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ሰማያዊ ፈረስ  
አዘጋጅና አቅራቢ/ ሰራዊት ፍቅሬ  
ደራሲ/ ሰራዊት ፍቅሬ  
ኮከብ ተዋኒ/ ሰራዊት ፍቅሬ  

ገምጋሚ /ፓስወርድ  

መግቢያ  

ስለ ሰማያዊ ፈረስ አስተያየት ከሰጡ ተዋኒያን መሀል አንዱ 'ሰራዊት ፍቅሬ በፊልሙ አባይን ማነጋገር ችሎአል ' በማለት
አድንቆታል። የካስትሮ ምስክር ቸጉቬሮ ካልሆነ .  

ከተመልካችም እንዲሁ በጎና ቀና አስተያይት የሰጡትን ያህል የነቀፉም አይጠፉም። የፊልም አስራር ጥበብን መሰረት ባደረገ
መልኩ ፊልሙን የገመገመ ጽሁፍ ግን እስካሁን አላነበብኩም።  

ግምገማ በተለይም የፊልሙን ድክመት አጉልቶ የሚያሳይ ከሆን በፊልም ሰሪዉ አካል በኩል በበጎ አይታይም።  
ይህ የሚሆንበት ዋናው ምክንያት ግልጽ ይመስለኛል። ሰማያዊ ፈረስን የሚያክል ፊልም ለመስራት የሚጠይቀው መስተዋጽኦ
ቀላል አይደለም። የፊልም ጥባብን የሚያራምድ መሬት ባልተደላደለበት ወቅትና ቦታ ከስክሪፕት እስክ ስክሪን ያለውን እልህ
አስጨራሽ ጉዞ በሚገባ አጠናቆ ፊልምን ለህዝብ ማቅረብ ጊዜ፣ ጉልበትና በጭካኔ የተጠራቀመችውን ወይም በስንት ደጅ ጥናት
የተገኘችን የብድር ገነዘብ የሚያሙዋጥጥ በጣም ከባድ ስራ ነው። ይህን በመገንዘብ ገምገሚዎችና ሀያሲዋች ከነቀፋና አሉታዊ
ትችት ከመሰንዘር ይታቀባሉ። የፊልሙ አቅራቢዎች ያወጡት ወጭ፣ የተበደሩት ገንዝብ፣ የፊልም ሰራተኞችና ተዋንያን ድካም፣
የልዩ ልዩ እቃና ቦታ ኪራይ ሳይከፈል ፊልሙን ከገበያ ውጭ ሊያደርግ የሚችል ማንኛውም ነገር በጥንቃቄ መሆን አለበት። ይህን
ከባድ ጉዞ ጨርሰው እንደገና ሌላ ፊልም ለመስራት በቂ ቀሪ ሃሞት የሚኖራችው እንደነ ሰራዊት ፍቅሬና የቀዝቃዛ ወላፈን ደራሲና
አዘጋጅ፣ ቴዎድሮስ ተሾመ ዓይነቶች ብርቱ ሰዎች ብዙ አይመስሉኝም። ስለሆነም የሚገባቸው የሞራልና የፈይናንስ ድጋፍ
ሊጉዋደል አይገባም። ይህን የምናደርገው በሁለት ቀላል መንገዶች ነው።  

፩ኛ ፊልማቸውን በመግዛትና በማየት 
፪ኛ ፊልማቸው ኮፒ ሆነ ሲሽጥ፣ ሻጩን ለህግ በማጋለጥ።  

በተረፈ ሰማያዊ ፈረስ አሁን ለህዝብ በነጻ የተለቀቀ ስለመሰለኝ፣ ፊልሙን ከተለያይ መአዘን በመመልከት ግምገማዬን አቀርባለሁ።
ግምገማው ከእንግዲህ በፊልሙ ገበያ ላይ የሚኖረው ጫና ሚዛን የሚደፋ አይሆንም። ከደፋም ገበያውን እንደገና የሚቀሰቅስ ነው
የሚሆነው, ብዬ አምናለሁ ።  

ግምገማን ከሂስ ጋር የሚያምሳስሉ አሉ። በኔ እምነት ግን ሁለቱ የተለያዩ ጉዳዮች ናቸው። ሂስ የግል አስተያይት ሲሆን ግምገማ
በተወስነ መስፈርት፣ አሰራርና ልምድ ላይ ተመስርቶ፣ የማሻሻ አማራጭ እያሳየ የሚቀርብ ትንተና ነው። ከዚህ በታች የማቀርበው
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አስተያየት የግምገማ ስልት የተከተለ ይሆናል። አላማዬ በአገራችን የሚሰሩ ፊልሞች ጥራት እንዲጠበቅ የበኩሌን ለማለት ያህል
እንጂ የአንድን ፊልም ስራ ለማወደስ ወይም ለማጣጣል አይደለም። ሰማያዊ ፈረስን የመረጥኩት ለህዝብ በነጻ ስለተለቀቀ ብቻ
ነው። ሌላ የተለ ምክንያት የለኝም።  

ግምገማው በሚከተሉት ርእስ ነገሮች ላይ ይሆናል።  

1. ታሪክ Film Story  
2. ገጸባህሪያት፣ Character and characterazation 
እድገት፣ Character development 
አላማ Character's goal 
ተነሳሽነት Mativation 
3. ጭውውት Dialog 
4. ግጭት Conflict 
5. ልብ ሰቀላ Suspense 
6. ትልም Plot 

ግምገማው የፊልም ስራን ቴክኒካዊ ክፍልን አያካትትም። 

ይቀጥላል።
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ሰማያዊ ፈረስ  
አዘጋጅና አቅራቢ ሰራዊት ፍቅሬ  
ደራሲ ሰራዊት ፍቅሬ  
መሪ ተዋኒ ሰራዊት ፍቅሬ  

ገምጋሚ / ፓስወርድ  

ክፍል 1.  
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1. የፊልሙ ታሪክ ። ሰማያዊ ፈረስ ስለ ምንድን ነው?  

ሰማያዊ ፈረስ ደራሲው አባይን ያናገረበት ወይም ያዳመጠበት ፊልም መሆኑን የሚያመለክት አባይ ነክ ታሪክ አላየሁበትም።
ሰማያዊ ፈረስ የተባለው አባይ ወንዝ ከሆነ ርእሱ ከታሪኩ ጋር ግንኙነት የለውም ማለት እደፍራለሁ። ከታሪኩ ጋር የሚስማማ ርእስ
ምረጥ ብባል ከዚሁ ፊልም ሳልወጣ ፍሬ ስላም ለድርሰትዋ የመረጠችውን፣ የናት ጡት ነካሽ፣ የሚለውን አወጣለት ነበር።
ምናልባትም የፊልሙ የመጀመሪየ ረእስ ያ ሳይሆን አይቀርም የሚል ግምት አለኝ, የታሪኩ ዋና መስመር የሀገርንና የህዝብን ጥቅም
በእፍቅሮተ ነዋይ በመለወጥ ወንጀል ፈጽመው ስልሚያዙ ሰዎች ስለሆነ። 

ፊልሙ ሲጀምር በተሾመ የሚመራ አምስት ስዎች የያዘ አንድ ማፊያ መሰል ቡድን፣ ለውጭ ሰዎች ተቀጥሮ የእቶ እስክንድር
አባተን ሳይንሳዊ ጥናት ለመስለብ ሲመካክርና እቅድ ሲያወጣ እናያለን። የሚያልቀው ይሄው ቡድን በህግ ቁጥጥር ስር ሲውል
እንጂ የእስክንድር ጥናት ተሰፋ እንደሰጠን አባይ ወንዝን አትንኖ ዝናብ ሲያዘንብ አይደለም።  

በእርግጥ ደራሲው የነካካው የኣባይ ጉዳይ በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም። ከስክሪኑ በስተጀርባ አንድ ትልቅ አሳሳቢና ቁጭት
ቀስቃሽ ጥያቄ መለጠፉን ማንም አይስትም። አባይን የሚየክል ስንቱን አብልቶና አተጥቶ ተርፎ ባህር የሚገባ ወንዝ እያለን እንዴት
በረሀብ የታወቅን ተመጽዋቾች እንሆናለን የሚለው፣ እስካሁን ምላሽ ያላገኘው፣ የብዙሀን ጥያቄ አለ። ደረሲው ጥያቄውን በተለያየ
ምስል አንስቶ አሳይቶናል። መላኩ በቲቪ ስለ አባይ የሚያየው፣ ጴጥሮስም እቤቱ የሰቀለው የፉዋፉዋቴው ስእል፣ በመጨረሻ
እስክንድር ራሱ በአካል ሄዶ ጢስ ኣባይን ሲጎበኝ የምናየው እንደ ሰጋር ፈረስ እየተቅበጠበጠ የሚወርደው የውሀ ፉዋፉዋቴ አንዳች
የቁጭት ስሜት ይቀሰቅሳል። ፊልሙ በአሁኑ ሰዓት በነጻ ለህዝብ መለቀቁ ምናልባት አሁን ከተከሰተው የረህብ ችግር ጋር አዛምደን
እንድናይ ሊሆን ይችላል።  

ሰማያዊ ፈረስ የምርምር ፊልም አይደለም። ስለ ስክንድር ሳይንሰዊው ጥናት ብዙ የሚናገረው ነገር የለም። በኔ እምነት ሰማያዊ
ፈረስ የወንጀል ፊልሞች ውስጥ የሚመደብ ፊልም ነው። የስክንድርን አላማ ከግብ ለማድረስ ከሚያሳየው ትይንት ይበልጥ የተወሰኑ
ሆዳሞች ራሳቸውን ከሀገር አስቀድመው ለግል ጥቅም ሲሩዋሩዋጡና በመጨረሻም ዘብጢያ ሲወርዱ ነው የሚየሳየው።  

ዋናው ገጸ ባህሪ እስክንድር እንድመሆኑ መጠን፣ የታሪኩ ዋና መስመር የሱን አላማ ከግብ ማድረስ ሆኖ በሂደት  እነተሾመ እንቅፋት
ሲሆኑበት ማሰየት ነበረበት። እንደዚያ ከሆነ ፊልሙ መከተል የነበረበት ሻል ያለ መንገድ አለ። ይኸውም ፊልሙ በሀገራችን
በተደጋጋሚ የሚከሰተውን የድርቅ ችግርና በመካያው የሚጠፋውን የኢትዮጵያዊያን ህይወት ከዶክመንታሪ ፊልሞች ቀንጭቦ
በማሳይት ቢጅምር፣ በጣም ሀይለኛ የሆን የተመልካች ስሜት መቀስቀስ በቻለ ነበር። ወዲያው ስክንድር ''ከእንግዲህ አንድ
ኢትዮጵያዊ በረሀብ አይሞትም'' በማለት ወስኖ ሲነሳ ቢታይ ተመልከች ሁላ በተሰፋና በጉግት እሱን መጥቀበቅ ይጀምር ነበር።
ስክንድር አውሮፓን ጥሎ ሀገሩን ከድርቅ ችግር ሊታደጋት ሲመጣ ቦሌ አ ማ ድረስ መጥቶ የተቀበለው ሰው ባይኖርም፣ ፊልም
ተመልካቹ ከአይሮፕላን ማረፊያ ሲወጣ በጭብጨባ ይቀበለው ነበር። ከዚያ በሁዋላ ፊልሙ እስክንድርን በዋናነት እያሳየ እስከ
አላማው መሳከት ወይም አለመሳካት ድረስ መዝለቅ ነበረበት፣ እንጂ እነ ተሾመ ሲያዙ ማብቃት አልነበረበትም። ፊልሙ ስለ
ወንጀል፣ አላማው ወንጀለኞቹን ማስያዝ ከሆነ ግን ርእሱ የናት ጡት ነካሽ ተብሎ ባለው መልክ መቅረቡን መቀበል ይቻላል።  

በስክንድር መሪ ተዋኒነት መታየት ስለነበረባቸው ትእይንቶች ወደፊት በትልም፣ በግጭትና በልብ ሰቀላ ርእሶች ስር
እጠቃቅሳለሁ።
Last edited by password on Sun May 25, 2008 2:17 am, edited 2 times in total.
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Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

በጣም ደስ የሚል ሂስ ነው! ይቀጥል:: 8) ፊልም ዋርካ ላይ ሲተች ብዙም አላየሁም:: 

አድናቂህ 

ብራንጎ
"The purpose of education is not to fill buckets, but to light fires." – Yeats
by ሲታ!!! » Sat May 24, 2008 5:21 am

Password በጣም ሀሪፍ ግምገማ ነው:: ባነሳሀቸው ነገሮች እስማማለሁ::  

ደራሲው ውሀውንአትኖ ዝናቡን በማዝነብ እና ከሱጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ትቶ ወደወንጀሉ ባብዛኛው ያተኮረው : ያኛው ብዙ
ስራ : ብዙ ማሰብ እንዲሁም more creative መሆንን ስለሚጠይቅ ይመስለኛል :: እናም በቀላሉ ሊወጣው የሚችለውን መረጠ :
የፊልሙን ታሪክ አበላሸው::  

እስኪ በነካ እጅህ ሰለዚሁ ፊልም ስለሲኒማ ጥበቡ ( cinimathograpy) የሚሰማህን ጨምረህ አጫውተን:: እንደሚታወቀው
ጽሁፎ (script) እና ሲኒማ ጥበብ ይለያያሉ:: በ oscar እና በመሳሰሉት እንደምናውቀው የፊልሙ ዳይሪክተር በ ሲኒማ ጥበቡ
ሲደነቅ script writer ደግሞ በሌላ catagory ነው የሚታየው:: በሲኒማ ጥበቡ የተደነቀ እና የተሸለመ ፊልም በ script እዚህ ግባ
የማይባል ሊሆን ይችላል::  

ሲታ
by password » Mon May 26, 2008 2:39 am

ፊልም / ሰማያዊ ፈረስ  
አቅረቢ/ ሰረዊት ማልቲሚዲያ ፕሮደክሽን  
አዘገጅ/ ሰራዊት ፍቅሬ  
ደረሲ/ ሰራዊት ፍቅሬ  

ገምጋሚ / ፓስወርድ  

ክፍል ሁለት። 

ገጸ ባህሪያትና እድገታቸው  

አንድ የፊልም ታሪክ ሃሳብ ከተወጠነ በሁዋላ ቀጣዩ ስራ ያን ታሪክ ሊሰሩ የሚችሉ ገጸ ባህሪያት መፍጠርና መሳል ነው። ፊልም፣
ተመልካችን በስሜት ወጥሮ እንዲይዝ ታቅዶ የሚስራ ስለሆነ፣ ስሜት እንዲቀስቀስ፣ እንዲወጠርና እንዲዘና የሚያደርጉ ተሪኩን
የሚሰሩ ገጸ በህሪያትን በሚገባ መሳል ያስፈልጋል። የምንደሰተውም ሆነ የምናዝነው፣ የምንተክዘውም ሆነ የምንስቀው በገጸ
ባህሪያቱ በኩል ስለሆነ በተወሰነ ደረጃ ልናውቃቸውም ይገባል።  
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የምንወዳቸው ገጸባህሪያት አላማ ሲሳካ ደስ ይለናል። ሲከሽፍባቸው ይከፋናል። አደጋ ሲያንዣብብባቸው ስጋት ያድርብናል።
ተመልካች እንዲህ የሚሰማው ፊልሙ እውነት ሲመስለው ብቻ ነው። ፈጠራ መሆኑን ቢያውቅም ፊልሙን በሚየይበት ቅጽበት
እውነተኛ መስሎ እንዲታየው ከተደረገ የገጸባይሪያቱ ስሜት እየተሰማው ይቆያል። አንድ ፊልም ያን ማድረግ ከቻለ ተዋጥቶለታል
ማለት ይቻላል። የተመለካች ስሜት መሳብ ካልቻለ ግን ችግር አለበት ማለት ነው። ከችግሩ አንዱ የገጸባህሪያት አሳሳልና አበለጻጽግ
ወይም እድገት በቂ ሳይሆን ሲቀር ነው።  

ለገጸ ባህሪያት እድገት ዋናው መሰረት ኮከብ ገጸባህሪው ተጨባጩ አላማው ላይ ለመድረስ ያለው ተነሳሽነት ነው። ኮክብ ገጸባህሪው
ወደ ተጨባጭ አላማው በሚያደርገው ጉዞ የሚገጥመው ውጣ ውረድ ነው የሱንና የሌሎቹ ውላዊ ባህሪ እየተገለጠልን የሚመጣው።
ተጨባጩ አላማ ያልኩት ያለምክንየት አይደለም። ሁሌም ውስጣዊ የሆነ ሌላ ስውር ኣላማ ወይም ፍላጎት ስለሚኖር ነው። ያ በገጸ
ባህሪው ውስጥ ያለ፣ ለተመልካች የማይታይ፣ ስነልቦናዊ ረሀብን የማስታገስ ፍላጎት ነው።  

ለምሳሌ የስክንድር ተጨባጭ ኣላማ ወንዝ አትንኖ ዝናብ ማዝነብ ነው። ስውር ኣላማው ግን ለአስራ አራት ዓመታት ያለመውንና
የደከመበትን ጥናት ውጤት በተግባር ሲተረጎም በማየት የሚያገኘው የመንፈስ እረፍትና እርካታ፣ የሳቁበትንና የተሳለቁበትን
በማሳየት እልህን መወጣት፣ ከዚያም ከህዝብ ክብርና ሞግስ ማግኘት ነው። ሰው አንድ በጎ ስራ ሲስራ ከንጹህ ሰብዓዊና ወገናዊ
ስሜት በመነሳት ያደረገው እንደሆነ እንጂ የራሱን ግለዊ ስሜት ለማርካትም እንዳደረገው አያምን ይሆናል። ግን በቀጥታም ሆነ
በተዘዋዋሪ፣ በግልጽም ሆነ በህቡዕ የግል ጥቅም ጨርሶ የሌለበት በጎ ስራ አለ ማለት የስቸግራል። በመሰረቱ ያ ስውር አላማ ወይም
ውስጣዊ ፍላጎት ነው ገጸባህሪውን እረፍት ነስቶ ለተገባርና ለውጤት የሚገፋፋው። ፊልም ከተጨባጩ ኣላማ አልፎ የስውር
ፍላጎትን መሳካትና የውስጣዊ ጥማት መርከትን ሲየሳይ ደረጃው ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ይሆናል። 

የገጸባህሪውን ስውር ፍላጎት መሳካት መዳሰስ የሚችል ፊልም ለመስራት ገጸባህሪያት፣ በተለይም ዋና ዋናዎቹ በደንብ መሳል
አለባቸው። ተሳለ, ማለት በፊልም ቁዋንቁዋ ተመልካቹ የገጸባህሪውን ጸባይ፣ ዐመል፣ ፍላጎት፣ እንዲሁም ከታሪኩ በፊት
ያሳለፈውን ህይወት ከሞላ ጎደል ሲያውቅ፣ ፍርሀቱን ጭንቀቱን፣ እልሁን፣ ፍቅርና ጥላቻውን ሲረዳ፣ ጠንካራና ደካማ ጎኑን
ሲገነዘብ ነው።  

ገጸባህሪው ከተሳለ በሁዋላ እንድንወደው ወይም እንድንጠላው፣ እንድንጨክንበት ወይም እንድናዝንለት እንዲሁም ውስጠ
ምስጢሩን እንድናውቅ ሊያደርጉን የሚችሉት ከእፉ የሚወጡት ቃላትና ሲስራቸው የምናየው ተግባራት ስለሆኑ የሚናገሩትንና
የሚያደርጉት ታሪኩ ሊያስተላልፍ በምንፈልገው ስሜት መሰረት መሆን አለበት። በሰማየዊ ፈረስ ታሪክ ዋናው ገጸባህሪ እስክንድር
እባተ ነው። ተመልካቹ የሱ ዓላማ ግቡን ሲመታ ማየት ይፍልጋል። ስለዚህ ተመልካቹ ስክንድርን እንዲወደው፣ ለስክንድር
እንዲቆርቆር፣ እንዲጨነቅና እንዲያዝን ማድረግ ያስፈልጋል። ያን ስሜት ከመጀመሪያው መቀስቀስ ይቻልበት የነበረበት ትይንት
የቦሌ አ ማ ትይንት ነው።  

እስክንድር ከ14 አመታት በሁዋላ አገሩ ሲገባ የተቀበለው ወዳጅ ዘመድ አልነበረም። እዚህ ላይ ደረሲው አዘኔታ ለመቀስቀስ ጥሩ
ምክንያት ተጠቅሞአል። በፊልም ስራ፣ አንድ የሚታዘንለት መሪ ገጸባህሪ መፍጠር ትልቅ ጥበብ ነው። በዘዴ ከተስራበት
ተመልከችን በስሜት መያዝ ያስችላል። ስክንድርን የሚቀበለው ሰው አለመኖሩ ብዙ መግለጽ የሚችል ትይንት ነው። አገሪቱ
ባሳለፈችውን መራር የጦርነት፣ የአብዮትና የረሀብ ዘመናት ወዳጅ ዘመዶቹ በሞት ማለቃቸውንና በስደት  መጥፋታቸውን ሊጠቁም
የሚችል ነበር። ያ መገለጥ የሚችለው በስክንድር ስሜትና ቦሌ አ መ መውጫ ላይ በነበረው ህዝብ ንጽጽር ነበር።  

አስረጅ።  
ከውጭ የሚመጡት ኢትዮጵያዊያንን ዘመድ ወዳጅ እየተቀበል አቅፎ ሲስማቸው ቢታይ (ትይንቱ ከእስክንድር ግንባር አንጻር
ቢታይ) እና እሱ የሚሳሳምና የሚተቃቀፈውን ህዝብ እታዘበ በትዝታ እንደሄደ፣ አፉ ትንሽ ተከፍቶ፣ አይኑ እንባ ሲያቀር ቢታይ፣
ከዚያም እንባውን እየታገለ፣ ከሻንጣ ተሽካሚዎችና ታክሲ ነጂዎች ጋር መነጋገር እቅቶት ቢታይ የተመልካቹን ልብ ይነካ ነበር ብዬ



አምናለሁ። 

ያ ስንት መናገር የሚችል አይን እንደ ፓይለት በጥቁር መነጽር ተሸፍኖ፣ እስክንድርም የ14 ዐመት ናፍቆት እንዳለበት እንግዳ
ሳይሆን እንደ ዱባይ ተመላላሽ ምንም ሰይደናበርና ግርምታ ሳይታይበት ወጣ። የቦሌው ትይንት ላይ ተመልካቹ ለስክንድር ማድረግ
የሚችለው ልዩ ስሜታዊ አቀባበል እምልጦአል።  

እንደ ሰማያዊ ፈረስ አይነት ፊልም ላይ ዋናውን ገጸባህሪ ተወዳጅ ማድረግ የግድ ይላል። አልያ ፊልሙ አይሰራም። በገሀዱ አለም
ለምንወዳቸው እንደምናስብና እንደምንቆረቆር በፊልምም ገጸባህሪውን ከወደድነው እናስብለታለን፣ እንጨነቅለታለን። 

አንድን ገጸ ባህሪ ተመልካች እንዲወደው፣ ደራሲው ምን ማድርግ አለበት? መልሱ ቀላል ነው። ገጸባህሪው በጎ ስራ ሲስራ
ማሰይት፣ ለተበደለ ሲቆረቆር፣ ለተገፋ ሲያዝን፣ ለሀቅ ሲዋደቅ። በቃ። እንዲህ አይነት ሰው ተወዳጅ ነው። ቀልደኛና ተጫዋች፣
ደፋርና ብልህ ገጸባህሪም ይወደዳል።  

ተመልካች የሰማያዊ ፈረስን መሪ ገጸባህሪ፣ እስክንድር አባተን እንዴት ያየዋል? ምን ያህል ይወደዋል? እስክንድር እሚወደድ
ሰው ነው? ምን ያህሉ ተመልካች ነው የሱን አይነት ህይወት፣ ምኞትና አላማ ያለው? ተመልካች ከራሱ ህይወት ጋር የሚመሳስል
ነገር ማየት ይወዳል። ሰማያዊ ፈረስ ውስጥ ከብዙሀኑ ተመለከች ህይወት ጋር የሚመሳስል ኑሮ ያለው ገጸባህሪ አለን?  

ሰማያዊ ፈረስ ላይ ''እስክንድር ከለማኙ ጋር ትይንት'' እስክንድርን ተወዳጅ ለማድረግ የተሞከረበት ትይንት ይመስለኛል፣
እስክንድር መመጽወቱና ከለማኙ ጋር መወያየቱ፣ መቃለዱ። ቀልደኛ ሰው ይወደዳልና። ግን ትይንቱ የተፈለገውን ስሜት ሳይሆን
ተቃራኒውን ሳይጭር አልቀረም። ስክንድር የያዘውን አይነት መኪና የሚይዙ ግለ ሰቦች በሰፊው ተመልካች ዘንድ ተወዳጅነታቸው
ምን ያህል ነው? ፓጃሮ፣ ፎርዊል መኪና ወዘተ ከሙስናና ከዘረፋ ጋር የሚዛመድ ምስልን ነው የሚሰጠው። መኪናውን ከደሀው
ወጣት ጋር ማየትና ማስተየይት፣  
የእስክንድር ንግግር / ''እንዴት ነው ጤነኛ እጅና እግር እያለህ ልመና'' ብሎ ማለቱ፣  
''ዝናብ ጠፋ ተሰደድን፣ ማዘርና ብራዘር እኛው፣'' ሲለው ብር ብቻ ሰጥቶት መሄዱ ተወዳጅነት የሚፈጥር ድርጊያ አይደለም።  

በዚህ አጋጣሚ ፊልሙ ማሳየት የነበረበት ለእስክንድር ተነሳሽነት መሰርት የሚሆን ትይንት ነበር። እስክንድር ድሀውን ወጣት 
/ ''ና 'ሲኪ ና እጫውተኝ''/ ብሎ ወጣቱን መኪና ውስጥ አስግብቶ የድርቅንና የረሀብን ችግር ከቀመስው ወጣት አፍ መስማት
ነበረበት። ወጣቱ ታሪኩን ሲያወራ ፊልሙ ቃሉን ተከትሎ የረሀብን መቅስፍት የሚያሳይ ከዶክሜንታሪ የተቀነጨበ ትይንት
ለተወስን ደቂቃ ቢያሳየን፣ ቀጥሎ የስክንድር አይን በርበሬ መስሎ እንባ ሲያቀር ቢታይ፣ ተቆርቁዋሪነቱና ወገን ወዳድነቱ ብቻ
ከፍተኛ ተወዳጅነትን ያተርፍለት ነበር።  
እስክንድር ሊታደጋቸው የመጣላቸውን ሰዎች፣ የወጣቱ እናትና ወንድምን፣ ፊልሙም አለሳየን፣ ዋና ገጸባህሪም ሊያየቸው
አልተጨነቀም። ስለዚህ ተመልከቹ እስክንድርን መኪና ቢገጨው ባይገጨው፣ ተሾመ ቢገድለው ባይገድለው ስሜት
አይሰጠውም። አይወደውማ። ስክንድር ያለው ተወዳጅነት ካለ ከወካዩ ተዋኒ ከሰረዊት ፍቅሬ ቁመናና መልከቀናንት፣ ፈገግታና
አነጋገር ያገኘው ነው።  

ይቀጥላል።  

ፓስወርድ.
ኮትኳች 
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Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

Password በጣም ሀሪፍ ግምገማ ነው:: ባነሳሀቸው ነገሮች እስማማለሁ:: 

ደራሲው ውሀውንአትኖ ዝናቡን በማዝነብ እና ከሱጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ትቶ ወደወንጀሉ ባብዛኛው ያተኮረው : ያኛው
ብዙ ስራ : ብዙ ማሰብ እንዲሁም more creative መሆንን ስለሚጠይቅ ይመስለኛል :: እናም በቀላሉ ሊወጣው የሚችለውን
መረጠ : የፊልሙን ታሪክ አበላሸው:: 

እስኪ በነካ እጅህ ሰለዚሁ ፊልም ስለሲኒማ ጥበቡ ( cinimathograpy) የሚሰማህን ጨምረህ አጫውተን:: እንደሚታወቀው
ጽሁፎ (script) እና ሲኒማ ጥበብ ይለያያሉ:: በ oscar እና በመሳሰሉት እንደምናውቀው የፊልሙ ዳይሪክተር በ ሲኒማ ጥበቡ
ሲደነቅ script writer ደግሞ በሌላ catagory ነው የሚታየው:: በሲኒማ ጥበቡ የተደነቀ እና የተሸለመ ፊልም በ script እዚህ
ግባ የማይባል ሊሆን ይችላል:: 

ሲታ

ሲታ  

ከመግቢያው ላይ እንደገለጽኩት ግምገማው ቴክኒካል ክፍሉን አይዳስስም ብዬ ነበር። የምገመግመው ከተውኔቱ ጽሁፍ ጋር
ቀጥተኛ ግንኝነት ያላቸውን ርእሰነገሮች እንጂ cinematographyን በተመለከተ ጠለቅ ያል እውቀት ስለሌለኝ ብዙ ማለት
ያስቸግረኛል። የፊልም ስራ ባለብዙ ዘርፍ ጥበብ ስለሆነ ለየዘርፉ ባለሙያው ሲተችበት ይሻላል። አልያ መቀባጠር ነው የሚሆነው።

ደራሲው ወደ ወንጀሉ ያተኮረው፣ ያኛው ብዙ ማሰብ ስልሚጠይቅ ይሆናል ስላልከው ጉዳይ፣  

ችግሩ ያ አይመስለኝም። ውሀ አንደተነነ ማስመስልና ዝናብ ማስዘነብ ማሳየት የሮኬት ሳይቲስት መሆን አይጠይቅም። ያን በፊልም
ማሳየት ካልቻልክ ጭራሹን ፊልም የሚባል ነገር መሞከር አልነበረብህም። ሳይንሱ፣ ማለትም የሶላር ኢነርጂን በመጠቀም ውሀ
መንፍላትና ያን እንፋሎት ከተወሰነ ቦታ ሄዶ እንዲዝንብ ማድረግ መቻሉን ተመልካቹ እንዲያምን ስራዊት የተጠቅመው ጥሩ ዘዴ
አለ። ፊልሙ ሲጀምር፣ የወንጀለኞቹ መሪ, ተሾመ, በእኒመሺን ፊልም እየታገዘ ለቡድኑ ያብራራውን እንደምሳሌ መጥቀስ
ይቻላል። ያ foreshadowing ማለትም ቅድመ ጥቆማ መሆኑ ነው። ግን በቂ አልነበረም። በተጨማሪም እነ ተሾመ ከዶለሩ እንጂ
ከዝናቡ ጉዳይ ስሌለላቸው ሳይንሱን የማብራራቱ ነገር በነሱ አያምርም። ያን ማብራራት የነበረበት ስክንድር ራሱ ነው። በእኒመሺን
ፊልም ከማስርዳት፣ ተኣመኒነት ለማጠንከር በላቦራቶር ወስጥ ቁንጽል ሚኒ ኤክስፔርመንት ማሳየት ይመርጡዋል።  

ለምሳሌ ያህል 'BACK TO THE FUTURE. የተሰኘውን ግሩም ፊልም እንውሰድ። ያን crazy scientist ታስተውሳልህ።
Martyን ከ1935 back to the future፣ ወደ 1985 ለመላክ የሚያስችለውን ቴክኒክ ላብ ውስጥ በመጫወቻ እቃዎች ነው
የሚያሳየን። ያ experiment ሁለት አላማ አለው። እንዱ ከዚያ ቴክኖሎጂ ካልዳበረበት ዘመን በጊዜ ጉዙ ማድረግ የመቻሉ ነገር
አጠራጣሪ ስለሆነ ማስተማመኛ እንዲሆን ቅድመ ጥቆማ foreshadowing, ሲሆን ሁለተኛውና ዋናው ያን የተራቀቀ ውስብስብ
ሳይንስ አንድ ተመልካች ሊረዳው በሚችል መጠን ቁመቱን፣ ክብደቱን፣ ፍጥነቱንና ውስጠ ፍጥረቱን ማሳነስ ነው። በትንሹ ሲሆን
ሲለሚገባን።  

ሲታ!!! wrote:



ደረሲ ሰራዊት ፍቅሬ ወደ ወንጀሉ ያመዘነበት እንዱ ምክንያት በመጀመሪያ ታሪኩ ስለምን እንደሆነ ለይቶ ያወጣው የታሪክ
መስመር ካለመኖሩ ይመስለኛል። ሰማየዊ ፈረስ፣ የአባይን ወንዝ በማትነን አገሩን ለማልማት ስለሚፍልግ ምሁር ነው የሚል የነጠረ
መስመር አልያዘም። መስመር ስለልያዝ ታሪኩ ወደ ወንጀሉ ተንጋደደበት ነው የምለው። 

ሁለተኛው ምክንያት ከዋናው ገጸባህሪ ግብ ጋር የተያየዘ ነው? የአንድ ገጸ ባህሪ ግብ ግልጽ ካልሆነ ታሪኩ እንደ አባይ ወንዝ ራሱ
በቀደደው ቦይ ነው የሚፈሰው። ከእንዲህ ኣይነት አቅጣጫ-አሳች ችግር ራስን ለመጠበቅ ለሚከተሉት ጥያቄዎች ጥሩ መልስ
ማስቀመጥ ያስፈልጋል።  

፩ የዋናው ገጸ በህሪ ዋና ግብ ምንድን ነው?  
መልሱ የወንዝ ውሀ እትንኖ ዝናብ ማዝነብ።  

፪ ለምን ዝናብ ማዝነብ አስፈለገው? 
መልሱ በድርቅ ምክንያት የሚጎዳውን ህዝብ ለመታደግ 

፫ ገጻባህሪው ባይሳካለት ምን ይፈጠራል? ማን ይጎዳል? ማን ይሞታል? ይህ ነው ዋናው ጥያቄ what is at stake? if there is
nothing at stake , no body cares about the project or the character. 

ሰማያዊ ፈረስ እነዚህን ጥየቄዎች ለመመለስ ካለመሞከሩ ላይ ይመስለኛል፣ ችግሩ። ገጸባህሪውን የሚያንሳሳው motivation ጉዳይ
አለመዳበሩ።
ኮትኳች 

Posts: 314
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Location: Africa

Password በጣም ሀሪፍ ግምገማ ነው:: ባነሳሀቸው ነገሮች እስማማለሁ:: 

ደራሲው ውሀውንአትኖ ዝናቡን በማዝነብ እና ከሱጋር በተያያዙ ጉዳዮች ላይ ትቶ ወደወንጀሉ ባብዛኛው ያተኮረው : ያኛው
ብዙ ስራ : ብዙ ማሰብ እንዲሁም more creative መሆንን ስለሚጠይቅ ይመስለኛል :: እናም በቀላሉ ሊወጣው የሚችለውን
መረጠ : የፊልሙን ታሪክ አበላሸው:: 

እስኪ በነካ እጅህ ሰለዚሁ ፊልም ስለሲኒማ ጥበቡ ( cinimathograpy) የሚሰማህን ጨምረህ አጫውተን:: እንደሚታወቀው
ጽሁፎ (script) እና ሲኒማ ጥበብ ይለያያሉ:: በ oscar እና በመሳሰሉት እንደምናውቀው የፊልሙ ዳይሪክተር በ ሲኒማ ጥበቡ
ሲደነቅ script writer ደግሞ በሌላ catagory ነው የሚታየው:: በሲኒማ ጥበቡ የተደነቀ እና የተሸለመ ፊልም በ script እዚህ
ግባ የማይባል ሊሆን ይችላል:: 

ሲታ

ሲታ!!! wrote:



ሲታ  
ለ'አስተያየትህ አመሰግናለሁ.  

ከመግቢያው ላይ እንደገለጽኩት ግምገማው ቴክኒካል ክፍሉን አይዳስስም ብዬ ነበር። የምገመግመው ከተውኔቱ ጽሁፍ ጋር
ቀጥተኛ ግንኝነት ያላቸውን ርእሰነገሮች እንጂ cinematographyን በተመለከተ ጠለቅ ያል እውቀት ስለሌለኝ ብዙ ማለት
ያስቸግረኛል። የፊልም ስራ ባለብዙ ዘርፍ ጥበብ ስለሆነ ለየዘርፉ ባለሙያው ሲተችበት ይሻላል። አልያ መቀባጠር ነው የሚሆነው።

ደራሲው ወደ ወንጀሉ ያተኮረው፣ ያኛው ብዙ ማሰብ ስልሚጠይቅ ይሆናል ስላልከው ጉዳይ፣  

ችግሩ ያ አይመስለኝም። ውሀ አንደተነነ ማስመስልና ዝናብ ማስዘነብ ማሳየት የሮኬት ሳይቲስት መሆን አይጠይቅም። ያን በፊልም
ማሳየት ካልቻልክ ጭራሹን ፊልም የሚባል ነገር መሞከር አልነበረብህም። ሳይንሱ፣ ማለትም የሶላር ኢነርጂን በመጠቀም ውሀ
መንፍላትና ያን እንፋሎት ከተወሰነ ቦታ ሄዶ እንዲዝንብ ማድረግ መቻሉን ተመልካቹ እንዲያምን ስራዊት የተጠቅመው ጥሩ ዘዴ
አለ። ፊልሙ ሲጀምር፣ የወንጀለኞቹ መሪ, ተሾመ, በእኒመሺን ፊልም እየታገዘ ለቡድኑ ያብራራውን እንደምሳሌ መጥቀስ
ይቻላል። ያ foreshadowing ማለትም ቅድመ ጥቆማ መሆኑ ነው። ግን በቂ አልነበረም። በተጨማሪም እነ ተሾመ ከዶለሩ እንጂ
ከዝናቡ ጉዳይ ስሌለላቸው ሳይንሱን የማብራራቱ ነገር በነሱ አያምርም። ያን ማብራራት የነበረበት ስክንድር ራሱ ነው። በእኒመሺን
ፊልም ከማስርዳት፣ ተኣመኒነት ለማጠንከር በላቦራቶር ወስጥ ቁንጽል ሚኒ ኤክስፔርመንት ማሳየት ይመርጡዋል።  

ለምሳሌ ያህል 'BACK TO THE FUTURE. የተሰኘውን ግሩም ፊልም እንውሰድ። ያን crazy scientist ታስተውሳልህ።
Martyን ከ1935 back to the future፣ ወደ 1985 ለመላክ የሚያስችለውን ቴክኒክ ላብ ውስጥ በመጫወቻ እቃዎች ነው
የሚያሳየን። ያ experiment ሁለት አላማ አለው። እንዱ ከዚያ ቴክኖሎጂ ካልዳበረበት ዘመን በጊዜ ጉዙ ማድረግ የመቻሉ ነገር
አጠራጣሪ ስለሆነ ማስተማመኛ እንዲሆን ቅድመ ጥቆማ foreshadowing, ሲሆን ሁለተኛውና ዋናው ያን የተራቀቀ ውስብስብ
ሳይንስ አንድ ተመልካች ሊረዳው በሚችል መጠን ቁመቱን፣ ክብደቱን፣ ፍጥነቱንና ውስጠ ፍጥረቱን ማሳነስ ነው። በትንሹ ሲሆን
ሲለሚገባን።  

ደራሲ ሰራዊት ፍቅሬ ወደ ወንጀሉ ያመዘነበት እንዱ ምክንያት በመጀመሪያ ታሪኩ ስለምን እንደሆነ ለይቶ ያወጣው የታሪክ
መስመር ካለመኖሩ ይመስለኛል። ሰማያዊ ፈረስ፣ የአባይን ወንዝ በማትነን አገሩን ለማልማት ስለሚፍልግ ምሁር ነው የሚል
የነጠረ መስመር አልያዘም። መስመር ስላልያዝ ታሪኩ ወደ ወንጀሉ ተንጋደደበት ነው የምለው። 

ሁለተኛው ምክንያት ከዋናው ገጸባህሪ ግብ ጋር የተያየዘ ነው? የአንድ ገጸ ባህሪ ግብ ግልጽ ካልሆነ ታሪኩ እንደ አባይ ወንዝ ራሱ
በቀደደው ቦይ ነው የሚፈሰው። ከእንዲህ ኣይነት አቅጣጫ-አሳች ችግር ራስን ለመጠበቅ ለሚከተሉት ጥያቄዎች ጥሩ መልስ
ማስቀመጥ ያስፈልጋል።  

፩ የዋናው ገጸ በህሪ ዋና ግብ ምንድን ነው? 
መልሱ የወንዝ ውሀ እትንኖ ዝናብ ማዝነብ። 

፪ ለምን ዝናብ ማዝነብ አስፈለገው? 
መልሱ በድርቅ ምክንያት የሚጎዳውን ህዝብ ለመታደግ 

፫ ገጻባህሪው ባይሳካለት ምን ይፈጠራል? ማን ይጎዳል? ማን ይሞታል? ይህ ነው ዋናው ጥያቄ what is at stake? if there is
nothing at stake , no body cares about the project or the character. 



ሰማያዊ ፈረስ እነዚህን ጥየቄዎች ለመመለስ ካለመሞከሩ ላይ ይመስለኛል፣ ችግሩ። ገጸባህሪውን የሚያንሳሳው motivation ጉዳይ
በደንብ አለመዳበሩ።
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by ሚላግሮ » Tue May 27, 2008 10:41 pm

ግምገማህን እየተከታተልኩት ነው ተደስቼበታለው 
በርታ እኔም ብዙ ነገሮችን ለማወቅ እየረደሁኝ ነው ያሉት 
እንዲህ ጊዜህን መስዋት አድርገህ ለጥበብ መጨነቅህ ለራሱ  
ምን ያህል የጥበብ ሰው እንደሁንክ ያስረዳል :: 
በርታ ወዳጄ ብዙ አይኖች እየጠበቁህ ነው::
አዲስ 

Posts: 28

Joined: Mon Feb 21, 2005 1:16 pm

Location: united states

ግምገማህን እየተከታተልኩት ነው ተደስቼበታለው  
በርታ እኔም ብዙ ነገሮችን ለማወቅ እየረደሁኝ ነው ያሉት  
እንዲህ ጊዜህን መስዋት አድርገህ ለጥበብ መጨነቅህ ለራሱ 
ምን ያህል የጥበብ ሰው እንደሁንክ ያስረዳል ::  
በርታ ወዳጄ ብዙ አይኖች እየጠበቁህ ነው::

ሚላግሮ  

ለአስተያየትህ አመሰግናለሁ።  

ግምገማውን በተመለከት ብዙም አስተያዬትና መልስ ስላላይሁ፣ ያንተን ሳይ ለፊልም ጥበብ ልዩ ዝንበሌ ያለህ መሰለኝ፣
ካልተሳሳሳትኩ። 
እናም ካነሳነው ርእስ ሌላም ፊልምና ጥበቡን በተመለከት, (በተለይ screenplay,) ከኔ ገር ለመወያይት ወደ ሁዋላ አትበል። 

ሚላግሮ wrote:

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=13165


ቀጠዩ ግምገማ በሚለጥቀው ገጽ።
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by password » Fri Jun 06, 2008 2:13 am

ፊልም /ሰማያዊ ፌረስ  
አቅረቢ/ ሰረዊት ማልቲሚዲያ ፕሮደክሽን  
አዘገጅ/ ሰራዊት ፍቅሬ  
ደረሲ/ ሰራዊት ፍቅሬ  

ገምጋሚ / ፓስወርድ 

ክፍል 2  
ካለፈው የቀጠለ  
ገጸባህሪያትና አደረጃጀታቸው።  

ስክንድር ተወዳጅ ባህሪ አይደለም ብያለሁ፣ 

እሱ ተወደጅ ካልሆነ ፊልሙን ተወዳጅ ማድረግ እጅግ ከባድ ነው። የሰማያዊ ፈረስ አይነት በዋናውን ገጸባህሪ ህይወት ዙሪያ
የሚጠነጠን ታሪክ ገጸባህሪው በተመልካች ውስጥ የሚያሳድረው ስሜት ወሳኝ ነው። ተመልካች እሱን የሚመሰል፣ እንደሱ
የሚያስብ፣ እንደሱ የሚመኝ፣ እንደሱ የሚፈራ፣ እንደሱ የሚጫወት ባጠቃላይ እንደሱ ወይም እሱ በቅርብ እንደሚያውቃቸው
ሰዎች የሚኖር ሰው ጋር በቀለሉ ራሱን ያመሳስላል። ከምግብ ስጋን ከመጠጥ ሽቫስን የሚጠላ የለም, ግን ወገኑን ከረሀብ ችግር
ሊታደግ የመጣ ጀግና ገና ግቡን ሳይመታ በውስኪ የሚጥለቀለቅ ከሆነ የተመልከቹን ልብ ማግኘት ቀላል ይሆንለታል ብዬ
አልገምትም።  

ተመልካች ለገጸበህሪው እንዲሳሳ ማድረግ በፊልም ተውኔት ውስጥ በጣም የተለመደ ዘዴ ነው። በተሳካ ሁኔታ ከተቀናበረ
ተመልካችን የመያዝ ከፍተኛ ሀይል እንደ አለው ይታመንበታል። ይህን ማድረግ የሚቻለው ገጸ ባህሪውን በአሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ
እንዲያልፍ በማድረግ ነው፣ ያለፈ ህይወቱን ወይም እሁን የሚገኝበት ሁነታ ተመልካቹን ልብ በሚነካ መልኩ በማሳየት።  
ምሳሌ First Blood ላይ John Rambo የተመልካቹን ልብ ''audience sympathy'' ያገኘው በዚህ መልክ ነው። ፊልሙ
የሚጀምረው እሱ ጉዋደኞውን ፍለጋ መጥቶ፣ የጉዋደኛው እናት አለም እንደ ዱሮ፣ እንደ ደጉ ዘመን እንደልሆነች፣ ጉዋደኞቹንም
ሰማያዊ ጅብ እንደበላቸው ነግረውት ሲመለስ ነው። ያዝናል። ያሳዝናል። 
የሀዘንና የብቸኝነት ስሜት ነው ከራምቦ እንድንወግን የሚያደርገን። 

እስክንድር ከውጭ እንደመጣ እምስት ኮከብ ሆቴል ከሚገባ አደገበት ሰፈር ሄዶ፣ ያ ዱሮ ኮራ ብሎ ይታይ የነበረ ቤታቸው ሽረሪት
እድርቶበት፣ ደራ ብሎ ይሞቅ የነበረ ግቢያቸው ፈርሶ፣ ሳር ቅጠሉ ያውቀው የነበረ እስክንድር አሁን አንድ የሚያውቀው ሰው

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


ማጠቱ፣ ድሮ የሚየውቀው ሰፈር ወድሞ፣ ሰው ተራቁቶ ቢያገኝ፣ አብሮ አደጎቹን ፍልጋ ጎራ ብሎ አንዱንም ሲያጣ፣  
የእናቱን፣ ጉዋደኛ እመት ጤንፍየለሽን አግኝቶ ስላሉትና ስለሌሉት ሲነግሩት፣ በመጨረሻ አዝኖ ሲመለስ ማሰየት ልዩ በጀት
የሚጠይቅ አይመስለኝም። የተመልካችን ስሜት መያዝ እንደሚችል ግን አያጠራጥርም።  

ሁለተኛዋ ዋና ገጸባህሪ ፍሬሰላም ነች። እስዋስ በተመልከቹ ውስጥ የምታሳድረው ስሜት ምን አይነት ነው? የምትወደድ ወይስ
የምትጠላ ነች? ባህሪዋ፣ አስተዳደግዋ፣ ስራዋ፣ ቤተስቦችዋ፣ ጉዋደኞችዋ ለተመልከች የሚታወቁበት ትይንት ታይቶአል?  

በኔ አመለካከት ፍሬሰላም ከሌሎቹ ገ/ ባህሪያት በተሻለ ሁኔታ ተቀርጻለች። ደራሲ ነች። በስነጽሁፍ ተመርቃለች። ቀደም ሲል
በጻፈችው መጽሀፍ ምክንያት ታስራ ነበር። ከርቸሌን ታውቀዋለች፣ የምትፈራው አትመስልም። ድርሰቶቼን እንባቢ
አልተረዳልኝም ብላ ትበሳጫለች። ከአንድ እህትዋ በቀር ሌላ የቅርብ ዘመድ የላትም። እህትዋ የህክምና ባለሙያ ናት። ፍሬሰላም
እህትዋን ተጠግታ ነው የምትኖረው። 

ፍሬሰላም እነተሾም በወጠኑት ባለቡዙው ሚሊዮን ብር ወንጀል ውስጥ እንድትሳተፍ ሊያደርጉዋት የሚችሉ ሁኔታዎች አሉ።
እንዱ በደራሲነት ሙያዋ ሰርታ ራስዋን ማስተዳደር አለመቻልዋ ሊሆን ይችላል። ሌሎች ደረሲያን እንደሚያድርጉት ሌላ ስራ
መስራት ያልቻለችበት ምክንየት ግልጽ ባይሆንም፣ የነተሾመ ሴራ ከተሳካ እስክ ስድስት ሚሊዮን ብር የምታገኝበትን ተልእኮ
ስለሆነ ለመሳተፍ አላቅማማችም። ግን ለገንዘብ ስትንገበገብ ወይም ለሀብት ስትቁዋምጥ አለመታየትዋ ከሌሎቹ ለየት ያለች
መሆንዋን ያስገነዝባል። 

ከስክንድር ጋር ከተዋውቅች በሁዋላ ፍቅር እያሸነፋት ስትሄድ እናያለን። ስለ ወንዝ ማትነንና ዝናብ ማዝነብ ፕሮጅክቱ ከስክንድር
አፍ ስትሰማ ደግሞ የሀገር ጥቅም ተቀዳሚነትን ስትገነዝብ ትስተዋላለች። የባህሪ ለውጥ እናይባታለን፣ ወላዋይነት ሳይሆን
ማደግዋንና መለወጧን። ሚሊዮን ብር መጀመሪያ ያታልላል፣ ቆየት ሲሉ ግን ከሚሊዮን የሚበልጡ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ነው፣
በፍሬሰላም በኩል የምናየው። 

ሌሎቹን ባህሪያት በተመለከተ ብዙ የሚባል ነገር ይኖራል። እዚህ ላይ ግን ዳበስ አድርጌ ብቻ ነው የማልፈው። ያ ማለት ተራቸው
አነስተኛ ነው ማለት አይደለም። ታሪኩን ወደፊት ለማራመድና የተመልካችን ስሜት ለመያዝ የሁሉም በገጸባህሪያት ተራና አላማ
በተቻል ግልጽ አድርጎ ማሳየት ጠቃሚ ነው። ሰማያዊ ፈረስ ያለነ ተሾመ ሊቆም አይችልም። ስለሆነም በደንብ መሳል አለባቸው።  

የነተሾም ቡድን አባላት አኑዋኑርና ባህርየት በጣም ከመመሳስሉ የተንሳ እንዱን ከሌላው በመልክ በቀር በሌላ መስፈርት መለየት
ያስቸግራል። እንዱ ችኩል ሌላው እርጎ፣ እንዱ ጨካኝ ሌላው ርህሩህ ቢሆኑ ኖሮ ባህሪየቱ ጎልተው ይወጡ በነበርና በተለዩ።
እነዚህ ግን እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ሚስቶቻቸው፣ ቤቶቻቸው፣ መኪኖቻቸው ጭምር ይመሳሰላሉ። አያሳምንም።  

ለምን? 

