
125

طةالويَذى نوىَ
51

لە فارسییەوە: مەریوان هەڵەبجەیی

عەباس كیاڕۆستەمی چەندین ساڵ لەمەوپێش بۆ یەكەمجار بەشداریی فێستیڤاڵی )كان(ی كرد.
لەپاش ئەو جارەوە دوو جاری تر بە هەردوو فیلمی )دە(و )تامی گێالس( بەشداریی كردەوەو فیلمی 
بە  ئەوە  دوای  هێنا.  بەدەست  پێشبركێدا  بەشی  لە  زێرینی  خورمای  چڵە  خەاڵتی  گێالس(ی  )تامی 
لە  بەاڵم  كردەوە،  فێستیڤاڵی  هەمان  بەشداریی  )پێنج(  ئەفریقا(و  سی،  بی،  )ئەی،  فیلمی  هەردوو 

ئەزموونێكی 
خۆش

گفتوگۆی ڤارایتی لەگەڵ عەباس كیاڕۆستەمی-دا
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عەباس  فیلمی  دواین  پێشبركێ .  بەشی  دەرەوەی 
كیاڕۆستەمی )كۆپی لە بەرامبەر ئەسڵدا( بەرهەمی 
لە  گیراوە،  وێنەی  ئیتاڵیا  توسكای  لە  واڵتەو  سێ  
63یەمین فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی )كان(دا خەاڵتی 
رەخنەگرە الوەكانی وەرگرت، بەاڵم ئەوەی زیاتر بووە 
بەجێگای سەرنجی هەمووان خەاڵتی باشترین ئەكتەر 

درایە ژولیت بینۆش بۆ ڕۆڵبینین لەم فیلمەدا.
پاش  فیستیڤاڵداو  لە  فیلمەكە  نیشاندانی  لەدوای 
لەگەڵ عەباس  رۆژنامەنووسان  دیداری رەخنەگران و 
ئەو  دوابەدوای  فیلمەكەداو  ستافی  كیاڕۆستەمی و 
ستایشە زۆرەی فیلمەكە، كە لەالیەن رەخنەگرانەوە 
باڵوكراوەی  نووسینگەی  لێپرسراوی  فایبوارلی  كرا 
ئەنجام  لەگەڵدا  گفتوگۆیەی  ئەم  رۆما  لە  ڤارایتی 

داوە، كە لێرەدا دەیخەینە بەردیدەی خوێنەران.
چۆنێتیی  باسی  كیاڕۆستەمی  گفتوگۆیەدا  لەم 
بیرۆكەی  كە  دەكات،  فیلمە  ئەم  بەرهەمهێنانی 
فیلمەكە چۆن لەالی دروست ئەبێت و ژولیت بینۆش 
چۆن خەونی ئەوەی هەبووە، كە لە دوای وەرگرتنی 
خەاڵتی ئۆسكار بە پەیامنێرێك دەڵێت حەز ئەكەم 

لە فیلمێكی عەباس كیاڕۆستەمیدا رۆڵ ببینێم.

كە  كاتدا  هەمان  لە  ئەسڵدا(  لەبەرامبەر  *)كۆپی 
ئەو  سەرگەرمكەرەو  فیلمێكی  ناوەرۆكە،  پڕ  زۆر 
زۆر خۆش  بەرهەمهێنانی  كە  ئەگەیەنێت  هەستەش 

بووە، وابوو؟
-ژیل ژاكوب پێی وتم هیچ كاتێ  نابێت بڵێی كاتی 
ئەبێت  بووە.  ئاسان  و  خۆش  فیلمێك  وێنەگرتنی 
بووە،  قورس  كارێكی  چەشتووەو  ماندووێتت  بڵێی 
كە  فیلمەی  ئەو  وایە  پێیان  خەڵكی  گەروانەبێ  

