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  ڕۆڕۆ  نجهنجه  ڕهڕهڕزگار ڕزگار سازدانی سازدانی   ... . ماشی٭ماشی٭  سیناریستی داهاتووی آوردستان ٭ بری شهسیناریستی داهاتووی آوردستان ٭ بری شهڵ ڵ   گهگه  ک لهک له  یهیه  دیمانهدیمانه

  
   له ندی آه ی هۆه )توموت( ی ڕۆژنامه

 دوا  لهچت  رده  ده میره شاری ئه
و و ڕۆژ  شه{  ژر ناوی  یدا له ژماره
ری   نووسه نووس آچه ده} رقای  سه

 دایكبووی  ی ٭ لهماش آورد ٭ بری شه
نسا و دانیشتووی شاری  ره وتی فه

  ره  پشبآی نووسه له میره  ئه
آادیمیا دیاری   ئه آاندا دووجار له الوه
قوتابی  ،ست هناوه ده وتنی به رآه سه
   له شی نووسینی سیناریۆیه به
  رهنانی فیلم له آادیمیای ده ئه

ی  )بارانی پایز(  سیناریۆی فیلمی٢٠٠٣یشتوو سای   پگه كی تازهر ك نووسه وه .خت ردامی پایته مسته ئه
  دات له ی نوێ ده هره تی به  یارمه  ركخراوكه آه} توموت{  هاوآاری   به لمیره  شاری ئه ر له نووسی و هه

وتوو  رآه كی سهك فیلم یان تۆمارآرد وه م سینارۆیه آادیمیا ئه ڵ دۆست و هاوڕكانی ئه گه له ، وه موو باركه هه
   .ما نمایشكرا  سینه ندین ڕۆژ له چه

یی بووم هیچ  نگاوی خوندنی ئاماده  دووا هه له} بارانی پایز{رهنانی   ده ستمان آرد به  ده بری ووتی آه
نجامدانی  آشاین بۆ ئه ت آردن ڕایده نھا جۆش و خرۆشی خزمه بوو ته رهنانمان نه آی فیلم ده یه سته ره آه

تی بۆ  ستی یارمه  ده وه  باری دارایه  رخراوی تومۆت له ین آه بیر بكه ش له وه ری ناب ئه ونهآاری ه
  شداربوون وه  به وه  دخۆشی و ب س آردنه  زۆر به لمیره ی الوانی ئه دا یانه و فیلمه ها له روه درژآردین هه

رقاڵ  و و ڕۆژ سه  ساك شه زیاتر له ،آی بینی ره ندیش فریتس المبرختس ڕۆی سه ندی ناسراوی هۆه رمه هونه
   . م فیلمه م هنانی ئه رهه بووین بۆ به

  دا بچم و  واه م هه  دوای ئه ركی آورد وای لكردم به وه هره ر به سه  له  نووسینه و آورته ئه
  -: م ند پرسیاركی لبكه م و چه نجام بده  ئه  الوه ره و نووسه ڵ ئه گه وتن له چاوپكه

  ی؟ وارانی آوردستان نت ده  خونده ؟ چی به ر لتبپرسم بری خان آیه گه  ئه-: پ
ند بژیم و بخونم بۆ   هۆله  دایك بم و ئستاش له نسا له ره  فه  له ر وای هناوه ده  آوردكم قه  من آچه-: و

م  آه  ده وه  زۆر شانازیش به بووینه م دا  آه له هتی گ  خزمه م له رده شم هه آه واده  خانه چونكه ،م آه له دوارۆژی گه
   .هیدم ی شه ال ئاواره ماشی و برازای مه فای شه  ناوی موسته داركی آوردم به تمه  آچی سیاسه آه
  ی چی؟ ردام تۆ ده مسته  ئه آادیمیای فیلمی له  تۆ قوتابی ئه ی توموت نووسراوه  رۆژنامه  له-: پ
 یاندن شی ڕاگه ل به گه شی نووسینی سیناریۆ له خونم به ش ده  دوو به آادیمیام له یشجوی ئه من دان  ڕاسته-: و
   .ردام مسته  شاری ئه له )آولتور( نگ رهه و فه )میدیا(
ست هنا   ده وتنكی باشی به رآه ت نووسی و سه )بارانی پایز( داركی آورد سیناریۆی فیلمی هره ك به  وه-: پ

  ؟  پالندایه  آوردك چیترت له ك آچه  خوندن وه  له جگه ،ندا یاندنی هۆه ناو ڕاگه  وته ناوت آه
م ئستا جوانترین  به ، یداآردن بووه زموون په  زیاتریش بۆ ئه مه  زۆر آه نجامم داوه  و ئه ی نووسیومه وه  ئه-: و

 بواری   پسپۆڕ له بم به ڕاستی ده  به آهی  و آاتانه  بۆ ئه وه یاننووسمه یام دادن ده  خه چیۆآی آوردی به
ر  ندی هه مای هۆه رقای فیلمكم بۆ سینه ریك و سه ی دا خه مه و ده ئستاش له ،رهنان نووسینی سیناریۆ و ده

  ون به  و خه سته ر ده به ی بچوك بچوآم له پرۆژه ..  یه  هه وه  آورده ندی به یوه شكی زۆری په ش به و فیلمه له
   .بینم بۆ آوردستان زن ده ی مه پۆژه

  رهنانی فیلم؟  بواری ده  له  آ زۆر هاوآارته-: پ
   له رهنانی فیلمه ی ده وره آجار گه آی یه زگایه  ده آه )ف پ س( آادیما و آۆمپانیای رمی ئه الوانی خون گه-: و

   . هاوآاری منن وه ب سكردنه ندا به هۆه
  نووسی؟  بۆ سیناریۆ ده-: پ
بارانی ( آو م وه آه رهنانی فیلمیش ده كو آاری ده نھا سیناریۆ نانووسم به وێ پت بم ته مه تا ده ره سه-: و

موو فیلمكی  مای هه بنه ، وتووه رآه ی پشتی فیلمكی سه و ببه هز و پته آی به نووسینی سیناریۆیه ،) پایز
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م و  ده وی بۆ ده  من هه  بت آه مایه  بنه ی ئه ش ئاونه ههز و سیناریۆآ ی چیۆآكی به ر بناغه سه باش له
   .وت فری بم مه ده
  ؟  وه دۆزیه بینی و خۆت ده ندا چۆن خۆت ده گای هۆه  ناو آۆمه  آوردك له ك آچه  وه-: پ
ل  گه  له ایهژیم بگومان بیرو بۆچونی من و چیۆآی من جی  ده ر حاڵ لره  هه به ،بینم  خۆم زۆر ئاسای ده-: و
 زۆر  شه وه ئه ، وه گۆڕینه ین بیرو بۆچون ده آه ر ده سه ل الوان گفتوگۆی له گه  له شه و جیاوازیه  ئه یه گه و آۆمه ئه

   .ین آه یدا ده مان په آه له  ئاسانی دۆست بۆ گه جاران به
.  ..  ..  ..  .. خوازین  بۆ ده وه  ده  لهوتنت رآه ناسی و داوای سه  بم بری خان تۆ ماندوونه  ماوه نده وه ر ئه هه

.  ..  ..  .. .  
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