 
fîlmî nêdayêne û hemver fîlmî de 
zaf zeîf mendîbî. Beno ke no zî o 
karnavalê dîmenkîyanê fîlmanê 
Kubricî ra yo. Senaryoyê fîlmê Lol-
ita (1962) yê Kubricî zî Nabokovî 
romanê xo ver ra vetbî. No fîlm 
zî sey romanî roja verêne ra bi 
sansasyonan û sansuran amebî 
rojeve. Reyna serra 1997î de der-
hêner Adrian Lyneyî romanê Lolîta 
adapteyê sînema kerd.

Romanê Milan Kunderayî The 
Unbearable Lightness of Being 
hetê rejîsor Philip Kaufmanî ra ser-
ra 1988î de adapteyê sînema bî. 
Helbet adaptekerdişê nê romanê 
balkêş û fikrîyî cesaret wazeno. 
La bi şekilêkê ecêbî no fîlm adapt-
eyêko xirab nîyo. Heta goreyê mi 
fîlm û roman tayê hetan ra yewbînî 
temam kenê. Fîlm derheqê romanî 
de tayê dîmenan û gaman sereyê 
merdimi de virazeno û helbet êdî 
Tereza ya ke yena çimanê mer-
dimî ver Juliette Binoche bi xo ya. 
La hetêk ra zî seke fîlmî de, der-
heqê cuye de, ê cumleyê dergî û 
edebîyi kêmî manenê. Seke wex-
to ke fîlm qedîyeno ganî merdim 
reyna romanî biwano ke nê her di 
versîyonî ruhê yewbînan de bihe-
lîyê û temam bibê.

Fitzgerald yew nuştoxo pîl yê 
seserra vîstine yo ke eşkayo ruh û 
atmosferê seserra xo berhemanê 
xo de bimojno ra. Coka berhem-
anê ey bala waranê cîya-cîyayanê 
hunerî anto. Romanê ey The Great 
Gatsby (1925) serra 1926î de 
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sey sînemaya bêvenge ancîyabî. 
Reyna serranê 1949 û 1974 de zî 
roman adapteyê sînema bî. Ser-
ra 2000î de Gatsby sey fîlmê tel-
evîzyonî ancîya. Tewr peynî serra 
2013î de Leonardo De Caprio bi 
karakterê Gatsbyî vejîya hemverê 
temaşekerdoxan. Serra 1999î de 
Gatsby sey opera temsîl bî. Doha 
Kang zî Gatsby ra îlham girewt û 
sey xêzeroman o afirna. Romanê 
The Cruious Case of Benjamin 
Button (1922) ê Fitzgeraldî zî bala 
rejîsoran anto. No kitab serra 2008î 
de adapteyê sînema bî. Nê fîlmî bê 
mûniteyanê xo yê balkêşan atmos-
ferê komela xo û seserra xo zî mo-
jnenê ra.

Alice Munro yew hîkayenuştoxa 
serkewte ya seserra ma ya û ser-
ra 2013î de zî seba ke a “hostayê 
hîkayeyanê kilmekan yê moder-
nan” bî xelata Nobelî ya edebîyatî 
girewte. Hîkayeyê Munroyê tesîrd-
aran bala tayê rejîsoran zî anto û 
di hîkayeyê aye adapteyê sînema 
bîyî. Serra 2006î de rejîsore Sa-
rah Polley hîkayeyê Munro ya bi 
nameyê The Bear Came Over the 
Mountain bi nameyê Away From 
Her adapteyê sînema kerde. Na 
hîkaye esasê xo de derheqê Fio-
na ya ke alzaymir bîya û mêrdeyê 
aye Grantî de yo. La esasê xo de 
na hîkaye de herçiqas merkezê 
hîkaye de alzaymir biaso zî wina 
nîyo. Eşq, sadaqat, bawerkerdiş, 
embazî, pîya cuye parekerdiş, 
zehmetîyê têkilîyêk, xetimîyayîşê 
ci, tengijînê têkilîyêk bi şekilêkê 
serkewteyî ca-ca zî bi şekilêkê 
eşkerayî ney biney girewta mo-
jnîyayê ra. Munro seke bi zanayîş 
tayê dîyalogî nêmcet verdayê û 
seke biwaza wendoxî zî goreyê xo 
sereyê xo de nê çîyan temam bikê. 
Fîlmî de zî merdim nê hesasîyetî 
vîneno û coka fîlm nika ra sey 
adapteyêkê serkewteyî mîyanê 
sînema de cayê xo girewto. Pedro 
Almodovar rejîsorêko ecêb, tesîrd-
ar û rengin yê sînema yo. Ey hîrê 

hîkayeyê Runaway yê Alice Munro bi nameyê Julieta, serra 2016î de, 
adapteyê sînema kerdî. Nê fîlmî de zî Almodovar bi a hîkayevatoxîya xo 
ya sînematîk nê hîrê hîkayeyî mûnitê.

Berhemê çend nuştoxanê cinîyan yê bînan zî bala rejîsoran anto û nê 
berhemî êdî mîyanê sînema de zî cayêk gênê. Fîlmê The Color Purple 
(1985), romanê Alice Walker yo ke bi heman nameyî yo ra adapteyê 
sînema bîyo. No fîlm û roman hem mîyanê berhemanê derheqê kolo-
nyalîzm û xoverdayîşê sîyayan de hem zî mîyanê kulîyatê femînîzmî 
de berhemêko sereke yo. Romanê Ingeborg Bachman Malina (1991), 
romanê Virginia Woolf Orlando (1992) û romanê Elfriede Jelinek La Pi-
aniste (2001) hîrê filmî yê ke berhemanê edebîyan ra adapteyê sînema 
bîyê. Nê her hîrê heme romanî zî romanê serkewte yê û mîyanê kulîyatê 
berhemanê nuştoxanê cinîyan de cayêkê înano muhîm esto.

Herinda vateyê peyênî de; mi wextêkê nêzdî de di fîlmê adapteyê 
ke romananê Kazuo Ishiguro ra adapte bîyê seyr kerdê. Mi nê serranê 
peyênan de romannuştoxîya Kazuo Ishiguroyî kifş kerde û ez bîya mupt-
elayê ey û ez kitabanê eyê neweyan bi meraq pawena. Di romanê ey zî 
adapteyê sînema bîyê. Romanê ey Never Let Me Go (2005) bi heman 
nameyî serra 2010î de adapteyê sînema bî. Romanê ey The Remains 
of the Day (1989) bi heman nameyî serra 1993î de adapteyê sînema bî. 
Bi wextêko dergo ke mi waştêne ez nê fîlmî temaşe bika la ez vana qey 
tersê xeyalşikîyayîşî ra mi hertim taloq kerd. Badê bi verhukmêkê girdî 
mi xo bi xo va “Temam, seke ti zana mumkun nîyo ke perdeyî ser o ruhê 
nê romanê girdî bimojnîyo ra. Kam senî bianco wa bianco netîce do wina 
bo! Ake, temaşe bike!” Helbet netîce wina zî bî. Beno ke eke adapteyê 
nê romanî nêbîyayêne fîlmêko baş bîyêne la seba ke adapteyê nê ro-
manî yo mumkun nîyo ke kes fîlmî ra hes biko. Na gama ke ez hêz dana 
ke ez nê nuşteyî biqedêna beno ke ez êdî fikirîyena ke heme adapteyî 
xirab ê. Mumkun nîyo ke dîmenêk zî bieşko herinda ê vate û cumleyanê 
efsuninan bigîro. La beno ke reyna zî rejîsorî zî sey ma wendoxan wa-
zenê sereyê xo de, çimanê xo ver de dîmenêk seba ê vate û cumleyanê 
efsûninan bifesilnê. O wext, “Belê, ma tîya yê! Şima bifesilnê û ma zî 
temaşe bikê!”
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ساتیاجیت ڕای بە گێڕانەوەی 
تەها کەریمی

تەها کەریمی

Satyajit Ray bi vegotina Teha Kerîmî
Teha Kerîmî (1976-2013)
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ناســراوترین و دیارتریــن دەرهێنــەری 

هێڵــی جیــاوازی ســینەمای هینــد تــا ئەمــڕۆ، 

)ســاتیاجیت ڕای(ـــە. ســینەمای هاوتەریبــی 

ــتی  ــەوە دەس ــی ئەم ــە فیلمەکان ــدی ل هین

جیابوونــەوەی  هــۆی  بــووە  و  کــرد  پــێ 

هێڵــی ســینەمای هونــەری لــە ســینەمای 

دەدا  هەوڵــی  هێڵــەی  ئــەو  بازرگانــی. 

ڕوویەکــی دیکــەی کۆمەڵــگای هینــدی وێنــا 

ــەو  ــی ئ ــینەمای بازرگانی ــە س ــە ل ــکات، ک ب

واڵتــەدا بــزر ببــوو. ڕای ســاڵی ١٩٢١ لــە 

ویالیەتــی بەنــگال لــە دایــک بــووە، لەگــەڵ 

شــاعیری ناســراوی بەنگالــی رابیندرانــات 

تاگــوور فێــری شــێوەکاری بــووە و دواتــر 

کۆمپانیایەکــی  لەگــەڵ  گرافیســت  وەل 

ڕیکالمــی بەریتانــی -لقــی کەلەکەتــە- کاری 

کــردووە. ڕای وەک دیزاینــەر و گرافیســتێکی 

ــی  ــە دیزاین ــەورەی ل ــا ئاڵوگۆڕێکــی گ بەتوان

ڕووبەرگــی کتێبــی هیندیــدا هێنایــە ئــاراوە، 

ــە زانســتی  ــدااڵن و چیرۆک ــە من ــەو چیرۆک ئ

خەیاڵئامێزیشــی دەنووســی، هەوەهــا لــە 

دانانــی مۆســیقای فیلــم پێــش کــەوت و 

ــیقای  ــی خــۆی مۆس ــەی فیلمەکان ــۆ زۆرین ب

دانــا. ڕای ســاڵی ١٩٤٧ )ئەنجوومەنــی فیلمــە 

کەڵکەتــە( دادەمەزرێــێ و بــەم شــێوەیە 

ڕێــگا خــۆش دەکات بــۆ هاتنــە نــاوەوەی 

فیلمــە ئەورووپــی و ئەمریکییــەکان، ئــەم 

گەنجانــی  لــە  کۆمەڵێــک  ئەنجوومەنــە 

کــۆ  خــۆی  لــە  بەنگالــی  ڕووناکبیــری 

دەکاتــەوە و بینینــی فیلــم دەبێتــە خولیایان. 

