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هێرۆشیما، خۆشەویستەکەمان

وەرگێڕانی: ڕاڤین کامەران

ژان دۆمارشی، ژاک دۆنیۆل-ڤالکۆز، ژان-لوک گۆدار، پێر کاست، 
ژاک ڕیڤێت، ئێریک ڕۆمەر.

گفتوگۆیەک دەربارەی فیلمی »هێرۆشیما، خۆشەویستم - ١٩٥٩«
دەرهێنانی: ئاالن ڕێنەی

سیناریۆ: مارگرێت دوراس

 

ڕۆمەر: پێموایە هەمووان لەگەڵمدا هاوڕان ئه گەر بەوە دەستپێبکەم 
و بڵێم فیلمی هێرۆشیما، خۆشەویستەکەم فیلمێکە دەتوانی بڵێیت 

دەربارەی هەموو شتێکە.
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گۆدار:، کەواتە با بەوە دەستپێبکەین و بڵێین فیلمەکە ئەدەبیاتە.
ڕۆمــەر: و جــۆرە ئەدەبیاتێــک، کــە کەمێــک گومانکارانەیە، تا ڕادەیەکیش 
دەیەوێــت ڕه وتــی ئەمریکیــی دووبــارە بکاتــەوە، کــە لــە ســااڵنی ١٩٤٠دا 

لــە پاریــس زۆر بــاو بــوو.
نــە  و  باشــە  نــە  ئەدەبیــات  و  ســینەما  نێــوان  پێوەندیــی  کاســت: 
ڕوونیشــە. پێموایــە ئەگــەر قســەیەک بکرێــت ئــەوا جۆرێــک لــە هەســتی 
هەیــە  فیلــم  و  ســینەما  به رانبــه ر  ســووکایەتیی  سەرلێشــێواوییی 
دەچێــژن.  خۆبەکەمزانینــەوە  هەســتی  بەدەســت  ئــازار  خەڵکیــش  و 
ناوازەییــی فیلمــی هێرۆشــیما لەوەدایــە، کــە کاری هاوبەشــیی دوراس-

ڕێنەی ئاوارەتەی ئەو شتەیە، کە باسم لێوە کرد.  
فیلمەکــەدا  لــە  شــت  یەکەمیــن  بڵێیــن  دەتوانیــن  کەواتــە  گــۆدار:، 
ــە  ــە ل ــی بەتاڵ ــە تەواوی ــوو؛ فیلمەکــە ب ــەوە ب ــۆی ڕاکێشــا ئ ســەرنجی ت
ــەر  ــە فۆڵکن ــت فیلمــی هێرۆشــیما ب ســەرچاوە ســینەمایییەکان. دەتوانی
کــۆ ستانسالڤســکی وەســف بکەیــت، بــەاڵم ناتوانــی وەک ئــەم و ئــەو 
و فاڵنــە دەرهێنــەر لەگــەڵ فاڵنــە دەرهێنەرێکــی تــردا وەســف بکەیــت.
ڕیڤێــت: ڕەنگــە فیلمەکــەی ڕێنــەی، هیــچ ســەرچاوە و گەڕانەوەیەکــی 
دیاریکــراوی ســینەمایی نەبێــت، بــەاڵم پێموایــە دەتوانــی گەڕانەوەیەکــی 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  فیلمەکــە  چونکــە  بدۆزیتــەوە،  تێــدا  قووڵــی  و  الر 
ئایزنشــتاین. واتــا دەتوانــی هەندێــک لــە ئایدیاکانــی ئایزنشــتاین لــە 
ــەوەش گرینگتــر، بــە شــێوازێکی  ــی فیلمەکــەدا بدۆزیتــەوە و ل پراکتیک

نــوێ.
گــۆدار: کاتێــک گوتــم هیــچ ســەرچاوەیەکی ســینەماییی تێــدا نییــە، 
کاتێــک تەماشــای هێرۆشــیما دەکــەی، لــە کاتــی  مەبەستم لەوە بوو 
ــە  ــکار نیی ــەواو قایل ــەو هەســتەت پێدەبەخشــێت، کــە ت تەماشــاکردندا ئ
ــی ئاشــنا  ــە ســینەمادا پێ ــەی پێشــووتر، کەســێک ل ــەو تێرمان ــەڵ ئ لەگ
بــووە. بــۆ نموونــە: کاتێــک تەماشــای فیلمــی »گۆرانیــی هینــدی – 
١٩٧٥/ مارگرێــت دوراس« دەکەیــت تووشــی سەرســووڕمان دەبیــت، 
دەکــەی.  سەرســووڕمانیه تییە  ئــەو  پێشــبینیی  کەمتــازۆر  بــەاڵم، 
هــەروەک چــۆن دەزانــم فیلمــی »ئەزموونــە ســامناکەکانی دکتــۆر – 
فیلمــی »ئێلینــا  هــەروەک  ١٩٥٩« تووشــی سەرســووڕمانم دەکات، 



173

و پیاوەکانــی – ١٩٥٦« سەرســامی کــردم. هەرچۆنێــک بێــت کاتێــک 
بەهیــچ شــێوەیەک  کــە  دەکــەم وەک شــتێک،  تەماشــای هێرۆشــیما 

]...[ چاوەڕێــم نەدەکــرد. 
ڕۆمــەر: بــا، کەمێــک باســی فیلمــی »هەمــوو یادەوەرییــی جیهــان« 
بکەیــن. هێنــدەی مــن دەزانــم ئــەم فیلمــە زۆر لێــڵ و ناڕوونتــرە. بــەاڵم 
ــە  ــەاڵم ب ــراوە، ب ــر دەرهێن ــەوە ڕەوانت ــە زۆر الیەن ــی هێرۆشــیما ل فیلم

ــا. شــێوەیەکی گشــتیی ن
ڕیڤێــت: بێگومــان ئــەوە پڕڕازتریــن کورتــە فیلمــی ڕێنەییــە. لەگــەڵ 
ــەی  ــە زایەڵ ــە و هــەم وەڕزکار، فیلمەک ــەوەی بابەتێکــی هــەم مۆدێرن ئ
ئــەو شــتەیە ژان ڕێنــوار لــە چاوپێکەوتنێکــدا لەگــەڵ ئێمــەدا گوتــی: 
جەوهــەری ئــەو شــتەی ئێســتا لــە شارســتانیه تیەکەماندا ڕوودەدات 
و  زیاتــر  کامێکمــان  هــەر  پســپۆڕەکانە.  شارســتانیه تیی  پڕۆســەی 
زیاتــر لــەو بــوارە کەمــەی خۆمــان قفــڵ بوویــن و ناتوانیــن لێــی دەربــاز 
ببیــن. ئێســتا ئیتــر هیــچ کــەس ناتوانێــت هێمــا و نووســینە دێرینــەکان 
یاخــود فۆڕموڵــەی زانســتی مۆدێــرن پێکــەوە کەشــف بــکات. کولتــوور 
پســپۆڕەکان.  نێچیــری  بووه تــە  مرۆڤــەکان  هاوبەشــی  و خەزێنــەی 
ــە  ــە مێشــکیدا بــووە ل پێموایــە ئەمــە هەمــان ئــەو شــتە بــووە ڕێنــەی ل
کاتــی دروســتکردنی فیلمــی هەمــوو یادەوەرییــی جیهــان. ویســتوویەتی 
ئــەوە پێشــان بــدات، کــە تەنیــا کارێــک بــۆ مــرۆڤ پێویســت بێــت، 
گەڕانــە بــۆ یەکێتیــی کولتــوور، تاکــەکان هەوڵبــدەن دووبــارە فراگمێنتــە 
پــەرش و باڵوەکانــی کولتــووری جیهانیــی، کــە ون بــووە کۆبکەنــەوە. 
پێموایــە هەربۆیــە کورتەفیلمەکــە بــە گرتــەی بــەرز بــەرزی ناوەڕاســتی 
خوێنــەرەکان  هەمــوو  دەتوانــی  لەوێــوە  دێــت،  کۆتاییــی  هۆڵەکــە 
و لێکۆڵــەرەوەکان لــە شــوێنی خۆیــان ببینیــت، کــە خۆیــان بەســەر 
دەستنووســەکانیاندا چەماندووه تــەوە، بــەاڵم هێشــتا هەمــووان و بــە 
تەنیشــت یەکتــر لــە گــەڕان و هەوڵــدان بــۆ کۆکردنــەوەی هەمــوو پارچــە 
لێکهەڵوەشــاوەکان، تاوەکــو ڕازی مرۆڤایەتیــی بدۆزنــەوە: ڕازێــک، کــە 

