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جیهاددڵپاك:

كێ هەیە تووشی ئەو 
عیشقە دێوانەیە بووبێت 
كە هیچ نەبینێت تەنها 
هونەرەكەی نەبێت؟
چاوپێكەوتن: كەریم

كەبتەوێ���ت دیداری لەگەڵ س���از بكەیت، دەبێت ئامادەو س���از بیت، 
چونكە ئەو بۆ هەموو مەس���ەلەیەك بۆچوونی خۆی هەیەو ناشترس���ێت 
لەوەی دەیڵێت، هونەرمەند )جیهاد دڵپاك( لە ناوەندی هونەری كوردی 
بەردەوام ئامادەیی هەیەو پێویستی بەناسین نییە. لەم دیدارەدا راشكاوانە 
ئەزموون و هەڵوێس���تەكانی خۆی لەبارەی نواندن و كێشەكانی ئەكتەری 
كورد دەستنیشان دەكات و پێیوایە دەبێت ئەكتەری كوردیش هەوڵبدات 
لەو دۆخە لۆكاڵییە رزگاری بێت و هەنگاو بەرەو جیهانیبوون بنێت و وەك 
ئەكتەری سینەمایی دەربكەون نەك شانۆیی، كەگرینگترینیان بایەخدانە 
بە نواندنی پرۆفیشناڵی و ئەكادیمیانە. لەماوەی ئەم چاوپێكەوتنەدا زۆر 

مەسەلە ئەگەر بەكورتیش بێت تیشكیان خرایە سەر.

فیل���م: لەدوای تەمەنێك ل���ەكاری نواندن لەبەردەم كامێرادا، ئێس���تا 
هەستدەكەیت ئەكتەری ئەكتیف و باشمان لەبواری سینەمادا هەیە ؟

جیهاد: بەڵێ هەست دەكەم ئەكتەرمان هەیە، بۆیەشە دەڵێم ئەكتەرمان 
هەیە، چونكە كۆمەڵێك خاسیەت و خاڵی هاوبەش هەیە لەنێوان ئەكتەری 
شانۆیی و ئەكتەری سینەماییدا، لەبەر ئەوەی هەردووكی نواندنە، رەنگە 
هەندێك جیاوازی هەبێت، تێگەیش���تن و خەیاڵ و ئەو رۆش���نبیریەی كە 
ئەكتەر دەتوانێت رۆڵەكەی پێ ش���یبكاتەوەو بەرجەستەی بكات، بەاڵم 
پێداویس���تیەكانی ئەكت���ەر زۆرن و ئەوەش پەیوەن���دی بەوەنییە كەئایا 
ئەكتەرەكە ش���انۆییە یان س���ینەماییە، ئێم���ە زۆر ئەكتەرمان هەبووە 
لەش���انۆوە دەس���تیان پێكردووەو ئەو ئەزموونەش ل���ە جیهاندا بوونی 

هەبووە، بەاڵم دیس���ان ئەكتەری ش���انۆیی دەبێت خۆی بگونجێنێت، لە 
هەندێك رەفتار و هەڵس���ووكەوتی شانۆیی خۆی دووربخاتەوە لەو ئاماژە 
ش���انۆیانە كاتێك دەچێتە بەردەم كامێ���را و بتوانێت خۆی لە واقیعیەت 

نزیكبخاتەوە.
فیلم: بەاڵم ئێستا گەورەترین كێشەمان ئەوەیە كە لە بواری فیلمسازیدا 
ئەكتەری كورد وەك ئەوە وایە لەس���ەر ش���انۆ نواندن بكات، كەئەمەش 
زیانی زۆری هەیە بۆ سەر بەرهەمەكە، وەك تۆ دەڵێیت واقیعی نابێت؟

جیه���اد: پێویس���تە ئەكتەر هەوڵب���دات لەو دۆخەی ك���ە دەقی پێوە 
گرت���ووە خۆی رزگار بكات. دەبینین ل���ە واڵتانی جیهاندا گرنگی زۆر بە 
پێگەیاندنی سینەمایی و دروستكردنی ئەكتەر دەدەن لەرێگەی پەیمانگەو 
ئەكادیمیاكان���ەوە، بۆ ئەوانەش كە پێش���تر لە ش���انۆ كاریان نەكردبێت 
فێربوونی نواندنی بەردەم كامێرا ئاسانترە، بەاڵم بۆ ئەو ئەكتەرانەی كە 
پێش���تر شانۆیی بوونە، پێویستیان بە بڕینی قۆناغێكی دیكە هەیە، واتا 
بە دوو قۆناغ تێپەردەبێت كەئەوەش بۆ ئەكتەرەكە زۆر قورسە، نموونەی 
ئەكتەرەكانی میس���ر زۆربەیان لە ئەزموونی شانۆوە هاتوون بۆسینەما و 

بەردەم كامێرا.
فیلم: كاركردن لەسەر نائەكتەری )ئەماتۆر( لەبواری فیلمسازیدا چۆن 
لێكدەدەیتەوە؟ بەتایبەتیش كە ئێس���تا لە رۆژهەاڵتی كوردس���تاندا، لە 
زۆربەی فیلمەكاندا كار لەسەر نائەكتەری دەكەن، ئایا پێتان وانییە ئەو 

جۆرە شەپۆڵە ئەكتەر دەخاتە پەراوێزەوە؟

بەاڵم لە رۆژهەاڵتی كوردس���تان حاڵەتەك���ە پەیوەندی بە الیەنی دارایی 
و چەندكێش���ەیەكی دیكەوە هەیە، كەرەنگە نەتوانن چارەسەری بكەن. 
ئەمەش دەكەوێتە سەر عیش���قی ئەو ئەكتەرە كە تاچەند بیر لە الیەنی 

ماددی دەكاتەوە.
فیلم: پێتانوانییە دەرهێن���ەری ئێمە لەبەرامبەر ئەكتەردا كەمتەرخەم 
ب���ووەو نەیتوانیوە گرنگی زۆر بەرۆڵی ئەكت���ەر بدات. نموونەی ئەوەش 
لەزۆربەی ئەوفیس���تیڤااڵنەی كە فیلمی كوردی تێیدا خەاڵت وەردەگرێت 
زیات���ر ب���ۆ دەرهێنانە، بە دەگم���ەن هەڵكەوت���ووە ئەكتەرێكی كورد لە 

فێستیڤاڵێكی جیهانیدا خەاڵت وەربگرێت؟
جیهاد: پێموایە س���ینەما بۆ دەرهێنەرە، شانۆش بۆ ئەكتەرە. ئەگەر 
هەر لە سەردەمی گریكەوە سەیری شانۆ بكەین دەرهێنەر نەبووە، بەڵكو 
تەنها ئەكتەر بوونی هەبووەو بەبێ دەق و دەرهێنەر نمایش���ێكی شانۆیی 
پێش���كەش كراوە، بەاڵم بەب���ێ ئەكتەر نواندن ناكرێت، لەسینەماش���دا 
بەپێچەوانەوە بەبێ دەرهێنەر كاری فیلمەكە سەركەوتوو نییەو دەرهێنەر 
رۆڵی سەرەكی هەیە لە دروستكردنی فیلمەكەدا، بەاڵم لەسینەمادا بەبێ 

ئەكتەریش كار دەكرێت.
فیل���م: كەواتە دەتوانیین بڵێین لە كاری س���ینەمادا دەرهێنەر ئەكتەر 

دروستدەكات؟
جیه���اد: بەڵ���ێ یارمەتیدەرێكی بەهێ���زەو دەتوانێت زۆر پاڵپش���تی 
بێ���ت، بۆ ئەوەی نواندنێكی جوان بەرجەس���تە بكات، هاوكات ئەكتەری 

زیرەك بەتوان���اش یارمەت���ی  دەرهێنەر دەدات، دەرهێنەری 
و ب���ە ئەزموونی���ش 

جیهاد: بەڵێ، بەاڵم بۆ ئەزموونی برایانی رۆژهەاڵتی كوردستان بكەین 
بە نموونەو گشتاندن لەس���ەر كارەكاندا؟ ئەزموونی ئەماتۆر پێشتر هەر 
هەبووەو لەس���ینەمای واقیعی ئیتاڵی پش���تی پێ بەس���تراوەو ئەوانیش 
بوونی ش���ەپۆڵەكە بۆ كۆمەڵێك هۆكار و فاكتەری فیكری دەگەڕێننەوە، 
دەكرێت ئەو س���تایلە تەنها بۆ فیلمێك بش���ێت، بەاڵم مەرج نیە هەموو 
فیلمێك بەو ستایلە كاری لەسەر بكرێت، ئەو ئەزموونەی كە لەسینەمای 
ئیتاڵی و جیهان���ی هۆلیۆد تاقیكراوەتەوە، هەڵبەتە زۆر دەوڵەمەندنترە، 
ل���ەو ئەزموونەی كەلە ئێران بوونی هەیە، بۆیەش���ە جۆری س���یناریۆكە 
بری���اردەدات كە ئایا پێویس���تی ب���ە ئەكتەر هەیە یان ب���ە ئەماتۆر تا 
حاڵەتەك���ە دەرببڕێت، بەاڵم نەك ل���ە هەموو حاڵەتەكاندا، لەبەر ئەوەی 
ئەكتەر رۆڵێكی گرنگی هەیە لە راگرتنی ریتم، كە ئەمەش یارمەتیدەرە بۆ 
دەرهێنەر. بۆ ئەكتەرەكەش كارئاسانییە تاحاڵەتە درامیەكان بەرجەستە 

بكات.
فیلم: كاتێك دەرهێنەرانی ئێمە پەنا بۆ ئەماتۆر دەبەن، پێتان وانییە 
هۆكارەكەی بەشێكی لەبەر ئەوەبێت، كە ئەكتەری كورد، زیاتر ئەكتەرێكی 

لۆكاڵە، یان لەبەرئەوەی ئەكتەری كورد تائاستێكی باش نەناسراوە؟
جیهاد: من ئەڵێم ئایا هەموو كەس���ێك لەبەرامبەر كامێرادا بوەستێت 
ئەكتەرە؟ یان لەپشتی كامێرا وەستا دەرهێنەرە؟ بەمانا ئەكادیمییەكەی 
دەبێ���ت ئەكتەر و دەرهێنەر لەس���ەنعەت و هونەری س���ینەما تێبگەن و 
ه���ۆكاری پەنا بردنە ب���ەر بەدیلی ئەكتەر بزان���ن، كەلەبەر چی ئەماتۆر 

ب���ەكار دێنن، لەو حالەتانەدا دەتوانن 
كێشەكە چارەسەر بكەن، 

جیهاد: ئەگەرچی ئێمە خاوەنی هیچ رەوتێكی 
سینەمایی نین، لەگەڵ ئەوەش بزاوتێكی فیلمسازی 

زۆر باش لە كوردستان هەستی پێدەكرێت.
tt
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دەتوانێت سوود لەوزەو توانای ئەكتەری سەركەتوو وەربگرێت، بۆنموونە 
)داستن هۆڤمان( بە سەلیقەو توانای خۆی وا لەدەرهێنەران دەكات زۆر 

گرنگی پێبدەن و هەموو رۆڵەكان بە جوانی بەرجەستە بكات.
فیلم: بەبۆچوونی تۆ ئەو هۆكارانە چین كە پەیوەندی لەنێوان ئەكتەر 
و دەرهێنەر دروستدەكەن،بە جۆرێك كە هەم دەرهێنەر سوود بە ئەكتەر 

ببەخشێت و هەمیش ئەكتەر یارمەتی دەرهێنەر بدات؟
جیهاد: یەكەمین ش���ت لێرەدا عیش���قە بەرامب���ەر كارەكە، دووەمین 
تێگەیشتنی فیكری لە ستاتیكای ناوەرۆكەوە، سێیەم ئامانجی سەرەكی 

لە بەرهەمهێنانی كارێكی هونەریدا.
ئەمەش دەكەوێتە س���ەر جۆری ئەكتەرەكە، لە جیهانیشدا چوار جۆر 
ئەكتەری سینەمایی دەستنیشانكراوە، كە پێیاندەوترێت )ئەكتەری خود( 
كە هەمان كەس���ێتی خۆی دووبارە دەكاتەوە، )ئەكتەری جەستەیی( كە 
دەرهێنەر سوود لە جەستەی وەردەگرێت، هەروەها )ئەكتەری ئەماتۆر( 
كە دەرهێنەر لە كەسانی ئاسایی دروستی دەكات، جگە لەوەش ئەكتەرێكی 

دیكەمان هەیە كە بە قووڵی بەرجەستەی كەسێتیەكە دەكات.
فیلم: لە الی ئێمەدا كار لەسەر كام لەم جۆرە ئەكتەرانە دەكرێت؟

جیهاد: ئێم���ە كارەكتەرمان هەیە، بەاڵم ناگەنە ئاس���تی جیهانی، تا 
بتوانرێ���ت پۆڵێن بكرێت، بۆیە زۆربەی���ان لۆكاڵین و لەنێوان كارەكتەری 

خودو و ئەكتەری كارەكتەرداین.
فیلم: ئێوە لەسێ بواری نواندنی وەك شانۆو دراماو سینەما ئەزموونتان 

هەیە، هەست دەكەیت لە كام لەو بوارانە نزیكتریت؟
جیهاد: ئەو هەڵسنەگاندنە بۆ بینەران جێدەهێڵم، راستە من لەشانۆوە 

