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)گەڕەكی داهۆڵەكان( 
فیلمێك ستافەكەی لە 99% خەڵكی 
باشوری كوردستانن، تەنانەت مۆنتاژو 
دەنگیش لێرە ئەنجام دەدرێت..! 
چاوپێكەوتن:کهریمۆک

مەغریبێكیدرەنگكەخۆمانكردبەبەڕێوەبەرێتیهونەریسینەمای
هەولێر،حەس���ەنعەلیدەرهێنەربەرووخس���ارێكیپڕلەماندووبون
ونیگەرانیلەس���ەرتاكێكقەنەفەراكش���ابوو،دیاربووپشوویاندا
ب���ووچاوەرێ���یئێمەیاندەك���رد.هەمیش���ەدەرهێن���ەرانلەكاتی
مۆنتاژكردنیفیلمەكانیانبەبیركردنەوەیزۆرسەرقاڵن،لەالیێخەمی
سەركەوتنیفیلمەكەیولەالیەكیدیتەواوكردنیكارەكانوچۆنیەتی

بەشدارپێكردنیلەفێستیڤاڵەكان.
ل���ەوالوە)محەمەدجانۆ(یوێنەگردەرك���ەوت،كەهەرلەورۆژەی
كەمنناسیومەتائەمڕۆگیانێكیپڕبزۆزوچاالكیهەیە،هەرئەوەشە
وایكردئەمڕۆوەكوێنەگرێكیپرۆفیشنالبناسرێت،ئەگەرچیئەودوو
ساڵلەكۆریاكامێرایخوێندوەولەوبوارەدابڕوانامەیبەدەستهێناوە،
بەاڵمدڵس���ۆزیونەرمنوێنیوبێفیزیهێندەیترلەدڵیدەرهێنەراندا
شوێنیخۆیكردۆتەوە.هەروەها)رەجەبئەحمەد(یمۆنتێرلەسەر
كورسیەكیتاكدانیش���تبوو،لەنیگاكردنیدائاسۆیەكیروونبەدی

دەكرا.
بەراستیمایەیدڵخۆشییەكەئەوسێهونەرمەندەمبینیلەكەشێكی
جدیوئارامداس���ەرقاڵیمۆنتاژكردنیفیلمی)گەڕەكیداهۆڵەكان(

بوون.

دوایگۆڕینەوەیهەندێراووس���ەرنجلەسەرسینەمابەگشتی،پرسیم،
دوایچەندس���اڵكاركردنلەبواریس���ینەماودروس���تكردنیچەندین
كورتەفیلم،ئێس���تاكەیەك���ەمفیلمیدرێژیخۆتدروس���تدەكەیچ
هەس���تێكتهەیە.)حەس���ەنعەلی(دەرهێنەربەوپەڕیراش���كاویەوە
گوتی:)هەس���تبەخۆش���یەكیزۆردەكەمكەدەبمەخاوەنیفیلمێكی
درێ���ژ،ئەمەشدەرەنجامیهەوڵوئەزمونیچەندینس���اڵەمەلەبواری

سینەماولەوفیلمەدابەوپەڕیتواناوەكارمكردووە(.
س���ەبارەتب���ەوەیزۆربەیدەرهێن���ەرانلەكورتەفیلم���ەوەدەڕۆنبۆ
دروس���تكردنیفیلمیدرێ���ژ،ئێ���وەشهەروەها،دەپرس���ینپێتانوایە
كورتەفیلموەكپڕۆڤەیەكوابێتبۆدروستكردنیفیلمیدرێژ..؟حەسەن
گوتی:)بێگومانكورتەفیلمئەزمونێكیباش���ەبۆزیادكردنیزانیاریو
خۆئامادەكردنبۆكاریباشتر،بەاڵملەكۆتایداكورتەفیلمشبەرهەمێكی
هونەریە،ئەگەرچیبۆجەیكورتەفیلمسنووردارەوهەندێجاردەرهێنەر
دەتوانێلەسەرتوانایخۆیدروستیبكات.بۆدروستكردنیفیلمیدرێژ
قۆناغیسیناریۆنووس���ینزۆرگرنگە،چونكەئەگەرس���یناریۆكەتەواو
ئام���ادەوتۆكمەبێ���ت،لەكاتیكاركردنداوێنەگرتنب���ێگرفتدەچێتە
پێش���ەوە.سیناریۆیباشدەرهێنەربااڵدەستدەكاتبەسەركارەكەدا،

لە هەموو دونیادا دوو شێوازی سینەما هەیە، 
سینەمایەك هەیە بۆ هەموو خەڵك، 

سینەمایەكیش هەیە ئارتە و بۆ نوخبەیە
tt
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بەاڵمئەگەرسیناریۆكەئاڵۆزیتێدابوو،بێگومانگرفتدروستدەكات
لەكاتیوێنەگرتندا.

لەهەرفیلمێكیسینەماییچەندینگرفتلەكاتیكاركردندێنەپێشەوە،
س���ەبارەتبەوگرفتانەیلەگەڕەكیداهۆڵەكانهاتەپێشەوە،دەرهێنەر
گوتی:)لەوفیلمەیئێمەگرفتیهەرەسەرەكیمامەڵەكردنبوولەگەڵ
باڵندە.چونكەراهێنانوئامادەكارییزۆریدەویس���ت،س���ەرەتاچوار
مانگبەرلەوەیدەس���تبەوێنەگرتنبكەی���ن،دەبووئەوباڵندانەدابین
بكەی���ن،ئەوەب���ووبەیارمەتیچەندراوچییەكدابینكراوش���وێنیانبۆ
ئامادەك���را،دوات���رراهێنەرمانهێناتاڕایانبێنێت،ب���ۆئەوەیبتوانین
لەكات���یوێنەگرتننواندنیانلێوەرگرین.بەراس���تیئەگەرئەوباڵندانە

ئامادەنەكرابانئەوەئەوفیلمەرووناكینەدەبینی(.
بێگومانگەڕەكیداهۆڵەكان،چیرۆكینووسەریدیار)شێرزادحەسەن(ه،دونیاو
فەزایچیرۆكەكانیئەمچیرۆكنووسەتارادەیەكیباشبەخوێنەریكورد
ئاشنایە،لەبرایدەرهێنەرمانپرسی،چۆنبڕیاریكاركردنتدالەدەقێكی
ئاوا..؟حەس���ەن:)بەراس���تیدەقێكیوردەونووس���ەرزۆربەوریایی
الیەنەئینسانیەكانیدەس���تنیشانكردووە،هەروەهابینایكارەكتەرو

رووداوەكانیباشكردووە،منكەس���ەیرمكردشێوازێكیزۆردراماتیكی
س���ینەماییهەیە،واتەوێنەیرووداوەكاندەتوانرێببینرێت،هەروەها
ئەوشێوازەفانتازییەیلەناوچیرۆكەكەداهەیەكەلەواقیعەوەسەرچاوەی

گرتووە،ئەمەشلەسینەمادابەواقیعیتەعبیریناسراوە(.
س���ەبارەتبەوەیئایاگواس���تنەوەیئەوفانتازیایانەیلەچیرۆكەكانی
)ش���ێرزادحەسەن(دایەبۆسینەماس���ەختنییە..؟دەرهێنەرگوتی:
)پێموایەلەسینەماداهیچش���تێكسەختبێت،ئەوڕۆدەبینینلەدونیا
هەرشتێككەبەخەیاڵیهەرنووسەرێكدادێتدەتوانرێبكرێتەفیلم.جا
چبەش���ێوازیكۆمپیوتەریبێتیانبەهەرشێوازێكیدیكە.پێموانەبوو
ئەوەیلەسیناریۆكەیكاكشێرزاداهەیەنەتوانرێبكرێتەوێنە.منزۆر
حەزمبەوش���ێوازیگێڕانەوەیناوچیرۆكەكەیشێرزادحەسەندەكرد،
هەروەهائەوزمانەیكەنووس���ەرچیرۆكورووداویپێدەگێرێتەوە،من
هەس���تمكرددەتوانمبەوێنەئەوگێڕانەوانەبكەم.منسەرەتادەمویست

زیاتر له  دووهه زار باڵنده له فیلمی
)گه ڕه کی داهۆڵه کان(دا رۆڵ ده گێڕن tt



42  ژماره  1 - نۆڤه مبه ری 2009 

دیمانه  و به دواداچوون

دەقاودەقلەس���ەرچیرۆك���یگەڕەكیداهۆڵەكانئی���شبكەموهەموو
فیلمەكەلەسەرئەوهێڵەدرامیەبڕواتكەلەچیرۆكەكەداهەیە،بەاڵمكاك
ش���ێرزادبۆچوونیوابووناكرێتتەنهالەسەرئەوچیرۆكەئیشبكەین،
بۆیەئەوگوتیپێمخۆش���ەجارێكیتربەچیرۆكەك���ەدابچمەوە،ئەوەبوو
چیرۆكەك���ەیفراوانكردوچەندهێڵێكیتریبۆزیادكرد،هەرخۆش���ی

سیناریۆكەینووسی(.
ئێس���تاكەفیلمەكەلەقۆناغ���ی)post-production(دایه،پێتوایە
توانیوتەپەیامەكانینووسەرلەدووتوێیفیلمێكدابگەیەنی..؟لەوبەرەوە
دەرهێنەردرێژەیبەقس���ەكانیداوگوتی:)ئێس���تاكەفیلمەكەلەقۆناغی
)ruffcut(ە،چەندجارێككاكش���ێرزادسەردانیكردووین،زۆردڵی
بەوەخۆشبووە،تێبینیوسەرنجیش���یهەبووە،بەاڵمبەگشتیهەست
دەكرێتكەئەوبیرۆكانهیلەسیناریۆكەداهەبووەبەباشیگواستراونەتەوە،
ئەگەرچیسەبارەتبەفیلمەكەحەزدەكەمپرسیارلەخودیخۆیبكرێتن

بۆئەوەیبزانرێتاچەندلەوكارەرازییە(.
*بۆچیدەرهێنەریئێمەكەفیلمێكدروستدەكاتیەكەمجاربیردەكاتەوە

لەفێستیڤاڵەكانیدەرەوەبەشداریپێبكات؟
-حەسەنعەلی:)لەهەموودونیادووشێوازیسینەماهەیە،سینەمایەك
هەیەبۆهەمووخەڵك،سینەمایەكیشهەیەئارتەوبۆنوخبەیە،كەزیاتر
لەفێستیڤاڵەكانوتیڤیەئارتەكاننیشاندەدرێت،بەاڵمزۆرجاریشهەیە
فیل���مزۆرئارت���ەكەچیخەڵكیشحەزیپێدەكات.ئێمەلەكوردس���تان
س���ینەمایجەماوەریماننییە،هەروەهاهۆڵماننییەبۆنیشاندان.بۆیە
پەنابۆفێس���تیڤاڵەكاندەبەینتاخۆمانبس���ەلمێنین.