ــت خۆشــبەختیی. ــی بگوترێ ــە پێ ڕەنگ
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دۆمارشــی: کاتێــک هەمــوو شــتێک دەگوترێــت و دەکرێــت، تێمایەکــە 
هێنــدە لــە تێمــای فیلمــی هێرۆشــیماوە دوور نییــە. ئێــوە دەڵێــن لــە 
ــە  ــەاڵم ل ــەوە، ب ــک دەبێت ــە ئایزنشــتاین نزی ــەی ل ــدا ڕێن ئاســتی فۆڕمێک
ئاســتی ناوەڕۆکیشــدا بەهەمــان شــێوەیە و هەردووکیــان هەوڵــدەدەن 
دژیەکــەکان یەکبخــەن، یاخــود دەتوانیــن بڵێیــن هونەرەکه یان هونەرێکی 

دیالێکتیکیییــە.
ڕیڤێــت: گەورەتریــن وەسوەســەی ڕێنــەی )ئەگــەر بتوانــم ئــەو وشــەیە 
جیهــان  ســەرەتایییە –  یەکێتیــی  دابەشــکردنی  ئــەوە  بێنــم(،  بــەکار 
تێکشــکاوە، بــەش بــەش بــووە بــۆ زنجیــرە پارچەیەکــی ورد و دەبێــت 
پارچەکانــی وەک یــاری پــەزڵ Puzzle بگەڕێنینــەوە جێــی خــۆی. مــن 
ــە دوو ئاســتدا  ــەی ل ــەی ڕێن ــارە پێکهێنانەوەی ــەم دووب وای بۆدەچــم ئ
کار دەکات؛ یەکــەم لــە ئاســتی بەدراماییکــردن، دووەم )کــە پێموایــە 
ســینەمادایە.  خــودی  ئایدیــای  ئاســتی  لــە  ئەویــش  گرینگتــرە(  زۆر 
ئــەو هەســتەم هەیــە، کــە ســینەما بــۆ ئــاالن ڕێنــەی بریتییــە لــە هــەوڵ 
بــۆ دروســتکردنی گشــتییه تییەک لەگــەڵ فراگمێنتگەلێــک جیــاواز. بــۆ 
نموونــە: لــە یەکێــک لــە فیلمەکانــی ڕێنەیــدا دوو دیــاردە، کــە هیــچ 
پێوەندییەکــی لۆژیکیــی و درامایییــان نییــە، پێکــەوە گرێــدراون، چونکــە 
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هەردووکــی بــە تراکیــن شــۆت و بــە هەمــان خێراییــی وێنــەی گیــراوە.
ــە  ــەو ئایزنشــتاینیه تییە Eisensteinian ل ــی هەمــوو ئ گــۆدار: دەتوان
هێرۆشــیمادا ببینــی، چونکــە ئــەو خاوەنــی پێناســەی ئایدیــای مۆنتــاژە.
ڕیڤێــت: بەڵــێ. مۆنتــاژ هەم بۆ ئایزنشــتاین و هــەم بۆ ڕێنەییش بریتییە 
لــە دووبــارە دۆزینــەوەی یەکێتیــی لــە بنچینــەی پارچەپارچەبوونــدا، 
بــەاڵم بەبــێ شــاردنەوەی ئــەو پارچانەدا. بەپێچەوانــەوە؛ جەختکردنەوە 
ـــ جووڵەیەکی دووالیەنە – جەختکردن  لــە بەهــای ســەربەخۆییی گرتە.ـ 
ئــەو  لەنــاو  گــەڕان  لەســەر ســەربەخۆییی گرتــە و بەردەوامیه تیــی 
بــە پێوەندیــی گرتەیــەک، یاخــود چەنــد  گرتەیــەی دەتوانێــت داخــڵ 
گرتەیەکــی دیکــە ببێــت و بــەم شــێوەیە لــە کۆتایییــدا فۆڕمێکــی یەکێتیــی 
دروســت دەبێــت. بــەاڵم لەیادتــان بێــت ئــەم یەکێتییــە بەردوامیــدان بــە 
کالســیک نییــە، بەڵکــو یەکێتییەکــی دژبەیەکــە، یەکێتیــی دیالێکتیکییــەک 

وەک هێــگڵ و دۆمارشــی باســی دەکــەن. )بەپێکەنینــەوە.(
دۆنیۆل-ڤا�کۆز:، کەمکردنەوەی جیاوازیییەکان.

ڕۆمــەر: بــۆ ئــەوەی باســەکە کۆبکەینــەوە، ئــاالن ڕێنــەی هونەرمەندێکــی 
ــی فیلمــی  ــەری مۆدێرن ــەو یەکــەم دەرهێن ــە ئ ــە. مەبەســتم ئەوەی کوبیی
بێدەنــگ  ســینەمای  دیکــەی  مۆدێرنــی  دەرهێنــەری  زۆر  دەنگیییــە. 
درایــەر.  هەروەهــا  و  ئیکسپرێشــینیزمەکان  ئایزنشــتاین،  هەبــوون: 
بــەاڵم پێموایــە فیلمــە دەنگییــەکان ڕەنگــە زۆر زیاتــر کالســیکیی بــن 
وەک لــە فیلمــە بێدەنگــەکان. هێشــتا ســینەمای مۆدێــرن نەیتوانیــوە بــە 
قووڵــی ئــەو هەوڵــە بــدات، کــە لــە نیگارکێشــیی و ڕۆمانــی ئەدەبــی 
ئەمریکییــدا کوبیــزم کردوویەتــی، بــە واتایەکــی تــر جۆرێــک لــە دووبارە 
ــەم بنەمایــەوە دەتوانرێــت گرینگیــی ڕێنــەی بــۆ  ــع. ل ــەوەی واقی بنیاتنان
تابلــۆی گوێرنیــکا شــیبکرێتەوە، کــە تابلۆیەکــی کوبیــی پیکاســۆیە، کە بە 
تەواویــش کوبیــی نییــە، بەڵکــو زیاتــر وەک گەڕانەوەیــە بــۆ کوبیــزم – 
هەروەهــا ئــەوە ڕاســتییەی، کــە ویلیــام فۆڵکنــەر یاخــود دۆس پاســۆس 

ــت دوراســیش. ــەت مارگرێ ــت، تەنان ــان لێوەرگرتبێ ڕەنگــە ئیلهامی
کاســت: ئــەو شــتەی دەتوانیــن بیبینیــن، ڕێنــەی داوای لــە مارگرێــت 
دوراس نەکــردووە بــۆ پارچەیــەک دەقــی ئەدەبیــی مامناوەنــد و دواتــر 
»بکرێــت بــە فیلــم«، هەروەهــا بە پێچەوانەشــەوە دوراســیش مەبەســتی 
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نەبــووە شــتێکی مامناوەنــد بڵێــت، یاخــود بنووســێت، کــە ڕەنگبێــت لــە 
ــژووی  ــۆ مێ ــەوە ب ــت. پێویســتە بگەڕێن ــواری ســینەمادا بێ دەرەوەی ب
زۆر دووری سینەما، سەردەمی سادەیی و شەیداییی – بەشێوەیەکی 
ڕێژەیــی بــە دەگمــەن دەخرایــە پرکاتیــزەوە – بــۆ کەســێکی وەک دێلوک 
بــوو هیــچ جیاوازیییــەک لەنێــوان ئامانجــی ئەدەبیــات و  مەبەســتی 