چەندیــن گەنــج لــەم ئەنجوومەنــەدا دواتــر 

ــاودار،  ــەرکەوتوو و ن ــەری س ــە دەرهێن بوون

ــاڵ ســین. ــاک و مێرین ــە: رەتویــک قات لەوان

ســاڵی ١٩٥٠ لــە الیــەن ئــەو کۆمپانیایەی 

مانــگ   ٦ مــاوەی  بــۆ  دەکــرد  بــۆ  کاری 

دەنێردرێتــە لەنــدەن، ئــەم ســەفەرە دەبێتــە 

خاڵــی وەرچەرخــان لــە ژیانیــدا. لــە لەنــدەن 

ــۆ دی  ــی ڤیتیۆری ــکیلدز ١٩٤٨ـ ــی پاس فیلم

ســێکا دەبینێــت و لــە کاتــی گەڕانەوەیشــیدا 

لەگــەڵ ژان ڕینــوار ئاشــنا دەبێــت و دەچێتــە 

ســەر کارەکــەی ئــەو -فیلمــە ڕووبــار- ١٩٥١.

ڕیالیزمــی نوێــی ئیتاڵــی کاریگەرییەکــی گــەورەی لەســەر دادەنێــت و دەبێتــە هــۆی 

ــەر و ژان  ــە ســینەما. )ڕای پێشــتر ســینەمای جــۆن فــۆرد و وایل نزیکبوونــەوەی زیاتــری ل

ــێ  ــاژەی پ ــۆی ئام ــەر وەک خ ــەوە ه ــک بووەت ــان نزی ــوە و لێی ــی بینی ــە باش ــواری ب ڕێن

ــک – ١٩٥٥(  ــەی باری ــروودی ڕێگ ــی – س ــر پانچال ــوون(. )پات ــێ وەرگرت ــی ل داوە ئیلهام

یەکــەم فیلمــی ئــەوە، کــە دوای دوو ســاڵ کێشــەی زۆر و شــەکەتی بەرهــەم هــات، ئــەم 

فیلمــە لــە بەشــی یەکەمــی ڕۆماننووســی بەنگالــی بیبــۆ تیبۆســال بانێرجــی وەرگیرابــوو. 

ســاڵی ١٩٥٦ ئــەم فیلمــە لــە فیســتیڤاڵی کان خەاڵتــی ڕەخنەگرانــی وەرگــرت و لــە هەمــان 

کاتیشــدا بــووە پڕفرۆشــترین فیلمــی ئــەو ســاڵەی بەنــگال.

ئاپاراجیتــۆ ١٩٥٧ و ئاپوورسانســار- دنیــای ئاپــۆ ١٩٥٨، دوو فیلمــی دیکــەی ڕای بــوون، 

ــە  ــێ فیلم ــەم س ــوون. ئ ــەوە وەرگیراب ــان ڕۆمان ــێیەمی هەم ــی دووەم و س ــە بەش ــە ل ک

ــۆ(  ــە )ســیانەی ئاپ ــوون، ب ــان ب ــژی ڕای بەناوبانگترینی ــۆی ســی فیلمــی درێ ــاو ک ــە لەن ک

دەناســرێن. پاتــر پانچالــی فیلمێکــی تایبــەت و چارەنووسســاز بــوو لــە مێــژووی ســینەمای 

هینــد، زیاتــر دیمەنەکانــی نــاو ئــەم فیلمــە لــە شــوێنە واقعییــەکان -دەرەوەی ســتۆدیۆ- 

وێنــە گیرابــوو.

نوانــدن، بــە پێچەوانــەی ڕەوتــی بــاوی ســینەمای هینــدەوە، زۆر دەروونیتــر و نادیارتــر 

بــوو. چیرۆکــی ئــەم فیلمــە بــاس لــە ژیانــی کوڕێکــی منداڵــی گونــدی ئاپــۆ دەکات، کــە 

ــۆ شــوێن  ــە فیلمــە ئاپاراچیت ــر ڕای ل ــرە و خوشــکەکەی کۆچــی دوایــی دەکــەن، دوات داپی

ژیانــی ئاپــۆ دەکەوێــت، کــە ئێســتا مێردمنداڵــە و لــەم تەمەنەیشــدا کۆچــی دوایــی دایــک 

و باوکــی دەبینێــت.

ــۆ ژن  ــەم فیلمــەدا ئاپ ــێ دێــت. ل ــی پ ــۆ( کۆتایی ــای ئاپ ــە فیلمــی )دنی ــۆ ب ســینەی ئاپ

دەهێنێــت و ژنەکــەی بــە منداڵــەوە دەڕوات، مەرگــی هاوســەرەکەی وا دەکات ڕقــی لــە 

منداڵەکــەی بێــت، دواجــار دوای دوودڵییەکــی زۆر لەگــەڵ منداڵەکــەی ئاشــت دەبێتــەوە.

تۆمارکردنــی  لــە  زیاتــر  ئاپــۆ،  ســیانەی  نادراماتیکییەکانــی  و  هێمــن  ڕووداوی 

ڕووداوەکانــی ڕۆژانــەی ئــەم بنەماڵەیــە دەچــن. ڕیتــم، ئــارام و هێمــن وەک ڕیتمــی ژیانــی 

گوندنشــینەکانی بەنــگال. علــی و معلــول، کــە تایبەتمەندییەکــی گــەورەی ســینەمای 

کالســیکە، لــەم فیلمــەدا زۆر کاڵــە یــان هــەر بەرچــاو ناکەوێــت. ڕای بەپێچەوانــەی 
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دەرهێنەرانــی هینــدی، نایەوێــت بــەردەوام فرمێســکی بینــەر بڕێژێــت و دەستەســڕەکانیان 

بخوســێنێت. ڕای، بینــەر لــە بەرانبــەر ژیانــی بنەماڵەیــەک و پەیوەندییەکانیــان و ڕووداوە 

چکۆلەکانــی ئــەوان دادەنێــت و زیاتــر لــەوەی کــە مەبەســتی بێــت پەیامێــک بــە 

بینەرەکــەی بــدات، لــە بینــەر دەخوازێــت لــە ژیــان ڕابمێنێــت و بچێتــە نــاو ئــەم فەزایــە 

و دواجــار هەڵســەنگاندنی خــۆی هەبێــت، لەوانەیشــە لــە خەڵوەتــی ژیانــی فیلمێکــەوە 

ــە کۆتایــی فیلمــی ئاپارجیتــۆ، کوڕەکــە )ئاپــۆ(  بــۆ خەڵوەتــی ژیانــی خــۆی بگەڕێتــەوە. ل

ــدا  ــاوی هندی ــە ســینەمای ب ــەوە، ل ــەرەو مــاڵ دەبێت ــۆ بینینــی دایکــی لەســەرەمەرگدا ب ب

ئەمــە هەلێکــی بــاش بــۆ دەرهێنــەر دەڕەخســێنێت، کــە دایــک و کــوڕ الی یــەک دابنێــت 

و ســۆزی بینــەر ڕابکێشــێت و فرمێســکی بینــەر بێنێتــە خــوار، بــەاڵم لــەم فیلمــەدا ئاپــۆ 

کاتێــک دەگاتــەوە مــاڵ، کــە ئیتــر دایکــی کۆچــی دوایــی کــردووە، هەروەهــا لــە فیلمــی 

دنیــای ئاپــۆدا مەرگــی هاوســەرەکەی لــە دەرەوەی کادر ڕوو دەدات، یــان لــەو دیمەنانــەدا 

ــەڕ دەبێــت. ــدا تێپ ــە الی ــاواز و ســەما، ڕای بەئاســانی ب ــۆ ئ کــە هــەل دەڕەخســێنێت ب

ڕای، ڕووی لــە وێنکردنــی دیــوە نادیــار و قووڵترەکــەی ئــەم ڕووداوانــەی ژیانــە. ئــەو 

ــوو، هــاوڕێ  ــوور ب ــاو شــیعرەکانی تاگ ــی ن ــە مرۆڤایەتی ــەوە تێکــەڵ ب ــە گەنجێتیی هــەر ل

لەگــەڵ بنەماڵــەی تاگــوور ڕۆڵــی ســەرەکیی دەگێــڕا لــە ڕێنیسانســی بەنــگال و لەوانەیــش 

خســتنەڕووی نیگایەکــی تازەتــر بــوو بــۆ مــرۆڤ، کــە بایەخێکــی گــەورە و گرانتــری بــەم 

ــی  ــتنەڕووی حەقیقەت ــە خس ــە ل ــازی بریتیی ــوو فیلمس ــی وا ب ــەو پێ ــەوەرە دەدا، ئ بوون

کــرداری مــرۆڤ.

ئاڕاســتەی  تونــدی  ڕەخنــەی  ڕای 

ــی  ــرد و پێ ــد دەک ــی هین ــینەمای بازرگان س

وا بــوو ئــەم ســینەمایە زۆر نامۆیــە لەگــەڵ 

ژیانــی تــاک و کــۆی مرۆڤــی ســەردەمی 

ــی  ــی قۆناغەکان ــەت خەڵک ــدی و تەنان هین

ــی وا  ــا پێ ــە، هەروەه ــەم واڵت پێشــووتری ئ

بــوو دەبــێ ســینەما پــێ بنێتــە نــاو ژیانــی 

و  حــەز  و  کێشــە  و  ســەردەم  ڕۆژانــەی 

ئــاوات و ئــازاری مرۆڤــی ئێســتای کۆمەڵــگا 

ڕیالیزمــی  جەوهــەری  خاڵێکــی  )ئەمــە 

قۆناغێکــی  وەک  بــوو،  ئیتاڵــی  نوێــی 

مۆدێــرن(. ســینەمای  بەرجەســتەی 

ڕای لــە ســیانەی ئاپــۆدا ڕوو لــە کێشــە 

بنەڕەتییەکانــی مــرۆڤ دەکات، مرۆڤێک کە 

ــەڵ مــەرگ و ناکامــی  دەســتەویەخەیە لەگ

ناچاریشــە  ژیــان،  تاڵەکانــی  ڕووداوە  و 

ــی  ــە سەرشــانی و ڕێ ــە بخات ــارە گران ــەو ب ئ

بــکات، ناچــارە و دەبێــت ژیــان وەک خــۆی 

وەرگرێــت، بــە ساتەشــیرینەکانیەوە، بــە 

ڕای  ئازارەکانیــەوە.  و  ناخۆشــی  و  تاڵــی 

لــە دەرهێنــەرە هندییەکانــی  زۆر زیاتــر 

دەهێنێتــە  بینــەران  فرمێســکی  دیکــە 

خــوارەوە، بــەاڵم ئــەم فرمێســکانە دەروونــی 

ــار  ــەوە تاوانب ــار ب ــەو زۆر ج ــارن. ئ و نادی

کــراوە، کــە ڕووی لــە خەڵوەتــە چکۆلــەکان 

و  کــردووە  ژیــان  وردەکانــی  ڕووداوە  و 

برســیەتی و قاتوقــڕی و دەمارگیریــی ئاینیــی 

دواتــر  ئەگەرچــی  نابینێــت.  واڵتەکــەی 

ــر ڕووی  ــی ســااڵنی ١٩٦٠- ڕای زیات -کۆتایی

ــەاڵم  ــرد، ب ــەکان ک ــە کۆمەاڵیەتیی ــە کێش ل

ئــەوەی ڕای الی کــۆی بینەرانــی جیهــان 

خۆشەویســت کــردم وێناکردنــی ئــەم خــەم 

ــوو،  ــانانە ب ــێ ناونیش ــارەزووە ب ــاوا و ئ و ئ

ــە  ــەکان ب ــار مرۆڤ ــتانەی زۆر ج ــەو هەس ئ

ــن و  ــەس نەیدرکێن ــن الی ک ــتری دەزان باش

الی خۆیــان بیهێڵنــەوە.

