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 ِرايةكي زؤري لةسةر دراماي جومعة، كة ِرةمةزاين ِرابردوو لة كوردسات و خاك نيشان درا، ئةبواية بريو
بطؤِردرايةتةوة، لةبةر ئةوةي بيست و حةوت ئةلقة كة دةكاتة نزيكةي بيست سةعات بؤ خؤي بة بارتةقاي 

  .زياتر لة دة فليمي سينةمايية
  

بة ئينسافةوة ئةلَصم ئةوةي تا ئصستا لةسةر ئةو دراماية نووسراوة هيضيان ناضنة خانةي ِرةخنةي 
بينم تةا قسة كردنة لة كةسايةيت دةرهصنةرو تاوانبار كردين بة ضةند ئةوةي من دةي. هونةرييةوة

تومةتصك ،كة ئةطةر بة ئةنقةست ِروو بة ِرووي نةكرابصتةوة، ئةوة ئةتوانني بلَصني زؤر لة ِراسيت بةدةرن، وة 
من . ناضمة سةر ئةو تومةتانة لةبةر ئةوةي بابةيت ئةم باسة نيية. ثشت بة هيض فاكتصك نابةسنت

ةمةوصت لة ضوار ضصوةيِ رةخنةي هونةرييدا جياوازيةكاين خؤم لةطةلَ كاك حوسصن ميسريدا خبةمةِ روو، ئ
  .وة بينةر بة كةم و كورتيةكاين ئةو دراماية ئاشنا بكةم

  
هةر ضؤنصك بصت كاك حوسصن ئةطةر بةرهةمصكي كالَ و كرضيشي بة ئصمة ثصشكةش كردبص ،ئةوة لةوصوة كة 

وةالَمي . بةر دةست بؤ ئةوةي بريوِراي هونةري بطؤِرينةوة، خزمةمتان ثص ئةكاتبابةتصكمان دةخاتة 
ثرسياري ئةوةي ئايا من لةطةل ئةوةدام كة هةرضي ئةكرصت با بكرصت بص ئةوةي طوص بة ئاستة 
هونةرييةكةي بدرصت، من ئةلَصم نةخصر، بةالَم كة ئاسيت دراماي كوردي بة شصوةيةكي طشيت نةيتوانيبصت 

ئصمة ئةتوانني . ةكاين حوسصن ميسري تصثةِرصنصت ،ئةوة بووين بةرهةمي لةم بابةتة سوودبةخشةبةرهةم
ئةوةي كة بةرهةمصك . سوود لة هةلَةكاين خؤمان و ئةو هةالَنةش وةرطرين كة لة دةورو بةرمان ئةكرصت

ئةطةر . صثةر بصتِرةخنة زؤر هةلَبطرصت عةيبصك نيية، عةيب لةوصداية ئةو بةرهةمة بص ِرةخنة لص طرتن ت
ئةو بةرهةمة كالَ و كرض بصت كارةساتة، ضونكة ناِراستةوخؤ ئةوة ئةطةيةنصت كة هونةري درامي ئصمة كالَ و 

ئةطةر نا، كوان ئةوانةي لة كاك حوسصن زياتريان ثصية؟ ئايا بص دةنطيان نيشانةي هصض نةزانينيان . كرضة
  ي ِرةخنة نيية؟نيية لةو بوارةدا؟ يان دراماكةي كاك حوسصن قابيل
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هةر جاريك سةيري بةرهةميكي سينةمايي يان تةلةفزيؤين كوردي ئةكةم بة كؤلَي هيواوة لة بةردةم شاشةي 
تةلةفزيؤنةكة دائةنيشم، بةو هيوايةي ئةم بةرهةمة هةنطاويك ثصشكةوتين ثصوة ديار بصت و هةنديك 

دانةوة لة يناريستةكةي، وصنةطرةكةي بة ئاوِر دةرهصنةرةكةي، س؛هةبصتجياوازي لةطةلَ بةرهةمةكاين تردا 
ثاش دوا بةرهةمي خؤي بينيويةيت ئصستصكي كردبصت بةرهةمةكةي ثصشووي خؤي و لةو بةرهةمانةش كة لة 

و بة كةم و كوِرييةكاين خؤيدا ضوبصتةوةو اليةنة الوازةكاين درك ثص كردبصت و ضارةسةري طوجناوي بؤ 
  .ماية ثووض ئةمببةالَم هةموو جارصك . دؤزيبصتةوة

  
ئةو سةرخةتانةي بؤ ِرةخنة طرتن لة بةرهةمصكي كوردي دياري كراو دةيان نووسم كراسصكة ثِر بة بةري 

ثرسيارصك كة زؤر هيالكم ئةكات ئةوةية تؤ بلَصيت كةسصك هةبصت لة بوارصكي . بةرهةمي دواي ئةوة
ئايا بپصيت كةسصك بتوانصت . بصتهونةريدا كار بكات و تةا مامؤستا و ئيلهام بةخشيشي هةر خؤي 

سةرقالَي هونةرصك بصت بة جيا لة تةجرةبةي هةموو ئةوانةي كة سةرقالَي هةمان هونةر بوون؟ تؤ بلَصيت 
هتد نةبوناية ضريؤك و ِرؤمان هةمان ئاسيت ....ئةطةر ضيخؤف و طؤركي و هؤطؤ و كازانزاكي و ماركيزو

وي و سامل وشصخ نوري و طؤران و شصركؤ و هيوا قادرو بةختيار ئصستايان هةبواية؟ ئةكرا بة بص نايل و مةح
عةيل ئةمِرؤ كةسصك بيتوانياية شيعرصكي هاوضةرخ بنووسصتةوة؟ شيعرصك ِروناك بة خؤري ثر مانايي 

  شيعرةكاين نايل و تةِر بة فةنتازياي شيعرةكاين هيواو بةختيارو طةرم وةك شيعرةكاين شصركؤ؟
  

لة ضيداية؟ بؤ وةالَمدانةوةي ئةم ثرسيارة، هونةرمةندةكاين ئصمة خؤيان طرفيت بةرهةمةكاين ئصمة 
  :ضةكدار كردووة بة ضةند وةالَمصكي كؤنكرييت و هةموو طوناهةكة ئةطصِرنةوة بؤ ئةم ضةند خالَة

  .نةبووين ستؤديؤي ثصويست -1
  .نةبووين ئامصرو كةرةستةي ثصشكةوتوو -2
 .ؤ بةرهةم هصنانب) كةريت تايبةت(نةبووين كؤمثانياي سةربةخؤ  -3
 ).نةبووين هونةرمةندي ثيشةيي(سةرقالَيي هونةرمةند بؤ ثةيداكردين بذصوي ذيان  -4

ئةمانة وةالَمي ئةو ثرسيارانةن كة لة هةموو نووسني و طفتوطؤو ضاوثصكةوتنصك دةيان بينني و دةيان 
  .بيستني