دروستتكردووە بایەخی ئەوەی نییە ببینرێت. ئەگەر 
بلیت  ناچاربن  ئەوان  نابێت  نەكێشابێت،  سەختیت 
من  لە  ئەو  وایە  پێم  ببینن.  فیلمەكە  بڕۆن  بكڕن و 
باشتر ئەزانێت لەگەڵ ئەوەشدا ئەبێت دانی پیابنێم 
لەكاتی وێنەگرتندا زۆر خۆشمان گوزەراند و )كۆپی 
خۆشترین  لە  بوو  یەكێك  ئەسڵدا(  بەرامبەر  لە 
ئەزموونەكانی ژیانم. بەاڵم نابێت رێنماییەكەی بەرێز 

ژاكوب لەبەرچاو نەگرم.
زۆر  ئەزموونە  لە  یەكێ   باسی  ئەوە  لەبەر  هەر 

قورسەكانی بەرهەمهێنانی ئەم فیلمە ئەكەم:
بینۆش  ژولیت  هەیە  فیلمەكەدا  لە  سكانسێك 
شوفێری دەكات، دوو كامێرای زۆر گەورە بەرامبەری 
نەیدەتوانی بەهیچ شێوەیەك  لەبەر ئەوە  بوو، هەر 
وێنەگرتندا شەش  لەكاتی  ببینێ .  خۆی  بەرامبەری 
هەوا  رۆژە  ئەو  بووین و  ئوتۆمبیلەكەدا  لەناو  كەس 
زۆر گەرم بوو، ئێمە لەبەر هەتاو نەمانتوانی كەڵك 
ده كەم  باسی  جۆرەی  بەو  وەرگرین.  موبەریدە  لە 
ئەو بەهیچ جۆری نەیدەتوانی جادەكە ببینێ ، بەاڵم 
ئوتۆمبیڵەكەی  بەجۆرێكی سەرسورهێنەر كۆنترۆڵی 
شۆفێریی  هەم  چۆن  ساتەدا  لەو  نازانم  دەكرد. 
دەكرد، هەم رۆڵی دەبینی، دیالۆگەكانی دەوت. زۆر 
دەترسام دواجار تووشی پێكدادان بین. بەاڵم ئەوە 

رووی نەداو ئەو زۆر باش بوو.
سەرسورهێنەرە،  فیلمەدا  لەكۆی  بینوش  *ژولیت 
ئایا )كۆپی لەبەرامبەر ئەسڵدا(ت، بۆ ئەو نوسی؟ 

هاوكاریی ئێوە چۆن دروستبوو؟ 
بەم  كارەكە  نووسراوە،  ئەو  بۆ  فیلمنامەكە  -بەڵێ ، 
خەاڵتی  ئەو  كە  كاتێك  پێكرد.  دەستی  چەشنە 
ئۆسكاری بۆ فیلمی )نەخۆشە ئینگلیزەكە( وەرگرت، 
یەكێک لە هاوڕێ  پەیامنێرەكان لێی پرسی: )ئێستا 
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لە  یەكێك  ناتەوێت  وەرگرت(  خەاڵتەت  ئەم  كە 
دابووەوەو  وەاڵمی  ئەویش  هۆلیۆدییەكان؟  ئەكتەرە 
راستی  بە  دەرهێنەرەی  ئەو  )نەخێر  وتبووی: 
ئەمەوێت لەگەڵیدا كاربكەم، عەباس كیاڕۆستەمییە( 
بە  كردووە،  وای  قسەیەكی  ئەو  بیستم  كە  كاتێ  
ژولیت  دواتر  مانگێك  چەند  غافڵگیربووم و  راستی 
بینۆشم بینی. ئەم مەسەلەیە ئەگەڕێتەوە بۆ دوانزە 
ساڵ لەمەوپێش و من كەم تا زۆر لەم دوانزە ساڵەدا 
بیرم لەوە ئەكردەوە لەسەر چ پرۆژەیەك كار بكەم 

