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٣٠ى لة برطمان ئيَنطمار سويَدى دةرهيَنةرى كؤضكردنى بة
طرنطترين يةكَيك لة جيهانى سينةماى يؤليؤى رابردوو، مانطى
زؤر ثيَطةيةكى كة خاوةن دا، لةدةست  طةورةكانى  دةرهيَنةرة
« هيضكؤك نموونةى لة مةزنةكانى هاوِرَى بوو لةثاَل باش

فيللينى». و ويلز ئؤرسؤن و
توانيويةتى و بوو شانؤ ئةويندارى برطمان هةروةها
ضةندانى و ضيخؤف و شكسثير بةرهةمةكانى تيَكستى كؤمةلََيك
ضةندةها بةمةش و سثى شاشةى سةر بؤ بطويَزيَتةوة تر

كرد. ثَيشكةش نةمرى سينةمايى فيلمى
ضاوثيَكةوتنةى ــةم ئ الثقافي)  طؤظارى(دبي
بؤ برطمان ستيج بركمان لةساتى ويَنةطرتنى كة بآلودةكاتةوة،

ئةنجامداوة. لةطةَلى فيلمةكةى(بةركةوتن)
دةرهيَنانى زاراوةى بةدياريكراوى دةتوانيت *ئايا

بكةيت؟ ثيَناسة سينةمايى
باشة، برطمان: دةرهَينانى سينةمايى؟ ئَينطمار
سينةمايى دةرهَينةرى وتى هةية دةرهَينةرَيك
هةرطيز طرفتةكانةوة زؤرى بةهؤى كةسةية ئةو
نزيكترين ئةمة نيية. بيركردنةوةى كاتى

بكةمةوة. لَى بيرى دةكرَى ثَيناسةية
زؤرشت دةتوانَيت مرؤظ بَيطومان ثاشان، لة
لة بةرهةمبهَينَى، راطوزارييةوة رَيطةى لة
راظةكارييةك جؤرة هةموو هةية مرؤظدا توانايى
و ئاراستة بَلَيت دةشتوانَى و بةرهةمبهَينَيت
روانين طؤِرينى  لة بريتيية سينةمايى روانينى 
بة وَينة، بة ئاواتةكان و خةون و بيركردنةوة و
كاران كة  رَيطايانةى  ئةو زؤرترين بة  جؤرَيك 
و هةست ئةم طواستنةوةى بة هةَلدةستى
لة جؤرَيك مرؤظ بةمةش و بينةران بؤ سؤزانة
طرتة درَيذة دةكات، ئةم رايةَل دروست نَيوةند و
ئامَير و لة زؤرَيك لةِرَيى سةرلةنوَى كة لة فيلم
مرؤظ خةونةكانى لةدايكبوونةوةى كةرةستةوة
بؤ وَينةكان طَيِرانةوةى لةطةَل  ، دةطةِرَينَيتةوة
تر، خةَلكى  بؤ و تر ئةوانى سؤزةكانى و هةست 

نايزانم. من
دةرهَينانى بَلَيت، مرؤظ هةروةهادةشَيت
رَيذةيةكى بةشداريكردنى لةرَيطةى سينةمايى
هونةرييةكان، و  ئةكتةر  و  خةَلك،  لة زؤر
دةتوانَى كةرةستة، لة باش ذمارةيةكى لةطةَل
ئةو ئةمة ببةخشَيت.. تةكنيكى ثَيناسةيةكى
ئةوةى ــةرةِراى س هةية، واقيعدا لة شتانةية
دةرهَينانى كارى بة هةَلدةستم ٢٧ساَلة نزيكةى
وةآلمى روونى بة ناتوانم ئةوةشدا لةطةَل فيلم

بدةمةوة. ثرسيارة ئةو
بيركردنةوةيةكى هيض  تر فيلميَكى بؤ  فيلمَيك لة *
كارةكةتدا بة هةستان لةكاتى بةجؤرَيك ، هةية يةكطرتووت
يان بةرهةمدةهيَنيت؟ فيلمةكانت ضؤن بطةِريَيتةوة، بؤى

دةطؤِرَين؟ ئةوةتا
بة رَيطةيةكم هةية نةخَير، ئَينطمار برطمان:
ساآلنَيكى و كردووة طةشةى زؤر لةسةرخؤييةكى

