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ئةوةى بؤ هةلَبذارد بيانيت ئةكتةريَكى *بؤضى
بيركردنةوةت ئايا ئةويندارةكة، رؤَلى بة هةستَيت
لةذيانيدا دةركةوَيت كةسَيك هةر كة لةسةرةتادا وابوو

بَيت؟ بيانى ثيَويستة
بَيت كةسَيك ثَيويستة برطمان: ئَينطمار
كةسةش ئــةو نــامــؤوة. ــةواو ت لةجيهانَيكى
دوور زؤر شتَيكى من بةبِرواى بَى، رةشثَيست
خاوةن ذينطةيةك هَينانى كةسَيك لة بةآلم بوو،
رةطوِريشةيةكى لة نةبَيت رةطوِريشةيةك هيض
منةوة بةالى بوو ئةو شتة ، ئةمة تةواو لَيكدابِراو

جَيى طرنطى بوو.
كة دةكــردةوة يةهودى كةسَيكى لة بيرم
سةردةمى لةكاتى خانةوادةكةى سةرجةمى
دؤستَيكى لةطةَل و درابن  لةسَيدارة  هيتلةردا
بؤ بضَيت ثاشان و ئةمريكا بؤ بضَيت و هةَلهاتبَى
بةجَيى دةهَيَلَيت. شَيوة كة بةهةمان ئيسرائيل،

بوو. دةربةدةر تةواو كةسَيكى كةسة ئةو
جيهانة طةورةيةية ئةو ثَيضةوانةى ئةو كةواتة
و دةذى نةريت  سَيبةرةكانى تةواوى كةلةسةر 
دوور دةبةخشَى  ثَى  طةورةى هَيزَيكى  ئةمةش 

نةريتةكان. لة
بةرامبةرةوة الى لة جيهان كاتةكاندا *لةزؤربةى
لة تةنانةت و فيلمى(بيَدةنطى)  لة ئةمةت  دةبينى،

(بروسنا)كردووة؟ 
كؤتايى رَيطةية ئةو رووةو برطمان: ئَينطمار
لة طرذبونانة ئةم شانؤيم، نوسةرَيكى من دَيت..

سروشتيية. زؤر ئةمة هةية، ناخمدا
ستاف هةمان لةطةَل تر يةكيَكى بؤ *لةفيلميَكةوة
(بةركةوتن)بؤ فيلمى لة كاردةكةيت، نواندن طروثى و
بوو ضؤن بةكارهيَنا.. بيانيت  ئةكتةريَكى  يةكةمينجار

هةلَبذارد؟ جولَد)ت (ئةليوت
بؤ نمايشَيك كاتةى ئةو برطمان: ئَينطمار
يان خولةكَيك ياخود كاتذمَير،  سَى ماوةى
كة دةكةيت بةوة درك ئةوا دةبينيت، ١٠ضركة
بكةيت يان كار ئةكتةرة ئةو لةطةَل ئايا ثَيتخؤشة
ئةو ئايا كة دةردةكةوَى بؤ ئةوةشت هةروةها نا،
فَيَلبازة. كةسَيكى  بةتةنها ياخود باشة  ئةكتةرة
لةهةر راستةقينةكان ئةكتةرة لةطةَل كاركردن
ضَيذبةخشيية. مايةى بَيت جيهان جَيطةيةكى
بؤ ئةوةت  شارةزاييةوة لةِرَيى دةضم بؤ واى 
جؤرى هةمان ئةكتةرةكان  كة دةردةكةوَيت 
ثَيداويستين. و ئارةزوو هةمان خاوةن و خةَلكن

راستةقينةن. ئةكتةرى ئةوانة،
هيض نــوَى ئةكتةرى بوونى بةوهؤيةوة
جؤَلد)م (ئةليؤت  ناكاء دروست كَيشةيةك 
ئةو بينى، فيلمةكان لة لةيةكَيك بةرَيكةوت
بة هةستام فيلمى(بةركةوتن) لة كة بةشةش
ثاشان بوو، جياواز تةواو  راستيدا  لة نووسينى
ئةكتةرَيكم لَيرةدا كة هات بةبيردا ئةوةم كتوثِر
نواندن لةسةر نواند رةزامةندى ئةويش هةية.
كة لةوكاتةش و فيلمةدا  لةم  دةركةوتن و

بؤ ئةوةمان هةردووكمان كاركردن، كةوتينة
كاركردنمان لةِرَيى هةريةكةمان كة بوو ئاشكرا

سوودمةند بووين. ثَيكةوة زؤر

دلَنيا لةهةلَبذاردنةكةت  فيلمةكة، بينينى *لةدواى 
بوويت؟ 

خولةكم  يةك برطمان: ئةطةر تةنها  ئَينطمار
دةركةوَيت. بؤ ئةوةم دةمتوانى ببيناية فيلمة لةو
و بةندة لةسةر  كارةكةى كة رَيطةية ئةو  ئةمة