دەس���تم پێكردووە، بەاڵم عیش���قی من نزیكبوونەوەیە لە كامێرا، رەنگە 
بەهۆی ئەو تەمەنەی ئێس���تامەوە نەتوانم وەكو جەس���تە لە شانۆ تەواو 
بەرجەس���تەی رۆڵەكەم بكەم، بەاڵم لە هەوڵی بەردەوامدام بۆ تێگەیشتن 
لە نواندنی پرۆفیشنااڵنەی سینەما، كەئەمەش پێویستی بە خۆفێركردن 
و هەوڵ و كۆششی بەردەوام هەیە، بە داخەوە ئەكتەری كورد نەیتوانیوە 
ئەو قۆناغانە تێپەرێنێت و بگاتە ئاس���تی جیهان���ی، ئەمانەش هەمووی 
كاریگەری لەسەر فیلمی كوردی دروستكردووە، وای كردووە كە ئەكتەری 
ك���ورد لە خاڵێك���ی نەگۆڕدا بمێنێت���ەوەو دەرهێنەری ك���ورد نەتوانێت 
بە ش���ێوەیەكی ئەكادیمی یان پرۆفیش���نااڵنە س���وود لە توانای ئەكتەر 
وەربگرێ���ت، لەبەرئەوەی نواندن لەس���ینەمادا داب���ەش دەبێت و پارچە 
پارچەیە، دەبێت ئەكتەر تەركیز بكاتە س���ەر كامێرا، بەاڵم لەسەر شانۆ 

نواندن بەرفراوانەو ئەكتەر دەتوانێت زیاتر لە رۆڵەكەی قووڵبێتەوە.
فیلم: كەواتە كێش���ەكە گش���تگیرەو پێتوانییە لە خودی س���یناریۆوە 

سەرچاوەی گرتووە؟
جیه���اد: بە دڵنیای���ەوە، زۆرب���ەی دەرهێنەران لەكاتی ئیش���كردندا 
س���یناریۆكە نادەن بە ئەكت���ەر پێیانوایە بیرۆكەكەی���ان لێ دەدزرێت، 
كەواتە كێشەی گەورەمان هەیە، ئەگەر باسی الیەنی گشتگیریی سینەما 
بكەین یان ئەزموون���ی جیهانی بە نموونە بێنینەوە، رووبەرووی چەندین 
گرف���ت دەبینەوەو ئەوكاتە دەزانین ك���ە ئێمە چەند لەدواوەین، تەنانەت 
ئەكتەرمان هەیە س���یناریۆكە ناخوینێتەوەو دیالۆگەكانی خۆی نازانێت، 
بۆیە پەیوەندیەكانیش لەكاتی نواندندا ئاس���ایی نیەو ئەكتەر سەركەوتوو 
نابێت، بۆ نموونە كەس���ێتی دڵش���اد ل���ە درام���ای گەردەلوولدا بە دوو 

كە هێش���تا ئێمە زۆرمان ماوە زمانی س���ینەما لە ناو كاری س���ینەمادا 
بەكاربهێنین؟

جیهاد: نەك تەنها لەالی ئەكتەر، بەڵكو پێویستە دەرهێنەریش لەزمان 
و رێزمانی س���ینەما تێبگات، كێشەكە لەوەدایە ئێمە كەسانی پسپۆرمان 
که مه  لە كاری س���ینەمادا تایبەتمەندی وەرگرتبێت، هەروەها ئەكتەرمان 

نییە لەو ئاستەدابێت كە پێویستی بە یارمەتی دەرهێنەر نەبێت. 
فیلم: ئەكتەر چۆن رێگا بەخۆی دەدات لەگەڵ دەرهێنەرێك كاربكات، 
كە بە ش���ێوەیەكی زانستی لە چەمك و ئاراستەكانی سینەما نەزانێت و 

نەتوانێت ئەكتەر لەو زاراوانە تێبگەێنێت؟
جیهاد: ئەگەر باس���ی س���ینەما بەشێوەیەكی گش���تی بكەین، رەنگە 
دەرهێنەرمان هەبێت تا ڕادەیەكی باش لە تەكنكیك و زمان و ئاراستەكانی 
س���ینەما بزانێ���ت، بەاڵم گرن���گ ئەوەی���ە بتوانێت لەگەڵ س���تافەكەی 
بە ش���ێوەیەكی زانس���تیانە و پرۆفیش���نااڵنە كاربكات، هەر دەبێت ئەو 
هەن���گاوەش لە الیەن هەمووانەوە بنرێ���ت و ناكرێت چاوەڕێ بكەین ئەو 

توانایانە لە ئاسمانەوە بۆمان دابەزێت.
فیلم: ئایا كەمووكوڕیەكە لە هەردوو الیەنەوەیە؟ ئایا ئەكتەریش نابێت 
ئازادی ئ���ەوەی هەبێت كە بۆچوون و رەتكردن���ەوەی خۆی هەبێت، لە 

كاتی كاركردندا؟
جیهاد: لێرەدا شتەكان تێكەاڵو بوونە، ئەكتەرەكانمان ئەكتەری شانۆو 
سینەمان، دەرهێنەرەكانیشمان لە دراماو سینەما كاردەكەن، وەك خۆتان 
دەزانن ش���ێوازی كاركردن جیاوازە لەنێوان دراماو سینەمادا، هەر یەكەو 

ئاراستەیەكی خۆی هەیە، بەاڵم لەالی ئێمە شتەكان تێكەاڵو دەكرێن.
فیل���م: ت���ۆ وەك ئەكتەرێ���ك چ پێوەرێكت هەیە ب���ۆ رازی بوون یان 

رەتكردنەوەی سیناریۆیەك، بۆ رۆڵبینین لە فیلمێكدا؟
جیهاد: یەكەم شت بەالی منەوە بیرۆكەو فیكری كارەكەیە. بە گشتی 
من دووپەیامم هەیە كە یەكێكیان فیكریەو ئەویدیكەش���یان س���تاتیكیە، 
ئایا دەكرێت لە فیلمێكدا لە رووی س���تاتیكیەوە سەركەوتوو نەبم یان لە 
فیلمێك سەركەوتووبم لە فیلمی دووەمدا شكست بێنم و دواتر لە كارەكە 
پەشیمان ببمەوە ؟، سێیەم ئەوەیە ئایا ئەو كارەكتەرە لەو ئاستەدایە كە 
لەیادەوەری خەڵكیدا بمێنێتەوەو بتوانم قبوولی بكەم و ش���ەونخوونی بۆ 
بكەم، هەرچەندە مەرجیش نیە لە هەموو كارێكدا ئەو خااڵنەی كەباس���م 

كرد دروستبێت.
فیلم: ئێوە لەزۆر دیداری دیكەدا باس لە بوونی پەیام و فیكر دەكەن، 
ئای���ا هەس���ت ناكەیت لە نێو بەش���ێك لە هونەرمەندان���ی ئێمەدا پەیام 

دیارنییە؟
جیهاد: یەكەم شت كە دەكەوێتە سەر هونەرمەند ئەوەیە كە پێویستە 
لە ئەرك و وەزیفەی خۆی تێبگات، پرسیار لە خۆی بكات كە بۆچی كاری 
هون���ەری دەكات، لەبەرامبەر هەموو ئەو دیدو ئایدیایانەی كە لە جیهاندا 
دەگوزەرێن پرسیارو وەاڵمی هەبێت، كەواتە دەبێت بڵێین شاعیرێك یان 
نووس���ەرێك بۆ شیعر و رۆمان دەنووسێت؟، مرۆڤ بەشێوەیەكی گشتی 

دیالۆگ لەو كەسیەتیە تێگەیشتم ئەوكەس���یەتیە رووناكبیرەو فەلسەفە 
دەخوێنێتەوە، هەمیش���ە یاخییەو لەبەردەم كێش���ەكان بڕوای بە خۆی 

هەیە.
فیلم: كێش���ەیەكی دیكەی ئێمە ئەوەیە ك���ە ئەكتەرانمان ناتوانن كار 
لەس���ەر رۆڵی خۆیان بكەن، لەگەڵ دەرهێنەرانیش���دا ناتێگەیشتنێك و 

بەدحاڵی بوونێك هەیە؟
جیهاد: لێرەدا نامەوێت ئەو قس���انەی من لەسەر هونەرمەندانی كورد 
گشتگیر بكرێت، لەگەڵ ئەوەش ئەكتەری باشمان هەیە، بەاڵم پرسیارەكە 
ئەوەیە ئایا ئەكتەری كورد رۆژی چەند فیلم دەبینێت و تاچەند لەتەكنیكی 
س���ینەما تێدەگات؟ دڵنیام ئەكتەرمان هەیە زۆر بەكەمی فیلمی جیهانی 

دەبینێت.
فیل���م: لە كاتی كارك���ردن لە فیلمێكدا كۆمەڵێ���ك چەمك و ئاماژەی 
س���ینەما هەیە كە پێویس���تە ئەكتەری كورد بیزانێت، ت���ۆ پێت وانییە 

جیهاد: لێرەدا شتەكان تێكەاڵو بوونە، 
ئەكتەرەكانمان ئەكتەری شانۆ و سینەمان، 

دەرهێنەرەكانیشمان لە دراماو سینەما كاردەكەن.
tt

جیهاد: بەداخەوە حكومەت نەیتوانیووە لە رۆڵ و 
ttكاریگەری هونەری سینەماو هونەر بەگشتی تێبگات.



دیمانهوبهدواداچوون

ژماره4-تهمموزی2010 50

Interview

51


تهمموزی2010-ژماره4

دەبێت پرس���یار لە بوونی خۆی و لە ژیان و مردن بكات و بیر بكاتەوەو 
پەیامی خۆی هەبێت، نەك تەنها كاربكات و بخوات و بمرێت.

فیلم: دەتوانین بڵێین الی بەش���ێك لە هونەرمەن���دان الیەنی فیكری 
فەرامۆش���كراوەو گرنگی بە ماهی���ەت و رووحیەتی كارەكە نادرێت و زۆر 

الیەنی گرنگ هەیە زانیارییان دەربارەی نییە؟
جیه���اد: بەڵێ بە دڵنیایەوە، زۆر لەو الیەنانە لەالی هونەرمەندی ئێمە 
بوونی نیەو نەتوانراوە لە س���ەر بنەمای فیكری كارەكان بكرێت، بەڵكو 
تەنها بیر لەوە كراوەتەوە كە بەهەر چی ش���ێوەیەك بێت كارەكە ئەنجام 

بدرێت.
دیارە هونەرمەندان و رووناكبیرانیش لە كاری هونەریدا لە رووی تیۆری 
و فەلس���ەفی و دنیابینی���دا زۆر جیاوازن و ناتوان���ن بەپێیی قوتابخانە 
فیكرییەكان كاری هونەری بكەن، ئەگەربێت و س���ینەمای ئەمەریكی بە 
واڵتانی دیكە بەراورد بكەین دەبینین دنیابینییان لەیەكتری زۆر جیاوازە، 
ب���ەاڵم لەالی ئێم���ە قەیرانەكە لە خ���ودی هونەرمەندەك���ە خۆی دایە، 
جگەلەوەش ئێمە لەواڵتێك دەژین تاوەكو ئێس���تاش زۆربەی ش���تەكان 
ل���ەرووی ئەخالقی و ئایین���ی و كۆمەاڵیەتیەوە بەعەیبە وەس���فدەكرێت 

و زۆربەی���ان قەدەغەی���ە، لەكاتێكدا لە س���ەردەمی جیهانگیریدا دەژین، 
پێویستە بیر لەبەدیهێنانی خەونەكانمان بكەینەوەو خۆمان لەگەڵ رەوت 

و ستایلە جیهانیەكان بگونجێنین..
فیلم: ئایا بەو ئاستەی ئێستای فیلمسازی گەشبینن؟

جیه���اد: بەپێچەوان���ەی هونەرمەندانی دیكەوە من زۆر گەش���بینم و 
پێموایە س���ەرەتاییەكی باشە ئەگەر بەم ش���ێوەیە بەردەوامبین، دڵنیام 
دەتوانین بگەیەنە ئاستی بەرزتریش، هۆكاری رەشبینی هەندێك كەسیش 
پەیوەندی بە كۆمەڵگەی كوردیەوە هەیە، لەبەر ئەوەی بەدرێژایی مێژوو 
تاكەكەس���ی كورد تێكش���كێنراوەو هەمیشە لە ئاس���ت گەالنی دیكەدا 
هەس���ت بە ملكەچبوون و رووخان دەكات، ئەگەرچی ئێمە خاوەنی هیچ 
رەوتێكی س���ینەمایی نین، لەگەڵ ئەوەش بزاوتێكی فیلمسازی زۆر باش 

لە كوردستان هەستی پێدەكرێت. 
ئای���ا نەتەوەی عەرەب ئەوەندە ئامادەیی هەیە كە زۆر پێش كوردیش 
س���ینەمای ناس���یووە!! بۆیە دەڵێم فیلمسازانی كورد هەوڵی زۆر باش و 
گرنگیان داوە لە بواری س���ینەمادا، بە پێچەوانەی بواری شانۆ كە جاران 
تەنها ناوەرۆك و ئایدیۆلۆژیا بەسەرماندا زاڵبوو، پێشموایە هونەرمەندی 
كورد لەو س���ەردەمەدا بیر لە دروس���تكردنی فیلمی زۆر باش دەكاتەوەو 
بەرەو داهێنان و ئەفراندن هەنگاو دەنێت، دڵنیام لە ئاییندەدا فیلمسازانی 