بَى. دروست بؤ ئةوةى خاياند زؤريشى
كة بينى كؤنم بةلةمَيكى (فارو) لة رؤذَيكيان
بوو، جوان كرابوو، زؤر دةبوو دروست ساَل سةد
كة دةكرد ئةوةيان باسى خاوةنةكانيشى بةآلم
بةجؤرَيك دةرياوانى كارى بؤ بووة باش ضةند
ئةو بةهةمان بةلةمة ئةم نايةت. وةسفكردن لة

لةمةو نزيكةى سةدةيةك كة بونياد نراوة رَيطةية
دروستكرا ثَى  قةبةكانى بةلةمة و كةشتى  بةر

بوو.
وةسفَيكى بةثَيى  كةشتيانة و بةلةم  ئةو
بةثَيى بَيطومان كة كــراون،  دروست تايبةت
بةهرةمةنديى طةشةكردنى و سةدةكان طؤِرانى
بةخؤوة جياوازيى دروستكردنيان خةَلك دانايى و

بينيوة.
٢٧ساَلةى ئةو دةوروبةرى لة  بَلَيم  دةتوانم
توانيومة كــردووة تَيدا  كارم  دةرهَينةر وةك
رَيطةيةوة لة كة دروست بكةم خؤم بؤ كةشتييةك
بةردةم و سةرجةمى كَيشةكانى دةرياكةوم بةناو
كةرةستةيةكى ببةزَينم. دةرهَينان ثرؤسةى
ساتَيكى بؤ سات رَيطةيةكة بونيادناوة، ثراكتيكيم
رَيطةية ئةم بةهةرحاَل بةآلم، دةهَينم. بةكارى تر
كة و بابةتانةى ئةو بارودؤخ لةطةَل هةموو دةبَيت
فيلمةكانمدا لة ياخود  دةكةم  لةطةَل  مامةَلةى
لةرووى مةبدةئةوة بةآلم بطونجَيت، دةكةم باسى

كراوم. بؤ سيستمَيكى زؤر حساب خاوةن
وةسف ثراكتيكى تةواو بةريَطةيةكى كارةكة *دةتوانيت
بيرؤكةى كويَوة لة جيَبةجيَكراون. فيلمةكانت ضؤن بكةيت؟
كاتيَكى جياوازن، كؤمةلَة ئةوانة بيَطومان، فيلمةكانت دةهيَنى؟
بدةيتَى نموونةيةكمان دةتوانيت بةآلم جياوازن، زؤريش
طؤِرينى و بيرؤكةيةك  بةدةستهيَنانى ضؤنيةتى بة  سةبارةت

فيلمَيك؟ بة
دوور زؤر ئاستَيكى تا برطمان: ئَينطمار
هةموو بةجؤرَيك نالؤذيكيية، ثرؤسةيةكى ئةوة
تةواوى بة  فيلمةكان لوبى ياخود دَل جارةكان 
تةقاوة مادةى بنةِرةتدا لة ، دةردةكةوَيت. جياواز
كؤتايى فيلمى دةشكرَى بةرهةمدةهَينَى، فيلم
بيرؤكةى بَيت، ثَيك ثِروثووض ــارةزووى ئ لة 
هات، وَينةوة لةرَيى  بةنموونة، فيلمى(برسونا) 
بة بينى ذنم دوو لةناكاو رؤذان لة ــك رؤذَي
بة دةستةكانيان و دانيشتبوون يةكةوة تةنيشت
يةكَيكيان وتم خؤمدا لةدَلى دةضواند. يةكترى

قسة بكات. دةتوانَيت تريان ئةوى الَلة و
بار و جار ضةندين  بضووكة  بيرؤكة  ئةم
بؤضى كرد ئةوةم ثرسيارى و دةهاتةوة بةبيرما
دةكاتةوة؟ دووبارة خؤى بؤضى و دَيتةوة بةبيرم
بكةم دةست لَيبكات كة وام وابوو ئةوة وةك ئةمة
كرد بةوة دركم لةثاشان لةسةرى. كاركردن بة
وَينةية، ئةم باكطراوةندى  لة هةية  شتَيك كة
ئةوةى وةك ضاو  ثَيش دةهاتة وا  كارةكةش
ئةطةر بم، ــان دةروازةك لة يةكَيك لةبةردةم 
ثانتاييةكى كــردةوة، دةرطاكةم  ورياييةوة بة 
دةبينم ئةو ديمةنانة لةناكاو دةبينم و دورودرَيذ
لةطةَل دةدات، طةشة بة خؤى خؤى بةخودى كة
قسةكردن بة دةكةن دةست كة خةَلكانةى ئةو
دةست الكانةوة  هةموو لة بارودؤخانةى ئةو و