كە ئەویش هەست بە نزیكایەتی بكات لەگەڵیدا.
ژولیت بینۆش چەندساڵە لەمەوپێش هات بۆ ئێران 
لە  نەك  نافەرمی  زۆر  من  ببینێت و  من  ئەوەی  بۆ 
رادەی فیلمێكدا ئەم مەسەلەیەم پێ وت. هەڵوێستی 
نیشانیدا  كە  ئەو جۆش و خرۆشەی  و  ئەو  رواڵەتی 
پێكهاتەی فیلمەكەی بۆ وێنا كردم. رەوتی گێرانەوەی 

چیرۆكەكە پێكهاتەی فیلمەكەی پێدام.
ئەو  لەبەرامبەر  هەم  ئەسڵدا(  بەرامبەر  لە  )كۆپی 
چیرۆكەی كە گێڕامەوە بەرهەم هات و هەم ناسینی 
من بۆ ئەو و ئاشنابوونم پێی وەك ژنێكی ناسك و بە 
هەستیارییەی تایبەتی خۆیەوەو ئەوەی كە لەبارەی 
ئەمزانی،  منداڵەكانیدا  لەگەڵ  پەیوەندیی  ئەوەوەو 

سەرەتای كارەكە بەم جۆرە بوو.
*كۆپی لە بەرامبەر ئەسڵدا یەكەمین فیلمتە كە لە 

دەرەوەی ئێران دروستت كردووە؟
-نەخێر وانییە، هیچ كام لەو پەیامنێرانەی كە قسەیان 
لەگەڵ كردووم سەرنجی ئەم خاڵەیان نەداوە كە من 
هەردوو فیلمی )ئەی، بی، سی، ئەفریقا( و  )بلیت(
م لە دەرەوەی ئێران دروستكردووە، بەاڵم )كۆپی 
لە بەرامبەر ئەسڵدا( یەكەمین فیلمی درێژمە، كە لە 

دەرەوەی ئێران دروستكراوە.

*لەبەر ئه وەی خۆم خەڵكی ناوچە فلۆرانسم، جێگای 
سەرنج بوو بۆم )تۆسكانی(یت هەڵبژاردو وێنەگرتنی 

فیلمەكەت له وێ ئه نجام دا؟
ئەم فیلمە بەبێ  فلۆرانس بوونی نەدەبوو. نووسەری 
ئەڵێ   فیلمەكەیە(  پاڵەوانی  )كە  فیلمەكە  ناو 
بیرۆكەی كتێبەكەی خۆی، كە وەك خودی فیلمەكە 
فلۆرانسەوە  لە  ئەسڵدایە(  بەرامبەر  لە  ناوی)كۆپی 
وەرگرتووەو منیش ئەتوانم بڵێم بیرۆكەی فیلمەكە لە 
فلۆرانسەوە وەرگیراوە. )كۆپی لە بەرامبەر ئەسڵدا( 
راستی  چیرۆكێكی  بنەمای  لەسەر  زۆر  تا  كەم 

دروستكراوە، كە لەوێ  رووی داوە.
پێبدەین،  درێژە  ئەكتەرەكان  دەربارەی  *گفتوگۆ 
ئەكتەری  دوو  سەرنجەكە  جێگای  زۆر  من  رای  بە 
ناپرۆفیشناڵ لە فیلمەكەتدان هه ن، یەكیان )ویلیام 
)ئانجلۆ  ئەویتریان  ئۆپێرایەو  گۆرانیبێژی  سیمیل( 
لەبەرهەمهێنەرانی بەرهەمەكەتە، كە  بارگالو( یەكێ  