پڕۆســەی دروســتکردنی ســینەماییی نــەکات.
ڕۆمــەر: ئــەو خاڵــی ڕوانینــەی، کــە دەســتم پێکــرد خەریکــە نامێنێــت 
– هەندێــک، کــەس دەتوانــن سەرزەنشــتی هەندێــک لــە دەرهێنــەران 
ــە ئەمریکیییەکانــەوە وەردەگــرن –  ــە ڕۆمان بکــەن بــەوەی ئیلهامیــان ل
لــە باگراوەندێکــی ڕواڵەتییــدا، بــەاڵم لێــرەدا پرســێکی تــر هەیــە لەســەر 
ــەواو  کاریگەریــی یەکســانیی، ڕەنگــە هێرۆشــیما بەڕاســتیی فیلمێکــی ت
نــوێ بێــت، کــە بانــگ لــە پرســی تێــز دەکات و دەبێــت دانیپێدابنێــم تــا 
ــا زووە دەبێــت دەســتبەرداری  ئێســتا هــزری مــن بــووە و ئێســتاش ت
بــم )بــە پێکەنینــەوە( و ئــەوەش کالســیکیزمی ســینەمایە لــە پێوەندیــی 
بــە هونەرەکانــی دیکــەوە. هیــچ گومانێــک لــەوەدا نییــە، کــە ســینەماش 
ــن مــاوە ســەردەمی کالســیکیی خــۆی جێبهێڵێــت و  ــە زووتری ــی ب توان
بێتــە نــاو ســەردەمی مۆدێــرن. پێموایــە لــە چەنــد ســاڵێکی کــەم لــە 
ــن  ــەوە بزانی دە ســاڵدا، بیســت یاخــود ســی ســاڵ، دەبێــت هەمــووان ئ
هێرۆشــما گرینگتریــن فیلمــە لــە کاتــی جەنگــەوە، یەکەم فیلمــی مۆدێرنی 
ســینەمای دەنگیییــە، یــان ڕەنگــە هێنــدەش گرینــگ نەبێــت، وەک ئــەوەی 
ئێمــە بیــری لێدەکەینــەوە. لــە هــەر حاڵێکــدا بێــت فیلمێکــی ئێجــگار 
گرینگــە، بــەاڵم ڕەنگــە بــە تێپەڕبوونــی ســاڵ، گرینگیــی خــۆی بەدەســت 

ــدات. بهێنێــت، دەشــکرێت گرینگییــی خــۆی، کەمێــک لەدەســت ب
لــە  گــۆدار: وەک فیلمــی »ڕێســای گەمەکــە – ژان ڕێنــوار ١٩٣٩« 
الیــەک و هــەردوو فیلمــی »بەنــدەری ســێبەر – مارســێل کارنێ ١٩٣٨« 
و »کازیــوە – مارســێل کارنــێ ١٩٣٩« لــە الیەکــی دیکــە. هــەردوو 
فیلمەکــەی کارنــێ زۆر زۆر گرینگــن، بــەاڵم ئێســتا، کەمتــر گرینگییــان 

ــوار. ــە لەچــاو فیلمەکــەی ڕێن هەی
ڕۆمــەر: بەڵــێ. لەســەر ئــەو بنەمایــە هەندێــک تووخمــم لــە هێرۆشــیمادا 
لــە  دیکــە، شــتێک  لەوانــی  فریــودەرن وەک  کــە کەمتــر  دۆزییــەوە، 
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ــرا  ــەر خێ ــر ه ــرد. دوات ــزار دەک ــی بێ ــوو من ــدا هەب ــن فرەیمەکان یەکەمی
فیلمەکــە هەســتی بێزاربوونەکەمــی تێــدا ون کــردم، بــەاڵم دەتوانــم 
تێبگــەم، کەســێک بتوانێــت ستایشــی فیلمکــە بــکات، حــەزی لێبێــت و لــە 

ــکات. ــی شــوێنەکان ب ــە تێکهەڵجوون ــدا هەســت ب ــان کات هەم
دۆنیۆل-ڤالکرۆز: لە ڕووی ئەخالقییەوە، یاخود جوانیناسیی؟

گۆدار: هەمان شتن. گرتە تراکینەکان پرسی ئەخالقیین.
کاســت: بێهیــچ چەندوچوونێــک هێرۆشــیما فیلمێکــی ئەدەبیییــە. ئێســتا 
بــەکار  ســینەمادا  فەرهەنگــی  لــە  »ئەدەبیــی«  نازنــاوی  هەرکاتێــک 
فیلمەکــەدا  لــە  ئــەوەی  دەبینرێــت.  ســووکایەتیی  وەک  دەهێنرێــت، 
زۆر گرینگــە تێکشــکاندنی واتــا نێگەتیڤەکــەی ئــەم وشــەیەیە. وەک 
ئــەوەی ڕێنــەی بیەوێــت گەورەتریــن ئــارەزووی ســینەماییی تێکــەڵ بــە 
گەورەتریــن ئــارەزووی ئەدەبیــی بــکات. زۆر لەوانــەی ڕەخنــە دەگــرن 
ــە، بــەاڵم دەقەکــەی زۆر ئەدەبیییــە، زۆر  و دەڵێــن؛ فیلمەکــە زۆر جوان
نازانــم چــۆن، کەســێک  لــە ڕاســتییدا  تــاد...  تــاد و  ناســینەمایییە و 

دەتوانێــت ئــەم دودانــە لێکجــودا بکاتــەوە.
گۆدار: ساشا گیتری بەوە زۆر دڵخۆش دەبێت.
دۆنێل-ڤا�کرۆز:، کەس ئەو پێوەندیییە نابینێت.

گــۆدار: خۆشــبەختانە ئێمــە گەیشــتووینەتە ئــەو خاڵــە، کــە تەنانــەت 
کەســانی ئەدەبییــش هــاوڕان لەگــەڵ ئەوانەی پێشــانگه  دەکەنــەوە، چیتر 
لەســەر ئــەو ڕایــە نیــن، کــە ئــەوەی گرینگــە تەنیــا وێنەیــە، شــتێک، کــە 
ساشــا گیتــری زۆر دەمێــک بــوو ئــەوەی ســەلماندبوو، بــە مەبەســتەوە 
دەڵێــم »ســەلماندی«. چونکــە بــۆ نموونــە پاگنــۆل نەیتوانــی ئــەوە 
بســەلمێنێت. مــادەم ترۆفــۆ لێــرە نییــە و مــن زۆر دڵخۆشــم لەجێــی ئــەو 
ئامــاژە بــۆ ئــەوە بکــەم، کــە فیلمــی هێرۆشــیما لەالیــەن ئــەو کەســانەوە 
ڕەخنــەی لێگیــرا و تۆمەتبــار کــرا، کــە نەچــوون بــۆ بینینــی ســینەماتیکە 

دێرینەکــەی ساشــا گیتــری.
دۆنێل-ڤا�کــرۆز: ئەگــەر ڕۆمــەر مەبەســتی ئــەوە بووبێــت، کــە بەشــێک 
لــە فیلمەکــە بێــزارکارە، ئــەوە ئــاگاداری ئەوەشــم، کــە بەشــیک لــە 

فیلمه کانــی گیترییــش بیــزارکارن. ]...[
بــە شــێوەیەکی بنچینەییــی، زیاتــر لــە ئــارەزووی تەماشــاکردنی ژنێکــی 
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پێگەشتوو بۆ یەکەم جار لە فیلمدا، پێموایە ئەوە لێهاتوییی کارەکتەری 
ئێمانوێــل ڕیڤایــە، کــە ئامانجــی ســایکۆلۆژیی ژنێکــی پێگەیشــتوو )باڵــغ( 
ــەدا، کــە ئامانجــی  ــە فیلمــی ٤٠٠ زەڕب ــۆد ل ــر ل ــە، هــەروەک ژان-پێ نیی
ســایکۆلۆژیی منداڵێــک نییــە، ســتایلێک لــە هەڵســوکەوت، کــە پێشــتر 
پڕۆفیشــناڵەکان.  لەالیــان سیناریۆنووســە  کــراوە  بــۆ  ئامادەکارییــی 
ژنێکــی  بەتەنیــا  چیتــر  چونکــە  مۆدێرنــە،  ژنێکــی  ڕیڤــا  ئێمانوێــل 
پێگەیشــتوو نییــە بــەس. تــەواو بەپێچەوانــەوە؛ ئــەو زۆر مندااڵنەیــە، 
هاندەرەکانــی ئــەو شــتانەیە بەســەریدا دەســەپیندرێت نــەک ئایدیاکانــی. 