مەرگــی خوشــکەکەی ئاپــۆ -کــە بــە 

ــڕۆ و  ــا ئەم ــرا- ت ــا ک ــێوە وێن ــادەترین ش س

ــە  ــی یەکێک ــینەمای جیهان ــژووی س ــە مێ ل

خەمــی  وێناکردنــەکان،  بەهێزتریــن  لــە 
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ــەی  ــەرم و قــووڵ ئاوێت ــەو، زۆر ن مەرگــی ئ

دوای  ئاپــۆ  دەبێــت.  بینــەران  و  ئاپــۆ 

مەرگــی خوشــکەکەی نهێنییەکــی ئــەوی 

بــۆ دەردەکەوێــت. پێشــتر خوشــکەکەی، 

ملوانکــەی ئاڵتوونــی کچــی دراوســێکەیانی 

ڕێکــەوت  بــە  ئاپــۆ  ئێســتا  و  دزیــوە 

دەیدۆزێتەوە -خوشــکەکەی شــاردبوویەوە- 

ملوانکەکــە  لەســەرخۆ  و  هێمــن  ئاپــۆ 

هەڵدەگرێــت، لــە مــاڵ دێتــە دەرەوە و 

بــەرەو ئــەو گۆمــە دەچێــت کــە جــاران 

ــێ دەکــرد.  ــان ل لەگــەڵ خوشــکەکەی یاریی

ملوانکەکــە فــڕی دەداتــە نــاو گۆمەکــە، بــۆ 

ئــەوەی کــەس بــەم دزییــە نەزانێــت.

ڕای لە فیلمی ژووری مۆســیقا ١٩٥٨ـــدا 

کۆمەڵێــک کەســایەتی دەخاتــە ڕوو کــە 

بــە  نامەنتیقــی خۆیــان  بــە شــێوەیەکی 

ســوونەتە کــۆن و مردووەکانــەوە لکانــدووە 

ــیانەی  ــە س ــا ل ــەوە، هەروەه ــان نابن و لێی

هۆشــیاربوونەوەی ژن بەتایبــەت لــە فیلمی 

ــاس  ــا ١٩٦٤ ب ــاگار ١٩٦٣ و چاروالت ــا ن ماه

لــەو ژنانــە دەکات کــە لــە تــۆڕی ســوونەتە 

دەدەن  هــەوڵ  و  گرفتــارن  هیندیەکانــدا 

بدۆزنــەوە.  خۆیــان  تایبەتیــی  پێناســەی 

بێــت  شــار  لــە  چیرۆکــەکان،  ڕووداوی 

یاخــود گونــد، ڕای زیاتــر ڕوو دەکاتــە ژیــان 

ــتی  ــزان، خۆشەویس ــی خێ و پەیوەندییەکان

ــی  ــایەتییەکان. دوای ــەی کەس و کاری ڕۆژان

ــااڵنی  ــی س ــییەکانی کۆتایی ــۆڕە سیاس ئاڵوگ

١٩٦٠، فیلمەکانــی ڕای زیاتــر لــە جــاران 

کۆمەاڵیەتییــەکان،  کێشــە  ڕوویانکــردە 

ســینەمای ســاتیاجیت ڕای لەگــەڵ سیاســەتە 

جەواهیــر  ســەرۆکوەزیران  لیبڕاڵەکانــی 

ــۆی  ــەوە. ڕای خ ــی دەگرت ــرۆ یەک الل نەه

لــەو فەزایــە دەبینییــەوە، کــە نەهــرۆ و 

ســااڵنی  دەڕۆیشــتن.  پێیــدا  هاوبیرانــی 

ــر ڕای هەوڵــی دەدا خولیاکانــی خــۆی  دوات

بــە  ســەردەم  سیاســییەکانی  کێشــە  و 

یەکــەوە گــرێ بداتــەوە. مــاڵ و جیهــان 

ــی  ــوور و )=دوژمن ــە تاگ ــراو ل ١٩٨٤ وەرگی

خــاک ١٩٨٩ وەرگیــراو لــە دەقــی شــانۆییی 

ــوون. ــە ب هێنریــک ئیپســن، بەشــێک لەمان

ڕای مانگێــک پێــش کۆچــی دواییــی 

خەاڵتــی   ١٩٩٢ ئەپرێلــی  لــە  خــۆی، 

ئۆســکاری بــۆ تەمەنێــک چاالکیــی هونــەری 

ــەدا خەریکــی  ــەو کات ــەو ل ــێ بەخشــرا. ئ پ

بەرهەمهێنانــی فیلمی ســەفەری نــاکام بوو. 

چیرۆکــی ئــەم فیلمــە بــاس لــە پزیشــکێکی 

گەنــج دەکات، کــە بێهــوودە هــەوڵ دەدات 

گونــدی  نــاو  بباتــە  مۆدێــرن  پزیشــکی 

بەنــگال، دواجــار کوڕەکــەی، ســاندیپ ڕای، 

لــە ســاڵی ١٩٩٣ـــدا فیلمەکــەی تــەواو کــرد. 

ســینەمای  مێــژووی  لــە  ڕای  ســاتیاجیت 

ــتەی  ــی بەرجەس ــە دەرهێنەرێک ــدا ب جیهان

ــە  ــت، ک ــە دەکرێ ــرن پێناس ــینەمای مۆدێ س

ــە فۆڕمــی و  ــی واژوو و تایبەتمەندیی خاوەن

ــە هونەرمەندێــک  ــی، ب ــی خۆیەت واتاییەکان

ناســراوە کــە دەتوانێــت لــە پەیوەندیــی 

ئەندامانــی بنەماڵەیەکــی گوندێکــی دووری 

بەنگالــەوە بگاتــە خوێندنەوەیەکــی قووڵــی 

واتــا  کێشــەکانی،  و  ســەردەم  مرۆڤــی 

توانــای بینینــی خاڵەهاوبەشــەکانی مرۆڤــی 

ســەردەمی هەیــە، بە کەســێک دەناســرێت، 

کــە ژیانــی ســەردەمی مرۆڤــی هیندیــی وێنا 

ــە  ــووی ئەمان ــە هەم ــر ل ــردووە و گرنگت ک

توانیوویەتــی وێنــای الیەنــە نادیارەکانــی 

ســینەمای  بــکات،  مــرۆڤ  پەیوەندیــی 

ــان  ــی نیش ــەو ڕاستییەیش ــاتیاجیت ڕای ئ س

ــۆ گشــت  ــە گوندێکــەوە ب دا کــە دەکــرێ ل

بینەرانــی  بڕوانیــن،  جیهــان  مرۆڤەکانــی 

ــەم  ــان ل ــک خۆی ــە دوورونزی ــش ل جیاوازی

ــەوە. ــە دەبینیی فیلم

ڕۆژی کۆچــی دواییــی ســاتیاجیت ڕای 

پشــووی گشــتیی لــە هیندســتان ڕاگەیەنــدرا 

بەخاک ســپاردنی  مەراســیمی  بــۆ  و 

ــەس  ــۆن ک ــەک ملی ــە ی ــر ل ــەی زیات تەرمەک

ــۆری  ــی، تی ــزارێ زاڤاتین ــوون، چێ ــدار ب بەش

دانــەر و موئەلیفــی ڕیالیزمــی نوێــی ئیتاڵی و 

سینارۆنووســی فیلمــی پاســکیلدز دەربــارەی 

نوێــی  ڕیالیزمــی  “ئــەوەی  دەڵێــت:  ڕای 

ئیتاڵــی دەیویســت و نەیتوانــی ئەنجامــی 

بــدات، ســاتیاجیت ڕای ئەنجامــی دا”.
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هــەوڵ و تێکۆشــان و ئەنجامەکانــی ســاتیاجیت رای لــە ســینەمای بەنگالــی و هیندیــدا 

ــردوو  ــە ڕاب ــر نابینیــن، چ ل ــە الی هیــچ دەهێنەرێکــی ت ــە شــێوەیەکە کــە هاوشــێوەی ل ب

چ لــە ئێســتادا. بــە تەنهــا ســێینەی ئاپــو بەســە بــۆ ئــەوەی وەک یەکێــک لــە بونیاتنەرانــی 

دروســتکرندنی فیلــم نــاو ببرێــت وەک چــۆن هیــچ گومانێــک لــە بلیمەتــی و بەهرەمەندی 

و توانــای ڕایــدا نییــە لــە جیهانــی فیلمــدا لــە دوای ســێینەکەیەوە.