ሌባ ሲባል ሁሉ ጨካኝ አይደለማ። ሌባ ሁሉም ደፋር አይደለማ። ሌቦች ሁሌ በሁሉም ነገር አይስመሙማ። እነሱም በውስጣቸው
ቅረኔ አለባቸው። በመሀላቸው አለመተማመንም ይኖራል። ያ ወጥቶ ሲታይ ባህሪያቱ ውን ብቻ ሳይሆኑ በተመልካች ትዝታ ውስጥ
ለረጅም ጊዜ መቆየትም ይችላሉ። 

አርማጌዶን የሚባለው ፊልም ውስጥ ከዊልስ ብሩስ ጋር የሚስሩትን ነዳጅ አውጮዎች ያስታውሱዋል። አንዱ ከሌላው የሚለይበት
ባህሪ በጥንቃቄ ተነድፎ እንደተዘጋጀ ያስታውቃል። ተመሳሳይ ገጸ ባህሪ አይታዩበትም። አንዱ ቀልደኛ ሌላው ቁምነገረኛ፣ አንዱ
ፈሪ ሌለው ደፋር፣ ወዘተ ናቸው። ገጸ ባህሪያት ተመሳሳይ ከሆኑ፣ ለታሪኩም ለበጀቱ ሲባል አንዱን ማስወጣት ይሻሻል።
አለበለዚያ ለሁሉም የተለየየ የጀርባ ታሪክ፣ እስትደድግና የህይወት አላማ በመስጠት የተለየዩ ባህሪያት እንዲሆኑ ማድርግ። ያኔ ነው



ሲስማሙ ብቻ ሳይሆን ሲጨቃጨቁም ማየት የምንችለው። ብሎም እውነታን በማንጸባረቅ ተመልከች መማረክ ----
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ፊልም /ሰማያዊ ፌረስ  
አቅረቢ/ ሰረዊት ማልቲሚዲያ ፕሮደክሽን  
አዘገጅ/ ሰራዊት ፍቅሬ  
ደረሲ/ ሰራዊት ፍቅሬ  

ገምጋሚ / ፓስወርድ 

ክፍል 2  
ካለፈው የቀጠለ  
ገጸባህሪያትና አደረጃጀታቸው።  

ስክንድር ተወዳጅ ባህሪ አይደለም ብያለሁ፣ 

እሱ ተወደጅ ካልሆነ ፊልሙን ተወዳጅ ማድረግ እጅግ ከባድ ነው። የሰማያዊ ፈረስ አይነት በዋናውን ገጸባህሪ ህይወት ዙሪያ
የሚጠነጠን ታሪክ ገጸባህሪው በተመልካች ውስጥ የሚያሳድረው ስሜት ወሳኝ ነው። ተመልካች እሱን የሚመሰል፣ እንደሱ
የሚያስብ፣ እንደሱ የሚመኝ፣ እንደሱ የሚፈራ፣ እንደሱ የሚጫወት ባጠቃላይ እንደሱ ወይም እሱ በቅርብ እንደሚያውቃቸው
ሰዎች የሚኖር ሰው ጋር በቀለሉ ራሱን ያመሳስላል። ከምግብ ስጋን ከመጠጥ ሽቫስን የሚጠላ የለም, ግን ወገኑን ከረሀብ ችግር
ሊታደግ የመጣ ጀግና ገና ግቡን ሳይመታ በውስኪ የሚጥለቀለቅ ከሆነ የተመልከቹን ልብ ማግኘት ቀላል ይሆንለታል ብዬ
አልገምትም።  

ተመልካች ለገጸበህሪው እንዲሳሳ ማድረግ በፊልም ተውኔት ውስጥ በጣም የተለመደ ዘዴ ነው። በተሳካ ሁኔታ ከተቀናበረ
ተመልካችን የመያዝ ከፍተኛ ሀይል እንደ አለው ይታመንበታል። ይህን ማድረግ የሚቻለው ገጸ ባህሪውን በአሳዛኝ ሁኔታ ውስጥ
እንዲያልፍ በማድረግ ነው፣ ያለፈ ህይወቱን ወይም እሁን የሚገኝበት ሁነታ ተመልካቹን ልብ በሚነካ መልኩ በማሳየት።  
ምሳሌ First Blood ላይ John Rambo የተመልካቹን ልብ ''audience sympathy'' ያገኘው በዚህ መልክ ነው። ፊልሙ
የሚጀምረው እሱ ጉዋደኞውን ፍለጋ መጥቶ፣ የጉዋደኛው እናት አለም እንደ ዱሮ፣ እንደ ደጉ ዘመን እንደልሆነች፣ ጉዋደኞቹንም
ሰማያዊ ጅብ እንደበላቸው ነግረውት ሲመለስ ነው። ያዝናል። ያሳዝናል። 
የሀዘንና የብቸኝነት ስሜት ነው ከራምቦ እንድንወግን የሚያደርገን። 

እስክንድር ከውጭ እንደመጣ እምስት ኮከብ ሆቴል ከሚገባ አደገበት ሰፈር ሄዶ፣ ያ ዱሮ ኮራ ብሎ ይታይ የነበረ ቤታቸው ሽረሪት
እድርቶበት፣ ደራ ብሎ ይሞቅ የነበረ ግቢያቸው ፈርሶ፣ ሳር ቅጠሉ ያውቀው የነበረ እስክንድር አሁን አንድ የሚያውቀው ሰው
ማጠቱ፣ ድሮ የሚየውቀው ሰፈር ወድሞ፣ ሰው ተራቁቶ ቢያገኝ፣ አብሮ አደጎቹን ፍልጋ ጎራ ብሎ አንዱንም ሲያጣ፣  

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


የእናቱን፣ ጉዋደኛ እመት ጤንፍየለሽን አግኝቶ ስላሉትና ስለሌሉት ሲነግሩት፣ በመጨረሻ አዝኖ ሲመለስ ማሰየት ልዩ በጀት
የሚጠይቅ አይመስለኝም። የተመልካችን ስሜት መያዝ እንደሚችል ግን አያጠራጥርም።  

ሁለተኛዋ ዋና ገጸባህሪ ፍሬሰላም ነች። እስዋስ በተመልከቹ ውስጥ የምታሳድረው ስሜት ምን አይነት ነው? የምትወደድ ወይስ
የምትጠላ ነች? ባህሪዋ፣ አስተዳደግዋ፣ ስራዋ፣ ቤተስቦችዋ፣ ጉዋደኞችዋ ለተመልከች የሚታወቁበት ትይንት ታይቶአል?  

በኔ አመለካከት ፍሬሰላም ከሌሎቹ ገ/ ባህሪያት በተሻለ ሁኔታ ተቀርጻለች። ደራሲ ነች። በስነጽሁፍ ተመርቃለች። ቀደም ሲል
በጻፈችው መጽሀፍ ምክንያት ታስራ ነበር። ከርቸሌን ታውቀዋለች፣ የምትፈራው አትመስልም። ድርሰቶቼን እንባቢ
አልተረዳልኝም ብላ ትበሳጫለች። ከአንድ እህትዋ በቀር ሌላ የቅርብ ዘመድ የላትም። እህትዋ የህክምና ባለሙያ ናት። ፍሬሰላም
እህትዋን ተጠግታ ነው የምትኖረው። 

ፍሬሰላም እነተሾም በወጠኑት ባለቡዙው ሚሊዮን ብር ወንጀል ውስጥ እንድትሳተፍ ሊያደርጉዋት የሚችሉ ሁኔታዎች አሉ።
እንዱ በደራሲነት ሙያዋ ሰርታ ራስዋን ማስተዳደር አለመቻልዋ ሊሆን ይችላል። ሌሎች ደረሲያን እንደሚያድርጉት ሌላ ስራ
መስራት ያልቻለችበት ምክንየት ግልጽ ባይሆንም፣ የነተሾመ ሴራ ከተሳካ እስክ ስድስት ሚሊዮን ብር የምታገኝበትን ተልእኮ
ስለሆነ ለመሳተፍ አላቅማማችም። ግን ለገንዘብ ስትንገበገብ ወይም ለሀብት ስትቁዋምጥ አለመታየትዋ ከሌሎቹ ለየት ያለች
መሆንዋን ያስገነዝባል። 

ከስክንድር ጋር ከተዋውቅች በሁዋላ ፍቅር እያሸነፋት ስትሄድ እናያለን። ስለ ወንዝ ማትነንና ዝናብ ማዝነብ ፕሮጅክቱ ከስክንድር
አፍ ስትሰማ ደግሞ የሀገር ጥቅም ተቀዳሚነትን ስትገነዝብ ትስተዋላለች። የባህሪ ለውጥ እናይባታለን፣ ወላዋይነት ሳይሆን
ማደግዋንና መለወጧን። ሚሊዮን ብር መጀመሪያ ያታልላል፣ ቆየት ሲሉ ግን ከሚሊዮን የሚበልጡ ብዙ ነገሮች እንዳሉ ነው፣
በፍሬሰላም በኩል የምናየው። 

ሌሎቹን ባህሪያት በተመለከተ ብዙ የሚባል ነገር ይኖራል። እዚህ ላይ ግን ዳበስ አድርጌ ብቻ ነው የማልፈው። ያ ማለት ተራቸው
አነስተኛ ነው ማለት አይደለም። ታሪኩን ወደፊት ለማራመድና የተመልካችን ስሜት ለመያዝ የሁሉም በገጸባህሪያት ተራና አላማ
በተቻል ግልጽ አድርጎ ማሳየት ጠቃሚ ነው። ሰማያዊ ፈረስ ያለነ ተሾመ ሊቆም አይችልም። ስለሆነም በደንብ መሳል አለባቸው።  

የነተሾም ቡድን አባላት አኑዋኑርና ባህርየት በጣም ከመመሳስሉ የተንሳ እንዱን ከሌላው በመልክ በቀር በሌላ መስፈርት መለየት
ያስቸግራል። እንዱ ችኩል ሌላው እርጎ፣ እንዱ ጨካኝ ሌላው ርህሩህ ቢሆኑ ኖሮ ባህሪየቱ ጎልተው ይወጡ በነበርና በተለዩ።
እነዚህ ግን እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ሚስቶቻቸው፣ ቤቶቻቸው፣ መኪኖቻቸው ጭምር ይመሳሰላሉ። አያሳምንም።  

ለምን? 

ሌባ ሲባል ሁሉ ጨካኝ አይደለማ። ሌባ ሁሉም ደፋር አይደለማ። ሌቦች ሁሌ በሁሉም ነገር አይስመሙማ። እነሱም በውስጣቸው
ቅረኔ አለባቸው። በመሀላቸው አለመተማመንም ይኖራል። ያ ወጥቶ ሲታይ ባህሪያቱ ውን ብቻ ሳይሆኑ በተመልካች ትዝታ ውስጥ
ለረጅም ጊዜ መቆየትም ይችላሉ። 

አርማጌዶን የሚባለው ፊልም ውስጥ ከዊልስ ብሩስ ጋር የሚስሩትን ነዳጅ አውጮዎች ያስታውሱዋል። አንዱ ከሌላው የሚለይበት
ባህሪ በጥንቃቄ ተነድፎ እንደተዘጋጀ ያስታውቃል። ተመሳሳይ ገጸ ባህሪ አይታዩበትም። አንዱ ቀልደኛ ሌላው ቁምነገረኛ፣ አንዱ
ፈሪ ሌለው ደፋር፣ ወዘተ ናቸው። ገጸ ባህሪያት ተመሳሳይ ከሆኑ፣ ለታሪኩም ለበጀቱ ሲባል አንዱን ማስወጣት ይሻሻል።
አለበለዚያ ለሁሉም የተለየየ የጀርባ ታሪክ፣ እስትደድግና የህይወት አላማ በመስጠት የተለየዩ ባህሪያት እንዲሆኑ ማድርግ። ያኔ ነው
ሲስማሙ ብቻ ሳይሆን ሲጨቃጨቁም ማየት የምንችለው። ብሎም እውነታን በማንጸባረቅ ተመልከች መማረክ ----
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ወዳጄ ፓስወርድ ግምገማህን ወደድኩት መውደድ ብቻ አይደለም መሳተፍም ሞከርኩ:: በመጀመሪያ ታሪኩ ላይ ያስቀመጥካቸውን
አንዳንድ አስተያየቶች በተመለከተ ጥቂት ልበል......  
የፊልሙ ታሪክ.........''ሰማያዊ ፈረስ ስለ ምንድን ነው ?""  
ብለሀል ስለምን እንደሆነ ጠፍቶህ አይደለም::ገብቶህ ብዙ ብለሀል ለዚህም አድንቄሀለሁ::ግን''....ሰማያዊ ፈረስ ደራሲው አባይን
ያናገረበት ወይም ያዳመጠበት ፊልም መሆኑን የሚያመለክት አባይ ነክ ታሪክ አላየሁበትም።....''እንዴት? አባይን ለማዝነብ ነው
አላማው::የውጭ ሰዎችንም ስቦ ቅጥረኛ እንዲገዙ ያረገው ይሄው ነው::ቅጥረኛ ገዢዎቹ ማን እንደሆኑ ያልተጠቀሰው በጥርጣሬ
ሀሳብ ተማልካችን ሰቅዞ ለመያዝ ነው::ማን ይሆን ግብጾች?ወይስ ሌላ ፈጠራውን ፈላጊዎች? እርግጥ ፍንጭ ይሰጣል::ተጨማሪ
''....ሰማያዊ ፈረስ የተባለው አባይ ወንዝ ከሆነ ርእሱ ከታሪኩ ጋር ግንኙነት የለውም ማለት እደፍራለሁ።...''ብለሀል ይህ የራስህ
ሀሳብ ነው በደራሲው ዘንድ ወሀውን አትንኖ ሰማይ ላይ ከወጣ በሁዋላ ነው የሚዘንበው የኢንጂነር እስክንድር ግኝትም ወሀውን
አትንኖ ሳማይ ማውጣት ነው::የሌሎችን ትኩረት የሳበውም ይሄው ነው::የታሪኩ አንኩዋር ጨብጥም ይሄው
ነው::ስለዚህ""..........ከታሪኩ ጋር የሚስማማ ርእስ ምረጥ ብባል ከዚሁ ፊልም ሳልወጣ ፍሬ ስላም ለድርሰትዋ የመረጠችውን፣
የናት ጡት ነካሽ፣ የሚለውን አወጣለት ነበር።.....'' ብለሀል::በመጀመሪያ ላልወለዱት ልጅ ስም ማውጣት ወይም ለሰው ፈጠራ
ርዕስ ማውጣት አይሆንም አይታሰብም:: ሌላው የገረመኝ ""....የታሪኩ ዋና መስመር የሀገርንና የህዝብን ጥቅም በእፍቅሮተ ነዋይ
በመለወጥ ወንጀል ፈጽመው ስልሚያዙ ሰዎች ስለሆነ።......''ከላይ እንደገለጽኩት ታይቶ የማይታወቀውን ወንዝን አትንኖ
የማዝነቢያ ሲስተም/ፈጠራ/ነው ያ-ያጉዋጉዋቸው ናቸው ጥናቱን ለማግኘት የሚሩዋሩዋጡት ይህ ፈጠራ ባይስባቸው ዞር ብለው
ባላዩት ሌላው ብዙ ትኩረት የሰጠው አባይ ላይ መሆኑ ነው እዛው ድረስ ሄዶ ማጥናት ያስፈለገው ለረጅም ጊዜ የተመራመረበትን
ንድፍ ይዞ ሀገሩ የመጣው ያለበት ሀገር ወንዝ ጠፍቶ አይመስለኝም::ደራሲው ታሪኩን በአባይ ላይ ለማረግ ነው::ስለዚህ የታሪኩ
ምሶሶ አባይ ነው:: 
ወዳጄ ፓስወርድ ""...ፊልሙ ሲጀምር በተሾመ የሚመራ አምስት ስዎች የያዘ አንድ ማፊያ መሰል ቡድን፣ ለውጭ ሰዎች ተቀጥሮ
የእቶ እስክንድር አባተን ሳይንሳዊ ጥናት ለመስለብ ሲመካክርና እቅድ ሲያወጣ እናያለን። የሚያልቀው ይሄው ቡድን በህግ ቁጥጥር
ስር ሲውል እንጂ የእስክንድር ጥናት ተሰፋ እንደሰጠን አባይ ወንዝን አትንኖ ዝናብ ሲያዘንብ አይደለም።....''ብለሀል እንደሀሳብ
ስናየው ልክ ሊመስል ይችላል::አጨራረሱን እንደህንድ ፊልም ያረገውና ተረት...ተረት ይሆን ነበር::ከቀማኞች መትረፉን ካሳየህ
ቀጣዩ የተመልካች ግምት መሆን አለበት::ለተመልካቹ የሆነ የቤት ስራ ካልተወ ምኑ ነው ትውስታው?ለምሳሌ በዕኔ ግምት ቀማኛ
ከሌለ እንቅፋት ከሌለ ተግባር ላይ ይውላል እላለሁ::አንተ ደግሞ ሌሎች ቀማኞች ቢነሱበትስ ትላለህ......ይሄ ነ የቤት ስራው::  
በአባይ ጉዳይ አይደለም ጭብጡ የእናት ጡት ነካሽ በሆኑ ዙሪያ ነው ለሚለው ሀሳብህ ራስህ ወረድ ብለህ የጻፍከው መልስ ይሆናል
እንየው ''.....በእርግጥ ደራሲው የነካካው የኣባይ ጉዳይ በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም። ከስክሪኑ በስተጀርባ አንድ ትልቅ
አሳሳቢና ቁጭት ቀስቃሽ ጥያቄ መለጠፉን ማንም አይስትም። አባይን የሚየክል ስንቱን አብልቶና አተጥቶ ተርፎ ባህር የሚገባ
ወንዝ እያለን እንዴት በረሀብ የታወቅን ተመጽዋቾች እንሆናለን የሚለው፣ እስካሁን ምላሽ ያላገኘው፣ የብዙሀን ጥያቄ አለ።
ደረሲው ጥያቄውን በተለያየ ምስል አንስቶ አሳይቶናል። መላኩ በቲቪ ስለ አባይ የሚያየው፣ ጴጥሮስም እቤቱ የሰቀለው
የፉዋፉዋቴው ስእል፣ በመጨረሻ እስክንድር ራሱ በአካል ሄዶ ጢስ ኣባይን ሲጎበኝ የምናየው እንደ ሰጋር ፈረስ እየተቅበጠበጠ
የሚወርደው የውሀ ፉዋፉዋቴ አንዳች የቁጭት ስሜት ይቀሰቅሳል።....'' ከዚህ በላይ ምን ማስረጃ አለ?ገበሬው ተፈናቅሎ ለልመና
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ወቶ""አንድ ብር ላይ ያለው ወንድሜ ናፈቀኝ...........ሰማይ ገጌ ምድር ፈቄ አለብንና....እዛው ጎጃም ሄዶ ባይሆን እንኩዋን
ትኩረት አልሳበም ይባላል አባይ አጠገብ ገበሬው ሲለምን ያሳየው ቁጭትን መጫር ብቻ ሳይሆን እንዲንር ያረገዋል::  
እቀጥላለሁ
i like contact to any ethiopians
ኮትኳች 
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Joined: Sun Apr 29, 2007 5:56 am

Location: no

ባሻ አንደጻፈው  
ወዳጄ ፓስወርድ ግምገማህን ወደድኩት መውደድ ብቻ አይደለም መሳተፍም ሞከርኩ ::

ግምግማዬን ስለወደድከው በጣም አመሰግናለሁ። በተሳትፎህም ደስተኛ ነኝ። የሚያነብህ ሰው መኖሩን ማወቅ ራሱ ያስደስታል። 

.''ሰማያዊ ፈረስ ስለ ምንድን ነው ?"" 
ብለሀል ስለምን እንደሆነ ጠፍቶህ አይደለም ::ገብቶህ ብዙ ብለሀል ለዚህም አድንቄሀለሁ

ይህ ለትችቴ መንደርደሪ እንዲሆን ያስቀመጥኩት እንጂ ማብራሪያ ፈልጌ ያቀረብኩት ጥያቄ እይደለም።  

ወዳጄ ፓስወርድ ""...ፊልሙ ሲጀምር በተሾመ የሚመራ አምስት ስዎች የያዘ አንድ ማፊያ መሰል ቡድን፣ ለውጭ ሰዎች
ተቀጥሮ፣ የእቶ እስክንድር አባተን ሳይንሳዊ ጥናት ለመስለብ ሲመካክርና እቅድ ሲያወጣ እናያለን። የሚያልቀው ይሄው ቡድን
በህግ ቁጥጥር ስር ሲውል እንጂ የእስክንድር ጥናት፣ ተሰፋ እንደሰጠን፣ አባይ ወንዝን አትንኖ ዝናብ ሲያዘንብ አይደለም።
....''ብለሀል / እንደሀሳብ ስናየው ልክ ሊመስል ይችላል ::አጨራረሱን እንደህንድ ፊልም ያረገውና ተረት ...ተረት ይሆን ነበር
::

::  

ይህ የክርክር መስመር ገበያ ያለው አይነት አይደለም። በመሰረቱ ፊልሙ በዋናነት ስለ አባይ መሆኑን የሚያሳስይ ኣባይ ነክ ነገር
አላየሁም ስል መጨረሻ ላይ የጥናቱን ውጤት ስላለየሁ ብቻ አይደለም። መሀልም ውስጥ በቲቪና በስእል አባይ ለጥቂት ሴኮንዶች፣
ያውም ከታሪኩ ግንኙነት በሌለው ትእይንት ውስጥ፣ ከመታየቱ በቀር የትልም አካል ሆኖ ታሪኩን ሲያራምድ ሆነ ሲያጣጥፍ፣
ገጸባህሪያቱን ሲያነጋግር ሆነ ሲያጨቃጭቅ አላየሁም። ስለ ውሀ ማትነን ማውራት ስለአባይ ተወራ ማለት አይደለም። የተወራው
ለማንኝኘውም ወንዝ ለነጊቤ፣ ፊንጫ፣ ሚሲሲፒ አማዞን ሊሆን ይችላል። ኣባይን ልዩ ያደረገ ነገር የለም። 



ከቀማኞች መትረፉን ካሳየህ ቀጣዩ የተመልካች ግምት መሆን አለበት ::ለተመልካቹ የሆነ የቤት ስራ ካልተወ ምኑ ነው
ትውስታው ?ለምሳሌ በዕኔ ግምት ቀማኛ ከሌለ እንቅፋት ከሌለ ተግባር ላይ ይውላል እላለሁ ::አንተ ደግሞ ሌሎች ቀማኞች
ቢነሱበትስ ትላለህ ......ይሄ ነ የቤት ስራው

እኔ ሌሎች ቀማኝኞች ቢነሱበትስ አልልም። እሱ ችግር ከአሁን በሁዋለ በጥበቃ ይፈታል። ጥናቱ ላይ ነው የኔ ጥያቄ። ጥናቱን
በተግባር ለመተርጎም ብዙ ነገር እንደሚያስፈልግ ጥቂት ነጥቦች ልጥቀስ.  

1 ጥናቱ እስካሁን የልተደረሰበት ጥበብ መሆኑ ስለተነገረን 
2 ጥናቱ መቶ በመቶ እንዳልተጠናቀቀ እስክንድር ራሱ መናገሩ፣ 
3 መሳካቱን እንደሚጠራጥር ለፍሬስላም መንገሩ  

እነዚህ ነጥቦች የሚያሳድሩብን ጥያቄ አለ? ይሳካለት ይሆን? የሚል ጥያቄ። ደራሲው ምናልባት ለልብ ሰቀላ የተጠቀመበት ዘዴ
ሊሆን ይችላል። ከሆነም ደግሞ የጉዳዩን መጨረሻ ማሳየት ይኖርበታል። የቤት ስራ ምናልባት ንኡስ ትልሞች ላይ ይሰራ ይሆናል።
ዋናው ትልም ላይ ግን ጥያቄዎች ምላሽ ማግኘት አለባቸው።  

እነ ተሾም ለእስክንድር ጥናት ትልቁ ችግር እይደሉም። ፊልሙ ወደ ማብቂያው እስኪቀረብ እስክንድር ራሱ እነተሾመ
መኖረቸውንም አያውቅም። ለስክንድር ትልቁ ጭንቀት የጥናቱ መሳካት፣ አለመሳከት ነው።  
ሶላር ኤኔርጂ ባሻህ ጊዜ የምታገኘው የሀይል ምንጭ አለመሆኑ፣ 
ውሃን ካተነንክ በሁዋላ መጨበጪያ ከሌለው ንፋስ ጋር የሚደረገው ''ትግል''፣  
ከዳመነልህስ በሁዋላ በፈለክው ክልል ማዝነብ፣  

እነዚህ እነተሾመን ስላስወገድክ ብቻ የሚፈቱ ችግሮች አለመሆናቸውን የሚየውቅ ተመልከች ባለበት ዘመን አጨራረስህን እንደ
አጀማመርህ ካላሳመርክ ለመበረታተት ያህል የሚሰነዘሩ በጎ ቃላት ብቻ፣ አይደለም አበይን የቄራን ወንዝ አያሻግርም። 

ባሻ ይህን እጭር ትይንት ላስታውስህ,  

እነተሾመ በቁጥጥር ስር ናቸው። ታስረው መኪና ውስጥ ይታያሉ። አንድ ጄኔራል ወታደራዊ እንደለበሱ እስክንድርና ፍሬ
ከቆሙበት ድረስ መጥተው የክብር ሰላምታ ከሰጡ በሁዋለ ወደ መኪናቸው ይመለሳሉ። እስረኞቹ ሲወሰዱ እስክንድርና ፍሬ
ቆመው እስከ መጨረሻ ይመለከቱና ፊልሙ ያልቃል። ይህ አጨራረስ፣ ፊልሙ ለወንጀሉ ክፍል ክብደት  እንደሰጠው
ከሚያመሳክሩ ትእይንቶች አንዱ ነው።  

በእንጻሩ ሌላ ትይንት በአይነ ህሊናህ ተመልከት፣  

እስክንድር፣ የተቁዋረጠ ጥናቱን ሲቀጥል፣ ፍሬ ስታግዘው ትንሽ ካየን በሁዋላ እንድ ደርቆ የነቃቃ በጣም ሰፊ የእርሻ መሬት፣ ሳር
ቅጠል ያረረበት ጋራ፣ ሰው ከእንሰሳ አጥንቱ ያገጠጠበት መንደር ማሳየት፣  
ከዚያ ሰማይ ሲዳምን፣ ሲነጉድና ሲዘንብ  
በዝናቡ ምድር ስትለመልም፣ በሺ የሚቆጠር ህዝብ መስክ ላይ ወጥቶ፣ ወደ ሰማይ እያየ ሲጨፍር፣ እስክንድርና ፍሬ መስኩ ላይ,
ከህዝቡ ጋር በዝናብ ርሰው ''አባይ ተንኖ'' የሚልውን መዝሙር እየዘመሩ ፊልሙ ቢጨርስ፣ 



በኔ እምነት ታሪኩ ሙሉ ክብ ባይሆንም ትንሽ አቅጣጫው ይቀና ነበር ብዬ እገምታለሁ።  

የሚቀጥለው ግምገማዬ በቃለ ባህሪያት DIALOG ላይ ይሆናል። 
በቅርብ እመለሳለሁ።  

ፓስወርድ
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by ዋናው » Wed Jun 11, 2008 12:58 am

ሠላም ማለፊያ ቃል 

እጅግ ረቂቅ የሆነ ምልከታህን ሳላደንቅ ባልፍ የጥበብ አድባር ትጣላኛለች ብዬ ዛሬ ብቅ ልኩኝ: ባረፍድም:: 
እንደዚህ ዓይነቱን ድንቅ ቅኝት ቀድመው አግኝተው ቢሆኑ ስንቶቹ የተሳካለት ስራ በሠሩ: እናም ጊዜ ላንተ አድልታልህ ብዙ ብዙ
በቃኘህ ብዬ ተመኘው::  

ከብዙ ብዙ ማክበር ጋር::
ጥበብ ከእኔ የበለጠ ጠንካራ ናት እኔ እንደምፈልገው ሳይሆን እሷ እንደፈለገችው ታደርገኛለች::
ዋና አለቃ 

Posts: 2802

Joined: Tue Dec 16, 2003 5:29 pm

Location: ሕልም ዓለም

by password » Fri Jun 13, 2008 3:08 pm

ሰላም ዋናው። ለአስተያየትህ አመሰግናለሁ። ቀጣዩን ርእስ የምጀምረው፣ ፈቃድህ እንዲሆን በመተማመን፣ በአንተ ስራ ነው። 

ፊልም /[ ሰማያዊ ፈረስ[  
አቅረቢ/ ሰራዊት ማልቲሚዲያ ፕሮደክሽን  
አዘገጅ/ ሰራዊት ፍቅሬ  
ደረሲ/ ሰራዊት ፍቅሬ  

ገምጋሚ / ፓስወርድ 

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2305
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


ክፍል ሶስት ጭውውት (ቃለ ባህሪ) Dialogue  

''የሚወዱኝ ይመስልሻል ?'' 

''ዘካር ......መውደዱ የኔ ድርሻ ነው ። የነርሱ ድርሻ ልጃቸው የወደደችውን መተዋወቅ ብቻ ነው ::''

ውብ ቃለ-ባህሪ የተናጋሪውን ነፍስ የሚያሳይ መስኮት ነው ይባላል። ከላይ የተጠቀሰው ከጥላ አልበ የተቀነጨበ ነው። በአድማጭ
ወይም በአንባቢ የትውስታ ማህደር ውስጥ ቦታ ይዞ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ አባባል ነው ብል ማጋነን አይሆንም። ውብና ልዩ
የሚያደርገው ለጥያቄ ቅልብጭ ያል ጥሩ መለስ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ቁዋንቁዋው ቀላልና ግልጽ በመሆኑም ነው። መልሱ ከጥያቄው
ልክክ ብሎ ስለሚገጥም እውነት ይመስላል። ህዝብ ጆሮ ቢደርስ ወዲያው ለቀም የሚደረግና በሰፊው መባል የሚጀምር አይነት
ይመስለኛል። catch phrase አንደሚሉት አይነት። 

ቃለ-ባህሪ ወይም ጭውውት እውነት መምስል አለበት፣ በተራው ጊዜ እንድምናወራው፣ እንድምንለፈልፈው፣
እንድምንጨቃጨቀው፣ እንድምንተባተበው፣ እንድምንጮኽው።  
ለምሳሌ ያህል ከድያና ''አጅሬው'' የጨለፍኩትን እንመልከት 

'ዲዬ !'  
'አቤት '  
'አመንሽኝ እንዴ ?'  
'ምኑን ?'  
'ስለ ታዲ የነገርኩሽን ?'  
'እንዴ !'  
'ዛሬ ቀኑ ምንድነው ?'  
'ምንድነው ?'  
'ምስኪን ዲዬ በጠበጥኩሽ አይደል ?'  
'ጆኒ የቀልድህን ሆኖ ከሆነ አንተን አያርገኝ እንዲህ አይነት ቀልድማ አትቀልድም !'  
'አልቀለድኩም !'  
'ታዲያ !'  
'በቃ ቀኑን አስታውሺና እነግርሻለሁ ::'  
'ቅዳሜ ነዋ !'  
'ሌላስ ?'  
'በል አትለፋደድብኝ ልተኛበት ::'  
'እስካሁን አልነቃሽም ?'  
'ምንድነው እሱ ጆኒ ? ከነገርከኝ ንገረኝ ያለዚያ ግን ደክሞኛል ልተኛበት !'  
'April the fool!'  

ፍሰቱን፣ ቀላልነቱንና እውነት መሳይነቱን ያስተውሉዋል። ሳንበው ከውኑ ዓለም በቴፕ የቀዳችው ይሆን እስከማለት ነበር
የደረስኩት። 

የፊልም ባህሪያትም እንዲያ ነው መነጋገር ያለባቸው። ሰማያዊ ፈረስ ውስጥ የሚደነቅ ጭውውት አድምጫለሁ። እስክንድርና



ፍሬስላም በሚገናኙባቻው ትይንቶች፣ በእብዛኛው ማለት ይቻላል፣ የሚነጋገሩት ቃል እንከን ላወጣበት አልቻልኩም፣ በተለይ
የሆቴሉ በረንዳ ትይንቶች ውስጥ ያለው ጭውውት ተፈጥሮዋዊና እውነት መሳይ ነው። 

ጭውውታቸውን እውነት ካስመሰሉት ዘዴዎች አንዱ፣ አንዱ ሲናግር ሌላው አቁዋርጦ የሚገባው፣ ነገር ነው። በውኑ ኣለም
እንደምናደርገው ማለት ነው። ይህ ዘዴ ጭውውቱን የተሸመደደ የተውኔት ቃል አያስመስለውም። የተዋኒውንም ብቃት የሚፈትን
ነው። ስራዊትና ዝናሽ በዚህ ረገድ ድርሻቸውን በሚገባ እንደተወጡ አያጠያይቅም።  

ተሾምም ከባለቤቱ ጋር የሚነጋገረው ጭውውት ቆንጆ ነው። 

ለምሳሌ. የመኝታ ቤቱ ትይንት እንውሰድ።  

መኝታ ቤት፣ ተሾመና ባለበቱ ሊተኙ አልጋ ላይ ወጥተዋል 

ቅድስት 
ምን ታስባለህ ተሼ፣ ችግር አለ እንዴ? 

ተሾም 
ችግር ጠፍቶ ያውቅ ይመስል፣ ምን ትጠዪቂኛለሽ 

ቅድስት 
እረ ተመስገን፣ ምንም አልጎደለ 

ተሾመ 
አንቺማ ምን ይገበሻል  

ብሎ ተሾመ ፊቱን አዙሮ ይከናነባል።  

ቅድስት 
በል ፊትህን እታዙርብኝ 

ተሾመ በመስለቸት እየዞረ 
እፍፍፍ ይኽው።  

በማለት ከሀብቱ በስተጀርባ ያለውን ስላምና ፍቅር አልባ፣ የተሰላቸ ህይወት ማንጸባረቅ ችሎአል።  

ሌሎችም ግሩም ጭውውቶች አሉ። ለምሳሌ ጴጥሮስ ከሚስቱና ከልጁ ጋር፣ እንዲሁም መላኩ ከሚስቱ ጋር። ተቃራኒ ጾታዎች
መሀል የተደመጠው ጭውውት የሚደነቅ ሲሆን፣ በአንጻሩ በወንዶች መሀል የነበረው ድክመት ነበረበት። እንዳንድ ትይንቶች ላይ
የሚደመጡት ጭውውቶች እውነታን የሚየንጸባርቁ፣ የገጸ ባህሪያትን ማንነት የሚገልጡ ወይም ተሪኩን የሚያራምዱ ናቸው
ማለት ያስቸግራል። 

ይቀጥላል



ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

ብግጅ

by ባሻሽብሩ » Sun Jun 15, 2008 1:00 pm

ወዳጄ ፓስወርድ ቀናነት ለተሞላው ምላሽህ አመሰግናለሁ::የግምገማ ግምገማህን ወደድኩት ስርአት ያለው ነው::  
''.....ይህ ለትችቴ መንደርደሪ እንዲሆን ያስቀመጥኩት.....''ብለሀል::ግምገማ ነው ትችት?/ሂስ/ ማብራሪያ ካልፈለክና መንደርደሪያ
ከሆነ በጥያቄ ነበር መቀመጥ ያለበት?  
''......ይህ የክርክር መስመር ገበያ ያለው አይነት አይደለም። በመሰረቱ ፊልሙ በዋናነት ስለ አባይ መሆኑን የሚያሳስይ ኣባይ ነክ
ነገር አላየሁም ስል መጨረሻ ላይ የጥናቱን ውጤት ስላለየሁ ብቻ አይደለም። መሀልም ውስጥ በቲቪና በስእል አባይ ለጥቂት
ሴኮንዶች፣ ያውም ከታሪኩ ግንኙነት በሌለው ትእይንት ውስጥ፣ ከመታየቱ በቀር የትልም አካል ሆኖ ታሪኩን ሲያራምድ ሆነ
ሲያጣጥፍ፣ ገጸባህሪያቱን ሲያነጋግር ሆነ ሲያጨቃጭቅ አላየሁም። ስለ ውሀ ማትነን ማውራት ስለአባይ ተወራ ማለት አይደለም።
የተወራው ለማንኝኘውም ወንዝ ለነጊቤ፣ ፊንጫ፣ ሚሲሲፒ አማዞን ሊሆን ይችላል። ኣባይን ልዩ ያደረገ ነገር የለም። 
.......''  
ማለት የፈለከው የተምታታ ሀሳብ ነው::ወም ያልተረዳኸው::የእስክንድር ጥናታዊ ጽሁፍ ለታሪኩ ጭብጥ ይሁን እንጂ ግዴታ
አባይ....አባይ.... የሚያሰኝ ነገር የለም::ምክንያት የአንድ ፊልም ታሪክ በገንዘብ ጉዳይ መገዳደል ቢሆን ግዴታ ገንዘቡ መታየት
ላይኖርበት ይችላል::መኖሩ በመነገር ብቻ ያልፋል::ጥናታዊ ጽሁፉ ለታሪኩ ጡዘት /እሽክርክሪት/እንጂ የተጠቀመበት ጠለቅ ያለ
ትንተና የለውም::የፊልሙም ይዘት ወንጀል ነክ እንጂ ሳይንስ ነክ አይደለምና ይህ መከራከሪያ መሆን የለበትም:: 
''...........ውሃን ካተነንክ በሁዋላ መጨበጪያ ከሌለው ንፋስ ጋር የሚደረገው ትግል ከዳመነልህስ በሁዋላ በፈለክው ክልል ማዝነብ
እነዚህ እነተሾመን ስላስወገድክ ብቻ የሚፈቱ ችግሮች አለመሆናቸውን የሚያውቅ ተመልከች ባለበት ዘመን አጨራረስህን እንደ
አጀማመርህ ካላሳመርክ ለመበረታተት ያህል የሚሰነዘሩ በጎ ቃላት ብቻ፣ አይደለም አበይን የቄራን ወንዝ
አያሻግርም...........''ቃላት ውበትም ለስነጽሁፍ ድምቀትም መሆናቸውን አትርሳ::ለሌላው አገላለጽህ አመሰግናለሁ::  
''........ ፊልሙ ለወንጀሉ ክፍል ክብደት  እንደሰጠው ከሚያመሳክሩ ትእይንቶች አንዱ ነው።.............''አዎ የምርምር ስላልሆነ
ወደወንጀሉ ያደላል::በሌላ በኩል መደምደሚያ ያረካትን ሀሳብ እጋራሀለሁ::ደራሲው ላይቀበል ይችላል::  
""................በእንጻሩ ሌላ ትይንት በአይነ ህሊናህ ተመልከት  
እስክንድር፣ የተቁዋረጠ ጥናቱን ሲቀጥል፣ ፍሬ ስታግዘው ትንሽ ካየን በሁዋላ እንድ ደርቆ የነቃቃ በጣም ሰፊ የእርሻ መሬት፣ ሳር
ቅጠል ያረረበት ጋራ፣ ሰው ከእንሰሳ አጥንቱ ያገጠጠበት መንደር ማሳየት፣ 
ከዚያ ሰማይ ሲዳምን፣ ሲነጉድና ሲዘንብ 
በዝናቡ ምድር ስትለመልም፣ በሺ የሚቆጠር ህዝብ መስክ ላይ ወጥቶ፣ ወደ ሰማይ እያየ ሲጨፍር፣ እስክንድርና ፍሬ መስኩ ላይ ,
ከህዝቡ ጋር በዝናብ ርሰው ''አባይ ተንኖ '' የሚልውን መዝሙር እየዘመሩ ፊልሙ ቢጨርስ........''ቢሆን እመርጣለሁ::ቀጣይ
ግምገማዎጭ ላይ እመለሳለሁ ለእስካሁኑ አድናቂህ ነኝ::  

የሚቀጥለው ግምገማዬ በቃለ ባህሪያት DIALOG ላይ ይሆናል። 
በቅርብ እመለሳለሁ። 

ፓስወርድ

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=28069


i like contact to any ethiopians
ኮትኳች 

Posts: 324

Joined: Sun Apr 29, 2007 5:56 am

Location: no

by password » Mon Jun 16, 2008 7:23 pm

ክፍል ሶስት ጭውውት (ቃለ ባህሪ ) Dialogue 

ካለፈው የቀጠለ  

ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት እንዳንድ ትይንቶች ላይ የሚደመጡት ጭውውቶች እውነታን የሚያንጸባርቁ፣ የገጸ ባህሪያትን ማንነት
የሚገልጡ ወይም ታሪኩን የሚያራምዱ ናቸው ማለት ያስቸግራል፣ ያልኩበትን እንድ ሁለት ምክንያቶች ላስቀምጥ።
የመጀመሪያው በጀማሪ ልብወለድ ደራሲያን ስራ ላይ ጭምር የሚታየው፣ ገጸ ባህሪን የተናገረው በማስመሰል ደራሲው ራሱ
የሚሞጅረው እንጨት እንጨት የሚል ቃል ነው። 

ለምሳሌ  
ተሾመ ከጉዋደኞች ጋር  

ለንድን ውስጥ ሀያ አራት ሰዓት የሚሰራው ሰው ትእዛዝ ብቻ ነው የሚጠብቀው

ሌላ ሃያ አምስት ስዓት የሚስራ ከሌል በቀር አባበሉ አይጥምም። 

የመላኩ ሚስት 
ትንሽ ከባህላችን ያፈነገጠ ፊልም ማየት አምሮኛል፣ 
በባልና ሚስት መሀል የማይዘወተር ወገኛ አባባል።

ተሾመ በስልክ ለሆቴሉ እስተናጋጅ፣ 
የእስራኤል ግርፍ መሆንህን አትርሳ

ደረሲው፣ ለተመልካቹ ስለአስተናጋጁ የእስራኤል ግርፍነት ሊነግረን ስለፈለግ እንጅ፣ ለራሱ የእስራኤል ግርፍ ለሆነው ሰው፣
እንዲህ አይባልም። ምናልባት በግርምታ ወይም በጥያቄ መልክ ቢባል ይመች ይሆናል። 
ምሳሌ 
የእስራኤል ግርፍ አልነበረም እንዴ የተባልከው፣ ምን ያንከረፍፍሀል? 

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


እንዲህ አይነቱ አባባል ደራሲው ለተመልካች ተጨማሪ መረጃ ለማስተላለፍ በሚፈልግበት ጊዜ የሚከሰት ስህተት ነው። ተዋኒያኑ
ፊልም ሲስሩ ተመልከች እንዳለ እያወቁ ቢሆንም፣ ገጸበህሪያቱ ግን ከራሳቸው አለም ሌላ እንደሌለ ነው የሚኖሩት። የሚያናግሩት
ሰው እንዲገባው እንጂ፣ ተመለካች ወይም አንባቢ እንዲገባው ብለው አፍረጥርጠው አይናገሩም። መኖሩንም እንደማያውቁ ነው
መሆን ያለባቸው። 

ሌላ ሳልተችበት ማለፍ የማልፈልገው ነገር አለ። ይኸውም አስቂኝ፣ ቁምነገር ወይም ትምህርታዊ ወይም ሲናገሩት እንደ ጥቅስ
የሚጥም ቃለ ባህሪ ከትረካው፣ ወይም ከትልሙና ከሴማው፣ ማለትም የፊልሙ ሁለንተነዊ መንፈስ ጋር የማይያያዝ ከሆነ
ማስወገድ ሲግባ ይባስ ብለው ሲደጋግሙት መስማት ያናድዳል።  
ለምሳሌ 

እንደ አጼ ቴዎድሮስ ጠጣው

ይህ ሀርግ በአስቂኝ መልኩ ይሁን በተረብ ብቻ ከእንድም እራት ገጸባህሪያት ብለውታል። መጀመሪያ ተሾመ፣ ቀጥሎ ጴጥሮስ፣
ከዚያ ልጁ ሳሮንና እናትዋ። አባባሉን ከታሪኩ እንጻር ሳየው ቤት እልመታልኝም። እንደ አስቂኝ ከሆነም ሞኝ ተራ የሚገለፍጥ
ይኖር እንደሆ አለውቅም። በኔ እምነት ግን አጼ ቴዎድሮስ መሳለቂያ የሚሆኑበት ዘመን ገና አልደረሰም። የመቅደላው መስዋእትነት
ለብዙዎች የጀግንነት አርዓያ ነው። በትግል ላይ ላል ህዝብ ደግሞ የጽናትና የቆራጥነት ምሳለነቱ ያቆመ ነው። የአጼ ቴዎድሮስ
አነሳስ፣ ተጋድሎና አማሙዋት በኢትዮጵያ ታሪክ ራሱን የቻል የክብር ቦታ አለው። አንድ ቀን ፊልም እንደሚስራበትም
አልጠራጠርም። 

የታሪክ መምህር ተክለጻድቅ መኩሪያ የቴዎድሮስ ገድል ''ዘላልማዊና አንጸባራቂ ስፍራ ይዞ የሚኖር፣ የተከተታይ ትውልድ ጥልቅ
አክብሮት ሊለየው የማይገባ አኩሪ ቅርስ ነው፣'' ብለውታል፣ አጼ ቴዎድሮስና የኢትዮጵያ አንድነት በሚለው መጽሀፋቸው፣ ገጽ
13። እና ሲቀለድም የህዝብና የታሪክ እሴቶችን እንዳናራክስ እየተስተዋለ መሆን አለበት፣ አልያ ሳንሱር ሊያስፈልግ ነው። 

በመጨረሻ እንደምክር ጣል የማደርገው ነገር ቢኖር፣ ቃለ ባህሪያትን ለማሻሻል ወይም ለማረም ጮክ ብሎ ማንበብ ይጠቅማል።
ስታነበው ካስቸገረ ችግር እንደ አለበት ምልክት ነው። ተዋኒያኑ ራሳቸው ቢያነቡት ደግሞ የጠራ ስራ መስራት ይቻላል ባይ ነኝ።
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

በድጋሚ የወጣ, ተሰርዟል
Last edited by password on Fri Jul 04, 2008 6:56 pm, edited 1 time in total.
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


:arrow: repitation delited።
Last edited by password on Fri Jul 04, 2008 6:44 pm, edited 1 time in total.
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

8)
Last edited by password on Thu Jul 03, 2008 10:03 pm, edited 1 time in total.
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by password » Mon Jun 16, 2008 8:30 pm

ካለፈው የቀጠለ  

ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት እንዳንድ ትይንቶች ላይ የሚደመጡት ጭውውቶች እውነታን የሚያንጸባርቁ፣ የገጸ ባህሪያትን ማንነት
የሚገልጡ ወይም ታሪኩን የሚያራምዱ ናቸው ማለት ያስቸግራል፣ ያልኩበትን እንድ ሁለት ምክንያቶች ላስቀምጥ።
የመጀመሪያው በጀማሪ ልብወለድ ደራሲያን ስራ ላይ ጭምር የሚታየው፣ ገጸ ባህሪን የተናገረው በማስመሰል ደራሲው ራሱ
የሚሞጅረው እንጨት እንጨት የሚል ቃል ነው። 

ለምሳሌ  
ተሾመ ከጉዋደኞች ጋር  

ለንድን ውስጥ ሀያ አራት ሰዓት የሚሰራው ሰው ትእዛዝ ብቻ ነው የሚጠብቀው

ሌላ ሃያ አምስት ስዓት የሚስራ ከሌል በቀር አባበሉ አይጥምም። 

የመላኩ ሚስት 
ትንሽ ከባህላችን ያፈነገጠ ፊልም ማየት አምሮኛል፣

በባልና ሚስት መሀል የማይዘወተር ወገኛ አባባል።  

ተሾም በስልክ ለሆቴሉ እስተናጋጅ፣ 

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


የእስራኤል ግርፍ መሆንህን አትርሳ

ደረሲው፣ ለተመልካቹ ስለአስተናጋጁ የእስራኤል ግርፍነት ሊነግረን ስለፈለግ እንጅ፣ ለራሱ የእስራኤል ግርፍ ለሆነው ሰው፣
እንዲህ አይባልም። ምናልባት በግርምታ ወይም በጥያቄ መልክ ቢባል ይመች ይሆናል። 
ምሳሌ 
የእስራኤል ግርፍ አልነበረም እንዴ የተባልከው፣ ምን ያንከረፍፍሀል? 