ئەنتۆنیۆنــی یەکــەم کــەس بــوو ئــەم جــۆرە ژنانــەی پێشــانمانیدا.
ڕۆمەر: پیشتر هیچ ژنێکی باڵغ لە سینەمادا هەبووە؟

دۆمارشی: مادەم بۆڤاریی.
گۆدار: ئەوانەی ڕێنوار و مینێلی؟

ــا  ــە ب ــەوە.(، کەوات ــە پێکەنین ــاکات. )ب ــن ن ــە گوت دۆمارشــی: پێویســت ب
ــا. ــن ئێلین بڵێی

 

ڕیڤێــت: ئێلینــا ژنێکــی پێگەیشــتووە، بــەو مانایــەی ئــەو کارەکتــەرە 
کارەکتــەری  بینیــووە  ڕۆڵــی  بێرگمانــەوە  ئینگریــد  لەالیــەن  ژنانــەی 
ژنەکانــی  وەک  کالســیکیین،  مۆدێرنزیمــی  بەڵکــو  نیــن،  کالســیکیی 
ڕێنــوار و ڕۆســێلینی. ئێلینــا ژنێکــی ڕۆشــنبیرە، هەســتیارە به رانبــه ر 
ــەاڵم هەمیشــە  ــی کێشــەکان، ب ــی قووڵ ــزە و میکانیزم کیشــەکان، غەری
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ــی ســایکۆلۆژیی  ــە فۆڕمێک ــەوەش ل ــۆکارەکان و ئ ــه ر ه دژوازە به رانب
کالســییکییەوە داڕێژراوە؛ تێگه ی تێکەڵبوونی مێشــک و هەســتەکان. لە 
کاتێکــدا ئێمانوێــل ڕیڤــا کارەکتەرێکــە ناعەقاڵنیی نییە، بــەاڵم عەقاڵنییش 
نییــە. ئــەو لــە خــۆی تێنــاگات. ناتوانێــت خــۆی شــیبکاتەوە. هەرچۆنێــک 
ــە فیلمــی ســترۆمبۆیلدا  ــەوە دەچێــت، کــە ڕۆســۆلێنی ل بێــت، کەمێــک ل
هەوڵیــداوە ئەنجامــی بــدات. بــەاڵم لــە فیلمــی ســترۆمبۆیلدا ئینگریــد 
بێرگمــان کارەکتەرێکــە بەڕوونیــی وەســفکراوە، ئــەو کارەکتەرێکــی 
»ئەخالقی«یــە بــەاڵم لەبــری ئــەوە کارەکتــەری ئێمانوێــل ڕیڤــا لێــڵ 
و ناڕوونــە. زیاتریــش لــەوە تێمــای هێرۆشــیمایە: ژنێــک، کــە چیتــر 
نازانێــت لــە کوێیــە، ژنێــک، کــە چیتــر نازانێــت کێیــە، ژنێــک، کــە ناچــارە 
دووبــارە پێناســەی خــۆی بکاتــەوە لەڕێــی پێوەندیــی بــە هێرۆشــیماوە، 
بــە پێوەندیــی لەگــەڵ پیــاوە ژاپۆنییەکــە و پێوەندیــی بــە یادەوەرییەکانــی 
شــاری نێرڤـــەوە، کــە هەمیشــە دەگەرێتــەوە بــۆ الی. لــە کۆتایییــدا ئــەو 
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  لــە ســەرەتاوە دەســتپێدەکاتەوە،  ژنێکــە دووبــارە 
ســەرەتا، هەوڵــدەدات پێناســەی خــۆی بــکات بــەر لــە جیهــان و بــەر لــە 
ڕابــردووی لــە ڕێگــەی تێگــه ی بوونگەرایییــەوە، وەک ئــەوەی جارێکــی 
ــە پڕۆســەی لەدایکبــوون. تــر ببێتــەوە بــە مــاددەی پێکنەهاتــوو بــەر ل

گــۆدار: کەواتــە دەتوانــی بڵێــی هێرۆشــیما وەک کارەکانــی ســیمۆن دی 
بوڤوارە.

بوونگەرایییــەکان  ســایکۆلۆژیییە  تێگــه   ڕێنــەی  بەڵــێ.  دۆمارشــی: 
ڕووندەکاتــەوە.

دۆنێل-ڤا�کــرۆز: هــەروەک فیلمــی گەشــتێک بــەرەو پاییــز، یاخــود زۆر 
نزیــک لــە ژیــان، بــەاڵم بــە جیاوازیــی و سیســتێماتیکێکی زیاتــرەوە. ]...[
دۆمارشــی: لەڕاســتییدا فیلمەکــە دۆکیۆمێنتێکــە لەســەر ئێمانوێــل ڕیڤــا. 

زۆرم پێخۆشــە بزانــم ڕیڤــا چــۆن بیــر لــە فیلمەکــە دەکاتــەوە.
ڕیڤێــت: ئاکتەکــەی ڕیڤــا هەمــان ئاڕاســتەی فیلمەکــە دەگرێتــە بــەر. 
هەوڵێکــی مەزنــی پێکەوەگونجاندنــە. پێموایــە دووبــارە دەگەڕێینــەوە 
ــەی بکێشــم؛  ــدا وێن ــش ئێســتا هەوڵم ــک پێ ــەو ســکێچەی، کەمێ ســەر ئ
هەوڵێــک بــۆ دووبــارە پێکەوەنانــی پارچــەکان بەیەکــەوە؛ لەناو هەســت/ 
شــعووری پاڵەوانەکەدا، هەوڵێک لە بەشــەکانی خۆیدا بۆ یەکگرتنەوەی 
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تووخمــە جیــاوازەکان لــە هەســت و پێرســۆنایدا، بــۆ بنیاتنانێــک لــە 
دەرەوەی ئــەم فراگمێنتانــە، یاخــود النیکــەم لــە فراگمێنتەکانــی ناخــدا بــە 
شــۆکی ئــەو دیــدارەی هێرۆشــیما. ئەگــەر، کەســێک وا بیربکاتــەوە، کــە 
فیلمەکــە دوو دەســتپێکی هەیــە لــە دوای بۆمبەکــەوە ئــەوا ڕاســتییەکەی 
پێــکاوە؛ لــە ئاســتی شــێوەکاریی و لــە ئاســتی ڕۆشــنبیریی، یەکــەم 
ــە  ــی ئەبســتراکتی دوو خۆشەویســتەکەیە، ک ــە وێنەیەک ــەی فیلمەک وێن
خۆڵەمێــش دەبارێــت، هەروەهــا تەواوی دەســتپێکەکە زۆر بە ســادەییی 
مێدیتەیشــنێکە بــۆ هێرۆشــیما لــەدوای تەقینــەوەی بۆمبەکــە. بــەاڵم لــە 
ئاســتێکی دیکەشــدا دەتوانــی بڵییــت فیلمەکــە بــۆ ئێمانوێــل ڕیڤــا دوای 
ــە  ــە دوای شــۆکەکەوە دەســتپێدەکات، ک ــە دەســتپێدەکات، ل تەقینەوەک
بەرەنجامــی پەرتەوازەبوونــی کەســایەتیی ســایکۆلۆژییەتی، واتــا ئێمــە 
تەنیــا دواتــر دەزانیــن، کــە ئــەو زەماوەندی کردووە، لە فەره نســا منداڵی 
هەیــە و ئەکتــەرە – بــە کورتییەکــەی ئــەو ژیانێکــی دروســتکردووە. 
ــێکی لــە  بــەاڵم لــە هێرۆشــیمادا ئەزموونــی شــۆکێک دەکات، »بۆمب«ـ
شــعووردا دەتەقێتــەوە و ئــەوە بــۆ ئــەو دەبێــت بــە پرســیارێک بــۆ 
دووبــارە دۆزینــەوە و پێکهێنانــەوەی خــۆی. هــەروەک هیرۆشــیما، کــە 
دەبوایــە دوای وێرانیــی بۆمبــە ئەتۆمییەکــە دووبــارە بنیــات بنرێتــەوە، 
ئێمانوێــل ڕیڤــا لــە هێرۆشــیمادا هــەوڵ دەدات دووبــارە واقیعــی خــۆی 
ــی ســەنتێزی ئیســتا  ــە بەکارهێنان ــا ب ــت تەنی ــەو دەتوانێ ــەوە. ئ بنیاتبنێت
و ڕابــردوو ســەربکەوێت، چیــی لــە هێڕۆشــیمادا کەشــف کــردووە، 