پارێــزراوە.  و  درەوشــاوە  نێونەتەوەیــدا  ســینەمای  لــە  ڕای  کارەکانــی  ژینگــەی 

ــەم  ــی ک ــا ژمارەیەک ــە تەنه ــەرزەی ک ــە ب ــەو جێومەکان ــەک و ئ ــە الی ــەاڵت ل ــارەی خ ژم

ــە. لیندســای  ــەم دەرهێنەرەی ــای ئ ــن کــراوە شــایەتی توان ــێ پۆلێ درووســتکەری فلیمــی ل

ــە  ــاتیاجیت رای ل ــت س ــی ئەڵێ ــینەمای بەریتان ــری س ــەر و ڕەخنەگ ــۆن دەرهێن ئەندێرس

ــو  ــەو لەنێ ــم. ئ ــی دادەنێ ــان و ئەنتۆنین ــاوا، بێرگم ــن، کورۆس ــتاین، چاپلی ــای ئیزنیش هاوت

ــن وەک  ــی بەرلی ــتیڤالی فیلم ــاڵی ٨٧٩١ فیس ــینەمادا. س ــی س ــە جیهان ــە ل گەورەترینەکان

یەکێــک لــە ٣ گەورەتریــن و باشــترین مامۆســتایانی ســینەما لــە تــەک چاپلیــن و بێرگمــان 

ناوزەنــدی دەکــەن. هەمــان ســاڵ زانکــۆی ئۆکســفۆرد دکتــۆرای فەخــری پــێ دەبەخشــێت. 

زۆرێــک لــە ڕەخنەگــران بــە کامڵتریــن درووســتکەری فیلــم نــاوی دەبــەن بــەوەی کــە هــەر 

لــە ســیناریۆ و تۆمارکــردن و کۆمپۆســەر و دیزاینــەر و دیکــۆر تــا دیزاینــەری پۆســتەر لــە 

ــدووە. ــە ئەنجــام گەیان ــراوە و ب ــەوە درووســت ک ــەن خۆی الی

ڕای لــە کالکۆتــا گەشــە دەکات کــە لــە ســەدەی ٨١ و ٩١ لەژێردەســتی ئیمپراتۆریەتیــی 

ــدەر  ــاوا یارمەتی ــی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئ ــەم یەکگرتن ــە ســنوری هیندســتاندا. ئ ــە ل بەریتانیی

ــی  ــی چین ــەروەردە و فێرکردن ــی و پ ــە بەنگال ــانس ل ــتبوونی ڕێنیس ــۆ درووس ــت ب دەبێ

ناوەنــد کــە رای و خێزانەکــەی بەشــێکن لێــی. ئــەو تێکەڵکردنــەی ڕۆژهــەاڵت و ڕۆژئــاوا 

بــە قووڵــی لــە هونــەری رایــدا ڕەنــگ دەداتــەوە. هەمــان شــێوەی تێکەڵکردنــی دەتوانیــن 

ــری ترادیشــناڵی  ــە بی ــە تێکەڵەیەکــە ل ــاس تاگــوور ک ــە کارە هیومانیســتیەکانی رابیندران ل

هینــدی و بیــری ئەدەبــی ڕۆژئاوایــی ببینینــەوە. خــودی تاگــوور ئەندازیار و درووســتکەری 

ئــەو ڕۆحەیــە کــە ڕێنیسانســی بەنگالــی لێــوە درووســت دەبێــت، لــە ســەردەمێک 

ــە  ــوور ل ــەری تاگ ــەی هون ــە قوتابخان ــووە ل ــک ب ــدا رای خوێندکارێ ــە سەردەمەکانیش ل

شــانتینیکیتان. ئــەم جــۆرە لــە پــەروەردە و خوێنــدن ڕای ڕادەکێشــێتە نــاو کلتــووری 

لەتــەک  بەنگالی/هینــدی  ترادیشــنالی 

ڕەهەندێکــی بێوێنــەی کلتــوور و هونــەری 

ڕۆژئــاوا. بۆیــە ڕەخنەگــری فیلــم داڤیــد 

 ١٨٩١ هەفتــە  هەواڵــی  لــە  ئانســن 

زۆر  خــۆی  کلتوورەکــەی  »ڕای  دەڵیــت: 

لــە  کــەم  ژمارەیەکــی  و  دەناســی  بــاش 

ــوور  ــن قوواڵییــی کلت ــدان دەتوان هونەرمەن

بنوێنــن. چــۆن و کــەی و  بــەو ڕوونیــە 

شــێوەیەی  لــەو  کاریگەرییەکــی  لەکــوێ 

ئــەو  کۆتاییــدا  لــە  کــە  هەڵگرتــووە 

ــە  ــت ئەم ــەم بهێنێ ــوە بەره ــەرەی لێ هون

گرنگەکەیــە.« پرســیارە 

ــدە ســەرەکییەکانی  ــە ڕەهەن ــک ل یەکێ

لــە  دەهێنێــت  بەرهــەم  ڕای  هونــەری 

ــت.  ــاواوە ســەرچاوە دەگرێ ــینەمای ڕۆژئ س

ئــەو دەرهێنەرانــەی بــە بەردەوامــی بۆیــان 

ژان  وەک:  دەرهێنەرانــی  دەگەڕێتــەوە 

ڕینــۆر، ڤێتیریــۆ دێ ســیکا، جــۆن فــۆرد، 

ــرا. ــس کاپ فران

دەرهێنەرانــی  سەرســامی  هەروەهــا 

جیــاوازی وەک بێرگمــان و هیچکــۆک بــووە.

رای چــاوی بــە دەرهێنــەری فەرەنســی 

ژان ڕینــۆر دەکەوێــت کاتێــک کــە ســەرقاڵی 

ــە  ــت ل ــار دەبێ ــی ڕووب دروســتکردنی فیلم

ــە  ــەوە لیندســای ئەندێرســۆنە ک ــا، ئ کالکۆت

داوا لــە رای دەکات تــا دەربــارەی رینــۆر بــۆ 

گۆڤــاری ســینەمای بــوار بنووســیت، ڕایــش 

بــەو بۆنەیــەوە چاوپێکەوتــن لەگــەڵ رینــۆر 

ســاز ئــەکات.

لــە ســەردەمی الوێتیــدا  پێشــتر  ڕای 

هەبــووە،  مۆســیقای  و  فیلــم  ئــارەزووی 

ــۆ مۆســیقا  ــارەزووی ب ــر ئ ــە ڕاســتیدا زۆرت ل

ــە  ــەوەی ل ــۆی ئ ــە ه ــم. ب ــا فیل ــووە ت هەب

دەبێــت  گــەورە  بەنگالــی  ناوچەیەکــی 

گۆرانــی  و  بــەر مۆســیقا  بــەردەوام  کــە 

دەکەوێــت، بــەاڵم ڕای بــە دوای شــتێکی 

درامیتــردا دەگــەڕا زیاتــر لە هووتافکێشــانی 

ــی  ــووری. ئەمەیش ــی تاگ ــک و گۆرانی فیدی

دۆزییــەوە،  ڕۆژئاوایــدا  ســەمفۆنیای  لــە 



e-Kovara Hunerî ya Sînemayê| Temaşe

72

وەک خــۆی دەڵێــت: »کاتێــک بەنگالــی الو 

لێوانلێــوی نووســەر و شــاعیر بــوو، مــن 

ــی  ــیکی ئەوروپ ــیقای کالس ــە مۆس ــم ل گوێ

دەگــرت.«

ڕای  ســاڵیدا،  ســیانزە  تەمەنــی  لــە 

قوتابخانــەی  هاوڕێیەکــی  هاوەڵیــی  بــە 

دەچێــت بــۆ بــازاڕی مۆســیقی کالکوتــا، 

لــەوێ خشــڵێک دەدۆزێتــەوە: ســەمفۆنیای 

ژمــارە ٥ـــی بتهۆڤــن، پاشــان مۆســیقای 

کورتەشــەوی مــۆزارت دەدۆزێتــەوە. بــە 

گوێــرەی هاوەڵەکــەی، دوای ئــەو دۆزینەوە 

گەورەیــە ڕای تــا درەنگانێکــی شــەو گوێیــان 

دەبێــت.  بەخەبــەر  و  ڕادەگرێــت  لــێ 

ــیقای  ــی مۆس ــان و جوانی ــک و گونج لۆجی

مــۆزارت لــەو کاتــەوە بــۆ هەتاهەتایــە الی 

ڕای دەمێنێتــەوە و کاریگەریــی لەســەری ال 

ناچێــت.

ــت.  ــۆ دەبێ ــی پیان ــری ژەنین ــر فێ دوات

ســەرەکیی  پیانۆژەنــی  گازدەر،  ئــادی 

ــاژە  ــا، ئام ــە کالکۆت ــیکی ل ــیقای کالس مۆس

لــە  یەکێــک  ڕای  کــە  دەدات  بــەوە 

ــارەی  ــە دەرب ــەکانی واڵت ــارەزاترین کەس ش

ڕۆژئاوایــی. کالســیکی  مۆســیقای 

کاریگەریــی  زۆرتریــن  ڕینــۆر  ژان 

یەکەمیــن  ڕینــۆر  هەبــووە،  ڕای  لەســەر 

کــە  بــوو  ئەورووپــی  دەرهێنــەری 

ــەر  ــوود بەس ــی هۆڵی ــداری کاریگەری هۆش

ــاژە  ــۆر ئام ــەوە دەدات. رین ــی هیندیی فیلم

پیشەســازیی  چــۆن  کــە  دەدات  بــەوە 

فیلمــی هینــدی میلۆدرامــا بــەکار دهێنێــت 

بــۆ ســەرگەرمکردنی بینــەری هینــدی. بــەاڵم 

لەگــەڵ ئەوەیشــدا بەهیــوا بــووە دەربــارەی 

ــە بەرهــەم  ــە فلیمــی باشــتر دێت ــەوەی ک ئ

ڕەخنەکانیــان  لــە  جەخــت  تیایــدا  کــە 

دەرهێنــەرە  ئــەو  بەرامبــەر  دەکەنــەوە 

هیندییانــەی کــە کاریگــەری و ئیلهامیــان 

بــە هۆلیوودێکــی کارتۆنــی و دەســتکرد 

زیاتــرە لــەو ژیانــەی لــە دەوریاندایــە.

ــزی  ــر ڕێ ــی زیات ــوو کارەکان ــە هەم ــو( ل ــێ ژی ــۆردا ڕای )ال ڕێگل ــی رین ــە فلیمەکان ل

ــارەی  ــە. دەرب ــۆرەوە نزیک ــە خــودی رین ــر ل ــەم کارەی زیات ــە ئ ــی وای ــت و پێ ــێ دەگرێ ل

فیلم درووســتکردنی رینــۆر دەلــێ: »درووســتکەری فیلــم پێویســتی بــەوە نییــە شــتی زۆر 

پشــان بــدات، ئــەوە بەســە کــە تەنهــا ڕاســتیتەکان دەسنیشــان بــکات و پیشــانیان بــدات.«

رای هەمــان ئامۆژگاریــی رینــۆر لــە ١٩٥٢ پەیــڕەو دەکات. تــۆ پێویســت بــەوە نییــە 

زۆر ڕەگــەز لــە فلیمەکانتــدا هەبێــت، تەنهــا دڵینــا بــە لــەوەی ئــەو ڕەگەزانــەی بەکاریــان 

دەهێنیــت ڕەگــەزی ڕاســتن.