بەیارمەتی چەند راوچییەك توانرا باڵندەكان دابینكرێن، 
دواتر راهێنەرمان هێنا تاڕایان بهێنێت، بۆ ئەوەی 
بتوانین لەكاتی وێنەگرتن نواندنیان لێ وەرگرین

tt

ئەگەرهۆڵیس���ینەمامانهەبێتدەقێ���كهەڵدەبژێرمكەخەڵكحەزی
پێبكات،چونكەفیلمنیش���اندانتەنهالەهۆڵدەتوانرێهەستبەچێژی

بینینیبكرێت،نەكتیڤیەكان(.
*پێتانوانیی���ەهونەرمەندتالەدەرەوەدروس���تنەبێ���تودەنگپەیدا

نەكات،لەناوەوەگوێیلێناگیرێت؟
-حەسەنعەلی:)ئەوەزۆرجوانە..ئێمەدیسانهۆلینمایشینوخبەمان
نییە،لەكوردس���تانهۆلیتایبەتنییەوبینەرینوخبەیسینەمانییە،
هەروەهارەخنەگریس���ینەمایینییە.ئەگەرئەوش���تانەهەبوایەرەنگە
سینەماكاربیتوانیباخۆیبسەلمێنێ،خەڵێكیزۆرمانهەیەفیلمدەبینێ،
بەاڵمبەردەوامنییە،رەنگەنووسەرهەبێتزۆررۆشنبیربێتوخاوەنی
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چەندی���نبەرهەمبێت،بەاڵمرەنگەلەت���ەواویژیانیدادووفیلمیئارتی
نەبینیبێ..!

*گەڕەكیداهۆڵەكانوبەرهەمەكانیش���ێرزادحەس���ەن،الیخوێنەری
كوردناسراون،پێتوایەئەوفیلمەیتۆهەماندەنگدانەوەیدەبێت؟

-حەس���ەنعەلی:هەرخوێنەرێككەبەرهەمێكدەخوێنێتەوە،وێنەیەك
لەزهنیخۆیدروس���تدەكات،كەئەمەرەنگەس���یفەتیچیرۆكبێت،
بەاڵمرەنگەهەرئەوخوێنەرەئەوبەرهەمەبەفیلمببینێبەرشتێكیتر
بكەوێت.بۆیەپێویس���تەخوێنەركەفیلمێكدەبینێخۆیخالیكاتەوە
لەوەیخوێندیتیەوە.س���ەبارەتبەپرس���یارەكەش،منپێموایەبینەری

كوردكەفیلمەكەدەبینێشتێكیجیاوازتردەبینێ.



44  ژماره  1 - نۆڤه مبه ری 2009 

دیمانه  و به دواداچوون

بەدواداچوون:جوانیاركەمال

بەشیس���ینەمایكۆلێژیهونەرەجوانەكانیزانكۆیسەالحەددینلە
س���اڵی2005،بەهەوڵوماندووبوونێكیبێشوماریدكتۆر)سەلمان
فائق(كرایەوە.لەگەڵئەوەش���داتائێس���تاخاوەنشوێنێكیتایبەت
بەخۆینییەولەبەش���یس���ەرەوەیقوتابخانەیەك���یبنەڕەتیوانە
دەخوێنن.بەاڵمهەرلەگەڵكردنەوەیبەشیسینەماژمارەیەكیزۆر
لەئامێروپێداوس���یتیەكانیسینەمابۆئەمبەشەلەالیەنحكومەتی
هەرێمدابینكرا،بەمەشبەش���یناوبراولەروویتەكنیكەوەبێگرفت

بوو.
لەیەكەمس���اڵیخوێندندابڕیاروابووخوێندكاربۆهەردووبەش���ی
)نوان���دنودەرهێنان(وەربگیرێ.بۆئەممەبەس���تەزیاترلە)80(
كەسفۆرمیتاقیكردنەوهیانوەرگرتوبۆماوەیسێرۆژانبەشداری
تاقیكردنەوەیانكرد،تالەكۆتایداتەنهابەش���یدەرهێنانكرایەوەو
9قوتاب���یوەرگیران،ئەمانیش)نهوزادعەلی،كەریمغەغور،جوانە
س���ەعید،عەدنانعوسمان،ئاراسس���لێمان،دیاناسلێمان،سەفین
س���لێمان،هاجەرمحەمەد(بوون،كەئەمس���اڵهەرئەمنۆكەسەبۆ

یەكەمجارولەس���ەرئاستیهەمووكوردس���تانبكالۆریۆسیانلەبواری
دەرهێنانیسینەمایداپێبەخشرا.

دەرچوونیئەمپۆلەخوێندكارەناش���ێهەروابەئاسانیسەیریبكەین،
چونك���ەوەكدەزانینهونەریس���ینەمائەم���ڕۆگرنگیەكیزۆریهەیەو
دەوڵەت���انوەكچەكێك���یگرنگس���ەیریدەكەنولەنێ���وكارنامەی

حكومەتانداحسابیتایبەتیبۆدەكرێت.
ئێمەلێرەدابەمەبس���تیتێگەیشتنلەبەشیس���ینەماورۆڵیئەوانەی
كەئەمس���اڵدەرچوون،چەنددەرچوویەكماندواندسەرەتاكەریمغەفور
)كەریمۆك(یەكێكلەوقوتابیانەیەكەئەمساڵبكالۆریۆسیپێبەخشرا
لەوبارەیەوەگوتی:)بێگوماندەرچوونیكۆمەڵێكفێرخوازلەبوارێكی
گرنگیوەكس���ینەماجێیبایەخە،بەاڵمئەمڕۆلەكوردس���تانبایەخی
س���ینەمانەزانراوەوتێگەیشتنێكیرۆش���ننیەلەالیەنحكومەتەوەبۆ
س���ینەما،ئەفس���وسحكومەتتائێس���تالەگرنگوپەیامیئەوهونەرە
نەگەیش���تووەوبەرنامەیەك���یدیاریك���راوینییەبۆی،زیات���رمیزاجو

عەدنان عوسمان: بەداخەوە لەكوردستان 
بنەما و پرەنسیپەكانی سینەمایەكی راستەقینە و 

زانستی زۆر بە الوازی دەبینرێت
tt

بۆیەكەمین جار 
لە كوردستان بڕوانامەی

بكالۆریۆس لەبواری سینەما
وەردەگیرێت
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هەروەهالەب���ارەیدەرچوونیئەمپۆلەخوێندكارەوەكیەكەمینگروپ
لەمێژوویسینەمایكوردستانناوبراوگوتی:)دەرچونییەكەموەجبەی
بەش���یس���ینەمالەهەرێمیكوردستانبەوبێپش���تگیرییەیكەهەیە
رەنگ���ەنەتوانێئەوگۆرانكاریەنەوعیەئەنج���امبدات.بەاڵممندڵنیام
ئەگەردەس���ەاڵتگوێمانبۆراگرێوراوبۆچونەزانستیەكانمانبەهەند
وەربگیرێوپش���تگیریماددیومەعنەویمانهەبێتیانكەرتیتایبەت
بۆبەرهەمهێنانبێتەپێشەوەدەتوانینلەئایندەیەكینزیكجێپەنجەمان

دیاربێتوكۆمەڵێككاریهونەریبەنرخئەنجامبدەین(.
س���ەبارەتبەوەیئایالەالیەنوەزارەتیرۆشنبیرییانهەردەزگایەكی
پەیوەس���تبەس���ینەماهیچبەرنامەی���ەكهەیەبۆئ���ەوخوێندكارانەی
دەردەچنتائەزمونیچوارس���اڵەیخوێن���دنتاقیبكەنەوە،)عەدنان
ش���ەریف(یەكێكیت���رلەقوتابیەدەرچووانەبەمج���ۆرەبۆچوونیخۆی
دەربڕی:)تائەوس���اتەیئیس���تاهیچشتێكنییەبۆكۆكردنەوەیئەو
قوتابیانەیكەئەمس���اڵكۆلێژتەواودەك���ەنودەبنەیەكەموەجبەی
دەرچوونلەبەشیسینەمایكۆلێژیهونەرەجوانەكان.ئێمەچاوەڕوانی
ئ���ەوەدەكەینكەبەرپرس���انیحكومەتووزارەتیرۆش���نبیریگرنگی
ب���ەوقوتابیانەب���دەن،چونكەئەمان���ەدەبنەپێش���ەنگیدەرهێنەرانی
كوردستانكەبەشێوازێكیئەكادیمیانەچوارساڵلەبارەیدەرهێنانەوە
خوێندوی���ان،بۆیەدەتواننكارەكانیانبەش���ێوەیەكیئەكادیمیئەنجام
بدەن.جابۆئەوەیئەمقوتابیەدەرهێنەرانەشوێنپەنجەیاندیاربێت
بەسەرسینەمایكوردیپێویستەلەسەروەزارەتیرۆشنبیریبەتایبەت
بەڕێوەبەرایەتیەكانیس���ینەمادەرفەتیكاركردنمانبۆبڕەخسێننتاكو
توانایخۆم���اندەربخەینوبەكاریجوانخزمەتیس���ینەمایكوردی
بكەینوبەرەوپێشبەرین.ئەمەشبەكردنەوەیئامێزیحكومەتدەبێت،
كردنەوەیئامێزیشمانایدابینكردنیبۆجەوپێداویستیەكانیفیلمسازی
بۆمان،جگ���ەلەوەهەركارێكیتربۆئێمەبەفیڕۆدانیوزەوتوانایچوار