كورد هەنگاوی گەورەتردەنێن.                          
فیلم: رۆڵی حكومەت و دەسەاڵتی كوردی لە پەرەپێدان و هاوكاریكردنی 
سینەمای كوردی چۆن دەبینن؟ پێتان وایە دەسەاڵتی كوردی گرنگی بە 

پێشخستنی بواری سینەما دەدات؟
جیهاد: زۆر الیەنگری دەس���ەاڵت نیم، بەاڵم الیەنی ئیجابیش���ی هەیەو 
ل���ە هەندێك رووەوە ه���اوكاری س���ینەماكاران دەكرێ���ت، حكومەت لە 
بەرهەمهێنانی فیلمدا پاڵپشتیان دەكات، لەگەڵ ئەوەش دەبوایە دەسەاڵتی 
كوردی لە هەموو الیەنەكانی دیكە زیاتر گرنگی بە سینەمادابوایە، لێرەدا 
وتەیەكی مامۆس���تا ئیبراهیم ئەحمەدی خوالێخۆش���بووم بیردەكەوێتەوە 
كە دەڵێت: ئێمە هەرچەندە خەبات و كاری سیاس���ی زۆرمان كردووە بۆ 
میللەتەكەمان كە تەنها لەسەر ئاستی بەرپرسێكی سەربازی پێشوازیمان 
لێك���راوە. لە كاتی كۆڕەوەكەدا چاوی كامێ���راكان وایكرد هەموو جیهان 
پێش���وازیمان لێب���كات و لە رێی چ���اوی كامێرا توان���را منداڵێكی كورد 
س���ەرنجی سەرتاپای جیهان رابكێشێت، ئەوە هونەری كامێراو سینەمایە 
كە بەقەد هەموو كارێكی سیاسی رۆڵی هەیە، بەاڵم بە داخەوە حكومەتی 
كوردی نەیتوانیوە لە رۆڵ و كاریگەری هونەری سینەماو هونەر بەگشتی 
تێب���گات، وەكو خۆش���تان دەزانن هەموو واڵتانی جیه���ان بە داهێنەر و 

هونەرمەندەكانیانەوە شانازی پێوە دەكەن.
فیلم: ئایا ئەو بودجەی بۆ كاری سینەما لە كورستان خەرج دەكرێت، 
تاچەند لە ئاس���تی گرنگ���ی پەیامەكەیدایە؟ زۆر كەس پێوایە پارەكە بە 
بەرنامەو بە ش���ێوەیەكی تەندروست خەرج ناكرێت و بە هەدەردەچێت و 

پالن بۆ خەرجكردنی بودجە نییە؟
جیهاد: پێموایە بە دانانی پارە س���ینەما پێش���ناخرێت، بەقەد ئەوەی 

رەتیكردەوەو ووتی: نەمبیس���تووە هونەرمەند بچێت بۆ الی سیاس���ی، 
دەبێت سیاس���ی بێ���ت بۆ الی هونەرمەند، ئای���ا هونەرمەندی كورد بەم 

شێوەیە بیر دەكاتەوە؟
فیلم: ئایا گرفتەكە لێرەدا ئەوەنییە كە هێش���تا تێگەیشتن لە بایەخی 

هونەر لە ئاستێكی الواز دایە؟
جیه���اد: من لە خۆمەوە دەس���تپێدەكەم، ئەو پرس���یارە ئاراس���تەی 
خۆمدەك���ەم، تاچەند لەبەرامب���ەر كۆمەڵگاكەم یاخیب���ووم؟ لە هەموو 
كۆمەڵگایەكیش���دا ئەو نەهامەتی و گرفتانە هەیە بەاڵم دەكەوێتە س���ەر 
هونەرمەندەك���ە كە تاچەند لەبەرامبەر دەس���ەاڵتدا یاخییەو بەرژەوەندی 
تاكەكەس���ی خۆی رەتدەكاتەوە، لە كۆتایی���دا لەوانەیە تەنها دوو كەس 
بمێنێت���ەوەو بتوانێ���ت خۆی ل���ە بەرامبەر كێش���ەو دەردەس���ەریەكان 

رابگرێت.
فیلم: هۆكارەكە چییە كە رۆحی ئەو سەركێشییە لەالی ئێمەدا نیە؟

جیهاد: عیش���قمان بۆ هونەرەكە نییە، ئەو عیش���قەش پەیوەندی بە 
بیركردنەوەو فیكری هونەرمەن���دەوە هەیە كەتاچەند هونەرەكە بەالیەوە 
گرنگ���ە كە پەیامی خ���ۆی بگەیەنێت، مەودای خەیاڵ و عیش���قی تاكە 
كەس���ەكە رۆڵدەبینێت، هەندێك بیر لەوە دەكەنەوە دەسەاڵت لەخۆیان 
رازی بكەن، هەیە بۆ نازناوو خۆدەرخس���تن هەوڵدەدات، عیشقەكەی زۆر 
تەس���ك و داخراوە، ئەو عیش���قە نیە كەبڵێت ل���ە دوای مردنم با كارە 

هونەرییەكانم بەنەمری بمێننەوە.
فیلم: كەواتە عیشق سەرچاوەكەی پەیامە؟

جیهاد: عیشق ش���تێكە بەرامبەری نیە، كێ هەیە تووشی ئەو عیشقە 
دێوانەی���ە بێت ك���ە هیچ نەبینێ���ت تەنها هونەرەكەی نەبێ���ت؟ ئایا بۆ 
شۆرشگێرێك لە پێناو بیرو بڕواكەیدا شەهید دەبێت؟ سەرچاوەی هەموو 

ئەوانە فیكرە.

دروستكردن و پێگەیاندنی كادیری سینەمایی زۆر گرنگترە لەوەی تەنها 
پارە بەهەدەر بدرێت، ئەگەر چی ئەوەش پارەی پێویس���تە، بەاڵم پارەو 
ئامێری پێش���كەوتوو تەرخانبكرێت بەبێ كادری سینەما بەچیدەچێت؟ 
كە عەقلێك لەپش���ت ئەوبەكارهێنانە نەبێت، س���ینەما پێش���ناكەوێت، 
هونەرمەندی كورد نەنێردراوەتە دەرەوە بۆ ئەوەی سوود لە ئەزموونی 
س���ینەمای واڵتان وەربگرێت و كادیری باش دروستبكرێت، ئەوەش بە 
بەرنام���ەو پالندانان دەكرێت نەك تەنها بە پارە، بەاڵم ئەگەر پارە بە 

رێكی خەرج بكرێت، سینەما هونەرێكە پارەی زۆری دەوێت.
فیلم: لە كوردستان سێ بەرێوەبەرایەتی سینەما و بەڕیوەبەرایەتیەكی 
گش���تی س���ینەما هەیە، رۆڵی ئ���ەو چ���وار بەڕێوەبەرایەتییە چۆن 

هەڵدەس���ەنگێنی لەبەرەوپێش���بردنی س���ینەما؟ لە كاتێك���دا زۆربەی 
فەرمانبەرانی ئەو بەڕێوەبەرایەتیانە لە هونەرمەندانن.

جیهاد: رێ���زم هەیە بۆ هەموو ئەوانەی لەبوارەك���ەدا كار دەكەن، لە 
دڵسۆزی و پەرۆشییان بۆ پێشخستنی هونەر كەمناكەمەوە، بەاڵم لێرەدا 
پرس���یارێك خۆی دەس���ەلەمێنێت ئایا هەموو كەسێك لەبواری هونەریدا 
كاریكرد هونەرمەندە، وەك رۆتینێكیش بەرێوەبەرایەتی س���ینەماكانمان 
هەمان ئ���ەو سیس���تەمە جێبەجێدەكەن كە لە وەزارەتی كش���توكاڵ و 
وەزارتەكان���ی دیكەدا هەیە، ئەو سیس���تەمەش لەگ���ەڵ رەوتی هونەری 
س���ینەمادا ناگونجێت، هونەرمەندانیش دەبنە قوربان���ی ئیدارەكە، ئەو 
عەقڵەی كە لەسەرەوەیە ئەو بەڕێوەبەرایەتیانە ئاراستە دەكات لە پەیام 
و رۆڵی هونەر تێناگات، هەر داهێنەرێكیش بهێنرێت لەو شوێنە دابنرێت 
هیچ���ی بۆ ناكرێت لەبەر ئەوەی هەموو خەیاڵ و توانای ئەو هونەرمەندە 

گۆشەگیر دەكرێت.
فیل���م: پێتان باش���ە چ���ی بكەین بۆئەوەی س���ینەماش ب���ە دەردی 
ش���انۆو هونەرەكانی دیكە نەچێت و بكەوێتە س���ەرپێ و رێچكەی خۆی 

وەربگرێت؟
جیه���اد: ئەرك���ی پێشخس���تنی كەرتی س���ینەما لە كوردس���تان، بە 
بەرنامەیەك���ی درێ���ژ خایەن دەبێت، بە دانانی بناغەیەكی س���ەركەوتوو 
بۆ جێبەجێكردنی كارەكە دەبێت، س���ادەترین نموونە: ئێران س���ینەمای 
نەوجەوانانی هەیە، كە هەموو بەش���ێكی سینەمای لێدەخوێنرێت، بەاڵم 
ئێمە نیمانە، لێرەش دانانی بودجەش وەكو یەك نیەو جیاوازی دەكرێت، 
فیلم هەیە پارەیەكی زۆری بۆ دانراوە كە شایەنی ئەو پارەیەش نیە، بۆیە 
هەموو كارێكی باش و س���ەركەوتوو دەكەوێتە سەر توانای داهێنەرێكی 
راس���تەقینە، داهێنەری راس���تەقینەش ژیانی ئەمرۆ دەدۆرێنێت، بەاڵم 
ژیانی ئاییندە دەباتەوە، س���ەیری ژیانی ئ���ەو داهێنەرانەش بكە هەموو 
ژیانیان نەهامەتی بووە، بەاڵم هونەرمەندی راس���تەقینە هەرگیز لەسەر 
فیكر و بیرو بڕوای خۆی سازش ناكات، زۆر لە نووسەران و هونەرمەندان 
هەیە كە سەریان هەڵگرتووەو واڵتەكەیان جێهێشتووە بەاڵم لەسەر بیرو 
بڕوای خۆیان سازش���یان نەكردووە، )س���تیڤین سبیلبێرگ( لە فیلمێكدا 
بیڵ كیلنتۆن س���ەرۆكی ئەمریكا بە دووای نارد خەاڵتی بكات، بەاڵم ئەو 

جیهاد: داهێنەری راستەقینە ژیانی ئەمڕۆ 
دەدۆڕێنێت، بەاڵم ژیانی ئاییندە دەباتەوە. tt

جیهاد: ئێمە لەواڵتێك دەژین تاوەكو ئێستاش 

زۆربەی شتەكان لەرووی ئەخالقی و ئایینی 

تییەوە بەعەیبە وەسفدەكرێن و 
و كۆمەاڵیە

قەدەغەیە.

t
t
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سدیقبەرمەك،
دەرهێنەریفیلمی)ئوسامە(
بۆگۆڤاریفیلم:
یەكێكلەو
هۆكارانەیكەدەبێتە
هۆیپەرەپێدانی
سینەمالەكوردستان
بوونینەوتە

چاوپێكەوتن: عەتا ئەحمەد

یەكەمینج���ار لەرێگەی فیلمی )ئوس���امە( بەدی���دی هونەرمەندان و 
تاڕادەیەكیش بەبینەری كورد ئاشنا بوو، چونكە فیلمەكە لە تیڤیەكان 
نیش���ان درا، )س���دیق بەرم���ەك( ئێس���تا ناوێكی دیاری ئ���ەو رەوتە 
فیلمسازییە یە كە لەئەفغانستانی دوای شەڕ دەستی پێكردووە، ئەو لە 
ساڵی 1963 لە ئەفغانستان لەدایكبووە. دوای تەواوكردنی خوێندن لە 
)نادریە( لە بەشی سینەمای زانكۆی مۆسكۆ درێژە بە خوێندن دەدا و 
لە ساڵی 1988 بڕوانامەی ماستەر لەو بوارە بەدەستدەهێنێ. تا ئێستا 
چەندین سیناریۆی نووسیوە و چەندین كورتە فیلم و فیلمی سینەمایی 
دروستكردووە، هەروەها لە چەندین فیلمدا یاریدەدەری دەرهێنەر بووە. 
لە س���اڵی 1992 - 1996 بەڕێوەبەری كۆمپانیای )ئەفغان فیلم( بووە. 
ل���ە دواییدا بۆ ماوەیەك چووە بۆ )پیش���اوەر( ل���ەوێ لەگەڵ )بی بی 
سی( كاری كردووە. هەروەها بەڕێوەبەری نووسینی گۆڤاری سینەمایی 