እንዲህ አይነቱ አባባል ደራሲው ለተመልካች ተጨማሪ መረጃ ለማስተላለፍ በሚፈልግበት ጊዜ የሚከሰት ስህተት ነው። ተዋኒያኑ
ፊልም ሲስሩ ተመልከች እንዳለቸው የሚያወቁ ቢሆንም፣ ገጸበህሪያቱ ግን ከራሳቸው አለም ሌላ እንደሌለ ነው የሚኖሩት።
የሚያናግሩት ሰው እንዲገባው እንጂ፣ ተመልካች ወይም አንባቢ እንዲገባው ብለው አፍረጥርጠው አይናገሩም። ተመልካች
መኖሩንም እንደማያውቁ ነው መሆን ያለባቸው። 

ሌላ ሳልተችበት ማለፍ የማልፈልገው ነገር አለ። ይኸውም አስቂኝ፣ ቁምነገር፣ ትምህርታዊ ወይም ሲናገሩት እንደ ጥቅስ የሚጥም
አባባል ወይም ቃለ ባህሪ ከትረካው፣ ወይም ከትልሙና ከሴማው ማለትም የፊልሙ ሁለንተነዊ መንፈስ ጋር የማይያያዝ ከሆነ
ማስወገድ ሲገባ ይባስ ብለው ሲደጋግሙት መስማት ያናድዳል።  

ለምሳሌ 
እንደ አጼ ቴዎድሮስ ጠጣው

ይህ ሀረግ በአስቂኝ መልኩ ይሁን በተረብ ,ብቻ ከእንድም እራት ገጸባህሪያት ብለውታል። መጀመሪያ ተሾመ፣ ቀጥሎ ጴጥሮስ፣
ከዚያ ልጁ ሳሮንና እናትዋ። አባባሉን ከታሪኩ እንጻር ሳየው ቤት እልመታልኝም። እንደ አስቂኝ ከሆነም ሞኝ ተራ የሚይገለፍጥ
ይኖር እንደሆ አለውቅም። በኔ እምነት ግን አጼ ቴዎድሮስ መሳለቂያ የሚሆኑበት ዘመን ገና አልደረሰም። የመቅደላው መስዋእትነት
ለብዙዎች የጀግንነት አርዓያ ነው። በትግል ላይ ላል ህዝብ ደግሞ የጽናትና የቆራጥነት ተምሳሌነቱ የቆመ ነው። የአጼ ቴዎድሮስ
አነሳስ፣ ተጋድሎና አማሙዋት በኢትዮጵያ ታሪክ ራሱን የቻል የክብር ቦታ አለው። አንድ ቀን ፊልም እንደሚስራበትም
አልጠራጠርም። 

የታሪክ መምህር ተክለጻድቅ መኩሪያ የቴዎድሮስ ገድል ''ዘላልማዊና አንጸባራቂ ስፍራ ይዞ የሚኖር፣ የተከተታይ ትውልድ ጥልቅ
አክብሮት ሊለየው የማይገባ አኩሪ ቅርስ ነው፣'' ብለውታል፣ አጼ ቴዎድሮስና የኢትዮጵያ አንድነት በሚለው መጽሀፋቸው፣ ገጽ
13። እና ሲቀለድም የህዝብና የታሪክ እሴቶችን እንዳናራክስ እየተስተዋለ መሆን አለበት፣ አልያ ሳንሱር ሊያስፈልግ ነው። 

በመጨረሻ እንደ ምክር ጣል የማደርገው ነገር ቢኖር፣ ቃለ ባህሪያትን ለማሻሻል ወይም ለማረም ሲያስፈልግ ጮክ ብሎ ማንበብ
ይጠቅማል። ስታነበው ካስቸገረ ችግር እንደ አለበት ምልክት ነው። ተዋኒያኑ ራሳቸው ቢያነቡት ደግሞ የጠራ ስራ መስራት
ይቻላል ባይ ነኝ።
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am



Location: Africa

by password » Mon Jun 16, 2008 8:34 pm

ካለፈው የቀጠለ  

ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት እንዳንድ ትይንቶች ላይ የሚደመጡት ጭውውቶች እውነታን የሚያንጸባርቁ፣ የገጸ ባህሪያትን ማንነት
የሚገልጡ ወይም ታሪኩን የሚያራምዱ ናቸው ማለት ያስቸግራል፣ ያልኩበትን እንድ ሁለት ምክንያቶች ላስቀምጥ።
የመጀመሪያው በጀማሪ ልብወለድ ደራሲያን ስራ ላይ ጭምር የሚታየው፣ ገጸ ባህሪን የተናገረው በማስመሰል ደራሲው ራሱ
የሚሞጅረው እንጨት እንጨት የሚል ቃል ነው። 

ለምሳሌ  
ተሾመ ከጉዋደኞች ጋር  

ለንድን ውስጥ ሀያ አራት ሰዓት የሚሰራው ሰው ትእዛዝ ብቻ ነው የሚጠብቀው

ሌላ ሃያ አምስት ስዓት የሚስራ ከሌል በቀር አባበሉ አይጥምም። 

የመላኩ ሚስት 
ትንሽ ከባህላችን ያፈነገጠ ፊልም ማየት አምሮኛል፣

በባልና ሚስት መሀል የማይዘወተር ወገኛ አባባል።  

ተሾም በስልክ ለሆቴሉ እስተናጋጅ፣ 
የእስራኤል ግርፍ መሆንህን አትርሳ

ደረሲው፣ ለተመልካቹ ስለአስተናጋጁ የእስራኤል ግርፍነት ሊነግረን ስለፈለግ እንጅ፣ ለራሱ የእስራኤል ግርፍ ለሆነው ሰው፣
እንዲህ አይባልም። ምናልባት በግርምታ ወይም በጥያቄ መልክ ቢባል ይመች ይሆናል። 
ምሳሌ 
የእስራኤል ግርፍ አልነበረም እንዴ የተባልከው፣ ምን ያንከረፍፍሀል? 

እንዲህ አይነቱ አባባል ደራሲው ለተመልካች ተጨማሪ መረጃ ለማስተላለፍ በሚፈልግበት ጊዜ የሚከሰት ስህተት ነው። ተዋኒያኑ
ፊልም ሲስሩ ተመልከች እንዳለቸው የሚያወቁ ቢሆንም፣ ገጸበህሪያቱ ግን ከራሳቸው አለም ሌላ እንደሌለ ነው የሚኖሩት።
የሚያናግሩት ሰው እንዲገባው እንጂ፣ ተመልካች ወይም አንባቢ እንዲገባው ብለው አፍረጥርጠው አይናገሩም። ተመልካች
መኖሩንም እንደማያውቁ ነው መሆን ያለባቸው። 

ሌላ ሳልተችበት ማለፍ የማልፈልገው ነገር አለ። ይኸውም አስቂኝ፣ ቁምነገር፣ ትምህርታዊ ወይም ሲናገሩት እንደ ጥቅስ የሚጥም
አባባል ወይም ቃለ ባህሪ ከትረካው፣ ወይም ከትልሙና ከሴማው ማለትም የፊልሙ ሁለንተነዊ መንፈስ ጋር የማይያያዝ ከሆነ
ማስወገድ ሲገባ ይባስ ብለው ሲደጋግሙት መስማት ያናድዳል።  
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ለምሳሌ 
እንደ አጼ ቴዎድሮስ ጠጣው

ይህ ሀረግ በአስቂኝ መልኩ ይሁን በተረብ ,ብቻ ከእንድም እራት ገጸባህሪያት ብለውታል። መጀመሪያ ተሾመ፣ ቀጥሎ ጴጥሮስ፣
ከዚያ ልጁ ሳሮንና እናትዋ። አባባሉን ከታሪኩ እንጻር ሳየው ቤት እልመታልኝም። እንደ አስቂኝ ከሆነም ሞኝ ተራ የሚይገለፍጥ
ይኖር እንደሆ አለውቅም። በኔ እምነት ግን አጼ ቴዎድሮስ መሳለቂያ የሚሆኑበት ዘመን ገና አልደረሰም። የመቅደላው መስዋእትነት
ለብዙዎች የጀግንነት አርዓያ ነው። በትግል ላይ ላል ህዝብ ደግሞ የጽናትና የቆራጥነት ተምሳሌነቱ የቆመ ነው። የአጼ ቴዎድሮስ
አነሳስ፣ ተጋድሎና አማሙዋት በኢትዮጵያ ታሪክ ራሱን የቻል የክብር ቦታ አለው። አንድ ቀን ፊልም እንደሚስራበትም
አልጠራጠርም። 

የታሪክ መምህር ተክለጻድቅ መኩሪያ የቴዎድሮስ ገድል ''ዘላልማዊና አንጸባራቂ ስፍራ ይዞ የሚኖር፣ የተከተታይ ትውልድ ጥልቅ
አክብሮት ሊለየው የማይገባ አኩሪ ቅርስ ነው፣'' ብለውታል፣ አጼ ቴዎድሮስና የኢትዮጵያ አንድነት በሚለው መጽሀፋቸው፣ ገጽ
13። እና ሲቀለድም የህዝብና የታሪክ እሴቶችን እንዳናራክስ እየተስተዋለ መሆን አለበት፣ አልያ ሳንሱር ሊያስፈልግ ነው። 

በመጨረሻ እንደ ምክር ጣል የማደርገው ነገር ቢኖር፣ ቃለ ባህሪያትን ለማሻሻል ወይም ለማረም ሲያስፈልግ ጮክ ብሎ ማንበብ
ይጠቅማል። ስታነበው ካስቸገረ ችግር እንደ አለበት ምልክት ነው። ተዋኒያኑ ራሳቸው ቢያነቡት ደግሞ የጠራ ስራ መስራት
ይቻላል ባይ ነኝ።
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

ህምምም

by heron » Wed Jun 18, 2008 12:38 am

የት ነበርክ ብያለሁ:-  

ፓስወርድ, ዋርካ ውስጥ ሌላ ሰፍ ብየ የማነበው ነገር እንዳገኝ ስላስቻልከኝ አድናቆቴና ምስጋናዬ እጅጉን ከፍ ያለ ነው::  
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በጣም ያስደሰተኝ አገላለፅ ....."ያ ስንት መናገር የሚችል ዓይን በጥኩር መነፅር ተሸፍኖ..." ምን ዓይነት አገላለፅ ነው በፈጣሪ
እንዲያውአድናቆቴን ዋው!!! ብዬ ማለፉን መረጥኩ::  

እዚህ ፅሁፍ ውስጥ ገብቼ ባልሞነጫጭር ደስ ይለኝ ነበር ሆኖም ግን አድናቆቴን በትንሹ ሳልገልፅ ላለማልፍ...  

[/quote]
አዲስ 

Posts: 13

Joined: Sat Oct 27, 2007 10:38 pm

Location: usa

ህምም

by heron » Wed Jun 18, 2008 12:47 am

የት ነበርክ ብያለሁ??  

ዋርካ ውስጥ ገብቼ ሌላ ሰፍ በዬ የማነበው ስላስቻልከኝ አድናቆቴና ምስጋናዬ እጅጉን ከፍ ያለ ነው::  

....." ያ ስንት መናገር የሚችል ዓይን በጥቁር መንፅር ተሸፍኖ...' እንዴት አይነት አገላለፅ ነው በፈጣሪ:: እንዲያው አድናቆቴን
ዋው!!! በየ ማለፉን መርጥኩ::  

እዚህ ፅሁፍ ውስት ገብቼ ባልሞነጫጭር በወደድኩ ነበር ግን አድናቆቴን በትንሹ እንኳ ሳልገልፅ ላለማልፍ
አዲስ 

Posts: 13

Joined: Sat Oct 27, 2007 10:38 pm

Location: usa

ሰማያዊ ፈረስ  
አቅረቢ/ ሰረዊት ማልቲሚዲያ ፕሮደክሽን  
አዘገጅ/ ሰራዊት ፍቅሬ  
ደረሲ/ ሰራዊት ፍቅሬ  

Serawit Multimedia Production P.L.C 
P.O.Box 17346 
Tel. 251-1-62 17 97 
Mobile.251-9-212001 / 251-9-24 07 11 
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http://serawitmultimedia.com/ 

ገምጋሚ / ፓስወርድ 

ከሰማያዊ ፈረስ አንጻር የመጨረሻዎቹ ሶስቱ ርእሰ ነገሮች ማለትም ግጭት፣ ልብ-ሰቀላና ትልም በእንድ ላይ ቢገመግሙ ይመቻል
በማለት ሶስቱን በጆሮኣቸው ይዤ አምጥቻለሁ።  
ግጭት፣ እሱ ከሌለ ልብሰቀላ እንደማይኖር እውቆ፣ ብቻዬን ከልሆነ አልቀርብም ብሎ እንገራግሮ ነበር ግን አንዴ በኩርኩም
ስገጨው እሺ ብሎ መጥቶኣል። 

ግጭትና ልብሰቀላ ከትልም ስር በቀጥታ ስለሚቀናጁ በትልም እጀምራለሁ።  

ትልም በመስረቱ የፊልሙ ታሪክ አወቃቀር፣ እቀራረብና አገላለጥ ነው። የድርጊርትና የሁነቶች ቅደም ተከተልንም ይጨምራል።
የታሪኩን መንስኤ መግቢአው ውስጥ፣ በሳቢያው የመጣውን ነገር፣ ጣጣ ሆነ ጸጋ፣ መሃል ውስጥ፣ ከዚያ ፍጻሜው ደግሞ
መደምደሚያው ውስጥ መዋቀር ይኖርበታል።  

በመግቢያው ዋናውን ገጸባህሪና አላማውን፣ እንዲሁም እንቅፋት ሊሆንበት የተዘጋጀውን ሰው ሆነ ነገር ማለትም የታሪኩን መንስኤ
እናያለን። መሀሉ፣ የፊልሙን ዋና ክፍል ያመላክተናል። እዚህ ክፍል ውስጥ ገጸባህሪው የመጀመሪያውን እንቅፈት ለማለፍ
ሲሞክር፣ የባስ ሌላ ችግር ውስጥ ሲገባ፣ ሲወድቅና ሲገለበጥ፣ ሊነሳ ሲል ሲጠለፍ እያየን ጡዘቱ ላይ እንደርሳለን። ከዚያ
መደምደሚየው፣ማለትም የመጨረሻው ክፍል ጡዘቱ የሚረግብበት፣ የተሳሰረው የሚፈታበት፣ ዋና ገጸባህሪ አላማው ላይ
መድረሱን ወይም ሳይደርስ መቅረቱን የምናይበት ክፍል ነው። 120 ደቂቃዎች እድሜ የለው ረጅም ፊልም ውስጥ ሩቡን ጊዜ
ማለትም 30 ደቂቃዎች ለመግቢያው፣ ግማሹን ማለትም 60 ደቂቃዎች ለመሀሉ ክፍል፣ የመጨረሻውን ሩብ ማለትም 30
ደቂቃዎች ደግሞ ለመደምደሚያው ክፍል ይደለደላል። ይህ ወደ ፊልም ተውኔት ጽሁፍ ማለትም ወደ ስክሪፕት ሲመነዘር
በተመሳሳይ የገጽ ቁጥር ይዘረዘራል። 120 ደቂቃዎች የሚወስድ ፊልም፣ ከሞላጎደል 120 ገጽ ይኖረዋል ማለት ነው። ይህ
የሚሆነው መደበኝኘው የሆሊውድን የአጻጸፍ ዘዬ ስንከተል ነው። በነገራችን ላይ ያን መከተለ ግዴታ አይደለም. 

ሰማያዊ ፈረስን በዚህ መልክ አስልቼ ልጋልብህ ብለው አሻፈረኝ ብሎኛል። አንዱ ችግሩ ፈረሱ ፊልሙ ከመጀመሩ በፊት ሲጋልብ
የቆየ መሆኑ ነበር። መግቢያው ላይ መታየት የነበረበት ትእይንት ፊልሙ ሳይጀመር (off screen scene) የተከሄደ ይመስላል።
ፊልሙ ትንሽ ካለፈ በሁዋላ ሲኒማው አዳራሽ ውስጥ ለሚገባ ተመልካች, ብዙ ያለፈበት ይመስለዋል። በአጭሩ መግቢያው እንደ
መግቢያ ገጽባህሪያትን ከማሳየት አልፎ የታሪኩን መንስኤ እማቅረቡ ላይ ድክመት አለበት።  

ፊልሙ ሲጀምር የምናየው የነተሾመ የመጀመሪየው ስብስባ በሂደት  ላይ ስላለ የወንጀል ሴራ እንጂ በመጀምር ላይ ስላለ ጉዳይ
የሚነጋገሩ አይመስሉም። እርግጥ በዚያ መልክ ከተጀመረ በሁዋላ መለስ ብሎ (flash back) ቅድመ ታሪክ ማሰየት ይቻላል። ሰ ፈ
ግን (flash back) የሚጠይቅ የሩቅ ሀላፊ ታሪክ ስለሌለው ለዚያ እይነቱ አስራር አይመችም። 

መግቢያውን ለማሳመርና የታሪኩን አወራረድ ለማቃናት ''ያ ውጭ የለው ወዳጃችን'' የሚባለው ''አረብ'' በስብሰባው በመገኘት፣
ወይም አገር ውስጥ ባለው ቆንስላ አማካይነት በሚስጢር የነተሾመን ተልእኮ ሲያስረዳ፣ አመራር ሲሰጥ፣ የመጀመሪያውን ክፍያ፣
ዶላሩን ሲዘረግፍና ውጤት ለመቼ እንደሚጠብቅ ሲናገር ማሳየት ይገባ ነበር። ሰውየውን መደበቅ ያስፈለገበት ምክንያት
አልገባኝም። በአባይ ውሀ ጉዳይ ላይ እንኩዋን እንድን ግለሰብ ግብጽን ራስዋን እንደ አገር መጥቀስ የማይቻልበት ምክንያት የለም።
እንዲያው ሌለው ቢቀር በፊልም ስማቸውን መጥራት ያቅተን? በተረትም አባይን ገድበን መጠጣት ፈራን? ይሄኔ የኛ ብጤ አንድ
ደሃ፣ ወይም አንድ ያገር ልጅ ቢሆን ኖሮ የቁም ስቅሉን ነበር የምናሳየው። እይደል እንዴ ሄሮን?  
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ከመስመር ወጣሁ። ልመለስ።  
ከላይ የተጠቀሰውን ትይንት በመጨመር የፊልሙ ጊዜ እንዳይራዘም አንዳንድ አላስፈላጊ ትእይንቶች መሰረዝ የግድ ይል
ይሆናል። ሰ ፈ ውስጥ የአለኣስፈላጊ ትይንቶች ችግር የለብንም። ለምሳሌ ይልማ ከቢለን ጋር የታየበት ትይንት ሽጉጥ መታጠቁን
ለማሳይት እንደ ቅድመ ጥቆማ የቀረበ ይመስለል። ይልማ ሽጉጡን አውጥቶ እፊትዋ ማስቀመጡ። የጴጥሮስም እንዲሁ። ''ሚስቱ
ምነው መሳሪያ ይዝህ ልጅ ፊት ማለትዋ።'' መሳሪያ ከቀበሌ ጽ/ ቤት እስክ ት/ ቤት ያለ ዘበኛ ሁላ በሚሽከምበት ማህበረስብ ውስጥ
የነይልማ ሽጉጥ መያዝ ''ቢግ ዲል'' አይደለም። ዶ/ር ቢለንም እንዲያው ሲያካብዱ ነው እንጂ እንኩዋን ሽጉጥ ታንክም
አያሸማቅቃቸውም። ህጻንዋም ቤተክሲያን፣ ትምህርትቤት ወዘተ ስትሄድ ስንት ታጣቂ እንድምታይ የምናውቀው ነው። የነፍጥ
አገር ውስጥ ሽጉጥ ብርቅ አይደለም። እነዚህ ትይንቶች ሊያጥሩ ወይም ሊስረዙ ይችላሉ።  

የፊልሙ መሃከለኛው ክፍል ታሪኩ የሚዳብርበት ስፍራ ነው። ግን መግቢያው ላይ የታሪኩ መንስኤና የዋናው ገጸባህሪ አላማ
በደንብ ካልተቀናበረ, መህል ውስጥ የሚዳብረው የታሪክ መስመር ይምታታል። በኔ እምነት እዚህ ክፍል ውስጥ እስክንድር
አላማውን ተግበራዊ ለማድርግ ሲዳክር፣ የተለያይ እንቅፋት ሲገጥመው፣ አንዱን እንቅፋት ሲያልፍ ሌላ የባስ ሲያደናቅፍው፣
በመጨረሻም ጥናቱ ብቻ ሰይሆን የሱም ህይወት አደጋ ላይ ሲወድቅ እያሳየን እስክ ጡዘቱ ጫፍ መሄድ ነበረበት። በአንጻሩ ፊልሙ
ያሳየን የነተሾም እቅድ ወደ ግቡ የሚያዳርሰውን ሂደት  ነው። ፍሬሰላም እስክንድርን ለማጥመድ፣ በመድሀኒት አስተኝታ ጥናቱን
ለመስረቅ ስትሞክር፣ እነጴጥሮስ የመንግስት ባለስልጣኖችን ለመያዝ ሲሩዋሩዋጡ ወዘተ ነው የምናየው። እስክንድርን በተመለከት
እስከ መጨረሻው ምንም እንቅፋት አይገጥመውም። ገንዘብ፣ ጥበቃ፣ መኪና ካስፈለገም ሄሊኮፕተር የተፈቀደለት ሰው ነው።
ሁሉም የሚንስትር መስሪያ ቤቶች የሚጠይቃቸውን ሊፈጽሙለት ቃል ገብተውለታል። ግጭት የሚባል ነገር የለም። ስለሱ
በሁዋላ። ለጊዜው ግን ግጭት ከሌለ ታሪክ እንደሌለ ይስተዋል።  

መደምደሚየው ከመግቢያና ከመሀሉ የሚዋለድ ስለሚሆን መሀሉ ላይ የተወጠረውን ከማርግብ በቀር ሌለ ነግር ሊያሳይን
አይችልም። ሰ ፈ መሀል ላይ የተወጠረው የነተሾመ ጉዳይ ነው። ያ ጉዳይ መጨረሻ ላይ ከሽፎ ዘብጥያ ሲወርዱ እናያለን። መሀል
ላይ ሲዳብር የነበረው ታሪክ መደምደሚየው ላይ እልባት አግኝቶ ይጠናቀቃል። የስክንድር አላማ ምን ላይ እንደደረስ በቃለ ባህሪ
ደረጃ እንኩዋን የምናውቅበት እድል የለም።  

በዚህ መልክ የተዋቀረ ታሪክ ውስጥ የግጭትና የልብሰቀላውን ተራ በሚቀጥለው ጽሁፍ እናያለን።  

ደህና ቆዩኝ።  

ፓስወርድ።
ኮትኳች 
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ሀበናዊት  

S M P መልስ አለመስጠቱ ይገርምሽ ይሆናል። 

በመሰረቱ አንድ መጽሀፍ፣ ትያትር ወይም ፊልም ሲወጣ ሂስ መሰንዘር ወይም ሰሪዉን አለማወደስ በክፋት፣ በምቀኝነትና በቅናት
ስለሚተረጎም በስነጥበብ ስራ ላይ ግምገማ ማድረግ በኛ የተለመደ አይደለም። ምን አገባኝነት, ከሰው ምናጣላኝነት ሰፍኖአል.  

በአንጻሩ የምናየውና የምንሰማው ጭፍን ውዳሴና ምክንያት የለሽ ሙገሳ ነው። በርካታ መጻህፍትና ፊልሞች ከልካቸው በላይ
የተጋነነ ቃለ ውዳሴ ይዘንብባቸውና ሰው ምን ተአምር ተሰራ ብሎ ሲመረምራቸው የሚያስተዛዝቡ ጉዶች ሆነው ይገኛሉ።  
አንድ የጥበብ ስራ ህዝብ ዘንድ ከመቅረቡ በፊት ቢገመግምና ጉድለቱ ቢወግድ ግን ውጤቱ የበለጠ እንደሚሆን አልጠራጥርም።  

ሁሉም፣ ፑሽኪንን የሚያርም ማን ነው ባይ ከሆነ ስራቸን አቡዋራማ ይሆናል።  

ግምገማ የራሱ በጎ ጎን አለው። እሱን እንይ ነው የምለው።  

ምን ይመስልሻል። ሀሰብሽን አስኪ አካፊይን።
ኮትኳች 
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ፓስወርድ አንተ እንዳልከው ሚጠቀምበት ካለ ግምገማ የራሱ በጎ ጎን አለው:: ፊልሙን በግጭት፣ ልብ -ሰቀላና ትልም እይታህ
ጥሩ ሄደህበታል:: በበኩሌ ፊልሙ የተወራለትን ያህል አላገኘሁትም ይልቅ ከጠበቁት በብዙ መልኩ ወርዶብኛል:: 

ሰማያዊ ፈረስ ላይ ሰራዊት ፍቅሬ ከደራሲነት እና አዘጋጅነት በተጨማሪ በአቅረቢነት: የዋናው የፊልሙ ገጸ ባህሪ /እንደ ኢንጂነር
እስክንድር አባተ/ ሆኖ በመተወን፣ ፊልም ማጀብያ ለተሰራ ዘፈን /Sound track/ ግጥም በመድረስ : ፊልሙን በየፊልም ቤት
እያዞሩ በማሳየት :lol: (በሰረዊት ማልቲሚዲያ ፕሮደክሽን) በፊልም መሀል በተሰሩት ማስታወቂያዎች በመተወን ፣ እና ለነዚህ
ማስታወቂያዎች በድምጽ አንባቢ በመሆን ...... ሰርቷል :: ይህንን ችሎታውን እና ልፋቱ ልናደንቅለት ይገባል:: 

ሆሊውድ ውስጥ ከሚገኙ ታዋቂ የጥበብ ሰዎች ውሥጥ በጣት ሚቆጠሩ እንደነ ሮቢን ዊልያም እና ኤዲ መርፌ ያሉ ባለዘርፈ ብዙ
ክህሎት /Multi-talented/ ሰዎችን እናገኛልን::  
እንደ ኤዲ መርፌ ያለው ሰው ፣ በሲኒማ ትወና ብቻ ሳይሆን ከኮሜድያንነት፣ ሙዚቃ በመሞዘቅ፣ ፊልም በማዘጋጀት ፣
በዳይሬክተርነት ፣ በአንድ ፊልም ላይ ብዙ ገጸ ባህሪያት/multiple roles/ ሆኖ ሲጫወት ሌላውን ክፍተት ሲሞላ እንጂ ሲያጎድል
አናየውም:: ምሳሌ ካስፈለገም Nutty proffesor በተባለው ፊልም ላይ የ 7 ሰዎችን ገጸ ባህሪያት /characters/ በብቃት ወክሎ
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ተጫውቷል:: በቅርቡ ደግሞ Norbit በተባለ ፊልም ላይ 3 ገጸ ባህሪያትን እንዲሁ በብቃት ወክሎ ተጫውቷል:: በተለይ Norbit
ፊልም ላይ የወፍራሟን ሴት ባህሪን ወክሎ የሰራው ወንድ መሆኑን ወይም/ ኤዲ መርፌ/ መሆኑን ማንም አይጠረጥርም በዚህ በጣም
ስንገረም በዚሁ ፊልም ላይ ቻይናዊ ሰው ሆኖ የሰራው ከሻንሀይ የመጣ ቻይናዊ ሳይሆን አሁንም እርሱ መሆኑን ስናረጋግጥ
ለአድናቆታችን ወሰን እናጣለታለን:: ኤዲ መርፌ በድምጽ ተዋናይነት/voice acter/ ሆኖ ደግሞ Shrek እና Disney's Mulan
የመሳሰሉ ፊልሞች ላይ እናገኘዋለን::  

ወደ ሰማያዊ ፈረስ ፊልም ስንመለሥ ፊልሙ በሲኒማ ቤት በሚቀርብብት ወቅት ላይ ለተሰሩ አላስፈላጊ መስለው ለታዩኝ ሥራዎች
ከአንድ ወይም ከዚያ በላይ ሰዎች ቢከወኑ ከባድ እንደሚሆኑ ይገባኛል:: ሆኖም ለወጪ ቁጠባ ይሁን ሁሉንም እኔ ልቆጣጠር በሚል
አባዜ ከዚህ አልፎ እንድን ሰው በአንድ ፊልም አክተርነት ወጥቶ ብዙ አላስፈላጊ ቦታዎች ላይ ማየት የፊልሙን ይዘት እና ደረጃ
ያወርደዋል::  

ይህንን ለማለት ያስደፈረኝ ፊልሙ በሲኒማ ቤት ይታይ በነበረበት ወቅት በየመሀሉ ከሚቀርቡት ደንቃራ ማስታወቂያዎች
በተጨማሪ ብዙዎቹ ላይ በዋና ገጸ ባህሪነት ላይ የሳልነው ሰራዊት ፍቅሬ/ኢንጂነር እስክንድር አባተ/ ታች ወርዶ ማስታወቂያዎች
ላይ አዋሽ ፈጥኖ ደራሽ ሲለን ወይም ሌላ ተጨማሪ ማስታወቂያ ላይ ይህን ግዙ ያንን አትግዙ እያለ ሲዋሸን እና አልባሌ ነገር
ሲዘባርቅ ስናየው ሚፈጥረው ምስቅልቅል ስሜት ነገር ይታያቹ:: 

ይህ ሲገርመን በፊልሙ መሀል ላይ ለሚቀርቡ ማስታወቂያዎች(advertisement) በንባብ እና በትወና ሰራዎች በአብዛኛው
ሰራዊት ፍቅሬ ሲተውን እናየዋለን::  

ይህ ደግሞ ፊልሙን ሊመለክት የገባ ተመልካች ብዥታን ብሎም መምታታትን ይፈጥራል:: ያሁኑን አላውቅም ከዛሬ 4 አመት
በፊት ምታተ ሳጥን/TV/ ላይ ለሚቀርብ ማስታወቂያ ለሚያነብ ሰው ቢበዛ ሚከፈለው ከ 500 ብር አይበልጥም ነበር:: ሰራዊት
ይህንን ከፍሎ ማስታወቂዎችን ማስነበብ ሲችል ሲቆናቆን እናየዋለን:: ስነጥበብ ጎኑ ይልቅ የቢዝነስ ጎኑ ሲያደላ እናስተውላለን::  

ፓስወርድ እንዳለው ፊልሙ እንዳይራዘም ወይም እንዳይንዛዛ አንዳንድ አላስፈላጊ ትእይንቶች እና ንግግሮች መሰረዝ ነበረባቸው::
በእኔ እይታ ገና ለገና ላልተጠናቀቀ ጥናት የሀገሪቱ መሪ እስክንድርን የተካበደ እራት ግብዣ ቤተመንግስት ድረስ መጥራት እና
መጋበዝ ለምን እንዳስፈለግ አልታየኝም:: አዲስ አበባ ላይ በብዛት ማናየውን ደረጃ መወጣጫ / Escalator/ ያለቦታው ማሳየት:
ፊልሙ ላይ የምናያቸው ቪላ ቤቶች እና የተቀናጡ መኪናዎች፣ ከተማዋ ውስጥ ምናያቸው ቦታዎች ጸዳ ጸዳ ያሉ ብቻ መሆን
የአዲስ አበባን እውነተኛ ገጽታ ስላላሳየን ፊልሙን ታማኒነት አሳጥቶታል:: 

ለአንድ ግለሰብ ምንም እይነት ውጥረት ሳይኖር ታንክ እና ሄሊኮፕተር ለእስክንድር እንደተመደበ ማውራት ሚሰጠውን ፋይዳ
ጎልቶ አልታየኝም:: እንዲሁም መጨረሻ ላይ የነተሾመ ማፍያ ቡድን ለመያዝ አንድ ጄኔራል ትዛዝ ይሰጣል ወይም እነዚህ ግለሰቦች
አደጋ ማድረስ በማይችሉበት ሁኔታ ይጎበኛል እንጂ እታች ያለ ቦታው ወርዶ ማፍያዎችን ድረስ ሄዶ እጅ ከፍንጅ መያዝ ሚኖርበት
አይመስለኝም::  

ሌላው ፊልሙን ታማኒነት ሚያሳጣው የመጀመርያ ድርሰቷ ያልተሸጠላት ደራሲ በሀገራችን አኗኗር ትልልቅ ሆቴል አልጋ
እየተከራየች እንደምትጽፍ ማሳየቱ እኛን እንካን ብናምን ከእንግሊዝ የመጣ ተመራማሪ እንጂነር ይዋጥለታል ማለት ዘበት ነው::  

አዘጋጅ ሰራዊት ፍቅሬ ለፊልም ትወና ቀድሞ በየትያትር ቤቶች ምናቃቸውን እና ኃላም ወደ ማስታወቅያ ሥራ የገቡትን እነ
ታምሩ ብርኃኔ ፣ ኪሮስ ኃ/ሥላሴ ፣ ተስፋዬ ገ/ሀና፣ ዝናሽ ጌታቸው፣ ሽመልሥ በቀለ ....መርጧል:: ፊልሙ የቲቪ ማስታወቅያ
ሰዎች ስብስብ ቢመስልም የመረጣቸው ተዋንያን የተሰጣቸውን ድርሻ በብቃት ተወጥተዋል ለማለት ቢከብደኝም: አላሳፈሩትም



ማለት እችላለሁኝ:: ከነዚህ ውጭ ቀዝቃዛ ወላፈን ላይ የተወነው/ስሙን አላውቀውም/ እና ከ ETV/አስረስ በቀለ/ ከጋዜጠኞች
ደግሞ/አበበ ፈለቀ/ እካቷል:: ፊልሙ የእንግሊዝኛ ሰብታይትል እንዲኖረው ማድረጉ ያስመሰግነዋል:: ሲቀጥል አማርኛ መረዳት
ሚያቅተው ወይም እንግሊዝኛ ሚያነብ ሰው በተጨማሪ ሊመለከተው ይችላል::  

እና ሰራዊት ፍቅሬ ድንገት ተሳስተህ ይህንን ጽሁፍ ካነበብክ በሚቀጥለው አዲሱን ፊልምህን ስትሰራ ባለፈው ሲኒማ ቤት
ያበሳጨከኝ አንሶ እንደ ኤዲ መርፌ 7 ገጸ ባህሪያት ተላብሰህ ደሜን እንዳታፈለው አደራ:: :D
Last edited by sarandem on Thu Jul 03, 2008 5:47 am, edited 1 time in total.
ዋና ኮትኳች 

Posts: 674

Joined: Tue Jul 11, 2006 8:59 am

Location: Nomad Cafe

by ዛዙ » Wed Jul 02, 2008 10:24 pm

ፓስወርድ እንዴት አይነት ድንቅ አርእስት ጀመርክ? ደሞ እንዴት ጎበዝ የምትጽፈውን በደንብ የምታውቅ ሰው ነህ? የአንተ
አይነት ሰዎች ወደፊልሙ ኢንዱስትሪ ታዲያ ምነው ጠጋ ብላችሁ የተሻለ ነገር በቋንቋችን እንድናይ ብትረዱን....  

እኔ እንኳን ብዙም ልናገር አይደለም የገባሁት ያንተ ግምገማ አንጀቴን አርሶት ቀጥልበት ልልህ ነው:: አገላለጾችህ ድንቅ
ናቸው....ትክክለኛ የአርት ክሪቲክ ነህ...."ዐባይን በተረት ውስጥ እንኳን መገደብ ፈራን' ያልከው አገላለጽህ ለምሳሌ እጹብ ድንቅ
ነው...... ራሳቸው እነሰራዊት ይሄን ገጽ እያተመ የሚልክላቸው ካለ ወይም ውጪ ሲወጡ የሚያነቡት ከሆነ ብዙ ይማሩበታል ብዬ
አስባለሁ (እዛ ዝግ ስለሆነ ብዬ ነው):: ሰራዊት በጣም ስጦታ ያለው ተዋናይም ደራሲም መሆኑን ከዚህ በፊት በሌሎች ፊልሞች
ለምሳሌ አርስቱ ጠፋብኝ እንጂ ይሄ እናቱን እቤት ሰራተኛ ሆና ደፍሮዋት ከዛም ገድሎዋት (ወይም ገድያታለሁ ብሎ አስቦ) ልጁን
ወስዶ የሚያሳድግበት ፊልም.....እሱ አሁን እያንዳንዱ ገጸ ባህሪ በትክክል የተቀረጸበት ተዋንያኑም አንድ እንኳን ሳይቀር
ባህሪዎቻቸውን ፐርፌክትሊ የተላበሱት ፕሎቱ ብትል ዲያሎጉ ብትል .....ብቻ ምንልበልህ እኔ ድሮ ከቲቪ ላይ ቀድቼው አሁንም
ቪኤችኤስ ላይ አለኝ....ኢት ዎዝ ፈርፌክት ነው የምልህ ......እና አሁን እዚህ ላይ ግን ሰራዊት ጥሩ ፕሎት አምጥቶዋል....ታሪኩና
ገጸ ባህሪ አቀራረጹም ከሞላ ጎደል በኔ የባለሞያ ባልሆነ አመላካከት እዛኛው ላይ ባይደርስም ደህና ነው:: ...ግን አንድ ነገር
ያስተዋልኩት ፊልሙን ሲሰራ የአንድ ለውጥ ሊያመጣ የተነሳ የውሀ መሀንዲስ ታሪክ ነው..... 

........እና ቢያንስ ሰራዊት አንድ መሀንዲስ ወይ ሀይድሮሎጂስት በአማካሪነት ስክሪፕቱን እንዲያይለት በተለይ ይሄ ነው የሚባል
ቴክኒካል ዲያሎግ ባይኖርም እንዲኖር ማድረግ እና ያለውንም ዲያሎግ ተአማኒነት እንዲኖረው በጣም ሳይበዛ የተወሰነ ቴክኒካል
ነገር ተመልካቹ እንዲሰማ ማድረግ ነበረበት....... አማካሪ የለውም ያልኩት ለምሳሌ ኢንጅ. እስክንድር ውሀ ልማት ሄዶ ዶክተሩን
ሲያናግር .....ከሚጠይቃቸው አስቂኝ ጥያቄዎች መሀከል...በጣና ሀይቅ እና በፊንጫ ግድብ መሀከል ምን ያህል ርቀት እንዳለ
ይጠይቃል.....ይሄ አይነት ቀላል ዳታ ከማፕ ላይ የሚነበብ በዚህ የመረጃና ኢንተርኔት ዘመን ደግሞ ከውጭ ሀገር ተምሮ የመጣ
መሀንዲስ ያውም አባይን አትንኖ ሊያዘንብ የሚያስብ (ሀሳቡ በነገራችን ላይ ኢንጂኒየስ ነው ቴክኒካሊ አባይን በኢትዮጵያ አቅም
መገደብ እንደማይቻል ሰራዊት የተረዳ ወይም የሰማ ይመስለኛል) ጂአይ ኤስ እና ሌላው ሶፍትዌር ቢቀርበት በቀላሉ ከኢንተርኔት
ጉግል አርዝ እና ኢንካርታ የያዙትን ተራ መረጃ ቢሮ ሄዶ መጠየቁ ትንሽ ተአማኒነት አሳጥቶታል.  

....ሌሎችም እንዲሁ ቴክኒካሊ ከዋናው ገጸ ባህሪ ሞያ አንጻር ያስተዋልኳቸው ነበሩ.....ግን አሁን ካየሁት ትንሽ ስለቆየ
አላስታውሳቸውም......ፓስወርድ ቀጥልልን.....አቦ እኛ ገብተን ከምንዘባርቅ እንዳንተ አይነት ባለሞያ ሲናገረው ይሻላል....የዋርካ
ትክክለኛ አላማ እንዳንተ አይነት ታለንቶች መድረክ እንዲያገኙ ማድረግ ነውና በርታ እልሀለሁ..........  

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=25393
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=9147


አድናቂህ  

ዛዙ
ኮትኳች 

Posts: 199

Joined: Sat Oct 09, 2004 12:46 pm

Location: ethiopia

by password » Mon Jul 07, 2008 7:56 pm

ፊልም / ሰማያዊ ፈረስ  
አቅረቢ/ ሰራዊት ማልቲሚዲያ ፕሮደክሽን  
አዘገጅ/ ሰራዊት ፍቅሬ  
ደረሲ/ ሰራዊት ፍቅሬ  

ገምጋሚ / ፓስወርድ 

ግጭትና ልብሰቀላ  

ግጭት ሰፊ ትርጉም አለው። ከእካላዊ ግጭት እስከ ስሜታዊ ጥላቻ፣ ከራስ ጋር ከመሙዋገት እስከ ከተፈጥሮ ጋር መታገልን
ሊያካትት ይችላል። ግጭት የሌለበት ይህወት የለም። ህይወትም ያለ ግጭት አይጥምም። ፊልምም እንደዚያው ነው። ከራስ ጋር፣
ከቤተሰብ ጋር፣ ከስራህ ጋር፣ ከመህበረሰቡ ጋር፣ ከተፈጭሮ ጋር ግጭት አለ። ሁሉም ነግር ልክ እንደምንፈልገው አለመሆኑ ነው፣
ግጭት የምለው።  

ሁሉም ልክ እንደምንፈልገው እንዲሆን ለማድረግ የምንጉዋዘው መንገድ፣ አቀበት ቁልቁለቱን፣ ቀናው ጥምዙን ስንዳክር ነው
ልብሰቀላው። ግጭቱ ክርር፣ ምርር ያለ ሲሆን ልብሰቀላውም በዚያው ልክ ከፍ ይላል። 

ሰ ፈ ውስጥ ዋናው ገጸባህሪ ካሰበው ኣላማ ለመድረስ እንደይችል እንቅፋት የሚሆኑት እነተሾመ መኖራቸው የታሪኩ ዋናው ግጭት
ነው። በዚህ ግጭት ምክንያት ነው፣ ተመልካች የስክንድር አላማ ይሳካል ወይስ አይሳካም እያለ በጉግት እስከመጨረሻው
የሚጠብቀው። ከዚህ ከዋናው ግጭት ሌላ ቁዋት ሞላ የሚያደርግ ግጭት አላየሁም። አንድ መቶ ሀያ ደቂቃዎች የሚወስድ ፊቸር
ደግሞ በአንድ ግጭት ለመዝለቅ መሞከር ..................  

እና ምን መደረግ ነበረበት?  
አዎ የዚህ ግምገማ ዋና አላማ ስህተት ጎልጉሎ የሰው ድካም ዋጋ ማሳጣት ሳይሆን፣ ምን መደረግ ነበረበት? ለሚል ጥያቄ መልስ
እየሰጠ የተሻለ ስራ ለመስራት ትንሽ አስተዋጽኦ ማድረግ ነው።  

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


ግጭት በገጸባህሪ ውስጥ  
ግጭት ሰፊ ትርጉም አለው፣ ብያለሁ። በፊልም አለም አንድ ገጸባህሪ በውስጡ የሚብሰለሰል ፍርሀት፣ ጥርጣሬና ከህሊናው
ያልታረቀ የጸጸት ስሜት ወዘት ግጭት ይባላል። በዋናዋናዎቹ ገ/ ባህሪያት ውስጥ ከታሪኩ ቀዘማጅ የሆነውን ማሳወቅ ያስፈልጋል።
ውስጠዊ ግጭት በቃል አንዳንዴም በትዝታዊ ወይም በህልም ትእይንት ውስጥ መግለጽ ይቻላል።  

ስክንድር ውስጥ ምን አይነት ግጭት ሊኖር ይችላል?  
በመጀመሪያ ደረጃ የጥናቱ መሳካት ጉዳይ አለ። ባይሳካስ የሚል ፍርሀትና ጥርጣሬ መጫር አለበት። ያን በከፊል ከፍሬሰላም ጋር
ሲነጋግር ጠቅሶታል። ግን ከዚያ በለይ መሄድ ነበረበት። ባለመሳከቱ ምክንየት በሱ በግሉ የሚደርሰውን ችግርና ውርደት  እንድሁም
በጥናቱ መሰረት፣ ወደፊት በአገሪቱ ላይ የሚደርሰውን የበረሃማነት መስፋፋት፣ ወይም ደርቅ መሰል አደጋ መከሰትንና የብዙ ሰው
ህይወት ከባድ አደጋ ላይ እንደሚወድቅ በአጽንኦት ማውሳት ነበረበት።  

እነተሾመም እንደ ሰው በውስጣቸው ግጭት አለ። ለግሉ ጥቅም ሲል የሀገርን ጭቅም የሚጻረር ነገር የሚፈጽም ሰው ህሊናው ጋር
ሙግት መግጠሙ አይቀርም። ለዚህም ነው ተሾመና ናደው ፣ በስድስት ሚሊዮን ዶላርና በእናት ሀገር ጥቅም መሀል ያለውን ጉዳይ
ያነሱት።  

ተሾመ 
ስድስት ሚሊዮን እንኩዋን እናት አገረ ወላጅ እናት ያስክዳል 

ናደው 
እሱ እንደተሸከመው ህሊና  ነው። 

እነዚህ ሰዎች ይህን ወንጀል እንዲፈጽሙ ያንሳሳቸው ዋናው ምክንያት ግልጽ አልሆነልኝም። ብዙ ሚሊዮን ብር ያፈሰሱበት
ድርጅታቸው ከባድ ኪሳራ ላይ መውደቁንና በእዳ የሚዘፈቁበት ጊዜ እየተቃረበ ስለመጣ የቅንጦቱ ኑሩ ማብቂያው ታይቶኣቸው
ቢሆንስ። ሰው ብዙ ጊዜ ለገንዘብ፣ ለብሩ፣ ብቻ አይደለም ወንጀል የሚሰራው፣ በገንዘቡ መጠበቅ የሚፈልጋቸው እሴቶች አሉት።
ቅንጦት የለመደች ሚስት፣ በድሎት ያደጉ ልጆች፣ በገንዘብ የተሽመተ ክብርና ሞግስ ............... ያን ሁሉ ለመጠበቅ አይገቡ
ይገባል።  

እንዲሁ ገንዝቡን ፍለጋ የሚወናጀልም ጅል ሞልቶአል። ለሱ አይነቱ ታሪክ የገጸባህሪያቱን ተነሳሽነት ተኣማኒ ለማድረግ ብሩን
ከነነብሱ በሸንጣ አምጥቶ ማሳየት ነው። ብዙ ገንዝብ ነክ ፊልሞች ውስጥ ዶላሩ በጥቅል በጥቅሉ ሻንጣ ውስጥ ተደርድሮ የምናየው
አለምክንያት አይደለም። አንዱ ገጸ ባህሪ ከጥቅሉ እንድ ሁለቱን አንስቶ ሲተረትር የምናየው አልምክንየት አይደለም። ያን ገንዘብ
ተመልከቹ ራሱ በልቡ ስለሚመኝ ያን ገንዘብ ለማግኘት ሰዎች የሚፈጽሙትን አሰቃቂ ወንጀልንም ያምናል። 
እነተሾመ ስድስት ሚሊዮን፣ ሰላሳ ሚሊዮን እየተባበሉ ከሚያካብዱት እንድ ያሲን አረፋትን የመስለ ቀይ ሰው ከነጥምጥሙ
ስብሰባቸው ድረስ እምጥተው አንድ ዶላር የሞላ ሻንጣ አንዴ ሲከፍት ማሳየት ይበቃል። ፊልም የሚተረከው በምስል እንጂ በቃል
አይደለም። ማለትም ታሪኩን በተቻለ በማሳየት እንጂ በመናገር አይደለም የምንገልጸው።  

ግጭት በቡድን ውስጥ ወይም ከቡድን ጋር  
ይህ እነተሾመን የሚምልከት ርእስ ነው። እያንዳንዱ የቡድኑ አባል ለቡድኑ ያለው ታመኝነትና አንዱ ለሌለው ያለው አመለካከት
ይለያያል። አንዱ ካሽ አሁኑኑ ካልነከስኩ ሲል፣ ሌላው ጥናቱ ሳይጠናቅቅ አክሽን አንውሰድ ይላል። ያን አይነት ግጭት እንዲታይ
ሲሆን ይካካዱ ይሆን፣ አንዱ መሀል ላይ ያፈነግጥ ይሆን በሚል ጥያቄ ልብሰቀላ ይፈጠራል። 

ለትብብር መገደድ  



ቡድን ውስጥ እንዲገባ ወይም የቡድኑን አላማ ሳይወድ ተግበራዊ እንዲያደርግ የሚገደድ ሰው ግጭት ይፈጥራል። ያ ሰው ሁዋላ
ምን ያደርግ ይሆን? የሚል ጥያቄ ይቀሰቅሳል። ፍሬሰላም፣ ቡድኑ የስው ህይወት እስክማጥፋት እንደሚደርስ ስትሰማ ከቡድኑ ጋር
ቅራኔ ውስጥ ትገባለች። ያ ሁሉ በደንብ አልሾልም እንጂ ግጭት ነው።  

ግጭት የሚፈጠርበት ብዙ መንግድ አለ። አንዳንዶቹ የሚከተሉት ናቸው።  

- ገ /ባ የማይስማሙ ወይም የማይጣጣሙ ግብዎች እንዲኖሩዋቸው በማድረግ፣ 
- ግብ ብቻ በቂ ስላልሆን፣ ግብን ባለመምታትህ ምክንያት የሚደርሰውን ጣጣ በግልጽ ማሳወቅ 
- በገጸባህሪያት መሀል የስልጣን ፉክክር ወይም ለመሾም ጭራ መቁላት የመሳሰለ ባህሪ ማሳየት፣ 
- ፉክክር፣ ውድድር፣ ግጭሚያ ወዘተርፈ ግጭት ይፈጥራሉ። 
- እንድ ተልእኮ የተወሰነ ቦታ ላይ ሲደርስ ወይም ከመድረሱ በፊት እርምጃ መውሰድ፣ 
- እንድ ተልእኮ በተወሰነ የጊዘ ገደብ እኒጠናቀቅ መወሰን  

ሰ ፈ ለፍሬሰላም ተልእኮዋን እንድታጠኛቅቅ የሶስት ሳምንት ጊዜ መስጠቱ ከጊዜ ጋር እንድትሩወረጥ ነበር፣ ግን ካሌንደር ስታይ፣
ስትቻኮል አላየሁዋትም። እናም ከጊዜ ጋር ያላት ግጭት ጎልቶ አልወጣም። ስላልወጣ በዚያ ንኡስ ትልም ሊፈጠር የሚችለው ልብ
ሰቀላ ቀርቶአል።  

ከለይ በጠቀስኩት መልክ ግጭት ከተፈጠረ በሁዋላ የሚከተለውን ልብሰቀላ በሚቀጥለው ጡፍ፣  

እስከዚያ ደህና ቆዩኝ፣  

አንባቢዎች አስተየይት ወይም ጥያቄ ብታክሉ ያልተዳሰሰ አውደ ፊልም ውስጥ ሊያስገባን ይችላል። እነባሸብር  
የጠቃቅሱትን መሰረት በማድረግ እንደጫጫርነው ማለት ነው።  
ዘዙና ሰንድ በዚህ አጋጣሚ ለአስተያየታችህ አመሰግናለሁ።
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by heron » Mon Jul 14, 2008 10:15 pm

ፓስወርድ, 

ጥበብ በሞያተኞች ስትጠበብ አቤት!... ብዙ ነገር እየተማርኩበት ነው:: አንተን በአስተማሪነትህ እንዲያበረታህ እየተመኘሁ - ካንተ
የሚቃዳውን የጥበብ ምንጭ ፍንጣቂው ሳይጎበኘኝ እንዳያልፍ በአገኝሁት አጋጣሚ በዋርካ መስኮት አንገቴን ብቅ በማድርግ
የሚቀጥለውን ግምገማህን ለማንበብ ከረጅሙ ሰልፉ መሃል ቆሜአለሁ::  

አትጥፋሃ ፓስወርድ  

አድናቂህ::

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29150


አዲስ 

Posts: 13

Joined: Sat Oct 27, 2007 10:38 pm

Location: usa

ፊልም ሰማያዊ ፈረስ  
አቅራቢ/ ሰራዊት ማልቲሚዲያ ፕሮደክሽን  
ዳይሬክተር/ ሰራዊት ፍቅሬ  
ደረሲ/ ሰራዊት ፍቅሬ  

Serawit Multimedia Production P.L.C 
P.O.Box 17346 
Tel. 251-1-62 17 97 
Mobile.251-9-212001 / 251-9-24 07 11 
http://serawitmultimedia.com/ 

ገምጋሚ / ፓስወርድ 

ልብ ሰቀላ ፣  
- የጉዳይን ጫፍ ብቻ ነግሮ ዋናውን ፍሬ ነገር ለጊዜው መደበቅ  
- የፈሩት የሚደርስ በመስመሰል ልብማንጠልጠል፣  
- ተመልካችን በግምት አንቲሲፔሽን ማንሳፈፍ፣ 
- በታሪኩ ውስጥ ለሚነሳ ጥያቄ መልስ ማዘግየት፣ 
የመሳሰለ ሲሆን በሰ ፈ ፊልም ውስጥ ይህ ዘዴ የትኞቹ ትእይንቶች ላይ ተጠቅሞበታል፣ የትስ ሳይጠቀምበት ቀረ?  