بكات. هةَلة مرؤظ ناكرَيت
دةبيت بةردةوام و دةكةيت فيليمدا لة كار *بؤضى
تةنها بكةيت  تةرخان  خؤت ئةوةى لةبرى  لةسةرى 

شتةى كة خؤشتدةوَى؟ يان بؤ ئةو شانؤ بؤ
دةستبةردارى لةكؤتايدا برطمان: ئَينطمار
خؤم ثَيدةضَى ــمء دةب فيلم  دروستكردنى
ئةزمونكارى كارى  دةستدانة بؤ بكةم  تةرخان
«ناجرا» خؤم.. خؤشبةختى لةثَيناوى تةنها
موَلكى هةردووكيان هةية ئةريفليكس»م و»

خؤمن.
بةتةنها فيلم  دةرهَينانى دةســتــدانــة 
لة زؤرَيــك بةَلكو  نية  عةقَلى  داواكارييةكى 
كؤمةَلة بةهةرحاَل دةبات. جةستةيشت تواناى
ساَلى شةست هةن كةم زؤر دةرهَينةرَيكى
هةر تائَيستاش و ــردووة ــةواوك ت تةمةنيان 

كاردةكةن.
دةرهَينةرَيك بؤ دذواريية و سةخت جَيى
ئةسكةندةنافيا، لة بكات  فيلمسازى كارى
زؤرَيك مامةَلة لةطةَل ثَيويستة لةسةرى ضونكة
بكات، رَيكخستن  كارى  و  ئيدارى لةكارى 
ضؤن وةك تر. دةرهَينةرانى  بةثَيضةوانةى 
لة وَينةطرتن. دةبةن بةسةر زؤر درَيذتر كاتَيكى
ثَيوة ئَيمة لةالى كورت وَينةطرتنى قؤناغةكانى
زؤر بةرَيذةيةكى و لةيةكةوة نزيكن و نووساون

تاساون. و كورت
لةدةوروبةرى و  ياربَيت خوا طةر  هةربؤية،
خؤم ثَيى لةسةر توانيم داهاتوو دووساَلى
خانةنشين داناوة خؤم ئةوةم ثالنى راوةستم، ئةوا

بكةم.
خؤم و  دةردةهَينم فيلم ثَينج تا ضــوار 
بةردةوامبوونم بةآلم هؤكارى دةكةم. خانةنشين
ثيشةية ئةم لةبةرجةستةكردنى  ضَيذ  ئةوةية
ئارةزووةم ئةم هةميشة وةردةطرم،

ثَيم دَيت، لةكوَيوة نازانم هةبووة.
بؤ زؤرة ثَيويستييةكى ئاكامى ئةمة وابــَى
هةية لةال طةورةم ثَيويستييةكى ثةيوةنديكردن.
لةرووى تر، خةَلكى سةر كاريطةرخستنة بؤ
بةسةر كاريطةريى عةقَلييةوة و جةستةيى
بكةم ثةيوةندييان ثَيوة تردا بةجَيبهَيَلم، خةَلكى
فيلمةكان بَيطومان، بم. بةردةوام لةطةَلياندا و
رَيطةيانةوة لة دةكرَيت باشن هؤكارَيكى
بطةيت و بكةيت  ترةوة بةخةَلكى ثةيوةندى 
يان وةِرسكردنيان و بَيزاركردن بؤ ض جا ثَييان،
بؤ بن، خؤشحاَل بكةيت لَى وايان ئةوةى بؤ

وايان يان بن غةمبار بكةيت لَى وايان ئةوةى
هؤكارى ئةمة ثَيدةضَى بيربكةنةوة.  بكةيت لَى
لةسةر بَيت بةردةوامبونم  قوَلى و  راستةقينة

فيلم. دروستكردنى
بة سةبارةت لةئاراداية تر شتَيكى هةروةها
دَيت لَى  وات كة ئةوةية  ئةويش  كار، هةمان 
دةبةستى. ثَى ثشتى زؤر  ئةندازةيةكى بة
بة هةستت ئةطةر طروثةكة، لة بةشَيكى تؤ
و ترسنؤك كةسَيكى و  كرد شةرم كةمَيك
ئاستةنطيان ئةوانةى  وةك بوويت  شةرمن
ثةيوةندى ثَيكهَينانى و دروستكردن لة هةية
جيهانى لة كة  دةبَى مةزن شتَيكى ئةوا  قوَل،
لة ياخود ، فيلم دروستكردنى بؤ دةستةجةمعى
لة كار كة شانؤدا  لة كؤمةَلةيةك ضوارضَيوةى 

