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 یلماز گونیئ

(٧٣٩١ -٧٣٩١) 

 نویسندە، سناریست، کارگردان، هنرپیشە.

 

یلمازگونی سە سال قبل از جنگ جهانی دوم در یک خانوادە کشاورز، در یکی از روستاهای ئ

کردستان جنوب ترکیە بە دنیا آمد. او همراە با کار در مزرعە بە خواندن پرداخت. زمانی کە برای 

آنکارا رفت "عزیز نسین، یاشار کمال، تولستوی، داستایوفسکی، چخوف، تحصیالت دانشگاهی بە 

 شناخت. اشتاین بک، کالدول، سیلوینە و..." را می

کارهای سخت همراە با تحصیل در آنکارا او را بە جانب ادبیات بە مثابە فریادی در برابر دردها 

های اوست. این  صە کودکیمنتشر شد، کە بیشتر ق ٧٣٩٩کشاند. اولین مجموعە قصە او در سال 

" فیلمساز ئیلمازاو را بە جامعە هنری، روشنفکری ترکیە شناساند و باعث شد کە "عاطف  مجموعە

هوشمند ترکیە او را بە همکاری دعوت کند. گونی بە عنوان بازیگر، فیلمنامە نویس و بعدها دستیار 

 کرد. کارگردان با عاطف همکاری می

موجب دستگیری او از جانب حکومت ترکیە بە  ٧٣٩٧ە با سە غریبە" در انتشار رمان ارزندە "معامل

 شد. او را بە یکسال و نیم زندان و شش ماە تبعید محکوم کردند. ،اتهام چپ و ضد حکومت بودن

( چهرە محبوبی از او در میان مردم  ٧٣٩٩های مختلف بعد از زندان و تبعید ) بازیگری در فیلم

یر و بە زندان گدست اتهام همکاری با دانشجویان معترض ی فیلم بینوایان بەبردار ساخت و هنگام فیلم

آزاد شد. فیلم "رفیق" او  ٧٣١١ماە زندان بدون محاکمە، در عفو عمومی سال  ٧١افتاد. بعد از 

هایی است کە زندان در او بە وجود آوردە است. فیلم دیگر او "اضطراب"  سرآغاز انعکاس احساس

سال زندان  ٧١ونکە بار دیگر بە اتهام سوء قصد بەجان یک قاضی محاکمە و بە چ ،نیمەکارە ماند

 سال تقلیل یافت. ٧٩محکوم شد کە در دادگاە دوم بە 

پشتیبانی افکار عمومی اروپا از گونی این امکان را در زندان برای او بە وجود آرد کە اجازە نوشتن 

، و "یول" است. او این فیلمنامەها را برای دوستانش داشتە باشد کە ثمرە آن فیلمنامەهای "گلە"، دشمن"

 کشیدند. ها بە تصویر می فرستاد و آن ندان میرج از زدر خا

جا فیلم نیمەکارە "یول" را  در آن از مرخصی زندان استفادە کرد و بە سویس گریخت. ٧٣٩٧گونی در 

 با "شریف گورن" تمام کرد کە در همان سال برندە جایزە اول کان شد.

من در این فرصت سە اثر او "گلە، یوڵ و دیوار" را برای بررسی انتخاب کردەام کە بەنظر من آثاری 

هستند کە توان و بینش هنری و فلسفی گونی را چە بەعنوان فیلمساز و چە بەعنوان روشنفکر نشان 

 دهند. می
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ناچار است گلە گوسفند خود را  ،گلە داستان کوتاهی دارد. گلەداری بەخاطر بدهکاری بە سلم فروشان

برد. زن پسر بزرگش مریض است و  بە شهر ببرد و بفروشد. پسرهایش را هم بە چوپانی با خود می

شوند با مشکالتی  برند. در راە، بەویژە زمانی کە سوار قطار می او را هم برای معالجە با خود می

شود. راە دور کوهستان تا آنکارا باعث  یشوند کە سبب از بین رفتن شماری از گوسفندها م روبرو می

پیشامدها ازهم رسند. خانوادە گلەدار در اثر این  ها شدە و با قیمت مناسب بە فروش نمی الغر شدن دام

 ماند. میرد و پسر بزرگش سرگردان می پاشد و عروسش می می

تماعی قصە چگونە است و حال بار دیگر بە این داستان نگاە کنیم تا ببینیم دید گونی نسبت بە بستر اج

را طرح کردە است. گلەدار سرکردە یک خانوادە پدرساالر است. در شروع فیلم  بەچە شیوەای آن

دهد: پدر، پسر بزرگش را کە خود صاحب خانوادە است  گونی این مسئلە را بە این شکل نشان می

زند و  اش را می خود زن مریضاندازد. او نیز بەنوبە  زند، اما او بە تسلیم سرش را پایین می کتک می