پەیوەندیەكانباڵیانكێشاوەبەسەركارەكاندا،چجایبەرنامەبۆئێمە
هەبێتكەئێستابڕوانامەلەوبوارەوەردەگرین،ئێمەگەشبیننینبەو
رەوش���ەیئێستاكەبورایسینەماپێیدادەگوزەرێت،ئەگەرچیهەندێ
كاریباش���یشكراوە،بەاڵمدیسانەوەجێگەیئومێدنییە،چونكەبێ
پالنوبەرنامەڕێژیبووە،ب���ێپالنیشتۆهەرچیبكەیئایندەیەكی
باش���ینابێت.سینەماكاتێكدەكەوێتەس���ەررێچكەراستەقینەكەی

خۆیكەبەسیستمكاربكرێتوپسپۆڕیرۆڵبگێڕێت(.
هەربۆپشتڕاس���تكردنەوەیهەمانبۆچوونولەوەاڵمیئەوپرسیارەی
كەدەرچوونیئێوەچكاریگەریەكلەس���ەررەوش���یخراپیس���ینەما
لەكوردستاندروس���تدەكات،)عەدنانعوسمان(یەكێكیترلەوانەی
ك���ەبڕوانامەیبكالۆریۆسوەردەگرنگوتی:)بارودۆخیس���ینەمالە
كوردس���تانبەگش���تیلەئاس���تێكیالوازوهەژاردای���ەهەموورووە
تەكنیك���یوهونەریودارای���یوكۆمەاڵیەتیوكولتورییەكانگەواهی
دەریئەوەن،تاوەكوئێس���تاكەهیچپێوەرێكنییەبۆدروستكردنی
فیلموهەڵبژاردنیدەرهێنەر،هەروەهاسیستەمێكیلەباربۆرێكخستن
وفرۆشتنودابەش���كردنیفیلمەكانلەئارادانییە.لەالیەكیتركادرو
كەسیلێهاتوولەبوارەتایبەتیەكانداژمارەیانزۆرزۆركەمە،نەبوونی
هۆڵیشگرفتێكیگەورەترە،واتەبنەماوپرەنسیبەكانیسینەمایەكی
راس���تەقینەوزانس���تیزۆربەالوازیدەبینرێت،ئەوچەندس���اڵەی
دواییشبەهۆیخ���ۆخزاندنیهەندێككەس���یناتایبەتمەندلەبواری
سینەمارەوش���ەكەئاڵۆزتربووە،چارەس���ەركردنیئەوهەمووگرفت
وس���ەرلەنوێدروس���تكردنەوەیەكاریش���ەوورۆژێكنییە.بەڵكو
پرۆگرامیدرێژخایەنیدەوێتوپێویستەهەمووكارەكانسیستەماتیك

بكرێت(.
نازەنین سالح: توانراوە ئەو هێڵە شانۆییەی

لەكاری سینەماییدا بەتایبەت لەنواندندا بوونی هەیە، 
بەتەواوی تێك بشكێنرێت
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ساڵیخوێندنمانە(.
بەش���ێكلەوخوێندكارانەیكەئێس���تادەردەچنبەرلەوەیلەبەش���ی
س���ینەماوەربگیرێنلەبوارەكەداچاالكبوون،ئایاچوارساڵیخوێندن
گەش���ەبەوچاالكییەدەداتیانسستیدەكات،بۆوەاڵمیئەوپرسیارە
)كەریمۆك(گوت���ی:)بێگومانهێندەقاڵبوونەوەووەس���تانلەس���ەر
تیۆرەكانهەندێجارتووش���یبەدگومانیوترس���ێكیگەورەتدەكات،
ئێمەئێستالەحاڵەتیترسێکیگەورەدادەژینجایانئەوترسەدەبێتە
فاكتەریداهێنانوفیلمیجواندروستدەكەین،یانئەوترسەدەبێتە
مۆتەكەولەپەلوپۆماندەخات،بەاڵمدەبێتئەوەبڵێینكەئێمەلەهەموو
ساڵیخوێندنماندابەپراكتیكیكارمانكردووە.بەشبەحاڵیخۆمترسم
هەی���ەبەاڵمدڵنیامهەرهەتابڕیاردەدەموئەكش���ندەكەمتەمیئەو

ترسەدەڕهوێتەوە(.
هەرس���ەبارەتبەوەیئای���ادوایدەرچوونپەیوەندیت���انلەگەڵئەو
هونەرمەندانەچۆندەبێتكەلەبوارەكەدائامادەیانهەیەوبێبڕوانامەن
ب���ەاڵمكاردەكەن.)كەریم���ۆك(گوتی:ئ���ەوهونەرمەندانەدووجۆرن
هەندێكیانتۆویرقێكلەناخیانچەكەرەیكردووە،كەئومێددەكەمئەو
رقەس���ەوزنەبێت،ئەمەشزیاترهەستكردنەبەكەمی،ئەواننیگەرانن
ل���ەوەیبواریانبۆنەڕەخس���ابخوێنن،جادێ���نبەدژایەتیئێمەدەری
دەبڕن،لەجیاتیهەوڵبدەنبەیەكەوەكاربكەینلەیەكترفێربین.بەاڵم
لەگەڵبەش���ێكیترپەیوەندیمانزۆرباش���ەودڵنیامنەئەوانونەئێمەش
هەس���تبەجیاوازیناكەین،بۆیەدەشێلەئایندەدابەیەكەوەكاربكەین،
خ���ۆئێمەبۆئەوەنەمانخوێندووەت���انەتوانینلەگەڵكەسكاربكەین،
راس���تەئێمەفێریكاركردنیئەكادیم���یبووین،بائەوفێربوونەیئێمە
بگوازرێتەوەناوكایەیس���ینەمایكوردی،بەاڵمبڕواتانهەبێتداهێنان
س���نورەكانیبڕوانامەوزانكۆوتیۆرومیۆروه���ەرپێوەروپێوانەیەك
دەبڕێ���ت،هونەرمەندێكداهێنانلەرۆحی���ەوەبێتنەبواریرقوقینەی

هەیەنەبواریقسەیالبەال(.
)عەدنانعوس���مان(لەبارەیكاریگەریزانكۆبۆدروس���تكردنیكادری
پس���پۆڕدرێژەبەبۆچوونەكانیدەداودەڵێ:)بۆئەوەیمرۆڤشارەزایی
لەهەربوارێكیژیانداپەیدابكاتپێویستیبەخۆرۆشنبیركردنهەیە،
خۆئەگەروانەوبابەتەكانیشلەمامۆس���تاوپس���پۆڕیشارەزاوەربگرێ
وتاوتوێیبكاتئەوارەنگەزیاترس���ودمەندبێتلەوەیبەناش���ارەزایی
وهەرەمەك���یبچین���ەدونیایەكیگەورەوفراوانیوەكس���ینەما،هیچ
پەیمانگاوكۆلیژێكیهونەریكارگەیەكنییەبۆدروستكردنیهونەرمەند
ئەگەرئەوكەس���انەحەزوخولیاودڵسۆزیوخۆشەویستییاننەبێت.
خوێندنگاس���ینەماییەكانرێگەزانستیوش���یاووراستەكانیسینەما
دەخەنەبەردەمفێرخوازوبەرۆش���نبیریفراواندەوڵهمەندیاندەكەن
كەئەمكردارەرەنگەزەحمەتبێتتەنهابەخوێندنەوەوسەیركردنیفیلم
لەماڵەوەبێتەبەرهەمبۆیەپەیمانگاوكۆلێژەهونەریەكانوەكچرایەك
رێگاتاریكوشەوەزەنگەكانبۆفێرخوازانروناكدەكەنەوەپێشموایە

كەریمۆك: داهێنان سنورەكانی بڕوانامەو 
زانكۆ و تیۆر و میۆر و هەر پێوەر و 

پێوانەیەك دەبڕێت
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ئێمەلەروناكیدادەتوانین
هەنگاوەراستەكانهەڵبێنین،بۆئێمەی

كوردكەس���ینەماتازەخەریكەلەناومانگاگۆڵكێ
دەكاترێگازانستیەكانبەرەوئاسۆیرونماندەبات،بەاڵمنابێنكۆڵیش
لەوەبكرێتكەپەیمانگاوكۆلیژەهونەریەكانلەبەرامبەرئەوزانس���تەی
پێماندەبەخش���ێباجیتەمەنێكیچەندساڵەیلێماندەوێ،لەالیەكی
تردەرهێنەریگەورەوفیلمسازیمەزنهەنكەنەبڕوانامەیانهەیەونە
بڕواشیانپێیەبەاڵمرۆژگارێكبەجدیودڵسۆزیهەوڵیانداوەخۆیان
رۆش���نبیربكەنوشارەزاییتەواولەهەمووهونەروتەكنیكەكانیپەیدا