هەروەهــا لــە ڕابــردوودا و لــە نێرڤــدا چیــی ئەزمــوون کــردووە.
دۆنێل-ڤالکــرۆز: واتــای ئــەو ڕســتەیە چییــە، کــە پیــاوە ژاپۆنییەکــە لــە 
ســەرەتای فیلمەکــەوە بــەردەوام دووبــارەی دەکاتــەوە »نــا، تــۆ هیچــت 

لــە هێرۆشــیما نەبینــی«؟
گۆدار: دەبێت بە ســادەترین شــیوە لێی تێبگەین. ئەو هیچی نەبینیووە، 
چونکــە لــەوێ نەبــوو، تەنانــەت پیــاوە ژاپۆنییەکــەش. هەرچۆنێــک بێــت، 
ئــەو هەروەهــا پێــی دەڵێــت، کــە ڕیڤــا لــە پاریســیش هیچــی نەبینیــووە، 
پاریســە. خاڵــی دەســتپێک چرکەســاتی  ئــەوەی خەڵکــی  ســەرەڕای 
ئاگایییــە، یاخــود النیکــەم ئــارەزوو بــۆ ئاگامەندیــی. پێموایــە ڕێنــەی 
ویســتوویەتی فیلمــی ئــەو ڕۆمانانــە بگرێــت، کــە ڕۆماننووســە گەنجــە 
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فەرەنســییەکان هەوڵــی نووســینی دەدەن، کەســانێکی وەک بۆتــۆر، 
ئــاالن ڕۆب گرێــی، باســتای و بێگومــان مارگرێــت دوراســیش. لەبیرمــە 
لــە پڕۆگرامیکــی ڕادیۆییــدا ڕێــژ باســتای دەربــارەی شــیلکەکێوییەکانی 
ــۆی دەرکــەوت، کــە چــۆن ســینەما  ــاکاو ب بێرگمــان قســەیدەکرد و لەن
دەتوانێــت گوزارشــت لــەو شــتە بــکات، کــە ئــەو لەنــاو ئەدەبیاتــدا بیــری 
لێدەکــردەوە، کێشــەکەی ئــەو وەک ڕۆماننووســێک لەوەدایــە ناتوانێــت 
لەســەر ســینەما بووه ســتێت وەک خــودی ســینەما خــۆی. پێموایــە ئــەوە 

خاڵێکــی زۆر گرینگــە.
کاســت: هەروەهــا ئێمــە زۆر فیلممــان بینیــووە، کــە هاوتەریبــن لەگــەڵ 
بنچینــەی ڕێســاکانی ڕۆمانــدا. هێرۆشــیما لەوە زیاتریــش دەڕواتە پێش. 
ئێمــە لەناواخنــی بیرکردنــەوەی خــودی گێڕانەوەیەکدایــن. ڕێڕەوێــک لــە 
ــرەدا  ــە ئێســتادا، لێ ــردوو ل ــی ڕاب ــردوو، بەردەوامی ــەرەو ڕاب ئێســتادا ب
ــت، بەڵکــو  ــاری ناکرێ ــردوو دی ــرۆک ڕاب ــە چی ــە کەســایەتیی، ب ــر ب چیت
ــە ڕاســتیدا هێرۆشــیما شــەڕی بنچینەییــی  ــە شــاعیرانەکان. ل بــە جووڵ
ــەک  ــە ئێســتادا الیەنگیرییی ــان هەڵدەگیرســێنێت. ل ــۆت و ڕۆم ــوان پڵ نێ
ــت.  ــدا نەمێنێ ــە ڕۆمان ــەوەی ســایکۆلۆژیی ل ــت گێڕان ــە دەیەوێ ــە، ک هەی
لــە  دەســتکاریی  و  گــۆڕان  لەگــەڵ  هاوڕایــە  تــەواو  ڕێنــەی  ئــاالن 
ڕۆمانــدا. هــۆکاری ئەمــەش زۆر ســادەیە؛ هیــچ ڕووداوێــک نییــە، تەنیــا 
هەوڵێــک بــۆ تێگەیشــتن لــەوەی دەکرێــت چیرۆکێکــی خۆشەویســتیی چ 
ــی  ــە هەوڵ ــە ئاســتی تاکەکەســییدا، ل مانایــەک ببەخشــێت. ســەرەتاش ل
خــۆی  نەمانــی  و  ئەشــق  لەنێــوان  درێژخایــەن  بەربەرەکانێیەکــی 
لــە تێپەڕینــی زەمەنــدا. وەک چــۆن ئەشــق لــە ســاتێکدا ڕوودەدات، 
لەبیردەچینــەوە و وێــران  بــەوەی  ئێمــەش دەترســێنرێین  هەروەهــا 
دەبیــن. هەروەهــا لــە ئاســتی پێوەندیــی نێــوان ئەزموونــی تاکــەکان، 
ئۆبــژەی مێژوویــی و بارودۆخــی کۆمەاڵیەتیــی. ئەڤینــی ئــەم کارەکتەرە 
خۆیــان  کــە  ڕوونــادات،  بیابانییــدا  دوورگەیەکــی  لــە  نەناســراوانە 
لــە گەمەکانــی هەستوســۆز بــەدوور بگــرن، بەڵکــو لــە ســنوورێکی 
ترســناکی  کۆمەڵگەیەکــی  لــە  تەنیــا  کــە  ڕوودەدات،  دیاریکــراودا 
مۆدێرنــدا دروســت دەبێــت. فیلمەکــەی وەک دۆکیۆمێنتەرییەکــی بــێ 
پڵــۆت لەســەر هێرۆشــیما دروســتنەکراوە، وەک هەندێــک، کــەس دەڵێــن، 
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ــی تەماشــای فیلمەکــە بکــەن. ــە جوانی ــە ب ــان نیی کــە کاتی

ــات  ــی ئەدەبی ــە بڵێ ــەم فیلم ــەوەی ب ــدی ئ ــەی، چی ــە کورتییەک ــەر: ب ڕۆم
ڕەخنــە و سەرزەنشــت نییــە، چونکــە هێرۆشــیما نــەک تەنیــا ئەدەبیاتــی 
هەســتاندەوە، بەڵکــو بەپێــش ئەدەبیاتیــش کــەوت. بێگومــان کۆمەڵێــک 
کارتێــکاری دیاریکــراو هەیــە: پروســت، جۆیــس و ئەمریکییــەکان، بــەاڵم 
ئەمانــە ئەسیمیالســیۆن کــراون لەالیــان ڕۆماننووســە گەنجەکانــەوە، 
ــە ڕووداو، ڕۆژژمێرێکــی دیاریکــراو، چونکــە  ــت ب یەکــەم ڕۆمــان دەبێ

هەنگاوێــک بــەرەو پێشــەوە دەڕوات.
ــە  ــەو بێزارییی ــە ڕاســتیی ئ ــەوە ڕەنگ ــی ئەدەبییی ــە ڕوانگەیەک ــۆدار: ل گ
شــیبکرێتەوە، کــە خەڵکــی عادەتــەن بێــزار دەبــن لــە ســینەما لەنــاو 
ــان  ــاو ڕۆم ــان لەن ــان ڕۆم ــاو شــانۆ، ی ــدا شــانۆ لەن ــە کاتێک ســینەما، ل