های فیلم  فهمیم کە زن بە تمامی الل است. رمزی کە شروع سمبل گوید. در ادامە می زن هیچی نمی

ماندگی جامعە کە  دادن عقب برند، اشارەای جهت نشان است. برای درمان مریض بە دعانویس پناە می

بینیم کە دچار سرع  کوچکتر را می هنوز در حد باورهای خرافی ماندە است. در صحنەای دیگر پسر

شود. یعنی کە امیدی بە ادامە این شیوە زندگی در نسل دیگر نیست. در صحنەهای دیگری  می

فروش دورەگرد کە  کار و خرازی شوند: آمدن طلب جنبەهای تهدید کنندە این شیوە زندگی نشان دادە می

کە خود گویای  کند نیر و کرە عوض میخوردەریزهایی مانند آینە و النگو را با پوست و پشم و پ

را بیشتر  فر ما آنعە شهری است. در ادامە و در طول سو تمایل این جامعە بە جام ها وابستگی نیازها،

 کنیم. لمس می

است، صورت گلەدار در  زدن افتد، ابتدا دیداری است با تراکتوری کە در حال شخم گلە بەراە می

، هجوم تکنولوژی دشکاف رشت گاوآهن تراکتور کە سینە زمین را مینمای درشت و پیوند آن با نمای د

 کند اما شناختی از آن ندارد. کند. خطری کە گلەدار حس می را بە این شیوە زندگی بەخوبی بازگو می

افتد، کە بە گمان من اگر بیشتر روی این  رور سیاسی اتفاق میر ورود بە شهر، در میان گلە یک تد

نمایاند کە عدەای هرچە دلشان  مانند بود. گونی جامعەاش را بە گلە گوسفندی می شد بی صحنە کار می

چرخد و کاری از دستش ساختە  دهند. گلەبان نیز سرگردان بەدور خود می بخواهد با آن انجام می

داند کە برای سوار کردن گوسفندها بە قطار باید رشوە بدهد. درد دیگر  نیست، اما با همە پریشانی می

 عە مورد نظر گونی.جام

ها گاە  جامعە کند. گرچە موضوعگونی سعی کردەاست این سفر را وسیلەای برای نمایاندن چندوچون 

 رسانند. شوند اما پیامشان را می بە صورت سادەای طرح می

هایش، و در  ەای بە داخل قطار و جلب پسر کوچک بە همخوابگی و دزدیدن پولرویداد آمدن فاحش

ها را  کنند و چند نفر دیگر آن ا با سرعت و تردستی گوسفندها را از قطار پرت میهمین زمان دزده

دهند. چوپان نیز دچار سرع شدە و  کند جا می کشند و در ماشینی کە همراە قطار حرکت می تیغ می

رحم جامعە انتخاب یک زن شل برای این صحنە  های بی خبر است. گذشتە از طرح ویژگی بی

برند. این  ساز است. در شهر نیز زنان در وضعیت بهتری بەسر نمی ری فیلمدهندە هوشیا نشان

جا با همە این اتفاقات نە  خورد. تا این حساسیت گونی بە وضع زنان در تمام کارهای او بەچشم می

کە جوانی را  ماند، دو ژاندارم در حالی جواب نمی ژاندارمی هست و نە پولیسی، اما این سئوال بی
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شوند. جوان سازی بە همراە دارد و برای کمک بە موسیقی فیلم هم شدە  ند سوار قطار میدستبند زدەا

دادن مشغولیت  نوازد. این صحنە در بافت داستان نیست اما پس زمینەای است برای نشان نغمەای می

شناسد. این صحنە با  ن و روشنفکران برای خود نمیاکمیتی کە دشمنی جز هنرمنداحاکمیت. ح

ی از شهر آنکارا، تصویر مجسمە آتاتورک، سربازها، پوسترهای سکسی سینماها و بیشتر تصویرهای

 . یک معرفی سانسور زدە از پایتخت.شود از همە جو نظآمی تکمیل می

آید و از خریدن  خریدار گوسفدها با یک ماشین بزرگ آمریکایی بە بازار حیوان فروشی می

دادن ارباب اصلی، یعنی  بەجا، اما نەچندان تازە برای نشان کند. کنتراستی گوسفندهای الغر امتناع می

 آمریکا. 