بكەنوخۆیانپێبگەیەنن.
بۆئەمساڵیخوێندن)10(قوتابیلەقۆناغیچوارهمینواندندەخوێنن
وس���اڵیداهاتووئەوانیشبڕوانام���ەیبكالۆریۆسوەردەگرن.)نازەنین
س���الح(یەكێكل���ەوقوتابیانە،بەمجۆرەدیدوبۆچوونیخۆیلەس���ەر
خوێندنیبەشیس���ینەمادەربڕی:)بوونیسینەمازەرورەتێكیجدییە
لەهەرشوێنێكبێتبەتایبەتلەناوچەیەكیوەككوردستانونەتەوەیەكی

وەككوردبێگومانهەمیش���ەلەرێگەیهونەرەوەكلتوروشارس���تانی
ومعاناتوكێش���ەینەتەوەكاندەخرێن���ەروو،كوردیشجیاوازلەهەر
نەتەوەیەكیدیمێژوویپڕلەكارەساتورووداووهەرەسیجۆراوجۆرە،
بۆیەخستنەڕوویهەمووئەمشتانەتەنهالەرێگەینوسینەوەناتوانرێت
حەقیتەواوەتیوەرگرێت،بەڵكوئەبێتلەرێگەیوێنەوەنیشانیجیهان
بدرێت،هەروەكچۆنكێش���ەیهۆلۆكۆستبەچەندەهاشێوازلەرێگەی

سینەماوەنەوەلەدواینەوەپێگەیشتوەكانیدنیائاشنایدەبن(.
هەروەهانازەنینبەمجۆرەلەبایەخوگرنگیبەش���یس���ینەمادەدوێ:
)لەسەرحكومەتیهەرێمپێویستەگرنگییەكیتایبەتبداتبەمبەشەو
بەشێوەیەكیتایبەتمامەڵەیلهگهڵبكات،ئەمەلەالیەكلەالیەكیدی
بەشیس���ینەمالەكوردس���تانبەكەمیكادرومامۆستاوشوێنلەچەند
ساڵیپێشووتوانیخزمەتێكیبەرچاوبكاتهەروەهاتوانیویەتیبەپێی
میتۆدێك���یدارێژراوس���ودێكیزۆربەقوتابیان���یبگەیەنێتدهلیلی
ئەمەشئەوپۆلەقوتابیەیكەتخرجیانكردووەئێس���تاوەكپسپۆڕ
هەریەكەی���انلەبوارێكیجیاوازداكارئەك���ەنوگرنگیخۆیانهەیە،
بێگومانلەمساڵەوەكەپسپۆڕومامۆستایانیبواریسینەمالەسااڵنی
پێشووترزیادیكردوەلەبەش���یسینەمادائەوائومێدێكیگەورەترمان
هەیەبەوەیبتواننكادریپێشكەوتووتردروستبكەن..هەروەهائەگەر
باسلەرێگەینواندنودەرهێنانیقوتابیانیئەمبەشەبكەینبێگومان
ئەوتەج���اوەزەهونەرییەدیارەلەچاوئیش���ەكانیدەرەوەیئەكادیمیە
چونكەلێرەدابەرێگەیەكیتەواوئەكادیمیقوتابیفێریكاریسینەمایی
ك���راوەولەهەموورووەكانی)دەرهێنانونواندنووێنەوماكیاژودیكۆرو
دیزاینوموزیكیفیلمو.هتد(هەمووبوارەكانیتر،هەروەهاتوانراوەئەو
هێڵەشانۆییەیلەكاریسینەماییدابەتایبەتلەنواندندابوونیهەبوولە
كارەكوردییەكاندابەتەواویتێكبشكێنرێتوئەوشەرمهێڵەسورانەی

لەنێونواندنداهەبووتارادەیەكیباشتەجاوزبكرێت(.
بۆخوێندنیئەمساڵ)2009-2010(دوایئەوەیبەڕێزدكتۆر)سەلمان
فائق(،وەكس���ەرۆكیبەشخانەنش���ینكراوبەرێ���زد.فەرهادپیرباڵ
وەكسەرۆكینوێیبەشدەس���تنیشانكرا،لهههوڵیبهردهوامدایهبۆ
باشترکردنیبهشهکهوچارهسهرکردنیکێشهکان،یەكێكلەوكێشانەش
نەبوونیش���وێنێكیش���یاوەبەمبەش���ە.كەئومێددەكەینلەئایندەدا

چارەسەربكرێت.

عەدنان شەریف: پێویستە حكومەت ئامێزمان بۆ 
بكاتەوە، كردنەوەی ئامێزیش مانای دابینكردنی بۆجەو 

پێداویستیەكانی فیلمسازییە
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ئاسۆ عومەر سوارە:
رازی نابم مێژوویەكی 
لەكەدارم هەبێت 
لەهونەردا
چاوپێكەوتن:كەریممەال

بۆئ���ەوەیدەروازەیەكبۆچاوپێكەوتنەكەبكەینەوە،باش���تروایەئەم
چەندزانیاریەلەسەرهونەرمەندیناوبراوبۆخوێنەرانبخەینەڕوو:

-لەقۆناغیس���ەرەتایی،لەس���اڵی1972داتێكەڵ���یژیانیهونەری
بووە.

-هەندێكلەومامۆستاشانۆكارانەیوانەیانپێوتۆتەوە،خوالێخۆشبوو
)عومەریعەلیئەمینوتالیببەرزنجیوعەبدولقادرمس���تەفا(،وەك
خ���ۆیدەڵێیەك���ەمدەروازەیهاتنیبۆدنیایهونەریش���انۆلەالیەن

ئەوانەوەبووە.
-یەك���ەمكاریش���انۆیبەن���اوی)دیوەخانیوەیس(ب���ووە،كەبووە

ناسنامەیهونەریهونەرمەندوتێیدارۆڵیلێبووكێكیبینی.
-ل���ەقۆناغ���یئامادەیدازیات���رتێكەڵیهونەروئ���ەدەببوو،لەوێوە
كەس���انێكیئەدیبوش���اعیرورووناكبیریوەك)جەمالغەمبارود.
یاس���ینكەریم(یناس���یوئەمەشخەونیكاركردنیالزیاتركرد،هەر
لەوسەردەمەش���دابەشداریچەندینكاریدیكەیشانۆییكردوە،وەك

)براكان1973،زەرفیشین1976،دایكیفەلەستین1976،(.
-ل���ەس���اڵی1979قۆناغێك���یدیك���ەیهون���ەریئ���ەوهونەرمەندە
دەستپێدەكات،كەكاریشانۆییلەئارەزووەدەگۆڕێتبۆبەردەوامبوون
وخولیاوخەونێكیهەمیش���ەیی،هەرلەوس���اڵەدابەشداریشانۆگەری
)دڵدارانیباران(یكرد،رۆڵیس���وارەیبین���ی،كەدواتربووەنازناوی

هونەریهونەرمەند.
-

لەدوایئەوقۆناغەش���داهونەرمەند،بەشداریكردلەچەندینفێستیڤاڵی
شانۆییلەشارەكانیكوردستاندا.

-وەرنەگرتن���یهونەرمەندل���ەپەیمان���گایهونەرەجوانەكانیئەوكاتە
بەهۆیبیروڕایسیاسیەوە،وایكردزیاترسووربێتلەسەربەردەوامیدان

بەكاریهونەریوشانۆیی.
-لەس���ااڵنیسەرەتایهەشتاكاندابەش���داریلەچەندكارێكیدیكەی
ش���انۆییكرد،وەكشانۆگەری)تەنەكە(كەبەڕێزفوئادمەجیدمیسری
لەرۆمانیتەنەكەییەش���اركەمالئام���ادەیكردووهونەرمەندئەحمەد

ساالركاریدەرهێنانیئەنجامدا.
-هونەرمەندسااڵنێكلەسوپایعێراقیبەناچاریبووەبەسەربازودواتر

زیندانیكرا،تائازادبوونیلەساڵی1989دا.
-لەدوایراپەڕینیەكەمینكاریبەش���داریشانۆیی)فەرهادبەدووای
جەژندادەگەرێت(كرد،كەكارێكیئاهەنگسازیبوو،لەالیەنهونەرمەند

شەماڵعەبەرەشەوەكاریدەرهێنانیبۆكرابوو.
-لەقۆناغەكانیدواترهونەرمەندبەشداریژماریەكدراماوشانۆوكاری

هونەریدەكات.
*س���ەرەتادەپرسین،بۆماوەینۆس���اڵلەكاریهونەریدابڕایت،ئایا

هۆكاریئەمدابڕانەچیبوو؟
-دووركەوتنەوەیمنلەنێوەندیهونەریلەساڵی1995بۆساڵی2004
بەهۆیمتبوونوسڕبوونیهونەروهاتنەپێشەوەیبواریراگەیاندنبوو
لەكوردستان،كەمنیشلەوسەردەمەدابەكاریبەرنامەیتەلەفزیۆنیەوە
سەرقاڵبووم،ئیترلەوسەردەمەدانەمتوانیكاریهونەریبكەم،بەاڵملە لەنواندندا چەند بەرامبەرەكەم راستۆگۆ بێت،

 من راستگۆتر دەبم
tt

كاتێكویس���تمانبۆئەمژمارەیگۆڤاری)فیلم(ئەكتەرێكبدوێنین،بێس���ێودووهونەرمەند)ئاس���ۆعومەرس���وارە(هاتهپێشەوە،لەالیەكیتر
بیرمانلەوەكردووە،راگەیاندنلەكوردستانبەزۆریدەرهێنەراندەناسنوپسپۆڕیەكانیتریبواریفیلمسازیلەنێومیدیایكوردیكەمترتیشكی

دەخرێتەسەر.
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دووایئەو9ساڵدابڕانەتوانیمبەپاشخانێكیدیكەیهونەریەوەبێمەوە