ለእብነት ያህል አንድ ሶስት ትእይንቶች እንውሰድ።  
1. ፍሬ ሰላም ስክንድርን በመድሀኒት ልታስተኛ የወጠነችበት ትይንት ላይ ልብ የሚስቅል ሁኔታ ብልጭ ብሎ ነበር ግን ድራሲው
ከልብ ሰቀላ ይልቅ ታሪክ-አጠፋ (story twist) በመምረጡ ስቀላው ባጭር ተቀጭቶአል። ስክንድር የፍሬን ፎን ለማምጣት ሲወጣ
ክኒኑን እቦርሳዋ ውስጥ ፈልጋ በማጣትዋ ምክንያት ያሰበችው ሳይሳካ ይቀራል።  

ክኒኑ ቢኖርና ስክንድር ወጣ ሲል መጠጡ ውስጥ ብትከተው ልብሰቀላ የሚዘየድበት መንገዶች ነበሩ።  
ለምሳሌ፣ እስክንድር ስልኩን ሊያምጣላት ወጣ እንዳለ ስልክ ይደወልላታል፣ እንበል። እስክንድር ፈጠን ብሎ ይመለስና ስልኩን
ከሰጣት በሁዋላ ብርጭቆውን አንስቶ ይጎነጫል። ፍሬ ፣ ይቅርታ ትጠይቀውና ደዋይዋን ለማናግር ትወጣለች።  

ተሾመ 
እኔ ነኝ ፍሬሰለም፣ አንድ ነገር ልነግር 

ፍሬ እየተርበተበተች 

http://serawitmultimedia.com/


እንዴት አሁን ትደውልልኛልህ። ከሱ ጋር ነኝ። 

ተሾመ 
አውቃለሁ። 

ፍሬ 
ታውቃልህ? እኔንም ትከታተለኛለህ ማለት ነው። 

ተሾመ 
ስራ ኮ ነው። ስለ ክኒኑ ላስጠነቅቅሽ ነው። 

ፍሬ (በቀስታ) 
ምንድን ነው የምታስጠነቅቀኝ። አድርጌለት እየጠጣው ነው። አሁን ይተኛል። 

ቴሾመ 
የደበቅንሽ ነገር አለ። ክኒኑ የሚያስተኛ ሳይሆን 

ፍሬ 
ም ምን 

ተሾመ 
አሁን ዝም ብለሽ ስሚ። ቁዋንጣ ሆኖ ስለሚያድር እቃውን ይዘሽ በለሊት ውጪ። 

ፍሬ 
ምን? አ? 

ስልክ ይዘጋል። ፍሬ እየተርበተበተች ወደ ስክንድር ትመለሳለት። አጅሬ የመጀመሪያውን ብርጭቆ ጨርሶ ሁለተኛውን
አጋምሶአል።  

ፍሬ 
ይቅርታ ስክንድር እዚህ መቆየት አልችልም። አዝናልሁ። 

ስክንድር 
ምን ነው፣ በደህና? 

ፍሬ 
የደረሰኝ መልእክት ጥሩ ስላልነበር ብቻዬን .........  
ብላ ወደ ክፍሉዋ።  

ከነ ተሾመ ጋር ስትጨቃጨቅ ቆይታ፡ አንድ ሰዓት በሁዋላ ትመለሳለች። በፍርሀት እየንተቀጠቀች በሩን ገፋ ስታደርገው
ይበረገጋል። ስክንድር አልጋው ላይ የለም። ገባ ስትል ወለሉ ላይ ተዘርሮ ታየዋለች። አይንቃነቅም። አይኑ ጣራው ላይ
ተተክሎአል። ትደነግጣለች። እያማተበች ቀስ ብላ ወደ ውስጥ፣ ቦርሳው ያልበት ላይ እያማተረች። ወደ ቦርሳው ስትራመድ



ስክንድር ቀና ይላል።  

ስክንድር 
ፍሬሰላም መጣሽ፣ እንቅልፍ እንቢ ሲለኝ ወለል ላይ ተዘርግቼ ሜዲቴሽን ያዝኩ። (ብሎ ብድግ፣) 

ፍሬሰለም (ሙት መንፈስ እንዳይች ነገር ትንፋሽዋ ምንድግ፣ 
እንቅልፍ እንቢ ሲለኝ? 

ስክንድር 
ቪኖው እኮ የባስ አነቃኝ 

ፍሬ 
እ? አነቃኝ? 

ስክንድር 
እህ። ቆንጆ ቪኖ ነው። ማጅራቴን ሁላ ጭብጥ አድርጎኝ የነበረው ለቀቀኝ። 

ይህ እንግዲህ ተመለካቹን የተለያየ ትያቄ በውስጡ እንዲያብሰለስል ነው። ቁዋንጣ ሆኖ ያድራል ያልነው ሰው፣ የባስ ነቅቶ ቁጭ
ማለቱ።  
ዶ/ር ብሌን አደገኛውን ክኒን በተራ የራስምታት ክኒን መቀየሩዋን በሁዋላ እናውቃለን። ሰ ፈ እንደዚ ማድረግ ነበረበት ማለቴ
ሳይሆን ልብ ማንጠልጠል በሚቻልበት ትይንት ሁላ ዘዴውን መጠቀም ብሽቁን ፊልም ሳይቀር ከሞት ያድናል ለማለት ነው። 

2. የዶ/ር ብሌን ግድያ ትይንት እንመልከት  
የዶ/ር ብሌን ግድያ ሙክራ ከግማሽ ደቂቃ በላይ አልወሰደም። ገዳዩ ሲገባ ብሌን በቀጥታ ኤሊቬቴር ውስጥ ትገባለች። ጥሩ
መግደያ ቦታ ውስጥ። እዚያ ጠብሶአት ውልቅ ይላል። አለቀ። ልብ ሰቀላ የለ ምን የለ። ግድያ እንዲያ ተመቻችቶ አይጠናቀቅም።
እንኩዋ ገድሎ ለመውጣት የሰላም መልእክት ለሰው ለማድረስ እንኩዋን ስንት ችግር አለ። አይደል እንዴ ሄሮን? ስራ ላይ ናቸው፣
አልገቡም፣ አሁን ወጡ፣ አይደል እንዴ የምንባለው?  

እና እዚህ ላይ ጥሩ ልብሰቀላ መጠቀም ይቻል ነበር ባይ ነኝ። ዶክተርዋ ኦፔረሽን ላይ ሆና ገዳዩ እስክትወጣ እንኩዋ ሲጠብቅ ብናይ
ሰቀላ ነው። ከሰው ጋር ሆናበት ሲከተላት ብናይ። አልመች ሲለው ሲያስጠራትና እንደ ደህና ሰው ጭር ወዳለ ክፍል ተያይዘው
ሲሄዱ ወዘተ ብናይ። ተመልካቹ ቢለንን ማስጠንቀቅ ከማይችልበት ቦታ መሆኑ ራሱ የሚፈጥረው የቁጭት ስሜት አለ። በዚህ ላይ
ከቢለን መሞት በተጨመሪ፣ ሌላ የሚጎዳ ሰው እንዳለ ብናውቅ ሰቀላው ይመጥቃል። ለምሳሌ በዚህ ወሳኝ ወቅት የብሌንን ቀጥተኛ
የህክምና እርዳታ የምትጠብቅ የስምንት አመት ልጅ፣ ኦፔሬሽን አልጋ ላይ ተንጋላ ብናይ፣  

3. የሆቴሉ አስተናጋጅም በቀለሉ ነው፣ የተገላገለው። እሱም ብቻውን ክፍል ውስጥ እያለ ያለ አንደች ግም ግም ግድያው
ይጠናቀቃል። አይስብም። 
እዚህ ትይንት ውስጥ ልክ እንደ ብሌኑ ጥሩ ልብ ሰቀላ መጠቀም ይቻል ነበር። ለነግሩ እስተነጋጁ የእስራኤል ግርፍ ኮማንዶ
እንደሆነ ተነግሮን ስለነበር እዚህኛው ትይንት ላይ መጀመሪያ ሁለቱ ሊገዳደሉ ሲሩዋሩዋጡ፣ ሲደባበቁ፣ ሲፈላለጉ፣ ሲታኮሱ
ማሳይት፣ ከዚያ እንደምንም ወደ ጨበጣ አሸጋግሮ አስተነጋጁ ገዳዩን በካራቴ መፈጠሩን እስኪጠላ ቢወለውለው፣ በመጨረሻ
እያዳፋ ለፖሊስ ቢያስረክበው ተመለካች በበቀል ይረካ ነበር። 

4 . እነተሾመ ፍሬን ሊይዙ ሲሄዱ የነበረው ውጥረት ልብ የሚሰቅል ነበር። በዚያው እስክንድርን የሚያሳድድ ሰው ቢኖር ሌላ



ልብሰቀላ መፍጠር ይቻል ነበር። ወንጀል ነክ ፍልሞች በአብዛኛው የጎበዙንና የሌባውን (Hero vs Nemesis) የመጨረሻ ፍጥጫ
(CONFRONTATION SCENE) አሳይተው ይጠናቀቃሉ። ስክንድርና ተሾመ የሚፋጠጡበት ሁኔታ ቢመቻች፣ 

5. ዶክተር ለማ ጥናቱ እጁ እንደገባ ሲያመልጥ ቢታይ ተመልካቹ ያብድ ነበር, እላልሁ።። እዛ ምእራፍ ላይ ጥሩ የማጠቃለያ ልብ
ሰቃይ ትይንት መስራት ይቻላል። ለማ ጥናቱን ይዞ ከአገር ለመውጣት ሲጣደፍ፣ እስኪነቃበት በስልጣኑ ብዙ ነገር ሲያመቻች
ብናይ። አንዳንድ ዳይሬክተሮች እንዲህ አይነቱን ሌባ እይሮፕላን እስኪሳፈር ድረስ የተሳካለት በማስመሰል የተመልካችን ልብ
ይሰቅላሉ። 

በአጠቃላይ በየትይንት ነጥቡ (PLOT POINT) በተቻለ ልብ ሰቀላ መጠቀም፣ ልብሰቀለ ባለበት ላይ ደግሞ ሰቀላውን የበለጠ
ለማንጠልጠልና ቆይታውን ለማራዘም መሞከር ይበጃል።  

በሚቀጥለው ማጠቃለያ ይዤ ብቅ እለለሁ። እስከዛው የአገራችንን ፊልምና መጽሀፍ, ብሽቅም ይሁን አሪፍ ሁሉንም ገዝተን
እናንብ፣ እንይ። ቢያንስ በዚህ መልኩ ለእድገቱ አዎንታዊ እስተዋጽኦ ማድረግ ይቻል ይሆናል። የጥበብ ስራዎችን መግዛት
እንልመድ፣ በስጦታ መልክ ማበርከትም አንድ መንገድ ይመስለኛል። ያን ማድረግ ካልቻልን ኮፒ ከመግዘት እንቆጠብ፣
መዋዋስም አናብዛ። ጉዋደኞቼን ገዝታችሁ እዩ ማለት ከጀመርኩ ቆይቻለሁ። እናንተስ ሄሮን፣ ዛዙ፣ ሳራንዴም፣ ባሻ፣ ዋናው፣
ብራንጎ?  

እረ ወደጄ ሾተልን እዚህ ክፍል አላየሁትም። እንዴ እንዴ? በል ይህ ክፍል ሳይዘጋ የምትለንን በለን። በዚህ ዘርፍ ብዙ
እንደምታውቅ እናውቃለን። ለምሳሌ በፊልም ስራ ድርብርብ ሀላፊነት ስለመያዝ እስኪ አውጋን። 
ብራንጎም ብእርህን የሚገታው ነገር ያለ አይመስለኝም። እና ካንተም እንጠብቃለን። በነገራችን ላይ አሉላን ጨርሼዋለሁና የሆነ
ነገር ሞጫጭሬ ላናድድህ አስቤኣለሁ።  

ፓስወርድ
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa
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ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by password » Sun Jul 27, 2008 12:14 pm
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ማጠቃለያ ይዤ ብቅ እለለሁ። እስከዛው የአገራችንን ፊልምና መጽሀፍ , ብሽቅም ይሁን አሪፍ ሁሉንም ገዝተን እናንብ፣
እንይ። ቢያንስ በዚህ መልኩ ለእድገቱ አዎንታዊ እስተዋጽኦ ማድረግ ይቻል ይሆናል። የጥበብ ስራዎችን መግዛት እንልመድ፣
በስጦታ መልክ ማበርከትም አንድ መንገድ ይመስለኛል። ያን ማድረግ ካልቻልን ኮፒ ከመግዘት እንቆጠብ፣ መዋዋስም
አናብዛ። ጉዋደኞቼን ገዝታችሁ እዩ ማለት ከጀመርኩ ቆይቻለሁ። እናንተስ ሄሮን፣ ዛዙ፣ ሳራንዴም፣ ባሻ፣ ዋናው፣ ብራንጎ . 

እረ ወደጄ ሾተልን እዚህ ክፍል አላየሁትም። እንዴ እንዴ ? በል ይህ ክፍል ሳይዘጋ የምትለንን በለን። በዚህ ዘርፍ ብዙ
እንደምታውቅ እናውቃለን። ለምሳሌ በፊልም ስራ ድርብርብ ሀላፊነት ስለመያዝ እስኪ አውጋን። 
ብራንጎም ብእርህን የሚገታው ነገር ያለ አይመስለኝም። እና ካንተም እንጠብቃለን። በነገራችን ላይ አሉላን ጨርሼዋለሁና የሆነ
ነገር ሞጫጭሬ ላናድድህ አስቤኣለሁ

ይሄ ከአስር ቀን በፊት የለጠፍኩት ነው። ተመልሼ ሳየው አንድም ዋርካዊ ድምጡን ሳያሰማበት ግምግሙ ጉዋዳ ተጎድጉዶ ሳገኘው
ገረመኝ። :( 

ለመሆኑ አላችሁ? :o 

አንዳንድ የሳይበር መመዝገቢያ ፎርም ከተሞላ በኍላ, የሆኑ ፊደሎች ይሰጥና ተይባቸው ይላል. እውን ፎርሙን የሞላው ሰው
መሆኑን ለማረጋግጥ.  

እንደዚያ ማድረጌ ነበር. ስም ጠርቼ መቀስቀሴ.. አውን የሚያነብ መኖሩን ለማወቅ, :wink: 

ቆጣሪውስ?  

ቆጣሪውን አላምናውም. ከፍቶ የዘጋውንም ሁሉ ይቆጥራል, እሱ. 

እና የፊልምና የመጽህፍ ግምገማ ለጥቂት የሙያው ሰዎች በቀር ለሌላው ስሜት የማይሰጥ, አሰልቺ መጣጥፍ መሆኑን ስለተረዳሁ,
እዚህ ላይ አበቃለሁ. በአጋጣሚው, ያነበባችሁኝንና ሀሳብ ያካፈላችሁኝን ሁሉ ከልብ አመሰግንናለሁ. 

በተረፈ, በፊልሞችና በመጻህፍት የሚሰነዘር ሂስና ግምገማ ማንበብ የምትሹ , መቸም አንድ ሁለት አይጠፋም, አገር ውስጥ
የሚታተሙ ወርሀዊ የባህል መጽሄቶችን አገላብጡ.  

በቸር ያናብበን.  

ፓስወርድ
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

በፊልም ስራ ድርብ፣ ድርብርብ የሀላፊነትና የአምራር ቦታ ስለመያዝ  
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በፊልም ስራ ድርብ፣ ድርብርብ የሀላፊነትና የአምራር ቦታ ስለመያዝ  

ፊልም/ ሰማያዊ ፈረስ 

ፕሮዲዩሰር/ሰራዊት ፍቅሬ 
ዳይሬክተር/ ሰራዊት ፍቅሬ
ደረሲ/ ሰራዊት ፍቅሬ 
መሪ ተዋኒ / ሰራዊት ፍቅሬ 

ፊልም/ ቀይ ስህተት 

ፕሮዲዩሰር/ቴድሮስ ተሾመ 
ዳይሬክተር/ ቴድሮስ ተሾመ 
ደረሲ/ ቴድሮስ ተሾመ 
መሪ ተዋኒ / ቴድሮስ ተሾመ 

ፊልም/ የተወጋ ልብ 

ፕሮዲዩሰር/ ቢኒያም ወርቁ 
ዳይሬክተር/ ቢኒያም ወርቁ 
ደረሲ/ ቢኒያም ወርቁ 
መሪ ተዋኒ / ቢኒያም ወርቁ 

ፊልም/ የባህር በር  

ፕሮዲዩሰር/ ጥላሁን ጉግሳ  
ዳይሬክተር/ ጥላሁን ጉግሳ  
ደረሲ/ ጥላሁን ጉግሳ  
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መሪ ተዋኒ / ጥላሁን ጉግሳ  

ፊልም፣ እንደ እግር ኩዋስ ጨዋታ የቡድን ስራ ውጤት ነው። የተዋጣ ፊልም ለመስራት ከበጀት ይልቅ የብዙ ባለሙያዎችን
ልምድ፣ ክህሎትና ያልተቆተበ ጥረት ይጠይቃል። እውቀት፣ ብቃትና ታታሪነት ከሚጠበቅባቸው የፊልም ስራ ሀላፊዎች
ቀደምቶቹና ዋናዎቹ ፕሮዲውሰሩ፣ ዳይሬክቴሩና፣ መሪ ተዋኒው ናቸው። እነዚህ ቦታዎች በእንድ ሰው ሲያዙ የፊልሙ ይዘትና
አስራር ላይ አሉታዊ አስተወጽኦ እንደሚኖረው ከላይ የተዘረዘሩት ሶስት ቆየት ያሉ ፊልሞችን ማየት ብቻ ይበቃል። የባህር በር
በቅርብ የወጣ ፊልም ነው። እንደ ሌሎቹ፣ እራቱ ከፍተኛ የአመራር ቦታዎች በአንድ ሰው ስለተያዙ የሌሎቹን እጣ ፈንታ
ከመጎናጸፍ ይድናል ብዬ አልጠብቅም። በእንድ የእግር ኩዋስ ቡድን ውስጥ የበረኛውን፣ የተርሲኒውን፣ የአከፋፋዩንና የአጥቂው
ቦታና አንድ ሰው ይዞት ቢጫወቱ ቡድኑ መሳቂያ መሳለቂያ ከመሆን እንደማይድን ሁሉ፣ ፊልሞችም በአንድ ሰው ሲስሩ
የሚገጥማቸው እድል ያው ነው። በእንድ ሰው የተደረሰ ፊልም፣ በደራሲው ደሬክተርነት ሲሰራ ዴራሲው ሲጽፍ በአእምሮው
ይቀረጽ የነበርውን ምስል ሊያሳይን ይፈልጋል፣ ይገደዳልም። በሌላ ዳይሬክተር ሲመራ ግን፣ ምንም ባልቀዳ አእምሮ ስክሪፕቱን
ወደ ተንቀሳቃሽ ምስል መቀየር ስለሚሆን የተለየና በጣም የተሻለ ስራ እንድሚስራ የፊልም ኤክስፐርቶች ይመሰክራሉ። ( በቀጣዩ
ጽሁፍ shooting script አቅርቤ ለማብራራት እሞክራለሁ. የኛ ፊልም ሰሪዎች ይህን ተራ ነገር አያውቁትም ብዬ አልልም።
ችግራቸው ግን ምን እንደሆን ማወቅ አልቻልኩም።  

ትያትር/ ውብ ሰይጣኖች 
ፕሮዲዩሰር/ ራእይ ጥበባት 
ዳይሬክተር / ኢዛና ገርማ 
ደራሲ/ አቤል አብርሀም
መሪ ተዋኒ / ዮናስ ሀይሉ /ቤተልሄም በላይ  

በእንድ ሰው ከሚሰራ ፊልም ይልቅ፣ እንደ ውብ ሰይጣኖች አይነት ብዙ ጠበብቶችን ያሳተፈ ትያትርን ለማየት እጉዋጉዋለሁ።
የትየትሩ ዳሬክቴር በሰጠው መግለጫ የመድርክ ትያትር መምራት ምን ያህል አድካሚና እልህ አስጨራሽ መሆኑን ገልጾልናል።
በዚህ ስራው ላይ የመሪ ተዋኒነቱን ቦታ ቢጨምርበት ተውኔቱ ምንኛ ይጎዳ እንድነበር መገንዘብ ከባድ አይመስለኝም። ውብ
ሰይጣኖች የተዋጣለት ተውኔት እንደሆነ ተመስክሮለታል። የሀላፊነትና የአመራር ቦተዎች በተለያዩ ሰዎች መያዙ ለዚህ አዎንታዊ
ውጤቱ ከፍተኛ እስተዋጽኦ እንዳለው በእርግጠኛነት መናገር ይቻላልና ከ'ሳይጣኖቹ' እንማር ለማለት ነው። 

ፓስወርድ
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by password » Tue Sep 02, 2008 9:25 am

የጽሁፉ ምንጭ. http://akamjirta.wordpress.com/  

THE ETHIOPIAN CINEMA INDUSTRY  

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814
http://akamjirta.wordpress.com/


In no time ever before, these days the number of motion picture release is escalating. Let you go any
cinema hall in Addis, you will see a Habesha Movie Poster on large billboard. Some years back people
line up at cinema entrances for theatres but not these days. Now seems it is time for movie.  

Every time a movie is released, you will hear the phrase “A movie that takes the cinema industry one
step up” yet you may see some people leaving the hall five minutes after the movie is started. There
are many incidents where in a single movie directing, screen play, acting, casting… might be done by a
single person. This is, as I believe, a disaster to the industry’s growth. It is obvious that a person might
be a multi professional but may not be a master mind in all the same time.  

There are some movies that I consider as better work like SERIYET, YEWONDOCH GUDAY,
ASHENGE, as having originality (These are not the only best if I should count).  

It is really hard to find a real data concerning which movie is the leading income wise. I don’t know why
any of them are afraid to tell the actual income they made from the movie, (the Inland Revenue or
thieves, heaven knows why).  

These days, if you want to go to any of the cinemas in Addis, you don’t have to bother any one, you just
Google on the site: http://www.ethiojoy.com/ and make the choice.
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by sarandem » Mon Sep 08, 2008 6:29 pm

:arrow: ኃይሌ ገሪማ ስለ ኢትዮጵያ ሲኒማ እንዲህ ብሎ ነበር::  

ከሶስት አመታት በፊት ኢትዮጵያ ውሥጥ ሲኒማ አልተወለደም የሚል አቋም ነበረው:: አሁንም ይህንን ሀሳቡን አልቀየረም ይሆን
:?: 
password ምን ትላለህ :?:
ዋና ኮትኳች 

Posts: 674

Joined: Tue Jul 11, 2006 8:59 am

Location: Nomad Cafe

by password » Mon Sep 08, 2008 9:22 pm

http://www.ethiojoy.com/
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=25393
http://www.youtube.com/watch?v=TBFszP9xI3I
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


ሰራንደም 

ሁሉም ነገር ከላይ ሆነው ሲያዩት ድፍጥጥ ይመስላል. ከታች ለሚያይ ደግሞ ሾጣጣ ነው. ብዙሀኑ ሲኒማ ተመልካች የሊቁን አባባል
ይጋራል የሚል እምነት የለኝም. ኢንዱስትሪው ''እንደጉድ'' እየፈላ መሄዱን ስናይ ደግሞ በመዳህ ላይ ያለው ሲኒማ ቆሞ
የሚራመድበት ጊዜ መቃረቡን እንረዳለን. 

ጥያቄው እንዴት ነው ድርሻችንን የምንወጣው ይመስለኛል..  

በነገራችን ላይ, ካምፖራዳ የተሰኘው ''አንግሎ አማርኛ ፊልም'' አይተኸዋል? በፊልሙ ታረክ ላይ አጠር ያለ ሂስ ወርወር
ስለማደርግ ሰሞኑን ብቅ ብለህ አንብበኝ.  

ፓስወርድ
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

ሁሉም ነገር ከላይ ሆነው ሲያዩት ድፍጥጥ ይመስላል. ከታች ለሚያይ ደግሞ ሾጣጣ ነው. ብዙሀኑ ሲኒማ ተመልካች የሊቁን
አባባል ይጋራል የሚል እምነት የለኝም. ኢንዱስትሪው ''እንደጉድ'' እየፈላ መሄዱን ስናይ ደግሞ በመዳህ ላይ ያለው ሲኒማ
ቆሞ የሚራመድበት ጊዜ መቃረቡን እንረዳለን.  

ጥያቄው እንዴት ነው ድርሻችንን የምንወጣው ይመስለኛል.. 

በነገራችን ላይ, ካምፖራዳ የተሰኘው ''አንግሎ አማርኛ ፊልም'' አይተኸዋል? በፊልሙ ታረክ ላይ አጠር ያለ ሂስ ወርወር
ስለማደርግ ሰሞኑን ብቅ ብለህ አንብበኝ. 

ፓስወርድ

ሰላም ወንድም ፓስወርድ:: አንተ እንዳልከው የሀገራችን ሲኒማ በመዳህ ላይ ነው:: አልተወለደም ማለት እዚህ ደረጃ ያደረሱትን
ሰዎች ሥራ እና ልፋት መካድ ነው ሚሆነው:: በቂ የሙያ እገዛ እና ልምዱ በሌለበት ሁኔታ አንዱ ከአንዱ እየተማረ ብዙ ለውጦች
እያየን ነው:: ሆኖም በሀገሪቱ ውስጥ በሚድያ እና በሲኒማ ዘርፍ በፋካልቲ ደረጃ ብቃት ያለው ትምህርት ሚሰጥ ኮሌጅም ሆነ
ዩኒቨርስቲ ባለመኖሩ የፊልሙ እድገት ባለበት እንዲረግጥ አድርጎታል:: በቅርቡ ካፒታል ጋዜጣ ላይ እንዳነበብሁት አዲስ አበባ
ዩኒቨርስቲ በዚሁ ዘርፍ እስከ ድህረ ምረቃ ድረሥ ትምህርት በቅርቡ መሥጠት እንደሚጀምር ነው ::  

ሌላው ብዙ ፊልሞች ላይ እንደምንመለከተው አንድ ፊልም ስራ ላይ አንድ ሰው ድርብ ድርብርብ የኃላፊነትና የአመራር ቦታ
በሞኖፖል የመያዝ ችግር በበርካታ የሀገራችን ፊልሞች ላይ እያስተዋልን ነው:: እኔ እንደሚመሥለኝ ለዚህ ችግር ዋናው መንሥኤ

password wrote:



የበጀት እጥረት ነው:: ደራሲያን ይህንን ችግርን ለመቅረፍ ሲሉ በትወና በማዘጋጀት .......ወዘተ ቦታ ላይ እናያቸዋለን:: ይህ የወጪ
ቁጠባ አባዜ ዋናውን ተዋናይነት ድርሻ እስከመጫወት ያደርሳል:: አንዳንድ ደራሲያን እንደ ምክንያት ሚያቀርቡት ፊልሙን
ዳይሬክት ሚያደርግላቸው ሰው እንዳላገኙ: አንዳንዴ እነሱ እንደ ሚፈልጉት ሚሰራላቸው ሰው/ተዋናይ/ እንዳጡ የመሳሰሉትን
ምክንያቶችን ሲደረድሩ እንሰማለን:: 

ፓስወርድ ካምፖራዳ ያልከው ፊልም መቀሌ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች የዶርም ህይወት ላይ ሚያጠነጥን ፊልም ነው እንዴ :?: እሱ
ከሆነ አይቼዋለሁኝ:: ከተሳሳትኩ አርመኝ ፊልም አርእስት በማስታወስ ሰነፍ ነኝ:: :oops: ለማንኛውም ስለ ፊልሙ ምትለውን
ለማንበብ በጉጉት እጠብቃለሁኝ::
ዋና ኮትኳች 

Posts: 674

Joined: Tue Jul 11, 2006 8:59 am

Location: Nomad Cafe

by sarandem » Tue Sep 09, 2008 10:43 am

ከላይ የጻፍኩትን ፖስት ካደረኩኝ በኃላ አንድ ጥቅምት 2000 የወጣች ሮያል መጽሄት አገኘሁኝ:: እዚህ መጽሄት ላይ የአርቲስት
ታምሩ ብርሀኑ ቃለ-መጠይቅ አለ:: ለውይይታችን ማጠናከርያ እንዲሆን በማሰብ የእርሱን ቃለ-መጠይቅ በቁንጽሉ አቀርበዋለሁኝ::

:?: :arrow: በሀገራችን የፊልም ጥበብን የሚያስተምር ከፍተኛ የትምህርት ተቋም በሌለበት ሁኔታ የፊልም ጥበብ ተጀመረ ማለት
አይቻልም የሚሉ ወገኖች አሉ:: ይህንን አስተያየት ትቀበለዋለህ ?  

ታምሩ:- የፊልም ጥበብ አልተጀመረም ማለት ያስቸግራል::አይ በቃ!...እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል ለማለትም ያስቸግራል:: ግን
እየሰራን ነው:: የሀገራችን የፊልም ጥበብ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለው:: በነዚህ ቅርብ አመታት ውስጥ ሚታዩት ለውጦች ጥሩ
ናቸው::ስርየት የሚለውን በጣም ጥሩ የሆነ ፊልም ነው:: እነዚህ ፕሮዳክሽኖች በወጡበት ሃገር ፊልም አልተሰራም ብለህ ለማሰብ
ከባድ ነው:: እንዴት አልተሰራም? ...የተሰሩትስ ? የተሞከሩትስ? 

:?: :arrow: ደካማ ፊልሞችስ የሉም?  

ታምሩ:-ሊኖሩ ይችላሉ:: ከተሰራ ምንጊዜም ስህተት ይኖራል:: ካልተሰራ ነው ሥህተት የሌለው::....ጭራሽ ፊልም አልተሰራም
የሚለውን ነገር በበኩሌ አልቀበለውም:: ሌላው የአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ ይህንን ችግር አጥንቶ የፊልም ጥበብ የሚያስተምር ተቋም
ለመክፈት ዝግጅቱን ያጠናቀቀ ይመስለኛል::....በትምህርት በታገዘ ሁኔታ ሲሰራ ደግሞ የበለጠ የሚያድግ ይመስለኛል::  

:?: :arrow: የአንድ ሰው ደራሲ :የፊልም ዳይሬክተር : ተዋናይ መሆንና መሥራት ጥሩ ነው?... በአብዛኛው የሃገራችን ፊልሞች
ደራሲው: ዳይሬክተሩ: ተዋንያን መዳቢው : ኤዲት አድራጊው አንድ ሰው ነው:: ተዋናይ ሆነው የሚሰሩም አሉ:: ዳይሬክተር ሆኖ
መተወን አስቸጋሪ አይሆንም? 
ታምሩ:-እውነት ነው!... ምንም ጥያቄ የለውም:: አንዳንዴ አንድን ሥራ ራሴ ዳይሬክት ላደርግ የምችልበት ሁኔታ አለ:: ለራስህ
ድርሰት ቅርብ ሥለሆንክ ታውቀዋለህና ራሴ ዳይሬክት ባደርገው የሚል ስሜት ውስጥህ ይኖራል:: ከዚህ አንጻር ነው እኔ ያየሁት
እንጂ አንተ ያነሳከው ትክክል ነው:: እኔ ያልታየኝ ነገር ለሌላው ሰው ሊታየው ይችላል:: ወይም ደራሲው ጋር የተተወን ክፍተት
ዳይሬክተሩ ሊያየው ይችላል::  
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:?: :arrow: ጥሩ ከሆነ ለምን ተከፋፍሎ መሥራት አይቻልም ?  

ታምሩ:-ከኢኮኖሚውም ከሌሎችም ነገሮች አንጻር አንድ ሁለት ሥራ መደረብ አንዳንዴ ምንም አይደለም:: አራት ...አምስት ሥራ
ከሆነ የሚደረበው በእርግጥ ሊከብድ ይችላል:: ነጥሎ ለመሥራት ግን የኢኮኖሚውም ጉዳይ አለ::
ዋና ኮትኳች 

Posts: 674

Joined: Tue Jul 11, 2006 8:59 am

Location: Nomad Cafe

by password » Tue Sep 16, 2008 3:30 pm

ፍቅር ሲፈርድ -ሲፈረድበት / በፓስወርድ 

ፊልም -የቴድሮስ ተሾመ ፍቅር ሲፈርድ  

ፕሮዲዩሰር - ቴድሮስ ተሾመ  
ዳይሬክተር - ቴድሮስ ተሾመ  
ደረሲ - ቴድሮስ ተሾመ  
መሪ ተዋኒ - ቴድሮስ ተሾመ  
ካሜራ - ቴድሮስ ተሾመ  
ተዋኒ ምርጫ - ቴድሮስ ተሾመ (casting መሆኑ ነው ) 

ገምጋሚ ፓስወርድ  

የማይመስል ነገር፣ አታሳይ ይቅር  

ፊልም መስራት እንጂ ፊልም ማየት ለኢትዮጵያዊያን አዲስ ነገር አይደለም። ከግማሽ ምእት ዐመት ላላነሰ ጊዜ ፊልሞች ሲታዩ
ቆይቶኣል። አሜሪካን የታየ ፊልም ብዙ ሳይቆይ ኢትዮጵያ ውስጥ ይታያል። በዚህ የተነሳ ኢትዮጵያዊ ሲኒማ ሃጅ የኣለምን የፊልም
ደረጃ ብቻ ሳይሆን የፊልሞችን ዠንሬ ወይም አመዳድብ ጭምር መረዳት አያቅተውም። ለምሳሌ የዴራኩላ ሆረር ፊልም ውስጥ
አንድ የሞተ ሰው መቃብር ፈንቅሎ ሲወጣ፣ ወይም ቀን እንደ ሰው በሁለት እግሩ ሲዳክር የሚውለው ጨለምለም ሲል እንደ
አሞራ ክንፍ አውጥቶ ሲበር ቢያይ አይደነቅም። ተኣመኒነቱንም አይጠይቅም። ምክንያቱም በዚያ ዠንሬ ውስጥ የተመደበ ፊልም
ስናይ እንዲያ አይነት ነገሮችን እንዲከሰቱ በተለምዶ እናውቃለንና። 

ሳይንስ ፊክሽን ስናይ፣ ለዚህ ለገሃዱ እውነታ ተዐምር የሆኑ ትይንቶች እናስተውላለን። በጊዜ ወደ ሁዋላ መጉዋዝና ቅድመ አያትን
አዋልዶ መመለስ ወይም ወደፊት ተጉዞ ልጅ ሳትወልድ የልጅ ልጅህ ሰርግ ላይ መገኘትን እንቀበላለን። በእወነታ ላይ የተመሰረተ
ወቅተዊ ፊልም ስናይ ግን የማህበራዊ ኑሮ ደንብና ልማድን የሚያፋልስ ትይንት ስናይ ለመቀበል ከመቸገራቸን ባሻገር ፊልሙን
አይቶ ለመጨረስም ትእግስታቸን ይሙዋጠጣል።  

ፍቅር ሲፈርድ እውነታ ላይ የተመሰረተ ወቅታዊ ፍቅር ፊልም እንድመሆኑ መጠን ትይንቶች በሙሉ ከሞላ ጎድል ተዓመኒ
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እንዲሆኑ የግድ ነው። የገጸባህሪያት ተገባር፣ የነገሮች መንስኤና የችግሮች መፍትሄ አሳማኝና ገልጽ መሆን አለባቸው። ገጸባህሪያት
ከተሳሉና በተሰጣቸው መቸት ወስጥ መንቀሰቀስ ከጀምሩ በሁዋላ ደረሲው የፈለገውን የማድረግ መብቱ በጣም ውሱን ነው። 

እዚህ ላይ ቀደም ሲል ሌላ ክፍል ውስጥ አስፍሬው የነበረውን አንደግና ለስነብብ።  

የአሊና  የጁዋና ፍቅር መንስኤ የጁአና ቀይ መብራት ጥሳ መሄድና የትራፊክ ፖሊስ ያልሆነው አሊ በአጋጣሚ አይትዋት ማስቆሙ
ነው። ጁዋና , አሊን  ግቦ ባለመቀበሉ፣ ማለትም ሀቀኛ ሰው በመሆኑ በፍቅር ትወድቅለትና እንዳየነው ''ያለ አንተ መኖር አልችልም
'' እስክትል ትሆናለች።  

በፍቅር ፍልም የትረካ አንጻር ሲተይ ይህ ሁኔታ ተአማኒነቱ በጣም ያጠያይቃል?  

አሊ ጆዋና ልብ ውስጥ ለመግበት ምን ልዩ ነገር አለው? እስኪ ለአብዛኛው የፍቅር ግንኙነት አጀማመር መስረታዊ ምክንያት
የሆነውን የአሊን  የውጨዊ አካል ማራኪነት እንመልከት።  

ቁመናው? ቁመናው ከማንም አይበልጥም። እንዲያውም አጠገብዋ ሲቆም የአካል አለመመጣጠናቸው ጎላ ብሎ ይታያል። አና
በቁመናው ያን ያህል ሊስባት አይችልም።  

መልኩ? መልኩም መልከ ጥፉ ባይሆንም ይህን የህል መልከ መልካም የሚባል ሆኖ ሴቶች ሊያሆነልል የሚችልም አይመስልም።  

አለባበሱ? ይህን መግለጽ አየስፈልግም። ያን የፖሊስ መርዶፋ ለብሶ ጆዋናን ይጥላል ማለት ዘበት ነው።  

አቀራረቡ? አቀራረቡ ምንም የሚስብ ነገር የለበትም። ወታደራዊ ነው። እቁዋቁዋሙና ሰላምታ አሰጣጡም ደባሪ ነው . ቅልጥ ያለ
ወታደራዊ ስለሆን ያስፈራል እንጂ አያስወድድም።  

ምናልባት ጆዋና የአሊ ባህሪ ስቡዋት እንደሆን እስኪ እንመልከት  

ሳቅና ፈገግታ የማይለየው ሰው ቅልልና ደስ የሚል ስለሆነ ተወዳጅነት ያገኛል። አሊ እንደዛ ነው፣ ፊቱ ? ሁኔታው ? ጆዋናን
ሲያስቆማትና ሲያናግራት ኮስተርተር ያለ መገዘዝ ፊት ተላብሶ ነው። ''አፈቅርሀለው '' እስክትለው ድረስ ጥርሱ የታየበት ሁኔታ
አልነበርም። ታዲያ እንዲህ አይነት ሰው እንዴት ነው በዚያ በጣም አጭር ግንኙነት ልጅቱን በፍቅር ሊያነፍር የቻለው ?  

ያለው መልስ ግቦ አለመቀበሉ ብቻ ነው። ጥያቄው ዴግሞ ይሄ አሳማኝ ነው ወይ ነው።  

በኔ እምነት አሳማኝ አይደለም። ግቦ መቀበል ፈልገው የሙስና ተቆጣሪዎችን ወጥመድ በመፍራት ብቻ የማይቀበሉ አሉ።
ከመደበኛው ስራው ውጭ በማይመለከተው የትረፊክ ስራ ገብቶ ግቦ መቀበል የሚያስከትልበትን ድርብ ቅጣት ፈርቶ እንድሆንስ።
አሊ ገና ግቦ ያልለመደ (ግን ቢመቸው የማይምር ) ሊሆንም ይችላል። በአጠቃላይ ጆዋና በዚህ ምክንያት በፈቅር ወደቀችለት ---
ተዓማኒነት አይኖረውም። 

ታሪኩ እንዲጠናና ጥሩ መሰረት እንዲኖረው ጁዋና አሊን  ለማፍቀር የሚያስችላት ሁኔታ በሚግባ መቀናበር አለበት። የአሊ ጉቦ
አለመቀበል ለትውውቅ ከማብቀት አልፎ፣ እሱ ብቻ ጁዋናን በፍቅር ሊያሳብዳት ይችላል ብሎ ማመን ያስቸግራል። ደራሲው
የአሊንና የጁዋና ፍቅር በአሳማኝ መንገድ ለመመስረት ከዚያ የበለጠ ትልም ያስፈልገዋል። አሊ ግቦኛ አለመሆኑን ይዘን ሌላ
ተወዳጅና ጆሀናን ሊማርክ የሚችል ጠንከር የል ባህሪ እንዲኖረው ማድረግ ያስፈልጋል። 



ለምሳሌ፣ የጆሀና አባት ራሳቸው መጥተው በዋስትና ከሚያስፈትዋት ለአዲስ አበበ ፖሊስ ትራፊክ ጽ/ ቤት ዋና ክፍል ሃላፊ
በቀጥታ በመደወል የልጃቸውን ጉደይ ያስረዳሉ---እንበል። 

ሃላፊው መጀመሪያ ጁዋናን ቢሮ ድረስ ይስጠራል። ሲያያት ልቡ ይቆማል። ሀላፊው ማእረጉ ኮሎኔል ሆኖ ነባር ታጋይም ስለሆነ
ቢሮ የሚገቡና የሚወጡት አሞተ-ቢሶች ሲሽቆጠቆጡለት ጁዋና ታየለች። ኮሎኔሉ፣ ጁዋናን ''አታስቢ፣ እኔ እለሁ፣ አሁን
ትሄጃለሽ፣ ዋስ ምናምን አያስፍልግም። እኔ ክሱንም አነሳልሻልሁ፣'' ወዘተ ብሎ ተስፋ ከሰጣት በሁዋላ ወደ አሊ ይደውላል።  

አሁን ነው አሊ የሚፈተነው። ተመልካቹም የአሊን  ማንነት፣ የመቶ ብር ግቦ ባለመቀበሉ ብቻ ሳይሆን፣ ህግና አለቆቹ ሲጋጩ
በሚዌስዴው እቅዋም ነው የሚያውቀው። በህጉ መሰረት ጁዋና በዋስ የመለቀቅ መብት እንጂ ዝም ብላ የምትሄድበት ወይም
የምትለቀቅበት ምክንያት የለም። ከትራፊክ ህግ ጥሰት በተጨማሪ የመንግስት ስራተኛ በግቦ ለመደለል በመሞከር ተከሳለች። አሊ
የክስ ፈይል ከፍቶባታል፣ መዝጋት ካለበት በማስረጃ እጥረት ምክንያት የሚዘጋውም አሊ ብቻ ነው።  

ኮሎኔሉ፣ እሊ ፈይሉን እንዲዘጋና እመቤቲቱን በነጸ እንዲለቀት ያዘዋል። አሊ የአለቃውን ትእዛዝ ይቃወማል። ''ህግ እንጂ እኔና
እርሶ ማስርም ሆነ መፍታት አንችልም፣ ጌተዬ'' ይላል። 

እዚህ ላይ ተመልካቹ ሲያጨበጭብ አይታይሽም፣ ወዳጄ አርሊ በርድ።  

ኮሎኔሉ፣ ይናደዳል። አሊን  ቢሮው ድርስ በአስቸኩዋይ እንዲመጣ ያዝዘዋል።  
አሊ አዛዥ አለቀው ቢሮ ግብቶ የሚግባውን ስላምታ ከሰጠ በሁዋላ ጁዋናንም በትህትና ሰላም ይላትና ''እመቤት፣ ይህ የግል ጉደይ
አይደለም። እንደኔ ቢሆን በነጻ ብትሄጂ እመርጣልሁ። ግን ያስረሽ ህግ እንደሆን ሁሉ የሚፍታሽም እሱ ብቻ ነው። እኔም ሆንኩ
እሳቸው ልንረዳሽ የምንችለው ነገር የለም። የዋስ መብሽ ግን የተጠበቀ ነው።''  

''ትእዘዝ አልቀበልም ነው፣ የምትለው።'' ይላል ኮሎኔሉ አሊን  በንቀት እየተመለከተው።  
''ጌታዬ ከህግ ውጭ አልስረም ነው ያልኩት።''  
''ከህግ ውጭ ማን ስራህ አለህ? አስተየይት አድርግላት ነው የተባልካ።''  
''አስተያይት የማድረግ መብት እኔም ሆንኩ እርሶ የለንም፣ ጌተዬ። ጨርስው እንድሆን ልሂድ። ስራ አለብኝ።'' ሲል ኮሎኔሉ
ጥርሱን ይፈጫል። 
አሊ ትንሽ ጠብቆ ''እሺ ጌተዬ፣ መልከም ቅን። እመቤት ላንቺም.'' ብሎ ሲወጣ ጆዋና በአድነቆት ታየዋለች።  

ምናልበት አሁን፣ በልበ ሙሉነቱና ባለመሽቆጥቆጡ ከሌሎች የተለየ ስለሚሆንባት ወደደችው ቢባል ያሳምን ይሆናል። ደራሲ
ቴድሮስ ስራ ባይበዛበት ከዚህ የተሻለ ፈጠራ ያሳየን ነበር ብዬ እገምታለሁ። እንዲህ እንዳየነው በስድስት የሃላፊነት ቦታ ላይ
የሚሩዋሩዋጥ ከሆነ ግን አንዱንም በአግባቡ መስራት ሳይችል ይቀራል።  

ደራሲው እንድምንም ጆዋናንና አሊን  ካፋቀረ በሁዋላ ወደ ጋብቻ ሲያመሩ ለልብ ሰቀላ የተከላቸውን ደካማ እንቅፋቶች
በሚቀጥለው መጣጥፍ እዳስሳሉና የቀድሞዎቹና አዲሲቱ አንባቢዬ አርሊ በርድ መለስ ብላችሁ ጎብኙኝ።  

ፓስ
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am



Location: Africa

by early_bird ! » Tue Sep 16, 2008 6:41 pm

ውድ ፓስዋርድ ! እኔኮ ያንተን ፖስቶች ሳነብ ትምህርት ቤት ያለሁ ሁላ ነው የሚመስልኝ ለ ነገሩ ማ ለመዻፍ ነው እንጂ አንባቢ
ከሆንኩስ ዋርካ ለይ ከርሚያልሁ... :roll: እረ ለመሆኑ የ ፊልም ደራሲዎቻችን እዚህ ለይ የሚወጡትን ሂሶች ይከታትሉ ይሁን
እንዲ ? ከ ሆነ መችም የሚቀጥሉት አዳዲስ ፊልሞች ለይ ልናይ የምንችለው ትልቅ መሻሻል ከ ወዲሁ መገመት ይቻላል ካልሆነ
ግን ፓስወርድ ያንተን ገንቢ የሆኑ ሂሶች እንደው ገዝቼህም ቢሆን...ቅቅቅ :D አዲስ አበባ መዽሄት ልይ አውጥቺው ለንባብ በ በቃ
ብዮ እመኛለሁ ...........ቅ 8) 8)
“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 

Posts: 143

Joined: Mon Sep 08, 2008 4:21 pm

Location: Always On The Move.....

ውድ ፓስዋርድ ! ------------ ያንተን ገንቢ የሆኑ ሂሶች እንደው ገዝቼህም ቢሆን...ቅቅቅ :lol: አዲስ አበባ መዽሄት ልይ
አውጥቺው ለንባብ በ በቃ ብዮ እመኛለሁ ....

e-b አመሰግናልሁ.. 
ጽ

አቃተችሽ አይደል?  

ts ምቺና ሞክሪ 'ስኪ. እኔም በስንት መከራ ነው ያገኘሁዋት. 

:lol:
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by early_bird ! » Wed Sep 17, 2008 2:56 pm

ፓስ.... ቅቅቅ.....የወርዱን ነገር'ማ ተወው እስክለምደው ችግር ነው ! ለ ግዜው በ ሀሳቤ ብቻ እንግባባ እንጂ......ቅቅቅ ሀርድ ነው
8) እስቲ ወደ "ፍቅር ሲፈርድ" ግምገማህ እንሂድ በቅርብ ከወጡት ቀሽም ፈልሞች አንዱ ስለሆነ ብዙ እንደምትልለት እርግጠኛ

early_bird ! wrote:

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=30246
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=30246


ነኝ መችም......... :idea:
“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 

Posts: 143

Joined: Mon Sep 08, 2008 4:21 pm

Location: Always On The Move.....

by password » Thu Sep 18, 2008 1:24 am

ፊልም -የቴድሮስ ተሾመ ፍቅር ሲፈርድ  

ፕሮዲዩሰር - ቴድሮስ ተሾመ  
ዳይሬክተር - ቴድሮስ ተሾመ  
ደረሲ - ቴድሮስ ተሾመ  
መሪ ተዋኒ - ቴድሮስ ተሾመ  
ካሜራ - ቴድሮስ ተሾመ  
ተዋኒ ምርጫ - ቴድሮስ ተሾመ (casting መሆኑ ነው ) 

ገምጋሚ/ ፓስወርድ  

የማይመስል ነገር፣ አታሳይ ይቅር ክፍል ሁለት  

ደራሲው እንድምንም ጆዋናንና አሊን  ካፋቀረ በሁዋላ ወደ ጋብቻ ሲያመሩ ለልብ ሰቀላ የተከላቸውን ደካማ እንቅፋቶች
በሚቀጥለው መጣጥፍ እዳስሳሌሁ ብዬ ነበር፣ አይደል እርሊ። በዚያ መሰረት ነው ብቅ ያልኩት።  

ግጭትን በተመለከት የሰማያዊ ፈረስ ግምገማ ላይ ራሴው ያስቀመጥኩትን በመጥቀስ ብጀምርስ፣ እርሊ? አትቀየሚኝም አይደል።
እነ ኩዛ የሰው ፊልም በነጻ ያስኮመኩሙ የለ እንዴ? እኔ የራሴን ባስኮመክም ማን ይከለክለኛል። እና እዚያ ላይ እንደሚከተለው
ብዬ ነበር።  

ግጭት የሌለበት ይህወት የለም። ህይወትም ያለ ግጭት አይጥምም። ፊልምም እንደዚያው ነው፣ ግጭት ያስፈልገዋል።  

ሁሉም ነግር ልክ እንደምንፈልገው አለመሆኑ ነው፣ ግጭት። ሁሉም ልክ እንደፈለግነው እንዲሆን ለማድረግ የምንጉዋዘው
መንገድ፣ አቀበት ቁልቁለቱን፣ ቀናው ጥምዙን ስንዳክር ነው ልብ-ሰቀላው። ግጭቱ ክርር፣ ምርር ያለ ሲሆን ልብ-ሰቀላውም
በዚያው ልክ ከፍ ይላል። 

ባለፈው ጽሁፍ፣ በኮሎኔሉና በአሊ መሀል አለምግባባት ፈጥሬ ነበር። ያን አልመግባባት ብናከረው ለታሪኩ ሂደትና ተዐማኒነት
ከሚኖረው አስተዋጽኦ በተጨማሪ የተመልካቹን ልብ ይስቅላል የሚል እምነት አለኝ።  

ወደ ኮሎኔሉ ቢሮ እንመለስና እስኪ አሊ ከመውጣቱ በፊት የነበረውን ሁኔታ እንከልስ።  

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


''ትእዘዝ አልቀበልም ነው፣ የምትለው።'' ይላል ኮሎኔሉ አሊን  በንቀት እየተመለከተው።  
''ጌታዬ ከህግ ውጭ አልስራም ነው ያልኩት።''  
''ከህግ ውጭ ማን ስራህ አለህ? አስተያይት አርግላ ነው የተባልካ።''  
''አስተያይት የማድረግ መብት እኔም ሆንኩ እርሶ የለንም፣ ጌተዬ። ጨርስው እንድሆን ልሂድ። ስራ አለብኝ።'' ሲል ኮሎኔሉ
በንዴት ጥርሱን ይፈጫል። 
''ሞቶ 'ለቃ አሊ፣ እንትን ከስራህ ላልተወሰን ግዜ ማገድ፣ ወይም ወደ ቤንሻንጉል ማዘዋወር እንደምችል ታውቃለካ?  