  
ي لة هةر شوصنصك بصت، بةالَم بص طومان ئةو خاالَنةي سةرةوة قورسايي خؤيان هةية لةسةر هونةري درام

ثرسيارصكي طرنط كة شارةزاكاين الي خؤمان شانيان لة طةِران بةدواي وةالَمةكةيدا خالَي كردؤتةوة ئةوةية 
ئايا هةر بةو ئامصرو ئيمكاناتةوة، هةر بةم زةمينةيةي كة ئصستا لة ئاراداية، دةكرصت بةرهةمةكامنان 

ةي ئةم ثرسيارة سةرجنتان بؤ ئةوة ِرائةكصشم كة هةر يةكصك لة ئصوة بؤ وةالَمدانةو. لةئاستصكي باالَتر بن
ِرةنطة . بطةِرصتةوة سةر ئةو بةرهةمة جيهانيانةي كة ثةجنا سالَ زياتر بةسةر بةرهةم هصنانياندا تصثةِريوة
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لة كوردستان ئةو بةرهةمانة بة ئاساين دةست نةكةون، بةالَم تةنانةت بةرهةمة سينةمايي و 
ية ميسرييةكانيش كة بة بةراورد لةطةلَ بةرهةمة سينةمايي و تةلةفزيؤنيية جيهانييةكاندا تةلةفزيؤني

زؤر لة دوان، لةطةلَ ئةوةشدا با بةراوردصكي ئةو بةرهةمة ميسرييانة لةطةلَ بةرهةمةكاين خؤماندا بكةين 
  .و بزانني ئصمة لة كؤصي ئةو بةرهةمانةدا وةستاوين

  
ثةجنا سالَ لةمةوبةر هيض ئامصرو كةرةستةيةك بة هي .  دجييتالَ نةبووثةجنا سالَ لةمةوبةر كامرياي

ِروناكي، ) مةسدةرةكاين(تةنانةت بةوةش كة ئةمِرؤ لة كوردستان بةكار دةهصنرصت، وةكو . ئةمِرؤ نةدةضوو
بةي زؤر. بةالَم لةطةل ئةوةشدا ئصمة شايةدي كؤمةلَة بةرهةمصكي باشني. تاد...ئامصرةكاين دةنط، مؤنتاج و 

زؤري ئةو بةرهةمانة لة ِرووي تةكنيكييةوة، تةنانةت بة ثصوانةكاين ئةمِرؤش، ئةتوانني بياخنةينة 
بةالَم لةطةلَ ئةو طؤِرانكاريية طةورةيةي كة بةسةر بارودؤخي بةرهةم هصنان . خانةي بةرهةمة باشةكانةوة

نزمداية، تةنانةت بة بةراورد لةطةلَ لة هةموو بوارةكاندا هاتووة، دةبينني بةرهةمةكاين ئصمة لة ئاستصكي 
لة . ئةو بةرهةمانةي كة ثةجنا سالَ لةمةوبةر لة ميسرو لة شوصنةكاين تري دونيا بةرهةم هصنراون

كاتصكدا تةا ئةرشيفي ثةجنا سالَي ِرابردوو بةسة بؤ ئةوةي طؤِرانكارييةكي بنةِرةيت بةسةر ئةقلَييةت و 
كةواتة . صت لة هةر بوارصك لة بوارةكاين بةرهةم هصناين ظيديؤيي داشصوازي كاركردين هونةرمةندصكدا بصن

كة بة شصوازو ئةقلييةيت ثةجنا سالَ لةمةوبةر كار بكةيت، بةرهةمةكانت ناتوانصت تةنانةت خؤي لة 
  .قةرةي نزمترين بةرهةمي ئةمرؤ بدات

  
 بة هةمان كةرةستةو ئايا دةكرصت،(بؤ وةالَمدانةوةي ئةو ثرسيارةي كة ثصشتر خستبوومانة ِروو 

، ثصويستمان بة )ئيمكاناتةوة، بة هةمان زةمينةي مةوجودةوة،  بةرهةمةكامنان لة ئاستصكي باالَتردا بن؟
  ئايا ثصوانة ضيية بؤ بةرهةمي باش و خراث؟:  وةالَمدانةوةي ثرسيارصكي تر هةية

  
  :ينيانبصطومان كؤمةلَصك فاكتةر هةن كة دةبنة تةرازووي هةر بةرهةمصك، طرنطتر

  .سيناريؤ -1
 . نواندن -2
 .ِروناكي و وصنة طرتن -3

هةرضةند فاكتةري تريش هةن كة ِرؤيل بةرضاويان هةية لة نرخاندين هةر بةرهةمصكدا، بةالَم هيض 
بةرهةمصك ناتوانصت بة ثردي ِرةزامةندي بينةردا تصثةرصت ئةطةر لة هةر يةكصك لةم بةشانةي سةرةوةدا 

  .لةنطييةكي تيا بصت
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بابةتصك كة سيناريست ئةيةوصت موعالةجةي . ريؤيةك ئةبص بابةتصكي ِروون و ئاشكراي هةبصتهةر سينا
بكات و لصي بدوصت و تيشكي خباتة سةرو لة زةين و فيكري بينةردا جصي بكاتةوة، بة مةبةسيت ِراهصناين 

ةرانةي كة بينةر بؤ مامةلَة كردن لةطةلَ ئةو بابةتة، وا ثصويست ئةكات كة كارةكتةر، ئةو كارةكت
. كارةكتةرةكان وةسيلةيةكن بؤ درووست كردين ِرووداوةكان. ِرووداوةكان درووست ئةكةن، خبولَقصين

كارةكتةرةكان ِرصك ِرؤيل داشي . رووداوةكانيش ئةو رصطايةن كة ئةضنةوة سةر موعالةجةكردين بابةتةكة
لة ياري شةترةجندا . وةكان دادةنصتهةريةكةيان بة جؤرصك قورسايي لةسةر ِرةويت ِروودا. شةترةنج ئةبينن

تةنانةت ئةو سةربازةش، كة هةتا . هةموو لة ثصناو كوشتين مةليكدا دةجولَصن. هيض داشصك بص ِرؤل نيية
كؤتايي يارييةكة لة شوصين خؤي جوولَة ناكات، ئةويش ِرؤلَي خؤي هةية، هةر هيض نةبصت بةوةي كة 

 بة ئاساين ناتوانن بة نزيكيدا تصثةِرن، يان باز بدةن شوصنصكي داطري كردووة و داشةكاين بةرامبةر
كةواتة ِرصك وةك داشةكاين . بةسةريا،زؤر جاريش هةنطاوصكي باش لة اليةين بةرامبةر هةلئةوةشصنصتةوة