گردد. پسر بزرگ زنش را بە خانە نیمەکارە  شود و باز نمی پسر کوچکتر در میان جنگل شهر گم می

کە حرفی زدە  میرد، بی آن برد کە دوستی سرایدار آن است. زن همان شب می بی در و پیکری می

دهد. گلەدار  دوزد کە مرد مسلحی را در سنگر نشان می بە پوستری چشم میباشد. و مرد سرگردان 

 آید. شکستە در کار گوسفندها بەزانو درمی خستە و درهم

برند و  جامعە نوبنیاد هنوز بی دروپیکر است و کارگرهای راندە شدە از دهات جز نوکری سهمی نمی

هایی بە این صراحت پرهیز  یجەگیریراە نجات هنوز پوستری است بر دیوار. گونی بعدها از نت

خواهم سئوالی را مطرح کنم. آن مردی کە از کوهستان،  کە بە آن بپردازیم می کند، اما قبل از این می

دهد، یا ان برادر کوچکتر کە  اش را از دست می آید و هستی از یک زندگی سنتی و فئودالی بە شهر می

 بلعد آیا خود گونی نیست؟ شهر او را می

بینیم اما نسل گونی نسلی است کە خود شاهد تغییر  د نە درست بە این شیوە کە در فیلم گلە میشای

ا تمام وجود آن را تجربە کردە و درد و جامعە از فورماسیونی بە فورماسیون دیگر بودە است و ب

ە موفق آزارهایش را چشیدە است. گونی برآن است کە این سفر اجتماعی را نشان دهد، اما تا چەانداز

فیلم یول در این زمان راە درازی  ند متفاوت باشد. بەگمان من سناریو نویستوا بودە است، نظرها می

شد گفت سناریست گلە،  کشت می را پیشرو دارد تا بەآن پختگی برسد. اگر گونی زن فیلم را نمی

سناریوی پول را در ذهن پروردە بودە است و در پی نشان دادن زمینەهای آن است. اما بەهرحال 

 است.توان گفت کە خالق یول فیلم گلە را از یاد نبردە بودە  می

در کل، فیلم گلە برای سینمای ترکیە آن زمان و حتی حاال نیز فیلمی متفاوت و روشنفکرانە محسوب 

شود. سینمای ترکیە گرچە از قدمت زیادی برخوردار است اما درست مانند سینمای همسایەاش  می

مانند جز بازتاب  ها بە همەچیز می چنان زیر پنجە سانسور خفە شدە کە در بهترین شرایط فیلم ایران آن

 شرایط حاکم برجامعە و فرهنگ و هنر جامعەشان.

شک هر اثر هنری بخشی از اندگی هنرمندش است و او بە گونەای آن لحظات را زندگی و تجربە  بی

کردە است. البتە این همە آن چیزی نیست کە هنر الزم دارد. زندگی روزمرە بەخودی خود هنر 

فە و دیگاە یا احساس تازە و ویژەای در آن منعکس شود. هرچە این شود کە فلس نیست. زمانی هنر می

دهندە شکوفایی بیشتر هنر و کار بیشتر هنرمند است. این مقدمە  فلسفە و این احساس عمیقتر باشد نشان

را از این رو آوردم کە بگویم: تجربە زندان برای گونی شرایط خلق یول را فراهم کردە است و فلسفە 
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نامە حضور دارند  هایی کە در این فیلم گوید "آدم فکر او طراحی کردە است. خود او میزندان را در 

 ."شناسم همە کسانی هستند کە خود می

شیوە داستانی یول یکی از شیوەهای پیچیدە هنر روایتی است. شروع و پیش بردن چند روایداد بە 

ود جا و غذا، یا گرفتن رشوە یا شاید بەخاطر کمب –های ترکیە  صورت همزمان و همراە. در زندان

دهند کە بە خانەاش برود  برای مدت معینی بە زندانی مرخصی می -چیزهای دیگر کە من اطالع ندارم

ە است. اسم پنج هایی ساختە شد م یول در چنین فرصتو پس از اتمام مدت بە زندان باز گردد. خود فیل

 یوسف کە قفس قناری همراە دارد در اولین گیرند. شود و برگ آزادی موقت می خواندە می زندانی

 شود، چرا کە برگەاش را گم کردە است. گرداندە میپاسگاە کنترل سر راە بە زندان بر

رود. پدر و  روسی کند. محمد بە جستجوی زن و بچەهایش بە خانە پدرزنش میرود کە ع مولود می

دانند  او را مسئول مرگ برادرشان میشوند، چرا کە  برادرهای زن مانع دیدار او با زن و بچەاش می

کە ترسیدە است و از مهلکە فرار کردە مقصر  کە در حادثەای کشتە شدە و محمد را بەخاطر این

شوند، کە کمی  فراری می -البتە با رضایت خود زن–او پنهان از چشم پدر و برادرها بازنش دانند. می

هم موقعی کە بە  شوند. آن بچەهایشان کشتە می بعد در قطار هر دو بەدست برادر زن در مقابل چشمان

 کە در توالت قطار باهم بودەاند در زندان قطار هستند. اتهام این

گردد و در اولین شب شاهد درگیری پیشمرگەها با نیروی دولتی  عمر بە دهشان در کوهستان برمی

آورند.  بە دە میاست. فردای آن روز جسد برادرش را هممراە با جسدهای دیگر برای شناسایی 