خؤيان. ثةرةسةندنى و طةشةدان بة دةكةن
بةرهةمة هةموو بةسةر ئةمة  واية ثَيم بةآلم
ثَيدةضَيت دةكــرَى، ثراكتيك هونةرييةكاندا
منةوة بــةالى بَيت، روانينئامَيز  فيلمةكة 
بةردةوام رووناكى و ئيقاع لةرَيطةى فيلمةكة
بطةِرَييتةوة ئةطةر و بةخؤى  لةطةشةدان دةبَى
دةكةيت بةدى ئةوة فيلمى(برسونا) لة وَينة بؤ
دةشكَيتةوة كآلوةوة دوو لةرَيى رووناكيةكة كة
دوو كة كآلوانةى ئةو دةكةوَى،  ثةكى ياخود
دوو دةموضاوى و نابوو لةسةريان كارةكتةرةكة
لةم وَينةيةدا خؤر تيشكى ئافرةتةكةى شاردبؤوة.
بةآلم بوو، سةيريش  و نامؤ  زؤر  بوو، بةهَيز  زؤر
شارةزايية لة تةواوكراوة بةشَيكى رووناكى
لةزؤركاتدا شارةزاييةش ئةم سةرةتاييةكانم،
و بةرجةستةكراو زؤر وَينةيةكى لة بريتيية

بيستراو. هةستيى لة جؤرَيك
لة ياخود خةون لة تر  بيرؤكةكانى  دةشَيت
بةنموونة بكةن، طةشة مؤزيكةوة ثارضةيةك
كؤنشيرتؤى(بارتوك) لة فيلمى(بَيدةنطى)،
(روناكى فيلمى كرد، طةشةى  ئؤركَيسترا بؤ

(سترافنسكى). سيمفؤنياى لة زستان)
لة مؤسيقا زؤرجار بةآلم ضؤن، نازانم  من 
تايبةت بارودؤخَيكى ياخود طرذييةك ناخمدا

دروست دةكا.
تاكة لةسةر  شَيوة بةهةمان داهاتووم فيلمى 
ئاوازَيك تاك (باخ)دامةزراوة، (سؤناتا)ى ئاوازَيك
بةآلم بؤضى؟ نازانم من كةمان، ئامَيرى بؤ
يان ، بيَلَييت  دةتةوَيت لةوانةى مؤسيقا شتَيك
دةكات بيطَيِريتةوة، ئازاد و باسى بكةيت دةتةوَى
لةوةى بخايةنَيت بةر زؤريش ثَيدةضَى كاتَيكى ،
ئةوةى ثَيش و لة وشةكان بكات بةرجةستة خؤى

نووسراو. ببَيتة رةها بةشَيوةيةكى
خؤشة و ضَيذبةخش زَيدةتر كة قؤناغةى ئةو
بةشتَيكةوة كة دةبَى ثةيوةست كة ئةو قؤناغةية

نيية. كامَل تةواو خؤتدا لةناخى
وا فيلمى(بةركةوتن)دةخويَنينةوة،  سيناريؤى *كــة 
لة بةر ثَيشووت، جياوازة لة فيلمةكانى زؤر كة دةردةكةوَيت
زؤر تةجاوةزى و بَيت رؤذانة ضيرؤكيَكى ثيَدةضَى شتَيك وا هةر

بوويت؟ ثةيوةست ثيَوةى ثَيشتر كة بكات شتانة ئةو
فيلمى(بةركةوتن) بةَلَى،  برطمان:  ئَينطمار
بَيت، رؤذانة ضيرؤكَيكى دةكات ثَيويست وا
ئافرةتَيك ثؤرترَيتى  وةك  بنةِرةتدا  لة  فيلمةكة
ئافرةتَيكى لة باس فيلمةكة كراوة، ئةندَيشة
بةَلكو ناكا، سةرنجراكَيش  و جياواز  و جوان
و ماَلةوةية ذنى كة  دةكات ئافرةتَيك  لة باس
زؤر ذينطةيةكى لة و نَيوةندة بةضينَيكى سةر
طؤشةطير زؤر و دابِراو جيهانَيكى لة ثارَيزطارة

كارةساتةكانى. و راستةقينة جيهانى لة
لة طةورةية  ثزيشكَيكى  ذنى ئافرةتة  ئةو 
و دةوَلةمةندن ئةوان بضوكدا. شارؤضكةيةكى
كة سةالرن منداَلى دوو خاوةن و دةذين بةباشى