بەهەمــان شــێوە کاریگەریــی نییــە بەســەریانەوە.
دۆنێل-ڤالکــرۆز: لــە ڕوانگــەی منــەوە ئــاالن ڕێنــەی زۆر دەترســا، کــە 
ــی.  ــی پڕوپاگەندەیی ــا وەک فیلمێک ــت تەنی ــچ نەبینرێ ــەی وەک هی فیلمەک
بــە ســوودی الیەنێکــی سیاســیی دیاریکــراو کۆتاییــی  نەیدەویســت 
پێبێــت. هەرچۆنێــک بێــت پەیامێکــی سیاســیی واتــادار دەبەخشــێت، 
بەڵکــو لەبــری پەیامێکــی سیاســیی ڕووکەشــانە. ڕەنگــە هــەر لەبــەر 
ــە  ــگ ل ــەک دەبەخشــێتە دروشــمی »جەن هەمــان هــۆکار بێــت بێالیەنیی
پێنــاو ئاشــتیی.« لەالیــەن کچێکــی سەرتاشــراوەوە لــە دوای ئازادیــی.
دۆمارشــی: هــەر لەبــەر هەمــان هــۆکار ئــەو کیــژە بۆخــۆی ئەکتــەری 
ــا پرســیارێک دروســت  ــەی خۆشــدەکات ت ــۆ ڕێن فیلمــە. ئەمــەش ڕێ ب
بــکات دەربــارەی خەبــات دژ بــە بۆمبــی ئەتۆمیــی، بــۆ نموونــە لەبــری 
ئــەوەی مــارش و درووشــمی خەڵکەکــە بــە ڕاســتیی وێنەبگرێــت، لەبری 
ئــەوە وێنــەی فیلمێکــی ســازکراو دەگرێــت لــە کاتــی هوتافکێشــاندا، ئــەم 
وێنانــە بەیــادی بینــەر دەهێننــەوە، کــە ئــەوەی تەماشــای دەکــەن فیلمــە.
ڕیڤێــت: هەمــان ســتراتیژیی پیــر کلۆشۆڤســکی، کــە لــە یەکــەم ڕۆمانیــدا 
گرتوویەتیــە بــەر. پێــش چاپبوونــی کتێبەکــە خوێندنەوەیەکــی کتێبەکــەی 
هۆشــن  دووالیەنیــی  بزووتنەوەیەکــی  هەردووکیــان  باڵوکــردەوە. 
و دەبێــت دووبــارە بگەڕێینــەوە بــۆ کلیلــی وشــەکان: دیالێکتیــک – 
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جووڵەیــەک، کــە پێکهاتــووە لــەو شــتەی ئێســتا لەهەمــان کاتــدا کــرداری 
دووری لــە پێوەنــدی ئــەو شــتەدا – بــە واتایەکــی دی نکووڵیکــردن لــە 
دووباتکردنــەوە. بگەڕێنــەوە ســەر نموونــەی مارشــەکە، لەبــری ئــەوەی 
مارشــەکە ئافرێنــدراوی دەرهێنــەر بێــت، دەبێتــە ئۆبژەیەکــی واقیعیــی، 
کــە دەرهێنــەر دووجــار وێنــەی گرتــووە. بــۆ کلۆشۆڤســکی و ڕێنــەی 
کێشــەکە ئەوەیــە هەســتێک بــە بینــەر و خوێنــەر ببەخشــن، کــە ئــەوەی 
دەیخوێننــەوە، یاخــود دەیبینــن ئافرێنــراوی نووســەر یاخــود دەرهێنــەر 

نەبێــت، بەڵکــو تووخمێــک بێــت لــە ئۆبــژەی جیهانــی واقیعیــی. ]...[
مــادەم ئێمــە لــە جیهانــی جوانیناســییداین، هــەر وەک گەڕانــەوە بــۆ 
فۆڵکنــەر، بــە بــڕوای مــن گرینگــە نــاوی کەســێکی دیکــەش بهێنیــن، 
کــە بێگومــان پێوەندیــی بــە گێڕانــەوەی فیلمــی هێرۆشــیمادا هەیــە: 
بــەکار  شــتە  ئــەو  هەمــان  ئەوەیــە  ڕێنــەی  کیشــەی  ستراڤینســکی. 
دەهێنێــت، کــە ستراڤینســکی لــە موزیکــدا بــەکاری دەهێنێــت. بــۆ نموونــە 
جێگــرەوەی   – هەیــە  موزیکــی  بــۆ  ستراڤینســکی  پێناســەیەی  ئــەو 
میراتێکــی بــااڵ و هێمــن – بــۆ مــن وا دەردەکەوێــت لەگــەڵ فیلمەکانــی 
بــۆ  تــەواوی دەگونجێــت. واتــای چییــە؟ گــەڕان  بــە  ئــاالن ڕێنه یــدا 
پڕەنســیپی  تــاک.  ئافراندنەکانــی  گشــت  بــۆ  بــااڵ  هاوســەنگییەکی 
ستراڤینســکی بریتییــە لــە بــەردەوام بڕینی ڕیتــم. مەزنترین نوێگەرییش 
کــە  موزیکییــە،  کاری  یەکــەم  بەهار«ـــدا،  »مەراســیمی  ئــاوازی  لــە 
ڕیتمــەکان سیســتێماتیکی هەمەجــۆر داڕێــژراون. ڕیتمــەکان نــەک تەنــێ 
نۆتەکانــی، بەڵکــو زنجیرەیــەک موزیــک بــە ڕیتمــی دژبەیــەک چنــراوە. 
هەروەهــا هەمــان هەســتم به رانبــه ر ڕێنــەی هەیــە کاتێــک چــوار گرتــەی 
لەنــاکاو دەچێتــە ســەر گرتــەی  پێکــەوە دەبڕێــت و دواتــر  تراکیــن 
نەجــوواڵو، دوو گرتــەی نەجــوواڵو و پاشــان دەگەڕێتەوە ســەر گرتەی 
تراکیــن. بــە ڕیزکردنــی گرتــەی نەجــوواڵو و تراکیــن هەوڵــدەدات ئــەو 
ــەردەوام  ــەو ب ــا ئ ــان دەبەســتێتەوە. وات ــە پێکەوەی ــەوە، ک شــتە بدۆزێت

دەگەڕێــت بــۆ کاریگەریــی دژ و کاریگەریــی یەکێتیــی.
لێوەکــرد.  ئــەو شــتەیە، کــە ڕۆمــەر پێشــتر باســی  گــۆدار: هەمــان 

نییــە. ماتیــس  بــەاڵم  پیکاســۆ، 
دۆمارشی: ڕۆسێلێنی ماتیسە )بە پێکەنینەوە.(.
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ڕیڤێــت: بەڵــێ، بــەاڵم براکیــش ڕەنگ بەکار دەهێنێت. ئەو نیگارکێشــێکە 
دەیەوێــت ڕەنگــە تیــژەکان نەرمبکاتــەوە و ڕەنگــە نەرمــەکان تووندوتیژ 
دیاربخــات. بــراک دەیەوێــت زەردی کاڵ نــەرم دەربکــەوێ، بــەاڵم مانــێ 
دەیەوێــت ڕەنگــی ڕەساســیی تیــژ بنوێنێــت. ئێهـــ ئیتــر ئــەوە ئاماژەمــان 
بــە »ناو«ـــی زۆر کــەس کــرد، وەک دەبینــن زۆر ڕۆشــنبیرین )بــە 

پێکەنینــەوە(.
ــاالن ڕێنــەی بەخشــی  ــە ئ ــە، کــە دەبێــت شــتێکی ب گــۆدار: فیلمێــک هەی
بێــت تــا بیــری لێبکاتــەوە، زیاتــر لــەوە ئــەو خــۆی مۆنتــاژی کــردووە: 