كۆڕیهونەرولەچەندبەرهەمێكیدراماوشانۆبەشداریبكەم.
*لەنێواندراماوس���ینەماش���انۆدا،كامیانهەڵدەبژێریت..؟لەكامیان

نزیكتریوكامیانبەقورستردەزانیت..؟
-دیارەبەهۆیئەوەیكەمنلەكاریشانۆییودرامادابەشداربوومە
لەهەمووحاڵەتەكانتێدەگەمونواندنبەالیمنەوەیەكش���تە،بەاڵم
جۆریگوزارش���تكردنوموخاتەبەكردنەكەجیاوازە،لەش���انۆداكارێكە
راس���تەوخۆوزیندووە،بەاڵملەكاریسینەماودراماداجیاوازەونواندنە
بەرامبەربەتەكنیكوكامێرا،لەبەرئەوەجۆرێكلەجیاوازیگواستنەوەی
حاڵەتەكانهەیە،پردێكلەنێوانیاندایەكەش���انۆراستەوخۆیە،بەاڵملە
دراماوسینەماداناڕاس���تەوخۆیە،پێویستەئەكتەرهەمووئەوحاڵەتانە
ه���ەزمبكاتوزم���انوئەتەكیێتوجووڵەكانوس���یماكانجیاوازنو
لەیەكت���رجیابكرێنەوە،لێرەداكامێ���رابەیارمەتیتەكنیكئەوحاڵەتانە

دەردەخاتوئەكتەریشدەبێتبچێتەناوحاڵەتەكانەوە،لێتناشارمەوە
هەرچەندلەبەرامبەركامێراداواقیعیانەكارینواندنبكەیت،سەركەوتووتر

دەبیت.
*كاتێككارێكدێتەپێش���ەوەهونەرمەندئاس���ۆعومەرس���وارەچۆن
ئامادەباش���یبۆكارەكەدەكاتوچۆنلەورۆڵ���ەقووڵدەبێتەوە،چۆن

كارەكتەرەكەدەخوێنێتەوە..؟
-خۆئامادەباشیئەكتەربەالیمنەوەكۆیگشتیسیناریۆكەیاندەقەكەو
چیرۆكەكەیە،كەئەوەپەیامەكەیە،دوایئەوەرۆڵەكەوقورساییلەناو
ئ���ەوچیرۆكەداچیە؟یانتێڕوانینودركمانبۆئەورۆڵەوس���یناریۆیە
چیە؟ئەگ���ەرئەوەندەزانیاریمانهەبێتكەئەوكەس���ایەتیەیخۆمان
بەتەواویهەڵبسەنگێنین،رەهەندەكانیئەوكەسایەتیەچییەوتێیبگەین،
ئەوكاتەئەكتەركێشەیلەگەڵرۆڵەكەیدانابێت،سەرەتالەوكەسایەتیە
تێبگەیندووایئەوەئینجالەش���ێوەیگشتیكارەكەوقورساییخۆت
لەوكارەدابۆدەردەكەوێتودەتوانیتمامەڵەیەكیتەندروستیلەگەڵدا

بكەیت.هەروەكولەدووحاڵەتیجیادادوورۆڵیجیاوازدەبینیت.
*لەكات���یكاركردنلەبەرهەمێك،پەیوەندیەكانیخۆتلەگەڵئەكتەری
بەرامبەرودەرهێنەرودەوروبەرتچۆنهەڵدەس���نگێنیت؟تاوەكوكوێ

لەگەڵیانداكۆكیتولەكوێجیاوازیت؟
-زۆربەڕاش���كاویەوەدەڵێمكاتێكسیناریۆیفیلمێكیانهەركارێكی
دیكەبۆبەشداریكردندەخوێنمەوە،ئەگەركارەكەكرچوكاڵوالوازبێت،
وتومەوخاڵەالوازەكانیمدەستنیشانكردووەوپێموتونەئەواچاكبكرێت،
دەتوانرێتئیش���یلەس���ەربكرێت،ئەگەرسیناریستەكەرازینەبووبێت
دەس���تكاریبكات،منلێیكش���اومەتەوە،بۆچی؟لەبەرئەوەیدەزانم
ئەگەرئیشەكەبەوشێوەیئەواندەیانوێتنامجولێنێتوهەرچەندخۆم
لەگەڵی���داماندووبكەمناتوانمئەدایبكەم،بەاڵمكاتێكسینارس���تێك
چیرۆكێكیجواندەنووسێتومندەجوڵێنێت،ئەوەیلێدەكەوێتەوەكە
لەگەردەولوولدابینیووتە،لەبەرئەوەكارەكتەركەمبەدڵەوكۆیگش���تی
كارەكەشباس���یخەباتیمیللەتێكدەكاتوكارەكەمخۆش���دەوێتو
ئەگەركێشەشهەبێتچارەسەردەكرێتوئەنجامیدەبێت،كاكجەمیلی
رۆس���تەمیلەدیمانەیەكیتەلەفزیۆنیكوردس���اتدالەبارەیمنوتیووی

ئاسۆیەكێكەلەوئەكتەرانەیكەلەسەركارەكەزۆرگفتوگۆدەكات.
*حاڵەتێ���كهەیەلەژیانیئەكتەردا،كاتێكناتوانیتلەگەڵئەكتەری
بەرامب���ەردابگونجێیت،یانئەوئەكتەرەلەنواندندازۆرش���انۆییەولەو
رۆڵەی���دازۆرموبالەغەدەكاتوواقیعیانەرۆڵەكەیبەرجەس���تناكات،
بەالیتۆوەپێوەیس���تەئەكتەرچۆنبتوانێتواقیعیبێت،بۆنموونەتۆ
لەگ���ەڵگەزیزەخاندالەدرامایگەردەلوول���دارووبەروویحاڵەتێكیلەم
جۆرەببیت���ەوە،یانبەپێچەوانەوەئەونەیتوانیبێتلەبەرامبەرتۆداوەكو
پێویستبوبێت،لەحاڵەتیلەمشێوەیەداهەڵوێستیتۆچۆندەبێت؟
-هەرچەن���دەتۆباس���یگەزی���زەخانتكرد،كەمێژووی���ەكبەیەكەوە
دەمانبەستێتەوەوباوكیمامۆس���تا)عومەرعەلیئەمین(رێنیشاندەری

tt بكوژی سەرەكی ئەكتەر غرورە
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منبووەوگەزیزخانیشلەورۆڵەیدالەگەڵمنزۆربەتواناولێهاتووبوو،
بۆیەمنتوانیملەرۆڵیهۆشیارداسەركەوتووبموهەردووكمانبەیەكەوە
س���ەركەوتووبینلەدرامەكەدا،بەاڵمحاڵەتیل���ەوجۆرەروویداوەكە
ئەكتەریبەرامبەرمباشنەبووەوكاتێكهەستمبەحاڵەتیئەوئەكتەرە
كردووەومنهەرلەدرامایگەردەلوولدالەگەڵگەزیزەخاندابەشێوەیەك
كارینواندنمبۆكراوەولەگەڵئەكتەریدیكەش���دابەجۆرێكیدیكە،كە
ئەوەیكەپێییدەڵێنشانۆیانەكاردەكاتوئەداكەیالوازەوكەسێتیەكەی
نەدۆزیوەتەوە،بێگومانكارلەنواندنیمنیشدەكات،كاتێكئەكتەرێك
لەبەردەمكامێراداچاكوچۆنیملەگەڵدادەكات،پێویستەبەڕاستیپێم
بلێتچۆنیوواقیعیانەبێت،كەزللەیەكملێدەدات،بەڕاستیبێتودرۆم
لەگەڵدانەكات،بەاڵمبەفرتوفێڵیكامێرابێت،كاردانەوەكەیمنیشبە
راستگۆیینابێت،چەندبەرامبەرەكەتراستۆگۆیانەبێت،منیشئەوەندە

راستگۆیانەتردەبم.
*كەواتەتۆلەگەڵئەكتەرێكیس���ەركەوتووبووی،ئەوەندەشرێنمایی

یانرێنیشاندەریئەوانیدیكەبووی؟
-ئەوەندەیبۆمكرابێتتوانیومەبەپێیپێویست

خەڵكمرۆش���نكردۆتەوەوبیریش���تنەچێت،ئەوەندەزیاتریشس���وودم
لەبەرامبەرەكەیخۆمبینیووە.

*ئایاهونەرمەندئاسۆعومەرسوارەبۆكاركردنلەفیلمێكچیبەالوە
گرنگە.)سیناریۆكە،یاندەرهێنەرەكە،یانبڕیپاداشتەكە،یانشتێكی

دیكە؟
-بەالیمندەقەكەیانس���یناریۆكەزۆرگرنگەچونكەپەیامەكەیە،هەر
چەنددەقەكەجوانبێتدەتوانێتلەبەرامبەرهەندێكمەسەلەبێدەنگی
بنوێنی���توبڵێیتمیللەتەكەیئێمەتوان���ایتەكنكیكیهەرئەوەندەیە،
بەاڵمئەگەرتەكنیكیزۆربەهێزیشلەدەرەوەبێنیت،ئەگەردەقەكەكە
الوازبێتچیدەكرێت،بۆیەبەالیمنەوەسیناریۆیاندەقەكەزۆرگرنگی
هەیە،بۆیەگفتوگۆیتەواویلەسەردەكەملەبەرئەوەیئەوكارەدەبێت
بەبەشێكلەمێژوویژیانیهونەریمن،بۆیەمنیشرازینابممێژوویەكی
لەكەدارمهەبێتلەهونەردا،چونكەقسەیەكهەیەكەهونەرمەندكارەكانی
وەكمناڵەكانیخۆیس���ەیردەكات،بۆیەمنیشحەزدەكەممناڵەكانم
لەمناڵیهەمووكەس���ێكجوانتربێت،هەركاتێكبینەررەخنەیلەس���ەر
بچووكتری���نخاڵیكارەكانمهەبێت،خەمیلێدەخۆمودەڵێمخۆزگەئەو