)وەزینی سپێدە( بووە.
 بەرمەك ماوەیەك لە پاكس���تان نیش���تەجی بوو، وەك خۆی دەڵێ 
ناخۆش���ترین و س���ەختترین ساتەكانی ژیانی بەس���ەر دەبرد. بەاڵم بە 
بەردەوامی بزەی پێكەنینی كە بەرهەمی میهرەبانیی ئەو بوو لە س���ەر 
لێوەكانی بوو. وەك خۆی دەڵێ هەمیش���ە بۆ من )واڵت و س���ینەما و 
خێزان( سێ گۆشەی عشقن. بە دوو زمانی روسی و ئینگلیزی بە جوانی 

قسە دەكات.
 س���دیق بەرمەك دوای تەواوكردنی ئاكادیمیای سینەما لە مۆسكۆ، 
گەڕایەوە بۆ )كابوول( و لە كۆمپانیای ئەفغان فیلم دەستی بەكاركرد. 
لە ساڵی 1984 كورتە فیلمێكی 10 خولەكی سینەمایی بەناوی )بیلیارد( 
دەرهێنا، س���اڵیك دواتریش فیلمێكی 20 خولەك���ی بە ناوی ) بازنە( 

دروست كرد. كە لەالیەن سینەماكارانەوە پێشوازییەكی باشی لێكرا.
 فیلم���ی 38 خولەكی )بێگانە(ی كە یەكێك لە بەرهەمە بەتواناكانی 
ئەفغان فیلمە لە ساڵی 1988 دروستكرد، ئەم فیلمە )سدیق بەرمەك(
ی بە جیهان ناس���اند. بەاڵم بەهێزترین و بەناوبانگترین فیلمی ناوبراو، 
)ئوس���امە(یە كە فیلمێكی درێژی س���ینەماییە، لەرێگەی ئەم فیلمەوە 
بەتەواوی بە مەینەتیەكانی ئەفغانس���تانی س���ەردەمی تالیبان ئاش���نا 
دەبین، ئەم فیلمە چەندین خەاڵتی زێرینی فێس���تیڤاڵە بەناوبانگەكانی 
جیهان���ی بەدەس���تهێناوە، لەمانە دەتوانین ئام���اژە بدەین بە خەاڵتی 
فێس���تیڤاڵی كان، خەاڵتی میدالیای فدریكۆ فللینی كە سااڵنە لە الیەن 
بەش���ی هونەری یۆنیسكۆ پێشكەشدەكرێت. هەروەها خەاڵتی باشترین 

فیلمی بیانی لە فێستیڤاڵی گۆڵدن گلۆپ. 
ئێمە لەگۆڤاری فیلمدا، بەباشمانزانی پەیوەندی لەگەڵ ئەو فیلمسازە 

دروست بكەین و ئەم چاوپێكەوتنە ئەنجام بدەین:
فیلم: بەرێز بەرمەك، دەكرێ خوتان زیاتر بەخوێنەرانی گۆڤاری فیلم 

كە هێش���تا لە پۆڵی نۆ خوێندكار بووم. دەتوانم بڵێم بە ش���ێوەیه كی 
ئاماتور لە تەمەنی 7 ساڵیدا دەستم بەكاری فیلمسازی كرد. 

فیلم: تا ئێستا چەند فیلمت دروستكردووە؟ 
بەرمەك: بەداخەوە ش���ەڕ دەرفەتی زۆری ن���ەداوە. من چوار كورتە 
فیلم و س���ێ فیلم���ی دۆكیۆمێنتەری و دوو فیلمی درێژی س���ینەماییم 
دروستكردووە، هەروەها زیاتر لە دە سیناریۆم بۆ خۆم و سینەماكارانی 

دیكە نووسیوە. 
قیلم: لە كاری فیلمسازیدا بە چ كەسانێك كاریگەرن؟

بەرمەك: من بینەرێكی باش���ی سینەمام. س���ەردەمانێك سەرسامی 
س���ینەمای ئیتاڵیا بووم، سەردەمانێكیش سەرسامی سینەمای روسیا، 
هەروەه���ا سەرس���امی فیلمێكی تاجیك���ی و زەمانێكیش سەرس���امی 
فیلمەكانی )مەخمەڵباف، عباس كیارۆس���تەمی، جەعفەری پەناهی و 
ئەمیری نادری( ب���ووم. تەواوی ئەمانە كاریگەری���ان هەبووە لە كاری 
فیلمسازیمدا. سەرەڕای ئەوەی تەواوی فیلمە بەهێزەكان شتێكیان هەیە 

بۆ ئەوەی سەرنجمان بۆ الی خۆی راكێشێت.
فیلم: ئێوە وەك بەش���ێكی زۆر لە دەرهێنەران، كاری فیلمس���ازیتان 

فیل���م  كورت���ە  دەستپێكرد؟ب���ە 
بەڵێ،  یەكەم فیلم ك���ە ئارەزوم بوو بەرمەك: 
بكەم،  فیلمێك���ی 8 میلیمتری بوو، دروس���تی 
بەداخەوە  نی���وەكارە مایەوە، لە س���اڵی ب���ەاڵم 
س���ێ  كورت���ە فیلمم لە كاتی خۆێندم 1979دا 
مۆس���كۆ  دروس���تكردنی لە  بەرهەمهێن���ا، 
فیلمانە  بۆ م���ن زۆر س���ودمەند بوو. ئ���ەم 

فیلمس���ازی ب���ە كورت���ە فیلم بە دەس���تپێكردنی 
تایبەتمەن���دی گ���ەورەی هەیە. باوەڕی من یەك 

بناسێنن..؟
بەرمەك: س���او ب���ۆ ئێوە و خوێنەرانی گۆڤاری فیلم. من )س���دیق 
بەرمەك(م 47 ساڵ لە مەو پێش لە دۆڵی جوانی )پێنج شێر( لە دڵی 
كێوەكانی هندوكشی ئەفغانستان لەدایك بووم، تا عاشق بە سینەما بم 

و ببم بە فیلمساز. 
فیلم: تا چەند لەگەڵ سینەمای كوردی و فیلمسازانی كورد ئاشنایت 

هەیە؟ 
بەرمەك: لە ئەنس���تیتۆی سینەمای مۆس���كۆ لەگەڵ بەڕێز )مەهدی 
ئومید( ئاش���نا بووم، باس���ی س���ینەمای كوردی بۆ كردم، سیناریۆی 
جوانی نووس���ی بوو و هەروەها فیلمی )تونێل(ی لە واڵتی تاجیكستان 
بەرهەمهێن���ا بوو. لەو فیلمەدا ئەكتەری بەناوبانگی ئەفغانی )س���ەالم 
س���ەنگەی( رۆڵی زەردەشتی پەیامبەری تێدا گێڕا. هەروەها )بەهمەنی 
قوبادی( بە فیلمی )ساتێك بۆ مەستی ئەسپەكان( روانگەیەكی تازەی 
لەس���ەر س���ینەمای كوردی بۆ دروست كردم، من ش���انازی دەكەم كە 
دۆستی زۆر خوشەویست و بەرێزم )كاوە موعین فەر( لە بەرهەمهێنانی 
فیلمی) ئوس���امە( ش���ان بە شانی دۆس���تانی ئەفغانیم لەگەڵمدا بوو. 
كەئێستایش سەرقاڵی بەرهەمهێنانی فیلمێكی دۆكیۆمێنتارییە لە شاری 

هەولێر.
دواتر لە فێس���تیڤاڵی پوس���ان بە ژمارەیەك لە فیلمس���ازانی كورد 
ئاش���نا بووم،یەكێك لەوانە بەڕێز )شەوكەت ئەمین كوركی( بوو كە بۆ 
ستایشكردنی فیلمە جوانەكەی لە فێستیڤاڵی پوسان دەستیم بەگەرمی 
گوشی. بەراستی فیلمێكی هەستیارم بینی لە گەنجانێك كە دڵنیام هێز 

و توانا بە رەوتی سینەمای كوردی دەبەخشن. 
فیلم: لە چ ساڵێكدا كاری فیلمسازیت دەست پێكرد؟ 

بەرمەك: من لە س���ەردەمی گەنجیمدا كاری 
فیلمسازیم دەست پێكرد. كاتێك 

به رمه ک: فیلمی ئوسامە بەسەرهاتی 
تاڵترین رۆژەكانی میللەتەكەمانە. tt
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ئەوەش ئەوەیە دەرهێنەر ناچارە بیروباوەڕی خۆی لە ماوەیەكی كەمدا 
بڵێ���ت. بۆ ئەمەش دەبێت پالن هەبێت تا بیروبۆچونەكان بە جوانترین 

شێوە بخرێتەڕوو.
فیلم: )ئوس���امە( یەكەم فیلمی درێژی تۆ بوو، كەبەو هۆیەوە تۆ لە 

جیهاندا ناسرای، دەتوانن لە بارەی ئەم فیلمەوە قسەمان بۆ بكەن؟
بەرمەك: فیلمی ئوس���امە بەس���ەرهاتی تاڵترین رۆژەكانی میللەتی 
ئێمەی���ە. چیرۆكی مرۆڤگەلێك���ە كە ئیرادەی ژیانیان لێ س���ەندراوە، 
لەالیەن فاش���یزمی تێك���ەڵ لەگ���ەڵ مەزهەبی دروس���تكراو، كە هیچ 

پەیوەندیەكی لەگەڵ ئیس���المدا نییە. 
چیرۆكی ونبوونی مرۆڤە بێ ناس���نامە 
و بێ كەلتوور و بێ ناوەكان. ئوس���امە 
بەس���ەرهاتی ئازارێك ل���ە ئازارەكانی 
لە  دەنگدانەوەیەكە  ئوس���امە  ئێمەیە. 
ئێش و ئازاری مێژوو، كەبەبەردەوامی 
ق���وڕگ و هاواری پیاوان و ژنانی واڵتی 
ئێم���ە دەخنكێنێت، ك���ە دەورانی بێ 

كۆتاییە.
فیلم: فیلمی ئوسامە زۆر بە خێرایی 
لە جیهاندا دەنگی دایەوە. لە چەندین 
فێس���تیڤاڵدا خەاڵت���ی بەدەس���تهێنا، 

هۆكارەكەی چی بوو؟
بەرمەك: روانگەیەك���ی نوێ بوو بە 
سەرخەمەكانی میللەتێكی لە بیرچوو. 
هەروەها ئاشنابوونی خەڵكی واڵتانیتر 
لەبەرامب���ەر ئ���ازار و مەینەتیەكان���ی 
دەرهێنەرێكی  لەالیەن  كە  ئەفغانستان 
ئازارچێشتووی ئەفغانییەوە خرایەڕوو.

فیلم: باشە..چۆن سینەما لە واڵتی 
ئەفغانستان هەڵدەسەنگێنی؟

بەرم���ەك: س���ینەما هونەرێك���ە لە 
رۆژئ���اوا دەس���تی پێكرد. ب���ە هۆی 

هۆكاری جۆراوجۆر درەنگتر لە هەر كیشوەرێك لەم ناوچەیەدا، گەیشتە 
واڵتی ئەفغانس���تان، ئەفغانس���تانیش وەك واڵتێكی س���ونەتی و پشت 
بەستوو بە مەزهەب و لە پێناوی دەسەاڵتدا، بەبەردەوامی لە بەرامبەری 
مۆدێرنیتەدا وەس���تاوە. بەداخ���ەوە مۆدێرنیتەش بە هۆی كەم و كوری 
و ك���ەم ئاگاهی چینی گەن���ج، نەیتوانیوە باوەڕی میللەت بۆ الی خۆی 

راكێشێت.
 بەهۆی نەگونجان لە سەردەمە جۆراوبەجۆرەكانی سەرەتای سەدەی 
راب���ردوو، زۆرب���ەی رووناكبیران، شۆرش���خوازان و سیاس���ەتمەدارانی 

ریفۆرمخواز ناچار واڵتیان بە جێ هێشتووە. 