فیلمــی ال پۆینــت کــۆرت.
ــە بێــت، ئەگــەر بگوترێــت ئــەو  ڕیڤێــت: بێگومــان. پێموانییــە ئــەوە هەڵ
مۆنتــاژەی ئــاالن ڕێنــەی بــۆ فیلمەکــەی ئانیــس ڤــاردا کردوویەتــی، 
بریتیبــووە لــەو شــتەی ئانیــس ڤــاردا بیــری لێدەکــردەوە. لەڕاســتیدا لــە 
ئاســتێکی بــەرزدا ئانیــس ڤــاردا بۆتــە فراگمێنتێــک بــۆ ئــاالن ڕێنــه ی و 

ــش. کریــس مارکەری
»نەرمونیانیــی  ســەر  بێینــە  ئەوەیــە  کاتــی  ئێســتا  دۆنێل-ڤا�کــرۆز: 
ئاراندنــی  ســاتی  لــە  هاوڕێکانــی  کــە  ڕێنــەی،  ئــاالن  سامناک«ـــی 
شەخســیدا لەناودەبــات و جیادەبێتــەوە. ڕێنــەی ســاتورنە و هەربۆیــە 
هەموومــان هەســت بــە الوازیــی دەکەیــن کاتێــک بەرانــگاری دەبینــەوە.
ڕۆمــەر: هیــچ کاممــان حەزمــان لــە جیابوونــەوە نییــە. شــتێکی باشــە، کــە 
ئــەو لــە، کەنــاری چەپــی ڕووبــاری ســینە و ئێمــەش هیشــتا لــە، کەنــاری 

ڕاستداین.
گــۆدار: کاتێــک ڕێنــەی هــاواری »ئاکشــن« دەکات دەنــگ هەڵگــری 
فیلمەکــەی، بــە زووحــەل بانگــی دەکات – واتــا دەخولێتــەوە - )بــە 
پێکەنینــەوە.( شــتێکی تــر، مــن بیــر لــە وتارێکــی ڕۆاڵن بــارت دەکەمــەوە 
دەربــارەی فیلمــی Les Cousins، کــە کەمتــازۆر دەڵێــت بەهــرەکان 
لــە »ڕاست«ـــدا خۆیــان حەشــار داوە. ئایــا فیلمــی هێرۆشــیما فیلمێکــی 

باڵــی چەپــە یاخــود باڵــی ڕاســتڕەو؟
ڕیڤێــت: بــا بڵێیــن هەمیشــە جوانیناســیییەکی چــەپ لــە ئارادایــە، ئــەو 
شــتەی ژان کۆکتــو لێــوەی دەدوێ، ئەگــەر فیلمــی هێرۆشــیما ســەر بــە 

باڵــی چــەپ بێــت بــە هیــچ شــێوەیەک نیگەرانــم نــاکات.
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ڕۆمــەر: لــە ڕوانگەیەکــی جوانیناســیییەوە هونــەری مۆدێــرن هەمیشــە 
ســەر بە چەپڕەوە. بەاڵم بەهەمان شــێوە پێویســت ناکا وا بیربکەینەوە، 
کــە دەبێــت هەمیشــە هونــەری مۆدێــرن ســەر بــە باڵــی چــەپ بێــت. 
واتــا بــۆ نموونــە دەکرێــت تێگه یه کــی دیاریکــراو لــە هونــەری مۆدێــرن 
ڕەت بکرێتــەوە و ڕێــزی لێبگیرێــت لــە دەرەوه ی زەمەنێکــی دیاریکــراو، 
ــای دیالێکتیــک. لەگــەڵ  ــە هەمــان شــێوەی، بــەاڵم وەک دژە مان نــەک ب
خۆشەویســتیی بــۆ ســینەمادا نابێــت، کــەس گەشەســەندن ببەســتێتەوە 
بــە کرۆنۆلۆژیییــەوە. بــۆ نموونــە مێــژووی فیلمــی دەنگیــی لــە ســینەمادا 
زۆر ناڕوونــە، لەکاتێکــدا مێــژووی فیلمــی بێدەنــگ دەزانیــن. هــەر بۆیــە 
ڕێنەی فیلمێکی دروســتکردووە، کە دە ســاڵ لە پێش ســەردەمەکەیەتی، 
ئــەوە هەڵەیــە پێمــان وابێــت ئــەو دە ســاڵە ســەردەمی ڕێنــەی و دەبێــت 

لــە ئێســتاوە شــوێن ئــەو زەمانــە بکەوێــت.
ڕیڤێــت: بێگومــان، مــادەم ڕێنــەی دە ســاڵ لــە پێــش ســەردەمەکەیەتی، 
دەســتەبەری  ئۆکتۆبــەر  فیلمــی  بــۆ  ڕاســتەقینە  گەڕانەوەیەکــی  بــە 
دەکات، هــەروەک تابلــۆی Las Meninasـــی پیکاســۆ گەڕانەوەیەکــی 

ــز. ــۆ ڤاالکوێ ڕاســتەقینەیە ب
ڕۆمــەر: بەڵــێ. فیلمــی هێرۆشــیما فیلمێکــە لــە زەمەنــی ڕابــردوو، ئێســتا 
و داهاتــوودا نووقــم بــووە. گرینگییەکــی زۆری بــە داهاتــوو تێدایــە، بــە 

تایبەتــی ئێــش و ئازارەکانــی داهاتــوو.
ــیی ڕێنــەی بدوێیــن  ڕیڤێــت: ئەگــەر دەربــارەی الیەنــی زانستی-خەیاڵیـ
بەهەڵــەدا نەچوویــن، بــەاڵم لەهەمــان کاتیشــدا هــەر هەڵەیــە، چونکــە 
ئــەو تەنیــا دەرهێنەرێکــە ئــەو هەســتە دەگوازێتــەوە وەک بڵێــی، کــە 
ئــەو گەیشــتووه تە جیهانێــک، کــە هێشــتا لــە چــاوی خەڵکیــدا داهاتــووە. 
واتــا ئــەو تەنیــا، کەســێکە، کــە دەزانێــت ئێمــە لــە ســەردەمێکداین، 
ــەی  ــاالن ڕێن ــە کورتییەکــەی ئ ــع. ب ــە واقی ــە زانســتی-خەیاڵیی بووەت ک
تەنیــا، کەســێک لەنــاو ئێمــەدا، کــە بەڕاســتیی لــە ســاڵی ١٩٥٩ـــدا دەژی. 
وشــەی زانســتی-خەیاڵیی بــۆ ئــەو هەمــوو واتــا ناشــرینەکان لەدەســت 
دەدات، چونکــە ڕێنــەی دەتوانێــت جیهانــی مۆدێــرن وەک خــۆی ببینێــت. 
هەڕەشــە  هەمــوو  دەتوانێــت  خەیاڵی-زانســتیی  نووســەرانی  وەک 
و مەترســییەکانمان پێشــان بــدات، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا هەمــوو 



188

بــە پێچەوانــەوەی  لــە مرۆڤــەوە ســەرچاوە دەگــرن.  مەترســییەکان 
فیلمــی مێترۆپۆلیســی فرتــز النــگ و ڕۆمانــی »چارەنووســی بیگوم«ـــی 
ژولــی ڤێرنــە و پاســکال گروســێت، جیــاواز لــەو ڕه وتــه  کالســیکییە 
زانســتیی-خەیاڵیییەی نووســەرانی وەک ڕەی برادبیــری، لۆڤکرافــت 
و تەنانــەت ڤــان ڤۆگتیــش – هەمــوو وەاڵمەکانیــان – لــە کۆتایییــدا 
دەدرێتــەوە – بــەاڵم ڕێنــەی ڕەســەنایەتییەکی گــەورەی هەیــە لــەوەی 
ــت،  ــەوەی نەبێ ــەوە و کاردان ــاو خەیاڵی-زانســتیییەکەدا وەاڵم نەدات لەن
نــەک لەبەرئــەوەی ئــەو ئــەم جیهانــە مۆدێرن و فیوتۆریییــە هەڵببژێرێت 
و قبووڵــی بــکات، بەڵکــو ئــەو بــە ئەشــقەوە و بــە قووڵیــی شــییدەکاتەوە. 
ــەم  ــەی ئ ــۆ ڕێن ــە ب ــن، کەوات ــن و ئەڤینداری ــەدا دەژی ــەم جیهان ــادەم ل م