شود. در حالیکە دختر دیگری را  براساس یک رسم محلی عمر خودبەخود شوهر زن برادرش می

 شود. دوست دارد. سرانجام از طریق مرز فراری می

شود  رسد متوجە می توان گفت داستان محوری فیلم است، وقتی بەخانە می سعید در داستان پنجم کە می

نت کردە است و حال در طویلە خانە پدرش زندانی است و همە کە زنش در غیاب او گویا خیا

الف توصیە پدر و بردادر زنش را بەدست خودش بکشد. سعید برخبەراە سعید هستند کە برود و  چشم

برد  کشد، اما بی برگ و لباس کافی او را در میان برف و سرمای کوهستان باخود می او را نمی ،زنش

 زند. میکە در نتیجە زن از سرما یخ 

عمیق از داستان زندگی انسان. یک زندانی  ها ابزارهایی هستند برای بازگویی فلسفەای و همە این

خودش نیز زندانبان دیگری است. با این دید گونی بەدنبال  اودارای یک قفس قناری است. 

دان و کاود و در همەجا زن افتد و گوشە و کنار جامعە را می هایش بەراە می های داستان شخصیت

 یابد. بان می زندان

 ندر بیرون از زندان پاسگاەهای بازرسی هست، زندانی در حلقەای بزرگتر و این حلقەها همچنا

ها تنها بە دیوارهایی کە محوطەای  روند تا بە مرز برسند کە با سیم خاردار محصور شدەاند. زندان می

دهد. زندان تعصب،  شوند. گونی در هر تصویر یک زندان بەما نشان می را دربر گرفتەاند محدود نمی

ها  و در این زندانسوادی و از همە دردناکتر پدرساالری.  کینە، حسادت، کهنەپرستی، دین، مذهب، بی

 شوند. رحمانە قربانی می اولین زندانیان زنان هستند کە بی

کە  شود. زنی بە اتهام این کە با شوهرش فرار کردە است، بەدست برادرش کشتە می  زنی بە جرم این

و حکم کشتنش  مانند دام در طویلە زنجیر شدە، ەدر نبود چند سالە شوهرش مرد دیگری را خواست
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کە مردان حق رفتن بە فاحشەخانە را هم دارند. زنی بدون حق انتخاب از  است. در حالیصادر شدە 

رسد. دختری قرار است زن مردی شود کە خود هنوز زندانی  برادری بە برادر دیگر بە ارث می

های لخت در قفسی ریختە  ند، همچون میمونهستآزاد  از هر قید و بندیهایی کە ظاهرا  است. حتی زن

 کنند. بانشان کرایە می د و با پول از زنداننآی و مردها بە تمایشان میشدەاند 

کردە است.  گونی با هوشمندی از این پیش قظاوت کە زنان را آخرین حلقە زندانیان بدانیم، پیشگیری

راقبت هستند. دو زن کە خود را در چادر سیاە پیچیدەاند از دخترشان م بانان دیگری زنان خود زندان

کە حق و حسابش را بپردازد، او  کنند کە مبادا نامزدش پیش از آن یبش میو سایە بە سایە تعقکنند  می

های پدرساالنەی مرد فقط با نگاە تسلیم و رضا پاسخ  را ببوسد، و دختر در مقابل شرط و شروط

 دهد. می

ست. جایی کە اسمش را زندان گذاشتەاند، خود در زندان بزرگتری جای گرفتە کە اسمش کشور ا

های ریز و درشت است. هرکس در همان حال کە خود زندانی است،  همەجای دیگر هم پر از زندان

نهد و در این کار نە کسی  بان نیز هست. همان زنجیری کە برپای خود دارد در پای دیگران می زندان

یستم نکتە است. همە در یک سگناە. همە ارزش فیلم هم بە همین یک  گناەکار است و نە کسی بی

ون و چرایش این بند هزار بند چ ای قرار دارند کە نتیجە بی سانیی یا بهتر بگوییم در روابط اناجتماع

 است.

تمامی فیلم پرداختی سادە و شگفت دارد. این اندشە بە زبانی سادە و در البالی زندگی عادی نشان دادە 

یم بگوییم بەخاطر این فیلم گذاشتە شود. هیچ چیز مصنوعی در روابط و بافت قصەها نیست کە بتوان می

توانیم یا  کنیم اما نمی ها زندگی می بینیم، با آن هایی است کە هر روزە می شدەاند. هرچە هست همان

 خواهیم کە فریادی بزنیم. دانیم و نمی دانیم، یا می نمی

مربوط ها  یندانم تا چە اندازە ا کاری و صحنەهایی زیبای هنری است. من نمی فیلم سرشار از ظریف

 .است نامە نویس است یا کار شریف گورون کارگردان فیلم فیلمبە 

اند و زن در پشت در بستە مشغول  مانند: صحنە حیاط خانە محمد کە پدر و پسر مشغول قصابی