س���ینەماش وەك بەش���ێك لە مۆدێرنیتە لەگەڵ ش���ای ریفۆرمخواز 
)ئەمان اللە خان( لە دەیەی س���ەدەی بیستدا هاتە ئەفغانستان، بەاڵم 
بەلەدەستدانی دەسەاڵتی ئەو ش���ایە ساڵیانێكی زۆر سینەما نەیتوانی 
بگەڕێتەوە ناو كۆمەڵگە. هەرجارێ كەهەوڵدراوە س���ینەما هەستێتەوە 
لەگەڵ گۆڕانكاری سیاس���ی تووش���ی شكس���ت بووە، لە شێوەیەك بۆ 
ش���ێوەیەكی تر گۆڕاوە. سینەما لەس���ەردەمی )هاشم خان(ی سەرۆك 
وەزیران لەنێوان س���ااڵنی 1932 - 1949و دوای كودەتا و شەڕی ناوخۆ 
تووشی گەورەترین شكست هات. ترسی دەسەاڵتدارانی سیاسی لە توانا و 
هێزی سینەما و هۆگرانی زۆری سینەما لە 
نێوان عامەی خەڵك، بوو بەهۆی ئەوەی 
بەبەردەوامی  ئەفغانستان  حكومەتی  كە 
چاودێری میدیاكانی ئەفغانس���تان بكات 
بەتایبەت س���ینەما كۆنتروڵ و سانسۆر 
ب���كات. س���ەرمایەگوزاری دەوڵ���ەت لە 
زۆربەی بەرهەمە سینەمایەكانی ئەوكاتدا 
تایبەت بوو بە بانگەش���ە بۆ حكوومەت 
خ���ۆی. ئەگەرچی لە دەورانی رەش���ی 
تالیبان س���ینەما تەواو لە ناوبرا، بەاڵم 
دواتری���ش بەه���ۆی گۆڕانی سیاس���ەتی 
ئابووری دەوڵەت بۆ سیاسەتی ئابووری 
بازار و نەگونجانی ئەم سیاسەتە لەگەڵ 
بوو  ئەفغانس���تان  كۆمەڵگەی  واقیع���ی 
بەهۆی ئەوەی كە س���ینەما پشتیوانەی 
ماڵ���ی دەوڵەت وەك���و بایەخێكی میللی 
لەدەست بدات، سینەما بكەوێتە دەست 
ئەوانیش  نەخوێن���دەواران،  و  بازرگانان 
ئەم هونەر و س���نعەتەیان زەڕبی س���فر 
كرد و س���ینەمایان تا رادەی ئیبتزال و 
خۆ فرۆش���ی هێنایە ئاستێكی نزم. ئەم 
هۆكاران���ە و ئاس���تی الوازی پەروەردە، 
نەگونجانی بیر و بۆچوونەكان، جیاوازی 
فەرهەنگ���ی زمانی و نەتەوەی���ی بووەنەتە هۆی ئ���ەوەی ئەم هونەرە 

نەتوانێت بە شێوەیەكی پڕۆفشێوناڵ كارایی خۆی دەربخات. 
نەبوونی هاوس���ەنگی لە نێوان بەرهەمە الوازەكانی فیلمی بۆلیوود و 
هۆلیوود، تەنانەت لەم دوایانە فیلمەكانی مۆبتەزەلی پاكستان، بەرهەمی 
نابەراب���ەری ناوخۆ، نەبوونی ه���اوكاری دەزگا دەوڵەتیەكان، نەبوونی 
سەرمایەگوزاری بەهێز یان دامەزراندنی سندوقێكی پشتیوانی دەوڵەت 
لە س���ینەما، بوونی یاسای بێ ئەمەل و گومرگ و باج بۆ كۆمپانیاكانی 
فیلمسازی لە هۆكارەكانیتری الوازبوونی سینەمایە. دەتوانین هۆكارێكی 
تر بێنینەوە وەكو نەبوونی كورس���ی فێربوونی پڕۆفشیۆناڵی سینەما، 

كاریگەری ئەم فیلمە لە سەر سینەمای ئەفغانستان چی بوو؟
بەرمەك: بەڵێ. ئوس���امە یەكەم فیلمی ستانداردی 35 ملیمیە دوای 
لەناوچوونی دەس���ەاڵتی تاڵبان. دەمەوێت لێرەدا ئاماژە بە یارمەتی و 
هاوكاری دۆست و مامۆس���تای بەرێزم )موحسین مەخمەڵباف( بكەم، 
كە لە دروس���تكردنی ئەم فیلمەدا یارمەتیدام. هەروەها هاوكاری گروپی 
س���ینەماكارانی كرد بۆ دامەزراندنی س���ینەمایەكی تازە. بەختەوەرانە 
فیلمی ئوس���امە پێش���وازی زۆری لەن���اوەوەو دەرەوەی ئەفغانس���تان 
لێكرا. س���ەركەوتنی لە فێس���تیڤاڵە جۆراوج���ۆرەكان، هێزێكی تازەی 
بەخشیە جەستەی بێگیانی سینەمای ئەفغانستان. ئەو سینەماكارانەی 
ك���ە نائومید و هیواب���ڕاو بوون لە بارودۆخی سیاس���ی، كۆمەاڵیەتی و 
بەتایبەت قەدەغەكردنی وێنە و سینەما لە الیەن تالیبان، بوێری كردن 
ت���ا هەنگاوی تازە لە پێناوی ژیانی دووبارەی س���ینەما هەڵبگرن. ئەم 
جواڵن���ەوە و بزوتنەوەیە بوو ب���ە هۆی بەرهەمهێنان���ی كورتە فیلم و 
فیلمی دوكیۆمێنتەری بەهێز. زۆر لە س���ینەماكارانی ئەفغانس���تان 

ك���ە لە هەندەران ب���وون گەڕانەوە بۆ واڵت. 

نەبوونی مامۆستای بەتوانا و دەیان هۆكاریتر.
بەاڵم سینەما واتا فێربوون، بەرهەمهێنانی فیلم و باوكردنەوەی، كە 

بەداخەوە لە هەر سێ ئەمانە بێبەشین. 
فیلم: ئێستا هیواتان بۆ سینەمای ئەفغانستان چییە؟

 بەرمەك: هەندێكجار بیردەكەمەوە ئایا سینەما دەتوانێت كاریگەری 
هەبێت لە سەر گۆڕانكاریەكانی ناو كۆمەڵگا؟ رەنگە كارێگەری هەبێت 
ل���ە ژیانی مرۆڤ���ەكان و بۆ س���ەرگەرمی و فێربوون بێ���ت. بەاڵم ئایا 
دەتوانێت گۆڕانكاری لە نێو دەسەالتداران بكات. ئایا بەراستی فیلمێك 
توانیویەتی بەرگیری بكات لە ش���ەڕێك؟ كەهی���وادارم كە رۆژێك بێت 
س���ینەمای ئەفغانس���تان بتوانێت بەر گیری بكات لە شەڕ. سینەما لە 
جیهاندا توانیویەتی كەس���ایەتیەكان بناس���ێنێت، واڵتەكان بناسێنێت. 
بەوتەی )موحس���ین مەخمەلب���اف(: )ئێمە هاواڵتی س���ینەماین نەك 

هاواڵتانی والتی خۆمان(، ئەم دێرە كاریگەری زۆری بەسەر ژیانمەوە 
هەبوو.

فیلم: ئایا فیلمی ئوس���امە یەكەم فیلمی سینەمای 
ئەفغانس���تانە دوای ل���ە ناوچوون���ی 

؟  ن لیبا به رمه ک:من شێتی 35ملمم. چونكە هێشتا دیجیتاڵ تا
نەیتوانیوە كواڵیتی وێنە بەجوانی نیشانبدات. tt
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دوای سەركەوتنی ئەم فیلمە بوو كە هونەرمەندانی بیانی بۆ 
بەرهەمهێنانی فیلم هاتنە ئەفغانستان و لێرە فیلمیان دروست 
كرد. ئەم���ەش كاریگەری خۆی هەبوو لەس���ەر جواڵنەوەی 

رەوتی فیلمسازی لە واڵتی ئێمە. 
فیلم: چیرۆكی فیلمی ئوس���امە ب���ۆ كۆمەڵگای داخراوی 
ئەفغانس���تان زۆر قورس بوو؟ چ ش���تێك ئێوەی هاندا بۆ 

دروستكردنی ئەم فیلمە؟
بەرمەك: ئازارێكی قوڵ كە تەواوی ئێس���ك و پروسكی 

منی دەسووتاند. من مێژوونوس نیم بەاڵم بە هۆی ئەوەی كە بەداخەوە 
بی���ری مێژووی میللەتمان الوازە. ویس���تم بەس���ەرهاتی ئەم ئازارە كە 
وەكو ئێش وئازاری س���یاوەش و سۆهراب بۆ هەمیشە دەمێنێتەوە. تا 
پشت بە پشتی ئێمە بزانن ئەوەی كە بەسەر ئەم میللەتە هاتووە هیچ 
دڕندەیەك بە دڕندەیەكیتری نەكردوە. ویستم ئەم ئێش و ئازارە كە لە 
دڵی مێژوودا رەگ و ریش���ەی داكوتاوە دووبارە نەبێتەوە. تا جارێكیتر 
دایكی ئەم میللەتە فرمێس���كی لە دەس���تدان و لە ناوچوون نەڕێژێت. 
دەمەوێت بڵێم ئوس���امە بەش���ێكە لەم خەم و ئازارە گەورەیە. من لەو 
باوەڕەدام، پێویس���تی زەمانەی ئێمەیە ك���ە زیاتر لەم دەورانە رەش و 

ترسناكە قسەبكرێت و زیاتر فیلم دروستبكرێت. 
فیلم: پێموابێت ئەكتەری سەرەكی فیلمی ئوسامە )ماریا گولبەهار( 

یەكەم رۆڵە كە بینیویەتی؟
بەرم���ەك: ئەمە یەكەم ئەزموونی س���ینەمایی كچەكەم )ماریا( بوو 
م���ن )زڕ باوكی( ئەوم. ماریا پێش رۆڵ گێران���ی لەم فیلمەدا لە بازاڕ 
كاری دەك���رد. هیچ كات فیلمی نەبین���ی بوو. تەنیا ئەزموونی، راكردن 
و هەڵهات���ن بە پ���ا بچووكەكانی لە دەس���ت تالیبان ب���وو. هیچ كات 
نەڕۆیش���تبووە مەكتەب. چونكە بە بڕوا ناراستەكەی تالیبان، كچەكان 
مافی���ان نییە لە ماڵ بێنەدەر و دەرگای مەكتەب بە روویان داخرا بوو. 
ئەو خۆی كۆمەڵێكی زۆر خەم لە س���ەر شانیەتی و ئازاری شەالقەكانی 
تاڵبانی بۆ پارووێك نان كێش���اوە. ئەو خۆی خەمی میللەتی ئێمە بوو. 
بەاڵم خۆش���حاڵم كە كچەكەم ئێستا دەڕواتە مەكتەب و تائێستایش لە 
چەند فیلمی س���ینەمایی و دوو شانۆدا رۆڵی گێڕاوە و هیواشی ئەوەیە 

ببێت بە دەرهێنەر. 
فیلم: بەرهەمی نوێتان بەدەستەوەیە؟

بەرمەك: بەڵێ. ئەفغانستان واڵتی پڕ چیرۆكی نایاب و كەم وێنەیە. 
گریان و پێكەنینەكانی دەرفەتی ئەوە نادات كە هیچ شتێكت نەبێت لە 
بەرانبەری. من هێش���تا دڵم بۆ مرۆڤەكان و سروشت و چارەنوسی ئەم 

واڵتە لێ دەدات و هێشتا قسەی دڵی خۆم نەوتووە. 
فیلم: ئێوە یەكەم گۆڤاری سینەماییتان لە ئەفغانستان باوكردەوە، 

دەتوانن لە بارەی ئەم گۆڤارەوە زانیاری زیاترمان پێ بدەن؟
بەرمەك: گۆڤاری س���ینەمایی یەكێك ل���ە یەكەمین هەوڵەكانی ئێمە 
بوو بۆ دروس���تكردنی پردی پەیوەندی نێوان س���ینەمای ئەفغانستان 

و س���ینەمای جیهان. یەكەم ژم���ارەی ئەم گۆڤ���ارە یەكێك لە دەزگا 
نێودەوڵەتیەكانی پش���تیوانی لە میدیای ئازاد لە ئەفغانستان ساپۆرتی 
كرد. بەاڵم بەداخەوە بەهۆی كێش���ەی ماددی و نەبوونی كەرەس���تەی 
پێویست كەمتر دەتوانم ئەم گۆڤارە بە بەردەوامی و لە كاتی دیاریكراودا 
باوبكەمەوە. هێشتا گیانی تێدایە، هیواشم ئەوەیە روانگەیەكی نۆی بۆ 

بەردەوام بوونی بدۆزمەوە. 
فیلم: خاڵە هاوبەشەكان و نزیكی سینەمای كوردستان و ئەفغانستان 

لە چیدا دەبینن؟
بەرمەك: لە رەنجەكانیان. لە خەباتیان بۆ مانەوەیان. لە فەرهەنگی 
دەوڵەمەند و بەهێزیان كە رەگوڕیش���ەی ت���ا قوواڵیی مێژوو رۆچووە. 
ل���ە هێزی بێ كۆتایی هیوا بۆ داهاتوو. ل���ە گەنجه  بلیمەتەكانیان، كە 
وێڕای نەبوونی پارە و كەرەس���تە هێشتا قسەی دڵیان بە گوێی كەڕان 
و وی���ژدان خەوتووان دەگەیێنن. لە بێ قیمەتكردنی س���ینەما لە الیەن 
حكومەتدارانەوە و نقوم بوونیان لە الیەن هۆلیوود و بۆلیوود!!! ئەمانەن 

خاڵی هاوبەشیمانه ، سەد حەیف و سەد ئاخ!!!
فیلم: ئێوە لەو باوەڕەن كە سینەمای كوردی و سینەمای ئەفغانی زۆر 
لەیەكەوە نزیكن؟ چوون هەردووكیان لە دوای كۆتایی ش���ەڕ دەستیان 

پێكرد؟
بەرمەك: ئەگەر لەس���ەر پەرەپێدانی س���ینەما لە كوردستان بتوانین 
قس���ە بكەین. رەنگە یەكێك لەو هۆكارانەی كەدەبێتە هۆی پەرەپێدانی 
س���ینەما لەكوردس���تان بوونی نەوت بێت، كە ئێم���ە نیمانە، هەروەها 
گەندەڵی لە داهاتی س���ەرمایە لە الی���ەن خۆمان و بیانیەكان، نەبوونی 
بەرنام���ەی روون ب���ۆ فەرهەن���گ و پەرەپێدانی س���ازمانی مەدەنی لە 

ئەفغانستان، سینەمای ئێمەی توشی قەیران كردووە. 
فیلم: پێش���نیاری ئێوە بۆ ئەو واڵتانەی كە سینەمای الوازیان هەیە 