رای لــە رینــۆرەوە ئــەوە فێربــوو کــە هیــچ شــتێک لــە هەســتی پەیوەســت و 

ــەاڵم  ــە فلیمــدا. بێگومــان کــە تەکنیــک گرنگــە ب ــە ل ــر نیی ــەکان گرنگت ــە مرۆیی پەیوەندیی

بــە الی ئــەوەوە نابێــت ببێتــە ئامانجــی ســەرەکی، هــەر وەک ڕینــۆر دەڵــێ: »لــە ئەمریــکا 

گرنگــی و خەمیــان دەربــارەی تەکنیکــە بــەو هۆیــەوە ڕەهەنــدە مرۆییەکانییــان بــە 

ــتووە.« ــا خس ــتگوێ و پەن ــی پش تەواوەت

بەتــەک ڕینــۆرەوە ئــەوە نیوڕیالیزمــی ئیتاڵــی بــوو کــە ئەندێشــەی راییــان دەجوواڵنــد. 

رای ئامــاژە بــەوە دەکات کــە گەشــتەکەی بــۆ لەنــدەن وەک دەرهێنەرێکــی هونــەری لــە 

ــە  ــێ ک ــدا. دەڵ ــی کاریی ــە ژیان ــووە ل ــدن گەشــتێکی چارەنووسســاز ب ــی ڕاگەیان دەزگایەک

ــە  ــەم فلیم ــی، ئ ــیکام بین ــۆ دێ س ــکیلدزی ڤێتێری ــی پاس ــتنم فیلم ــە گەیش دوای ٣ ڕۆژ ل

هانــی دەدات بــۆ درووســتکردنی یەکەمیــن فیلمــی پاتێــر پانچالــی بــە بەکارهێنانــی 

لۆکەیشــنی سرووشــتی و ئەکتــەری نەناســراو دروســت ئــەکات هــەروەک چــۆن دێ ســیکا 

ــی. ــە پاســکیلدزدا کردوویەت ل

ڕای دەڵــی: »هەمــووی بەهــۆی مانــەوەم بــوو لــە لەنــدەن کــە وانــەم لــە پاســکیلدز و 

ســینەمای نیوڕیاکیــزم وەرگــرت.«

ــیکا  ــاڵ ال دا، دێ س ــینەمایەکی فەندەمێنت ــەر س ــەردەی لەس ــکیلدز پ ــەڕای رای پاس ب

ــە چاپلنــەوە بەدەســت خســتووە. ئــەو ئــەوەی دۆزییــەوە کــە  تــەواوی زانســتی خــۆی ل

ــەم  ــی کاری ک ــە و هەڵســوکەوت، بەرهەمهێنان ــی جووڵ لۆکەیشــنی سرووشــتی، کاریگەری

تێچــوو ئــەو نموونەیەیــە کــە دەبێــت وەک مۆدێــل درووســتکەری فیلمــی هینــدی بــەکاری 

بهێنێــت.

یەکێــک لــەو فلیمانــەی کــە کاریگەریی لــە ڕووی دەنــگ و درووســتکردنەوە کردووەتە 

ســەر ڕای کێشــە لــە بەهەشــتدای لوبیتشــە. ڕای ئــەو خاڵــە دەخاتــە ڕوو کە ئەوە لوبیتشــە 
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کــە لــە ســەرەتای بەکارهێنانــی دەنــگ لــە فیلمــدا توانیوویەتــی بــە شــێوەیەکی دانایانــە 

چیــرۆک و دەنــگ کارلێــک پــێ بــکات بــۆ درووســتکردنی فۆرمێکــی تــەواو نوێــی هونــەری، 

ڕای پێــی وایــە لوبتیــش دەرهێنەرێکــە کــە کاریگەریــی هەمیشــەییی بەســەر دەرهێنەرانــی 

داهاتــووی کۆمیدیــای ڕاقییــەوە هەیە.

ــە  ــوو ک ــە ب ــەرە ئەوروپیان ــەو دەرهێن ــن ئ ــە کەمتری ــک ل ــش یەکێ ــا لوبیت هەروەه

توانیــی ســەرکەوتن لــە هۆڵیــووددا بەدەســت بهێنێــت.

ــی  ــوار لێ ــە رین ــرد ک ــەی دەک ــەو ئوتێل ــەردانی ئ ــەی کات س ــا رای زۆرب ــە کالکۆت ل

دابەزیبــوو بــۆ تاوتوێکــردن و باســکردنی فیلــم و دروســتکەرانی فیلمــی ئەورووپــی. 

رینــۆر خــاڵ لەســەر ئــەو ماهیەتــە ســیمبولیانەی بەنگالــی دادەنێــت کــە لــە چۆنایەتــی 

ــۆز، دەریاچــە  ــتی ناوچەکــەدا هەیــە، بــۆ نموونــە کۆمەڵێــک دارم ــی سرووش و دیمەن

ــە  ــێکە ل ــوار بەش ــۆ رین ــە ب ــەکان ک ــە برنج ــانەوەی کێڵگ ــە، درەوش ــەی گوندەک بچووکەک

ــی. ــەری بەنگال جەوه

ــێوەیەکی  ــە ش ــەکان ب ــە ئارام ــۆردا گۆم ــاری رین ــی ڕووب ــە فیلم ــۆن ل ــەر وەک چ ه

ســیمبوولی بــەردەوام نیشــان دەدرێــت، بــە هەمــان شــێوە ئاپاراجیتــۆی ڕای هەمــان شــێوە 

نیشــان دەدرێــن، ئــەم فیلمــە پیاوێکمــان لــە بێناریــس پیشــان دەدات کــە بــە بەردەوامــی 

پشــت بــە ڕووبــار دەبەســتێت وەک ســەرچاوەی ژیــان، هەروەهــا رینــۆر بــە ڕای وتــووە 

ــە دەرەوە  ــان بەرن ــە سیســتەمی کاری ــوود ل ــدی، هۆلی ــەر درووســتکەری فیلمــی هین ئەگ

ئــەوە توانــا هەیــە فیلمــی بێوێنــە درووســت بکــەن.

ــەکان  ــە ســەر وردەکاریی ــۆرەوە، رای فۆکــوس دەخات ــەی رین ــەو ئامۆژگاریی بەهــۆی ئ

ــەو  ــارەکان، ئ ــگال، ڕووب ــی بان ــتە بەرینەکان ــار، دەش ــی الدێ و ش وەک تایبەتمەندییەکان

بارانــەی لــە ئۆقیانووســی هیندییــەوە لەگــەڵ بــادا دێــت، تــەم و شــێ چــڕەکان کــە دەبنــە 

ــەی ســەرەکی فیلمــە ســەرەتاییەکانی رای. پای

لــە )پاتێــر پانچالــی( ڕای نیوریالیــزم 

بــەوەی  دەکات  پێشــکەش  خــۆی  وەک 

ئاســایی  کەســانی  کارەکتــەرەکان  کــە 

ڕۆڵــی دەگێــڕن نــەک ئەکتــەر، گرتــەکان 

ســادەی  شــێوازێکی  و  لۆکەیشــندان  لــە 

دەهێنێــت. بــەکار  ســینەماتۆگرافی 

ئــاکارەکان،  گوتــار،  وردەکارییەکانــی 

جلوبــەرگ، نەریــت بــە شــێوەیەکی زۆر 

پێکهاتــووە  و  خــراوە  ســەرەڕێ  ســادە 

چیرۆکــدا. لەگــەڵ 

شــێوازی فیلمەکە تاڕادەیەک لەشــێوەی 

دۆکۆمێنتاریدایــە، بــە شــێوەیەکی ســادە 

کاری تێــدا کــراوە تــا جێــی تێگەیشــتنی 

ــت. گشــت بێ

لــە  کــە  پانچالــی(  )پاتیــر  فیلمــی 

ڕۆمانێــک بەهەمــان نــاوەوە وەرگیــراوە، 

ــە  ــی لەســەرخۆیە ب ــی پانتایفراوان چیرۆکێک

ڕیتمێکــی بــێ وێنــە کار لەســەر الدێــکان و 

دەکات. بەنــگال  گوندیەکانــی  ناوچــە 

لەالیــەن  کــە  چاوپێکەوتنێکــدا  لــە 

)پیشەســازی فیلمــی ئەمریکی(ســازکراوە 

چاوپێکەوتنەکــە  پێشکەشــکاری  بــە  رای 
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ئەڵــێ ئــەو شــێوازە لەســەرخۆیەی فلیمەکانــی 

گرنگیــەوە  و  پێویســتی  لــە  وەســتاوە  لەســەر 

ســەرچاوەی گرتــووە ، پێویســتی وێنەکێشــانی ورد 

و ئاڵــؤزی پەیوەندییــە مرۆییەکانــی کارەکتــەرەکان 

، پەیوەنــدی نێــوان ئاپــو و دایکــی پەیوەندیەکــی 

 ، بەوەبکەیــن  درک  تــا  تێکۆشــەرانەیە  و  ورد 

دوو  ئــەم  ڕەوشــی  کــە  گونجــاودا،  لەکاتێکــی 

کارەکتــەرە هەمیشــە بەیەکــەوە بەســتراوە .

ویســتی ئاپــو بــۆ داهێنانــە مۆدێرنــەکان و 

هۆکارەکانــی ئیســراحەتە وەک کارەبــا ، ڕۆژنامــەی 

چاپکــراو، وە هەروەهــا ئوتومبێــل کەبەالیــەوە 

ئامــاژە  داهێنانە.لــەم  دۆزینــەوەو  گەورەتریــن 

پێگەیشــتوو  ئاپۆیەکــی  وێنــەی  وردانەوەیــە 

ســەربەخۆ لــە )ئەپاراجیتــۆ( دروســت ئەبێــت.