سةر. دةبةنة ذيان جواندا ذينطةيةكى لة
لة بوو بريتى منةوة طرنط بوو بةالى ئةوةى
ثؤرترَيتَيك وَينةكردنى و ئافرةتة ئةم وَينةكردنى
لةئاكامى دياريكراودا. بارودؤخَيكى لة بؤى
خؤم بوو ئةوة ئةركةكانم لة يةكَيك ئــةوةدا،
وردودرشتى لة زنجيرةيةك بة بكةم سةرقاَل
لةثاشان و طةورة بةرَيذةيةكى بةرجةستةكراو

بكات. طةشة لَيوةى ضيرؤكةكة

نيَوةند  ضينى تةقليدى  ذيانى شيَوة لة رةخنة   *ويستت
بابةتة؟ لةو شتَيك يان بطريت،

ذيانى شَيوازى واية ثَيم برطمان: ئَينطمار
دةكرَيت. رةخنة سروشتيانة بةشَيوةيةكى
ثَيويستة هةموومان كة واية بِروام من بةآلم
دةمانةوَى. خؤمان كة ببينين شَيوةية بةو ئةمة
بَيزاركةر لة  بةجؤرَيك خؤم بؤضوونى  وةك
توندوتيذى بة رةخنةية ئةم لةجؤرى دةيبينمةوة.
بةآلم نةكراوة، لَى طوزارشتى رقلَيبونةوةوة و
بةشَيوةيةكى رةخنةيةكة ئةوةشدا لةطةَل
لةكؤتايى دةكات. طةشة لةمادةكةوة سروشتى
هؤكارةكانى دةدات هةوَل ئافرةتةكة فيلمةكةدا
بةآلم بدؤزَيتةوة. مَيردةكةى لةطةَل مانةوةى
راست دةشَيت كة  شتانةى ئةو هةموو  لةطةَل
خؤيةتى. ئةركى ئةمة دةَلَيت بَيت راستةقينة و
درؤ (تؤ دةَلَيت ثَيى ئةويندارةكةى بــةآلم

دةكاتةوة. دووبارة ئةمة سَيجار دةكةيت)،
بةجَيدةهَيَلرَيت بينةر بؤ دؤخةكة كةواتة
كام اليةنطرى دةيةوَيت كة بةوةى سةبارةت

اليةن بَيت.
بةالى دةكات ياخود راستى دةَلَيت؟ درؤ ئايا

جياوازييةك نانوَينَى. ئةمة هيض منةوة
لةضاو هةبَيت  ذيانيدا لة ونبوو شتيَكى ثيَويستة *بةآلم 
كة زؤرةوة توندوتيذييةكى بة دةدات بةخؤى ريَطة ئةوةى
دةضيَتة رامالََيت كة ثياوة ئةو روةو سؤزى خؤى و هةست

ذيانى؟
دةطةِرَيت، برينةدا ئةو بةدواى ئةو -بَيطومان،
ــةِرَى، دةط بةدوايدا هةَلضووةوة بةسؤزَيكى
و دةكــات هاوبةشى  لةدةورَيكدا لةثِرتاويش 
هاوشَيوةى هةَلدةكَيشَى دَلى رووةو ضةقؤكة
لةكاتى دوذمنةكةى لة تؤَلةسَينَيك كينةى

خةودا.
بةدةستيةوة ئةو كة ضةقؤيةية ئةو ئةوة
و طرتويةتى خؤى تواناى بةثَيى طرتويةتى،
ضةماندويةتةوة. الكانةوة لةهةموو جارَيك ضةند
بةس ئةو بؤ ئةمة كةواتة  ئةوةية  ثرسيارةكة
دةطةِرَيتةوة؟ مرؤييانة ئةزمونَيكى بة بوو،ئايا
ئةمة بكةم، ذينطةكةى بة طاَلتة نامةوَيت
خؤيدا لةخودى  ئةو نيية. ثَيويست شتَيكى 
طاَلتةجاِرى اليةنى ئاسانة زؤريش طاَلتةضيية، 
كة خودى ذينطةيةية ئةو ئةمة بدؤزيتةوة. تَيدا 
زؤريش ماوةيةكى و كردةوة تيادا فامم خؤم
زؤر لَيهات وام بةرَيذةيةك بردةسةر ذيانم تيايدا

طرتبوو. ثَيوة خووم
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