بذى. شانؤطةرييةكدا دةكةن
بةالى شتَيك هيض ئةوةية هؤكارةكةش
بةتةواوى خؤت نيية طرنطتر لةوة كؤمةَلةيةك
خؤت دةروونى لةسةر  طرةو و بكةيت  تةرخان

بؤ ــنبــكــةيــت ــري ــاشــت ب
د خو يا

ثَيويستة ئةمةش بؤ و خراثترين
طاَلتةكردن و سةركَيشى لةسةرت

سةركَيشيش بكةيت. قبوَل خؤت بة
بكةن، ثَى طاَلتةت  خةَلك كة بدةيت  بةوة
واقيعدا لة  جياوازييةك  هيض كة  شتةى  ئةو
دروستكردنى رَيى لة بةآلم ناكات، دروست
بةشَيوةيةكى شانؤطةرييةكان دةرهَينانى و فيلم
دةكةيتء ترةوة  مرؤظى بة  ثةيوةندى بةردةوام 
مشةخؤرى ترةوة ئةوانى كَيشةى بةسةر مرؤظ

دةكات.

كاركردن، طروثى ئةندامانى ئةكتةرةكان،
و ســـؤزدارى زؤر بةشَيوةيةكى هــةمــووان،
دةدرَيــن، هان  بةردةوامى بة سةرنجراكَيش 
بةردةوامى بة لةوةداية مرؤظ ضاثوكى ضونكة

بَيت. خةَلك لةطةَل
ئةندامةكانى بة ريَطةت دةكةيت بةوة *هةست
كَيشةكان لة دابَيت لة بةشداربوون كؤمةلَةكة و طروث

بةهةمان ريَطة؟
لةوةدا ئةوان سزا و ئازارى برطمان: ئَينطمار
دةبوو لة فيلمَيكدا دةكرد ئةوكاتةى كارمان بوو
هةندَيك لةطةَل ١٠هةفتة نزيكةى هةشت ياخود
مَيذووى ثَيشترى قؤناغَيكى لة كة بذين كَيشةدا
لةم و ترة بابةتَيكى ئةمة هةبوو. من خؤم لةالى
بةآلم الوةكيية. طرنطى خاوةن ضوارضَيوةيةدا
ذَير دةضنة خةَلكانة ئةو  بَلَى  دةشتوانَى مرؤظ
مرؤظ ضونكة دةرهَينةر، كَيشةكانى و ئاستةنط
تواناييةكانى و نيية دةرهَينةر باشترين هةرطيز
ضؤن وةك هةية. خؤى دياريكراوى سنورى
نيية سةركردة و سةرؤك باشترين مرؤظيش
بَلَى بةئاسانى دةتوانَى مرؤظ بةآلم هةرطيز،
زؤر ثَيويستييةكى ناخمدا، لة طةشتة ئةم
يان خواردن، ثَيويستى وةك بةتةواوى طرنطة

خةوتن. يان ئاوخواردنةوة
لةهةموو تةواوةتيية بةيةكطةيشتنَيكى ئةوة
ئةطةر واية بِروام بةرَيذةيةك جةستةم خانةكانى
لةهةر يان لةمن  ثيشةكة  بدات  هةوَل  مرؤظ
و دابماَلَيت ئةم كارانة دةكات كة هونةرمةندَيك

نامَينَيتةوة. بؤ شتَيكى هيض ئةوا نةيهَيَلَيت،
كــارى ئةندَيشةى دةلَــيَــيــت كــة *لةئَيستادا
دريَذايى لة زياد ناكةيت قؤناغَيك بؤ فيلمسازى
كة واية بِروات ئايا بَيت، خؤت دياريكراوى زةمةنى

بن؟  ئةوتؤ ثاشةِرؤذيَكى خاوةن فيلمةكان
و رَيطة ــة  واي ثَيم برطمان: ئَينطمار
طؤِرانكارى طونجاندن  لةثَيناوى شَيوازةكانى 
خاوةن ئةمانة هةموو  بةآلم  دَى،  بةسةردا

طرنطى نين.
نَيوةندطةرا وةك لةبةرئةوةى فيلمةكان
ياخود دابةشكاران و طةياندن كةناَلةكانى و
ميهرةبانةكان كةسة بة  سةبارةت  طواستراوةن
خؤزطة و ئاوات و خةَلك خةونى بؤ هةروةها و
هةميشة ئةوا نهَينييةكانيان، ئارةزووة زؤربةى و
ياخود هؤكارَيك ضونكة دةمَينَيت، بوونى

نيية. لةئارادا باشتر ناوةِرؤكَيكى
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بَيرطمان ئينطمار