کە از نفس افتادە است  خیاطی است. یا سرپیچە و حجاب زن در توالت قطار. شالق زدن اسب زمانی

گیر  کە زن از سرما مچالە شدە است. یا کور و زمین زدن در همان محل هنگامی و تکرار همین شالق

 دهد. بودن پدری کە فرمان کشتن می

 یکسان بودن شمارە سلول زندان و شمارە اتاق فاحشەخانە. ١مانند: تابوی شمارە 

المثل شاید  ضربدهد. اشارەای بە این  عید را آزار میدردی کە از شروع تا انتهای فیلم سمانند دندان 

 کشد. "زن مثل دندان کرم خوردە است اگر درد کرد باید کشید." اما او نمی

و یک تصویر بەجا برای پیوند دادن بخشی از قصە سعید، هنگامی کە پس از مرگ زنش و 

کند. اگر این  آورد و با اندکی تامل دوبارە در انگشت می دربازگشت بە زندان حلقە نامزدی را در می

دانستیم آیا او هم تسلیم بی  دانستیم این مرد بە مردن زنش راضی بود یا نە؟ نمی نبود ما نمی تصویر

رحمی انسان است و معلوم  هاست یا نە؟ چون در این قصە طبیعت عامل بی چون و چرای قانون سنت
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ە گوید ک افتاد سرنوشت زن چگونە بود. این تصویر می نیست اگر این قصە در تابستان اتفاق می

 مرد. نمی

تازند و بە شیوە آرام  خواهم آن تصویر را کە دو برادر کرد در کنار هم اسب می من با اجازە گونی می

شود بە آخر قصە بیاورم. این تصویر مانند آرزو است. مثال خیال. آرزوی رهایی از  نشان دادە می

ین است این چنین خواهد بود. پیوندد. دست کم تا زمانی کە دنیا چن زندان. خیالی کە بە واقعیت نمی

شوند. البتە این تصویر خیلی از منتقدین را بە اشتباە  عاشقان این راە نیز همچون برادر عمر کشتە می

 انداختە است.

از زندان  کە کند شکستن زمان در فیلم است. هنگامی مورد دیگری کە بە عمق فلسفی فیلم کمک می

ن عمر تابستان است. در داستان سعید زمستان و... این شوند هوا بهاری است. در داستا آزاد می

همەجا هستند و  نیستند. در هر زمان و درها فصلی  ین زندانبەخودی خود تاکیدی است بر اینکە ا

 ادامە دارند.

نی تنها متوجە رژیم تر از همە این است کە بە خالف تبلیغات نادرست، تیغ انتقاد گو همبرای من م

های جامعە  این فیلم تا بە این اندازە کوتە بینانە نیست. بلکە روی او بە همە انسانعنی ترکیە نیست. ی

است. زیرکی و هوشیاری گونی او را از پرداختن بە علل محدود مبری داشتە است. او خواستە 

بان هستیم. همە دیکتاتورهای کوچک هستیم. از این  ها را در بر گیرد. همە زندان قصەاش همە انسان

توان از نواقص کوچکی کە در فیلم هست چشم پوشید  ە این فیلم تا آن اندازە ارزشمند است کە میدیدگا

 مانند بود. کە اگر نبود این فیلم در نوع خود بی

** 

گونە کە از فیلمولوژی گونی پیداست او انسان بسیار پرگاری بودە است. سالی یک فیلم منهای  انهم

جایزە اول کان بالفاصلە فیلم دیگرش دیوار را شروع کرد و سال های زندان. او بعد از گرفتن  سال

 بعد آن را بە جشنوارە کان فرستاد کە در بخش مسابقە پذیرفتە شد.

برای نگاە کردن بە فیلم دیوار باید کمی بە عقب برگردیم، از فضای فلسفی یول بیرون بیاییم و گونی 

 آید. بدانیم چرا فیلم دیوار بەوجود می را این بار همچون یک پارتیزان سیاسی ببینیم، تا

، بیست ٩٦و  ٩٦های  گونی روشنفکر چپ سرزمین پرتضادی چون ترکیە است و پروردە شدە سال

خواە در  های چپ و آزادی های رشد جنبش های سیاسی خود بود. سال سالی کە دنیا در بزرگترین تنش

قالب کوبا. انقالب فرهنگی چین و بهار های جنگ ویتنام و ان شرق و غرب، بە ویژە در شرق. سال

های جنگ  مین. ناسیونالیزم عرب و ناصر و بعث. سال پراک، مائوئیسم و چەگوارا و کاسترو و هوشی

سرد و جنبش چریکی در بخش بزرگی از کشورهای تحت سلطە. فلسطین و اریترە و صحرا، 

نسە و کشورهای دیگر اروپایی. آمریکای التین و ظفار و ایران و کردستان. شورش عمومی در فرا

ست در ترکیە و سرانجام های آنارشی چپ و را عرب. سالو لیال خالد  ییآنجال دیویس در آمریکا

گونی دو امپراتوری استعماری ها. ویتنام، کامبوج و الئوس. سرن پیروزی بخش بزرگی از این جنبش

های  سرنگونی شاە ایران و حبشە و شاهکاسپانیا و پرتغال و بەوجود آمدن کشوهای آفریقایی نوبنیاد. 