ጆዋና በሁለቱ ሰዎች መሀከል የተፈጠረውን ውጥረት በአንክሮ እየተከታተለች ነው።  

''አውቀለሁ ጌታዬ፣ ግን ያ እንዳይደርስብኝ ብዬ ከህግ ውጭ የምሰራው ነገር የለም።''  
''እንግዲያው ከዛሬ ጀምሮ ከስራህካ ታግደሃል፣'' በማለት ኮሎኔሉ ሲጮህ፣ ጆዋና ከቀመጠችበት ብድግ ትላለች። 
''ከዚህ ሁሉ እኔ ዋስ አመጣለሁ።'' ብላ ወደ ኮሎኔሉ ትራመዳለች።  
አሊ ይወጣል።  

አሊ ከስራው ላልተወሰነ ግዜ የመታገድ ወይም ወደ ክ/ ሀገር የመዘዋወር ጣጣ እንደሚደርስበት ስናይ ነው የባህሪውን ጥልቀት
የምንገነዘበው። የአሊ አልበገር ባይነት የሚያስከትለው መዘዝ ካልታወቀ የባህሪውን ጥልቅት መገመት ያስቸግራል። ህጋዊ ያልሆን
ትእዘዝ አልቀበልም ማለት፣ መዘዝ እስክሌለው ድረስ ማንም ይላል። በዚያ ምክንያት የሚደርስበትን ለመቀበል አለመፍራት ግን
የውስጥ ጥንካሬ የሚጠይቅ ልዩ ባህሪ ነው። የአሊን  የውስጥ ጥንካሬ በበኩሉ፣ ጆዋና ለሱ የሚኖራት አመለካክት ላይም የራሱ ጫና
ይኖረዋል።  

እንቀጥል። ኤርሊዋ እብረሽኝ ነሽ?  

ጆዋና አሊን  ለማጥመድ ስራው ድረስ እየመጣች ታደርግ የነበረው ጭራሽ በካሜራ መነሳት የሌለበት ትይንት ያስታውሱዋል።
እዚያ ላይ ነው ጆዋና አሊን  ''አንተን ፈልጊ ነው የመጣሁት፣ እወድሀለው.'' የምትለው። እሱም የት ታውቂኛለሽ ምን ሳይል
ተዓማኒ ባልሆነ ሁኔታ ይቀበላትና ፍቅራቸው ይጦፋል። በኔ እምነት ግን አሊም ጆዋናን ለማፍቀር የሚያስችለው ከውበትዋ ሌላ
ኪኒያዊ የሆነ ምክንያት መታቀድ ነበረበት። ለምሳሌ፣ አሊ ከስራው ከታገደ ክጥቂት ቀናት በሁዋላ ጆዋና ኮሎኔሉን በመለመንና
በማግባባት ወደ ስራው እንዳስመለሰችው ቢያውቅ ለትውውቃቸው ሆነ ለፍቅራቸው የተሻለ አሳማኝ መሰረት ይሆን ነበር ባይ ነኝ።  

የጆዋና እና የአሊ ፍቅር ከተመሰረተ በሁዋላ ቀጣዩ ህይወታቸው ላይ ደራሲው እንቅፋት በመትከል ታሪኩን አጉዋጊ ለማድረግ
ሞክሮኣል። ቀጣዩ ህይወት ጋብቻ ነው። ሁለቱ ከልብ ከተዋደዱ በጋብቻ መቆራኘታቸው ላይ እንቅፋት ሊሆን የሚችለው
ሀይማኖታቸው ብቻ ነው። ሌላ ነገር የለም። ለዚህም ነው ደራሲው አንዳቸውን ክርስቲያን ሌላቸውን እስላም ያደረጋቸው። የጆዋና
ቤትስቦች ሲያስቀድሱ ያይነውም፣ አባትዬው ሁዋላ ''ሞቼ እገኘለሁ እስላም አታገቢም'' ሲሉ ለማሳየት ነው። ደረሲው በእርግጥ
ጥሩ አቅዶኣል። ለድርጊት ምክንያት እየተፈጠረ ነው የሚተረከው። ግን የሀይማኖት ልዩነትን ለጋብቻቸው እንቅፈትነት
መምረጡን አልወደድኩለትም። 

በማህበረሰባችን ውስጥ ሁለቱ ሀይማኖቶች ተከባብረው ነው የሚኖሩት። ከጥቂት ክ/ ሀገሮች በቀር ባብዛኛው እስልምና ሀይመኖት
ተከታዮችና ክርስቲያኖች ለጋብቻ አይጠያየቁም። አንዱ ሌለውን በመናቅ ሰይሆን በማክበር። ሀይማኖት የግለስብና ቤተስብን
እለተዊ እኑዋኑዋርን ሳይቀር የሚቀይስ፣ በጣም ጥልቅ እሴቶችን የሚነካ ስለሆነ ሁለቱም ወገኖች በመከባበር ለጋብቻ
አይፈላለጉም።  

የጁዋና አባት አሊን  አታገቢም ማለታቸውን የሁለቱም ሃይማኖት ተከታዮች እንደ ትክክለኛ ውሳኔ ነው የሚቆጥሩት። ጁዋና አሊን



እንዳታገባ በመከልከልዋ ብዙ ተመልካች የሚያዝንላት አይመስለኝም። ትዳርዋንም የሚባርክላት ብዙ ሰው መኖሩን
እጠራጠራለሁ። ከሀይማኖት ይልቅ እንቅፈቱን የጎሳ ልዩነታቸውን ቢያደርገው፣ ወቅታዊ ችግርን የሚዳስስ ሴማ ይሆን ነበር።  

አይመስልሽም ኤርሊ በርድ። ምን አይነት ስም ነው የመረጥሽው፣ ለማቆላመጥ የማይመች። ወዳጄ ሄሮን ጠፍታ ነው እንጂ ስጽፍ
የማናግራት እስዋን ነበር። ለማጠቃለል ያህል ግምገማው የፊልሙን የመግቢያውን ክፍል ብቻ የሚመለከት ሲሆን፣ በኢት ደረጃ
ፊልሙን ከአንድ እስክ እምስት የዋርካ ዛፍ በመስጠት ሸልም ብባል ለፍቅር ሲፈርድ የምሸልመው አንድ ዋርካ ነው። አንቺስ
early bird?  

ስላነበባችሁኝ አመስግናለሁ።  

ፓስወርድ።
ኮትኳች 
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ፊልም -የቴድሮስ ተሾመ ፍቅር ሲፈርድ  

ፕሮዲዩሰር - ቴድሮስ ተሾመ  
ዳይሬክተር - ቴድሮስ ተሾመ  
ደረሲ - ቴድሮስ ተሾመ  
መሪ ተዋኒ - ቴድሮስ ተሾመ  
ካሜራ - ቴድሮስ ተሾመ  
ተዋኒ ምርጫ - ቴድሮስ ተሾመ (casting መሆኑ ነው ) 

ገምጋሚ/ ፓስወርድ  

የማይመስል ነገር፣ አታሳይ ይቅር ክፍል ሁለት  

ደራሲው እንድምንም ጆዋናንና አሊን  ካፋቀረ በሁዋላ ወደ ጋብቻ ሲያመሩ ለልብ ሰቀላ የተከላቸውን ደካማ እንቅፋቶች
በሚቀጥለው መጣጥፍ እዳስሳሌሁ ብዬ ነበር፣ አይደል እርሊ። በዚያ መሰረት ነው ብቅ ያልኩት።  

ግጭትን በተመለከት የሰማያዊ ፈረስ ግምገማ ላይ ራሴው ያስቀመጥኩትን በመጥቀስ ብጀምርስ፣ እርሊ? አትቀየሚኝም አይደል።
እነ ኩዛ የሰው ፊልም በነጻ ያስኮመኩሙ የለ እንዴ? እኔ የራሴን ባስኮመክም ማን ይከለክለኛል። እና እዚያ ላይ እንደሚከተለው
ብዬ ነበር።  

ግጭት የሌለበት ይህወት የለም። ህይወትም ያለ ግጭት አይጥምም። ፊልምም እንደዚያው ነው፣ ግጭት ያስፈልገዋል።  

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


ሁሉም ነግር ልክ እንደምንፈልገው አለመሆኑ ነው፣ ግጭት። ሁሉም ልክ እንደፈለግነው እንዲሆን ለማድረግ የምንጉዋዘው
መንገድ፣ አቀበት ቁልቁለቱን፣ ቀናው ጥምዙን ስንዳክር ነው ልብ-ሰቀላው። ግጭቱ ክርር፣ ምርር ያለ ሲሆን ልብ-ሰቀላውም
በዚያው ልክ ከፍ ይላል። 

ባለፈው ጽሁፍ፣ በኮሎኔሉና በአሊ መሀል አለምግባባት ፈጥሬ ነበር። ያን አልመግባባት ብናከረው ለታሪኩ ሂደትና ተዐማኒነት
ከሚኖረው አስተዋጽኦ በተጨማሪ የተመልካቹን ልብ ይስቅላል የሚል እምነት አለኝ።  

ወደ ኮሎኔሉ ቢሮ እንመለስና እስኪ አሊ ከመውጣቱ በፊት የነበረውን ሁኔታ እንከልስ።  

''ትእዘዝ አልቀበልም ነው፣ የምትለው።'' ይላል ኮሎኔሉ አሊን  በንቀት እየተመለከተው።  
''ጌታዬ ከህግ ውጭ አልስራም ነው ያልኩት።''  
''ከህግ ውጭ ማን ስራህ አለህ? አስተያይት አርግላ ነው የተባልካ።''  
''አስተያይት የማድረግ መብት እኔም ሆንኩ እርሶ የለንም፣ ጌተዬ። ጨርስው እንድሆን ልሂድ። ስራ አለብኝ።'' ሲል ኮሎኔሉ
በንዴት ጥርሱን ይፈጫል። 
''ሞቶ 'ለቃ አሊ፣ እንትን ከስራህ ላልተወሰን ግዜ ማገድ፣ ወይም ወደ ቤንሻንጉል ማዘዋወር እንደምችል ታውቃለካ?  

ጆዋና በሁለቱ ሰዎች መሀከል የተፈጠረውን ውጥረት በአንክሮ እየተከታተለች ነው።  

''አውቀለሁ ጌታዬ፣ ግን ያ እንዳይደርስብኝ ብዬ ከህግ ውጭ የምሰራው ነገር የለም።''  
''እንግዲያው ከዛሬ ጀምሮ ከስራህካ ታግደሃል፣'' በማለት ኮሎኔሉ ሲጮህ፣ ጆዋና ከቀመጠችበት ብድግ ትላለች። 
''ከዚህ ሁሉ እኔ ዋስ አመጣለሁ።'' ብላ ወደ ኮሎኔሉ ትራመዳለች።  
አሊ ይወጣል።  

አሊ ከስራው ላልተወሰነ ግዜ የመታገድ ወይም ወደ ክ/ ሀገር የመዘዋወር ጣጣ እንደሚደርስበት ስናይ ነው የባህሪውን ጥልቀት
የምንገነዘበው። የአሊ አልበገር ባይነት የሚያስከትለው መዘዝ ካልታወቀ የባህሪውን ጥልቅት መገመት ያስቸግራል። ህጋዊ ያልሆን
ትእዘዝ አልቀበልም ማለት፣ መዘዝ እስክሌለው ድረስ ማንም ይላል። በዚያ ምክንያት የሚደርስበትን ለመቀበል አለመፍራት ግን
የውስጥ ጥንካሬ የሚጠይቅ ልዩ ባህሪ ነው። የአሊን  የውስጥ ጥንካሬ በበኩሉ፣ ጆዋና ለሱ የሚኖራት አመለካክት ላይም የራሱ ጫና
ይኖረዋል።  

እንቀጥል። ኤርሊዋ እብረሽኝ ነሽ?  

ጆዋና አሊን  ለማጥመድ ስራው ድረስ እየመጣች ታደርግ የነበረው ጭራሽ በካሜራ መነሳት የሌለበት ትይንት ያስታውሱዋል።
እዚያ ላይ ነው ጆዋና አሊን  ''አንተን ፈልጊ ነው የመጣሁት፣ እወድሀለው.'' የምትለው። እሱም የት ታውቂኛለሽ ምን ሳይል
ተዓማኒ ባልሆነ ሁኔታ ይቀበላትና ፍቅራቸው ይጦፋል። በኔ እምነት ግን አሊም ጆዋናን ለማፍቀር የሚያስችለው ከውበትዋ ሌላ
ኪኒያዊ የሆነ ምክንያት መታቀድ ነበረበት። ለምሳሌ፣ አሊ ከስራው ከታገደ ክጥቂት ቀናት በሁዋላ ጆዋና ኮሎኔሉን በመለመንና
በማግባባት ወደ ስራው እንዳስመለሰችው ቢያውቅ ለትውውቃቸው ሆነ ለፍቅራቸው የተሻለ አሳማኝ መሰረት ይሆን ነበር ባይ ነኝ።  

የጆዋና እና የአሊ ፍቅር ከተመሰረተ በሁዋላ ቀጣዩ ህይወታቸው ላይ ደራሲው እንቅፋት በመትከል ታሪኩን አጉዋጊ ለማድረግ
ሞክሮኣል። ቀጣዩ ህይወት ጋብቻ ነው። ሁለቱ ከልብ ከተዋደዱ በጋብቻ መቆራኘታቸው ላይ እንቅፋት ሊሆን የሚችለው
ሀይማኖታቸው ብቻ ነው። ሌላ ነገር የለም። ለዚህም ነው ደራሲው አንዳቸውን ክርስቲያን ሌላቸውን እስላም ያደረጋቸው። የጆዋና
ቤትስቦች ሲያስቀድሱ ያይነውም፣ አባትዬው ሁዋላ ''ሞቼ እገኘለሁ እስላም አታገቢም'' ሲሉ ለማሳየት ነው። ደረሲው በእርግጥ



ጥሩ አቅዶኣል። ለድርጊት ምክንያት እየተፈጠረ ነው የሚተረከው። ግን የሀይማኖት ልዩነትን ለጋብቻቸው እንቅፈትነት
መምረጡን አልወደድኩለትም። 

በማህበረሰባችን ውስጥ ሁለቱ ሀይማኖቶች ተከባብረው ነው የሚኖሩት። ከጥቂት ክ/ ሀገሮች በቀር ባብዛኛው እስልምና ሀይመኖት
ተከታዮችና ክርስቲያኖች ለጋብቻ አይጠያየቁም። አንዱ ሌለውን በመናቅ ሰይሆን በማክበር። ሀይማኖት የግለስብና ቤተስብን
እለተዊ እኑዋኑዋርን ሳይቀር የሚቀይስ፣ በጣም ጥልቅ እሴቶችን የሚነካ ስለሆነ ሁለቱም ወገኖች በመከባበር ለጋብቻ
አይፈላለጉም።  

የጁዋና አባት አሊን  አታገቢም ማለታቸውን የሁለቱም ሃይማኖት ተከታዮች እንደ ትክክለኛ ውሳኔ ነው የሚቆጥሩት። ጁዋና አሊን
እንዳታገባ በመከልከልዋ ብዙ ተመልካች የሚያዝንላት አይመስለኝም። ትዳርዋንም የሚባርክላት ብዙ ሰው መኖሩን
እጠራጠራለሁ። ከሀይማኖት ይልቅ እንቅፈቱን የጎሳ ልዩነታቸውን ቢያደርገው፣ ወቅታዊ ችግርን የሚዳስስ ሴማ ይሆን ነበር።  

አይመስልሽም ኤርሊ በርድ። ምን አይነት ስም ነው የመረጥሽው፣ ለማቆላመጥ የማይመች። ወዳጄ ሄሮን ጠፍታ ነው እንጂ ስጽፍ
የማናግራት እስዋን ነበር። ለማጠቃለል ያህል ግምገማው የፊልሙን የመግቢያውን ክፍል ብቻ የሚመለከት ሲሆን፣ በኢት ደረጃ
ፊልሙን ከአንድ እስክ እምስት የዋርካ ዛፍ በመስጠት ሸልም ብባል ለፍቅር ሲፈርድ የምሸልመው አንድ ዋርካ ነው። አንቺስ
early bird?  

ስላነበባችሁኝ አመስግናለሁ።  

ፓስወርድ።
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by early_bird ! » Thu Sep 18, 2008 1:44 pm

ቅቅቅቅ......... በርድ ብለህ ብታቆላምጠኝ ምን ይልሀል ታድያ :?: 8) በጥዋት ከ እንቅፌ እንደተነሳሁ ዋርካን መጎብኝት ልማዴ
ሆኗል......የማለዳ ወፍ የሚለኝ ማ ነበር ..........ቅቅቅቅ ወደ ጥያቄህ ልግባና ለ ፍቅር ሲፈርድ ምን ትሸልሚያለሽ ላልከው ካንተ
አንድ ዛፍጋ በዛ እንዲል..ቅቅ ግምገማውን አስጠቅልዬ እስጣችው ነበር ! 8) :lol:
“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 

Posts: 143

Joined: Mon Sep 08, 2008 4:21 pm

Location: Always On The Move.....

by anferara » Thu Sep 18, 2008 2:31 pm

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=30246
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=26256


password ጤና የስጥልኝ:: 

ስለ ፊልም ሆነ ስለሥነ ጽሑፍ ከምታደርጋቸው ግምገማዎች ብዙ መማር ይቻላል:: እኔ በበኩሌ ብዙ ተምሬአለሁ::  

ለምሳሌ ስለ "ቀለበቱ" ካደረካቸው ገምገማዎች ብዙ ነገር መልቀም ችያለሁ:: አመሰግናለሁ::  

ፊልሞችንም በተመለከተ እንዲሁ:: "ፍቅር ሲፈርድን" እኔም አይቸዋለሁ:: እርግጥ ነው አንዳንዱ ትዕይንት ከምንጠብቀው
መስመር ውጭ የወጣ ነው በተለይ የጆዋና በአሊ ላይ ባንድ አፍታ ያለ በቂ ምከነያት በፍቅር መውድቅዋ በበኩሌ ያልተለመደ ሆኖ
ነው ያገኝሁት::  

ቴዎድሮስ ያን ሁሉ ሚና መጫወቱንም ብዙ ልብ አላልኩም ነበር:: አንተ እንዳልከው ለፊልሙ አንዳንድ ድክመቶች አንዱም
ምክንያት ይኸው ሊሆን ይችላል::  

የፊልም አቀራረጹንና ሙዚቃውን ወድጄዋለሁ:: 

በተረፈ ለምታደርገው አስተዋጽኦ በጣም መመስገን ይገባሀል::

:arrow: ኃይሌ ገሪማ ስለ ኢትዮጵያ ሲኒማ እንዲህ ብሎ ነበር:: 

ከሶስት አመታት በፊት ኢትዮጵያ ውሥጥ ሲኒማ አልተወለደም የሚል አቋም ነበረው:: አሁንም ይህንን ሀሳቡን አልቀየረም
ይሆን :?:  
password ምን ትላለህ :?:

እኒህ ሁላ የሲኒማ እናቶች እያሉ እንዴት ሲኒማ እልተወለደም። ማስወለድ እኮ ያልበት አባትዬው፣ ራሱ ሃይሉ ገሪማ ነው።  

* B MUSIC AND FILM PRODUCTION (Addis Ababa)  
* Abyssinia film Production (Addis Ababa)  
* Adama Film Production (Addis Ababa)  
* AirLew Film Production (Addis Ababa)  
* ALPHA FILM PRODUCTION (Addis Ababa)  
* AMBASSEL MUSIC AND FILM PRODUCER PLC (Addis Ababa)  
* Axum Pictures (Addis Ababa)  
* Ayent Film Production (Addis Ababa)  
* Ayent Mengistu Film Production (Addis Ababa)  
* Ayu Films Entertainment (Addis Ababa)  
* Betselot Film Production (Addis Ababa)  
* Binkal Film Production (Addis Ababa)  
* BLACK ANGEL FILM PRODUCTION (Addis Ababa)  
* BRUKE FILMS PLC (Addis Ababa)  
* Buze film Production (Addis Ababa)  

sarandem wrote:

http://www.youtube.com/watch?v=TBFszP9xI3I


* CLD Film Production (Addis Ababa)  
* CREATIVE FILM PRODUCTION (Addis Ababa)  
* Ermias W/Amelak Film Production (Addis Ababa)  

* Getaw Damene Film Production (Addis Ababa)  
* GOJO PICTURES (Addis Ababa)  
* Hamrawi Film Production (Addis Ababa)  
* Hiper Film And Advertisment (Addis Ababa)  
* HOLLA ENTERTAINMENT (Addis Ababa)  
* JARA FILM STUDIO (Addis Ababa)  
* KINFE VIDEO PRODUCTION CENTER (Addis Ababa)  

* Lalibela Film Production (Addis Ababa)  
* MASTER FILM & COMMUNICATION PLC (Addis Ababa)  
* Maya Film Production (Addis Ababa)  
* Mele Film Producion (Addis Ababa)  
* Sam Film Production (Addis Ababa)  
* Sarka Film Production (Addis Ababa)  
* Saxshim Film Production (Addis Ababa)  
* Serawit Multimedia Production Plc (Addis Ababa)  
* Synergy Habesha Film Production (Addis Ababa)  
* Tamiru multi-media production plc (Addis Ababa)  
* Tatek Film Production (Addis Ababa)  
* Tesfaye Mamo Film Production (Addis Ababa) 

* Ultimate Movie Production (Addis Ababa)  
* Yeshi Wub Film Production (Addis Ababa)  
* Zeleman Production (Addis Ababa)
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by early_bird ! » Mon Sep 22, 2008 11:44 pm

ፓስ........እሚገርም ነው ኢሄ ሁላ መኖሩን አላውቅም ነበር ከየት ፈልፍለህ እንደምታወጣችው'ኮ ቅቅቅ እኔምልህ..."ውሳኔ'
የሚለውን ፊልም አይተህ ይሁን ? ዲቪዲ ለይ መውጣቱን እንጃ ........የ ዛሬ 2 አመት ሀገር ቤት ሄጂ አለም ሲኒማ አይቼዋለሁ
........እስቲ ስለሱ እናውጋበት አይተህው ከሆነ ማለት ነው ........... :)
“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=30246


Posts: 143

Joined: Mon Sep 08, 2008 4:21 pm

Location: Always On The Move.....

by ሾተል » Tue Sep 23, 2008 12:35 pm

ሰላም ለክቡር ፓስዎርድ ይሁን....እንዲሁም ለዚህ ክፍል ታዳሚዎች....  
ስለ ፊልም ግምገማ የምታስተምረን ክፍል ብዙም ገብቼ አላውቅም ነበር...ለምን ብትለኝ ፊልሞቹን አግኝቼ ስላላየሁዋቸው
አግኝቼ እስካያቸው ድረስ እየጠበቅኩኝ ስለነበረ ነው::እድሜ ለኩዛ በነጻ ከሚያስኮመኩመን ፊልም እንደምንም ብየ ታግዬ አንድም
ፊልም ይሁን አይቸ መጨረስ አለብኝ ብዬ ፍቅር ሲፈርድን እያየሁት ነው:;እና ከመጀመርያዋ ተይንት ጀምሮ ትልቅ ድክመት
ያለው የጥበብ ስራ ነው:;ያንንም እያንዳንዱዋን አሳማኝ ክፍል አንተ ወንድሜ አውጥተኽ እያሳየኸን ነው:;ለዚህ አድናቆቴ ከምንም
በላይ ነው:;እነዚህ በማስተዋልኽ  ድክመቶችንና ጥንካሬዎችን ጎልጉሎ የሚያወጣው አይምሮህ ለዘላለም
ይስፋ...ይብለጥ...ይመራመር....ይፍጠር::  

እና ባንተ ክፍል ውስጥ እኔም የታየኝን ብልና ያልታየኝን ካንተ ብማር የመማማርን ባህል እናዳብራለን:;እስቲ እኔ ከዳይሬክተሩ ጋር
ትንሽ ባንተ ሩም ውስጥ ልሸናቆር......በትንሹ....የፊልምና የመድረክ ተውኔት ስራ በዳይሬክተሩ አማካኝነት ስለሆነ ህይወት
የሚያገኘው ወይም ስራው ወደ መቃብር የሚወድቀው....በነዚህ ስራዎች ከድርሰቱ በተጉዋዳኝ የፊልሙም ሆነ የመድረክ ስራው
ሀላፊነት በገጸባህሪዎቹ ሳይሆን በዳይሬክተሮቹ ስለሚወሰድና ስለዛ ነገር ዋና ተጠያቂዎቹ ዳይሬክተሮቹ ስለሆኑ......  

እስቲ በሚቀጥለው ገጽ የታየኝን ልበል::ቀለል ያለች እውቀት የማትጠይቅ ነገር ነች...ማንም ሊያያትና ሊታዘባት የሚችልን
ነገር:;ዋናውን ወንድሜ እያሳየኸን ስለሆነና የዛን ያህል ኢምንት እውቀቱም ስለሌለኝ ያንን አልደፍርም......ግን የምትታየዋን
ልበል...  

ሾተል
እሰይ ተመስጌን አምላኬ ለካስ በክብርነቴ እራሴን ሆኜ እኔነቴን ፈልጌ አግኝቼዋለሁ !?
ዋና አለቃ 

Posts: 9647

Joined: Thu Jan 13, 2005 9:42 pm

Location: Vienna-Austria

ወደ ክፍላችን እንመለስ. ብራንጎ የጠየክኝ ጥያቄዎች ነበሩ  

"ፍቅር በዘመን ሽብርን " ግን በምን ያህል እንደተመንከው ለመስማት ጓጉቻለሁ ... ፓስ :: Smile

መጻፍህን ካስቀመጥኩበት ጎልጉኡዬ ዛሬ አወጣሁትኝ :: እናም ከባቢሌ ጋር ድጋሜ ረጅሙን የ 9 ወር ጉዞ ልጓዝ ነው እልሀለው
:: Smile ጉዞውን ስንጨርስ መጥቼ ልጨቀጭቅህ አቅጃለሁ ብልህስ ??? L

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=11783


Dear Brango,  

Allow me to answer your Qs in english, cos some of the text had already been written in english. It will
save me the difficult geez typing. :lol: 

Brango, I am glad that you read my book, and got interested in the screenplay and its price as well.
Yes, its difficult to set price and market your artistic work by yourself. I can say I was lucky to get a
potential buyer otherwise I would not have sold it at all, because I ain’t a salesman type.  

The script is by far better than the novel because I have improved it long after the nover was published.
Its around 100 pages. Filmmakers say a page is roughly equal to a minute .... so it makes an hour and
forty minutes long film. The story line is exactly like the novel but the film improved as it is, differs in
some scenes that show action. ex. when Babile is chased into the woods by Eshetu, the driver,
practically nothing happens to him. He comes out of the forest unhurt. In the film he gets hurt, bruises
on his face and hands etc. making it look like he won't survive the challenge. 

Brango, ‘FIKER BEZEMENE SHIBIR’ is a contemporary story written for screen as a docudrama, the
depiction of an actual event in dramatic form, using actors and a full screenplay of high concept which
give the story idea both commercial and artistic potential. High concept basically means that the story
idea alone is sufficient to attract an audience regardless of reviews, reclaims and word of mouth. The
story of the 1967 Idget behibret Zemachs is the story of the men and women who are now in
government positions, in private business and off course in the hearts of many because many of those
brilliant young men and women have perished in the struggle for justice and democracy.  

Apart from that, my readers say, the ending of the story has emotionally satisfying resolution. So I
wanted the conclusion of the film to convey the dignity of the human spirit and a sense of hopen. As
you recall, no one gets killed or hurt at the protest march. Happy ending. 

As a mater fact, happy ending is good. Audiences go to movies to see problems solved and to identify
with characters who overcome insurmountable obstacles. it gives the audience a sense of hope and
satisfaction, even if their lives are in the crapper. 

Since my judgment could be biased and self-serving I had to ask for advice before i set a price tag on
the script, but these days its difficult to find honest and courageous people who would just say their
mind. Some even thoght I was braging when I told them about the someone asking me to buy my
script... because script sale is fairly unknown in our film culture. If you need a script, you don't buy it ...
you write it. I had to do the difficult part by myself... the pricing. 

Guess how much? You guess first Brango. Just to feel how it is. For instance, how much would you buy



it? See. You soon find yourself in a unique position where you withhold yourself not to offend and
sadden me, because anything you say bears a judgement which you are not sure of how I will take it. 

I will disclose after you. Deal? What do you say?  

Password.
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by password » Wed Dec 24, 2008 1:22 am

ፊልም ካምፓረዳ 
አቅረቢመዓዛ ገሰሰው 
ደራሲእስክንድር ታደሰ  
አሳተሚና አከፋፋይ ናሆም ሬከርድስ 
SHALOM VEDIO MEKELE 
IMAGINE PRODUCTION  

ገምጋሚ ፓስወርድ  

ታሪክ፣ 

ካምፓራዳ ስለምንድን ነው? 
ፊልምን አስመልክቶ እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲነሳ መልሱ በጥቂት ዓረፍተ ነግሮች የታሪኩን ዋና መስመር (Story line) ቁጭ
ሊያደርግ የሚችል መሆን አለበት። መልሱ የፊልሙን ታሪክ ዋና መስመር፣ ማለትም ፊልሙ ሊተርክልን የሚፈልገውን ዋናውን
ቁም ነጌር የሚጠቁም ይሆናል። እና ካምፓራዳ ስለ ምንድን ነው ስንል ፊልሙን ያየ ሰው ሁሉ የሚሰጠው መልስ ከሞላ ጎደል
አንድ አይነት መሆን አለበት።  

ለምሳሌ ፣ ፌርስት ብለድ ጆን ጄ ራምቦ የሚባል ቬትናም ውስጥ ያገለገለ ወታደር ወደ ስቴትስ ከተመለሰ በሁዋላ እንድ ትንሽ
ከትማ ውስጥ ገብቶ ከከተማይቱ ህግ አስከባሪዎች በተልይም ከሸሪፉ ጋር ባለምግባባቱ ምክንያት ግጭት ተፈጥሮ በሰውና በንብረት
ላይ ስለሚያደርሰው ጥፋት ነው።  

ሰማያዊ ፌረስ፣ አባይን እትንኖ ዝናብ በተፈለገው ቦታ እንዲጥል የሚቻልበትን ዘዴ ያጠና ምሁር ጥናቱን ተግባራዊ ለማድረግ
ሲጥር፣ በእንጻሩ ለሆዳቸው ያደሩ ጥቂት ሰዎች ኣላማው እንዳይሳካ ስለሚያደርጉት ሸፍጥ ነው።  

በዚህ መልክ የአንድን ፊልም ዋና የታሪክ መስመር መግለጽ ካልተቻለ፣ ታሪኩ ችግር እንዳለበት ነው የሚቆጠረው። የካምፓራዳን
ዋና የታሪክ መስመር በዚህ መልክ ማስቀመጥ አስቸጋሪ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አንዳንድ ተመልካቾች የዩንቨርስቲ ከምፓስ ህይወት
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እንዴት እንደሚመስል የሚያሳይ ፊልም ነው ሲሉት ሰምቻለሁ። ጸዲ እንኩዋን አልሰማች። ጸዲ ጸዳለ የምትባል ጉዋደኛዬ ነች።
እስሱዋ ብትሰማ እኔን ከምፓስ ያደርገኝ ነበር የምትለው። የማይመስል ነገር ስትሰማ ሁሌ እንዲያ ነው የምትለው። 

በነገራቸን ላይ የመቀሌ ዩኒቨርስቲ አዲስ ስለሆንም ይሁን ወይም ግንባታው በሚገባ ስላልተጠናቀ የዩንርስቲ ከምፓስ ድባብ
የሰፈነበት አይመስልም። ሜዳ፣ ሳር፣ ቅጠል አላየሁበትም። ሰኮላር መሳይ ጺማም ሰው፣ ራሰ በራ ዲን ዝር ውር አይሉበትም።
ተማሪዮቹ ራሳቸው የሚሰሩት ሆነ የሚናገሩት የዛን አይነት ከፍተኛ የትምህርት ተቁዋም ተማሪዎች የሚያደርጉት አይመስልም።  

ዩኒቭርስቲ ሲባል ለብዙዎች የቀድሞው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩንቬርስቲ ነው ማነጻጸሪያቸው። ያ ተቅዋም በኢትዮጵያ ሶሾ
ፖሊቲካዊ ሁነት ውስጥ በጎን ይሁን ክፉ ግን ከፍተኛ ሚና መጨወት የቻሉ ተማሪዎች ያፈራ ስለነበር በአጠቃላይ ዩኒቬርስቲ
ሲባል የሚታየው በክብር እይታ ነው። ከመምህራኑ ሆነ ከተማሪዎቹም የሚጠበቅ የእውቀት፣ የሀሳብ፣ የድርጊትና የንግግር ደረጃ
አለ ብዬ አምናለሁ። በዚህ ፤እምነቴ እያለሁ ዶርሚታሪ ውስጥ ቴዲ ቤር የሚያቅፉ ሴቶች ልጆች ሳይ በስልጣኔና በብስለት መሃል
ያለው ልዩነት ተምታቶብኝ ነበር። ይሄንን በተመለከተ ሰለ ፊልም ስቴጅ ዴኮና ስለሙድ ስዳስስ አንድ ቀን እመለስበታለሁ። አሁን
ወደ ተንሳሁበት ወደ ታሪክ መስመር። 

የታሪክ መስመር ማውጣጣት እንዳቃተኝ ተረድታ ነው መሰል ዋናዋ ገጸ ባህሪ, ገሊላ ራስዋ ሹክ ያለችን ነገር አለ። ፊልሙ
መጨረሻ ላይ፣ ዳኒ በመኪና አደጋ ከተለያት በሁዋላ፣ ሰዎችን እንደገና ማመን፣ ማፍቀር ቻልኩ የምተለው ነገር። ከዚህ በመነሳት
ነው አንድ የታሪኩ መስመር ሊሆን ይችላል የሚባል ነገር በስንት መከራ ያውጣጣሁት።  

ይኸው፣  
ካምፓራዳ፣ አንዲት ለአቅም ሄዋን ያላደረሰች ልጅ በእንጀራ አባትዋ በመደፈርዋ ምክንያት በሰዎች ላይ እምነት አጥታ ስትኖር
ከቆየች በሁዋላ፣ አንድ በእውነት የሚወዳት ልጅ በማግኘትዋ ሰዎችን እንደገና ማመንና ማፈቅር መቻልዋን የሚተርክ ፊልም ነው።
ይሄ ነው የታሪኩ ዋና መስመር። የአንድ ፊልም የታሪክ መስመር ከተቀየስ በሁዋላ ዝርዝር ትረካው፣ ቃለ ባህሪያቱና ትልሙ በዚያ
ዙሪያ ማጠንጠን አለበት። 

ካምፓራዳ ውስጥ የታዩት ዋና ዋና ትይንቶች በዋናው የታሪክ መስመር ዙሪያ ያጠነጠኑ ናቸውን? በርድ ምን ትየለሽ? ለመሆኑ
ፊልሙን አይተሽዋል?  

ይቀጥላል።  

መልካም ገና  

በነገራቸን ላይ ፊልምና መጽሀፍ ቆንጆ የገና ስጦታ ናቸው ይባላል፣ ምን ያህል እውነት ነው? አንዳዶቻችን ስጦታን የምንለካው
በገንዝብ ነው፣ ውድ እቃ ካልሆነ ደስ አይለንም። ፍቅራችንን በሚገባ የገለጽን አይመስለንም። ይሄ ተዲያ ትክክል ነው ትያለሽ፣
በርድ? 

ባለፈው አመት ለጉዋድኛዬ የስጠሁትን ልንገርሽ። ባለ ፈር የበርዶ ኮፍያ ነበር። ዋጋው ወደ 50 ዶላር ነው። እሱ ያመጣልኝ ግን
የ10 ዶላር መጽሀፍ ነበር። የጤናማ ምግቦች አስራር የሚያስረዳና የሚያሳይ መጽሀፍ። ከመቶ በላይ የሚሆኑ ሪሳፕ ይዞአል። ቤት
ውስጥ እስከሁን እንጠቀምበታለን። ቦርጭ ጀምሮኝ ነበር፣ የቆመው ከዚያ በሁዋላ ነው። እኔ የሰጠሁት የበረዶ ኮፍያ ግን ከሰቀለበት
ቁምሳጥን ወጥቶ አያውቅም። ከመጽሀፍ የሚበልጥ ስጦታ ታውቂ እንደሆን፣ በርድ ንገሪኝ።
ኮትኳች 
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ፊልም ካምፓረዳ 
አቅረቢ- መዓዛ ገሰሰው
ደራሲ - እስክንድር ታደሰ  
አሳተሚና አከፋፋይ- ናሆም ሬከርድስ 
SHALOM VEDIO MEKELE 
IMAGINE PRODUCTION  

ገምጋሚ ፓስወርድ  

ታሪክ፣ 

ካምፓራዳ ስለምንድን ነው? 
ፊልምን አስመልክቶ እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲነሳ መልሱ በጥቂት ዓረፍተ ነግሮች የታሪኩን ዋና መስመር (Story line) ቁጭ
ሊያደርግ የሚችል መሆን አለበት። መልሱ የፊልሙን ታሪክ ዋና መስመር፣ ማለትም ፊልሙ ሊተርክልን የሚፈልገውን ዋናውን
ቁም ነጌር የሚጠቁም ይሆናል። እና ካምፓራዳ ስለ ምንድን ነው ስንል ፊልሙን ያየ ሰው ሁሉ የሚሰጠው መልስ ከሞላ ጎደል
አንድ አይነት መሆን አለበት።  

ለምሳሌ ፣ ፌርስት ብለድ ጆን ጄ ራምቦ የሚባል ቬትናም ውስጥ ያገለገለ ወታደር ወደ ስቴትስ ከተመለሰ በሁዋላ እንድ ትንሽ
ከትማ ውስጥ ገብቶ ከከተማይቱ ህግ አስከባሪዎች በተልይም ከሸሪፉ ጋር ባለምግባባቱ ምክንያት ግጭት ተፈጥሮ በሰውና በንብረት
ላይ ስለሚያደርሰው ጥፋት ነው።  

ሰማያዊ ፌረስ፣ አባይን እትንኖ ዝናብ በተፈለገው ቦታ እንዲጥል የሚቻልበትን ዘዴ ያጠና ምሁር ጥናቱን ተግባራዊ ለማድረግ
ሲጥር፣ በእንጻሩ ለሆዳቸው ያደሩ ጥቂት ሰዎች ኣላማው እንዳይሳካ ስለሚያደርጉት ሸፍጥ ነው።  

በዚህ መልክ የአንድን ፊልም ዋና የታሪክ መስመር መግለጽ ካልተቻለ፣ ታሪኩ ችግር እንዳለበት ነው የሚቆጠረው። የካምፓራዳን
ዋና የታሪክ መስመር በዚህ መልክ ማስቀመጥ አስቸጋሪ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አንዳንድ ተመልካቾች የዩንቨርስቲ ከምፓስ ህይወት
እንዴት እንደሚመስል የሚያሳይ ፊልም ነው ሲሉት ሰምቻለሁ። ጸዲ እንኩዋን አልሰማች። ጸዲ ጸዳለ የምትባል ጉዋደኛዬ ነች።
እስሱዋ ብትሰማ እኔን ከምፓስ ያደርገኝ ነበር የምትለው። የማይመስል ነገር ስትሰማ ሁሌ እንዲያ ነው የምትለው። 

በነገራቸን ላይ የመቀሌ ዩኒቨርስቲ አዲስ ስለሆንም ይሁን ወይም ግንባታው በሚገባ ስላልተጠናቀ የዩንርስቲ ከምፓስ ድባብ
የሰፈነበት አይመስልም። ሜዳ፣ ሳር፣ ቅጠል አላየሁበትም። ሰኮላር መሳይ ጺማም ሰው፣ ራሰ በራ ዲን ዝር ውር አይሉበትም።
ተማሪዮቹ ራሳቸው የሚሰሩት ሆነ የሚናገሩት የዛን አይነት ከፍተኛ የትምህርት ተቁዋም ተማሪዎች የሚያደርጉት አይመስልም።  

ዩኒቭርስቲ ሲባል ለብዙዎች የቀድሞው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩንቬርስቲ ነው ማነጻጸሪያቸው። ያ ተቅዋም በኢትዮጵያ ሶሾ
ፖሊቲካዊ ሁነት ውስጥ በጎን ይሁን ክፉ ግን ከፍተኛ ሚና መጨወት የቻሉ ተማሪዎች ያፈራ ስለነበር በአጠቃላይ ዩኒቬርስቲ

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


ሲባል የሚታየው በክብር እይታ ነው። ከመምህራኑ ሆነ ከተማሪዎቹም የሚጠበቅ የእውቀት፣ የሀሳብ፣ የድርጊትና የንግግር ደረጃ
አለ ብዬ አምናለሁ። በዚህ ፤እምነቴ እያለሁ ዶርሚታሪ ውስጥ ቴዲ ቤር የሚያቅፉ ሴቶች ልጆች ሳይ በስልጣኔና በብስለት መሃል
ያለው ልዩነት ተምታቶብኝ ነበር። ይሄንን በተመለከተ ሰለ ፊልም ስቴጅ ዴኮና ስለሙድ ስዳስስ አንድ ቀን እመለስበታለሁ። አሁን
ወደ ተንሳሁበት ወደ ታሪክ መስመር። 

የታሪክ መስመር ማውጣጣት እንዳቃተኝ ተረድታ ነው መሰል ዋናዋ ገጸ ባህሪ, ገሊላ ራስዋ ሹክ ያለችን ነገር አለ። ፊልሙ
መጨረሻ ላይ፣ ዳኒ በመኪና አደጋ ከተለያት በሁዋላ፣ ሰዎችን እንደገና ማመን፣ ማፍቀር ቻልኩ የምተለው ነገር። ከዚህ በመነሳት
ነው አንድ የታሪኩ መስመር ሊሆን ይችላል የሚባል ነገር በስንት መከራ ያውጣጣሁት።  

ይኸው፣  
ካምፓራዳ፣ አንዲት ለአቅም ሄዋን ያላደረሰች ልጅ በእንጀራ አባትዋ በመደፈርዋ ምክንያት በሰዎች ላይ እምነት አጥታ ስትኖር
ከቆየች በሁዋላ፣ አንድ በእውነት የሚወዳት ልጅ በማግኘትዋ ሰዎችን እንደገና ማመንና ማፈቅር መቻልዋን የሚተርክ ፊልም ነው።
ይሄ ነው የታሪኩ ዋና መስመር። የአንድ ፊልም የታሪክ መስመር ከተቀየስ በሁዋላ ዝርዝር ትረካው፣ ቃለ ባህሪያቱና ትልሙ በዚያ
ዙሪያ ማጠንጠን አለበት። 

ካምፓራዳ ውስጥ የታዩት ዋና ዋና ትይንቶች በዋናው የታሪክ መስመር ዙሪያ ያጠነጠኑ ናቸውን? በርድ ምን ትየለሽ? ለመሆኑ
ፊልሙን አይተሽዋል?  

ይቀጥላል።  

መልካም ገና  

በነገራቸን ላይ ፊልምና መጽሀፍ ቆንጆ የገና ስጦታ ናቸው ይባላል፣ ምን ያህል እውነት ነው? አንዳዶቻችን ስጦታን የምንለካው
በገንዝብ ነው፣ ውድ እቃ ካልሆነ ደስ አይለንም። ፍቅራችንን በሚገባ የገለጽን አይመስለንም። ይሄ ተዲያ ትክክል ነው ትያለሽ፣
በርድ? 

ባለፈው አመት ለጉዋድኛዬ የስጠሁትን ልንገርሽ። ባለ ፈር የበርዶ ኮፍያ ነበር። ዋጋው ወደ 50 ዶላር ነው። እሱ ያመጣልኝ ግን
የ10 ዶላር መጽሀፍ ነበር። የጤናማ ምግቦች አስራር የሚያስረዳና የሚያሳይ መጽሀፍ። ከመቶ በላይ የሚሆኑ ሪሳፕ ይዞአል። ቤት
ውስጥ እስከሁን እንጠቀምበታለን። ቦርጭ ጀምሮኝ ነበር፣ የቆመው ከዚያ በሁዋላ ነው። እኔ የሰጠሁት የበረዶ ኮፍያ ግን ከሰቀለበት
ቁምሳጥን ወጥቶ አያውቅም። ከመጽሀፍ የሚበልጥ ስጦታ ታውቂ እንደሆን፣ በርድ ንገሪኝ።
ኮትኳች 
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አሳተሚና አከፋፋይ- ናሆም ሬከርድስ 
SHALOM VEDIO MEKELE 
IMAGINE PRODUCTION 

ገምጋሚ ፓስወርድ 

ታሪክ፣  

ካምፓራዳ ስለምንድን ነው?  
ፊልምን አስመልክቶ እንዲህ አይነት ጥያቄ ሲነሳ መልሱ በጥቂት ዓረፍተ ነግሮች የታሪኩን ዋና መስመር (Story line) ቁጭ
ሊያደርግ የሚችል መሆን አለበት። መልሱ የፊልሙን ታሪክ ዋና መስመር፣ ማለትም ፊልሙ ሊተርክልን የሚፈልገውን
ዋናውን ቁም ነጌር የሚጠቁም ይሆናል። እና ካምፓራዳ ስለ ምንድን ነው ስንል ፊልሙን ያየ ሰው ሁሉ የሚሰጠው መልስ
ከሞላ ጎደል አንድ አይነት መሆን አለበት። 

ለምሳሌ ፣ ፌርስት ብለድ ጆን ጄ ራምቦ የሚባል ቬትናም ውስጥ ያገለገለ ወታደር ወደ ስቴትስ ከተመለሰ በሁዋላ እንድ ትንሽ
ከትማ ውስጥ ገብቶ ከከተማይቱ ህግ አስከባሪዎች በተልይም ከሸሪፉ ጋር ባለምግባባቱ ምክንያት ግጭት ተፈጥሮ በሰውና
በንብረት ላይ ስለሚያደርሰው ጥፋት ነው። 

ሰማያዊ ፌረስ፣ አባይን እትንኖ ዝናብ በተፈለገው ቦታ እንዲጥል የሚቻልበትን ዘዴ ያጠና ምሁር ጥናቱን ተግባራዊ ለማድረግ
ሲጥር፣ በእንጻሩ ለሆዳቸው ያደሩ ጥቂት ሰዎች ኣላማው እንዳይሳካ ስለሚያደርጉት ሸፍጥ ነው። 

በዚህ መልክ የአንድን ፊልም ዋና የታሪክ መስመር መግለጽ ካልተቻለ፣ ታሪኩ ችግር እንዳለበት ነው የሚቆጠረው።
የካምፓራዳን ዋና የታሪክ መስመር በዚህ መልክ ማስቀመጥ አስቸጋሪ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። አንዳንድ ተመልካቾች የዩንቨርስቲ
ከምፓስ ህይወት እንዴት እንደሚመስል የሚያሳይ ፊልም ነው ሲሉት ሰምቻለሁ። ጸዲ እንኩዋን አልሰማች። ጸዲ ጸዳለ
የምትባል ጉዋደኛዬ ነች። እስሱዋ ብትሰማ እኔን ከምፓስ ያደርገኝ ነበር የምትለው። የማይመስል ነገር ስትሰማ ሁሌ እንዲያ
ነው የምትለው።  

በነገራቸን ላይ የመቀሌ ዩኒቨርስቲ አዲስ ስለሆንም ይሁን ወይም ግንባታው በሚገባ ስላልተጠናቀ የዩንርስቲ ከምፓስ ድባብ
የሰፈነበት አይመስልም። ሜዳ፣ ሳር፣ ቅጠል አላየሁበትም። ሰኮላር መሳይ ጺማም ሰው፣ ራሰ በራ ዲን ዝር ውር አይሉበትም።
ተማሪዮቹ ራሳቸው የሚሰሩት ሆነ የሚናገሩት የዛን አይነት ከፍተኛ የትምህርት ተቁዋም ተማሪዎች የሚያደርጉት
አይመስልም። 

ዩኒቭርስቲ ሲባል ለብዙዎች የቀድሞው የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩንቬርስቲ ነው ማነጻጸሪያቸው። ያ ተቅዋም በኢትዮጵያ ሶሾ
ፖሊቲካዊ ሁነት ውስጥ በጎን ይሁን ክፉ ግን ከፍተኛ ሚና መጨወት የቻሉ ተማሪዎች ያፈራ ስለነበር በአጠቃላይ ዩኒቬርስቲ
ሲባል የሚታየው በክብር እይታ ነው። ከመምህራኑ ሆነ ከተማሪዎቹም የሚጠበቅ የእውቀት፣ የሀሳብ፣ የድርጊትና የንግግር
ደረጃ አለ ብዬ አምናለሁ። በዚህ ፤እምነቴ እያለሁ ዶርሚታሪ ውስጥ ቴዲ ቤር የሚያቅፉ ሴቶች ልጆች ሳይ በስልጣኔና
በብስለት መሃል ያለው ልዩነት ተምታቶብኝ ነበር። ይሄንን በተመለከተ ሰለ ፊልም ስቴጅ ዴኮና ስለሙድ ስዳስስ አንድ ቀን
እመለስበታለሁ። አሁን ወደ ተንሳሁበት ወደ ታሪክ መስመር።  

የታሪክ መስመር ማውጣጣት እንዳቃተኝ ተረድታ ነው መሰል ዋናዋ ገጸ ባህሪ, ገሊላ ራስዋ ሹክ ያለችን ነገር አለ። ፊልሙ
መጨረሻ ላይ፣ ዳኒ በመኪና አደጋ ከተለያት በሁዋላ፣ ሰዎችን እንደገና ማመን፣ ማፍቀር ቻልኩ የምተለው ነገር። ከዚህ
በመነሳት ነው አንድ የታሪኩ መስመር ሊሆን ይችላል የሚባል ነገር በስንት መከራ ያውጣጣሁት። 



ይኸው፣ 
ካምፓራዳ፣ አንዲት ለአቅም ሄዋን ያላደረሰች ልጅ በእንጀራ አባትዋ በመደፈርዋ ምክንያት በሰዎች ላይ እምነት አጥታ ስትኖር
ከቆየች በሁዋላ፣ አንድ በእውነት የሚወዳት ልጅ በማግኘትዋ ሰዎችን እንደገና ማመንና ማፈቅር መቻልዋን የሚተርክ ፊልም
ነው። ይሄ ነው የታሪኩ ዋና መስመር። የአንድ ፊልም የታሪክ መስመር ከተቀየስ በሁዋላ ዝርዝር ትረካው፣ ቃለ ባህሪያቱና
ትልሙ በዚያ ዙሪያ ማጠንጠን አለበት።  

ካምፓራዳ ውስጥ የታዩት ዋና ዋና ትይንቶች በዋናው የታሪክ መስመር ዙሪያ ያጠነጠኑ ናቸውን? በርድ ምን ትየለሽ? ለመሆኑ
ፊልሙን አይተሽዋል? 