شةترةنج، كةسايةتيةكاين هةر سيناريؤيةك ئةبصت بة جؤرصك لة جؤرةكان مؤري خؤيان لة ِرةويت 
دةخولَقصنن، بة مةبةسيت ) هةنطاوةكان(، ِرووداوةكان )داشةكان(ةكتةرةكان كةواتة كار. سيناريؤكة بدةن

  ).كوشتين مةليك(موعالةجة كردين بابةتةكة 
  

ئايا سيناريستةكاين ئصمة تا ضةند ئةم بنةماية لة سيناريؤكانياندا ثةيِرةوي دةكةن؟ خالَصك كة نابصت 
كة لة بةرهةمي دراميدا طرنط نيية باسي ضي هيض سيناريست و هيض دةرهصنةرصك لصي غافلَ بصت ئةوةية 

طرنط نية ضي دةلَصيت، طرنط ئةوةية ضؤن ئةيلَصيت و . دةكةيت، بةلَكو طرنط ئةوةية ضؤن باسي ئةكةيت
ضريؤك و سيناريؤي ضاك زؤرة دةسيت بؤ بةريت؛ سةدان ِرؤمامنان لة بةردةست . ضؤن موعالةجةي ئةكةيت

بةالَم تةا دةست بردن بؤ ئةو شاكارانة . صكدا جصي خؤي كردؤتةوةداية كة لة زةيين هةموو ئةدةب دؤست
ئةوة تةا بابةت نيية كة بةرهةمصكي باش ئةخولَقصنص، بةلَكو ئةوة . قودسييةت بة بةرهةمصك نادات

شانؤنامةكاين شةكسثري لة هةموو . ضؤنيةيت موعالةجةكردين بابةتةكةية كة نرخ بة بةرهةمةكة دةدات
ِرةنطة تةا هاملصت زياتر لة هةزار تيثي .  دةسيت دةيان تيثي شانؤيي منايش ئةكرصندونيادا لةسةر

بةالَم بةِراست شانؤنامةي هاملصت لةسةر دةسيت هةمووياندا هةقي خؤي . شانؤيي منايشي كردبصت
 بص شك تيثي شانؤيي وا. وةرطرتووة؟ ئايا هةموويان بة يةك ئةندازة سةركةوتو بوونة؟ بصطومان نةخصر

هةية كة كةسايةيت هاملصت بة ثةردةي نواندنصكي الواز وون ئةكات و بينةريش لةطةل ئةودا دووضاري وون 
  .بوون ئةبصت

  
دياردةيةكي زؤر خةتةرناك لة الي ئصمة سةري هةلَداوة ئةويش ثريؤزكردين بابةت و كالَكردنةوةي اليةين 

. قسة لة ضي ئةكات، بابةتةكةي لةسةر ضييةبة ثصي ئةم دياردةية ئةوة طرنطة كة بةرهةمصك . هونةريية
بؤ منوونة بةرهةمصك كة بابةتةكةي ئةنفال بوو ئةطةر نةشبينرصت هةر ثريؤزة، بص ئةوةي طوص بةوة بدرصت 

 4



، سيناريو و دةرهصنان و نواندن و دةنط و مؤسيقاو ماكياج و )تةرح كراوة(كة بة ض شصوازصك خراوةتة ِروو 
تاد هةتا ض ئةندازةيةك توانيويانة لة طةيشنت لة حةقيقةيت ئةنفال خزمةت ....ِروناكي و وصنة طرتن و

بص طومان هةر يةكصك لةو بةشانة ئةتوانصت بة جؤرصك يارمةيت بينةر بدات لة طةيشنت بة . بة بينةر بكةن
كةواتة تةا دةست بردن بؤ بابةتصك بةس نيية بؤ ئةوةي بةرهةمصكي هونةري باش . ثةيامي سيناريؤكة

  . دايك بصتلة
  

 لةبةر ئةوة سةركةوتوو نةبوو كة سيناريؤكةي باسي هؤلؤكؤسيت (life is beautiful)فليمي ذيان جوانة
ئةكرد، بةلَكو لةبةر ئةوةي لة بازنةي سياقصكي ئينسانيدا و دوور لة تةكليفة و زيادِرةوي هونةري، لة رصي 

. ك كة نازييةكان بؤ جولةكةكانيان خولقاندبووسةر طوزشتةي خصزانصكةوة ئةمانطصِرصتةوة بؤ ناو جةهةنةمص
ئةطةرضي ضريؤكةكةي تاوةكو دوا دميةين فليمةكةش لة زؤر شوصندا شصوازصكي كؤميدي بةخؤيةوة دةطرص، 
بةالَم ئةو كؤميديا و ِروح سووكيية بةس نيية بؤ ئةوةي ِرص بة فرمصسكةكامنان بطرصت تا بة ئاسانيي 

ة فيلمسازةكاين دونيا دةستيان بؤ بة فيلمكردين كارةسايت هؤلؤكؤست تا ئصستا زؤرصك ل. نةيةنة خوار
بردووة، بةالَم ئةو فليمةي كة بامسان كرد، بة شصوازي خستنة ِرووةكةي، بة دةرهصنانةكةي، بة 

  .تاد، طرةوي لة هةموويان بردؤتةوة...وصنةطرتنةكةي و 
  

ريؤكةوة بةرهةم هةلنةسةنطصنص، بةلَكو كؤي ئةبص بينةري ئصمة ِرا بصت لةسةر ئةوةي تةا لة بابةيت ض
بةشةكاين بةرهةمصك وةك يةكةيةكي يةكطرتو ضاو لصبكات، ضونكة هةر لةنطييةك لة هةر يةكصك لةو 

  .بةشانةدا كاركردصكي نةطةتيظي لةسةر تةواوي بةرهةمةكة ئةبصت
      

دراماي .ردم ئةم ضةند دصِرة بنووسم دراماي جومعة، كة ِرةمةزاين ِرابردوو لة كوردسات نيشان درا، واي لصك
ثصشةكي ثصم خؤشة ئةوة بلَصم كة تا ئصستا هةر . ناوبراو لة نووسني و دةرهصناين كاك حوسةين ميسريية

ِرةخنةيةك ئاراستةي ئةو دراماية كرابصت، نةيتوانيوة ِرةخنةيةكي هونةري بصت، لةبةر هؤيةكي زؤر سادة، 
بةلَكو، هةروةك لة سةرةوة . ي هونةرييةوة ئةو دراماية شي ناكةنةوةئةويش ئةوةية ئةو ِرةخنانة لة ِروو

ئاماذةم بؤ كردووة، ئةو ِرةخنانة تةا خؤيان لة قةرةي بابةتةكة ئةدةن و لة ِرووي ئةخالقي و واقعييةوة 
ئةطةر ئةو . كةم و كورتييةكان دةست نيشان ئةكةن؛ ئةمة سةرباري ِرةخنةطرتن لة كةسايةيت دةرهصنةر