 دیگر. امیدها فراوان بودند.
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خواست حرفش را بزند،  ها بەویژە اگر ابزاری چون سینما در اختیار داشت و می روشنفکر آن سال

و کار  شود و هنر با تفنگ عوضی گرفتە می کارش پراست از فریاد. گاە این فریادها سراسر شعارند

گاە آثار البتە هم در سطحی نازل.  و تاز اسب سیاسی تبدیل شدە است. آنهنری بە میدان تاخت 

 برتولوچی هم خلق شدە است.  ٧٣٦٦برجستەای چون 

های دیگر گونی  توان بە ارزیابی فیلم دیوار نشست. دیوار بیشتر از فیلم با درک این فضاست کە می

بینیم.  را در آن می ی فیلسوف یولکند و ما کمتر گون میخود را بە یک فیلم شعاری سیاسی نزدیک 

گردد و بخش دیگرش  گونە کە اشارە شد بخشی بە دیدگاە سیاسی گونی برمی چرائی این امر همان

 مربوط است بە اوضاع آن روزهای اروپا، بەخصوص فرانسە. 

 فرانسە در قبال کودتای نظامی ترکیە کە تنها با رای آمریکا و بدون مشورت با اروپا صورت گرفتە

نی از این فرصت استفادە داد و گو علیە حکومت ترکیە را می بود، اجازە همە نوع فعالیت سیاسی

کرد و در مراسم و اجتماعات علیە حکومت ترکیە  انداخت، اعتصاب غذا می کرد. تظاهرات راە می می

ت بە همین بایس خاطر شهرت گونی کاربرد خود را داشتند اما نمیها بە فعالیت  این کرد. سخنرانی می

سادگی در هنرش بازتاب یابند. گونی در فیلم دیوار بشدت تحت تاثیر این دید است. هرچند گاە خالق 

 شود. یول هم دیدە می

شود. زندگی  نشان دادە می  شوند، در دیوار زندگی زندان های زندگی طرح می اگر در فیلم یول زندان

در هفت شبانە روز.  ج و مرگ. زندگی در زنداندر ابعاد مختلف، از زادە شدن در زندان تا ازدوا

 ندان مردان، زندان بچەها و زندان سیاسی.زندان زنان، ز

روند. دو داستان محوری وجود دارد و مقداری  ها همزمان و همراە پیش می بە همان شیوە یول داستان

قسمتی از  هرکدام در همان حال کەکنند.  رویداد ریز و درشت کە بیشتر بە فضاسازی کمک می

کنم این دو  های دیگر ندارند. من سعی می اند پیام جداگانەای هم دارند کە گاە هیچ رابطەای با آن ندگیز

 داستان را از زیر انبوهی از تصاویر متفرقە بیرون بکشم.

کند کە چرا بە نامەهای او جواب  و گلگی می دپسربچەای در زندان بچەها بە پدرش نامە مینویس

شویم کە پدر واقعی او نیست. بچە پدر ندارد و  آید و ما متوجە می الخرە پدر بە دیدن او میدهد. با نمی

نوشتە است. این بچە و بچەهای دیگر بە سختی زیر فشار کتک و  و بە یک مرد ناشناس نامە می

این  کشند کە فرار کنند. اما گرچە بیگاری هستند. سە چهار بچە کە از دیگران بزرگتر هستند، نقشە می

، چونکە او ترسیدە است و نتوانستە خواهند او را همراە ببرند ها را فهمیدە است، نمی بچە نقشە آن

 بە او را بە رئیس زندان بگوید. تجاوز پاسبان کشیک  واقعە

برد.  ها را برای کار در جنگل می کنند آن روزی کە پاسبان مهربانی کە بچەها او را عمو خطاب می

خواستند فرار کنند از شلوغی  شود. بچەهایی کە می گذارد و کشتە می فرار می قهرمان قصە پا بە

ها کە روز بعد  بینیم کە همە را دوبارە دستگیر کردەاند. یکی از آن کنند و بعد می استفادە کردە فرار می

گوید  میرد. او قبل از مردن می شب می ها همان شود در اثر ضربات مشت و لگد پاسبان دستگیر می

کشد. در این دنیا جایی برای ما نماندە  جاست، هرکس دستش برسد دیگری را می "بیرون هم مثل این

 گذارند. برند و زیر عکس کمال آتاترک می ها جسدش را می است." نظامی
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است کە باهم شوهر زن را کشتەاند   شود، قصە زن و مرد جوانی داستان دوم کە کمی زودتر تمام می

خواهند  محکوم شدەاند. زن کە خود بسیار جوان است، بچە هفت سالەای دارد کە میو هردو بە اعدام 

های  هرکدام در زندان ەبە مدرسەاش بفرستند. زن و مرد تقاضا کردەاند کە باهم ازدواج کنند، گرچ

توانند یک شب را باهم  و مرد می گویا در ترکیە چنین قانونی وجود دارد و زن -جداگانەای هستند.