ይቀጥላል። 

መልካም ገና 

በነገራቸን ላይ ፊልምና መጽሀፍ ቆንጆ የገና ስጦታ ናቸው ይባላል፣ ምን ያህል እውነት ነው? አንዳዶቻችን ስጦታን የምንለካው
በገንዝብ ነው፣ ውድ እቃ ካልሆነ ደስ አይለንም። ፍቅራችንን በሚገባ የገለጽን አይመስለንም። ይሄ ተዲያ ትክክል ነው
ትያለሽ፣ በርድ? 

ባለፈው አመት ለጉዋድኛዬ የስጠሁትን ልንገርሽ። ባለ ፈር የበርዶ ኮፍያ ነበር። ዋጋው ወደ 50 ዶላር ነው። እሱ ያመጣልኝ ግን
የ10 ዶላር መጽሀፍ ነበር። የጤናማ ምግቦች አስራር የሚያስረዳና የሚያሳይ መጽሀፍ። ከመቶ በላይ የሚሆኑ ሪሳፕ ይዞአል።
ቤት ውስጥ እስከሁን እንጠቀምበታለን። ቦርጭ ጀምሮኝ ነበር፣ የቆመው ከዚያ በሁዋላ ነው። እኔ የሰጠሁት የበረዶ ኮፍያ ግን
ከሰቀለበት ቁምሳጥን ወጥቶ አያውቅም። ከመጽሀፍ የሚበልጥ ስጦታ ታውቂ እንደሆን፣ በርድ ንገሪኝ።

ፓስ..ሻ አማን ባማን ...? ስጦታ ስትል.....ለኔ መችም ከ አልማዝ ይልቅ መጽሀፍ ና ፊልም ስጦታ ብሎ የሚሰጠኝ ሰው አንጀቴ
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ብትን...እያልኩ ነው......ግምባር ላስመታ ብዮ ነው ገባ ያልኩት ..........ካምፓራዳ እንዴት እንደሆነ አላውቅም በጣም ኢንጆይ
ያረኩት ፊልም ነው......ትንሽ ቆየት ብሎል ካየሁት ለነገሩ ግን ልጁ ስሙ ጠፋኝማ.....ድሬድ ነገሩ ....መጨረሻ ለይ በመኪና
የተገጨው ልጅ ጎበዝ አክተር ነው .........በደንብ ተውኖታል እላልሁ ...ክምፓራዳ ምንማለት እንደሆነ ግን አስካሁን
አልገባኝም........እንግዳ ቢጤ ቤት ወስጥ አለኝ ...እስቲ ቆይቼ ብቅ ልበል.........
“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
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ፊልም - ካምፓረዳ 
አቅረቢ - መዓዛ ገሰሰው 
ስክሪፕት ጽሀፊ - እስክንድር ታደሰ  
አሳተሚና አከፋፋይ- ናሆም ሬከርድስ 
ደራሲና ዳይሬክተር - ለጥበብ መኮንን 
SHALOM VEDIO MEKELE 
IMAGINE PRODUCTION 

ገምጋሚ ፓስወርድ  

ካምፓራዳ ውስጥ የታዩት ዋና ዋና ትይንቶች በዋናው የታሪክ መስመር ዙሪያ ያጠነጠኑ ናቸውን? የሚል ጥያቄ አንስቼ ነበር። ይህን
ጥያቄ ለመመለስ ዋና ዋና ትይንቶች ከሚባሉት ውስጥ አንድ ሁለቱን አንስቼ ማገላበጥ ይኖርብኛል። 
መጀምሪያ ላይ የሶሻል ሳይንስ መምህሩ(ደራሲ-ዳይረክተር ለጥበብ መኮንን ይመስለኛል) ለተማሪዎቹ ሰጥቶአቸው የነበረ የቡድን
ሥራ በደንብ እንዳልተሰራና በሌላ ርእስ እንደገና እንዲጽፉ ሲያዘቸው የነበርውን የክፍል ውስጥ ትይንት እወስዳልሁ። ይህ ትይንት
ዋናዎቹን ገ/ባህሪያትና መቸቱን ከሞላ ጎደል አስተዋውቆአል። ዳኒኤልና ገሊላ (መሪ ገ-ባህሪያት) የሚገናኙት እዚህ ትይንት ውስጥ
ነው። የትይንቱን ሰፊ ጊዜ የያዘው የመምህሩ ንግግር ነው። በዚህ ንግግሩ ውስጥ ከታሪኩ ዋና መስመር፣ ማለትም በሚያምኑትና
በሚወዱት ሰው ስለ መደፈር ፣ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የነካካው ነገር እንዳለ እስኪ እንመልከት። እግረ መንገዳችንን
የመምህራንን የቁዋንቁዋ ጥራት ዳስሰን እናልፋለን።  

መምህሩ  
ኢንቴርስቲንግ ፖይንትስ ማንሳት ስትችሉ ሁላችሁም ያነሳቸሁት ታይትል በጋዜጣና በሬዲዮ የሰለቸውን ነው። ስለዚህ በእንድ
ታይትል ተስማምተን ሌላ አሳይመንት ትሰራላችሁ። 
ተማሪዎቹ ያግሮመርማሉ፣ ዳንኤል (በርድ ድሬድ ነገር ያልሽው ልጅ) የደካከመው ይመስላል።  

መምህሩ  

ኖ ኖ የግድ ነው፣ አንድ የናንተን ታይትል ፎርዎርድ አድርጉልኝ ሲርይስሊ፣ አንድ ታይትል ላይ እንስማማ፣ ዳንኤል ፔይ
አቴንሽን፣ እንዴ የት ነበርክ፣ ዲስከስ አይደለም እንዴ እያደረግን ያለነው፣ 
ኦኬ ፋይን፣ ራሴ አንድ ታይትል እሰጣችሁዋለው፣ ቦሪንግ እንዳይሆን ነው፣ ኦኬ  

የኤይድስ አዌርነስ አይደለም ችግራችን፣ ገጠር ብትሄዱ ስለ ኤይድስ ኤቭሪ ቦዲ ኢንፎርሜሽን ደርሶታል። ችግሩ ምንድን ነው?
ሬቱእስካሁን ድረስ እየጨመረ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን ኮዙ የትጋ ነው ብለን ነው መጀመር ያለብን።  

አሁን ወደ ዩኒቨርስቲ እንምጣ። ዩኒቭርስቲ ላይፍ ውስጥ ሬሌሽንሺፕ አለ፣ አይደለም። በዚህ እድሜ ኦልሞስት አንአቮይዳብል
ነው። እና ሬሌሽንሺፕ ውስጥ ስንገባ ምን አይነት አቲትዩድ ለፓርትነራችን ይዘን እንገባለን። አንድ ሰው አላማ ኖሮት ነገን የሚመኝ
ከሆን፣ ያንኑ ነገር ለፓርትነሩ መመኘት ይኖርበታል። ስለዚህ ሬሌሽንሺፕ ውስጥ ስንገባ ለፓርትነራችን ያለን አመለካከት ሁሉንም
ነገር ዲፋይን ያደርገዋል። ፕላስ ለበሽታው[/color] ኮዝ[/color] ከመሆን ያድነናል። በዚህ ላይ ከ15 ፔጅ ያልበለጠ ትሰራላችሁ
ማለት ነው።  



ተማሪዎች ያጉረመርማሉ።  
መምህሩ  
ኖ ኖ ማለት ይሄን (ተማሪዎች በፊት የጸፉትን) በምንም አይነት ግረድ አላደርገውም። 
እንዳለፈው የምትተዋወቁ አብራቸሁ አትሰሩም፣ አሁን ራንደምሊ ነው፣ 
ዳኒኤልና ገሊላ በዚህ የቤት ስራ ምክንያት ነው የሚገናኑት። 

ይህ ትይንት በብዙ የጀብድ ወይም የሚሽን ፊልሞች ላይ እንደሚታየው፣ የተለመደውን የሚሽን የተልዕኮ ትይንት ይመስላል።
ዋናው ገ/ባህሪ ተጠርቶ አንድ ችግር እንዲፈታ ሲነገርው የምናየው አይነት።  
እንዲ አይነት ችግር ተከስቶአል፣ ይህን ችግር በዚህ መልኩ ካለፈታነው እንዲህ አይነት አድጋ ያስከትላልና በአስቸኩይ ሄድህ
ችግሩን እንድትፈታ ታዘሀል። ሲባል የምናየው አይነት...  
እንዲህ ቁልጭ ያለ አላማ ባይታይበትም በአቀራረቡ ካምፓራዳ እዚህ ላይ የሚሽን ትይንት ነበር ያሳየን። እዛ ትይንት ውስጥ
ከታሪኩን ዋና መስመር ማለትም በምታምነው ሰው ከመደፈር ጋር የሚዛመድ ነገር አላየሁም። 

በሚቀጥለው የራት ገብዣ ላይ የነበረውን ትይንት እዳስሳለሁ።  
በርድ፣ ራት ከዳኒና ከገሊላ ጋር እንዳትቀሪ። ዳኒ የሚነግረን የሶፕ አሰራር አለ እንዳያመልጠሽ።  

እስከዚያው 

መልካም ገና  
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3.  

ካምፓራዳ ውስጥ የታዩት ዋና ዋና ትይንቶች በዋናው የታሪክ መስመር ዙሪያ ያጠነጠኑ ናቸውን? የሚል ጥያቄ አንስቼ ነበር። ይህን
ጥያቄ ለመመለስ ዋና ዋና ትይንቶች ከሚባሉት ውስጥ አንዱን፣ ማለትም የትምህርት ክፍል ውስጥ ትይንትን ከዚህ በፊት
በተቀመጠው ጽሁፍ ውስጥ አስነብቤአለሁ። ቀጥዬ የሬስቶራንቱን ትይንት በአጭሩ እዳስስና ከዋናው የታሪክ መስመር ዙሪያ
መጠንጠኑን እንመረምራለን።  

የሬስቶራንቱ ትይንት በሁለቱ ገ-ባህሪያት ማለትም በዳንኤልና በገሊላ መሀል የስሜት መለዋወጥና መገናኘት የታየበት፣ ዳንኤል
ውስጡን ገልጦ ለገሊላ ያሳየበት ነው። ስለ ጓደኛው ስለሜሮን አንስቶ፣ በመሀላቸው መግባባት እንደሌለ ሁሉ ይገልጽላታል።  
"የኔና የሜሮን ቴስት በጣም የተለያይ ነው።" የሚለው እዚህ ትይንት ውስጥ ነው።  

ከዚህ በኍላ ራት ቀርቦ እየበሉ ስለምግብ አሰራርና ጣእም ሲያወሩ የዳንኤል እናት ስልክ ይደውሉና ያቁርጣቸዋል። እዚህ ላይ
ይመስለኛል ገሊላ ራስዋ ስለቤተስቦችዋ የምታስበው። በዚህ ሀሳብ ውስጥ አስቃቂው ትዝታዋ ይመጣል። ያ የምትወደውና
የምታምነው አባትዋ፣( እንጀራ አባትዋ፣) አስገድዶ ሲደፍራት ይታያታል። ይህ በልጅነት ጊዜ ያሳለፍችው የስቃይ ህይወት
ካደግችም በሁዋላ አለመሻሩንና አዲስ ህይወት፣ አዲስ ግንኙንት በሞከረች ቁጥር ከትዝታዋ መህደር እያፈተለከ ስላምና ጤና
እንደሚነሳት እናውቃለን። ግን ይህን የምናውቀው በጣም ዘግይተን ነው። ፊልሙ ተገባድዶ 60ኛ ደቂቀ ውስጥ ከገባን በሁዋላ።
በመሰረቱ የዋናው ገጸባህሪ ዋና ችግር የፊልሙ መግቢያ ክፍል ውስጥ መቅረብ ነበረበት። ይህ ማለት ካምፓራዳ 110 ደቂቃዎች
የሚወስድ ፊልም እንድመሆኑ መጠን በመጀመሪያው 30 ደቂቆች ውስጥ ማሳየት የነበረበት ትይንት መሃል ላይ አድርጎታል። ከዚህ
በሁዋላ የሚቀረው የ 50 ደቂቃ ጊዜ ታሪኩን በተገቢው መንገድ ለመጨረስ ስለማይበቃ ደራሲው ገጽባህሪያትን ፣ ከታሪኩ ጋር
በምንም የማይገናኝ ድንገተኘ አደጋ ማጥፋትና ታሪኩን ማቆም ይገደዳል። ዳኒኤል ድንገተኛ የመኪና አደጋ ሰልባ የሆነው በዚህ
ምክንያት ማለት ይቻላል።  

የፊልምና የልቦለድ ደራሲያን ታሪካቸውን በመግቢያ፣ ማበልጸጊያና መደምደሚያ ከፋፍለው የሚያቀርቡ ከሆነ፣ መግቢያና
መደምደሚያው እኩል ገጻት ሲይዙ ማበልጸጊያው ማለትም መሀሉ የሁለቱን ድምር ገጻት ሊይዝ እንደሚገባ የሙያው ምሁራን
ያሰተምራሉ። በዚህ መሰርት የካምፓራዳን ታሪክ ብንከፋፍለው ዳንኤልና ገሊላ ፍቅር ሲጀመሩ እንዲሁም ገሊላ በህጻንነትዋ
የደረስባት የስነ ልቦና ምት በማህበረዊና በፍቅር ህይወትዋ ላይ ያለውን አሉታዊ ተጽእኖ በመግቢያው ውስጥ ማሳየት መቻል
ይገባዋል። ያን አድርጎ ቢሆን ኖሮ ፊልሙ መበልጸጊያ ክፍል ውስጥ ገሊላ ከችግሩዋ ለመውጣት፣ ከውስጥ ህመምዋ ለመዳን
የተለያይ ህክምናና ርዳታ ስትሞክር የማሳያ ጊዜ ባገኘ ነበር።  

የታሪኩ ጭብጥ ትምህርተዊና ወቅተዊነትም ያለው የህብረተሰብ ችግር ነው። ሴቶች ልጆች በሚያምኑት ሰው፣( አባት፣ ወንድም፣
መምህር ወዘተ) ተገድደው የመደፈራችውን ያህል በማያውቁትና በማይወዱት ሰው ክብረ አንስታይነታቸውና ስብእናቸው
እስኪፈርስ ይደፈራሉ። የካምፓራደ ደራሲው፣ ከዚህ በስብእና ላይ የሚደረግ አስቀቂ ወረራ በሁዋላ ሴቶች ልጆች
የሚደርሰባቸውን የስነ ልቦና መታወክና የአእምሮ ቀውስ በሚገባ አጥንቶ በትረካው ውስጥ ቢያካትት ኖሮ ፊልሙ እጅግ
ትምህርተዊና በኢትዮጵያ ፊልምና ልቦለዶች ያልተዳስስ አዲስ አድማስ ባሳየን ነበር። የፊልሙ ታሪክ አላማ ችግሩንና መፍትሄውን
ለህብረተሰቡ ማሳየት እስከሆን ድረስ፣ በተመሰሳይ ችግር የሚሰቃዩ ሴቶች መፍትሄ መኖሩን እንዲያውቁ እስከሆነ ድረስ ደባብሶ
ማለፉ ትርጉም የለውም።  

ገሊላ የደረሰባት በደል በአብዛኛው ህይወትዋ ላይ ችግር ሲያስከትል እይታይም። በትምህርት ጎበዝ ነች። አንጋገርዋ በሳል ነው።
ራስዋን ትጠብቃለች። የደረሰባት ግፍ ሊያስከትል የሚችለውን የስነ አእምሮ ችግር እንዴት እንደተጋፈጠችው ግልጽ ባይሆንም
የተረዳችው በመንፈሰዊ ሀይል እምነት ይመስላል። ቤተክርስቲያ ተሳላሚነትዋን በርቀትም ቢሆን አሳይቶናል። አልያ ግን
ተመሳሳይ በደል የሚደርስባቸው ሴቶች አስቸኳይ ርዳታ ከላገኙ ህይወታቸው ለመበላሸት ያለው እድል ስፊ መሆኑን ነው
የማውቀው። ከተስፋ መቁረጥና ራስን አሳንሶ ከማይት የሚመነጭ የእጫሽነት፣ የጠጭነትና የአምንዝራነት አባዜ ይጠናወትዋል



እንጂ እንድ ገሊላ አይነት ቅድስት ባህሪ ሊወጣቸው ያለው እድል ኢምንት ነው።  

የፊልሙ ሁለተኛው ክፍል፣ ማለትም ማበልጸጊያው ከላይ የጠቀስኩትን ችግር የሚዳስስ ቢሆንና ዳንኤል ከዚህ ችግር
የምትወጣበትን ሳይንሰዊ ብልሀት ቢያመላክታት ወይም የስነልቦና ሳይንስ ምሁር ዘንድ ቢወስዳትና በመጨረሻ የሱ ፍቅር
በታከልበት ሁኔታ ስትፈወስ የምናይበት ቢሆን የታሪኩ ዋና መስመር ሀዲዱን ሳይለቅ ከፍጻሜው ደረሰ እል ነበር። ገሊላ ላይ
የደረሰው በደል ዳንኤልን ለማፍቀር እምብዛም ኣላስቸገራትም። ካላስቸገራት ደግሞ ደራሲው በገሊላ ላይ የደርስባትን በድል
አቃሎታል ማለት ነው። ይህ መስረታዊ ስህተት ነው። የታሪኩን ዋና መንስኤ ማቃለል የታሪኩን ከብደት  ይዞት ወደታች የሚወርድ
አጉል ስህተት ነው። ገሊላ የደረስባት በደል በዳንኤልና በእስዋ መሀል ላለው ፍቅር እንቅፋትነቱ ጎልቶ መታየት ነበረበት ነው
የምለው።  
ይህን የምለው ፊልም ሰሪው ያቀደው ትክክል አይደለም፣ የኔን ቢስራ ይሻለዋል ለማለት እይደልም። እህስ? ፊልሙ ገሊላ ላይ
የደረሰውን በደል ካሳየን ዘንዳ በደሉ የሚያስከትለውንም ችግር ማሳየት የግድ ስለሆነ ነው። የፊልሙ ታሪክ ደግሞ ገጸባህሪዋ ከዚያ
ችግር የምትወጣበትን መንገድ ማሳየት ይሆናል። ጋቢቶ። 

በርድዬ ለዘሬ እዚህ ይብቃኝ።  

ግምገማዬ ቁንጽል ነው። ያተኮረው በአንድ ርእስ ላይ ብቻ ነው። በታሪክ መስመር ላይ (story line)።  
ይህን በተመለከተ ከታዳሚዮች ጥያቄ ወይም አስተያየት ከመጣ መልስ እሰጣለሁ። አለበለዚያ በሌላ ፊልም እስክንገናኝ ደህና
በደህና።  
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ካምፓራዳ ውስጥ የታዩት ዋና ዋና ትይንቶች በዋናው የታሪክ መስመር ዙሪያ ያጠነጠኑ ናቸውን? የሚል ጥያቄ አንስቼ ነበር። ይህን
ጥያቄ ለመመለስ ዋና ዋና ትይንቶች ከሚባሉት ውስጥ አንዱን፣ ማለትም የትምህርት ክፍል ውስጥ ትይንትን ከዚህ በፊት
በተቀመጠው ጽሁፍ ውስጥ አስነብቤአለሁ። ቀጥዬ የሬስቶራንቱን ትይንት በአጭሩ እዳስስና ከዋናው የታሪክ መስመር ዙሪያ
መጠንጠኑን እንመረምራለን።  

የሬስቶራንቱ ትይንት በሁለቱ ገ-ባህሪያት ማለትም በዳንኤልና በገሊላ መሀል የስሜት መለዋወጥና መገናኘት የታየበት፣ ዳንኤል
ውስጡን ገልጦ ለገሊላ ያሳየበት ነው። ስለ ጓደኛው ስለሜሮን አንስቶ፣ በመሀላቸው መግባባት እንደሌለ ሁሉ ይገልጽላታል።  
"የኔና የሜሮን ቴስት በጣም የተለያይ ነው።" የሚለው እዚህ ትይንት ውስጥ ነው።  

ከዚህ በኍላ ራት ቀርቦ እየበሉ ስለምግብ አሰራርና ጣእም ሲያወሩ የዳንኤል እናት ስልክ ይደውሉና ያቁርጣቸዋል። እዚህ ላይ
ይመስለኛል ገሊላ ራስዋ ስለቤተስቦችዋ የምታስበው። በዚህ ሀሳብ ውስጥ አስቃቂው ትዝታዋ ይመጣል። ያ የምትወደውና
የምታምነው አባትዋ፣( እንጀራ አባትዋ፣) አስገድዶ ሲደፍራት ይታያታል። ይህ በልጅነት ጊዜ ያሳለፍችው የስቃይ ህይወት
ካደግችም በሁዋላ አለመሻሩንና አዲስ ህይወት፣ አዲስ ግንኙንት በሞከረች ቁጥር ከትዝታዋ መህደር እያፈተለከ ስላምና ጤና
እንደሚነሳት እናውቃለን። ግን ይህን የምናውቀው በጣም ዘግይተን ነው። ፊልሙ ተገባድዶ 60ኛ ደቂቀ ውስጥ ከገባን በሁዋላ።
በመሰረቱ የዋናው ገጸባህሪ ዋና ችግር የፊልሙ መግቢያ ክፍል ውስጥ መቅረብ ነበረበት። ይህ ማለት ካምፓራዳ 110 ደቂቃዎች
የሚወስድ ፊልም እንድመሆኑ መጠን በመጀመሪያው 30 ደቂቆች ውስጥ ማሳየት የነበረበት ትይንት መሃል ላይ አድርጎታል። ከዚህ
በሁዋላ የሚቀረው የ 50 ደቂቃ ጊዜ ታሪኩን በተገቢው መንገድ ለመጨረስ ስለማይበቃ ደራሲው ገጽባህሪያትን ፣ ከታሪኩ ጋር
በምንም የማይገናኝ ድንገተኘ አደጋ ማጥፋትና ታሪኩን ማቆም ይገደዳል። ዳኒኤል ድንገተኛ የመኪና አደጋ ሰልባ የሆነው በዚህ
ምክንያት ማለት ይቻላል።  

የፊልምና የልቦለድ ደራሲያን ታሪካቸውን በመግቢያ፣ ማበልጸጊያና መደምደሚያ ከፋፍለው የሚያቀርቡ ከሆነ፣ መግቢያና
መደምደሚያው እኩል ገጻት ሲይዙ ማበልጸጊያው ማለትም መሀሉ የሁለቱን ድምር ገጻት ሊይዝ እንደሚገባ የሙያው ምሁራን
ያሰተምራሉ። በዚህ መሰርት የካምፓራዳን ታሪክ ብንከፋፍለው ዳንኤልና ገሊላ ፍቅር ሲጀመሩ እንዲሁም ገሊላ በህጻንነትዋ
የደረስባት የስነ ልቦና ምት በማህበረዊና በፍቅር ህይወትዋ ላይ ያለውን አሉታዊ ተጽእኖ በመግቢያው ውስጥ ማሳየት መቻል
ይገባዋል። ያን አድርጎ ቢሆን ኖሮ ፊልሙ መበልጸጊያ ክፍል ውስጥ ገሊላ ከችግሩዋ ለመውጣት፣ ከውስጥ ህመምዋ ለመዳን
የተለያይ ህክምናና ርዳታ ስትሞክር የማሳያ ጊዜ ባገኘ ነበር።  

የታሪኩ ጭብጥ ትምህርተዊና ወቅተዊነትም ያለው የህብረተሰብ ችግር ነው። ሴቶች ልጆች በሚያምኑት ሰው፣( አባት፣ ወንድም፣
መምህር ወዘተ) ተገድደው የመደፈራችውን ያህል በማያውቁትና በማይወዱት ሰው ክብረ አንስታይነታቸውና ስብእናቸው
እስኪፈርስ ይደፈራሉ። የካምፓራደ ደራሲው፣ ከዚህ በስብእና ላይ የሚደረግ አስቀቂ ወረራ በሁዋላ ሴቶች ልጆች
የሚደርሰባቸውን የስነ ልቦና መታወክና የአእምሮ ቀውስ በሚገባ አጥንቶ በትረካው ውስጥ ቢያካትት ኖሮ ፊልሙ እጅግ
ትምህርተዊና በኢትዮጵያ ፊልምና ልቦለዶች ያልተዳስስ አዲስ አድማስ ባሳየን ነበር። የፊልሙ ታሪክ አላማ ችግሩንና መፍትሄውን
ለህብረተሰቡ ማሳየት እስከሆን ድረስ፣ በተመሰሳይ ችግር የሚሰቃዩ ሴቶች መፍትሄ መኖሩን እንዲያውቁ እስከሆነ ድረስ ደባብሶ
ማለፉ ትርጉም የለውም።  

ገሊላ የደረሰባት በደል በአብዛኛው ህይወትዋ ላይ ችግር ሲያስከትል እይታይም። በትምህርት ጎበዝ ነች። አንጋገርዋ በሳል ነው።
ራስዋን ትጠብቃለች። የደረሰባት ግፍ ሊያስከትል የሚችለውን የስነ አእምሮ ችግር እንዴት እንደተጋፈጠችው ግልጽ ባይሆንም
የተረዳችው በመንፈሰዊ ሀይል እምነት ይመስላል። ቤተክርስቲያ ተሳላሚነትዋን በርቀትም ቢሆን አሳይቶናል። አልያ ግን
ተመሳሳይ በደል የሚደርስባቸው ሴቶች አስቸኳይ ርዳታ ከላገኙ ህይወታቸው ለመበላሸት ያለው እድል ስፊ መሆኑን ነው
የማውቀው። ከተስፋ መቁረጥና ራስን አሳንሶ ከማይት የሚመነጭ የእጫሽነት፣ የጠጭነትና የአምንዝራነት አባዜ ይጠናወትዋል
እንጂ እንድ ገሊላ አይነት ቅድስት ባህሪ ሊወጣቸው ያለው እድል ኢምንት ነው።  



የፊልሙ ሁለተኛው ክፍል፣ ማለትም ማበልጸጊያው ከላይ የጠቀስኩትን ችግር የሚዳስስ ቢሆንና ዳንኤል ከዚህ ችግር
የምትወጣበትን ሳይንሰዊ ብልሀት ቢያመላክታት ወይም የስነልቦና ሳይንስ ምሁር ዘንድ ቢወስዳትና በመጨረሻ የሱ ፍቅር
በታከልበት ሁኔታ ስትፈወስ የምናይበት ቢሆን የታሪኩ ዋና መስመር ሀዲዱን ሳይለቅ ከፍጻሜው ደረሰ እል ነበር። ገሊላ ላይ
የደረሰው በደል ዳንኤልን ለማፍቀር እምብዛም ኣላስቸገራትም። ካላስቸገራት ደግሞ ደራሲው በገሊላ ላይ የደርስባትን በድል
አቃሎታል ማለት ነው። ይህ መስረታዊ ስህተት ነው። የታሪኩን ዋና መንስኤ ማቃለል የታሪኩን ከብደት  ይዞት ወደታች የሚወርድ
አጉል ስህተት ነው። ገሊላ የደረስባት በደል በዳንኤልና በእስዋ መሀል ላለው ፍቅር እንቅፋትነቱ ጎልቶ መታየት ነበረበት ነው
የምለው።  
ይህን የምለው ፊልም ሰሪው ያቀደው ትክክል አይደለም፣ የኔን ቢስራ ይሻለዋል ለማለት እይደልም። እህስ? ፊልሙ ገሊላ ላይ
የደረሰውን በደል ካሳየን ዘንዳ በደሉ የሚያስከትለውንም ችግር ማሳየት የግድ ስለሆነ ነው። የፊልሙ ታሪክ ደግሞ ገጸባህሪዋ ከዚያ
ችግር የምትወጣበትን መንገድ ማሳየት ይሆናል። ጋቢቶ። 

በርድዬ ለዘሬ እዚህ ይብቃኝ። ዛፍ አንቺ ስጪ ... 1 እስክ 5 . 0 አይሰጥም...... ታውቂያለሽ!  

ግምገማዬ ቁንጽል ነው። ያተኮረው በአንድ ርእስ ላይ ብቻ ነው። በታሪክ መስመር ላይ (story line)።  
ይህን በተመለከተ ከታዳሚዮች ጥያቄ ወይም አስተያየት ከመጣ መልስ እሰጣለሁ። አለበለዚያ በሌላ ፊልም እስክንገናኝ ደህና
በደህና።  

:D በሚለጥቀው ዓመት ያገናኘን። :lol:
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by ማንጤ » Thu Jan 01, 2009 8:58 pm

በመጀመርያ ከዋርካችን ውስጥ ከማደንቃቸውና መምህሬ ብዩ ከምላቸው ስዎች አንዱና ትልቁ ፓስስስስስስስስስ  
እንክዋን ለአዲስ አመት አድረሰህ 
መልካም ጤንነትንና እድገትን እየተመኘውልህ  
አንዳንድ ነግሮችን ልበል  

በብዙ መንገድ ያንተን ስራ የሚመለከት ሰው ከኔ ጨምሮ ምን ያህል እውቀቶችን (በጥበብ ዙርያ ላለ ሰው)  
ያገኘበት ይመስለኛል  
ፓስ --- ከግምገማህ ባሻገር ለፊልሙ ልታብረክተው ያሰብከው ነገር ሌላ አለ ወይ? 
ግምገማህንስ ለሀገራችን ፊልም ደራሲዎችና ለጥበቡ ወዳድ ሰዎች በይበልጥ እንዲዳረስ ምን ያድረከው ነገር አለ? ወይስ እህታችን
(ወንድማችን እንዳለው ) ገዝተንም ቢሆን እናውጣው 

በተረፈ መልካም ዘመን ይሁንልህ ግምገማህን ብዙ ሰው እንደሚከታተለው እኔ ባለሁበት አካባቢና የማውቃቸው ሁሉ የሚናገሩት
ጉዳይ ነው:: በርታ  

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7892


ትክክለኛ ሂስና ግምገምህን የሚያደናቅፉ ነገሮች እንደማይበግሩህ በመተማመንን 

አድናቂህ
አዲስ 

Posts: 26

Joined: Sun Aug 15, 2004 8:20 pm

Location: united states

በመጀመርያ ከዋርካችን ውስጥ ከማደንቃቸውና መምህሬ ብዩ ከምላቸው ስዎች አንዱና ትልቁ ፓስስስስስስስስስ 
እንክዋን ለአዲስ አመት አድረሰህ  
መልካም ጤንነትንና እድገትን እየተመኘውልህ 
አንዳንድ ነግሮችን ልበል 

በብዙ መንገድ ያንተን ስራ የሚመለከት ሰው ከኔ ጨምሮ ምን ያህል እውቀቶችን (በጥበብ ዙርያ ላለ ሰው) 
ያገኘበት ይመስለኛል 
ፓስ --- ከግምገማህ ባሻገር ለፊልሙ ልታብረክተው ያሰብከው ነገር ሌላ አለ ወይ?  
ግምገማህንስ ለሀገራችን ፊልም ደራሲዎችና ለጥበቡ ወዳድ ሰዎች በይበልጥ እንዲዳረስ ምን ያድረከው ነገር አለ? ወይስ
እህታችን (ወንድማችን እንዳለው ) ገዝተንም ቢሆን እናውጣው  

በተረፈ መልካም ዘመን ይሁንልህ ግምገማህን ብዙ ሰው እንደሚከታተለው እኔ ባለሁበት አካባቢና የማውቃቸው ሁሉ
የሚናገሩት ጉዳይ ነው:: በርታ 

ትክክለኛ ሂስና ግምገምህን የሚያደናቅፉ ነገሮች እንደማይበግሩህ በመተማመንን  

አድናቂህ

ማንጤ  

ለቸርከኝ ቃላት አመስግናለሁ። በመዝግይቴና የመልካም ምኞት ምላሽ በወቅቱ ባለመስጠቴ ይቅርታ አድርግልኝ። አመቱ ገና
አልተንካምና ቀሪውን ጊዜ ላንተም መልካም ብቻ ያድርግልህ። 

ግምገማው ሰፋ ላለ አንባቢ እንዲዳረስ ምን ያደረከው ነገር አለ? ብለህ ለጠየከኝ ጥያቄ ከዚህ ቀደም መልስ የሰጠሁበት
ይመስለኛል። 

እንዲህ ነው፣ ማንጤ።  

ፊልም ለመስራት የሚጠይቀውን ጊዜ፣ ጉልበትና ገንዝብ መቼም ታውቀዋለህ። ፊልም ሰሪዎች በጭከኔ ያጠራቀሙዋትን ሳንቲም

ማንጤ wrote:



አሙዋተው፣ ትንሽ ንብረት ያላቸውም እስዋን አስይዘው፣ እቃና ቦታ ተውሰው፣ በነጻ የሚሰሩ ተዋኒያን ለምነው፣ በመከራ ነው
አንድ ፊልም የሚያመርቱት። ይህ ፊልም ከተስራ በሁዋላ የድህረ ምርት ስራውም ያን ያህል እልህ አስጨራሽ ነው። እሱም
ገንዝብ፣ ጉልበትና ጊዜ ይጠይቃል። ፊልምህን ለህዝብ ለማሳየት የአዳራሽ ኪራይ መጀመሪያ ቁጭ ማድርግ አለብህ። ካሳዬሁ
ሁዋላ እከፍላለሁ የሚባል ነገር የለም። 

አንድ ደህና ፊልም ወጭውን ለመመለስ የሚፈጅበትን ጊዜ አላውቅም፣ በኔ ግምት ከስደስት እስከ አንድ አመት ይወስዳል
እላለሁ። በዚህ ጊዜ ውስጥ ስለዚህ ፊልም ሂስ፣ በተለይ አሉታዊ የሆነ፣ መሰንዝር ይቻላል ብልህ ትገምታለህ? ያበደ ጋዜጣ ወይም
መጽሄት ከልሆነ ደፍሮ ያንተን ሂስ የሚያወጣ የለም። 

ለምን? 

ፊልም ሰሪዎቹ ይደበድቡሀል። :lol: :lol: ወይም ያስደበድቡሃል :lol: :lol: ቀልዴን አይደለም.....  

ቀልድ አይድለም ማንጤ እንጀራቸው ብቻ ሰይሆን፣ ባላቸው ገንዝብ የተቁዋመሩበት ስለሆነ የህልውናም ጥያቄ ነው። ቴዎድሮስ
ትሾመ ቀዝቃዛ ወላፈንን ሲስራ ገንዝቡ ተሙዋጥቶ መንገድ ዳር መውደቂያዬ ተቃርቦ ነበር ይላል። እዛ ደረጃ ላይ የደረሰበት ሁኔታ
እያለ ፊልሙን የሚያንኩዋስስና ከገበያ የሚያወጣ ሂስ፣ ትክክልም ቢሆን፣ መጻፍ በጣም ከባድ ነው። ለዚህ ነው አጠርጤር ያሉ፣
ተመልካች ፊልሙን እንዲያይ የሚጋብዙ ሂሶች ብቻ ሲጻፉ የምናየው። ለዚህ ነው ታይተው የወጣላቸውን የቆዩ ፉልሞች ብቻ
የምንገመግመው።  

የእነዚህ የቆዩ ፊልሞች ግምገማ ለፊልም ደራሲያንና ለጥበቡ አፍቃሪዎች ጠቀሜታ ይኖረዋል ባይ ለትርፍ እስካላዋለው፣ ባሻው
መልክ ቢያወጣው ፈቃዴ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ እገልጽልሀልሁ።  

በሌላ ፊልም ግምገማ ያገናኘን።  

ፓስ
Last edited by password on Wed Jan 14, 2009 11:18 am, edited 1 time in total.
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by ማንጤ » Wed Jan 14, 2009 2:39 am

እንክዋን አብሮ አደረሰን ወንድሜ አስተያየቴን ተገመግመዋለህ ብዬ ፈርቼ ነበር ቅቅቅቅ  
ስለ አስተያየቴ መዘግየትህ ምንም አይደል  
ስለ ግምገማውና ሂሱ ግን እንዳትዘገይብን 
ወዳጄ
አዲስ 

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7892


Posts: 26

Joined: Sun Aug 15, 2004 8:20 pm

Location: united states

ማንጤ፣  

ፓስ --- ከግምገማህ ባሻገር ለፊልሙ ልታብረክተው ያሰብከው ነገር ሌላ አለ ወይ ? 
ግምገማህንስ ለሀገራችን ፊልም ደራሲዎችና ለጥበቡ ወዳድ ሰዎች በይበልጥ እንዲዳረስ ምን ያድረከው ነገር አለ ?

ማንጤ፣  

በመልእክትህ ውስጥ ሳልመልሰው ያለፍኩት ጥያቄ ነበር ለካ ።  
ከግምገማ ባሻገር ለፊልም ልታበረክተው ያስብከው ነገር ያልከው  

አዎ ለሙያው ፍቅር ስላለኝ ከግምገማ ሌላ በሁሉም ዘርፍ የተቻለኝን ባበረክት ደስ ይለኛል። ፊልምን በተመለከተ በግሌ ጠንካራ
ጎኔ አድርጌ የምገተው የስክሪፕን ስራ ክፍሉን ስለሆነ በዚህ ዘርፍ የበኩሌን አስተወስኦ ማድረግ እፈልጋለሁ። ሁለት የፊቸር ፊልም
ስክሪፕቶች የጻፍኩ ሲሆን አንዱ ፊልም ሊሰራ በፕሮዲዩስሮች እጅ ከገባ አመት አስቆጥሮአል። ሁለተኛውን የሚወስድልኝ
ፕሮዲውሴር ካገኘህልኝ ደግሞ ፕርስንቴጅ አስብልሃለው። :o 

ማለት የፈለግሁት ምንድን ነው። እኔ ስክሪፕት መድረስ ነው ድርሻዬ፣ ከዚህ በሁዋላ ያለው የፕሮዲዩሰሮች ጉዳይ ነው ማለቴ ነው።
ከዚህ በተጨማሪ ትብብር ለሚሹ ካሉ የፊልም ስክርፕቶችን ሱፐርቫይዝ በማደረግና ማሻሻያ በመጠቆም የበኩሌን አስተዋጽኦ
ከማበርከት ወደ ሁዋላ እልልም።  

የት ቦታ እንዴሆን፣ ስለ ፊልም ስንወያይ የፊልም ስራን ከእግር ኩዋስ ጨዋታ ጋር በማመሳሰል ጽፌ ነበር። አንድ የእግር ከስ
ቡድን ውስጥ አንድ ጎበዝ ተጫዋች የበረኛውን፣ የተርሲኒውን፣ የአክፈፋይንና የአጥቂውን ቦታ ቢይዝ መቼም ውጤቱ ምን
እንደሚሆን ከማንም የተሰወረ አይደለም። ቡድኑ መሳቂያ ከመሆን በቀር ፋይዳ አይኖረውም። ፊልምም እንደዛው ነው። ጥሩ
ፊልም ለመስራት ፕሮዲውሴሩ የራሱን የስራ ድርሻ በሚገባ መወጣት አለበት። እንዲያውም ረዳቶች ያስፈልጉታል።
ዳይሬክተሩም እንደዚያው። 

በኛ ፊልሞች የምናየውን ግን ግራ ያጋባል። 
ድራሲው ፕሮዲዩሰር ይሆናል፣ ካሹ ስላለው። ፕሮዲዩሰሩ ፊልሙን ዳይሬክት ካለደርግሁ ይላል፣ ባለቤቱ ስለሆነ። ሶስት ቁልፍ
ቦታ በልልኝ። ከዚያ አንድ ቆንጆ ቦታ ይቀራል፣ እሱም ላይ አይኑን ይጥላል። በእግር ኩዋስ ጨዋታ ጎል አግቢው ከሌላው ተለይቶ
ስሙ እንደሚጠራ ሁሉ በፊልም ዋናው ገጸባህሪ ከሌላው በተለየ ስሙ ይጠራል። ቦታው ዝና የሚያስገኝ ነው። እና ሚስተር
ዳይርክትር ፖሮዲዩሰር ዋናው ተወኒ ሆኖ ቁጭ ይላል። አልቀ። ፊልሙም ተጨመላልቆ ቁጭ። ጥሩ ምሳሌ የሰራዊት ፍቅሬ
ሰማያዊ ፈረስ ነው። ደራሲው፣ ፕሮዲዩሰሩ፣ ዳይሬከትሩና ዋናው ትዋኒ ራሱ ሰራዊት ፍቅሬ። ፊልሙ ምን ሆነ ...... ጥሬ። ሞቲቭ
የለው፣ ልብሰቀላ የለው፣ ምን የለው። ይህ ሁሉ ድክመት በእንድ ሰው ስለሚሰራ ብቻ ነው።  



ማንጤ፣ አሜሪካ የምትኖር ከሆን አስኪ ሰራዊትን ስለዚህ ጉዳይ ጠይቀው። በመጪው ቅዳሜ አድማሶች እናቀርበዋለን ብለዋል።
የሰማያዊ ፈረስን ስክሪፕት ለሱፐርቫይዘር አሳይተከው ነበር ወይ? ብለህ እስኪ ጠይቀው። አዎ እኔ አራሴ ሱፐርቫይዝ አድርጌዋለሁ
እንዳይልህ እንጂ።
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by early_bird ! » Wed Jan 14, 2009 6:21 pm

ሰላም ነው ፓስ......? በርድን ረሳሀት እኮ... :wink: የፊልም ግምገማህን እኮ እንዴት እንደምወደው :D እስከዛሬ እኮ ዝምብዮ ነበር
ፊልም ለይ የማፈጠው ከምር ታንክስ ቱ U ብዙ ነገር እንዳቅ አርገህኛል.....የፊልም ስራ የ ህብረት ስራ ቢኖረው ውብቱ ጎልቶ
እንደሚታይ ለማንም ግልጽ ነው የሚሆነው ግን ደሞ አንተው ገልጸህዋል ለምን አንድ የፊልም ደራሲ የ3ት ሰው ቦታ ሸፍኖ
እንደሚሰራ ነገር ግን የሚገርመው ነገር አትሊስት ሁለተኛ ና ሶስተኛ የሆነ ፊልሙን የሚያሳትመውም መልሶ ሲተውን ዳይሬክት
ሲያደርግ እናያለን እንደውም ኤክስፒሪያንስ ያገኝ  
እየመሰለው ኦልሞስት ሁሉም ቦታ ለይ ገብቶ እናየዋለን የ ገንዘብ ችግር ብቻ አይመሰለኝም ..... :roll: ምሳሌ ፍቅር ሲፈርድ :lol:
:lol: 
ሰለ ሰራዊት ፍቅሬ እንጫውት እስቲ አሱ ልጅ እኮ ግን ከደራሲነቱ በተጨማሪ ተውኔትም ለይ ጎበዝ ነው ማለቴ ልምዱም አላው
ኮምፔር ቱ ቴዲ ..........  
ለመማማር ያህል ነው........... :)
“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 

Posts: 143

Joined: Mon Sep 08, 2008 4:21 pm

Location: Always On The Move.....

by password » Thu Jan 15, 2009 11:12 am

ሰለ ሰራዊት ፍቅሬ እንጫውት እስቲ አሱ ልጅ እኮ ግን ከደራሲነቱ በተጨማሪ ተውኔትም ለይ ጎበዝ ነው ማለቴ ልምዱም
አላው ኮምፔር ቱ ቴዲ .........

በርድ 
እንዴት ነሽ? ከክፍል ክፍለ ብር ብር ስትዪ ኮ እይቼሻለሁ። አረፍ ትበል ብዪ ነው።  

ስለ ሰራዊት ብዙ አላውቅም። የማውቀው ሰማያዊ ፈረስ ላይ ሲሰራ ነው። አገር ቤት ግን ታዋቂ ሰው ነው ይባላል። እንዳልሽው

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=30246
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


ጎበዝ ተዋኒ ይመስለኛል። ድምጹ፣ ቁመናውና እንቅስቃሴው ፊልሙን ካሳመሩት ምርቃቶች ጥቂቶቹ ናቸው። እንደ ተዋኒም
የተሰጠውን ተራ ጥሩ ተጫውቶታል ብዬ እገምታለሁ።  

ቴዎድሮስ ምናልባት ከተዋኒነት ይልቅ የካሜራው ስራ ላይ የተሻለ ይመስላል። ትወናን ባይሞክረው ይሻላል። ፍቅር ሲፈርድን
እንዴት እንዳበላሸው አይተሻል።  

አንድ ሁሌ የሚገርመኝ ነገር አለ። እንደነ ፍቃዱ ተ/ማሪያም አይነቶች፣ ከነ ዋጋየሁ ንጋቱ ጋር የሰሩና ከፍተኛ ልምድ ያካበቱት
ተዋኒያን ፊልሙ ትረከ ላይ ሆነ ትወና ላይ በግልጽ የሚታዩትን መሰረታዊ ስህተቶችን ማረም እንዴት ይሳናቸዋል? አያማክሩም?
ወይስ ምክራቸውን ዳይሬክተሩ አይሰማም?
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by early_bird ! » Fri Jan 16, 2009 4:26 pm

ለ ማንጤ በ መለስከው መልስ ለይ የጠቀስከው ነገር እኮ አለ ......ያለ የሌለ ሀብታቸውን አሞጠው ፊልሙን ከሰሩ በሆላ ሂስ
ለመስጠት የስነልቦና ችግር ያመጣል ........ብለን ስንወስደው ፍቃዱ ተ/ማርያም የረጅም ግዜ ልምዱ ቢኖረውም ለመገምገምም
ሆነ ሀሳብ ለመስጠት እድል እሚኖረው አይመስለኝም በነገራችን ለይ ፍቃዱም ቢሆን ፍቅር ሲፈርድን በደንብ አልተጫወተውም
እኔ መችም ዲስ አፖይትንድ ነው የሆንኩበት ጥሩ በመተውን በኩል ሰራዊት ፍቅሬንና ሽመልስ አበራን በግል አድናቂ ነኝ :lol:
“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 

Posts: 143

Joined: Mon Sep 08, 2008 4:21 pm

Location: Always On The Move.....

by password » Wed Jan 21, 2009 9:18 am

ሀያሲያን በእንድ የኪነጥበብ ስራ ላይ የሚስነዝሩት አሉታዊ አስተያየት እውን በገበያቸው ላይ አሉታዊ ተስእኖ ያመጣል?  

ይህን ጥያቄ ሰራዊት ፍቅሬ ወደ አገርቤት ሳይመለስ ቢመልስልን ጥሩ ነበር። አይመስልሽም ... በርድ? ትላንት ኦባማን አየሽው?
የአለም ፕሬዝድንት አይመስልም!!!!!  

ወደ ጥያቄው ..........  

የኔ መለስ ግን አዎ ያመጣል እና አይ አያመጣም ነው። እንደ ሂሱ አቀራረብና እንደ መልስ አሰጣጡ ነው የሚሆነው ለማለት ነው። 

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=30246
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


ሂሱ በቅንነት የቀረበ ሙያዊ አስተያየት ከሆነ አንባቢ ልዩ ትኩርት ሰጥቶ ያነብበዋል። የተጠቆሙትን ጠንካራና ደካማ ነጥቦች ላይ
ምልከት ያደርግና የራሱን ፍርድ ከመስጠቱ በፊት ኪነ ጥበብኛው የሚስጠውን መለስ ይጠብቃል። የጠበቡ ስራ የገበያ እጣ-ፈንታ
እንግዲ አሁን ይመስለኛል። መልስ አሰጣጥ ላይ።  

መልሱ፣  
እስኪ አንተ ሰርተህ አሳየን!  
ድሮም አበሻ ሲባል ሰው የሰራውን ከማጣጣል በቀር ምን ያውቃል!!1  
ምቀኝነት ነው! ቅናት ነው! ተንኮል ነው!  
የሚል ከሆነ አንባቢው ምልከት ባደረገባቸው ነጥቦች ላይ ተመርኩዞ የራሱን ፍርድ ወዲያው ይሰጣል። የሀያሲው አስተያየት በብዛት
ነቀፋ ከሆነ፣ ሰው የጥበብ ስራውን ለማየት የሚኖርው ጉግት ሊቀዘቅዝ ይችላል።  

በእንጻሩ ኪነጥበበኛው ለተሰጠው በጎ አስተያየት አመስግኖ አለአግባብ የተነቀፈበት ላይ ሙያውዊ መልስ ቢሰጥበት፣ ሀያሲው
ማስተዋል የተሳነውን ነጥቦች አንድባንድ ዘርዝሮ ቢሞግት፣ ያመንባቸውን ጉድለቶች ወደፊት እንደሚያሻሽል ቢገልጽ፣ ተጨማሪ
አስተያይት ለመቀበልና መልስም ለመስጠት እሁንም ፈቃደኛ መሆኑ ቢገልጽ አንባቢው የራሱን ፍርድ ለመስጠት አይቸኩይልም።
ማናቸው ነው ልክ? እስኪ እኔ ራሴ ሊየው የሚል አቅዋም ይይዛል። ካየም በሁዋላ ከሌላው የጠበቡ አፍቃሪ ጋር ይወያይበታል፣
ይከራከርበታል። 

አንዲህ የመወያያ ርእስ የሆን የጥበብ ስራ፣ መጽሀፍ ከሆን ተደጋግሞ ይነበባል። ፊልም፣ ትያትር ወይም ስእል ከሆነ ደግሞ
ተደጋግሞ ይታያል። እንደ ሬክላም ሙዳሴ ብቻ ሳይሆን ድክመትንም የሚጠቁም ሂስ ከማስታወቂያ የበለጠ ህዝብን ይስባል።
በተለይ ጠንካራ ቃላት የሚለዋወጡበት ሂስና መላሽ ህዝብን ወደ ጥበቡ መድረክ የመሳብ ሀይል አለው ብዩ አምናለሁ።  

በዚህ ክፍል በአንዳንድ ፊልሞች ላይ ሂስ ተሰንዝሮአል። መልስ የሰጠ ሰው ግን እስካሁን የለም። መልስ ቢሰጡና ትንሽ ክርክር
ቢነሳ አንባቢው ፊልሙን ደግሞ ማየት እንደሚፈልግ አልጠራጠርም። ሂስና ምላሹ ብዙ ሰው እሚደርስበት ስፊ መድረክ ላይ
ሲሆን ሚዘን የሚሰብር ገበያ ይቀሰቀሳል ብዬ ነው የማምነው፣ እንጂ እንደሚፈራው ኪሰራ የሚጋብዝ አይመስለኝ።
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by password » Wed Jan 21, 2009 9:20 am

ሀያሲያን በእንድ የኪነጥበብ ስራ ላይ የሚስነዝሩት አሉታዊ አስተያየት እውን በገበያቸው ላይ አሉታዊ ተስእኖ ያመጣል?  