خنانة هةقيانةيت خؤشيان هةبصت، ئةوة ئةتوانن تةا بةشصكي كةمي بازنةي ئةو ِرةخنانة ِرةش ِرة
من زؤر ناضمة سةر بابةتةكة، بةلَكو بة كوريت لةسةر . بكةنةوة كة دةكرصت ئاراستةي ئةو دراماية بكرصت

ياردةكان لةسةر زماين بابةتةكة ئةلَصم، هصنانة خوارةوةي ئاسيت تصطةيشتين بينةرة بة ئاماذة كردن بؤ د
؟ )بينةر(ئايا كؤتربازصك ئةتوانصت ببصت بة مامؤستاي ئصمة ). لة ِرووي مةعريفييةوة(كةسانصكي ئاست نزم 

ئايا ضايضييةك ئةتوانصت ِرص بة ئصمة نيشان بدات؟ ئايا حةمامضييةك ئةتوانصت ببصت بة دةليلي ئصمة بؤ 
. وةالَم ئةدةمةوة" بةلَص"ان؟ هةموو ئةم ثرسيارانة بة ثةِرينةوة لة ثردي تصكشكاوي دياردة نةطةتيظةك
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. ِرةنطة خوصنةر بريي بؤ ئةوة ضوبصت كة وةالَمدانةوةي من نةطةتيظ ئةبصت لة مةِر ئةم ثرسيارانةدا
ِراستييةكةي ئةوان ئةتوانن ئةو ِرؤالنة بطصِرن، بةالَم لة كاتصكدا كة داوةكانيان بةدةسيت كةسصكي شارةزاوة 

نني منوونة زؤر بصنينةوة، بةالَم يةك منوونة ئةتوانصت زؤر سوود بةخش بصت، ئةويش منوونةي ئةتوا. بصت
سانتياغؤ ماسي طرصكي سادةو ساكار ئةتوانصت دةيان .ية "ثريةمصرد و دةريا"سانتياغؤي ثالَةواين ِرؤماين 

 ِروو لة كامريا بكات و سانتياغؤ ئةتوانصت فصري خؤِراطرميان بكات، نةك بةوةي. دةرسي فةلسةفيمان بداتص
ئةطةر ئةمةي بكرداية هةمان هةلَةي ضايضي و ). خةلَكينة خؤِراطربن،مةبةزصن،جبةنطن تا دةتوانن(بلَصت 

بةالَم سانتياغو بة كردةوةكاين، بة . حةمامضي و كؤتربازةكةي دراماي جومعةي دووثات ئةكردةوة
.  ناِرةستةوخؤ سةرجنمان بؤ ئةو وانانة ِرائةكصشصتكاردانةوةكاين و بة جووالَنةوةكاين لةبةردةم كامريادا

بةالَم ئةوةي كة سانتياطو ئةتوانصت ببصت بة . ئايا سانتياطو منوونةي لة واقيعدا هةية؟ بصطومان بةلَص
كةواتة جومعةو . مامؤستاي ئصمة ئةوةية كة خؤي مامؤستايةكي باشتري لةثالَداية كة ئصرنيست هةمينطواية

مسة قةتص نةك هةر دةيانتواين ئصمة بة دياردةيةك يان ضةند دياردةيةكي كؤمةالَيةيت سالَحي حةمامضي و 
ئاشنا بكةن، بةلَكو دةيانتواين ئةو دياردانة لة بةرطصكي تازةدا بة بينةر بناسصنن و بيانكةن بة بابةيت 

  .طفتوطؤ
  

سيناريؤكة لة ِرووي من زياتر باسي ناوةِرؤكي سيناريؤكة ناكةم، بةلَكو دصمة سةر هةلَسةنطاندين 
خؤي لة حةقيقيتدا ِرةخنةطرةكاين دونيا كاتصك لةمةِر فليمصك يان هةر بةرهةمصكي ظيديؤيي . هونةرييةوة

دةنووسن، كةمتر دةست بؤ اليةنة هونةرييةكان دةبةن، لةبةر ئةوةي ئةو بةرهةمانة لة ِرووي هونةرييةوة 
بةالَم من بؤ . وانصت خالَصكي الواز دةست نيشان بكاتبؤية ِرةخنةطر بة زةمحةت ئةت. هةقي خؤيان ثصدراوة

شةن و كةو كردين بةرهةمةكاين خؤمان ئةوة بة ثصويست ئةزامن هةموو بةشةكاين بةرهةمصك 
  .هةلسةنطصنني، دوا بةش كة قسةي لةسةر بكةين بابةيت ضريؤكةكة بصت

  
ن مامةلَةيةكي ِرؤذانةيان لةطةلَ زؤربةي زؤري كاتةكان كةسايةتييةكا. سيناريؤي دراماكة زؤر سادة بوو

زةقترين ِرةخنة كة ئاراستةي سيناريؤكة بكرصت نةبووين يان . يةكدا ئةكرد، دوور لة بابةيت سيناريؤكة
سيناريست نةيتوانيبوو بة خولَقاندين ِرووداو لةاليةن كةسايةتييةكانةوة دراماكة بةرةو . كةمي ِرووداوة

بؤ بردبوو بؤ ئةجنامداين ئةم كارة لصكدانةوة ناوةكييةكاين ثصش بةرصت، بةلَكو ضةكصك كة دةسيت 
قةت لة . كةسايةتييةكان بوو، كة ئةويش اليةنصكي زؤر الوازي ئةم درامايةو زؤربةي بةرهةمة كوردييةكانة

واقيعدا ِروو نادات كةسصك بة دةنطي بةرز لةطةلَ خؤيدا بدوصت،ِ رةنطة بؤ جارصك ئاسايي بصت بةالَم ئةوةي 
كي كايت دراماكة برييت بصت لة قسةكردين كةسايةتةكان لةطةلَ خؤياندا، ئةوة دوورة لة واقيعةوة سص ية

ضونكة ئةوان بة كردارةكانيان ناتوانن ئصمة لة مةرامةكاين . و نيشانةي نا كاملَ بووين كةسايةتيةكانيشة
خؤي .  كارة ئةجنام دةدةنخؤيان تص بطةيةنن، بؤية دصن لة ِرصي لصكدانةوة ناوةكييةكاين خؤيانةوة ئةو
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لصرةوة . قةرارة ئةوان قسة لةطةلَ خؤياندا بكةن، بةالَم ِراستييةكةي سيناريست دايناون قسة بؤ ئصمة بكةن
 ئةكةوصتة ذصر stream of concious -تةنانةت ناوبردين ئةو حالَةتة بة تةوذمي لصكدانةوةي ناوةكي

ية ضي ناو بنصني، طرنط ئةوةية ئةو كةسايةتييانة قسة بؤ ئةمة ِرصك حالَةتصكي ترة، طرنط ني. ثرسيارةوة
. ئةويش الوازترين شصوازي بيناكردين كةسايةتيية لة هونةري دراميدا. ئصمة ئةكةن لة بةردةم كامريادا