كارەشتەواوبەدڵیبینەربوایە.
*حاڵەتێكیزۆرگرنگهەیەلەنواندنداكەپێییدەڵێننواندنیپرۆفیشنیاڵ
یاندروست،بەشێوەیەكیئەكادیمیتاچەندهەستتبەوەكردووەنواندنی

تۆپرۆفیشنیاالنەبووە؟
-كاتێكهونەرمەندپاشخانێكیگەورەوزۆرباشی)ئەدەبیوهونەری(
هەبێ���ت،لەالیمنئەودووحاڵەتەئاوێتەدەبێتبەوەیكەهونەرمەند،
دروستوپرۆفیشیناالنەكاربكاتوئەگەرزیاتریشبۆمەسەلەكەبڕۆین
بەشەكانیتریغەیرینواندندەگرێتەوەلەناوكاریهونەریداونواندندا،
بۆخ���ۆیكردارینواندنكردارێكیخۆڕس���كەولەهەمووكەس���ێكدا
هەیەوگرنگدۆزین���ەوەیئەوبەهرەیەیەئەگەریشبەپێچەوانەوەخۆت
نەتوانی���تئەوبەهرەیەبدۆزیت���ەوەهەركیزناتوانیتببیتبەئەكتەرو
هیچدەرهێنەرێكیشناتوانێتتۆدروستبكات،لەوانەیەهەندێكئەكتەر
هەی���ەتەنیابۆكارێكبش���ێتوئیترلەدوایئ���ەوكارەوەهیچكارێكی
دیكەیپێنەكرێت،ب���ەاڵمبەردەوامبوونپێویس���تیبەبەهریەوئەو
خۆرس���كوئەوهەوێنەهەیە.كەزامنیمان���ەوەیئەكتەرەلەكاری

بەردەوامبوون.
*ل���ەوكاتانەیكەلەگ���ەڵئەكتەریبەرامبەرنوان���دندەكەی،ئەو

جیاوازیەچییەكەتۆلەئەكتەریبەرامبەرجیادەكاتەوە.؟
-منئەوجیاوازییەلەخۆمدانابینم،چونكەئەكتەرەكانیبەرامبەریش���م
هیچی���انلەمنكەمترنینلەكارەكانیانداوئەكتەریزۆرباش���ترلەپێش
خۆمدەبینم،ئەكتەرهەیەكەلەئایندەدازۆرهیوامپێییهەیەوش���تی

لێوەفێرببم.
*ئایاهونەرمەندئاس���ۆعومەرسوارەرۆژێكلەرۆژانهەستبەغرور

بوونناكات..؟یانوایلێبیتغروربیگرێت؟
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ئەگەررۆژێكلەرۆژانتووش���یغروربب���م،مانایوایەرێك-
بەپلیكانەكانش���ۆڕببمەوەوبۆخۆمبچملەناوگۆڕێكلێیرابكش���ێمو
ئیترنەیەمەوەدەرەوە،چونكەبەراس���تیبكوژیس���ەرەكیئەكتەرئەو
غرورەیەكەتۆباسیلێوەدەكەیتوهیچكاتێكرێگەبەخۆمنادەملەو
پەڕیجوانیكارەكەمداتووشیغرورببم،بانمونەیەكبگێرمەوەكاتێك
رۆیش���تمبۆیەكەمینپرۆڤەیباخلەگەڵئەوگروپەیكەكارمدەكردبەر
لەمنئەوانوەرزش���یش���انۆییاندەكرد،منیشچاكەتوبۆینباخەكەم
داكەندویەكس���ەردەستمبەراهێنانكردلەگەڵیاندا،یەكێكلەئەكتەرە
گەنجەكانپێیوتممنپێش���بینیئەوەمنەدەكردبەوشێوەیەلەگەڵمان
وەرزشبكەیتودابەزیتەسەرشانۆ،پێمووتبەهەردووكمانناووترێت

ئەكتەر؟
*ئایاچۆنئەوبزوتنەووەدرامیوسینەماییەیكەلەكوردستانهەیە
هەڵدەس���ەنگێنیت؟پێتانوایەس���ینەماودرامایكوردیلەوچەندساڵە

كاریزۆرباشیپێشكەشكردبێت؟
-دەتوانینبڵێینپش���كەوتنیبەخۆیەوەبینی���ووە،ئەودرامایانەیكە
لەپێ���شئێمەكراوەبونتەهەوێ���نوژێرخانێكیباشبۆئەوەیبتوانین
لەسەروویئەوەوەهەوڵوتەكانێكیتربدەین،لێرەداحەزدەكەمتوێكاری
شتێكتبۆبكەموئەویشبریتیەلەوەیئێمەهەوڵمانهەیەبۆشانۆبۆ

دراماهەوڵیش���مانهەیەبۆسینەما،مەرجیشنیەیەكێكیانوازلێبێنین
بۆئەوەییەكێكیانپێش���بخەینوبەكۆیگش���تیبزاوتەكەپێویس���تی
بەوەهەیەبەیەكەوەپێش���كەوتنبەخۆیەوەببینێت.س���ینەمایهۆلیۆد
كەگرنگیپێدەدرێتئەوانشانۆشیانهەیە،بەاڵمهەموویانبەیەكەوە،
لەوبروایەدامدرامایتەلەفزیۆنیبۆناوخۆس���وودێكیزۆریهەیە،بەاڵم
لەس���نووریدابونەریتیمیللەتەكەیئێمەتێپەرنەكات،بەاڵمئەگەر
هەوڵەكانمانبۆناس���نامەیەكیهونەریبۆمیللەتیكوردبێتپێویستە
هەوڵەكانمانلەس���ینەماچڕبكەینەوە،كاتێكشەوكەتئەمیندەچێتە
كۆریایانبەهمەنیقوبادیدەچێتەواڵتێكیدیكەیانجەمیلیرۆستەمی
بۆش���وێنێكیدیكەئەواس���ینەمایەوهونەریمیللەتیكوردەوكوردبە

دنیادەناسنێنێت.
*وەكوبیس���تومانەلەچەندكارێكیریكالمیبەشداریتهەیە،ئایاپێت
وایەهونەرمەندبەبەش���داریكردنیلەكاریریكالمداقورس���اییخۆی

لەدەستبدات،تاچەندحاڵەتەكەبەالیتۆوەئیجابیە؟
-نەخێ���رلەبەرئەوەیكاتێك���یئەوەندەناخایەنێ���ت،كاتێكیشكە
بازرگانێكسوودلەودەركەوتنەیتۆدەكاتبۆریكالمكردنبۆكااڵیەكی
بازرگانی،تۆشبەهەمانش���ێوەس���وودلەوبازرگانەدەكەیت،ئەگەر
ئەواش���تێكیناڕەواونائیجابیبێتئەواهونەرمەندانووەرزشكارانی
جیهانبەشداریكارریكالمیاننەدەكرد،هەرچەندەهونەرمەندهەیە
لەوانەیەپێویس���تیبەپارەوساماننەبێت،بەاڵمئەودەركەوتنەبۆ

هونەرمەندگرنگەوشارستانیە.
*لەگ���ەڵدەرهێن���ەر)بەك���ررەش���ید(دابەش���داریتل���ەدرامای

وەسیەتنامەكرد،بەاڵمبەشداریدرامایژیلەمۆتنەكرد،بۆچی؟
م���نحەزملەرۆڵێكهەب���وو،بەاڵمئەورۆڵەیانپێن���ەدام،لەبەرئەوە
بەش���داریمنەكرد،لەدرامایوەسیەتنامەداوایرۆڵیكەمالمكرد،بەاڵم
دەرهێنەرەكەرۆڵێكیدیكەیبۆدیاریكردبووم،بۆیەمنیشس���ووربووم
لەس���ەرئەورۆڵە،بەاڵمخواس���تیمنئەوەیەئەگەررۆڵەكەبەدڵیمن
نەبێت،ناتوانملەكارەكەس���ەركەوتووبمویەجوانترینش���ێوەئەدای
بكەم،كێشەكەلەگەڵدەرهێنەرنەبووە،بەهەمانشێوەلەدرامایژیلەمۆ
كارەكتەرێ���كهەب���ووزۆرلەژیانیم���ننزیكبوو،بۆی���ەمنخۆمبۆ
ئامادەكردبوو،بەاڵمئەورۆڵەیانپێنەدام،بۆیەمنیشبەشداریمنەكرد.