ــی  ــە وردەکان و فۆکوس ــات و داواکاری رای ه

لــە  کــە  مرۆییــەکان  پەیوەندییــە  خستەســەر 

ســیکا،  )دێ  وەک  نیوڕیالیزمیەکانــی  فیلمــە 

پێشــکەش  تــر(  ئەوانــی  رۆســلینی،فێلینی،و 

. ئەکرێــن 

ئاپویەکــی  لەدیــدی   ، )ئەپاراجیتــۆ(دا  لــە 

مەیمونــە   ، کۆاڵنەتەنگەبــەرەکان  زاینخــوازەوە 

پیرۆزەکان،یاریزانانــی لەشــجوانی، بەلەمەکانی ناو 

ــەکان ئەوکاتــەی ســرودەکانیان  ڕووبارەکــە، کاهین

بەگۆرانــی ئەخوێنــن، پاکژکردنــەوەی جەســتەکان 

ــس. ــرۆزی گانگ ــاری پی ــی ڕووب لەڕۆخ

لەنێــوان  هاوتەریبیــەک  وێنــای  دەتوانیــن 

ــان و  ــە نیشــاندانی ژی پاســکیل دزی دێ ســیکا ک

ــو  ــۆ و ویســتی ئاپ خرۆشــانی شــار لەچــاوی برۆن

ــن . ــی بکەی ــە بێناری ــتن ب ــۆ گەیش ــی ب و نیگاکان

ســیما و ڕەهەنــدی ئەوروپیانــە لــە فلیمەکانی 

رایــدا بەرچاودەکــەون . رای ئەوەدەڵــێ ئەم ســیما 

ئەوروپیانــە ئــاگاداری کــردم کــە )گاڵتەوگــەپ 

 ، کــراوە  ســەیرکردن،کۆتاییەکی  بەکــەم   ،

ــەی کاغــەزی ، کامێرایەکــی  ــی زەخرەف بەکارهێنان

شــل هتــد لەناوکارەکانمــدا ڕەنــگ بدەنــەوە .

دەوێــت  ئــەوەم  تەنهــا  مــن  دەڵــێ 

و  کــردن  شــێوەی  بەباشــترین  چیرۆکەکانــم 

گاوســەنگی بەکارهێنانــی هونــەر بگێڕمــەوە تاکــو 

بینــەر. بگاتــە  دروســتی  بــە  مەبەســتەکەم 

بەهــەر شــێوەیەک لــە شــێوەکان بووبێــت ئەمــە هەوڵــم بــووە ، هەنــدێ جــار 

بــە ڕیســک کــردن بــەوەی کۆنتێکســتیم لــەدەرەوەی بــاوی هیندیــدا بەکارهێنــاوە 

ــەی  ــەکان لەزۆرب ــی مەبەســت ، هەرچۆنێــک بێــت ڕەگــەزە ڕؤژئاوایی ــۆ گەیاندن ب

حاڵەتــدا کەمتــر بینــەری هینــدی توشــی شــڵەژان و شــۆک ئــەکات وەک ئــەوەی 

کــە الی خۆیــان وهاواڵتــی خۆیــان ئەشــڵەژێنێ و شــۆکیان ئــەکات .

پاشــان رای ئــەوە دەڵێــت کــە ئــەوەی کــە هەوڵــی بــۆ دەدەیــت لــە فیلمــدا 

لــە پێنــاوی بنیاتناندایــە . بــەاڵم ئەمــە هەمــوو کاتێــک بــەو شــێوەیە نییــە ئەکــرێ 

زۆرێــک لــە بینــەر هەبــن کــە پێیــان لەنێــوان هــەردوو کلتوورەکەدایــە و فلیمــەکان 

دەخەنــە بــواری بەراوردکاریــەوە.

ــینەماتۆگرافی ، رای داواکارە  ــینەمای و س ــی س ــە تەکنیک ــە ب ــی تایبەت ئەوەش

ــی ســینەمای فەرەنســی ببینرێــت  ــاو شــەپۆلی نوێ ــە گــۆدارد و تروف کــە ســوود ل

ــە تەکنیکــدا . ل

رای دەربــارەی ئەوشــێوازە تەکنیکــە نوێیــەی ســینەمای گــۆدارد وەک لــە 

ئــەو  قەرزداربــاری  هونەرمەنــدان  گشــت  دەڵــێ/  هەیــە  )هەناســەبڕکێ(دا 

داهێنانــەن ، گــۆدارد ئازایەتــی ئــەوەی دامــێ کەدەســتبەرداری توانــەوە و پوکانەوە 

ــردم. ــی فێرک ــتن و چەقین ــی بەس ــش بەکارهێنان ــم ، تروفاوی ب

خۆشەویســتی رای بــۆ مۆســیقای ڕۆژئــاوا تــا دەهــات زیاتــر پــەرەی ئەســەند 

، ئــەو تەنهــا ســیناریۆی نەدەنووســی ، دیزاینــی جــل و بەرگــی نەدەکــرد ، 

بەڵکــو خــۆی کۆمپۆســتی مۆســیقا و دەنگــی فلیمەکانــی )پارســێر پانچالــی ، 

ئەپاراجیتۆ،جەلســاگمار(ی کــردووە . لەســەرەتادا میوزیکــە کالســیکیە ناســراوە 

ــە پێویســتی  ــی کات هەســتی ب ــی تێپەڕین ــەاڵم بەپێ ــا ب ــی بەکاردەهێن هیندییەکان

داهێنانــی دەنگــی بــۆ فلیمەکانــی کــرد ، بۆیــە لــە فلیمــی )تێــن کانــگا( مۆســیقای 

خــۆی دادەهێنێــت ، وە جارێــک بــە جۆرجــی دۆول ئەڵێــت کــە بــاوەڕی نەبــڕاوەی 

هەیــە بــە پەیوەنــدی نێــوان مــۆزارت و ناوچــەی چاروالتــاوە لەبــەر ئــەم بــاوەڕە 

ــرد. ــین ک ــیقای کۆمپۆس ــەی ٤ مۆس بیرۆک
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رای دەڵێــت کــە فلیمەکانــی کاریگــەری فۆرمــی مۆســیقی ســەمفۆنی و ســۆناتای 

ــی  ــە کاری دەنگ ــڤ( ک ــێرگی پرۆفۆکی ــەر )س ــی بەرامب ــتێکی قوڵ ــەرەوەیە ، وە هەس بەس

)ئەلیکســاندەر نێڤکســی( ئیزنیشــتاینی کــردووە ، هەروەهــا بــە کارە دەنگیەکانی )پاســکیل 

ــەن ســیکۆ گوێشــەوە ئەنجامــدراوە. ــالن ( کــە لەالی دز ، پەرجــوی می

هەرچەنــدە کــە رای مۆســیقای بــە شــێوەیەکی ئەکادیمــی نەخوێنــدووە بــەاڵم 

ــەوەی  ــان تاقیکردن ــە ی ــی فیک ــە ڕێ ــی ل ــە پێویســتی پێیەت ــەی ک ــەو تۆنان ــی ئ توانیوویەت

کلیلەکانــی پیانــۆوە بدۆزێتــەوە . شــێوازی دەنگی فلیمەکانی شــێوازێکی ســادە و ســاکاریان 

هەیــە وە زۆر جاریــش حەزیکــردووە گۆرانــی فۆلکلــۆری بەنگالــی و باالدیــس بەکاربێنێــت 

وەک لــە )کانجێنڤونکهــا ،چاروالتــا( و دواتــر لــە چیرۆکــی فەنتــازی )گۆپــی جینــێ باگهــا 

بینــێ( دا کردوویەتــی .نیشــاندانی ژیانــی شارســتانی کەلەفلیمــە ڕؤژئاواییەکانــدا جەختــی 

ــاگار(  ــتانیانەیدا )ماهان ــەم کارە شارس ــەون ، ل ــەم بەرچاوئەک ــت الی رای ک ــەر ئەکرێ لەس

وێنــای گونجــان لەگــەڵ ژیانــی شــار و ژیانێکــی خێرامــان بــۆ دەکات ، بابەتــەکان 

بەشــێوەیەکی یونیڤێرســاڵ بەشــێکن لەژیانــی ناوشــار پێشــبڕکێێ و کێشمەکێشــی تونــد و 

بێکاریــی، ژنــی کارگــوزار ، کارەکتەرەکانــی بەشــێوەیەک پیشــانئەدات وەک ئــەوەی لەنــاو 

ــان. ــەڵ جیه ــن لەگ جیهانێکــی یەکپارچەییداب

بەکارهێنانــی زمانــی ئینگلیــزی لەزۆرێــک لەفلیمەکانیــدا ئامــاژەی ئــەوە کاریگەریــەک 

کــە کلتــووری بەریتانــی دروســتی کــردوون، وە زۆر کاتیــش بــۆ گەیاندنــی هەنــدێ هەســت 

و مەبەســت ئــەو ووشــە ئینگلیزیانــە بەکارئەیەنێــت کــە لــە زمانــی بەنگالیــدا هاوواتایــان 

نییــە و بــە ژیانــی ترادیشــناڵی نامۆیــە.

بەکارهێنانــی زمانــی ئینگلیــزی لــە الیــەن ئەکتەرەکانــەوە لــە )کابچێنبونکهــا( ئامــاژە 

بــە پلــەی ڕۆژئاوابوویــی بوونــی کۆمەڵێــک لەکەســایەتیەکانی فلیمەکە ، دەستنیشــانکردنی 

چیــن و باگراونــدی کۆمەاڵیەتــی ، جێــگا و مەکانەیــان لەنــاو کۆمەڵــگادا ئەمــەش لەوکاتەدا 

ــی  ــەر خوێندن ــەی کەب ــەو چین ــووە ، ئ ــی ب ــگای بەنگاڵ ــەی کۆمەڵ ــیەتەکانی نوخب خاس

قوتانخانــە ئینگلیزیــەکان کەوتــوون بەشــێوەیەکی گشــتی شــێواز و تێڕوانینیــان بــۆ 

دیــاردەکان جیــواز بــووە لــە تێڕوانینــە گشــتیە بــاوەکان . لــە کاتــی تۆمارکردنــی ئــەو فلیمــە 

ــووە  ــی دەگمەنب ــە دیاردەیەک ــەم دیاردەی ئ

بــوون کــە  و کۆمەلــە کەســانێکی کــەم 

ــە ئێســتادا  ــەاڵم ل ــان ب ــەم شــێوازە دەگوت ب

ــیفاتێکە  ــاوە و س ــایی و بەرب ــی ئاس کارێک

ــگای هینــدی  لەســیفاتە گشــتیەکانی کۆمەڵ

ــی. و بەنگال

و  ئاینــی  بەبەتــی  بەکارهێنانــی  لــە 

خورافــات و مــردن رای بەتەواوەتــی لەگــەڵ 

بیــری ئەقڵگــەرای ڕؤژئاوایــدا هاوڕایــە.