ይህን ጥያቄ ሰራዊት ፍቅሬ ወደ አገርቤት ሳይመለስ ቢመልስልን ጥሩ ነበር። አይመስልሽም ... በርድ? ትላንት ኦባማን አየሽው?
የአለም ፕሬዝድንት አይመስልም!!!!!  

ወደ ጥያቄው ..........  

የኔ መለስ ግን አዎ ያመጣል እና አይ አያመጣም ነው። እንደ ሂሱ አቀራረብና እንደ መልስ አሰጣጡ ነው የሚሆነው ለማለት ነው። 

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


ሂሱ በቅንነት የቀረበ ሙያዊ አስተያየት ከሆነ አንባቢ ልዩ ትኩርት ሰጥቶ ያነብበዋል። የተጠቆሙትን ጠንካራና ደካማ ነጥቦች ላይ
ምልከት ያደርግና የራሱን ፍርድ ከመስጠቱ በፊት ኪነ ጥበብኛው የሚስጠውን መለስ ይጠብቃል። የጠበቡ ስራ የገበያ እጣ-ፈንታ
እንግዲ አሁን ይመስለኛል። መልስ አሰጣጥ ላይ።  

መልሱ፣  
እስኪ አንተ ሰርተህ አሳየን!  
ድሮም አበሻ ሲባል ሰው የሰራውን ከማጣጣል በቀር ምን ያውቃል!!1  
ምቀኝነት ነው! ቅናት ነው! ተንኮል ነው!  
የሚል ከሆነ አንባቢው ምልከት ባደረገባቸው ነጥቦች ላይ ተመርኩዞ የራሱን ፍርድ ወዲያው ይሰጣል። የሀያሲው አስተያየት በብዛት
ነቀፋ ከሆነ፣ ሰው የጥበብ ስራውን ለማየት የሚኖርው ጉግት ሊቀዘቅዝ ይችላል።  

በእንጻሩ ኪነጥበበኛው ለተሰጠው በጎ አስተያየት አመስግኖ አለአግባብ የተነቀፈበት ላይ ሙያውዊ መልስ ቢሰጥበት፣ ሀያሲው
ማስተዋል የተሳነውን ነጥቦች አንድባንድ ዘርዝሮ ቢሞግት፣ ያመንባቸውን ጉድለቶች ወደፊት እንደሚያሻሽል ቢገልጽ፣ ተጨማሪ
አስተያይት ለመቀበልና መልስም ለመስጠት እሁንም ፈቃደኛ መሆኑ ቢገልጽ አንባቢው የራሱን ፍርድ ለመስጠት አይቸኩይልም።
ማናቸው ነው ልክ? እስኪ እኔ ራሴ ሊየው የሚል አቅዋም ይይዛል። ካየም በሁዋላ ከሌላው የጠበቡ አፍቃሪ ጋር ይወያይበታል፣
ይከራከርበታል። 

አንዲህ የመወያያ ርእስ የሆን የጥበብ ስራ፣ መጽሀፍ ከሆን ተደጋግሞ ይነበባል። ፊልም፣ ትያትር ወይም ስእል ከሆነ ደግሞ
ተደጋግሞ ይታያል። እንደ ሬክላም ሙዳሴ ብቻ ሳይሆን ድክመትንም የሚጠቁም ሂስ ከማስታወቂያ የበለጠ ህዝብን ይስባል።
በተለይ ጠንካራ ቃላት የሚለዋወጡበት ሂስና መላሽ ህዝብን ወደ ጥበቡ መድረክ የመሳብ ሀይል አለው ብዩ አምናለሁ።  

በዚህ ክፍል በአንዳንድ ፊልሞች ላይ ሂስ ተሰንዝሮአል። መልስ የሰጠ ሰው ግን እስካሁን የለም። መልስ ቢሰጡና ትንሽ ክርክር
ቢነሳ አንባቢው ፊልሙን ደግሞ ማየት እንደሚፈልግ አልጠራጠርም። ሂስና ምላሹ ብዙ ሰው እሚደርስበት ስፊ መድረክ ላይ
ሲሆን ሚዘን የሚሰብር ገበያ ይቀሰቀሳል ብዬ ነው የማምነው፣ እንጂ እንደሚፈራው ኪሰራ የሚጋብዝ አይመስለኝ።
ኮትኳች 
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by early_bird ! » Wed Jan 21, 2009 9:56 pm

:lol: ቺርስ ለ ኦባማ እንደጉድ ተደስተናል !! ፓስ ...የሰራዊትን ቃለ መጠይቅ አሁን እየሰማሁት ነው ....ድምጹኮ...ሲልጠኝ...
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“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 
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Location: Always On The Move.....

ፓስ 
ድንቅ ምልከታ ብያልው::

:lol: ቺርስ ለ ኦባማ እንደጉድ ተደስተናል !! ፓስ ...የሰራዊትን ቃለ መጠይቅ አሁን እየሰማሁት ነው ....ድምጹኮ...ሲልጠኝ...
:wink: :lol: ሄሮሽማ ምን አይነት ፊልም ይሁን ደሞ እሱ :roll: እስቲ ልጨርሰውና ከችላለው

ሄሮሺማ ፣ ሰራዊት እንዳብራራው ከሆነ አፍሪካ ምድር ላይ የሚራገፍ የኒዩክሌር ዝቃጭ ሊያስከትል ሰለሚችለው ችግር ነው።
ድራሲው ራሱ ሰራዊት እንደሆነ ተናግሮአል። ዳይሬክትሩን አላውቅም ግን እሱ ራሱ ይመስለኛል። ፕሮዲዩስሩ የታወቀ ነው።
ክቡርነታቸው ናቸው። ሾተልን ማለቴ አይደልም፣ ይገባሻል።  

ከርእሱ እንደምገነዝበው ቀላል ፊልም አይመስለኝም። ፊልሙ፣ የኒውክሌር ዝቃጭ የሚያፈነጥቀው ሬዲዮአከቲቭ ለሰውና
ለእንሰሳ፣ ለእጽዋትና ለተክል፣ ለአካባቢና ለአየር ምን ያህል ከፍተኛ ጉዳት እንዳለው ለማሳየት ከሞከረ እጣፈንታውን ካሁኑ
መተንበይ ይቻላል። የሰራዊት ፊልም ፕሮዳክሽን ከምፓኒ የፋይናስ አቅምና አጠቃላይ የሙያው ልምድ ይህን አይነት ፊልም
ለማምረት የሚፈቅድለት አይመስለኝም። 

ኪሱን በምን አወቅህ እንደምትዪኝ ይገባኛል። ከባድ ጥየቄ ነው። በአጠቃላይ የካምፓኒው ዋናው ስራ ማሰታወቂያ ስለሆነ፣ ከዚህ
በመነሳት ግምት መውሰድ ይቻላል። በቅርቡ ከውጭ የፊልም ደርጅት ጋር በመተባበር ደህና የውጭ ምንዛሬ መጨምደዱም ይፋ
ሆኖአል። ይሁን እንጂ በዚያ ርእስ ጥሩ ፊልም ለመስራት አቅምና ልምዱ አለ ብዬ አላምንም። 

አስቢው እስኪ በርድ፣ ፊልም ሰርተው ከጨረሱ በሁዋላ ራሳቸው ባለቤቶቹ እየዞሩ የሚያሳዩ ከሆነ የፋይናንስ አቅማቸው ምን
ደረጃ ላይ እንዳለ መገመት ያስቸግራል ትያለሽ? ሰራዊት፣ አሜሪካ የመጣሁት የሂሮሺማን የተወሰኑ ትይንቶች ለማንሳት ነው
ብሎአል። እቺ እኔጋ አትስራም። አይደለም አሜሪካ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኩዋን ተዋኒያንን ከነጉዋዛቸው ተሸክመሽ ከቦታ ቦታ፣
ከክፍለሀገር ክፍለሀገር እየተዘዋወሽ ፊልም መስራት ገንዘብና ጊዜ ብቻ ሰይሆን ናላና ገላ ላይ የራሱን መልከት አሳርፎብሽ ነው
የሚሄደው። ሰራዊት ፊልሞቼን እየዞርኩ ለማሳየት ነው ቢል ራሱንና ከምፓኒውን ዝቅ የሚያደርግ መስሎት፣ አድማጩን መዋሽት
የመረጠ መሰለኝ። ሞኝ ደራሲ መጻፍ ስለቻለ ብቻ አንባቢናውን የሚያሞኝ ይመስለዋል። ፊልም ሰሪዎችም እንደዚያ ይሆኑ? 

የአገራቸን ፊልም አንሺዎች በሁለቱ እግሮቻቸው እስኪቆሙ ቀላል ግን መሳጭ የፍቅር ፊልሞች መስራት ሲችሉ ለምን ውስብስብ
የወንጀል፣ የቴክኒክ፣ የሳይንስ ታሪክ እንደሚመርጡ አይገባኝም። የፍቅር ፊልም እንደ የፍቅር ልቦለድ መጽሃፍ የራሱ የሆነ ልዩ
መስህብ አለው። ፍቅር የያንዳንዱን ሰው ህይወት የሚነካ ሰለሆነ በደንብ ከተሰራ ተመልካች ደጋግሞ የሚያየው መሆኑን ከውጭ
ፊልሞች ታሪክ መማር ይቻላል። ባለፉት 15 ዓመታት ከተመረቱት የፍቅር ፊልሞች ቢያንስ በዓመት አንዱ 100 ሚሎዮን ዶላር
በማስግባት የሰው አይን ያላስፈጠጠ የለም። ብዙዎቹ የተትረፈረፈ ትርፍ ማስገባታቸው የሚታወቅ ነው። ከሌላው የፊልም ታሪክ
አይነቶች የፍቅር ፊልም ጎበዝ ተወኒያን ከመጠየቁ በቀር ይህን ያህል ልዩ ቦታ፣ ብዙ ቁሳቁስና ውድ ስፔሺያ ኢፌክት የሚፈልግ
አይደልም። 

በተለይ የገጸባህሪን እድገት፣ የውስጥ ግጭትና ለተመልካች የሚያስተላልፈው ልዩ መልእክት ጠለቅ ያሉ ከሆነ የፍቅር ፊልም
መስራቱ በጣም ያዋጣል እላለሁ። በኢትዮጵያ የተመረቱትን ሁሉንም የፍቅር ፊልሞች አላየሁም። ያየሁዋቸው እንደ ፍቅር
ሲፈርድ አይንቶቹ ግን ጥልቀት ይጎላቸዋል።  

በርድ ጥልቀት ስል ገብቶሻል? ቆይ በምሳሌ ላስረዳሽ።  

early_bird ! wrote:



ፍቅር ሲፈርድ ላይ ታስታውሺ እንድሆን፣ የጆዋና አባት አሊጋ ሄድው "ሁለት መቶ ሺ ብር እንካ፣ ጆዋናን ተዋት" ይሉታል።  
"ጆዋናን በገንዝብ አልለውጣትም" ሲል አሊ በቆራጥነት ይመልስላቸዋል። ይሄ የአሊን  ማንነት በመጠኑ ሊያሳይ ይችላል። ፍቅሩን
በገንዝብ የማይለውጥ ሰው መሆኑን። አሁን ከዚህ በላይ መሄድ ስንሞክር ነው ጥልቀት የምነለው። ፍቅርን በገንዘብ ሳይሆን በሌላ
ፍቅር ስንፈትሸው። እንዴት በዪኝ።  

አሊ በጣም የሚወዳት እህት አለችው፣ እሱ ትምህርቱን እስኪጨርስ እስዋ እየሰራች ታኖረው የነበረች። አሚና እንበላት፣ ለጊዜው
ስምዋን ስለረሳሁት። አሚና ፊልሙ ላይ በአንድ ወንጀለኛ ትገደላለች። ግን ለዚህ ምሳሌ ከሙታን እናንሳትና የአካል ጉዳት ብቻ
እንደደረሰባት እናድርጋት። የውጭ ህክምና ካልተደረገላት በቀር የደረሰባት የአካል ጉዳት ከወገብ በታች ሽባ የሚያደርጋት ስለሆነ
አሊ ሊያሳክማት ገነዘብ እያጠራቀመ ነው። ግን በሱ ደሞዝ አንድ መቶ ሺ ብር ለማሰባሰብ 20 ዓመቶች ይፈጅበታል። አሚና ደሞ
በሁለት ዓመቶች ውስጥ ህክምና ካልተደረገላት በቀር የመዳን እድል አይኖራትም። አታሳዝንም?  

ይህ በእንዲ እንዳለ የጁዋና አባት ሁለት መቶ ሺ ብር ተሸክመው ቢመጡ የአሊን  ማንነት የሚፈትን ሁኔታ እናይ ነበር። ባህሪውን
ጠለቅ ብለን እናየው ነበር። ጥልቀት ማለት ያ ነው። ሙያው አዲስ ስለሆነ ስያሜው ምናልባት አልተለመደ እንደሆ ብዪ ነው።
ማብራራቴ... አሁንስ ገባሽ?  

ትያቄ ጣል አድርገሽ ምን ውስጥ ነው ያስገባሽ?  

በዪ ቻዎ፣ አትጥፊብኝ።  

ፓስ።
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

ማንጤ፣ 

ል 

በኛ ፊልሞች የምናየውን ግን ግራ ያጋባል።  
ድራሲው ፕሮዲዩሰር ይሆናል፣ ካሹ ስላለው። ፕሮዲዩሰሩ ፊልሙን ዳይሬክት ካለደርግሁ ይላል፣ ባለቤቱ ስለሆነ። ሶስት
ቁልፍ ቦታ በልልኝ። ከዚያ አንድ ቆንጆ ቦታ ይቀራል፣ እሱም ላይ አይኑን ይጥላል። በእግር ኩዋስ ጨዋታ ጎል አግቢው
ከሌላው ተለይቶ ስሙ እንደሚጠራ ሁሉ በፊልም ዋናው ገጸባህሪ ከሌላው በተለየ ስሙ ይጠራል። ቦታው ዝና የሚያስገኝ
ነው። እና ሚስተር ዳይርክትር ፖሮዲዩሰር ዋናው ተወኒ ሆኖ ቁጭ ይላል። አልቀ። ፊልሙም ተጨመላልቆ ቁጭ። ጥሩ
ምሳሌ የሰራዊት ፍቅሬ ሰማያዊ ፈረስ ነው። ደራሲው፣ ፕሮዲዩሰሩ፣ ዳይሬከትሩና ዋናው ትዋኒ ራሱ ሰራዊት ፍቅሬ።
ፊልሙ ምን ሆነ ...... ጥሬ። ሞቲቭ የለው፣ ልብሰቀላ የለው፣ ምን የለው። ይህ ሁሉ ድክመት በእንድ ሰው ስለሚሰራ ብቻ
ነው። 

password wrote:



ይድረስ password;  

አንባቢህ ነኝ:: ስለ ሂሳዊ አመለካከትህ ሚዛናዊነት ምንም እንከን አላገኘሁም:: ፊልም አዘጋጆቹ ቢያዩት ሊደስቱ ይገባል ባይ ነኝ::
ቀጥል በርታ!! 

ይህ ከላይ ያልከው ጉዳይ ግን በካምፓራዳም የታየ ነው ለጥበብ መኮንን; እስክንድር; ፍቅሬ እና ያሬድ ሁሉም ውስጥ አሉበት
በተለይ ድርሰቱ ላይ:: የመዋጮ ድርሰት ከላይ storyline ለመፈለግ እንደተቸገርከው አይነት ውስጥ ይከታል::  
በቴክኒክ ላይ ላለው ደግሞ  
ለምሳሌ ያሬድን ብንወስድ የፎቶ ዳይሬክተር የሳውንድ ኤዲተር እና አኒሜሽን ላይ ይሰራል "ገሊላም" እንዲሁ ተጨማሪ ነገር አላት
ፊልሙ ላይ::  
አድናቂህ
ውሃ አጠጪ 

Posts: 1213

Joined: Sun Jan 30, 2005 1:14 am

Location: united states

by early_bird ! » Wed Jan 28, 2009 7:47 pm

[list=]እትት በረደኝ በርድ ይሞቃል ወይ........እያለ ይቀጥላል ያለሁበት ሀገር ብርድ 3 ጋቢ 2 ባል የግድ ይላል..... :P :P 
ፓስነት አማን ነህልኝ ? ያንተን ጥሁፍ በትኩሱ እንደወረደ ሳላነብ የዋልኩበት ግዜ የለም ....እንደው ክብርነታችው ያንን አለንጋ
ጣታችውን አውሰውኝ ቢሆን ....አይሆንም እንጂ ቢሆን........ :lol: የመልስ ምት ከጎል እስከ ጎል ይሆን ነበር :wink: የኔኑ ጣት
ደግሞ ፒያኖ ለይ የመፍጠኑን ይህል ፒሲ ለይ ሲሆን ይዝለፈለፋል.............አይይይይይ 
እኔ ምለው ሂሮሽማ ድንቅ ፊልም እሚወጣው አይመስልህም.... ? ፈጠራው ውብ ነው ወጣ ያለነገር ይሞክራል የኢኮኖሚዋ ነገር
አስቃኛለች ... :lol: አንዳንድ የግል ባንኮች ስፖንሰር መሆን ጀምረዋል ሲባል ሰምቼ ነበር ገበያውም እኮ አሁን ሞቅ ያለ
ነው........ማለቴ የፊልሙ.. :roll: የኪሳራው ነገር ብዙ አይሰማም....  
አረ የባቢሌስ ጉዳይ የት ደረሰ ? ስለሱ አወጋሻለሁ ያልከው ጨዋታ ነበር አይደል ....? ፊልሙስ ተጨርሶ ይሁን ? ልበር ነው
:arrow: :arrow:  

[/list]
“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 

Posts: 143

Joined: Mon Sep 08, 2008 4:21 pm

Location: Always On The Move.....

እንዴ ጥፌ ጥፌ አልሄድ አለኝሳ.. :evil: :evil:

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=30246


“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 

Posts: 143

Joined: Mon Sep 08, 2008 4:21 pm

Location: Always On The Move.....

እትት በረደኝ በርድ ይሞቃል ወይ ........እያለ ይቀጥላል ያለሁበት ሀገር ብርድ 2 ጋቢ 2 ባል የግድ ይላል

የት ነው ወዳጀ?
አዲስ 

Posts: 36

Joined: Fri Oct 19, 2007 3:07 pm

Location: uk

:lol: ቺርስ ለ ኦባማ እንደጉድ ተደስተናል !! ፓስ ...የሰራዊትን ቃለ መጠይቅ አሁን እየሰማሁት ነው
....ድምጹኮ...ሲልጠኝ... :wink: :lol: ሄሮሽማ ምን አይነት ፊልም ይሁን ደሞ እሱ :roll: እስቲ ልጨርሰውና ከችላለው

ሄሮሺማ ፣ ሰራዊት እንዳብራራው ከሆነ አፍሪካ ምድር ላይ የሚራገፍ የኒዩክሌር ዝቃጭ ሊያስከትል ሰለሚችለው ችግር ነው።
ድራሲው ራሱ ሰራዊት እንደሆነ ተናግሮአል። ዳይሬክትሩን አላውቅም ግን እሱ ራሱ ይመስለኛል። ፕሮዲዩስሩ የታወቀ ነው።
ክቡርነታቸው ናቸው። ሾተልን ማለቴ አይደልም፣ ይገባሻል። 

ከርእሱ እንደምገነዝበው ቀላል ፊልም አይመስለኝም። ፊልሙ፣ የኒውክሌር ዝቃጭ የሚያፈነጥቀው ሬዲዮአከቲቭ ለሰውና
ለእንሰሳ፣ ለእጽዋትና ለተክል፣ ለአካባቢና ለአየር ምን ያህል ከፍተኛ ጉዳት እንዳለው ለማሳየት ከሞከረ እጣፈንታውን ካሁኑ
መተንበይ ይቻላል። የሰራዊት ፊልም ፕሮዳክሽን ከምፓኒ የፋይናስ አቅምና አጠቃላይ የሙያው ልምድ ይህን አይነት ፊልም
ለማምረት የሚፈቅድለት አይመስለኝም።  

ኪሱን በምን አወቅህ እንደምትዪኝ ይገባኛል። ከባድ ጥየቄ ነው። በአጠቃላይ የካምፓኒው ዋናው ስራ ማሰታወቂያ ስለሆነ፣
ከዚህ በመነሳት ግምት መውሰድ ይቻላል። በቅርቡ ከውጭ የፊልም ደርጅት ጋር በመተባበር ደህና የውጭ ምንዛሬ
መጨምደዱም ይፋ ሆኖአል። ይሁን እንጂ በዚያ ርእስ ጥሩ ፊልም ለመስራት አቅምና ልምዱ አለ ብዬ አላምንም።  

አስቢው እስኪ በርድ፣ ፊልም ሰርተው ከጨረሱ በሁዋላ ራሳቸው ባለቤቶቹ እየዞሩ የሚያሳዩ ከሆነ የፋይናንስ አቅማቸው ምን

password wrote:
early_bird ! wrote:



ደረጃ ላይ እንዳለ መገመት ያስቸግራል ትያለሽ? ሰራዊት፣ አሜሪካ የመጣሁት የሂሮሺማን የተወሰኑ ትይንቶች ለማንሳት ነው
ብሎአል። እቺ እኔጋ አትስራም። አይደለም አሜሪካ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኩዋን ተዋኒያንን ከነጉዋዛቸው ተሸክመሽ ከቦታ
ቦታ፣ ከክፍለሀገር ክፍለሀገር እየተዘዋወሽ ፊልም መስራት ገንዘብና ጊዜ ብቻ ሰይሆን ናላና ገላ ላይ የራሱን መልከት አሳርፎብሽ
ነው የሚሄደው። ሰራዊት ፊልሞቼን እየዞርኩ ለማሳየት ነው ቢል ራሱንና ከምፓኒውን ዝቅ የሚያደርግ መስሎት፣ አድማጩን
መዋሽት የመረጠ መሰለኝ። ሞኝ ደራሲ መጻፍ ስለቻለ ብቻ አንባቢናውን የሚያሞኝ ይመስለዋል። ፊልም ሰሪዎችም እንደዚያ
ይሆኑ? 

የአገራቸን ፊልም አንሺዎች በሁለቱ እግሮቻቸው እስኪቆሙ ቀላል ግን መሳጭ የፍቅር ፊልሞች መስራት ሲችሉ ለምን
ውስብስብ የወንጀል፣ የቴክኒክ፣ የሳይንስ ታሪክ እንደሚመርጡ አይገባኝም። የፍቅር ፊልም እንደ የፍቅር ልቦለድ መጽሃፍ
የራሱ የሆነ ልዩ መስህብ አለው። ፍቅር የያንዳንዱን ሰው ህይወት የሚነካ ሰለሆነ በደንብ ከተሰራ ተመልካች ደጋግሞ የሚያየው
መሆኑን ከውጭ ፊልሞች ታሪክ መማር ይቻላል። ባለፉት 15 ዓመታት ከተመረቱት የፍቅር ፊልሞች ቢያንስ በዓመት አንዱ
100 ሚሎዮን ዶላር በማስግባት የሰው አይን ያላስፈጠጠ የለም። ብዙዎቹ የተትረፈረፈ ትርፍ ማስገባታቸው የሚታወቅ ነው።
ከሌላው የፊልም ታሪክ አይነቶች የፍቅር ፊልም ጎበዝ ተወኒያን ከመጠየቁ በቀር ይህን ያህል ልዩ ቦታ፣ ብዙ ቁሳቁስና ውድ
ስፔሺያ ኢፌክት የሚፈልግ አይደልም።  

በተለይ የገጸባህሪን እድገት፣ የውስጥ ግጭትና ለተመልካች የሚያስተላልፈው ልዩ መልእክት ጠለቅ ያሉ ከሆነ የፍቅር ፊልም
መስራቱ በጣም ያዋጣል እላለሁ። በኢትዮጵያ የተመረቱትን ሁሉንም የፍቅር ፊልሞች አላየሁም። ያየሁዋቸው እንደ ፍቅር
ሲፈርድ አይንቶቹ ግን ጥልቀት ይጎላቸዋል። 

በርድ ጥልቀት ስል ገብቶሻል? ቆይ በምሳሌ ላስረዳሽ። 
ፍቅር ሲፈርድ ላይ ታስታውሺ እንድሆን፣ የጆዋና አባት አሊጋ ሄድው "ሁለት መቶ ሺ ብር እንካ፣ ጆዋናን ተዋት" ይሉታል። 
"ጆዋናን በገንዝብ አልለውጣትም" ሲል አሊ በቆራጥነት ይመልስላቸዋል። ይሄ የአሊን  ማንነት በመጠኑ ሊያሳይ ይችላል።
ፍቅሩን በገንዝብ የማይለውጥ ሰው መሆኑን። አሁን ከዚህ በላይ መሄድ ስንሞክር ነው ጥልቀት የምነለው። ፍቅርን በገንዘብ
ሳይሆን በሌላ ፍቅር ስንፈትሸው። እንዴት በዪኝ። 

አሊ በጣም የሚወዳት እህት አለችው፣ እሱ ትምህርቱን እስኪጨርስ እስዋ እየሰራች ታኖረው የነበረች። አሚና እንበላት፣
ለጊዜው ስምዋን ስለረሳሁት። አሚና ፊልሙ ላይ በአንድ ወንጀለኛ ትገደላለች። ግን ለዚህ ምሳሌ ከሙታን እናንሳትና የአካል
ጉዳት ብቻ እንደደረሰባት እናድርጋት። የውጭ ህክምና ካልተደረገላት በቀር የደረሰባት የአካል ጉዳት ከወገብ በታች ሽባ
የሚያደርጋት ስለሆነ አሊ ሊያሳክማት ገነዘብ እያጠራቀመ ነው። ግን በሱ ደሞዝ አንድ መቶ ሺ ብር ለማሰባሰብ 20 ዓመቶች
ይፈጅበታል። አሚና ደሞ በሁለት ዓመቶች ውስጥ ህክምና ካልተደረገላት በቀር የመዳን እድል አይኖራትም። አታሳዝንም? 

ይህ በእንዲ እንዳለ የጁዋና አባት ሁለት መቶ ሺ ብር ተሸክመው ቢመጡ የአሊን  ማንነት የሚፈትን ሁኔታ እናይ ነበር።
ባህሪውን ጠለቅ ብለን እናየው ነበር። ጥልቀት ማለት ያ ነው። ሙያው አዲስ ስለሆነ ስያሜው ምናልባት አልተለመደ እንደሆ
ብዪ ነው። ማብራራቴ... አሁንስ ገባሽ? 

ትያቄ ጣል አድርገሽ ምን ውስጥ ነው ያስገባሽ? 

በዪ ቻዎ፣ አትጥፊብኝ። 

ፓስ።



በጣም የማደንቅህ ታላቅ የጥበብ ሰው ነህ:: ሁሉንም ግምገማህን በአትኩሮት ከሚከታተሉ አንባቢዎችህ አንዱ ነኝ::
የምታቀርባቸውን አስተያየቶችህን በፊልሙ ውስጥ እያስገባሁ መየት ከጀመርኩ ቆየሁ ፊልምን ከመውደድ ባለፈ ጥበቧን
አልረዳላትም ነበር:: እንዲያውም ምኑን ፓርት ስወድ እንደነበረ ዛሬ ላይ ቆሜ ሳስበው ይገርመኛል; ከሀገራችን ፊልሞች በጣም
አደንቀው የነበረውን ሰማያዊ ፈረስ የመጀመሪያውን ፖስት ስታደርግ ነበር ተከታትዬ ማንበብ የጀመርኩት እናም ይገርመኝ ነበር
አስተያየትህ ሁሉም ነገር በትምህርት መገንባት እንዳለበት ለራሴም ተረዳሁ:: አሁንም አስተያየቴን ልሰጥህ ያነሳሳኝ ነገር 

ጥልቀት ስል ገብቶሻል? ቆይ በምሳሌ ላስረዳሽ።  
ፍቅር ሲፈርድ ላይ ታስታውሺ እንድሆን፣ የጆዋና አባት አሊጋ ሄድው "ሁለት መቶ ሺ ብር እንካ፣ ጆዋናን ተዋት" ይሉታል።  

ይህንን አንተ ባስቀመጥከው መንገድ ሳየው የተሻለ ፊልም ይወጣው ነበር:: በዙ ከተናገርከው ውስጥ ነው ጥቂቷን ኮት ማድረጌ 
የፊልም ሰዎቻችን ይህንን አስተያየት እግረመንገዳቸውን እንኳ ወደ ዋርካ ጎራ ብለው ቢያዩ ጥሩ ስራ ይሰሩልን ነበር እያልን
ከጓደኞቼ ጋር እንጫወት ነበር::  

ግን የምልህ ለምን በኢሜላቸው ግጥም አድርገህ አትጽፍላቸውም? 
እኔ አንድ ነገር አስቤ ነበር ግጭት ብለህ በሰማያዊ ፈረስ ላይ ያቀረብከውን ኮፒ አድርጌ በ PDF format አድርጌው በኢሜል
ልልክለት ወስኛለሁ ግን ያንተን ፍቃድ ስላላገኘው ለጊዜው አልላኩትም ነገር ግን ወደዋርካ መምጣት ለማይችሉ የቅርብ ጓደኞቼ
እየላኩላቸው ነው ከዋርካ ያገኘሁት ብዬ:: እንዲያውም አንዳንዶች ከዚያ ወዲህ ወደ ዋርካ ብቅ እያሉ እንደሆነ ነግረውኛል::
ባጠቃላይ በርታ አንተም ከቻልክ ወደሙያው ገብተህ ጥሩ ነገር ማየት እንደምንችል ተስፋ አደርጋለሁ  
አድናቂህ ነኝ
God is Great

እትት በረደኝ በርድ ይሞቃል ወይ ........እያለ ይቀጥላል ያለሁበት ሀገር ብርድ 2 ጋቢ 2 ባል የግድ ይላል

የት ነው ወዳጀ?

“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 
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ሄሮሺማ ፣ ሰራዊት እንዳብራራው ከሆነ አፍሪካ ምድር ላይ 

የሚራገፍ የኒዩክሌር ዝቃጭ ሊያስከትል ሰለሚችለው ችግር ነው። ድራሲው ራሱ ሰራዊት እንደሆነ ተናግሮአል።
ዳይሬክትሩን አላውቅም ግን እሱ ራሱ ይመስለኛል። ፕሮዲዩስሩ የታወቀ ነው። ክቡርነታቸው ናቸው። ሾተልን ማለቴ
አይደልም፣ ይገባሻል። 

ከርእሱ እንደምገነዝበው ቀላል ፊልም አይመስለኝም። ፊልሙ፣ የኒውክሌር ዝቃጭ የሚያፈነጥቀው ሬዲዮአከቲቭ ለሰውና
ለእንሰሳ፣ ለእጽዋትና ለተክል፣ ለአካባቢና ለአየር ምን ያህል ከፍተኛ ጉዳት እንዳለው ለማሳየት ከሞከረ እጣፈንታውን
ካሁኑ መተንበይ ይቻላል። የሰራዊት ፊልም ፕሮዳክሽን ከምፓኒ የፋይናስ አቅምና አጠቃላይ የሙያው ልምድ ይህን አይነት
ፊልም ለማምረት የሚፈቅድለት አይመስለኝም።  

ኪሱን በምን አወቅህ እንደምትዪኝ ይገባኛል። ከባድ ጥየቄ ነው። በአጠቃላይ የካምፓኒው ዋናው ስራ ማሰታወቂያ ስለሆነ፣
ከዚህ በመነሳት ግምት መውሰድ ይቻላል። በቅርቡ ከውጭ የፊልም ደርጅት ጋር በመተባበር ደህና የውጭ ምንዛሬ
መጨምደዱም ይፋ ሆኖአል። ይሁን እንጂ በዚያ ርእስ ጥሩ ፊልም ለመስራት አቅምና ልምዱ አለ ብዬ አላምንም።  

አስቢው እስኪ በርድ፣ ፊልም ሰርተው ከጨረሱ በሁዋላ ራሳቸው ባለቤቶቹ እየዞሩ የሚያሳዩ ከሆነ የፋይናንስ አቅማቸው
ምን ደረጃ ላይ እንዳለ መገመት ያስቸግራል ትያለሽ? ሰራዊት፣ አሜሪካ የመጣሁት የሂሮሺማን የተወሰኑ ትይንቶች
ለማንሳት ነው ብሎአል። እቺ እኔጋ አትስራም። አይደለም አሜሪካ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንኩዋን ተዋኒያንን ከነጉዋዛቸው
ተሸክመሽ ከቦታ ቦታ፣ ከክፍለሀገር ክፍለሀገር እየተዘዋወሽ ፊልም መስራት ገንዘብና ጊዜ ብቻ ሰይሆን ናላና ገላ ላይ የራሱን
መልከት አሳርፎብሽ ነው የሚሄደው። ሰራዊት ፊልሞቼን እየዞርኩ ለማሳየት ነው ቢል ራሱንና ከምፓኒውን ዝቅ የሚያደርግ
መስሎት፣ አድማጩን መዋሽት የመረጠ መሰለኝ። ሞኝ ደራሲ መጻፍ ስለቻለ ብቻ አንባቢናውን የሚያሞኝ ይመስለዋል።
ፊልም ሰሪዎችም እንደዚያ ይሆኑ? 

የአገራቸን ፊልም አንሺዎች በሁለቱ እግሮቻቸው እስኪቆሙ ቀላል ግን መሳጭ የፍቅር ፊልሞች መስራት ሲችሉ ለምን
ውስብስብ የወንጀል፣ የቴክኒክ፣ የሳይንስ ታሪክ እንደሚመርጡ አይገባኝም። የፍቅር ፊልም እንደ የፍቅር ልቦለድ መጽሃፍ
የራሱ የሆነ ልዩ መስህብ አለው። ፍቅር የያንዳንዱን ሰው ህይወት የሚነካ ሰለሆነ በደንብ ከተሰራ ተመልካች ደጋግሞ
የሚያየው መሆኑን ከውጭ ፊልሞች ታሪክ መማር ይቻላል። ባለፉት 15 ዓመታት ከተመረቱት የፍቅር ፊልሞች ቢያንስ
በዓመት አንዱ 100 ሚሎዮን ዶላር በማስግባት የሰው አይን ያላስፈጠጠ የለም። ብዙዎቹ የተትረፈረፈ ትርፍ ማስገባታቸው
የሚታወቅ ነው። ከሌላው የፊልም ታሪክ አይነቶች የፍቅር ፊልም ጎበዝ ተወኒያን ከመጠየቁ በቀር ይህን ያህል ልዩ ቦታ፣
ብዙ ቁሳቁስና ውድ ስፔሺያ ኢፌክት የሚፈልግ አይደልም።  

በተለይ የገጸባህሪን እድገት፣ የውስጥ ግጭትና ለተመልካች የሚያስተላልፈው ልዩ መልእክት ጠለቅ ያሉ ከሆነ የፍቅር
ፊልም መስራቱ በጣም ያዋጣል እላለሁ። በኢትዮጵያ የተመረቱትን ሁሉንም የፍቅር ፊልሞች አላየሁም። ያየሁዋቸው
እንደ ፍቅር ሲፈርድ አይንቶቹ ግን ጥልቀት ይጎላቸዋል። 

በርድ ጥልቀት ስል ገብቶሻል? ቆይ በምሳሌ ላስረዳሽ። 
ፍቅር ሲፈርድ ላይ ታስታውሺ እንድሆን፣ የጆዋና አባት አሊጋ ሄድው "ሁለት መቶ ሺ ብር እንካ፣ ጆዋናን ተዋት"
ይሉታል። 
"ጆዋናን በገንዝብ አልለውጣትም" ሲል አሊ በቆራጥነት ይመልስላቸዋል። ይሄ የአሊን  ማንነት በመጠኑ ሊያሳይ ይችላል።



ፍቅሩን በገንዝብ የማይለውጥ ሰው መሆኑን። አሁን ከዚህ በላይ መሄድ ስንሞክር ነው ጥልቀት የምነለው። ፍቅርን በገንዘብ
ሳይሆን በሌላ ፍቅር ስንፈትሸው። እንዴት በዪኝ። 

አሊ በጣም የሚወዳት እህት አለችው፣ እሱ ትምህርቱን እስኪጨርስ እስዋ እየሰራች ታኖረው የነበረች። አሚና እንበላት፣
ለጊዜው ስምዋን ስለረሳሁት። አሚና ፊልሙ ላይ በአንድ ወንጀለኛ ትገደላለች። ግን ለዚህ ምሳሌ ከሙታን እናንሳትና
የአካል ጉዳት ብቻ እንደደረሰባት እናድርጋት። የውጭ ህክምና ካልተደረገላት በቀር የደረሰባት የአካል ጉዳት ከወገብ በታች
ሽባ የሚያደርጋት ስለሆነ አሊ ሊያሳክማት ገነዘብ እያጠራቀመ ነው። ግን በሱ ደሞዝ አንድ መቶ ሺ ብር ለማሰባሰብ 20
ዓመቶች ይፈጅበታል። አሚና ደሞ በሁለት ዓመቶች ውስጥ ህክምና ካልተደረገላት በቀር የመዳን እድል አይኖራትም።
አታሳዝንም? 

ይህ በእንዲ እንዳለ የጁዋና አባት ሁለት መቶ ሺ ብር ተሸክመው ቢመጡ የአሊን  ማንነት የሚፈትን ሁኔታ እናይ ነበር።
ባህሪውን ጠለቅ ብለን እናየው ነበር። ጥልቀት ማለት ያ ነው። ሙያው አዲስ ስለሆነ ስያሜው ምናልባት አልተለመደ
እንደሆ ብዪ ነው። ማብራራቴ... አሁንስ ገባሽ? 

ትያቄ ጣል አድርገሽ ምን ውስጥ ነው ያስገባሽ? 

በዪ ቻዎ፣ አትጥፊብኝ። 

ፓስ።

በጣም የማደንቅህ ታላቅ የጥበብ ሰው ነህ:: ሁሉንም ግምገማህን በአትኩሮት ከሚከታተሉ አንባቢዎችህ አንዱ ነኝ::
የምታቀርባቸውን አስተያየቶችህን በፊልሙ ውስጥ እያስገባሁ መየት ከጀመርኩ ቆየሁ ፊልምን ከመውደድ ባለፈ ጥበቧን
አልረዳላትም ነበር:: እንዲያውም ምኑን ፓርት ስወድ እንደነበረ ዛሬ ላይ ቆሜ ሳስበው ይገርመኛል; ከሀገራችን ፊልሞች በጣም
አደንቀው የነበረውን ሰማያዊ ፈረስ የመጀመሪያውን ፖስት ስታደርግ ነበር ተከታትዬ ማንበብ የጀመርኩት እናም ይገርመኝ
ነበር አስተያየትህ ሁሉም ነገር በትምህርት መገንባት እንዳለበት ለራሴም ተረዳሁ:: አሁንም አስተያየቴን ልሰጥህ ያነሳሳኝ ነገር 

ጥልቀት ስል ገብቶሻል? ቆይ በምሳሌ ላስረዳሽ። 
ፍቅር ሲፈርድ ላይ ታስታውሺ እንድሆን፣ የጆዋና አባት አሊጋ ሄድው "ሁለት መቶ ሺ ብር እንካ፣ ጆዋናን ተዋት" ይሉታል። 

ይህንን አንተ ባስቀመጥከው መንገድ ሳየው የተሻለ ፊልም ይወጣው ነበር:: በዙ ከተናገርከው ውስጥ ነው ጥቂቷን ኮት ማድረጌ  
የፊልም ሰዎቻችን ይህንን አስተያየት እግረመንገዳቸውን እንኳ ወደ ዋርካ ጎራ ብለው ቢያዩ ጥሩ ስራ ይሰሩልን ነበር እያልን
ከጓደኞቼ ጋር እንጫወት ነበር:: 

ግን የምልህ ለምን በኢሜላቸው ግጥም አድርገህ አትጽፍላቸውም?  
እኔ አንድ ነገር አስቤ ነበር ግጭት ብለህ በሰማያዊ ፈረስ ላይ ያቀረብከውን ኮፒ አድርጌ በ PDF format አድርጌው በኢሜል
ልልክለት ወስኛለሁ ግን ያንተን ፍቃድ ስላላገኘው ለጊዜው አልላኩትም ነገር ግን ወደዋርካ መምጣት ለማይችሉ የቅርብ
ጓደኞቼ እየላኩላቸው ነው ከዋርካ ያገኘሁት ብዬ:: እንዲያውም አንዳንዶች ከዚያ ወዲህ ወደ ዋርካ ብቅ እያሉ እንደሆነ
ነግረውኛል:: ባጠቃላይ በርታ አንተም ከቻልክ ወደሙያው ገብተህ ጥሩ ነገር ማየት እንደምንችል ተስፋ አደርጋለሁ 
አድናቂህ ነኝ



ሰላም ስሙይናገር ሀሳብህን እጋራልሁ ገና ከመጀመርያው የ ፓስን..ግምገማ እንዳነበብኩ ነበር እኔም እንዳንተ ግምገማው
ለፊልምም ሆነ መጻፍ ደራሲዋች ይደርሳቸው ዘንድ በልቤ የተመኝሁትም ጥቆማ ያረኩትም...ፓስወርድ ዋርካ ውስጥ በትምርት
ሰጪነቱ ትልቅ ቦታ እንዳልው የብዙቻችን አስተያየት እንደሚሆን እተማመናልሁ :idea: 
ፓስ....እጅህን አይቆርጥመው ዛሬ ቤትህ ዋልኩ ይበረርለት ደግሞ........ :arrow: :arrow:
“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 

Posts: 143

Joined: Mon Sep 08, 2008 4:21 pm

Location: Always On The Move.....

by password » Thu Jan 29, 2009 10:53 pm

የፕሮፌሰር ሃይሌ ገሪማ ፊልም 

ጤዛ  

በብሄራዊ ትያትር። 

የዶቺቨሌው ጌታቸው ተድላ የዘገበውን ያዳምጡ......  

ድረገጹ ከተከፈተ በሁዋላ 
]ኢትዮጽያዊ ፊልሞችን መስራት ይጠበቅብናል  
የሚለውን ፈልገው ይጠቁሙበት።.  

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3961111,00.html
Last edited by password on Thu Jan 29, 2009 11:16 pm, edited 1 time in total.
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

by password » Thu Jan 29, 2009 11:51 pm

በጎሲያ ..እንሰት.. በርድ፣ ስሙይናገርና ትሩዝ  

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3961111,00.html
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


ዋው ታነቡኛላችሁ ማለት ነው? በርድ እንኩዋን ተንኮስ እያደረገች ነው የምታስለቀልቀኝ። ነቅቼባታለሁ። 

ትሩዝ፣ ግሩም ማይክሮ ፊክሽነኛው። አንተ ደሞ ምን ታደርጋለህ እዚህ። አንተ እንኩዋን ሞራል ስትሰጠኝ እንጂ እዚህ ክፍል
የምትማርው ነገር ይኖራል ብዬ አላምንም።  

ስሙይናገር፣ የጠቃቀስካቸው ነጥቦች ለፊልም ስራ መሰረታዊያን ናቸው። ግጭት ከሌለ ታሪክ የለም። ታሪክን የሚያራምደው
ግጭት ነው። 

እንደ 'ግጭት' የመሳሰሉ አንዳንድ ስያሜዎችን የማብራራው እኔ ራሴ እቸገርባቸው ስለነበር ነው። ስያሜዎቹን ከእንግሊዝኛው
ቃመ የተተርጎሙ ከምሆናቸው በተጨማሪ ሙያው ራሱ በተግባር የተጀምረው በቅርብ ስለሆነ በምሳሌ ማስረዳት የተሻለ መገባበት
ይፈጭራል የሚል እምነት አለኝ።  

በልቦለድም ሆነ በፊልም ያለ ግጭት ታሪክን ለማራመድ በጣም ያስቸግራል። ልቦለድ ላይ ምናልባት በስነጽሁፉ ውበትና
በመልእክቱ ልእልና high concrpt አንባቢን መያዝ ይቻላል። ፊልም ላይ ግን ከባድ ነው።  

እመለሰልሁ።
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

በጎሲያ ..እንሰት.. በርድ፣ ስሙይናገርና ትሩዝ 

ዋው ታነቡኛላችሁ ማለት ነው? በርድ እንኩዋን ተንኮስ እያደረገች ነው የምታስለቀልቀኝ። ነቅቼባታለሁ።  

ትሩዝ፣ ግሩም ማይክሮ ፊክሽነኛው። አንተ ደሞ ምን ታደርጋለህ እዚህ። አንተ እንኩዋን ሞራል ስትሰጠኝ እንጂ እዚህ ክፍል
የምትማርው ነገር ይኖራል ብዬ አላምንም። 

ስሙይናገር፣ የጠቃቀስካቸው ነጥቦች ለፊልም ስራ መሰረታዊያን ናቸው። ግጭት ከሌለ ታሪክ የለም። ታሪክን የሚያራምደው
ግጭት ነው።  

እንደ 'ግጭት' የመሳሰሉ አንዳንድ ስያሜዎችን የማብራራው እኔ ራሴ እቸገርባቸው ስለነበር ነው። ስያሜዎቹን ከእንግሊዝኛው
ቃመ የተተርጎሙ ከምሆናቸው በተጨማሪ ሙያው ራሱ በተግባር የተጀምረው በቅርብ ስለሆነ በምሳሌ ማስረዳት የተሻለ
መገባበት ይፈጭራል የሚል እምነት አለኝ። 

በልቦለድም ሆነ በፊልም ያለ ግጭት ታሪክን ለማራመድ በጣም ያስቸግራል። ልቦለድ ላይ ምናልባት በስነጽሁፉ ውበትና
በመልእክቱ ልእልና high concrpt አንባቢን መያዝ ይቻላል። ፊልም ላይ ግን ከባድ ነው። 

password wrote:



እመለሰልሁ።

ፓስ 
በጣም ነው የወደድኩት ....አንዳንዱን እንዳውም ሁለት ጊዜ ነው ያነበብኩት: በአካል እንኩዋ ባገኝህ ብዙ ምክር አግኝቼ
እንደምጠቀም እርግጠኛ ነኝ:: 

ቸር ሰንብት
Yes

በጎሲያ ..እንሰት.. በርድ፣ ስሙይናገርና ትሩዝ 

ዋው ታነቡኛላችሁ ማለት ነው? በርድ እንኩዋን ተንኮስ እያደረገች ነው የምታስለቀልቀኝ። ነቅቼባታለሁ።  

ትሩዝ፣ ግሩም ማይክሮ ፊክሽነኛው። አንተ ደሞ ምን ታደርጋለህ እዚህ። አንተ እንኩዋን ሞራል ስትሰጠኝ እንጂ እዚህ ክፍል
የምትማርው ነገር ይኖራል ብዬ አላምንም። 

ስሙይናገር፣ የጠቃቀስካቸው ነጥቦች ለፊልም ስራ መሰረታዊያን ናቸው። ግጭት ከሌለ ታሪክ የለም። ታሪክን የሚያራምደው
ግጭት ነው።  

እንደ 'ግጭት' የመሳሰሉ አንዳንድ ስያሜዎችን የማብራራው እኔ ራሴ እቸገርባቸው ስለነበር ነው። ስያሜዎቹን ከእንግሊዝኛው
ቃመ የተተርጎሙ ከምሆናቸው በተጨማሪ ሙያው ራሱ በተግባር የተጀምረው በቅርብ ስለሆነ በምሳሌ ማስረዳት የተሻለ
መገባበት ይፈጭራል የሚል እምነት አለኝ። 

በልቦለድም ሆነ በፊልም ያለ ግጭት ታሪክን ለማራመድ በጣም ያስቸግራል። ልቦለድ ላይ ምናልባት በስነጽሁፉ ውበትና
በመልእክቱ ልእልና high concrpt አንባቢን መያዝ ይቻላል። ፊልም ላይ ግን ከባድ ነው። 

እመለሰልሁ።

ፓስ የላኩልህን በላብኝ እስቲ ይህንን ካልበላው ልሞክር
Yes

password wrote:

password wrote:



በጎሲያ ..እንሰት.. በርድ፣ ስሙይናገርና ትሩዝ 

ዋው ታነቡኛላችሁ ማለት ነው? በርድ እንኩዋን ተንኮስ እያደረገች ነው የምታስለቀልቀኝ። ነቅቼባታለሁ።  

ትሩዝ፣ ግሩም ማይክሮ ፊክሽነኛው። አንተ ደሞ ምን ታደርጋለህ እዚህ። አንተ እንኩዋን ሞራል ስትሰጠኝ እንጂ እዚህ ክፍል
የምትማርው ነገር ይኖራል ብዬ አላምንም። 

ስሙይናገር፣ የጠቃቀስካቸው ነጥቦች ለፊልም ስራ መሰረታዊያን ናቸው። ግጭት ከሌለ ታሪክ የለም። ታሪክን የሚያራምደው
ግጭት ነው።  

እንደ 'ግጭት' የመሳሰሉ አንዳንድ ስያሜዎችን የማብራራው እኔ ራሴ እቸገርባቸው ስለነበር ነው። ስያሜዎቹን ከእንግሊዝኛው
ቃመ የተተርጎሙ ከምሆናቸው በተጨማሪ ሙያው ራሱ በተግባር የተጀምረው በቅርብ ስለሆነ በምሳሌ ማስረዳት የተሻለ
መገባበት ይፈጭራል የሚል እምነት አለኝ። 

በልቦለድም ሆነ በፊልም ያለ ግጭት ታሪክን ለማራመድ በጣም ያስቸግራል። ልቦለድ ላይ ምናልባት በስነጽሁፉ ውበትና
በመልእክቱ ልእልና high concrpt አንባቢን መያዝ ይቻላል። ፊልም ላይ ግን ከባድ ነው። 

እመለሰልሁ።

ማን ነበር ምርጥ እቃ ማስታወቂያ አያስፈልገውም ያለው? በጣም ብዙ አዝናኝና አስተማሪ የሆኑ ስራዎችህ ተነባቢዎች ናቸው::
ትሁትነትህ ሲጨመርበት ደግሞ እስኪ አስበው::  

በጨዋታችን ላይ የካምፓራዳ subtitles ምቾት በጣም ነው የነሳኝ:: እስኪ አይተኸው ከሆነ አንድ በለን::  
አክባሪህ
ውሃ አጠጪ 

Posts: 1213

Joined: Sun Jan 30, 2005 1:14 am

Location: united states

በጨዋታችን ላይ የካምፓራዳ subtitles ምቾት በጣም ነው የነሳኝ :::: እስኪ አይተኸው ከሆነ አንድ በለን ::

እንሰት... ፊልሙ ባማርኛ! ሰብታይትል ምን አስነበበህ ወዳጀ! ይሄ የራስህ ጥፋት ነው .... :lol: 

ይልቅ ጤዛየተሰኘው የፕሮፈሰር ሀይሌ ገሪማ ፊልም አውሮፓን እየዞረ ነው... የፓስዎርድን መነጥር ይዤ እየጠበቅኩት ነው. , ....
ፊልሙ ቬነስ በተደረገው የፊልም ፌስቲቫል ተሸላሚ ነበር... 