قسة كردين ِراستةوخؤ لةطةلَ بينةردا خؤي بؤ خؤي كةم كردنةوةية لة نرخي كامرياو مةبةستةكاين بة وصنة 
  .هتد  ئةتوانصت ِرؤلَي كامرياكة بطصِرصت...، ضونكة ئةوسا وتارصك،ضريؤكصك،ِرؤمانصك و كردين بابةتصك

  
دةكرا ئةو بيست و حةوت . خالَصكي تر لةسةر سيناريؤكة درصذ كردنةوةي سيناريؤكةية بةهةر نرخصك بصت

يامةكةي، ثة(ئةلقةية لة يةك ئةلقةدا ضِر بكرصتةوة، ئةمة بص ئةوةي حةرفصكيش لة وتاري سيناريست 
ئةمة ض بة درووست كردين ِرووداوي الوةكي كة بة هيض شصوةيةك ثةيوةندي بة . كةم بكاتةوة) مةبةستةكةي

بابةتةكةوة نةبوو، وة ض بة طفتوطؤي دوو اليةنة و سص اليةنةي بص نرخ، كة بينةر نةيدةزاين ِرووي ئةو 
  .دايةلؤطانة لة كوصية

بة تايبةيت (كةسايةتييةكان . ؤستاكردين كةسايةتييةكانةطرفتصكي تري سيناريستةكاين ئصمة بة مام
دةيانةوصت وانةيةكي هةرزان بة بينةر بفرؤشن، ض بة ِروو كردن لة كامريا و قسة ) ئةوانةي كة خصرخوازن

ئةم كةسايةتيانة راستةخؤ . كردين ِراستةوخؤ لةطةلَ بينةردا، يان ض بة ِروو كردن لة كةسايةتييةكاين تر
بةمةش ناهصلَن بينةر خؤي ثةند و وانة لة .  بص فةلسةفة مةبةستةكاين خؤيان ئةخةنة ِرووو بص ثةردة و

كوِرم : (ووتةي هاوتاي ئةوانةي ناو ئةم كةوانانة زؤر دةبينني. كردارو لة بريوبؤضوونةكاين ئةوان وةرطرصت
من ضيم لة . يقي مينكاكة تؤ ِرةف(، )ئينسان تا دةتوانصت ضاكة بكات، هةر ئةمة بة كةلَكي ئينسان دصت

ئصمة نابصت (، )دةست بصت بؤ تؤي ئةكةم، ضونكة ِرةفيق ئةبصت لة تةنطانةدا بة كةلَكي ِرةفيقي خؤي بصت
ئينسان (، ....)ئينسان ثصويستة(، )مةشكيلةكامنان وامان لص بكات ئةركةكاين خؤمان لة بري بضصتةوة

بةالَم ئةم شصوازة لة وتاري . ةند منوونةيةكنئةمانةتةا ض....). ئينسان ثصويستة(، و ....)ثصويستة
  .ِراستةوخؤ زؤر لة زووةوة لة سينةماي جيهاندا نةماوة

  
من قسة لةسةر ضؤنيةيت كؤتايي هصناين سيناريؤكة ناكةم، ضونكة ئةوةيان ثابةندة بة تصِروانيين 

.  ِرةخنةي لص بطرممين بينةر دةتوامن لةطةلَيا مب يان. سيناريست و خوصندنةوةي ئةو بؤ دياردةكان
بةالَم هةر لة ضوار ضصوةي ئةو بازنةيةي كة سيناريست بؤ . ئةمةشيان ناضنة خانةي ِرةخنةي هونةرييةوة

سيناريؤكةي كصشاوة، وة هةر لة كالَوِرؤذنةي تصروانينةكاين سيناريستةوة، ئةتوامن بلصم كؤتايي دراماكة 
ناريؤكة ئةيةوصت كةسة كؤنةثةرستةكاين ناو كؤمةلَطا سي. كةسايةتييةكان) ماهيةيت(دذواري تياية لةطةلَ 

، وة دةيةوصت دلَداري ِراستةقينة حةالَل بكات و بة زؤر بة شوودانيش بة )وةستا جومعة(بة ئصمة بناسصنصت 
لصرةوة خؤسووتاندين سةمرية ضؤن خزمةت بة تصِروانينةكاين سيناريست ئةكات، لة كاتصكدا . تاوان بزانصت
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كي ياخي بوو، وة بة ئاشكرا لة ِرووي باوكيدا ئةوةستايةوة؟ بة خوصندنةوةي كةسايةيت كة سةمرية كةسص
ئةطةر تةا . سةمرية ئةو ئةبواية لةطةلَ كةمالدا بة اليةكدا بضوناية و ئةو ئاواتةي خؤيان بةدي صناية
ت؟ ضؤن بِروا رصطا ضارة لةبةردةم سةمريةدا خؤ سووتاندن بصت، ئةي ياخيبوونةكةي ض نرخصك وةرئةطرص

يةكةم، : بكةين كة سةمرية كةسصكي ياخي و بة جورئةت و ئازا بوو؟ كةسايةيت بة سص فاكتةر دةناسرصتةوة
بةوةي كة خؤيان لةسةر خؤياين ئةلَصن، دووةم، ئةوةي كةسايةتييةكاين تر لةسةر ئةواين دةلَصن، سصيةم، 

بؤ منوونة، كاتصك كةسايةتييةك، . طرنطترينيانةئةوةي كة لة بةردةم كامريادا دةينوصنن، كة ئةمةي دوايي 
لة طفتوطؤيةكدا لةطةلَ كةسايةتييةكي تردا، خؤي بة مامؤستا لة قةلَةم ئةدات، وة لة دميةنصكي ثاش 
ئةوة طفتوطؤية بينةر لة دوكانصكي فيتةريدا بة جل و بةرطي فيتةرييةوة بيبينصت، يةكسةر بريي بؤ ئةوة 

يان طةر كةسايةتييةك بلَصت من قةت ناخؤمةوة، بةالَم ثاشتر لة .  بصتئةضصت كة ئةو كةسصكي درؤزن
جا ئةطةر بة زانينةوة درؤي . باِرصكدا دةركةوصت، ديسانةوة ئةم كةسايةتيية ئةكةوصتة ذصر ثرسيارةوة

نةكردبص وةك ئةوةي كة سيناريست بؤي داناوة، ئةوة لةنطي لة كةسايةتيةكةيدا هةيةو خةتاكةش 
بؤ سةمريةش هةر واية، لة كاتصكا ئصمة هةتا دوابةشي دراماكة ضاونةترسي و . ؤ سيناريستئةطةِرصتةوة ب