ها را بە حجلە ببرند، بە جوخە  کە باید آن شود و هنگامی عروسی در هر دو زندان برگزار می -باشند

ها  دانستند کە آن ها همە می بینیم کە زندانی سپارند. در چند تصویر زیبا اما متاسفانە کوتاە می اعدام می

 دانستەاند. ها نمی فرستند، اما خود آن را بە کام مرگ می

توانستند داستان تراژیکی برای  می ،یەای دوروبرشانهای حاش ها بدون موضوع ستاناین داهرکدام از 

یک فیلم مستقل باشند. بسیارند کسانی کە هنگام تماشای فیلم گفتەاند چە چیزهایی زیبایی را از دست 

 کنم کە این دو قصە در بین انبوهی از شعار و موضوع غیر الزم گم شدەاند. دادە است. من اضافە می

 ارە کنم.خواهم بە نکات مثبت آن اش ویم، میکە نظرم را در مورد نواقص فیلم بگ اما قبل از این

ورزشی سربازان  یدنە با دویابد. هفت صبح مە گرفت ب خاتمە میشود و در ش فیلم با شب شروع می

گیرد کە خود گویای  شود. این ورزش در میان دو ردیف درخت تا کمر رنگ شدە انجام می شروع می

ود. گرچە زمان در قصە بچەها ش مەچیز با منطق نظامی محک زدە میاین است کە در این سرزمین ه

هی سازندە اثر بە ها و روزها بەخودی خود نشاندهندە آگا کند، اما این شب از هفت روز تجاوز می

 مسئلە زمان در درام است.

ها گرچە مقداری افراطی است )مانند همە چیزهای دیگر  خلق دو کاراکتر خوب و بد در میان پاسبان

 آوردەاند. فیلم( اما کش و قوسی در درام بەوجود می

 از نظر شکل داستانی زمان مشخصی برای بخش معرفی محیط و پرسوناژها و چگونگی رابطە در

 های دیگر رعایت نشدە است. نظر گرفتە شدە، اما متاسفانە این قاعدە در بخش

 بینیم و در همان لحظە بەدنیا آمدن بچە در زندانی دیگر ها را نمی شورش زندانیان سیاسی، گرچە آن

ماند و نتیجە دراماتیک آن  کند، اما ناکام می افتد، موضوع ذهنی دیگری را طرح می اتفاق می

 ت.نامشخص اس

نندە زندان شود کە القا ک از لحاظ تصویری، در هر نما یک چهارچوب، چند میلە یا یک دیوار دیدە می

 شود. پیوند درونی تصاویر و سوژەها می در هر لحظە است و باعث

ها خوب انتخاب شدەاند. مانند دو پاسبان خیر و شر، رئیس زندان و زن و  چند تن از کاراکترها و تیپ

 مرد اعدامی.

ها را دستەبندی کنم تا من هم مانند ریتم فیلم دچار  کنم آن اشکاالت فیلم زیاد است. من سعی می

 سردرگمی نشوم.

ریزی شدە کە همە زندگی را بە  همانطور کە اشارە شد موضوع فیلم از نظر محتوی چنان طرح

است کە زندانی خوبی باشند ها دارند این  زندانی مانند کند کە عدەای نگاهبان آنند و تنها حقی کە انسان
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گذارند و این دلیل  ها پا را از گلیم مفروض بیرون می آورند دم نزنند. اما آن و هر بالئی برسرشان می

 اصلی ماجراست. )مبارزە بەخاطر زندگی در هر شرایط و بە هر قیمت.(

خواهد بگوید آنقدر  آوری شدە است، اما چیزهایی را کە سازندە اثر می ابزار الزم بە این منظور جمح

بە معرکە است. اما  هامقدمە سوژە گیرند و این موجب وارد شدن بی زیادند کە در این ظرف جای نمی

و  شود کە تماشاگر با آن همنشین شود، ناپدید می بدون تامل کافی و تنها با طرح یک شعار، قبل از این

سیاسی تنها در یک دویدن بە هنگام  گیرد. برای نمونە زندانیان را می یکی دیگر با شتاب جای آن

 شوند و دست آخر با شعارهایی کە روی دیوار نوشتەاند.  هواخوری و با یک سرود شناختە می

بینیم. مشکالت زندان مردها تنها در  از مشکالت زندان زنان تنها حمام کردن و بچەدار شدن را می