چییە؟ 
لەو واڵتانەی كە سینەمای بەهێزیان نییە، دەوڵەت رۆڵێكی كاریگەری 
هەیە لەپێشخستنی سینەما و دامەزراندنی پێگەیەكی بەهێز، واتە لەتەك 

فیلم بەرهەمبێن���ن، هەڵەكانیان زیاتر دەبینن و فێردەبن. تەكنۆلۆژیای 
دیجیتال بە داهێنانە بەردەوامەكەی، ئەم ئاواتە زیاتر نزیكی حەقیقەت 

دەكاتەوە. 
فیلم: ئەگەر بۆ كوردس���تان دەعوەت بكرێن. ئامادەن س���ەربەرزمان 

بكەن و بێن؟
بەرمەك: )ئاواتم ئەوەیە( ئەو ش���وێنەی كە كێوی هەیە وروبارەكانی 
سەرمەس���تن لە ژێر ئاس���مانی ش���یندا. ماڵی منە و من شێتی توانای 
كوردستانیە عاش���قەكانم. بۆ ئەوەی لەگەڵ سینەمای میللەتێك كە بۆ 
بەدەس���تهێنانی مافی رەوای خۆی ب���ە بەردەوامی قوربانی دەدات. لە 
نزیكەوە ئاشنابووم و بەتامەزرۆیی چاوەڕوانم. چوون ئێمە لە یەك رەگ 
و ریشەین. زۆرش���تی هاوبەش لە نێوانماندایە. بەاڵم هێشتا یەكترمان 
نەبینی���وە و بە جوانی یەكترمان نەناس���یوە. )هی���وام ئەوەیە( ئەگەر 

دەرفەتێكی ئاوا هەبێت. 
 فیلم: بۆچوونی تایبەتتان هەیە لە بارەی سینەمای دیجیتاڵ؟

 بەرمەك: ب���ۆ بەرهەمهێنانی پ���رۆژەی دوكیۆمێنتری و كورتە فیلم 
لەگەڵی���دام، ب���ەاڵم من هێش���تا ش���ێتی 35 میلمم. هێش���تا دیجیتاڵ 
نەیتوانی���وە ئەو كواڵیتییەی وێنە بەتایب���ەت لە گرتەی دوور بەجوانی 
لە س���ەر پەردەی سینەما نیشانبدات. هێشتا قورسایی كامێراكانی 35 
لە ش���وێنی خۆی دایە. باوەڕ بە هەموو كەس���ێك دەكات كە لەرووی 
دەروونیەوە كارەكە بە جدی س���ەیر بكات. ئەمە بۆ من زۆر گرنگە. من 

لەم ڕوانگەیەوە هێشتا كالسیكیم. 
فیلم: ئێوە وەك فیلمسازێكی دیاری ئەفغانستان، پێشنیازتان چییە 

بۆ ئەو گەنجانەی دەستیان داوەتە كاری فیلمسازی؟
بەرمەك: من لە موحس���ینی مەخمەلباف فێربووم كە باشترین رێگای 
فێربوون، دروس���تكردنی فیلم���ە. بە بینینی هەڵ���ەی فیلمەكان و بە 
دەس���تهێنانی ئەزموون دەتوانن ببن بە دەرهێنەرێكی سەركەوتوو، بە 
باوەڕی من ئەو كەس���انەی كە لەگەورەترین زانكۆكانی جیهان وانەیان 
خوێندووە، تەنیا بە دروس���تكردنی فیل���م و ئەزموونكردن دەتوانن لە 

كاری فیلمسازیدا سەركەوتوبن.
فیلم: دواین قسەتان بۆ سینەما دۆستان؟ 

بەرمەك: هیچ ش���تێك بێ هۆ نەخوڵقاوە. تەنیا ئێمە دەبێت چاو و 
گوێمان هەبێ���ت و بە میهر و خۆشەویس���تی پەیوەندی بنیات بنێین، 
تەنان���ەت لەگەڵ دوژمنەكانمانیش. دڵنیام ك���ە ئێوە تێدەگەن و ئەمە 

خۆی سینەمایە. 

ئەو گروپە تایبەتمەندییەكانی فیلمسازی، دەوڵەت كاری دەكات.
 بەاڵم من ئەم خااڵنەی خوارەوە بۆ بەهێزبوون و پەرەپێدانی سینەما 

لەم واڵتانە بە گرنگ دەزانم:
1. دانانی بەرنامە و پرۆگرامی دروس���ت و گونج���او بۆ پەرەپێدانی 

یەكسانی لە تەواوی بوارەكاندا. 
2. بە رەسمی ناساندنی سینەما وەكو میدیایەكی بەهێز و بایەخێكی 

میللی لە الیەن حكوومەتەكانەوە. 
3. دانانی یاسای سینەمایی كە لەناویدا مافی سینەماكار پارێزراوبێت. 
بەتایب���ەت بەلێبوردن لە باج لە س���ەر بەرهەمهێنەران و كۆمپانیاكانی 

بەرهەمهێنانی فیلم بە شێوەی سااڵنە.
4. دانان���ی باجی زیاتر بۆ نمایش���ی فیلمە بیانی���ەكان لە هۆڵەكانی 

نمایشی فیلم و كەناڵە تەلەفزیۆنیەكاندا. 
5. دانانی س���ندوقی پارە بۆ پش���تگیری لە سینەمای میللی لەالیەن 
حكوم���ەت و رێكخراوە س���ەربەخۆكان و دانانی بەش���ێكی تایبەت لە 
دەرامەتی باج كە لە س���ەر باوكردنەوەی فیلمە بیانیەكان دانراوە، بۆ 

بەهێزكردنی سینەمای میللی. 
6. دانانی رێكخراوێكی بەهێز بۆ فێركردنی سینەما. 

7. رەخس���اندنی بارودۆخێك���ی گونجاو ب���ۆ بەرهەمهێنانی فیلم بۆ 
خوێندكارانی ئەم رێكخراوە. 

8. دانان���ی هەیكەلێكی گونج���او بۆ بەخ���ش و بەرهەمهێنانی فیلم 
ل���ە تەواوی واڵت���دا )لە هۆلی نمایش و تەلەفزی���ۆن( و یارمەتیدان بۆ 

باكردنەوەی جیهانی. 
فیلم: لە فێستیڤاڵی كورتە فیلمی ئەفغانستاندا لە لێژنەی هەڵبژاردن 

بووی؟ بۆچوونت لە بارەی كورتە فیلم چییە؟
بەرمەك: من تا ئێستا لەچەندین واڵتدا لە فێستیڤاڵە سینەماییەكان 
وەكو لێژنەی هەڵبژاردن بەشدار بووم. بەاڵم لە ئەفغانستان تەنانەت لە 
یەك فێستیڤاڵدا بەشداریم نەكردووە. بەبڕوای من كورتە فیلم هەندێك 
تایبەتمەن���دی هەیە وەكو بودجەی كەم���ی پرۆژەكە و كاتی كەمتر بۆ 
بەرهەمهێنان، بۆ ئەو گەنجانەی كە سینەما فێردەبن، سەكۆیەكی باشە 

بۆ ئەزمون و فێربوون. 
دانانی ئەندێشە گەورەكان لە قاڵبێكی بچووكدا لە رووی زەمانییەوە، 
بۆ فرینی خەیاڵ و دانانی زمانێكی سینەمایی تایبەت بۆ وتنی لە كورتە 
فیلم���دا، مەجالێكی باش دەڕەخس���ێنێت بۆ س���ینەماكاران كە خۆیان 
فێربب���ن. من لەو ب���اوەڕەم ئەگەر خوێندكارانی س���ینەما زیاتر كورتە 

به رمه ک: من لە موحسینی مەخمەلباف فێربووم، 

ن ریگە بۆ فێربوون، دروستكردنی فیلمە.
ttكە باشتری
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ریكالمی فیلمە 
سینەماییەكانی جاران
خولەی مەالژن 
تەمەنێك بۆ خزمەتی 
سینەما
ئامادەكردنی: خالید حەمەالو

هاتنی سینەما لەالیەن ئینگلیزەكانەوە لە سەدەی رابردوو، بەتایبەتیش 
پاش جەنگی جیهانی یەكەم، بەگش���تی بۆ عێراق و بەتایبەت بۆ شاری 
س���لێمانی بەش���ێك بوو لە داهێنانەكانی شۆرشی پیشەسازی ئەوروپا، 
ك���ە زۆرترین داهێنان و جوانیی بە مرۆڤایەتی بەخش���ی، لەهەمانكاتدا 
دیاردەیەكی نوێ و گرنگی س���ەدەی بیستەم و هەروەها خۆی بۆ خۆی 
لەسەر ئاس���تی دونیاش هونەرێكی نوێ بووە، وەك ماڵی كۆكردنەوەی 
گش���ت هونەرەكانیتر، ئاش���كرایە ئەم هونەرەش لەپ���اڵ هاتنی زانكۆ 
و نەخۆش���خانەو كۆمەڵێك دی���اردەی نوێی رۆژئاوا و شارس���تانییەتە 
پێش���كەوتووەكەی گەیش���تە واڵتانی خۆرهەاڵت و جێگای بەزۆرێك لە 
دامودەزگا و دامەزراوەكان چۆڵكرد، لەگەڵ ئەوەش ژێرخان و سەرخانی 
ئەم دونیایەی گۆڕی، هەروەها یەكێك لەدیاردەو هونەرە نوێیەكانی ئەم 
چەرخەی پیشەسازی و خۆرئاواش هاتنی فیلمی سینەمای و هۆڵەكانی 

سینەما بوو.
س���لێمانیش وەك یەكێك لەشارە زیندووەكانی هونەر و رۆشنبیری و 
شارستانی، هەر لەسەرەتاوە زۆر بەخێرایی پێشوازی لەم هونەرە كرد و 
لەماوەی چەند ساڵێكی كەمدا سێ هۆڵی سینەمایی و هۆڵێكی شەوانەی 
تێدا كرایەوە، بۆ یەكەمجار سینەما لە خانەكان بۆ چەند كەسێكی كەم 
فیلمی نمایش كرد و سەرنجی بازرگان و كەسایەتییەكانی شاری راكێشا 

و بەزوویی هۆڵەكانی سینەما كرانەوە.
ئەوكات لەبەر نەبوونی هۆكارەكانی راگەیاندن چەند رێگای تایبەت و 
ناوچەیی هەبوون بۆ ریكالمی فیلمەكان و بازرگانی سینەما كە دەكرێت 
لەو س���ەردەمەدا س���ینەما بۆ خەڵكی ئێم���ە وەك بوارێكی هونەری و 
فەرهەنگی چاو لێبكرێت و كۆمپانیاكانی بەرهەمهێنان و خاوەن هۆڵەكانی 

سینەماش وەك بوارێك بۆ داهات و بەرهەم بوو.
لەبەرنەبوون���ی هۆكاری راگەیاندن خاوەن س���ینەماكان خەڵكانێكیان 
هەب���وو كە بەنێ���و كوچە و كۆاڵنەكانی ش���اردا وێن���ە و دەنگەكانیان 

دەگێراو بەشێوازی جۆراوجۆر سینەما 
و فیلمەكانی���ان دەناس���اند، تاكو 

خەڵ���ك ئاش���نا بن ب���ەوەی 
ل���ە هۆڵەكانی س���ینەما چی 

 * ئێوە كە دەچوونە س���ینەما هەستتان چۆن 
بوو لەو كاتانەدا؟

-وەك ئەوە وابوو كە دونیا هی خۆمان بێت ئەوەندە 
چێژمان لێیدەبینی، حورمەت و س���ینەما دوو شتی 
زۆر تایبەت و دوو هاوڕێی زۆر خۆشەویس���ت بوون، 
سینەما ئەدەبێكی تایبەتی لەم شارەدا دروستكرد، 
ئێمە بەهۆی س���ینەماوە، دنیامان ناسی، لەوكاتەدا 
تەنها رادیۆ و رۆژنامە هەبوو، ئەویش زۆر جیاوازە لە 
سینەما، سینەما رۆشنبیری و ئاشنایی بوو بە زمان 
و هونەر و دابونەریتی دنیاو و كاریگەری زیاتریش���ی 
هەبوو بۆ كرانەوەی ئێمە بەرووی دونیا و ئیتر خەڵك 
حەزی دەكرد دونی���ای دەرەوە، ئەمریكا و ئەوروپا و 
روسیا ببینێت، زۆر شت لەسینەما فێربووین كە بەزمان 

باس ناكرێت، سینەما دونیایەكی تایبەت بوو.
 * تۆ وەك كاركردن لە كام سینەمادا كارت دەكرد؟

-من یەكەمجار لە س���ینەمای گوێژە دەس���تبەكاربووم 
كە س���ینەمایەكی هاوینە بوو، ساڵی 1951 قادر دیالن، 
بەرێوەبەری ئیدارەی س���ینەماكە بوو، منی بانگ كرد و 
چووم و لەوێ لە س���ینەمای گۆیژە دامەزرام، ش���وێنەكەی بەرامبەر 
بە قوتابخانەی گۆیژەی ئێس���تایە، تاكو س���اڵی1957 لەوێ كارم كرد، 

سینەمای گوێژە لەشوێنی بازاری زێوەری ئێستا بوو.
 * یەكەم كاری تۆ لەگەڵ سینەما چی بوو؟