خؤِراطري ئةو لةبةردةم باوكيدا ئةبينني، لة كاتصكدا ناِرةزايةيت ئةو لة مةر شووكردن بة حاجي مسايل 
كةي تةواو دذايةيت دةطاتة ئةوةي بة ئاشكرا لةطةلَ باوكيدا بكةوصتة ناكؤكييةوة، كةضي ئةبينني كاردانةوة

  .لةطةلَ كةسايةتييةكةيدا هةية
 

ياخيبووين سةمرية دياردةيةكي تازةية بة بةرهةمة .  بينةر بة دواي ئةو شتانةوةية كة ضاوةِروانيان ناكات
بةالَم خؤ سووتاندين . كوردييةكان، وة دةطوجنصت لةطةلَ ئةو طؤِرانكارييةي كة بةسةر كؤمةلَطةدا هاتووة

نةك هةر ئةمة، بةلَكو ِروو بة ِرووي ِرةخنةشي . ستثصشخةريية لة سيناريست وةرئةطرصتةوةسةمرية ئةم دة
  .ئةكاتةوة

  
ئةطةرضي جومعةي شاطرد بة سووتاندين خؤي و ضاخانةكة منوونةي قوربانييةكي خراث ئةخاتة ِروو، 

. تاندنةكةي سةمريةبةالَم لةطةلَ ئةوةشدا ثصم واية خؤسووتاندين ئةو لؤذيكي زياتر تيا بوو تا خؤسوو
  .ضونكة جومعةيةكي بص ثشت و ثةنا و كةم مةعريفةت شياو ترة خؤي بكوذصت تا سةمريةيةكي ياخي

  
ِراستيةكةي نزمي ئاسيت نواندن طرفيت تةا ئةم . بةشصكي تري دراماكة كة رةخنة هةلدةطرصت نواندنة

نواندن بة مانايةك لة ماناكان واتة . دراماية نيية؛ بةلَكو طرفيت زؤربةي زؤري بةرهةمة كوردييةكانة
السايي كردنةوة؛ السايي كردنةوةي كةسايةتييةك، جا ض ئةو كةسايةتيية كت و مت لة واقيعدا بووين 

ئةم كةسايةتيية خاوةن ِرةفتار و ِرةوشت و هةلَس و . هةبصت يان خةيالَي نووسةرصك هصنابصتية كايةوة
نواندن .  كؤمةالَيةيت و ثيشةو تةمةن و زؤر فاكتةري تركةويت تايبةيت خؤيةيت، بة ثصي ثلةو ثايةي

شيعر . بصت لة الي طوصطر" مةزاج"خوصندنةوةي شيعر نيية تاكو طرنطترين وةزيفةي درووست كردين 
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. دةتوانرصت بة زياتر لة شصوازصك خبوصندرصتةوة، بص ئةوةي هيضصك لةو شصوازانة قابيل بة ِرةخنة بن
خبوصنرصتةوة خؤش تر بصتة طوص لةوةي هةمان شيعر بة هةلَضوونةوة ِرةنطة شيعرصك كاتصك نةرم 

. يان أةنطة شيعرصك بة دةنطي ئافرةتصك لةزةيت زياتر بصت، وةك لةوةي بة دةنطي ثياوصك. خبوصنرصتةوة
  .ثصضةوانةوةش هةر أاستة

  
 كامريادا كرؤكي ئةوةي كة مةبةستمة ئةوةية خوصندنةوةي دايةلؤطيش، كة لةطةل جوولَةي ئةكتةر لةبةردةم

زؤر جار لة يةك دوو شصوة خوصندنةوة زياتر لة بةردةم ئةكتةردا نيية، . نواندنن، ئةحكامي خؤي هةية
بةالَم ئةكتةري بة توانا دةتوانصت ئةو شصوة خوصندنةوة لةبارة بدؤزصتةوة كة ثِر بة ثصسيت ئةو ِرستانة 

 بؤ ئةوة ِراكصشم كة لةمِرؤدا دوو جؤرة دةرهصنةر حةز ئةكةم سةرجني خوصنةر. بصت كة لة دةميةوة دصنة دةر
بة مانايةكي تر، ئةوان ناتوانن ئةكتةر . هةن؛ جؤرصكيان شارةزاييةكي ئةوتؤيان لة زانسيت نواندندا نيية

لةوة تصبطةيةنن كة ض جؤرة جوولَةو ض شصوازصكيان لة خوصندنةوةي دايةلؤط دةوصت، بؤية ناضار ثةنا بؤ 
ن كة تةا خوصندنةوةي سيناريؤكةيان بةسة بؤ ئةوةي هةقي خؤي بة نواندن بدةن ئةو ئةكتةرانة ئةبة

ئةوان، واتة ئةو ئةكتةرانة، لة ثاش خوصندنةوةي سيناريؤكة كةسايةتييةكةي خؤيان درك ثص ئةكةن و .
. ةوةوةك ضؤن ِرةفيقصكي خؤيان دةناسن ئاوها ئةو كةسايةتيية دةناسن. دةيناسن و لة نزيكةوة ئاشناي ئةبن

بةشصكي تر لة دةرهصنةرةكان، بة ثصضةوانةي .هةر بؤية لة كايت نواندندا ِرصك و ثصك السايي ئةكةنةوة 
بةشي يةكةمةوة، لةوصوة كة خؤيان بة ئاساين ئةتوانن ويستةكاين خؤيان بة ئةكتةر بطةيةنن، بؤية 

ِرةنطة خوصنةر . دةستيان ئةِرواتلةطةلَ ئةو ئةكتةرانةدا كار ئةكةن كة تةا لة بواري السايي كردنةوةدا 
بة سادةيي هؤيةكةي . بلَصت باشة بؤ هةردوو جؤرة دةرهصنةرةكة ثشت بة ئةكتةراين منوونةي يةكةم نابةسنت

بؤية ئةو دةرهصنةرانةي كة . دةطةِرصتةوة بؤ ئةو ثارة زؤرةي كة ئةكتةراين منوونةي يةكةم داواي ئةكةن
  .ةنا بؤ ئةو ئةكتةرانة دةبةن كة لة منوونةي دووةمدا هاتوونبودجةي فليمةكانيان لة هةق نةيةت، ث

  
 كةواتة دوو جؤرة ئةكتةر هةن؛ ئةوانةي كة ئةتوانن وصنةي كةسايةتييةكةي خؤيان بكصشن، وة ئةوانةي كة 

يةكةم، : بةالَم لة هةردوو منوونةكةدا دوو خالَي زؤر طرنط هةية. دةرهصنةر ئةو كارةيان بؤ ئةجنام ئةدات
دووةم، لة نصوان ئةكتةرو دةرهصنةردا يةكصكيان ئةبصت . ر ئةبصت تواناي السايي كردنةوةي هةبصتئةكتة

كارةسات لةوصداية هيضصك لةم دوو تةرةفة ئاشناي دونياي نواندن . ضوارضصوةيةك بؤ كةسايةيت بدؤزصتةوة
  .ئةوسا نواندن ئةبصت بة خوصندنةوةي دايةلؤط، بةالَم خوصندنةوةيةكي سةقةت. نةبن