بیشتر پرداخت شدە زندان بچەهاست کە چە کە  شود. آن تقاضاهایشان خطاب بە رئیس زندان طرح می

قربانی اصلی رژیم حاکمند، اما مقداری سادەنگری شدە است. نشان دادن فاشیسم صرفا با کتک و 

شود. بیزاری از فیلم را جانشین بیزاری از  شالق، چیزی کە از اول تا بە آخر در فیلم تکرار می

 کند. حاکمان می

مقابل بچەهای مظلوم سادەترین شیوە بیانی است کە مارا بە  رحم در های خشک و بی سرباز و پاسبان

اندازد. و از شیوە یک فیلم متفکر بدور است. تنها  ها می های قدیمی آمریکایی راجع بە آلمان یاد فیلم

ها نیستند کە بە حق و ناحق دست بلند  ها این است کە این تنها پاسبان نکتە مثبت در این کتک زدن

ها را با کتک از خود  دانیان مرد هم در مقابل تقاضای لقمەنانی از طرف بچەها آنکنند، بلکە زن می

زنند. در اینجا خالق یول  رانند و حتی بچەها در بین خودشان هم تنها بە زبان کتک با هم حرف می می

سازد. رابطە فاشیستی کە در بین زندانی و  یابیم کە حلقە بستەای از علت و معلول می را باز می

شود در همان جامعە پردوردە شدە و دوبارە برآن اثر  بان همچون مردم و حکومت دیدە می ندانز

 شد. گذارد. جا داشت مدت بیشتری از فیلم بە این تفکر اختصاص دادە می می

شود کە بر احساس ما اثر  مورد دیگر گذرا بودن تصویرهاست. بە نماهای فیلم فرصت کافی دادە نمی

ەاند. بە همین دلیل بازی بچەهای آزاد و افتادن توپشان بە میان بچەهای زندانی آن بگذارند. شتاب زد

شود یا آندیگری  بایست داشتە باشد. یا زمانی کە بچە کشتە می دهندە را روی ما ندارد کە می اثر تکان

سازندە شویم و  ها ما کمتر در واقعە شریک می ها بە مسلخ، در همە این میرد، یا بردن اعدامی کە می

 کند. اثر زود ما را از صحنە دور می

کە برای هر اثر هنری الزم –هم رفتە مێتوان گفت دیوار با فکر و اندیشە عیقی شروع شدە  روی

شوند. زمان یک ساعت و نیم یک فیلم مجال  ها ناتمام رها می اما پرداخت کافی نشدە و موضوع -است

فت آن بخش از کاراکتر گونی کە درگیر شعارهای توان گ بازگویی این همە موضوع را ندارد. می

زدگی و  ث ناموفق بودن نسبی فیلم شدە است. این شتابە بر بخش فلسفی او غالب شدە و باعسیاسی بود

سازان جوان در کارهای اولیەشان  بارە گفتن بیشتر اشتباهی است کە فیلمهمە چیز را یکجا و بە یک

کە این آخرین اثر اوست و زندگی فرصت فیلم دیگری را بە دانست  شوند. شاید گونی می مرتکب می

در این را نسبت بە حاکمان نظامی ترکیە  رو خواستە است تمام زهر باورش هم از ایناو نخواهد داد. 

 فیلم بریزد.
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اران انستیتو گذ عالقمند بود. او یکی از بنیان جا دارد اشارە کنم کە گونی شدیدا بە مسئلە ملی کرد

رد در پاریس است، اما او هموارە از یک دیدگاە انترناسیونالیستی بە پدیدەهای اجتماعی فرهنگی ک

با حل مسائل دیگر زحمتکشان این  لە ملی کرد در خاورمیانە را همپاکرد و حل مسئ سیاسی نگاە می

از  کرد. هم از این رو گرچە در آثار او همیشە نشانەای منطقە و در ایدئولوژی سوسیالیزم جستجو می

خورد، اما  کە حتی حرف زدن بە زبان مادریشان را ممنوع کردەاند، در کارهای او بەچشم می ،کردها

 ٧٣٩٩توان گفت فرصت آن را نداشتە است. در سال  هیچگاە بەطور ویژە بەآن نپرداختە است. یا می

 الش نداد.مج ٧٣٩١برای ساختن فیلمی در کردستان آمادە شدە بود کە مریضی و مرگ پس از آن در 

سازان با  گونی یکی از فیلم ئیلمازتوانیم بگوییم  چە کە در دست داریم می در یک کالم بە کمک آن

رسد و  آید و با فیلم یول بە اوج هنریش می فرهنگ و هوشمند خاورمیانە است کە قدم بە قدم پیش می

خود را بازهم بەکار گیرد و  دهد کە جسارت و توانایی آید و زندگی مجال نمی در دیوار اندکی فرود می

 برای فتح قلەهای دیگر آمادە شود. یادش گرامی باد.

 

 

 