*لەدەرەوەیكارینواندنهەوڵتنەداوەلەبوارەكانیدیكەیهونەری
بەشداربیت؟

خوێندن���ەوەمزۆرەوهەندێكچیرۆكیباڵوكراوەمهەیەوچەندیتریش���م
نووس���یوەولەبواریرۆژنامەنووسیش���داكارمكردوەول���ەرۆژنامەكان
نووس���یومە،جگەلەوەشچەندكارێك���یدەرهێنانمهەیەولەئایندەش
هەوڵمهەیەبۆسیناریۆنووس���ین.ئەگەرتەمەنرێگەمانپێبداتخولیاو

خەونەكانمانبەدیبهێنیننهەرچەندەخەونەكانمانتەواونابێت.
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حوسێن حەسەن:
ئەگەر ئەز باشترین 
خەالتێ دونیایی ب دەست 
خۆ ڤە بینم نەشیم بیژم 
باشترین دەرهینتەرم
بەرەڤانئەحمەد

دەرهێنەر)حوس���ێنحەس���ەن(دهەڤپەیڤنەك���ێدالگەلگۆڤاری
)فیلم(باس���یكاروپێالنێنخوەیێنداهاتیكرنوبالكش���اندەسەر
هەردووفیلمێنخوەیێندرێژ)هەرمانوئونیركزپشگەڤێن(،هەروەها

یادیتێ.تەكزكرلدهۆكێس���ینەمایێرێكاخوە
حوس���ێندەس���تنیش���انكرل
دهۆكێسینەمایێرێكاخوە
ی���اڤەكریێولڤینەكیا

هەییبۆبەرفپیشڤە،لدوروێچەندیكینەدەس���تپیشخەریێنڤێ
ریڤەكرنیخۆیاكرئەونەش���یتبێژیتحوسینەوناڤالسەرخۆبدەت

»ئەگەرنەئەزبیمدێئێكیدێبیت«.
ناڤبریگۆت»ئەزنەش���یمناس���ناڤالسەرخۆبدەمژبەركۆئەڤەنە
هەق���یمنەوئەزخۆدبین���موەكزارۆكەككوحەزدكەتناڤگەلەك
تش���تاندابیت«.وخویاكروەكهەركەس���ەكێدژیانیدائومیداوێ
ژیئەوەخەالتێنمەزنبدەس���تبینت»ئەڤەهیڤیاهەمیمرۆڤانەد

ژیانیدا«.
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چەوابێژنشەمندەفەرەكاگەلەكبلەزەونوكەشولكرنادفیلماندا
ی���ابزخمەتكەتیژب���ەركوتو)مخاتەبا(عەقلیمروڤیكییوتو
مخاتەبادونیایێهەمیكەیئەڤەگەلەكحەساسەدڤیتتوبینەرێب

خۆڤەگریدی«.حەسەنهوساگۆت.
ببووچووناحوس���ینیسینەماكارانرۆلیخوەدیتەدچیكرنافیلمان
دالكوردستانیوبینەرێفیلمانژییێهەییبەسجهینیشاندانی
نینە،ئەووەس���ابینتئەوبینەریبەرخ���وەدیتفیلمیبیانیبوچی
نەییئامادەیەبەرخوەدیتییخوە.ئەگەرهولهەبندیفیلمنین

مەژیماددەیبدەستڤەئینن«.
ئەوبپیوەس���تدزانینتدەس���تپیكیس���ینەمكارفیلمینخوەل
كوردس���تانینیشانبدنوبەالڤكەننیركزمەدەستپیكێلڤیری
نیش���اندا،دبیژیت»دڤێدەرباریداگونەهاس���ینەمكارانكیمترژیا

جهێنبەرپرس«.
دەربارەیێگیربوونابەرسڤافیلمێنوێژوەزارەتارەوشەنییرێدیاركر
فیلمێهەرماندووس���االنگیربوو،گۆتژی»س���ەراحەتئەزبێژم
ئەڤ���ەژیكارتیكرنی���نئەرینیلفیلمیك���رنوەكبابەتوماددەو
بەشداریاوێدفیس���تەڤاالنداوئەگەرزویترهاتباچیكرنئەنجامێن

ویدادجیاوازبن«.
»ئەزنزانمئەگەریێنگیربوونیچنە،بالئەڤپرسیارژوانبیتكرن،

ل دهۆكێ سینەمایێ رێكا 
خۆ یا ڤەكریێ و لڤینەك یا 

هەیی بۆ بەرف پیش ڤە
tt

»ئەگەرهاتومنباش���تریینخەالتێدونیایێبدەستخۆڤەئینات
دیساننەشیمبێژمئەزهەمیمەژبەركۆسینەمادخاالكیدانەیا
راوەستایییە،تایبەتئەڤسەردەمەرۆژانەفیلمدهێنەچێكرنوەك

ئونیرگز پشكەڤنین ئێكەمێن فلمێ باشوری 
كوردستانی یێ خومالی بوو بەشداری فیستەڤالەكا 

ناف نەتەوەیی كری
tt
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بەسپیوەستەئیدیئەودناڤخوەداببیننكانیئەڤمەیدانافیلمان

كیتیدایەچەوایەوچەوانینە«.حوسینوایێگۆت.
حوسینحەس���ەندیاركروێبیروكەیەكئامادەكریەوچیروكاوێژی
لسەرالیەراننڤیساندیەبناڤێ»بابیمندهێتەڤە«گۆتژیئەول

سەرهزرەكێبتەنێنەیێراوەستایێیە.
دیس���انئاش���كراكروێلبەرزنجێرەكادراماییبوكەنالیكوردس���ات
دورس���تكەتكوژ40زنحیرانپێكدهێت،پش���ترژیزنحیراخەموو

خەمبوكەنالیكوردستاتچێكربوو.
ل10/8ئەڤس���الفیلمیهەرمانلفیستەڤاالپوسانلوەالتیكوریا
بەش���یپەنجەرەكبوسینەمائاس���یابەشداربووولرۆژتیین10و14

هاتنیشاندان.
فیلم���یهەرمانلپارێزگەهادهوكێژالییحوس���ینحەس���ەنهاتیە
دەرهێنەركرنپش���تێفیلمیئونیرگزپش���كەڤیندووەمفیلمیوێیێ

درێژە.
فیلمیهەرمانباس���یچیروكاكەس���ەكیكەتنهێش���تانەهاتیەسەر
دونیای���یوناڤ���ێوێهەرمانەئی���دیئەوچیروكاخ���وەبێژیتوهەر

بینەرەكژیشیتبوخوەبرەنگەكیتبگەهیت.
ناڤبریدبێژیت»بوهاریكاریافیلمێئەزدش���یمبودهوكێودەربەران

بێژمگەلەكهاریكاربوونگەلمەدا«.
دەمێفیلمئەڤدیمانەلگەلحوس���ینئەنجامداییئەویێمش���غول
ب���ووچونكەمژیل���ێكاروباریێنخوەبوونبوچوون���اكوریا»بەریل
پوسانبیتنیشاندانهەرمانیێهاتیەداخوازكرنبۆباكوریئەفرقیاو

وەالیەتێنئێكگرینئەمریكا«
ئەڤنەجارائێكێیەفیلمینناڤبریبەشداریفیستەڤالێننیڤنەتەوەیێ
بن،فیلمیئونیرگزپشگەڤینلساال2006ێبەشداریفیستەڤاالبەرلین
بوووخەالتیرێكخراوالیبوریناگشتیبدەستئینات،ژالییحوسێنو

مسعودعارفهاتبوودەرهێنەركرنووەینەگریامحەمەدجانۆ.
ببوچ���ووحوس���ینیئونیركزپیش���كەڤنینئێكەمێنفیلمیباش���وری
كوردس���تانییێخومالیبووبەشداریفیستەڤالەكابڤێرەنگیكریێ

ئەز نزانم بوچی وەزارەتا رەوشەنبیری بەرسڤا فلمێن 
مە گیر كەتن، بال ئەڤ پرسیار ژ وان بیت كرن tt
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چونك���ەوەكئەودبێژیت«دەرهێن���ەروئەكتەروبەرهەمهێنەرهەمی
كەس���ینلیكاردكەنخەلكیكوردستانیبوونوكاریمونتاژیژیل
كوردس���تانیهاتكرن«بەرێڤێفیلمیژیفلیمنكوردیبەش���داری
فیستەڤاالكربوونوەكیێژیانیێجانورۆژیەیانیلیوەینەگرییوی

ئیرانیبوو.
ئونیركزپش���كەڤینروناهییدئیختەس���ەرس���ەربورینكوردانوباسێ
نەخوەشیودەردەسرینكورداندكەتندشكەستنالساال1975پشتێ
ریكەفتناجەزائیرییادناڤبەراس���ەدامحوسێنوشاهێئیرانیداهاتی
موركرنبوراوەستاندناخەباتاكوردان،ئونیرگزژبەرهەمئینانامحەمەد
محسنووەینەگریامحەمەدجانووهەردوودەرهینەرحوسینحەسەنو

مسعودعارف،ئونیرگرزئێكەمێنفیلمێوێییدرێژبوو.
بگۆرگوتنینحوس���ینیس���ەرەراییهەمیئاس���تەنگانلهەرچوار
روەرزێنسالێوانشیافیلمیبگەهێنوێئاستیلیگۆت»دخەیاال
مندانەبوو،منقەدهزرنەدكردیخەالتەكێبڤێرەنگێبدەس���ت
خوەڤەئینمهەرچەندەمنباوەریینمەزنهەبوونچونكەدسەرهەمی

ئاستەنگونەخوەشیانرابروحەكاگەرمهاتچێكرن.
ناڤبریئەكیدكركۆویهەس���تبزحمەتینەدكرژبەركو»بومن
رۆژەكانوێبووكەسەكبیتخوەلفیلمەكیبكەتنخودانببییبزانیت
مفاییویچەندەژبەركولڤیریوەكنیش���اندنافیلمانگەلەككیمە

ئەزدشیمبێژمهەماقەدنینەئەڤتشەكینویبوبومن«
وەكگەلەكژدەرهێنەروسینەمكاریێنكوردحوسینژیرولیسینەمایی
دناس���اندنادوزاكوردانبووەالتێندەرڤەبگرنكدزانیتچونكەئەو
وەس���ابینتهەمیكەسشینبچنبەرخۆبدنفیلمانلیمونكەننینە

هەمیبەرخۆبدندەنگوباسان.