رۆڵێكی كورتی هەیە؟
ئەكتەرێكی  دانانی  وابوو  پێم  سەرەتادا  -لە 
كارێكی  بینۆش  ژولیت  بەرامبەر  لە  ناپرۆفیشناڵ 
 .2008 هاوینی  لە  دواترو  بەاڵم  بێت،  پڕمەترسی 
ئەكرد،  ئۆپرێتم  دەرهێنانی  كاری  هاوكات  كە  دا 
ویلیام سیمیلم بینی و  زانیم ئەو زۆر لە كەسایەتیی 
فیلمەكەی منەوە نزیكە. ئەمە یەكەمین هۆكار بوو 
ئەو گونجاوە  وابێت  پێم  ئەوەی من  بووە هۆی  كە 
ئەوەبوو  مەسەلەكە  تری  الیەنێكی  رۆڵە،  ئەو  بۆ 
ئەهێنێ   ئەوە  هەیەو  ئەوەی  بایەخی  وابوو  پێم  كە 
ئەم  نەناسراو  ئەكتەرێكی  ئەمویست  بكەین،  ریسك 
فیلمەكە  ئەكرد كە  وای  ئەوەی  لەبەر  ببینێ ،  رۆڵە 
زیاتر جێگای باوەڕ بێت. من زیاتر حەزم ئەكرد ئەو 
بە  ئەوەی  بۆ  بەفیلمەكە  بدات  خۆی  رەسەنایەتیی 
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الیەنێكی  نێوانەشدا  لەم  بخولقێنێت.  رۆڵ  عەمەلی 
بینۆش  ژولیت  ئەوەبوو  ئامانجم  هەبوو  سێیەم 
خۆی  پیشەگەربوونی  پرۆفیشناڵی و  ئەكتەربوونی 

بخاتەوە.
ئەكتەرێكی  بە  بەرامبەر  ئەو  بەدڵنیاییەوە 
ناپرۆفیشناڵ باشتر ئەیتوانی ئەم كارە ئەنجام بدات، 
ئەوەی  لەبەر  غافڵگیربووین،  هەمووان  ئێمە  بەاڵم 
ویلیام سیمیل ئەكتەرێكی بەتوانای لێدەرچوو، بە 
لێهاتووییە  لە  كەڵكی  بینۆش  ژولیت  كە  چەشنێ  
كاتدا  هەمان  لە  وەرگرت و  خۆی  پیشەگەرییەكەی 
بە راستی ئەو فەزایەی دروستكرد كە ئەو كەسێكی 
ئەم  باگالوشەوە  ئانجلوبار  لەبارەی  واقیعییە. 
ئەو  هەرچەند  بوو،  شێوەیە  بەم  هەر  مەسەلەیە 
لەسەره تاوە بەرگریی كرد، بەاڵم لە دواجاردا قبوڵی 
كردو بە راستی تووشی سەرسورمان بووم لەجۆری 
رۆڵبینینەكەی، بەتایبەت لە یەكێك لە دیمەنەكانی 
فیلمەكەدا سەیری كوڕەكەی ژولیت بینۆش ئەكات 

كە بەرای من زۆر جوانە.
*لەم رۆژانەدا لەكوێ  ئەژیت؟

-من لە تاران ئەژیم، بۆ وێنەگرتنی فیلمی )كۆپی 
بەجێهێشت،  واڵتم  مانگ  دوو  ئەسڵدا(  لەبەرامبەر 

ئێستا لە كان-م و دواتر ئەگەڕێمەوە بۆ ئێران.
*پرۆژەی دواترت چییە؟

فیلمی  پێش  بڕیاربوو  كە  فیلمێكە  دواترم  -فیلمی 
)كۆپی لە بەرامبەر ئەسڵدا( دروستی بكەم، بەاڵم 
ناوی  بەرهەمهێنانی دواكەوت. ئەم پرۆژەیە جارێ  
)باوك و كوڕ(ەه، وێنەگرتنی لە مانگی سپێته مبەردا 
ئەكتەری  بەهداد  حامد  دەستیپێئەكات و  ئێران  لە 
ئەستەمە  ئەبینێ .  تیا  رۆڵی  ئێرانی  پرۆفیشناڵی 
لەبەر  بكەم،  قسە  فیلمەكەوە  بابه تی  لەبارەی 

ئەوەی پێكهاتەی گێڕانه وه ی نییە، بەاڵم بیرۆكەی 
دروستكردنی ئەو فیلمە چەند ساڵێكە لە زەینمدایە، 
باڵوكردنەوەی  مافی    mk2 كۆمپانیای  وایە  پێم 

نێونەتەوەیی فیلمەكەی لە ئەستۆدا بێت.
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