ــە باشــە و واقیعیشــە. جیهان
»نەرمونیانیــی  ئادیایــی  بــۆ  دەمانگەڕێنێتــەوە  ئــەوەش  دۆمارشــی: 
ســامناک«، کــە لــە چەقــی بیرکردنــەوەی ڕێنه یدایــە. بــۆ ئــەو کۆمەڵگــه  
وەرگرتــووە.  شکڵوشــێوەی  نەناســراویه تییەوە  جۆرێــک  لەالیــەن 
ــت کــێ  ــژراوە، کە،کــەس نازانێ ــەو واقیعــەوە داڕێ کەساســیی جیهــان ل
دەستدرێژکارەکەیە. لە فیلمی شەو و تەم هەندێک کەس لە کارپێنتراس 
یــان برێســت لەدایکبــوون و نازانــن، کــە لــە کۆتایییــدا خۆیــان لــە کەمپــی 
بــە کۆمەڵــدا دەبیننــەوە، لــە کاتێکــدا لــە چارەنووســیان نووســراوە. لــە 
ڕوانگــەی ڕێنەیــەوە جیهــان خــۆی وەک هێزێکــی نادیــار و ئەبســتراک 
دەردەخــات. ئەمــە لــە دەرەوەی ئــەو پێکدادانــەی نێــوان تاکــەکان و 
گەردوونێکــی تــەواو نایاردایــە، کــە جۆرێــک لــە تراژیدیــای جیهانــی 
ــر بەشــی  ــە، دوات ــووە. ئەمــە بەشــی یەکەمــی ئەندێشــەی ڕێنەی لەدایکب
ــەری بەشــی  ــۆ بزوێن ــەوە ب ــە گەڕان ــەی ل ــەوەی ڕێن ــی بیرکردن دووەم
ــی ســەردەمی ڕۆمانتیکــی  ــۆ تێماکان ــەوە ب ــەی گەڕاوەت ــە. ڕێن یەکەمدای
و شــەڕی نێــون تــاک و کۆمەڵگــه ، هــەروەک گۆتــە و الســییکارەکانی، 
وەک ڕۆماننووســە ئینگلیزەکانــی ســەتەی نــۆزدە، بــەاڵم لــە کارەکانــی 
ئەوانــدا شــەڕی نێــوان مــرۆڤ و و فۆڕمــی کۆمەڵگه یەکــی دیاریکــراو 
ــە  ــە ل ــچ کام لەمان ــە کاتێکــدا هی ــی پێناســه  کــراوە، ل ــوو، کــە بەڕوونی ب
کارەکانــی ڕێنەیــدا نییــە. پێکــدادان و شــەڕەکە دووبــارە خــۆی نمایــش 
دەکاتــەوە بــە شــێوەیەکی تــەواو ئەبســتراکت؛ ئەویــش نێــوان مــرۆڤ و 
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ــدا. گەردوون
ڕیڤێــت: ڕێنــەی به رانبــه ر سروشــتی ئێســتای جیهــان زۆر هەســتیارە. 
یەکــەم قۆناغــی کارەکانــی ڕێنەی پێشــاندانی ئەم ئەبســتراکتەیە. دووەم 
ــا  ــی، وات ــەوە لێ ــە بیرکردن ــەم ئەبســتراکتە ب ــە بەســەر ئ ــاغ زاڵبوون قۆن
ــەوەی  ــۆ دۆزین ــر ب ــۆ ئەبســتراکتێکی ت ــی ئەبســتراکتێک ب ــە ڕیزکردن ب

واقیعێکــی کۆنکرێــت.
گــۆدار: ڕێــک تــەواو بــە پێچەوانــەی ڕۆســێلێنییەوە. میهرەبانیــی ڕێنــەی 
ــە  ــە نــەک مەســیحیی. هیــچ ئەندێشــەیەکی خێــر و چاکــە ل مێتافیزیکییی

فیلمەکانیــدا نییــە.
ــەی ئاگنۆســتیکە. ئەگــەر خودایــەک هەبێــت و  ڕیڤێــت: بێگومــان. ڕێن
ئــەو بــڕوای پێبێــت، زۆر لــە خوداکــەی قەدیــس تۆمــاس ئەکوینێــس 
خراپتــرە. ئــەو بــەم جــۆرە بیردەکاتــەوە: ڕەنگــە خــودا هەبێــت، ڕەنگــە 
تەفســیرێک بــۆ هەمــوو شــتەکان لــە ئارادابێــت بــەاڵم هیــچ شــتێک نییــە 

ــەوە دڵنیابیــن. ڕێگەمــان بــدات ل
گــۆدار: وەک ســتراڤۆگینی دۆستۆیۆڤســکی، کــە ئەگــەر ئیمــان بهێنێــت، 
ئیمــان بــەو شــتە ناهێنێــت، کــە ئیمانــی پێــی هەیــە و ئەگــەر ئیمــان 
نەهێنێــت، ئیمــان بــەوە ناهێنێــت، کــە ئیمانــی نەهێنــاوە. لەگــەڵ ئەوەشــدا 
ئایــا لــە کۆتاییــی فیلمەکــەدا ئێمانوێــل ڕیڤــا دەڕوات یاخــود دەمێنێتــەوە؟ 
دەتوانرێــت هەمــان پرســیار بکرێــت دەربــارەی فیلمــی خانمانــی پارکــی 
ڕۆبێــر بریســۆن، کــە لــە خــۆت دەپرســیت ئایــا ئانیــس دەژێــت یاخــود 

دەمرێــت.
ڕیڤێــت: ئــەوە گرینــگ نییــە. شــتێکی باشــە نیــوە بینــەران وا بیــر 
بکەنــەوە ئێمانوێــل ڕیڤــا لەگــەڵ پیــاوە ژاپۆنییەکــەدا دەمێنێتــەوە و 

فەرەنســا. ڕیڤــا دەگەڕێتــەوە  کــە  بیربکەنــەوە،  دیکــە وا  نیوەکــەی 
دۆمارشــی: مارگرێــت دوراس و ئــاالن ڕێنــەی دەڵێــن دەڕوات، دەڕوات 

لەبــەر ئــەوەی هــەر ئــەو ڕێیــە دەمێنێتــەوە.
گــۆدار: ئــەو کاتــە بڕوایــان پێدەکــەم ئەگــەر فیلمێکــی تــر دروســت بکــەن 

و بیسەلمێنن.
ڕیڤێــت: پێــم وانییــە بــە ڕاســتی هیــچ گرینــگ بێــت، هێرۆشــیما فیلمێکــی 
بازنەیییــە. لــە کۆتــا بەشــدا دەتوانــی بــە ئاســانی بگەڕێیتەوە بۆ ســەرەتا 
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و بــەم شــێوەیە بــەردەوام بێــت. هێرۆشــیما پارانتێــزی زەمەنــە. فیلمێــک 
دەربــارەی بیرکردنــەوە لــە ڕابــردوو و لــە ئێســتا. ڕێنــەی زۆر نزیکــە لە 
بۆرخیــس، کــە هەمیشــە هەوڵیــداوە بەجۆرێــک چیرۆکگەلێــک بنووســێت 
کاتێــک دەگەیتــە کۆتــا دێــڕ، خوێنــەر دەبێــت دووبــارە بگەڕێتــەوە ســەر 
ڕســتەی یەکــەم بــۆ ئــەوەی بزانێــت چیرۆکەکــە لەســەر چییــە – بــەم 
جــۆرە و بێوەڕســبوون بــەردەوام دەبێــت – بــۆ ڕێنەییــش هەمــان شــتە. 
ئایدیایــی جاویدانیییــە، بــەاڵم لــە کۆمەڵێــک پشــووی کــورت پێکهاتــووە، 
زەمــەن لــە فیلمــی هێرۆشــیمادا دەکرێــت هــەم بیســتوچوار کاتژمێــر 

بخایەنێــت و هــەم یــەک چرکــە.

***