شءوازی  رای  گشــتی  بەشــێوەیەکی 

هەســتەکی  شــێوازێکی  و  میلۆدرامــا 

بەکاردەبــات بــۆ هەڵســەکەوت و کارکــردن 

لەســەر ئــەم بابەتانــە . لــە دیڤــی ، رای 

ــدا دەکات  ــە و ئاین ــەڵ خوراف ــڵ لەگ ئاڵووێ

. رای هاوســەنگی ئەرتۆدۆکســی لەنێــوان 

ڕۆحــی  هێزێکــی  خــاوەن  کــە  ژنێــک 

خێزانێکــی  لەگــەڵ  بەهێــزە  ناوەکــی  و 

ــە  ــتی ل ــۆرێکی بیرزانس ــی و پرۆفیس ئەقان

کالیکۆتــا دەکات . پێکــدادان و کێشــمەکێش 

ــێوەیەکی  ــەدا بەش ــڵ و خوراف ــوان ئەق لەنێ

راییــەوە  لەالیــەن  هەســتیار  ویســتراوی 

پێشکەشــئەکرێت بــۆ دروســتکردنی کەشــی 

لەجیاتــی   . ڕەوشــەکان  ســەیری  و  نامــۆ 

ــرا  ــا ، کامێ ــی درام ــردن و فراوانکردن گورەک

بەشــێوەیەکی ویســتراو بــۆ بیرکردنــەوە لــە 

تــرس و کارەســاتەکان بەکارئەیەنیــت بــۆ 

وێنەگەلــی وەک مــەرگ و نیشــاندانی خــەم 

و بێــزاری.

کاتێــک کــە باوک/راهیــب دەمرێــت 

کوڕەکــەی  و  خێــزان  )ئەپاراجیتــۆ(  لــە 

نابینیــن کاتێــک ئەگریــن بــەاڵم گرتەیەکــی 

ســیمبولی جــوان ئەبینیــن کــە ئاســمانی 

شــینمان پیشــانئەدات بــۆ ئامــاژە بــوەی 

ــە  ــووە و ئێســتا ل ــازاد ب ــە جەســتە ئ ڕۆح ل

ــی  ــک دایک ــوڕێتەوە، کاتێ ــدا دەس گەردوون

ئاپــو دەمرێــت ، ئاپــو بــە کورتــی دەبینیــن 

ــتووە و  ــەری داخس ــدا س ــر درەختێک ، لەژێ

ئەگــری .. پاشــان دیمەنەکــە دەگوێزرێتــەوە 

ــوو . ــی داهات ــۆ دیمەن ب
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الی  جــودی  نــاوەوەی  ڕێکخســتی 

بااڵیــە  هەســتەکی  دیاردەیەکــی  رای 

ــک  ــەالی زۆرێ ــە ب ــردووە ک ــەش وای ک ئەم

لــە ڕەخنەگــران و شــارەزایانەوە رای بــە 

دروســتکردنی  بێوێنــەی  دەرهێنەرێکــی 

ناوزەندبکــەن. کالســیکی  فیلمــی 

ــدا  ــە فلیمەکانی ــەوە ل ــی وردبوون لەکات

ــش  ــە پێ ــەرەکی دێن ــیاری س ــێ پرس کۆمەڵ

ڕەخنەگرانــی  لەالیــەن  هەندێکیــان  کــە 

بــۆ  دەربڕینیــان  و  کــراون  کلتووریــەوە 

ــە  ــە لەوان ــدی( یەکێک ــیش نان ــراوە )ئاش ک

ــا بەڕاســتی رای  ــەوە دەکات ئای و پرســیار ل

ــە  ــەو هیندیەک ــە؟ ئ ــی هیندیی دەرهێنەرێک

ــی  ــەواو جیهان ــە ، ت ــااڵ ڕۆژئاوایی ــەی ب بەپل

هیندیــەکان  بابەتــە  بــە  کار  بــەاڵم   ،

ــاو  ــەوەی لەن ــەر ئ ــا لەب ــۆ! تەنه ــەکات ب ئ

ژیــاوە؟ هیندســتاندا 

یــان ئــەو هیندییــەک بــوو پێــوەری 

ڕۆژئاواییــەکان  جوانیناســی  الی  جیوانــی 

بــوو ئەمــە ئــەو هۆیەیــە کــە وادەکات 

گشــتگیربێت؟ زەویەکــی  بــە  ســەر  فلیمەکانــی 

نانــدی گریمانــەی ئــەوە ئــەکات کــە ڕەهەندە جوانیناســیی و پرەنســیپە ســەرەکیەکانی 

ژیانــی رای لــە ڕۆشــنگەری ســەدەی ١٧ و ١٨ ی ئەوروپیــەوە ســۆنگە دەگرێــت.

ئەمــەش کۆلۆنیالیزمــی بەریتانــی و ئەقانیەتــی ئەوروپــی هۆکارێکــی ســەرەکی 

دروســت بوونــی شــێوازی هزریــن.

ــی  ــە دوالیزمێک ــە ل ــی وەک رای ڕەنگ ــە دەرهێنەرێک ــە ڕوو ک ــەوەش ئەخات ــدی ئ نان

ناوخــۆی کەســایەتیەکی هینــدی و کەســایەتیەکی ڕۆژئــاوای تیــادا ژیابێــت ئەمــەش 

دیاردەیەکــە بەگشــتی لەوکەســانەدا هەیــە کــە لەنــاو دووکلتووریــدا گەورەدەبــن.

رای بەڕاســتی بلیمەتبــوو بــەوەی کــە توانــی ئــەو دوالیزمەی کلتــوور لەهونــەردا ڕەنگ 

پێبداتــەوە و هاوســەنگی نێوانیــان دروســت بــکات بــۆ بەرهەمهێنانی بەرهەمەکانــی ، ژیان 

ــوون  ــۆ بەردەوامب ــێوازێک ب ــەرەتا وەک ش ــدا ، س ــی و ئینگلیزی ــووری بەنگال ــوان کلت لەنێ

ــی و  ــی بەنگال ــاری تاکەکان ــە نیشــانەیەکی دی ــت ب ــر دەبێ ــەاڵم دوات ــان ب ــەوە لەژی و مان

هینــدی بەگشــتی .

ــوور و  ــی فرەکلت ــاو جیهان ــۆ ن ــتۆتەوە ب ــی گواس ــگای بەنگال ــەزۆر ڕوەوە کۆمەڵ رای ل

ــردووە . ــر ب ــر و پێشــکەوتوو ت ــراوە ت ــەرەو قۆناغێکــی ک ــی ب ــدی و بەنگال ــی هین ژیان

ــەری  ــدا داهێن ــەزۆر جێ ــو ل ــووە ، بەڵک ــەوە نەب ــی گێڕان ــا تەکنیک ــەو کاری تەنه وە ئ

شءوازی جیــوازی گێڕانــەوە و مۆســیقا و شــێوازی چیــرۆک و زمــان و زۆر ڕەهەنــدی تــری 

ــێ  ــوود ســوودی ل ــی و هۆڵی ــە ئێســتا مامۆســتایان فیلمــی ئەوروپ ــم ک دروســتکردنی فیل

ــرن. وەردەگ
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هەموومان لە فیلمەکانی 
 ساتیاجیت ڕایدا نامۆین

 محەمەد عەریقات
و. لە عەرەبیەوە: ڕەشید مەحموود

Em hemî di fîlimên Satyajit Ray de xerîb in
Mihemed ‘Erîqat

Ji erebî: Reşîd Mehmûd
Email: rashied.mahmood@yahoo.com
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فیلمــی بێگانــەی دەرهێنــەری هینــدی ســاتیاجیت ڕای -گەورەدەرهێنەرێکــی مێــژووی 

ســینەمای هینــدی و پێشــڕەوی نوێــی ســینەمایی لــە هیندســتان- زۆرینــەی بەهــا 

هونەرییــەکان لــە خــۆ دەگرێــت؛ وەک بەهێزیــی لــە دەرهێنــان و زنجیــرەی ســیناریۆکە و 

بەرەوپێشــچوونی کەســایەتییەکان و لێهاتوویــی لــە مۆســیقای وێنەگرتــن، هەروەهــا هێــزی 

پێرفۆرمانســی ڕۆلگێــڕەکان و لــە پێــش هەموویشــیانەوە ئەوتبــال دوت کــە ڕۆڵــی مامــی 

دەگێــڕا و ماماتــا شــانکاریش ڕۆڵــی ژنەکــە.

جیــت  ســاتیا  فیلمــی  کۆتــا  بێگانــە  کــە  ئەوەیــە  ســەرنجە  جێــگای  ئــەوەی 

کۆچــی  ســاڵییدا  حەفتــا  تەمەنــی  لــە   ،۱۹۹۲ ســاڵی  لــە  کــە  دەرهێنــەرە،  ڕایـــی 

نەخۆشــیدا  لەگــەڵ  ملمالنێــی  فیلمەکــەدا  دەرهێنانــی  کاتــی  لــە  کــرد.  دوایــی 

بــوو. چارەســەرەکانیدا  وەرگرتنــی  ماوەیــەی  لــە  دەرهێنانەکەیشــی  و   دەکــرد 

ــاوی  ــە ن ــە لەســەر کورتەچیرۆکێکــی خــۆی ب ــی، ک ــی خۆیەت ــش هی ســیناریۆی فیلمەکەی

میــوان داینــاوە. خۆیشــی بــە کارکــردن لەســەر مۆســیقا و وێنەگرتــن بەشــداریی لــە 

بەرهەمهێنانــی فیلمەکــەدا کــردووە.