دڤێدەربارییداهەڤالێحوسینیوەینەگرمحەمەدجانوكولبەرامبەر
ویروین���شبووژنیش���ەكیڤەهاتناڤبابەت���یداوگۆت»ئەزدوو
ساالنلكوریاباكوریبوومبراستیكەسێناڤێدووسیاسینمەنزانی

بەسهەمیابەهمەنقوبادیناسدكر«.
ژبل���یچێكرنافیلمانحوس���ێنحەس���ەنیناڤودەنگ���ێخوەهەیەد
دورس���تكرناكلیپانداولس���اال2005خەالتیئێكێیێفیستەڤاالڤید

كلیپانبكلیبااللشیاهونەرمەندحەسەنشەریفبدەستئینات.
ئ���ەوتەكزكركۆدخوازیتتەنیخۆبوكارێنفیلمانوخواندنیتەرخان
كەتنلینەچارەژبەررەوشائابوریكلبیانچیكەتنژبەروەكئەو
بێژیتخودانخێزانەوئوفیس���ەكهەیەپیتڤێئیجاریبدنكۆوچەند

كەسەكلیكاردكەن.
گۆتئەونەش���یتنهادەستژكلیپان»ئینكاناتریێنادنئەگەرئەز
نەشیم5دەقیقانهزربكەمژپیخەمەتنەبوونامادەیێچونكەماالمن
بهیڤیامنڤەیەتونەش���یهەرژلەشیخوەبخوەبخوەییماهەتا

گەنگیدێژخۆبخۆخۆیێ«.

ئەز دخوازم خۆ بو خواندنی و فلمان تەرخان كەم 
بەس ئیمكانیات رێی نا دن tt
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ماشااللەی محەمەدی:
من )ئەنیمیشن(م
 هەڵبژارد چونكە 
ئەو بابەتانەو ئەو 
دنیایەی كەهەیەتی 
زۆر بەرباڵو بێ سنورە
سازدانی:ژیار

)ماش���االلەیمحەمەدی(جگەلەوەیش���ێوەكارێکیدەستڕەنگینە،
لەهەمانكاتیشداهونەرمەندیسەركەوتوویبواریهونەریئەنیمەیشنەو
خاوەنیچەندینكاریسەركەوتووەلەسەرئاستیفێستیڤاڵەكانیناو
ئێ���رانوواڵتانیئەوروپا.یەكێكلەكارەكانیبەناوی)دواینگۆرانی
كچەدراوسێكەمان(لەسەرسایتیهۆلیودبەبەردەوامینمایشدەكرێت
وەكویەكێكلەباش���ترینكارەئەنیمەیشنەكان.بۆئاشنابوونیزیاتر
هونەرمەندوخوێنەرانئەمچەندپرس���یارەمانئاراستەیهونەرمەند

كرد:

*هۆكاریگواس���تەوەتل���ەكاریهونەریش���ێوەكارییەوەبۆهونەری
ئەنیمەیشنبۆچیدەگەڕێتەوە؟

-ب���ەالیمنەوەكاریهونەرینابێتل���ەقاڵبێكدابمێنیتەوە،هونەرمەند
دەبێ���تدەوڵەمەندبێتل���ەتوانایكاركردندابەالیمن���ەوەهونەرمەند
ئەوەنییەكەكارێكیتایبەتبزانێت،واتابزانێتوێنەبكێش���ێت،یاخود
ئامێرێكبژەنێت،بەالیمنەوەداهێنەریوچۆنییەتیكاركردنلەزەمەندا
وبی���روڕایتازەوەرگرت���نهونەرە،ئێمەزۆركەس���مانهەیەبەدرێژی
تەمەنیوێنەدەكێش���ێت،ئەوكەس���ەكاریئەوەیەوەكپیش���ەیەككە
كارێك���یتایبەتدەزانێتبەاڵمكەدەڵێنهونەرمەنددەبێتبیرێكیتیژو
داهێنەریهەبێتلەناس���ینیخۆیوزەمەنوئۆرژینالبوونیكارەكەی،
بۆیەمنبەیەكجۆركاریهونەریقانعنیم،بیرۆكەهەیەدەبێتبەڕەسم
بێتهەیەدەبێتبەمۆس���یقادەریببڕێت،من)ئەنیمیش���ن(مهەڵبژارد

چونكەئەوبابەتانەوئەودنیایەیكەهەیەتیزۆربەرباڵوبێسنورە.
*بەالیتۆوەئەنیمەیشنچمانایەكیهەیە؟

-ئەنیمیشنبەالیمنەوەشیعرەخەیاالویبوونیئەودنیایەزۆربەاڵمەوە
پڕلەڕازودۆزینەوەیشتیتازەیە.

*قۆناغەكان���یكاركردن���تلەب���واریئەنیمەش���نچۆندەستنیش���ان
دەكەیت؟

-منهیش���تالهسەرەتادام،منكەدەستمكردبەكاركردنبەبێئەوەی
كەمامۆستامهەبێت،هێشتالەسەرەتایڕێگاداموكاریزۆرمهەیە.

*یەكەمینكاری)ئەنیمەشن(تلەسەرئاستیئێرانودەرەوەداقبوڵكرا
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چیبوو،هەروەهائەوئەزموونەبۆخۆتچیگەیاند؟

-یەك���ەمكارمن���اوی)رەنج(ەكەلەس���اڵی2004داس���ەرقاڵیبووم،
یەكەمینجاركارەكەمتەواوكرد،بەاڵمبەدڵمنەبوو،بۆجاریدووەمباشتر
ب���وو،كەبۆچەندفێس���تیڤاڵێكمناردحەزیانلێكردلەفێس���تیڤاڵی100
چركەی���یئێراندابووەیەكەم،لەفێس���تیڤاڵێكل���ەئەڵمانیاوئیتاڵیاش
بەشداربوو،بەاڵمزۆرلێیڕازینەبووم،لەمماوەیەداكاریدووهەممتەواو
كرد،بابەتەكەشەهیدبوو،ئەوكارەشلەچەندفێستیڤاڵێكدابەشداربوو،
كارەكانمنیش���انیدەرهێنەریبەناوبانگیئێرانی)عەباسیكیاڕۆستەمی(
دا،ئێمەپەیوەندییەكیباشمانهەبوو،لەساڵی1998كەلەفیلمی)با
لەگ���ەڵخۆیدادەمانبا(منلەوكارەزۆرب���ەیدیكۆرەكانیكارەكانمكرد،
لەس���ەرئەنیمەیش���نەكانزۆربیریتازەونوێبووبەالیەوە،س���ناریۆكە
زۆرباشبوو،چەندتیبینییەكیزۆرباش���یبووكەقسەمانلەسەریكرد،
كەهاتمەوەهەمووكاریڕەنجمس���ڕییەوەولەس���ەرەتاوەدەستمپێكرد،
ئەمجارەبەدڵمبوو،لەچەندفێس���تیڤاڵێكیزۆرباشدابەشداربوو،وەكو
هیرۆش���یماوئۆپساال،كەڕۆیشتمئەویشلەگەڵئونیماتوریپڕۆفیشناڵی
ئەویش���داكارەكانماندیوئەوانیشبیروڕایخۆیانوت،بابەتێكیزۆر
باشكەهەموویانبەالیانەوەباشبوو،بیریئەنیمیشنیكارەكانبوو.
*تائێس���تاچەندكاری)ئەنیمەیش���ن(تلەفێس���تیڤاڵەجیهانییەكاندا

بەشداریكردووەوئەوخەاڵتانەچینكەپێتبەخشراوون؟
-تائێس���تا5كارمتەواوكردووەكەلە60فێس���تیڤاڵدابەشداربوونو

چەندخەاڵتێكیشیانوەرگرتوو.
*ئەوبیرۆكانەیكەتائێس���تاكارتلەسەركردوونچەندیانبیرۆكەكەی

كوردییە؟

-بەڵ���ێبیرۆكەكانكوردین،بەاڵمهەوڵمداوەناوەڕۆكێكیجیهانیبن،
نەكهەرخۆمانلێیحاڵیببین،لەئیس���پانیازۆرحەزیانلەماڵپەڕی
www.awn.comك���ەیەكیكەل���ەش���ەریكەكانیهولیودووردە
كارەكانیانلەئیس���پانیابینیبوو،منپێش���تروامدەزانیئەمریكییەكان
حەزی���انلەمج���ۆرەكارانەنییەب���ەاڵمئەوانداوایانك���ردكەبۆیان
بنێرمودوایبینین���یكارەكانزۆریانحەزلێبوو،لەمالپەڕەكەیانداناو
ڕەخنەیەكیانلەسەرنووسیكەئێستاشلەماڵپەڕەكەیانداهەیە،لە2008
لەماڵپەڕەكەدابەكاریباشیئەوساڵدادایاننا.9كاریانهەڵبژاردكە
كاری)دوایینگورانیكچەدراوسیكەمان(یەكێكلەوانەبوو،نووسیشیان
كەگوایەسەریانسووڕماوەكەكارێكیئاوالەئێرانبتوانرێتبكرێت.

*جیاوازییەكانینێوانفیلمیكارتۆنوئەنیمەشنچییە؟
-سێساڵەلەسەرسیناریۆیفیلمیدرێژكاردەكەم.كەدەبێتەیەكەم
فیلمیدرێژیئەنیمەیش���نیكوردی،بەاڵمبەداخەوەهیچپشتگیرییەكی
لەالیحكومەتەوەنەكرا،زۆربەیانئەنیمیش���نهەربەتاموجڕیدەزانن،
هندێكیش���یانهەرنازاننئەنیمیشنچیە،بەاڵمنەوەستاومئەوكارەهەر

دەكرێت.
*نوێترینپڕۆژەتچییبوو؟

-لەس���ەرەتایمانگی10یئەمساڵدابەشداریمكردلەفێستیڤاڵێككەلە
ئۆكراینسازكرابوو،فێستیڤاڵیێكیزۆرتایبەتە،لەكەشتییەكیگەورەدا
بەڕێوەچوو،س���ینەماكەشهەرلەكەش���تییەكەدابوو،زۆرزۆرباشبوو،
لەوێ)ئەلكس���اندرپتروف(دەرهێنەریفیلمی)پیرەمێردوزەریا(مبینی،
15ڕۆژلەگەڵباش���ترینئەنیماتورەكانیدنیاپێك���ەوەبووین،هەروەها

پەیوەندیزۆرماندرووستكرد.