  
بةلَكو ئةمة . من ثصشتر وومت تةا ئةم درامايةي كة باسي ئةكةين كوريت نةهصناوة لة بواري نواندندا

كةواتة نواندن، بة ثصناسة سادةكةي، . ثةتايةكي طةورةيةو هةموو بةرهةمة كوردييةكاين نةخؤش كردووة
 تةواو جياواز بصت لة كةسايةتييةك كة ِرةنطة. واتة توانةوةي كةسايةتييةك لة هةناوي ئةكتةردا
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ئةوةشي كة ِروح دةكاتةوة بةر ئةو كةسايةتييةوة، هةست و نةست و كردارو . كةسايةيت ِراستةقينةي خؤي
وا بةباش ئةزامن كة لة بةرهةمة دراماييةكامناندا، ئصمةي بص . جوولَةي فيزيكية، نةك هةلَطرتين ناوصك

ضونكة نواندن يةكصكة لةو بةشانةي كة دةتوانرصت . نئيمكان و كةرةستة، طرنطيةكي زياتر بة نواندن بدةي
بؤ ئةكتةرصك ضي فةرق ئةكات لةبةردةم . دوور لة هؤكارة تةكنييكيةكان مامةلَةي لةطةلَدا بكرصت

  ؟.كامريايةكي سادة دا بصت يان نوصترين كامرياي سةردةم
  

بةالَم بة طشيت تا ضةند . وة ِرةنطة نةكرصت يةك بة يةكي كةسايةتييةكاين ئةم دراماية بة سةر بكةينة
ئةتوانني بلَصني مسة بة كؤتر باز ئةضوو؟ تا ضةند هةردوو جومعة بة ضايضي و بة وةستا و، هةر ئةو 

هتد دةضوون؟ تا ضةند عومةر بة وصنةطرو مامؤستا ...وةستايةش لة باوكصكي ثياوساالر و كؤنة ثةرست و 
  مةهدي بة مامؤستا؟

  
ة كة بؤ حوكمدان لةسةر نزيكايةيت كةسايةتييةكة لة واقيعةوة ئةوة ثصوانة شتصك كة لصرةدا طرنطة ئةوةي

بؤ منوونة، ئةوةي كة مسة قةتص سةر زمان و . نيية كة ئةو كةسايةتيية ضةند لة ثيشةكةي خؤي شارةزاية
ِرةنطة طرنط بصت ئةو لةو . بن زماين باسي كؤترة، ئةوة ناطةيةنص كة مسة بة ِراسيت بة كؤتر باز بضصت

بوارةدا شارةزابصت، بةالَم طرنطتر لةوة ئةوةية كة كؤتربازصك ضؤن مامةلَة لةطةلَ بوارةكاين تري ذياندا 
كة باسي دلَداري ئةكات ضؤين باس . كؤتر بازصك كة باسي سياسةت ئةكات ضؤين باس ئةكات. دةكات
نني تةا يةك فؤرممان بصطومان ناتوا. تاد ضؤين باس ئةكات......كة باسي ئةدةب، هونةر، عيلم. ئةكات

بةو مانايةي كة هةموو كؤتر بازصك كة باسي سياسةت ئةكات يةك ئةندازة لة ئاسيت . بؤ كؤتر باز هةبصت
بةالَم بص شك كؤمةلَصك خالَي هاوبةش هةية كة . ئةمة لة بوارةكاين تريشدا هةر واية. مةعريفي نانوصنصت

كؤبوونةوةي ئةو طروثة .  ةت كةسايةتييةكاين تريشةوةهةروةها بة نيسب. كؤتر بازةكاين ثص دةناسرصتةوة
بة شصوةيةكي ِرصك و ثصك و ِرؤذانة كؤمةلَصك شت بةسةر كةسايةيت هةر يةكصكيان فةرز ئةكات، وةك دةست 

ئةطةر نا، ئةوة حزوري ئةوان . بةتالَي، نةبووين ئيهتيمامايت تايبةيت، هةروةها ئاستصكي مةعريفي نزم
  . ضاخانةكةي وةستا جومعةدا هيض ثاساوصك هةلَناطرصتبةو ئةندازة زؤرة لة

  
كايت دراماكة ماوةيةكي زةمةين دياري كراو نيية تا بتوانني هةر يةكصك لة كةسايةتييةكان بة جودا 

بؤ منوونة، ئةطةر بِريين ماوةيةكي زةمةين دياريكراو بواية لة ذياين . لةواين تر خبةينة ذصر ِروناكييةوة
 وةك ضةند سةعاتصك يان رؤذصك يان ضةند رؤذصك، ئةوسا قسة كردن لة ئاسيت كةسايةتييةكاندا،

بةالَم دياري نةكردين كات . مةعريفي و هةبوون و نةبووين ئيهتيمامايت تايبةت زةرورةيت نة دةبوو
لصرةوة، . ئةوةمان بة سةردا فةرز ئةكات كة ضوونة ضاخانة بة ثيشةي هةميشةيي ئةو كارةكتةرانة بزانني

واتة كةسصك كة بة ضاوي ِرصزةوة . نةبصت) تةبيعي(اضاري مامؤستا ئةبصت مامؤستايةكي سروشيت بة ن
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تةماشاي ئةكرصت و خاوةين ئاستصكي مةعريفي ئةوتؤية كة بتوانصت قسة لة زؤر شت بكات، ئاطاداري 
ردبوو، وةك ثصشتريش ئاماذةم بؤ ك. تاد...طؤرانكارييةكاين دونياية، طفتوطؤ ئةكات ،جةدةل ئةكات 

. ناتوانني يةك فؤرم و يةك جؤر لة ئاسيت مةعريفيمان هةبصت، نة بؤ مامؤستاو نة بؤ هيض توصذصكي تر
بةالَم ديسانةوة ئةوة دووبارة ئةكةمةوة كة ئةبصت خالَة هاؤبةشةكاين نصوان ئةو توصذانة ثشتطوص 

ةريش قسة تةا لةسةر ئةمة ئةطةر مامؤستا نؤصنةرايةيت مامؤستاكاين خؤمان ئةكات، ئةط. نةخرصن
مامؤستايةكي دياري كراوة ئةوة باسصكي ترةو وةالَمي ئةم ثرسيارةش لةالي كاك حوسصن ميسري سيناريستة، 

كةواتة بؤ قسة كردن لةو . بؤ وةستايةك و كرصكارصك وحةمامضييةك و وصنة طرصكيش ئةمانة هةر درووسنت
ن بكةين تا وةالَمي ئةو ثرسيارانة بداتةوة كة لة كارةكتةرانة بة زةروورةت ئةبصت ضاوةرواين كاك حوسص