-من بە تەختەگێری ریكالم چووم بۆ س���ینەما و پاش���ان هەڵواسینی 
وێنەو پۆستەرەكانیش���م دەكرد و دواتریش هەم���وو كارێكی ناو هۆڵی 
س���ینەمام دەكرد، تەنیا مەكینەچێتیم نەكردوە، ئەو س���ەردەمەش هەر 

وابوو.
 * چۆن و كەی و لە كوێوە دەستتان دەكرد بە ریكالمكردن؟

-كاتێك بە ئەس���پ و عەرەبانە تریشقەكەمان لە بەردەم سینەماكەوە 
بەرەو بازار و كۆاڵنەكانی ش���ار بەرێدەخس���ت ئیت���ر بەدەهۆڵ و زورنا 
بەرێدەكەوتین ك���ە لە كاك ئەحمەدی ش���ێخ دەردەچووین ئاماژەیەكم 
بۆ دەهۆڵ ژەنەكە دەك���رد دەمگوت لێیدە، ئیتر ناو بەناو بە بڵندگۆكە 
بانگەوازم دەكرد و دەمگوت ئەمش���ەو لە سینەمای )گۆیژە( فان فیلم 
ئی���ش دەكات، ماوەیەك لەو س���ینەمایە ب���ووم و دوای ئەوە چووم بۆ 
س���ینەمای )س���یروان( كە لە ش���وێنی چایخانەكەی حەمە رەقدا بوو، 
خاوەنەك���ەی تۆفی���ق قەزاز بوو، لە دوای ئەوەش چووم بۆ س���ینەمای 

)رەشید(.
 * فیلمەكان لە كوێوە دەهاتن و لە كێ وەردەگیران؟

-فیلم���ە ئەمریكییەكان لەبەغداوە دەهاتن، لە كۆمپانیای ئیس���ماعیل 
ش���ەریف وەردەگیران، پیاوێكی جولەكە بوو، كاتێك لە س���اڵی 1948 
جولەكەكان لەعیراق رۆیش���تن، ئەو مایەوەو نەڕۆیش���ت، لەبەر ئەوەی 

دەگوزەرێت، بۆ ئەم مەبەس���تە كەس���ێكمان 
دواند كە زۆرینەی تەمەنی لەبەردەم هۆڵەكانی 
سینەما و ریكالمكردن بۆ سینەما و فیلمەكانی 
بەس���ەر بردووە، مەحمود محەمەد ناسراو بە 
)خول���ەی مەالژن( تەمەنێكی دوور و درێژی 
لەبەردەم س���ینەما و لە پش���تی عارەبانەی 
تریش���قەو ئام���اژەدان بۆ دەه���ۆڵ ژەنینی 
ریكالم���ی فیلمەكان لە ش���اری س���لێمانی 
بەرێكرد، خولەی م���ەالژن هەر لە تەمەنی 
منداڵیدا ژیانی خۆی بۆ ریكالمی س���ینەما 
و فیلمە عەرەبی و فارس���ی و بیانییەكانی 

سینەماكانی سلێمانی بردەسەر.
 * سەرەتا كەی و چۆن سینەماتان 

ناسی؟
-یەكەمجار لە تەیناڵ لە چایخانەیەك 
كارم دەكرد )ش���ێخ مەحمود(ی نەمر 
هاتە چایخانەك���ە، منیش جامێك ئاوم 
دایێ، عادەت وابوو لە چایخانە شاگردێك، 
تەنها ئاوی دەگێرا، ش���ێخ ماچی كردم و 

فەرمووی دایك و باوكت هەیە، وتم: باوكی خۆم نەدیوەو دایكێكی پیرم 
هەیە، فەرم���ووی ناوت چییە، وتم: ناوم خولەیە، ش���ێخیش وتی: ناو 
خولە، هەر نەگبەتە، حەزم لە س���ینەما و فیلم بینین بوو، س���ینەماش 
ت���ازە پەیدا ببوو، دونیا باس���ی دەكرد و منیش وەك منداڵێك ش���ێتی 

بینینی ببووم.
 * تۆ بەردەوام وەك دەس���تگێرێك لەدەرەوەی سینەما یان پاسەوان 
بوویت، یان ریكالمت بە تەختەكەی ش���انت دەكرد یان لەگەڵ ئەسپ و 

عارەبانە بویت، كەی فورسەتی فیلم بینینت دەبوو؟
-زەمان���ی ئێمە، من���داڵ باوك و دایكیان هەڵدەپێچ���ا كە بیانبەن بۆ 
س���ینەما، ئیت���ر باوكەكە بلیتی س���ینەمای دەكڕی، ب���ۆ نمونە فیلمی 
)تەڕەزان( بەناو بانگ بوو، ئیتر بۆ منداڵ وەك جەژنێك و شتێكی زۆر 

خۆش بوو تەڕەزان الی منداڵ زۆر خۆشەویست بوو.
 * تۆ وتت باوكی خۆم نەدیوە، دایكت دەیبردی بۆ سینەما؟

-م���ن باوكم نەبوو، هەر وەك )ش���ێخ مەحم���ود( فەرموی خولە ناو 
نەگبەتە، هەر بە نەگبەتی گەورە بووم، ئەو كاتە ماڵمان لەپشتی سەرا 
بوو، بەدزی كەس و كارمان دەچووین بۆ س���ینەما، ئیتر لە گەڕانەوەدا 
باس���مان دەكردو لە ماڵەوە ئاشكرا دەبووین و لێیان دەداین، فیلمێكی 
توركی هەبوو ناوی )نای الحزین( بوو، چوار جارم بینیبوو، فیلم هەبوو 
دەجارم بینیبوو هێندە جوانبوو ئێس���تاش ح���ەز دەكەم بیبینم، بەاڵم 
لە س���ینەما، ئێمە زۆرتر حەزمان لەفیلمی سیاس���ی بوو، ئەوانەی دژی 

حكومەت بوون.

ماڵی )حەپسە خانی نەقیب( زیاتر بۆ فیلمە 
مێژووییەكانی وەك سپارتاكۆس و فیلمە 

عەرەبییەكان دەهاتن.
tt
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دەوڵەمەندبوو حكومەتیش هیچ فش���ارێكی نەخس���تە س���ەرو لە بەغدا 
مایەوە.

فیلم���ی وام���ان هەبوو 7 رۆژ ت���ا 10 رۆژ نمایش دەك���راو من هەموو 
رۆژێك دەردەچووم، هەندێكجار بە گەڕەكەكانیش���دا دەگەڕاین، دەچووم 
ب���ۆ گەڕەكی ق���ەزازەكان هەم���وو جارێك پێیاندەوتم ك���ە فیلمەكەتان 
گۆڕی بەئەس���پ و عارەبانەكەوە وەرن بۆ بەردەرگای ئێمەو لێرە پێنج 
دەقەیەك دەهۆڵەكە لێبدەن، خەڵكیش وەك ئاهەنگ و خۆش���ی سەیری 
ئێمەیان دەكرد، منیش دڵم نەدەش���كاندن و لەسەر داوای خەڵكی كاتی 
گۆڕینی فیلمەكە دەچووینە بەردەم ماڵەكانیان و دەس���تمان بەبانگەواز 
دەك���رد و خەڵكەكە زۆریان پێخۆش ب���وو، زۆر رێزیان لێدەگرتین، ئەو 
هونەرمەندانەی لەسەر پشتی عارەبانەكە بوون، یەكیان ناوی مام عەلی 
و ئەویتریان ناوی می���رزا بوو، هیچ كامیان لەژیاندا نەماون، بەاڵم كاك 
)حەمە رەش���ید(ی خاوەن ئەسپ و عارەبانەكە ئێستاش لەژیاندا ماوە، 
ماوەیەك لە س���ینەمای سەاڵحەدینیش كارم كردووە، لە سابونكەران لە 
ساڵی 1941دا، لە شوێنی چایخانەكەی حەمە رەقدا بوو، دواتر لە ساڵی 

1942 گواستیانەوە، ئێستا شوێنەكەی گەراجی ئۆتۆمبیڵە.
 * یەكێ���ك لەو فیلمانەی ت���ۆ زۆرت بینیوەو زۆرت پێخۆش بوو كام 

فیلم بوو؟
-خۆش���ترین فیلم »فرس���ان كوردس���تان بو« كە 7 رۆژ ئیشیكرد، 
بەرنەدەك���ەوت و لەقەرەباڵغیدا خەڵك دەبورای���ەوە، ئەو كاتە زەمانی 
زەعیم س���دیق بوو بەهۆی ئەو فیلمەوە گیرام، دارێكیان كێشا بەسەرما 
خوێن بەس���ەرما هاتە خوارەوە، زۆریان پێناخۆش بوو، منیش دەمووت 
خۆ بەدەست من نییە، فلیمەكە خۆی وا نوسراوە، واش نەبوو فیلمەكە 
خۆی فارسی بوو بەناوی )تلسمی شكستە( بەاڵم بە ناوێكی كە كرابوو 

بە ك���وردی، یان فیلمێكیترمان نیش���اندا بەناوی )ئەمیر ئەرس���ەالنی 
رۆم( فیلمێكی درێژ بوو )لە كتێب وەرگیرابوو–میژوویی بوو( رەس���می 
دێوێكمان لە چوارتا هەڵواس���یبوو، رەس���می دێوێكیترمان لە هەڵەبجە 
هەڵواس���یبوو، لەبەر ئ���ەوەی فیلمەكە مێژوویی بوو ب���ە كتێب هەبوو، 
خەڵ���ك زۆر تام���ەزرۆی بینین���ی بوو، ئیت���ر ماوەی 10 رۆژ س���ینەما 
بەرنەدەكەوت، زۆركەس یاتاغیان دەهێنا بەرامبەر سینەماكە دەخەوتن، 
خەڵك لەالدێكانەوە دەهاتن بۆ بینینی، ئێمە پێشتر ئەو چیرۆكەمان لە 

مەال نوری بیستبوو.
 * مەال نوری كێیە؟

-مەال ن���وری لە چایخانەك���ەی الی مزگەوتی گەورە دەچووە س���ەر 
كورسیەكی بەرز دادەنیش���ت و كتێبەكەی بۆ دەخوێندینەوە و ئێمەش 
گوێم���ان لێ دەگرت، ئیتر كە فیلمەكە هات جەماوەر ش���ێت ببوون بۆ 
بینینی، لەسەر بلیت دەبوو بەشەر، بلیت بەگرانتر دەفرۆشرایەوە، خەڵك 

هەبوو لەدوورەوە هاتبوو بلیتەكەی دەكڕیەوە، ئەم فیلمە فارسی بوو.
 * ئەی خێزانەكان یان ژنان چۆن دەهاتن بۆ سینەما؟

-یەكەمجار كە ئیش���مان پێدەكرد چوار رۆژم���ان دادەنا بۆ پیاوان و 
لەنێوان ئەو چوار رۆژەدا ش���ەوێكمان دادەنا بۆ خێزان، ئەو زەمانە دنیا 
پ���اك بوو، خێزان و كچ و ك���وڕ بەتێكەاڵوی و خەڵكی بەو پەڕی ریز و 
حورمەتەوە دادەنیش���ت، ئافرەت زۆر بە ق���ەدر و حورمەت بوو، كەس 
هەناس���ەیەكی ناش���یرینی نەبوو، ئەم ش���ارە پڕ بوو لە جوانی و ریز، 
پاش���ان لە س���اڵی 1952 لۆج دروس���تكرا، لۆج ژووری بچووك بچووك 
بوو بۆ خێزان و خەڵكی تایبەت، كە پێش���تر دەگیرا و )حیجز( دەكرا 
ب���ۆ خێزانەكان، بلیت بە 40-50 فلس بوو، لۆج هەبوو بۆ 

 * ئێ���وە وەك من���داڵ لەبەر س���ینەما بوون 
و دواتر بژێوی ژیانیش���ت چووە س���ەر سینەما، 
س���ینەما الی ت���ۆ چی ب���وو؟ هەرگی���ز بێزاری 
كردوویت؟ خۆشەویستیت بۆ سینەما چۆن باس 

دەكەیت؟
-ئێم���ە وەك منداڵ، هەر لەبەر س���ینەماكان 
كارم���ان دەكرد و وردە وردە ش���تێكمان پەیدا 
دەك���رد تا بتوانین فیلمێ���ك ببینین، ئێمە زۆر 
حەزمان لە فیلمی ت���ەڕەزان دەكرد كە لە ناو 
دارس���تان و باخەكاندا هاوڕێی ش���ێر و پڵنگ 
و فی���ل و مەیمون���ەكان بوو، ت���ەڕەزان دژی 
راوچی بوو كە ه���اواری دەكرد هەرچی تەیر 
و باڵندە و ئاژەڵە، دەهاتن بۆ الی، حەزمان 
لە فیلمە هندییەكانیش دەكرد، من س���ەرەتا 
كەلە سینەما كارم نەدەكرد خۆم سەربەخۆ 
زۆر ئیش���م بۆ سینەماكان دەكرد، تا بهێڵن 
فیلمێك ببینم و هەر ئەو عەشقە وایكرد من 
هەر حەز بكەم لە سینەما ئیش بكەم، بیرم 
دێت س���ینەمای رەشید بە فیلمی )غرام و 
انتقام( كرایەوە كە لە نواندنی ئەسمەهانی 
خوش���كی فەرید ئەترەش بوو، ئیتر فیلم بینین بۆ من ئاس���ان ببوو 
چونكە ببووە بە شێك لەئیشەكەم و سینەماش ببووە هەموو ژیانم، من 
هەر لە كۆاڵن و جادەوە تا بەردەم سینەما، یان لەناو هۆڵی سینەماكە 
بووم، بۆنی سینەما و دەنگ و رەنگی سینەما لە رۆحمدایە، ئای خوایە 
چ یادەوەری و چ تامێكە، هیچ شتێك ناتوانێت باسی بكات مەگەر ئەمە 
خۆی بكرێتە فیلمێك و بەدیاریەوە خەو بمباتەوە و هەناس���ەیەكی ئارام 
بدەم، گەرچی من هەر نەحەس���امەوە و سینەما ئاوهای لێهات و خاوەن 
س���ینەماكان و حكومەتیش ئاوڕیان لەمن نەدایەوە، شارێكم بەدەنگ و 
هاوار و دەهۆڵ و زوڕنا پڕكرد لە دەنگ و رەنگی س���ینەما، ئێستاش لە 