TEZA 
Director: Haile Gerima 

Writer:Haile Gerima(screenplay) 

Release Date: 
28 November 2008 (Poland)  

Genre: Drama 

Plot: The return of the Ethiopia intellectual Anberber to his native country during the repressive
Marxist... Anberber, a man from a small village who managed as a young man to be sent to Germany
(in the early 70s) to study medicine. He and his fellow expat Ethiopians are all dutiful communists,
looking forward to overthrowing the ancient autocratic monarchy which has ruled for 3000 years. When
the revolution comes they gleefully return, only to find the revolution has become a savage dictatorship.
Anberber and his friends try to cope and survive, but the situation deteriorates and it is only a mad
stroke of luck that saves him. At the beginning of the film, Anberber, now middle-aged, has finally
returned to his home village, where his aged mother dotes on him. But he has changed too much and
finds village life difficult to fit back into. The country is in the midst of civil war, and a local chief bent on
revenge is after the woman he loves. Can Anberber pull his shattered life together and fulfill his old
dream of helping his homeland? Or will the forces of chaos and darkness overwhelm him? 

Awards: 
4 wins & 1 nomination 
ምንጭ www.imdb.com  

ፕሮፈሰር ሃይለ ዘጠኝ አመት የፈጀባቸውን ፊልም የማያይ ይኖራል ብየ አልገምትም... ዘጠኝ? ኡህ ... ሌላ ችግር መሆን አለበት...
:o ወይ ትተውት ነበር ማለት ነው, አይመስላችሁም?
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa

በጨዋታችን ላይ የካምፓራዳ subtitles ምቾት በጣም ነው የነሳኝ :::: እስኪ አይተኸው ከሆነ አንድ በለን ::
password wrote:

http://www.imdb.com/


እንሰት... ፊልሙ ባማርኛ! ሰብታይትል ምን አስነበበህ ወዳጀ! ይሄ የራስህ ጥፋት ነው .... :lol: 

ምን ላድርግህ... በደንብ ነው የነገርከኝ::  
አክባሪህ
ውሃ አጠጪ 

Posts: 1213

Joined: Sun Jan 30, 2005 1:14 am

Location: united states

በጨዋታችን ላይ የካምፓራዳ subtitles ምቾት በጣም ነው የነሳኝ :::: እስኪ አይተኸው ከሆነ አንድ በለን ::

እንሰት... ፊልሙ ባማርኛ! ሰብታይትል ምን አስነበበህ ወዳጀ! ይሄ የራስህ ጥፋት ነው .... :lol: 

ይልቅ ጤዛየተሰኘው የፕሮፈሰር ሀይሌ ገሪማ ፊልም አውሮፓን እየዞረ ነው... የፓስዎርድን መነጥር ይዤ እየጠበቅኩት ነው. ,
.... ፊልሙ ቬነስ በተደረገው የፊልም ፌስቲቫል ተሸላሚ ነበር...  

TEZA 
Director: Haile Gerima 

Writer:Haile Gerima(screenplay) 

Release Date: 
28 November 2008 (Poland)  

Genre: Drama 

Plot: The return of the Ethiopia intellectual Anberber to his native country during the repressive
Marxist... Anberber, a man from a small village who managed as a young man to be sent to
Germany (in the early 70s) to study medicine. He and his fellow expat Ethiopians are all dutiful
communists, looking forward to overthrowing the ancient autocratic monarchy which has ruled for
3000 years. When the revolution comes they gleefully return, only to find the revolution has become
a savage dictatorship. Anberber and his friends try to cope and survive, but the situation deteriorates

password wrote:



and it is only a mad stroke of luck that saves him. At the beginning of the film, Anberber, now middle-
aged, has finally returned to his home village, where his aged mother dotes on him. But he has
changed too much and finds village life difficult to fit back into. The country is in the midst of civil war,
and a local chief bent on revenge is after the woman he loves. Can Anberber pull his shattered life
together and fulfill his old dream of helping his homeland? Or will the forces of chaos and darkness
overwhelm him? 

Awards: 
4 wins & 1 nomination 
ምንጭ www.imdb.com 

ፕሮፈሰር ሃይለ ዘጠኝ አመት የፈጀባቸውን ፊልም የማያይ ይኖራል ብየ አልገምትም... ዘጠኝ? ኡህ ... ሌላ ችግር መሆን
አለበት... :o ወይ ትተውት ነበር ማለት ነው, አይመስላችሁም?

ፓስ ዘ ግሬት አማን ነው ?? ባይገርምህ ጤዛ ፊልም ያለሁበት አገር እየታይ ነው ያወኩት ግን ዛሬ ነው ካለፈኝ በሆላ ንድድ አርጎኝ
ሳለ እንደሚደግሙት ሰማሁና ደስ አለኝ ........መነጽር ፈልጋልሁ ያንተኑ እንኮዋን ቢዚ ነው ክብርነታቸው ካዋሱኝ እንደጉድ
እመነጥርበታልሁ..... :wink: :wink: ብዙ ስለተወራለት ነው መሰለኝ የዘጠኝ አመቱን ምጥ ለማየት ሰፍ ብያልሁ ... :wink:
“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 

Posts: 143

Joined: Mon Sep 08, 2008 4:21 pm

Location: Always On The Move.....

by Kaleb* » Tue Feb 03, 2009 10:21 am

ፓስውርድ እና አርሊ በርድ, ጤዛ የተሰኘው ፊልም በአውሮፓ ያለውን ስኬጁል የት ነው ማገኘው ? እስኪ እባክቹ ሳያመልጠኝ
ነገሩኝ, በመካከልኛው አውሮፓ:: አምሰግናለው
ጀማሪ ኮትኳች 

Posts: 91

Joined: Tue Oct 25, 2005 2:42 pm

Location: ethiopia

ፓስውርድ እና አርሊ በርድ, ጤዛ የተሰኘው ፊልም በአውሮፓ ያለውን ስኬጁል የት ነው ማገኘው ? እስኪ እባክቹ ሳያመልጠኝ
ነገሩኝ, በመካከልኛው አውሮፓ:: አምሰግናለው

Kaleb* wrote:

http://www.imdb.com/
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=21003


ሀይ ካሌብ እኔ ኢሮፐ አይደለም የምኖረው ምናልባት ፓስ ስኬጁዋሉን ካወቀ ይነግርህ ይሆናል ግንኮ ያለህበት ሀገር የሚታይ ከሆነ
ፍላየር ቀድሞ ይበተናል ኦር ሬክላም ቀድሞ ይወጣል አይደል'ንደ ?
“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 

Posts: 143

Joined: Mon Sep 08, 2008 4:21 pm

Location: Always On The Move.....

ሀይ ካሌብ እኔ ኢሮፐ አይደለም የምኖረው ምናልባት ፓስ ስኬጁዋሉን ካወቀ ይነግርህ ይሆናል ግንኮ ያለህበት ሀገር የሚታይ
ከሆነ ፍላየር ቀድሞ ይበተናል ኦር ሬክላም ቀድሞ ይወጣል አይደል'ንደ ?

አርሊ በርድ በፍጥነት በረሽ መጥተሽ መልስ ስለሠጠሽኝ አመሰግናለው; ድህረ ግጽ ላይ እንዳየውት ከሆነ international film
festival events ላይ ነው እየታየ ያለው:: በ Rotteram በቅርብ ታይቶ ነበር ለጥቂት አመለጠኝ:: አውስትራሊያ እይታየ ነው::
እንደ ሌሉቹ እንደ ሆሊዉድ ፍልሞች በሬጉላር ስኬጁል ያለ አይመስለኝም, may be after some time. I am still
searching if i can find it anywhere around the central Europe. May be password can tell me when he is
back. እስኪ አብረን እንጠብቀው :D አጠባብቂኝ
ጀማሪ ኮትኳች 

Posts: 91

Joined: Tue Oct 25, 2005 2:42 pm

Location: ethiopia

by password » Fri Feb 06, 2009 12:38 pm

11ኛው ሰዓት በዘለማን ፕሮዳክሽን የቀረበ ፊልም  

ፕሮዲዩሰር-ዘላለም ወ/ማሪያም 
ድራሲው-ዘላለም ወ/ማሪያም 
ስክሪፕት-እንየው ደቻሳ 
ዳይሬክተር- ዘላለም ወ/ማሪያም 
መሪ ተዋኒ- ሰለሞን ቦጋለ እንደ ኤፍሬም 

ከቤርሳቤህ መላኩ/ዳንኤል ገብረግዛብሄር/ ሄላ ሙሳ/ተስፋዬ በትሩና አበበ ሀ/ሚካኤል ጋር 

early_bird ! wrote:

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


ሀያሲ ፓስወርድ  

..........ethiotube ውስጥ ይታያል.....  

11ኛው ሰዓት፣ 

አንድ አባት የልብ ህመምተኛ ልጁን ውጭ አገር ልኮ በማሳከም ከሞት ለማዳን የሚያደርገውን ጥረት የሚተርክ ፊልም ነው ማለት
ይቻላል። እንደ አባት... እፍሬምን ሆኖ የሚሰራው መሪ ተወኒ ሰለሞን ቦጋለ ነው። ኤፍሬም ለአንድ የማስታወቂያ ድርጅት
ፎቶግራፍ አንሺ ነው። ፊልሙ የሚጀምረው ኤፍሬም የመነጽር ማስታወቂያ የሚሆን ፎቶ ለማንሳት የሀመር ብሄረስብ እሚገኝበት
ስፍራ ድረስ ሲሄድ ነው። ገነት፣ ፍቅረኛው የምትሆነው ልጅ፣ በአጋጣሚ አጎትዋን ለመጠየቅ እዚያ መጥታ ያገኛትና
ይተዋወቃታል። ስራውን ጨርሶ ሲመለስ መንገድ ላይ ሽንቴን ልሽና ብሎ ከመኪና ይወርዳል። ወደ ቁጥቁዋጦው ገባ እንዳለ ሁለት
ሰዎች አንድ ሰው ሊገድሉ በለው በለው ሲባባሉ ይስማና ካሜራውን ይዞ ይጠጋል። ሰዎቹ ሰውየውን በሽጉጥ ልክ ሲገሉት ፎቶ
ያነሳቸውና ከአካባቢው ይሰወራል።  

አዲስ አበባ እንደ ደረሰ የወንጀሉን ፎቶ ለአሰሪው በማሳየት ምክር ይጠይቃል። አሰሪው 'ምን ጣጣ ውስጥ አስገባህ፣ ምንስ
ሊያደርግልህ አነሳኸው፣ አሁንም ቢሆን እርሳው" ይለዋል። ዋናው ገጸባህሪያችን የግድያ ወንጀል የሚያክል ነገር፣ የሰው ነፍስን
ያህል ነገር ዝንብ የሞተ ያህል ሳያስጨንቀው ዝም ብሎ ይኖራል። ከገነት ጋር ይቀራረባል። ይጋባል። ሴት ልጅ ይወልዳሉ።  

ከሰባት ዓመት በሁዋላ፣ የልጅቱ እድሜ ለትምህርት እንደበቃ ማለት ነው፣ ፊልሙ አርባ አምስተኛው ደቂቃ ማለትም ልክ መሀል
ላይ ሲደርስ፣ ገነት በድንገተኛ የመኪና አደጋ ትሞታለች። እዚህ ነጥብ ላይ የኤፍሬም ህይወት መለወጥ ሲጀምር እናያለን።
ማጨስ፣ መጠጣትና ማምሽት የመሳሰሉ ነገሮች ያመጣል። ሆኖም ግን ወዲያ በአሰሪው ምክር ይስተካከልና ልጁንና ቤቱን
መንከባከብ ይጀምራል። ሀምሳኛው ደቂቃ ሲቃረብ ልጁ ትምህርት ቅጥር ግቢ ውስጥ ስትጫወት በድንገት ትወድቃለች። ሀኪም
ልብ ህመምተኛ ስለሆነች ውጭ ሄዳ ኦፔሬሽን ካላደረገች ለህይወትዋ እንድሚያስጋት ይነግረዋል። ልጁን ለማሳከም ሶስት መቶ ሺ
ብር ያስፈልገዋል። ኤፍሬም ያን ያህል ገንዘብ የለውም።  

ይህ በእንዲህ እንዳል ጋዜጣ ላይ እነዚያን... ከሰባት ዓመት በፊት... ጫካ ውስጥ ሰው ሲገድሉ ያያቸውን ሰዎች ያያል። ሀብታ
ነጋዴዎች መሆናቸውን ሲያውቅ። ሶስት መቶ ሺ ብር ቁጭ ካላደረጋችሁ አጋልጠለሁ ይላቸዋል። ፎቶውን ሲያዩ ሰዎቹ ሳይወዱ
ይከፍላሉ። ኤፍሬም ልጁን ያሳክማል። 
ይኸው ነው የታሪኩ ጭብጥ።  

ሴማውን theme እንዲህ ነው ብዬ ማለት አልቻልኩም። ሴማ ስል ታሪኩ የሚያበስረው ሁለንተናዊ ሀቅ ወይም universal truth/
thematic statement። ተመልካች ከታሪኩ የሚያውጣጣው ሀቅ... የታሪኩ ዋና ገጸባህሪ ሰው ሲገደል አይቶ ማስረጃውን ለፍትህ
አካላት ከማቅረብ ይልቅ በብላክ ሜል ራሱ የመጠቀመው ነገር የሚያሰተላለፈው መልእክት እንደገረመኝ ነው ወደ አጋጣሚዎቹ
የማልፈው... 

የኤፍሬም ሚስት በመኪና አደጋ መሞት፣ የልጁ ልብ ህመምተኛነት ምናልባት በእውኑ አለም የደረሰ ሊሆን ይችላል። የደረሰበት
ሰው ካለም በከፍተኛ የሀዝን ስሜት ይጎዳል። ከዚህ ስሜት በመነሳት ታሪኩ በፊልም ቢቀረጽ እሱ የሚሰማውን ያህል ተመልካቹ
ይሰማዋል ብሎ ይገምታል። ሰውየው ገንዘብ ካለው ታሪኩ ካምፐራዳ ወይም 11ኛው ሰዐት በሚል ርእስ ፊልም ተሰርቶ እናየዋለን።

ይቀጥላል
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Location: Africa
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2.  

ግን እውነታኛ ታሪክም እንዲህ እጋጣሚ ሲበዛበት ተዓማኒነቱን ጥያቄ ውስጥ ያስገባል። እስኪ የ11ኛው ሰዓትን አጋጣሚዎች
እንቁጣር  

1. ገነትን ያገኛት ሀመር ብሄረስብ ዘንድ አጎትዋን ልትጠይቅ እንዳጋጣሚ መጥታ ነው።  
2. ሽንቱ ለምሽናት ከመኪና የወረደው እንዳጋጣሚ ወንጀል ከሚሰራበት ቦታ ነው።  
3. ወንጀለኝቹ ልክ ሲገድሉ ፎቶ ማንሳቱ አጋጣሚ  
4. ገንት በመኪና አደጋ የምትሞተው በአጋጣሚ ነው፣  
5. የልጅቱም የልብ ሀመምተኛ ሆና መገኝትዋ ዱብ እዳ እንጂ አስቀድሞ የሚታወቅ ነገር አይደለም።  

ይህን ያህል አጋጣሚና ድንገተኛ ነገር የሚበዛበት ታሪክ በእውኑ አለም የተከሰተ ክንዋኔ ቢሆን ነው የሚል ጥርጣሬ ውስጥ
ያስገባል። እውኑ አለም በአጋጣሚና በድንገተኛ ክንዋኔዎች የተሞላ ነው። የፈጠራ አለም ግን እንደዚያ አይደለም። የምክንያትና
ውጤት ቅድም ተከተል በደንብ ተከርክሞ የሚቀመጥበት በደራሲ የሚዘጋጅ አለም ነው። እንዲህ ያፈጠጠ አጋጣሚ
አይታይበትም። አጋጣሚ የሚኖረው ያ እጋጣሚ ራሱ የታሪኩ መንስኤ ሲሆን ብቻ ነው።  

አንዳንድ ሰዎች በውኑ አለም ያጋጠማቸውን ወይም የሚያውቁትን በጣም አሳዛኝ ወይም እጅግ አስገራሚ ታሪክ፣ በተለይ
ከራሳቸው ህይወት ጋር የተያያዘ ከሆነ በየሄዱበት ላገኙት ሰው ሁሉ ማውራት ደስ ይላቸዋል። ሰው ሁሉ ልክ እነሱ እንደተሰማቸው
የሚስማው ይመስላቸወል። ታሪካቸውን ሲያወሩ የአድማጭ ትኩርት ካገኙበት ደግሞ ታሪኩን በፊልም ወይም በመጽሃፍ ማሳተም
ድረስ ይሄዳሉ። 

የቃል ትረካ የራሱ ባህሪ አለው። ተራኪና አድማጭ ከሚግባቡበት ቁዋንቁዋ በተጨማሪ ቃል አጋኖና መሃላው፣ የእጅ ውንጭፍታና
ምልክት፣ የአይን ትክታና ብልጭልጭታ፣ የፊት መኮሳተርና ፍልቅልቅታ አለ። ተራኪው ታሪኩን ለማውራት የተለየ ቦታ፣ የጊዜ
ርዝመት ወይም የአድማጭ ብዛት አይወሰነውም። በፈለገው ቦታ፣ ለፈለገው ሰው፣ ማውራት ይችላል። ታሪኩን ተናግሮ ሲጨርስ
አድማጭ 
''በጠም የሚገርም ታሪክ ነው፣ ለምን አትጽፈውም?''  
''በጣም የሚያስደንቅ ታሪክ ነው፣ ፊልም ቢሆን?'' ይላል። 

ግን እውነተኛ ታሪክ በቃል እንደተነገረው በፊልም ሊቀረጽ አይችልም። ፊልም የራሱ የሆነ ሌላ አቀራረብ እንዳለው መዘንጋት
የለበትም። ። በቃል የሚነገርን ታሪክ ተዓመኒ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ብዙ የመሀላ ሀረጎች፣ የማስተማመኛ ቃላት አሉ።
በርድን ለምሳሌ ብነወስድ ከፊትህ ይነጥለኝ፣ ማሪያምን ካለች በቃ ማስረጃ አልጠይቃትም። ሾተልን ታውቃላችሁ፣ የምዬ
ምንሊክን ስም ከጠራ፣ አለቀ፣ ማን ነው ምስክር አምጣ የሚለው።  

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=29814


ፊልም ውስጥ ግን እነዚህን መሃላዎች መጠቀም አንችልም። ስለሆነም እውነተኛ ታሪክ፣ እውቅ ታሪካዊ ክንዋኔ ካልሆነ በቀር፣
በአብዛኛው በዶክመንታሪ መልክ ሲቀርብ በከብርና በተመስጦ ይታያል። በፊቸር ፊልም ለማቅረብ መሞከር ግን የሚዲየሙን ባህሪ
ማለትም የፊልምን ባህሪያዊ ምንነት በውል አለመገንዘብን ያሳያል።  

ፊቸር ፊልም በባህሪው ከ120 ደቂቃ በላይ መርዘም የለበትም። ይህ የተለመደ ነገር ብቻ ሳይሆን ለህዝብ በሲኒማ አዳራሽ ውስጥ
መቅረብ ስላለበት የሲኒማ እዳራሾች የጊዜ ክፍፍል የሚያስገድደው ደንብ ነው። ሲኒማ ቤቶች ከቀትር በሁዋላ ከስምንት ሰዓት
እስክ ምሽቱ አምስት ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ የተወሰኑ ፊልሞች ማሳየት ስላለባቸው ርዝመታቸው ከሁለት ሰአት በላይ እንዲሆን
አይፈለግም።  

ይህ የጊዜ ገድብ በተራው ሌሎች የሚድየሙን ባህሪያት ይወስናል። ለምሳሌ ፊልም ከአንድ ወይም ሁለት ዋና ገጸባህሪያት በላይ
ሊኖሩት አይችልም። ምክንያቱም ከዚህ በላይ ከሆኑ ገጸባህሪያቱን የማስተዋወቂያና ማሳደጊያ በቂ ጊዜ የለምና። 
አንድ ፊቸር ፊልም ከዋና የታሪክ ጭብጥ ሌላ በተጉዋዳኝ የሚሄድ ሌላ ተጨማሪ ጭብጥ ሊያስተናግድ አይችልም፣ ለምን አሁንም
ጊዜ አይበቃም። 

ስለዚህ አንድን እውነተኛ ታሪክ እንዳለ በፊልም ለማሳየት ከማሰብ በፊት ታሪኩ ለየትኛው የትረካ ሚዲየም ይመቻል ብሎ መጠየቅ
ይጠቅማል። ለመድረክ ትያትር የሚመች ለፊልም ላይመች ይችላል። ለፊልም የማይመች ከሆነ በጽሁፍ ቢቀርብ ይሻል ይሆናል።
አይ በፊልም ካልሆነ ከተባለ ደግሞ ታሪኩን ለፊልም እንዲመች አድርጎ እንደገና መጠፍጠፍ ያስፈልጋል።  

እንግዲህ ታሪኩን ለፊልም እንዲመቸ ከነካካነው በእውነትኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ እንጂ እውነተኛው ታሪክ ራሱ አይደልም
ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ታሪኩ መደበኛውን የፊልም አተራረክ ዘይቤ መከተል አለበት ማለት ነው።  

መደበኛውን የአተራረክ ዘይቤ እንዲህ ነው ብሎ እንደ ነጭና ጥቁር በከለር በከለሩ ለያይቶ ማስቀመጥ አይቻል ይሆናል። መሰረታዊ
ቅርጹ ግን የታወቀ ነው። ይኸውም መጀመሪያ ዋናው ገጸባህሪና መቸቱን ካስተዋወቁ በሁዋላ የዋና ገጽባህሪ አላማ ምን መሆኑን
ቁልጭ አድርጎ ማሰቀመጥ፣ ቀጥሎ ዋናው ገጸባህሪ ወደ አላማው የሚያደርገውን ጉዞና የሚገጥመውን ተከታታይ እንቅፋት
ማቅረብ፣ በመጨረሻ እንቅፋቱን አልፎ ከግቡ ሲደርስ፣ ወይም እንቅፋቱን ማለፍ አቅቶት መቅረቱን ማሳየት ነው። አለቀ። ሌላ
ጣጣ የለውም።  

በርዲቱ ... ከዚህ በላይ የምለው የለም. ዛፍ ወይም ላባ አንቺ ስጪ... እኔ ያን ጤዛ ልጠዘጥዝ እየጠበቅኩ ነው...  
የፊታችን ሰንበት ማታ አየዋለሁ....
ኮትኳች 
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by early_bird ! » Fri Feb 06, 2009 4:43 pm

በርድን ለምሳሌ ብነወስድ ከፊትህ ይነጥለኝ፣ ማሪያምን ካለች በቃ ማስረጃ አልጠይቃትም። 

:lol: ከ ፊትህ ይነጥለኝ በሳቅ ነው የሞትኩት :lol: :lol: 

http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=30246


በነገራችን ለይ 11ኛውን ሰአት ፊልም ሳየው የገጠመኙን ብዛት እያወራን ርእሱን አጋጣሚው.... 
ቢለው እየተባባልን እንደነበር ትዝ ብሎኝ ሳኩኝ.... :D የአክተሩ አተዋወን ግን ብዙ ፊልሞች ለይም አይቼዋለሁ በግሌ በጣም
ይደላኛል.............. :) 

ሰንበትን በጤዛ !
“Make the Most of Yourself, For that is all there is of you.”
ኮትኳች 

Posts: 143

Joined: Mon Sep 08, 2008 4:21 pm

Location: Always On The Move.....

....... የአክተሩ አተዋወን ግን ብዙ ፊልሞች ለይም አይቼዋለሁ በግሌ በጣም ይደላኛል.............. :)

በርድ፣  
ሰለሞን ቦጋለ፣ ብዙ የአማርኛ ፊልሞች ውስጥ ሲሰራ አይቼዋለሁ። ቀደም ሲል በሬዲዮ ትያትር ተሳትፎው ስሙን ያስጠራ ተዋኒ
ነው። ከሱና ከቤተሰቦቹ ጋር የቀረበ ትውውቅ አለኝ። ከቀድሞው ትዳሩ አንድ ሴት ልጅ አለችው። የልጁ እናት ራስዋ ገነት ነው
ስምዋ። በ1997 ታህሳስ በቁልቢ በዓል ምክንያት ድሬዳዋ ሄጄ በነበርኩብት ወቅት ሰለሞንን በዝና የሚያውቁት የድሬ ወጣቶች
ሲከቡት አይቼ  
''ታዋቂነት እንዴት ነው፣ ምን ይሰማሀል?'' ብዬ ጠየቅሁት።  
''በባዶ ኪስ ምን ዋጋ አለው።'' በማለት ነበር የመለሰልኝ። በወቅቱ የተወጋ ልብ የተሰኘው ሰለሞን በሁለተኝነት የኮከበበት ፊልም
ክፍለሀገሩ ውስጥ ይታይ ነበር። ተዋኒነት እንደ ሌላው የጥበብ ዘርፍ ሁሉ በእሁኑ ጊዜ ገንዘብ የሚያስገኝ ሙያ አይመስለኝም። 
ይሁን እንጂ ለሙያው ካላቸው ፍቅር ብዙ ወጣቶች የሚመኙት ስራ ሆኖአል። ሰለሞን ራሱ ዩንቨርስቲ ውስት የሚሰጥ የፊልም ስራ
ኮርስ እየወሰደ እንደነበር ነግሮኛል። 

የፊልም ታሪክ እንድም በገጽባህሪ የሚዘወር ሊሆን ይችላል፣ ሁለትም በትልም። character driven vs plot driven ይሉታል
ጠበብቶቹ። 11ኛው ሰአት በዋናው ገጽባህሪ ዙሪያ የሚያጠነጥን፣ በዋናው ገጽባህሪ የሚዘወር ታሪክ ነው። ስለሆነም ዋናው ገጽባህሪ
ላይ ስራ መሰራት አለበት። ገጽባህሪውን ተመልካቸ እንድያዝንለት፣ እንዲወደውና እንዲመሳሰለው መደረግ አለበት።  

ሰለሞን ኤፍሬም የሚባል ስምና የፎቶግራፍ አንሽነት ስራ ከመሰተቱ በስተቀር ባህሪው ብዙ አይታወቅም። የቅድመ ትረካ ህይወቱ
የለውም። ቤተሰብ? ጉዋደኛ? የሚታወቅ ነገር የለም። የትምህርት ደረጃውን፣ የስራ ልምዱን አናውቅም። የእረፍት ጊዜው
እንዴት ነው የሚያሰልፈው? ኖንቼ አስተሳሰቡን፣ እምነቱን፣ ፖለቲካዊ አቅዋሙን የሚገልጹ ነገሮች አልሰማንም፣ ኣላየንም። 

እነዚህ ነገሮች በቀጥታ ይሁን በተዘወዋሪ፣ ሁሉም ባይሆኑ በከፊል ለተመልካች የሚገለጡበት ሁኔታ ቢታሰብበት ተመልካች
ገጽባህሪውን የማቅረብና ለሱም የመወገን ስሜት ያድርበታል። ገጸባህሪውን ስናውቀው፣ ስንወደው ነው ቁጭ ብለን ፊልም
እንድናይ የምንሆነው።  

ተመልከች ኤፍሬምን እንደ ገጸባህሪ እንዲያዝንለት ወይም እንዲወደው የሚያስችል ደራሲው ምን የተጠበበው ነገር አለ? ዋናው

early_bird ! wrote:



ገጸባህሪ መሆን ብቻ ኮ አይበቃም። ገጸባህሪው እንድናዝንለት ራሱ ሲያዝን፣ እንዲወደድ ራሱ ሲወድ ማየት አለብን። ገነትን
መውደዱስ? እንዳትይኝ በርድ። ገነት ወጣት ነች። ዘመናዊ ነች፣ ውብ ነች ማንም ሊወዳት ይችላል። እስዋን መውደድ ልዩ
ትኩርት አያሰጠውም። በዚህ ላይ ገነትን ለማግኘት ምንም ውጣ ውረድ አልነበረበትም። ቢኖርበት ኖሮ አዎ ትንሽ አዘኔታ
(audience sympathy) ያገኝ ነበር። 

ይልቅ ኤፍሬም ከሀመር ብሄሬስብ ፎቶግራፍ ያንሳትን ውቢቱን ልጅ ቢያፈቅር ኖሮ እኔን ይስበኝ ነበር። የባህል መካልሉን የጣሰ
ፍቅር .... ዋው! በልብስ ለባሽና በማይለብሱ፣ በዘመናዊነትና በተፈትሮዋዊነት፣ መሀል ያለውን ቅራኔ ሊያሸንፉ ሲታገሉ በመሀል
ሀመራዊትዋ ብትሞት አብሪያት በስሜት እሞት ነበር። ደራሲው እዛ ድረስ ሄዶ ይህን አማራጭ ለምን እንዳላስበበት ይገርመኛል።  

በርድ፣ በአጠቃላይ ማለት የምፈልገው ሰለሞን እንደ ተዋኒ ጎበዝ ነው። የተሰጠውን ባህሪ ሆኖ ጥሩ ይሰራል። ችግሩ ያለው
ደራሲው ጋር ነው። ደረሲው ኤፍሬምን ከተመልካች ጋር የሚያስተሳስረው ባህሪያት አላላበሰውም። አስቢው ሰው ሲገደል አይቶ
ዝም ከሚል ድንጋይ ጋር ምን ጉዳይ ይኖረኛል። አቦ ተይኝ!!!
ኮትኳች 
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Location: Africa

ፓስነት ...የናፍቆት ሰላምታዮን ላደርስ ነው ብቅ ያልኩት ጥፍትብለሀል'ኮ ...........ሰላም ነው ?? ሰለ ጤዛ ፊልም ያለህን
አስተያየት ለመስማት ጥድፍ ብዮ የ ዋርካን አይን አይን ሳይ የውሀ ሽታ ሆነህ ቀረህ........ :roll: :roll: :roll:

በርድ  

እንዴ ነሽ? ባያሌው....  
ጠፋ ብልም ስላንቺ ሳልጠይቅ ውዬ አላውቅም :lol: ሾተልም ጠይቀው, በህልሜ አይቻታላሁ ደህና ነች...አታስብ ብሎኝ ነበር.......
ድህንነትሽ ስለማውቅ ተረጋግቼ ነው የምገኝ።  

እናንተ ውሃ ከምትቀዱበት ምንጭ ውሃ የሚጠጣ፣ ነጋ ማዝለቂያ የተባለ ታዋቂ የብእር ሰው መኖሩን አውርቼሽ ነበር።
ታስታውሻለሽ?  
እስኪ እሱን የሚያውቅ ሰው፣ የሚያውቅ ሰው... ጉዋደኛ ታውቂ እንደሆን አጠያዪቂልኝ። አባክሽ!!!!  

በተረፈ ጤዛ ከፌስቲቫል ትርኢት ወደ መደበኛው ሲንሲማ አዳራሽ ገብቶ በህዝብ መታየት ከጀመረ በሁዋላ እንወያይበታለን።
መገምገምና መወዳደር ያለበት ግን ፊልም ከማይሰራባቸው ከአፍሪካ አገሮች ፊልም ጋር ነው ብዬ አላምንም። ተቀማጭነቱ ዩኤስ
የሆነ፣ ሆሊውድን በልበ ሙሉነት የሚተች፣ ታዋቂ የፊልም ምሁርና መምህር የሰራውን ፊልም አፍሪካ ውስጥ በሚኖሩ ፣ በአፍሪካ
በጀት ከሚንቀሳቀሱ ከነሰራዊት ፍቅሬና ቴዎድሮስ ካሳሁን ጋር ማወዳድር አይመችም። 
የፊልሙ ታሪክና መቸት ኢትዮጵያ ይሁን እንጂ፣ ከአፍሪካ ፊልሞች ጋር መፈረጅ ነበረበት ትያለሽ, ማለት "ድመትን ከድመቶች,
ነብርን ደሞ ከነብሮች .........."?
ኮትኳች 

early_bird ! wrote:
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ኩዛ እንደጻፈው:  
የግርማ ደገፉ ቆይታ ከፊልም ሰሪ ዮናስ በርሄ ጋር

http://www.ethiotube.net/video/3557/Fil ... ia--Part-1  

http://www.ethiotube.net/video/3558/Fil ... ia--Part-2  

እርማት  
ዮናስ ብርሀነ ወይም ዮናስ ብርሀነ መዋ...መሰለኝ እንግዳው..... 

''የፊልም ስራን እንደ ስራ ሳይሆን እንደ መዝናኛ የማየት አዝማሚያ ስላለ ተዋኒያንና ፊልም አንሺዎች ሰዐት አክብረው
የማይመጡበት ጊዜ አለ..'' ከውይይቱ የተቀነጨበ.  

ሁለተኛውን ክፍል ከሰማሁ በሁዋላ ብቅ እላላሁ....
ኮትኳች 
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Location: Africa

by ሾተል » Fri Sep 11, 2009 1:39 pm

የአዲስ አመት መልክቴ ለወንድሜ ለመካሪዬ ላስተማሪዬ ላክባሪዬ ላበረታቼ ለፓስዎርድ/ ለደራሲ መኮንን ገብረ ዝጊ
ይድረስልኝ....  

ይህ አዲስ አመት የጀመርከውን በሰክሰስፉል ሁኔታ የምታገባድድበት አዳዲስ ግኝቶችን የምታፈልቅበት እውቀት እንደ አባይ
ፉዋፉዋቴ የምታፈልቅበት ባንተ ግኝት ሌላውን የምታስተምርበት ስምህ እስከህዋ ድረስ የሚናኝበት የጠና የብልጽግና አመት
ይሁንልህ እያልኩ ስመኝልህ ለተከበሩት ቤተሰቦችና ዘመድ አዝማዶችህ ይህ ሙሉ አመት የጠና የብልጽግና የሰርቶ መከበርያ
የጥጋብ አመት እንዲሆንላቸው እመኛለሁ::  

እንደምን አለኽልኝ ወንድምዬ?ከዋርካ ጠፋኽ...ይሻልሀል...ጊዜ ማባከን ነው....ከስንት ከብት ጋር ሳር ብላ አትብላ እያሉ መታገል
ነው::የተሰጠውን ባግባቡ የማያመነዥግ የምታደልበው ከብት ጋር ከመዳረቅ እንዳንተ ጥፍት ማለት ሳይሻል አይቀርም::  

http://www.ethiotube.net/video/3557/Film-Maker-Yonas-Berhane-Talks-about-Film-making-in-Ethiopia--Part-1
http://www.ethiotube.net/video/3558/Film-Maker-Yonas-Berhane-Talks-about-Film-making-in-Ethiopia--Part-2
http://www.cyberethiopia.com/warka14/memberlist.php?mode=viewprofile&u=11783


ፓስ....ያንን ነገር አልጀመርኩም::ወኔ አጣሁ::ግን እቅዴ ካድማስ ማዶ ስራዬ ገና ምኑም ያልተጀመረ::እስቲ በዚህ አዲስ አመት
ወነ እንዲኖረኝ ተመኝልኝና ልክ እንደኒውክልየር ፍንዳታ ነገሮችን ላፈነዳዳቸው::በውስጥ የታመቁ ኢለመንቶች አሉ....በውስጤ
እየተብላሉ ነው እንዳላወጣቸው ወኔው ጎደለኝ ልበል?  

በርድ እህታችን ደህና ነች?ካነበብሽኝ እህተ እንኩዋን አደረሰሽ የኔ ፍቅር::ይህ አዲስ አመት በቃ እንደፈለግሽው
ይሁንልሽ::የተመኘሽው እጅሽ ላይ እየሆነ ደስታ ላይ ደስታን ይስጥሽ::  

ወንድማችሁ ሾተል ነኝ
እሰይ ተመስጌን አምላኬ ለካስ በክብርነቴ እራሴን ሆኜ እኔነቴን ፈልጌ አግኝቼዋለሁ !?
ዋና አለቃ 
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የአዲስ አመት መልክቴ ለወንድሜ ለመካሪዬ ላስተማሪዬ ላክባሪዬ ላበረታቼ ለፓስዎርድ/ ለደራሲ መኮንን ገብረ ዝጊ
ይድረስልኝ.... 

ይህ አዲስ አመት የጀመርከውን በሰክሰስፉል ሁኔታ የምታገባድድበት አዳዲስ ግኝቶችን የምታፈልቅበት እውቀት እንደ አባይ
ፉዋፉዋቴ የምታፈልቅበት ባንተ ግኝት ሌላውን የምታስተምርበት ስምህ እስከህዋ ድረስ የሚናኝበት የጠና የብልጽግና አመት
ይሁንልህ እያልኩ ስመኝልህ ለተከበሩት ቤተሰቦችና ዘመድ አዝማዶችህ ይህ ሙሉ አመት የጠና የብልጽግና የሰርቶ መከበርያ
የጥጋብ አመት እንዲሆንላቸው እመኛለሁ:: 

እንደምን አለኽልኝ ወንድምዬ?ከዋርካ ጠፋኽ...ይሻልሀል...ጊዜ ማባከን ነው....ከስንት ከብት ጋር ሳር ብላ አትብላ እያሉ
መታገል ነው::የተሰጠውን ባግባቡ የማያመነዥግ የምታደልበው ከብት ጋር ከመዳረቅ እንዳንተ ጥፍት ማለት ሳይሻል
አይቀርም:: 

ፓስ....ያንን ነገር አልጀመርኩም::ወኔ አጣሁ::ግን እቅዴ ካድማስ ማዶ ስራዬ ገና ምኑም ያልተጀመረ::እስቲ በዚህ አዲስ
አመት ወነ እንዲኖረኝ ተመኝልኝና ልክ እንደኒውክልየር ፍንዳታ ነገሮችን ላፈነዳዳቸው::በውስጥ የታመቁ ኢለመንቶች
አሉ....በውስጤ እየተብላሉ ነው እንዳላወጣቸው ወኔው ጎደለኝ ልበል? 

በርድ እህታችን ደህና ነች?ካነበብሽኝ እህተ እንኩዋን አደረሰሽ የኔ ፍቅር::ይህ አዲስ አመት በቃ እንደፈለግሽው
ይሁንልሽ::የተመኘሽው እጅሽ ላይ እየሆነ ደስታ ላይ ደስታን ይስጥሽ:: 

ወንድማችሁ ሾተል ነኝ

ሾተሌው አይዞህ ያሰብከውን መሥራት ትችላለህ:: ይህ የፖርኖ ሱስህን ገደብ አድርግለትና ፖርን ሳይት ማነፍነፍህን ካቆምክ

ሾተል wrote:



ሰክሴስፉል የማትሆንበት ምክንያት የለም:: በግልህ የፖርን ሱስህን ማቆም ካልቻልክ ሰፖርት ግሩፕ ፈልገህ ጆይን በማድረግ
ዕርዳታ ማግኘት ትችላለህ:: እስኪ አኩሱማዊት ማርያም በዚህ ትግልህ ትርዳህና ስራህን ለማየት ያብቃን::  

መልካም አዲስ ዓመት ሾተላችን

የአዲስ አመት መልክቴ ለወንድሜ ለመካሪዬ ላስተማሪዬ ላክባሪዬ ላበረታቼ ለፓስዎርድ/ ...........ይድረስልኝ.... 

ይህ አዲስ አመት የጀመርከውን በሰክሰስፉል ሁኔታ የምታገባድድበት አዳዲስ ግኝቶችን የምታፈልቅበት እውቀት እንደ አባይ
ፉዋፉዋቴ የምታፈልቅበት ባንተ ግኝት ሌላውን የምታስተምርበት ስምህ እስከህዋ ድረስ የሚናኝበት የጠና የብልጽግና አመት
ይሁንልህ እያልኩ ስመኝልህ ለተከበሩት ቤተሰቦችና ዘመድ አዝማዶችህ ይህ ሙሉ አመት የጠና የብልጽግና የሰርቶ መከበርያ
የጥጋብ አመት እንዲሆንላቸው እመኛለሁ:: 

እንደምን አለኽልኝ ወንድምዬ?ከዋርካ ጠፋኽ...ይሻልሀል...ጊዜ ማባከን ነው....ከስንት ከብት ጋር ሳር ብላ አትብላ እያሉ
መታገል ነው::የተሰጠውን ባግባቡ የማያመነዥግ የምታደልበው ከብት ጋር ከመዳረቅ እንዳንተ ጥፍት ማለት ሳይሻል
አይቀርም:: 

ፓስ....ያንን ነገር አልጀመርኩም::ወኔ አጣሁ::ግን እቅዴ ካድማስ ማዶ ስራዬ ገና ምኑም ያልተጀመረ::እስቲ በዚህ አዲስ
አመት ወነ እንዲኖረኝ ተመኝልኝና ልክ እንደኒውክልየር ፍንዳታ ነገሮችን ላፈነዳዳቸው::በውስጥ የታመቁ ኢለመንቶች
አሉ....በውስጤ እየተብላሉ ነው እንዳላወጣቸው ወኔው ጎደለኝ ልበል? 

በርድ እህታችን ደህና ነች?ካነበብሽኝ እህተ እንኩዋን አደረሰሽ የኔ ፍቅር::ይህ አዲስ አመት በቃ እንደፈለግሽው
ይሁንልሽ::የተመኘሽው እጅሽ ላይ እየሆነ ደስታ ላይ ደስታን ይስጥሽ:: 

ወንድማችሁ ሾተል ነኝ

ሰላም ነህ......... ወዳጀ ሾተል ።
እዳትቀና ጂ ሶስት ድፍን ወሮች አገርቤት ሰንብቼ ነው የመጣሁት። ዋርካ ኢት ውስጥ አይከፈትም። የአዲሱን አመት መልካም
ምኞትህን ያየሁት አሁን ከተመለስኩ በሁዋላ ነው። ስላስታወስክኝ በጣም አመሰግናልሁ። መስከረም አላልቀምና ላንተም የልብህ
የሚሳካበትና ለአገርህ የምትበቃበት ዓመት ይሁንልህ። በዚህ አጋጣሚ ዋርካዊያንን በሙሉ እንኩዋን ደህና ቆያችሁ እያልኩ አዲሱ
አመት ቆንጆ ይሁንላችሁ እላልሁ !!!! 

ፓስ
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

ሾተል wrote:



Location: Africa

ሰላም ነህ......... ወዳጀ ሾተል ።
እዳትቀና ጂ ሶስት ድፍን ወሮች አገርቤት ሰንብቼ ነው የመጣሁት። ዋርካ ኢት ውስጥ አይከፈትም። የአዲሱን አመት መልካም
ምኞትህን ያየሁት አሁን ከተመለስኩ በሁዋላ ነው። ስላስታወስክኝ በጣም አመሰግናልሁ። መስከረም አላልቀምና ላንተም
የልብህ የሚሳካበትና ለአገርህ የምትበቃበት ዓመት ይሁንልህ። በዚህ አጋጣሚ ዋርካዊያንን በሙሉ እንኩዋን ደህና ቆያችሁ
እያልኩ አዲሱ አመት ቆንጆ ይሁንላችሁ እላልሁ !!!! 

ፓስ

ሰላም ፓስ....እንደምን አለኽልኝ?ለካስ የጠፋኸው አገር ቤት ሄደህ ነው?  
ለአዲስ አመት መልካም ምኞትህ አመሰግናለሁ::እኔ ያው አለሁ...ዋርካ ወጣ ገባ እላለሁ::ባይገርምህ ለመደደብ ደደቦቹ መሀል
ፖለቲከኞቹ ጋር ሳላስበው ተቀላቅዬ ደደብኩልህ::አህያ ጋር የዋለች ጊደር ፈሷን አንዛረጠች እንደሚባለው እኔም ወጋ ዘይብሉ
ሆኘልሀለሁ::ግን በፖለቲካ እውቀት ጥለውኝ የሄዱ መስሎኝ ስፈራቸውና ቁጭ ብዬ አግዝፌ ሳያቸው የነበሩት ፖለቲከኞች ሁሉ
ቆሜ ባያቸው ያነሱ ደነዞች ጥላቻ የሰረራቸው ብሄረሰቦችን የማያከብሩ ሩዋንዳና ብሩንዲ ውስጥ ሁቱዎች በቱጺዎች ላይ የጥላቻና
የግድያ ዘመቻ ና ፕሮፓጋንዳ ሲያኪያሂዱባቸው እንደነበረው በፓልቶክ የደደቦች መጠራቀምያ ቤት ውስጥ አንዴ የተከበረውን
የትግራይን ህዝብ እናጥፋ አንዴ ጀግኖች አትሌቶቻችንን እንግደል በቦንብ እናደባያቸው ወዘተ ተረፈ ሲሉ አግኝቻቸው አሁን
እንደበቀቀን አንጎላቸውን እየመጠመጥኩትትና አንጎላቸውን እያሳከኩት መቀመጫ መነሻ እያሳጣሁዋቸው እገኛለሁ ነው
የምልህ::የቅንጅትን መንፈስ ለግሌ ተረክቤ ባሉበት ቦታ ሁሉ እንደመንፈስ እየተከሰትኩ ሲዝረከረኩ እየመዘገብኮአቸው ያው ለቅሶ
ውስጥ ከትቻቸው የእንግደለው አዋጅ አውጀውብኝ እኔም እንግዲህ የፒሲ አረበኞች የሱፐር ማርኬት የጣሳ ቢራ ወዳጆች
ወንበራቸው ላይ ቀርንተው ከመዋል እንደምንም ተነስተው ሊገሉኝ ሲመጡ ልገደላቸው እየጠበቅኩዋቸው ሲሆን ጥበቃዬ ደግሞ
እንዴት መሰለህ.....ይሄንን የመሰለ ሰውነትን አፈር ከሚበላው ምግብ አቁሜ ከስቼ ቢበላው ይሻላል ብየ የራብ አድማ ላይ
ነኝ::ለምግብ የማወጣውን ገንዘብ ቆጥቤ እያስቀመጥኩት ነው::ምን አልባት የቁርጥ ቀን ጅሎቹ መመለሻ የባቡር ስለማይኖራቸው
ወደመጡበት እንዲመለሱ ይረዳቸው ዘንድ ኪሴ ውስጥ እያስቀመጥኩላቸው ነው::  

እና ምን አዲስ ነገር አለ ብለኽ ሳትጠይቀኝ የሶስት ወሩን አዲስ ሪፖርት ባጭሩ ላቀርብልህ ፈልጌ ነው::ይታይህ አለም ፈጠነች
ሲባል እኛ ወደሁዋላ...አለም አንድ ልትሆን ስትማስን እኛ ወደመከፋፈልና መለያየቱ....አለም ፍቅርንና ሶሊዳሪቲን
ግሎባላይዜሽንን ስታስተምር እኛ መለያየትን ጥላቻን ግድያንና ብቀላን እንሰብካለን::ድሮስ ከአፍሪካ ጭንቅላት ምን ይጠበቃል?
ወጣ ስትለው ወርዶ ይገኛል::በርግጥ እንደኔ እንዳንተና እንደመሰሎቻችን አይነቶች ጨዋ የጨዋ ልጆችም አሉ::ቀድሞ የገባን::  

ስላየውህ በጣም ደስ ብሎኛል::እስቲ እንጫወታለን::ከቻልክና ካነበብከኝ ቅንጅት ስዊዝ ሩም ዛሬ ይከፈታልና እዛ ና::  

ከታላቅ ወንድማዊ ፍቅርና አክብሮት ጋር  

ሾተል
እሰይ ተመስጌን አምላኬ ለካስ በክብርነቴ እራሴን ሆኜ እኔነቴን ፈልጌ አግኝቼዋለሁ !?

password wrote:



ዋና አለቃ 

Posts: 9647

Joined: Thu Jan 13, 2005 9:42 pm

Location: Vienna-Austria

by ፓን ሪዚኮ » Thu Oct 08, 2009 8:53 am

ሰላም ቤቶች ....እንደምኑን ከርማቹሀል?እኔ ከቦሄም[ዘዋሪ] ህይወቴ ተመልሻለሁ::ምንም እንኳን የፊልም አፍቃሪ ባልሆንም :ይቺን
ቤት ዛሬ አደርኩባት::ድሬ ገብቼም 11ኛውን ሰአት አየሁት::የማለፊያ ቃልንም እጥር ምጥን ያለች ሂስ አጣጣምኳት ::ያልገባኝ ግን
ፊልሙ 11ኛው ሰአት የተባለበትንና ከታሪኩ ጋር ያለው ግንኙነት ፈጽሞ ሊገለጥልኝ አልቻለም::ሆነ ቀረ አሁን አመጣጤ
ተመልሻለሁ ለማለት ያህል ነው 
ቢዘገይም 
መልካም አዲስ አመት  
ፓን

Image

ኢትዮጲያ ትቅደም
አለቃ 

Posts: 2044

Joined: Tue Aug 03, 2004 3:35 am

Location: ጎሃ ጽዮን

by password » Wed Oct 13, 2010 12:32 am

oct 8, 2009 ነበር ይህ ክፍል የተዘጋው፣ ልክ አንድ አመት ሆነው።  

ፊልም በአገራችን ምን ላይ ደርሶአል? እናውጋ 

ፓስ
ኮትኳች 

Posts: 314

Joined: Fri Apr 04, 2008 2:02 am

Location: Africa
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