  .مةر كايت دراماكة خراونةتة ِروو، هةرضةند ئةوة دراماكة خؤيةيت كة ئةبصت وةالَمي ئةم ثرسيارة بداتةوة 
  

بة طشيت ئةلَصم ئةو كارةكتةرانةي كة سيناريست درووستيان ئةكات ئةبصت ثصناسةي خؤيان هةبصت و 
ضي دةوصت؟ ضؤن كاري بؤ : يوةند بة ئاماجني طشيت دراماكة ِروون و ئاشكرا بصتئاماجنةكانيشيان لة ثة

ئةكات؟ جياوازي ئةو لةطةل كةسايةتييةكاين تردا ضيية؟ ئةو طؤِرانكاريانة ضني كة لة درصذةي دراماكةدا 
  .بة سةريا دصت؟ ئةمانة ئةو ثرسيارانةن كة سيناريست و دةرهصنةر ئةبصت وةالَمي ثص بدةنةوة

  
رص نةبووين مةسةلةيةكي هاوبةش كة كارةكتةرةكان ثصكةوة طرص بدات و ناضاريان بكات مامةلَة لةطةلَ جا

من لة كايت قسة كردن لةسةر . يةكدا بكةن ثةردةيةك بوو ئةو ثرسيارانةي داثؤشيبوو كة خستماننة ِروو
. نا دةباتة بةر خؤ كوشنتسيناريؤي دراماكة ئيشارةمت بة كةسايةيت سةمرية كرد، كة ضؤن كةسصكي ياخي ثة

بينةر ثشيلة ئةبينصت، بةالَم ! ئةمة وةك ئةوة واية تؤ ِرةمسي ثشيلةيةك بكةيت، بةالَم ناوي سةطي لص بنصت
بة كوريت ئةطةر كارةكتةرصك نةتوانصت لة درصذةي دراماكةدا خؤي بة . بة حيسايب سةط نيشاين دراوة

نووسني و . هصنةر دادي بينةر نادات بؤ ناسيين ئةوبينةر بناسصنصت، ثصناسةكاين سيناريست يان دةر
ضاوثصكةوتنةكان ناتوانن ئةو ِرةمسة لة زةيين بينةردا كالَ بكةنةوة كة كارةكتةرةكة لة درصذةي دراماكةدا 

  .كصشاويةيت
  

. سةبارةت بة ِروناكي ثصم باشة ئةوة بلَصم كة ِروناكي زانستصكة تصطةيشنت و ثةي ثص بردين كارصكي قورسة
ديارة كة باسي ِروناكي . استييةكةي مامةلَةكردن لةطةلَ ِروناكيدا لةالي ئصمةدا مصذوويةكي كوريت هةيةِر

بةلَكو مةبةستم لة . ئةكةم، مةبةستم ِرووناككردنةوةي دميةنةكة نيية بؤ ئةوةي ضاوي كامريا بيبينصت
يت ثصويستدا؛ يان ، وةك ئةوةي كةشصكي ِرؤمانسي خبولَقصين لة كاmood-درووستكردين مةزاجة

وةك وومت ئصمة ثصويستمان بةوةية . تاد.....درووستكردين دميةنصكي ترسناك، دميةنصكي خةمناك، شاد
ناردين كادر بؤ دةرةوةي ووالَت بؤ بةدةست هصناين شارةزاييةكي زياتر لةم . زياتر لةم زانستة بكؤلَينةوة
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كردين تازةيي ئةم زانستة بؤ ئصمة، ئةتوانني بلَصني بة شصوةيةكي طشيت بة ِرةضاو . بوارةدا بة خراث نازامن
  .ِروناكي ئةو دراماية خراث نةبوو، بةلَكو لة سنووري ماقولَدا بوو

  
يةكةم، لة ِرووي هةلَبذاردين جؤري . سةبارةت بة وصنة طرتنيش ئةكرصت ضةند خالَصكي طرنط خبةينة ِروو

بةستراوة، كة نةئةبوو " طرتةي دوور"ندا ثشت بة لة زؤربةي طرتةكا). دوور،مامناوةندي، نزيك(طرتةكان 
لةبةر ئةوةي طرتةي دوور بؤ درووست كردين تةسةورصكة لةالي بينةر سةبارةت بة كةشي طشيت . وابصت

يش بؤ نيشانداين كاردانةوةكاين كارةكتةرةكان و نيشانداين "زؤر نزيك"و " نزيك"دميةين . دميةنةكة
كامريا جوولَةي كةم بوو، جطة لةو . ضصك لةم فاكتانة ِرةضاو نةكرابووبةِراي من هي. سؤزو هةسيت ئةوانة

بةالَم تةنانةت لصرةشدا . دةرضوونانةي كة لة دميةين نزيكةوة بؤ دميةين دوور بوون وة بة ثصضةوانةوة
  ).ض بة دؤيل و ض بة ويل(ثشت بة زووم بةسترابوو، نةك بردنةثصشةوةي كامريا 

  
صِرصتةوة، ئةمة بص ئةوةي كارةكتةرةكان ناضار بن ئةو شتانة بة ووتن ئاشكرا كامريا ئةتوانصت زؤر شت بط

بةالَم لةو كاتةدا كامريا . زؤر جار بصدةنطي باشترين وةسيلةية بؤ طةياندين مةرامي كارةكتةرصك. بكةن
كةضي بة ثصضةوانةوة ئةم دراماية و بطرة هةموو دراما كوردييةكان هةموو ئةركصك . ئةبص قسة بكات

ئةمةش طةورةترين و . ةخةنة سةر شاين كارةكتةر و كامرياش تةا مةسئوولة لة طواستنةوةي وصنةئ
  .كوشندةترين هةلَةية لة بةرهةمةكاين ئصمةدا

  
ئةوانةي كة ئةتوانن لةو كاروانةدا ثيادة بن ئةوانةن . دراماو سينةماي جيهاين لة تةكاين بةردةوامداية

ئةوانةن كة ئةو خالَة .  ئاوِرصكي دوورو درصذ لة دواوة ئةدةنةوةكة ثصش ئةوةي بةرهةمصك ساز بكةن
هةر هةولَصك لة ثشيت . ئةدؤزنةوة كة كاروانةكةي ثص طةيشتووة و هةولَيش ئةدةن لةوصوة دةست ثص بكةن

  .ئةم خالَةوة بدرصت بةرهةمي ئيفليجي لص ئةكةوصتةوة
  

 
08.01.2005  

com.muaidmahmood@yahoo
  

  
ئةم نووسينة هةر لة سةرةتاي تةواو بووين دراماكةوة نووسراوةتةوة ،بةالَم خوصندن و كاركردن بواري . ت* 

  .ضاث كردنيان نةدام
  

                                                                   .قوتايب بةشي بةرهةمهصناين ظيديؤيي لة ئةكادميياي كؤپؤمبيا** 
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