ئێرانەوە شمشێر و هەندێك توحفە دێنم، بەرەنجی شانی خۆم دەژیم.
 * جەماوەری ئەو كاتەی س���ینەما كێ بوون، دەوڵەمەندەكان بوون، 

یان رۆشنبیران یان هەموو كەس؟
-ئەو كات تەلەفزی���ۆن نەبوو، هەر كەس بیتوانیایە و توانای هەبوایە 
دەه���ات، جاری وا هەبوو بە هۆی روداوەكانی فیلمەكەوە خەڵكێكی زۆر 
دەبورایەوە لە س���ینەما، یان زۆر جار بە هۆی قەرەباڵغی سینەماكەوە، 
بەاڵم ئێستا خەڵك ناچن بۆ سینەما بەهۆی تەلەفزیۆن و سەتەالیتەوە، 
كە هەقیش نییە وابێت، چونكە س���ینەما زۆر تایبەتە و س���ەیرە و ئەو 
ت���ام و چێژەی لە س���ینەما هەیە تامێكیترە كە بەزمان و قس���ە باس 
ناكرێت و دەبێت بچیت لەسینەما و لە ناو هۆڵەكە بۆنی بكەیت، گڵۆپ 
بكوژێتەوە، كۆمەڵێك خەڵكی زۆر پێ دەكەنن، هەناس���ە هەڵدەكێشن، 

چوار كەس، هەبوو بۆ شەش كەس، 
پێش���تر تەلەفۆنیان دەكرد و شوێنی 
خۆیان حجز دەكرد، ئیتر هەموو ماڵە 
ناودارەكان���ی ش���ار وا دەهاتن، ماڵی 

پارێ���زگار یان حاكمێك یان س���ەرۆكی 
شارەوانی كە دەیانزانی فیلمێكی خۆش 
هەیە یان فیلمێكی داس���تانی هەیە، كە 
فیلمە كتێبییەكان زۆر جەماوەری هەبوو 
چونك���ە چیرۆكی جوان ب���وون ئیتر بەو 
شێوەیە لۆجەكان بەرنەدەكەوت، هەرچی 
ئەش���رافی ش���ار هەیە وەختی تایبەتیان 
دادەن���ا بۆ س���ینەما و ك���چ و كوریش بە 
تێكەڵی دادەنیش���تن و خوا نەكا كەسێك 

ورتەیەكی هەبێت.
 * خاوەن���ی س���ینەما و كەس���ایەتییە 
ناسراوەكانی شار چۆن تەماشای سینەمایان 

دەكرد؟
-س���ینەمای س���یروان موڵك���ی حەم���ەی 
ئەورەحم���ان ئاغایە، لۆجێكم���ان بۆ كردبوو 
بەتایب���ەت بۆ خ���ۆی و خێزانەكەی���ان و بۆ 
و س���ەرۆكی ش���ارەوانی و پارێزگار و سەرۆكی  دادگا 

بۆ كەسایەتییە ناودارەكانی ش���ار، ماڵی حەپسە خانی نەقیب دەهاتن 
بۆ فیلمە مێژووییەكانی وەك س���پارتاكۆس و فیلمە عەرەبییەكان، ئەو 
فیلمەی س���پارتاكۆس نزیك بە 20 رۆژ نمایش���كرا، جەماوەرێكی زۆری 
هەبوو، سلێمانی زۆریان حەز لە فیلمی سیاسی و شۆرشگێرانە دەكرد.

 * خەڵ���ك بۆ هەم���وو جۆرە فیلمێ���ك دەهات؟ یان ه���ەر فیلمەو 
جەماوەری تایبەت بەخۆی هەبوو؟

-نا خەڵك هەبوو بۆ ه���ەر فیلمێك بواری هەبوایە دەچوو، خەڵكیش 
هەب���وو تەنها بۆ فیلمی تایبەت دەهات، فیلمی���ش هەبوو هەموو جۆره  
خەڵكێک ب���ۆی دەهات، بەتایبەت فیلمی )بولبولەفەنی( كە لە نواندنی 
سه باح و فرید ئەترەش و ئیسماعیل یاسین بوو، ئەم فیلمە لە سینەمای 
گۆیژە نمایشكرا من خۆم ریكالمم بۆ كرد بەر نەدەكەوت، هەموو خەڵك 

ژن و پیاو و گەنج و منداڵ دەهاتن.
 * س���ینەماكانی شەوانە چۆن بوو؟ وەك باسی دەكەیت هەر بەشەو 

دەچوون بۆ سینەما؟
-ئەم سینەمایانە بەرۆژ ئیشیان نەدەكرد، تەنها سینەما زستانییەكان 
بەرۆژ ئیش���یان دەكرد، سینەما رەشید لە كاتژمێر 2 ی پاش نیوەڕۆ و 
لە 4 و نیو جارێكیتر ئیشی دەكرد و شەویش دووجار، دواتر سینەمای 
دڵشاد، لە ساڵی 1959 كرایەوە، ئەوانیش پێیانوتم بەاڵم چونكە خزمی 

یەك بوون حەزم نەكرد و هەر لە رەشید مامەوە.

سەرۆكی شارەوانی و پارێزگار و سەرۆكی دادگا و 
كەسایەتییە ناودارەكانی شار، دەهاتنە سینەما. tt

بارزانی سەركردە
t ئەمشەو لە سینەما دەبینن

t
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دەگرین دونیا ل���ەوێ تەنها فیلمەكە نیە، قەت 
حەز ناکه م فیلمی سینەمایی لە تەلەفزیۆن یان 

لەسەتەالیت بیبینم.
 * ئەی تۆ چۆن فیلمەكانت دەكرد بەكوردی؟ 
خۆ زمانی فەرەنس���ی و روس���ی و ئینگلیزیت 

نەدەزانی؟
-من خۆم خوێندەوارییەك���ی ئەوتۆم نەبوو، 
كاك بەهادی���ن ناوێك هەب���وو دەرچووی زانكۆ 
ب���وو، كەمێك تێكچوو بوو لەس���ەر جادەكاندا 
دەخ���ەوت، من دەچووم بۆ الی چام بۆ دەكڕی 
ماس���تم بۆ دەكڕی، حەزم دەكرد لەالی دانیشم 

زۆر زیرەك بوو، ئەو بۆی تەرجومە دەكردم و باس���ی فیلمەكەی دەكرد 
بۆ نمونە، ئەو فیلمانەی كە مانادار بوونایە، نوسراوە ئینگلیزییەكەم بۆ 
دەبرد و ئەویش تێی دەگەیان���دم دەموت ماناكەیم بەكوردی تێبگەیەنە 
من چۆن بانگ بكەم، فیلمێكمان نمایش���كرد باسی شەڕێك بوو لەسەر 
شاخ و بەفر بەناوی )حارب علی جبال(، پێیوتم تۆ دەبێت بەشێوەیەك 
بانگ بكەیت بڵێیت ئەم فیلمە ش���ەرە لەسەر شاخ، شەرە لەسەر بەفر 
و چیا، ش���ەرە لەس���ەر كەرامەت و ناموس و خاك، ئەكتەری سەرەكی 
قارەمانی فیلمەكەش ناوی )جان باس( بوو كە ئەو كاتە زۆر ناودار بوو 

خەڵكی زۆر حەزیان بەفیلمەكانی دەكرد.
 * ئەی س���ینەما و ئیدارەی س���ینەماكە هیچ ش���تێكیان بۆ ئامادە 

نەدەكردیت؟
-تەنها خۆش نووسێكمان هەبوو ناوی فیلمەكەی بۆ دەنوسیم و ئینجا 
خ���ۆم دەچووم بۆ الی كاك بەهادین و بۆی دەكردم بەكوردی، ئیتر بەو 

شێوەیە دەچووم بۆ بانگهێشتی خەڵك.
 * وەك بیرت بێت چ فیلمێك جەماوەری زۆر بوو، هیچ كێش���ەیەكت 

نەبوو كە تۆ بەكوردی بانگت دەكرد و باسی ئەو فیلمانەت دەكرد ؟
-بەڵێ بیرم دێت فیلمێكمان بۆ هات لەبەغداوە، كاك ئەكرەمی ساڵحی 
رەش���ان بانگی كردم و وتی فیلمێكمان بۆ هاتووە، دەبێت بچیت خەڵك 
بانگ كەیت و نەترس���یت!! فیلمەكە راس���تی ب���وو )دۆكیۆمێنت( هی 
س���ەردانی عەبدولرەحمان عارف بوو كە چوو بوو بۆ الی مەال مستەفای 
رەحمەتی، سەردانەكە كرابووە فیلم، ئێمەش ویستمان نمایشی بكەین، 
حكوم���ەت مەنعی كرد، لەبەر ئ���ەوەی خەڵكەكە عاتیف���ەی دەجواڵ و 
حەماس دەیگرت و چەپڵەیان ل���ێ دەدا، حكومەت مەنعی كرد، منیش 
كە دەچووم بۆ ریكالم و بانگم دەكرد، بارزانی س���ەركردە ئەمش���ەو لە 
س���ینەما دەبینن، زۆر گرنگ بوو الی خەڵك، بینینی بارزانی لە سینەما 
زۆر گرنگ بوو الی خەڵك بۆی���ە بەرنەدەكەوت و حكومەتیش زۆر پێی 
قەڵسبوو. ئەو فیلمە زۆرترین جەماوەر و داهاتی هەبوو، كاتێك سەرۆك 
كۆمار دەچووە پێشەوە بۆ الی بارزانی خەڵكەكە دەیكردە چەپڵە لێدان، 
خەڵكەكە زۆر زۆریان پێخۆش بوو لە جەژن دەچوو، فیلمەكە نزیكەی 10 

رۆژ بەجەماوەرێكی زۆرەوە نمایشكرا. فیلمێكی 
ترمان نمایشكرد باسی هیتلەری خوێنرێژ بوو 
لە جەنگ���ی جیهانی دووەم ك���ە چۆن دنیای 
وێرانكرد و دواییش چۆن لە رووس���یا لە بەفرا 
دەش���كێت و دەڕووخێت و س���وپای س���وور 
ئەڵمانی���ا دەگرێت، باس���ی جەنگ���ی جیهانی 
دووەم ب���وو كە بە واقیعی گی���را بوو، ئینجا 
چەند شارێكی گەورە وێران دەبێت، ئەم فیلمە 
جەماوەری زۆر بوو، ئەم فیلمەش راستی بوو 
ئیتاڵییەكان و رووس���ەكان دەریانكرد بوو كە 
دواتر ئەڵمانیا خۆیشی دروستیكرد، ئەم جۆرە 

فیلمە راستیانە )دۆكیۆمێنتاری( جەماوەریان زۆربوو.
م���ن بۆ فیلمەكان بەك���وردی هاوارم دەكرد، حكوم���ەت زۆریان ئازار 
دەدام، دەیانوت بۆ بە كوردی بانگ دەكەیت و وەك دەزانین قسەی زیاد 
دەكەیت، منیش دەموت: وانییە، بەاڵم دیاربوو قسەكانیان بۆ تەرجەمە 
دەك���ردن ئەگینا خۆ من بەكوردی باس���ی ش���اخ و بەف���ر و فیلمەكانم 
دەكرد دیار بوو خەڵك هەبوو بۆی دەبردن، من لەس���ەر فیلمی فرسان 
كوردس���تان زۆرئازار درام، جارێكیتر 2 مانگ زیندانیان كردم، بەاڵم من 
سینەمام خۆشویست و سینەما ئەو هەستەی لە رۆحما چاند كە شتێكی 
زۆر نایاب���ە و لە هەموو هونەرەكان گەورەترە و ش���تێكی زۆر تایبەتە، 
گەرچی بەداخەوە س���ینەماكانمان و یادەوەرییەكان و ئەو هۆڵە پڕ بەها 
و بەنرخانەی���ان كردە بازاری جل و بەرگی بێكەڵكی توركی و س���ینی، 
خۆزگ���ە بكرانایە بە مۆزەخانەی هونەری و رۆش���نبیری بۆ مێژووی ئەم 

شارو نەتەوەیە.

تێبینی: ئەم چاوپێكەوتنە ساڵی2007 لەگەڵ كۆمەڵێك چاوپێكەوتنی 
دیكەی تایبەت بە سینەما لە كوردستان ئەنجامدراوە.