ڕووداوی فیلمــە هیندییەکــە بــەوە دەســت پــێ دەکات؛ کاتێــک ئانیــال بــوز نامەیەکــی 

ــی  ــە کات ــی، ل ــە مامیەت ــە گوای ــر ک ــاوی مانوموهــان میت ــە ن ــێ دەگات ب ــە پیاوێکــەوە پ ل

ســەردانی بــۆ هیندســتان و دوای دوورکەتنــەوەی بــۆ مــاوەی ۳٥ ســاڵ. ئانیــال لەگــەڵ مێــرد 

ــەو  ــە ڕاســتگۆیی ئ ــەی ســودێندرا ل ــەاڵم مێردەک ــا دەژی، ب ــە شــاری کالکن ــەی ل و کوڕەک

میوانــە دڵنیــا نەبــوو، کــە بــە زوویــی هاوڕێیەتــی ســاتیاکی کــوڕی ئانیــال بــوزی بەدەســت 

ــە  ــە ک ــی وای ــەی پێ ــۆ بەجــێ هێشــتبوو. مێردەک ــال وەســیەتێکی ب ــی ئانی ــە باوک ــا، ک هێن

ــۆ بەدەســتهێنانی  ــا ب ــازە و تەنه ــی خــۆی ناســاند، کەســێکی فێلب ــاوەی وەک مام ــەو پی ئ

ــال  ــاوە الی ئانی ــەم پی ــتگۆیی ئ ــە ڕاس ــی ل ــۆکارە گومان ــەم ه ــووە، ئ ــەمیراتەکەی هات بەش

ــد. ورووژان

ــەدا  ــنامەی میوانەک ــی ناس ــە دەوری زانین ــەدا ل ــە فیلمەک ــەرەکیی ل ــی س کێشمەکێش

پەســەندنەکردنیەتی.  و  پەســەندکردن  لــە  خێزانەکەیــش  کێشــەکەی  دەخولێتــەوە، 

ــە  ــۆر میوانەک ــن ج ــە چەندی ــەی ب مێردەک

ــەل  ــە؛ لەگ ــک لەوان ــەوە، یەکێ ــی دەکات تاق

کەشــێکی  لــه  پارێزەرەکــەی  هــاوڕێ 

نادۆســتانەدا کــۆی دەکاتــەوە. لــە بەیانیــی 

بەجــێ  ماڵەکــە  میوانەکــە  دواتــر،  ڕۆژی 

بــە  بــڕوا  خێزانەکــە  بــەاڵم  دەهێڵێــت، 

بــە  ڕازی  و  دەهێنــن  ڕاســتگۆییەکەی 

شــاری  لــە  ماڵەکەیــان  بــۆ  گەڕانــەوەی 

ــەوەی  ــە گەڕان ــەر ل ــە ب ــەن، ک ــا دەک کالکن

بــۆ ئوســتوڕالیا لــە بەشــە میراتەکــەی خــۆی 

خــۆش دەبێــت.

ســاتیاجیت  دەرهێنــەر  و  نووســەر 

لــه  مــەراق  و  زانینخــوازی  بابەتــی  ڕای 

داڵدەدەیــان  گومانانــەی  ئــەو  و  ژیــان 

بوونەتــە  مولــک  و  مــاڵ  چــۆن  دەدەن، 

 پێــوەری هەمــوو شــتێک، دەخاتــە ڕوو. 

ئــەی چــی بەســەر کەســێکدا دێــت کاتێــک 

ــەوە  ــو ژیانی ــە نێ ــە دەچێت ــێکی بێگان کەس

لــە مەبەســتەکانی هەیــە،  کــە گومانــی 

بێگانەیــەک  تاکــە  میوانەکــە  هەروەهــا 

نییــە لــە نــاو فیلمەکــەدا، بەڵکــوو هەمــوو 

هــەر  و  فیلمەکــە  نــاو  کەســایەتییەکانی 

یەکێکیــان بــە جۆرێــک نامۆیــە و بــە دوای 

ــە. ــدا وێڵ ــی خۆی شوناس
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TERMÊN SÎNEMAYÊ • TERMÊ SÎNEMA
زاراوە سینەماییەکان

  KOVARA TEMAŞE | kovaratemase@gmail. com                                    

Kurmancî Zazakî Soranî Înglîzî

Aksîyon Aksîyon ئاکشن Action

Aksîyonhez Aksîyonhes ئەڤینداری ئاکشن Action-lover

Amator Amator, -e ئەماتۆر Amator

Anîme
ganîkerdiş (n), 
candarkerdiş (n) 
anîmasyon (n)

ئانیمی Anime

Atmosfer, 
Rewş

Atmosfer (n) 
Rewşe (m) ڕەوش Atmosphere

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

Bînebar, 
Dîtbar

Dîyayîşkî دیمەن Visual

Çarçove Kare (m) چوارچێوە Frame

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

Çêkirin, 
Produksîyon

Viraştiş (n), 
Produksîyon (n) بەرهەمهێنان Production

Cure Tewir (n) جۆر، ژانر، تەوەر Genre

Dahata Gîşeyê Hasilatê Gîşeyî داهاتی بۆکس ئۆفیس Box Office Gross

Derhên,Rejîsor Rejîsor, -e دەرهێنەر Director

Derûnnasî Psîkolojî (n) دەروونناسی Psychology

Dîmen Dîmen (n) دیمەن
Scene, 
View

Dirêjfîlm Dergfîlm (n) درێژەفیلم Feature Film

Dîtin, 
Vîzyon

Dîyayîş (n), 
Vînayîş (n) دیتن Vision

Dram Dram (n) درامی Drama

Dublor Dublor, -e بری-ئەکتەر Stuntman

Edîtor Edîtor,-e بیرازکەر، ئێدیتۆر Editor
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Efsûnî
efsûnin (n), 
sêhrin (n) ئەفسانەیی Magic

Ekol Ekol (n) ڕێباز
Movement, 
School

Ekspresyonîzm

Ekspresyonîzm (n), 
Teberdayoxî (m), 
Teberdayoxîye (m), 
Berdayoxî (m), 
Berdayoxîye (m)

ئێکسپرێسیۆنیزم Expressionism

Fantastîk Fantastîk,-e فانتاستیک Fantastic

Fragman Fragman (sn,n) سەرەداو Trailer

Gîşe Gîşe (n) بۆکس ئۆفیس Box Office

Nîşane
Nîşandayox (n), 
Nawitox (n), 
îndîkator (n)

هێما
Sign, 
Indicator

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

Hevpeyvîn Roportaj (n) دیمانە Interview

Heyecanî Nengijîyayîş (n) هەستبزوێن Thriller

Honaka Zanistî Sayinsfîkşin (n) خەیاڵیی زانستی Science Fiction

Honandin, Pevxistin
mûnite (n), 
pêarde (n, sn), چیرۆک Fiction

Hunera Heftem Hunero Hewtin هونەری حەوتەم Seventh Art

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

Jêrenivîs Cêrnus (n) ژێرنووس Subtitle

Kurte, 
Sînopsîs

Sînopsîs (n, sn) کورتە Synopsis

Leheng Qehreman,-e پاڵەوان
Hero, 
Charecter

Lez
Lezîye (m), 
Lezî (m), خێرایی Speed

Lîstikvan
Kaybaz, -e; 
Kaykerdox, -e ئەکتەر

Actor, 
Actress

Manga Manga (m) مانگا Manga

Minîmalîzm Mînîmalîzm مینیماڵیزم Minimalism

Montaj Montaj مۆنتاژ Montage

Nepenî Esrar (n) نەپەنی، نهێنی Mystery
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Nêrîna Teknîk Ewnîyayîşo teknîk دیمەنی تەکنیکی Technical View

Nêzplan, 
Plana Nêz

Plano Nêzdîkî پالنی نزیک Close Plan

Nimandin, 
Temsîlîyet

Temsîlîyet نواندن Represantation 

Nîşandan Nawîyayîş (n) نیشاندان Screening

Paşronî Pey ra roşnkerdiş پشتڕووناکی Blacklight

Paşvegerk
Peyserşîyayîş (n, sn), 
Flaşbek (n, sn) فالشباک Flashback

Paşxane
Peyplan (n)  
Backgraund (n) زەمینە Background

Pêkenok Komedî (m) کۆمیدی Comedy

Perde Perde (n) شاشە Screen

Pevbest, 
montajker

Mûnitox,-e
Pêardox,-e مۆنتێر

Film Editor, 
Mounter

Peyk
Peyk (n), 
Satelît (n) سەتەالیتی Satellite

Pîksel Pîksel وێنەخاڵ، پیکسڵ Pixel

Rêwîtîya Demê Seyahetê Demî کاتبواری Time traveling

Rêzebelgefîlm Rêzê Rêzefîlmî (n) زنجیرەبەڵگەفیلم Documentary Series

Rêzefîlm Rêzefîlm (n) زنجیرە  Series

Rêzexêzefîlm Rêzekarîkature (n) زنجیرەکارتۆن Cartoon Series

Şano Tîyatro (n) شانۆ Theatre

Sansur Sansur (n) سانسۆر Cencorship

Sekans Sekans (n) سکانس، گرتە Sequence

Senaryo Senaryo (n, sn) سیناریۆ Scenario

Şer Şer (n) شەڕ War

Serlîstikvan Serrol (n) شاکەسایەتی Lead-actor

Serpêhatî Macera (m) بەسەرهات Advanture

Cure
Tewir (n), 
Bêj (n) جۆر، ژانر، تەوەر Genre

Sezon Sezon (n) وەرز Season
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Fîlmçêker
Produktor, -e; 
Fîlmviraştox, -e سینەماگەر Film-maker

Sînematografî Sînematografî (m) سینەماتۆگرافی Cinematography

Sînemaya Neteweyî Sînemaya Neteweyî (m) سینەمای نەتەوەیی National Cinema

Siruştparêzî Naturalîzm (n) سرووشتپارێزی Naturalism

Sîxurî Casus, -e; Ajan, -e سیخووڕی Spying

Tawan, Sûc Sûc (n) تاوان Crime

Temaşevan Temaşekerdox, -e بینەر
Audience, 
Viewer

Trajedî Trajedî (m) تراژیدی Tragedy

Unîversal, Gerdûnî Unîversal, -e; جیهانی Universal

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

Wêne Fotograf (n) وێنە  Picture

Weşandin Weşanayene باوکردنەوە Publishing

Xelatên Oscarê Xelatê Oscarî خەاڵتی ئۆسکار Academy Award

Xêzefîlm Xêzefîlm (n) کارتۆن Cartoon

Xweçêkirî Xocarîkerde,-ye خۆکرد Self Made

Zûmkirin, Nêzîkkirin
Zoom, 
Nêzdîkerdiş نزیککردنەوە Zoom

Amûra Ragihandinê Wasitayê Komunîkasyonî کەرەستەی پەیوەندی Communication Tool

Sînor Sînor (n) سنوور Border

Mîtolojî Mîtolojî (n) ئەفسانەناسی، میتۆلۆژی Mythology

Karakterîstîk Karakterîstîk,-e کارەکتەریستیک Characteristic

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 ھۆمەر» ئەم فەرھەنگۆکە سینەمایییەی ئامادە کردووە.


