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አድና�b

ብራን`
_________________

Password በ|ም ሀkፍ ግምገማ ነm :: ባነjሀYm ነገWች ]ስማማለ_ ::

ደራሲm mሀmንአት� uና§ን በማuነብ ]ና ከ¤ጋር በተያያ� Z��ች hይ ትi 
ወደወን¦� ባብ�nm ያተኮረm : ያnm ብ� ስራ : ብ� ማሰብ ]ን^_ም more creative 
መ\ንን ስለሚdይቅ ይመስለnል :: ]ናም በah� �ወ|m የሚችለmን መረd : የፊልሙን 
TkX አበh¹m ::

]ስ� በነV ]ጅb ሰለ�_ ፊልም ስለሲኒማ eበ§ ( cinimathograpy) የሚሰማbን 
rምረb አ�mተን :: ]ንደሚTወam g_« (script) ]ና ሲኒማ eበብ ይለያያ� :: በ 
oscar ]ና በመjሰ�ት ]ንደምናmam የፊልሙ �ይkXተር በ ሲኒማ eበ§ ሲደነቅ script 
writer ደግ� በ�h catagory ነm የሚTየm :: በሲኒማ eበ§ የተደነa ]ና የተ¹ለመ 
ፊልም በ script ]�b ግባ የማይባል �\ን ይችhል ::

ሲT

Xፍል _ለትU

ገ¢ ባbkያትና ]ድገTYm

አንድ የፊልም TkX �jብ ከተወdነ በ_ዋh a|� ስራ ያን TkX �ሰ� የሚች� ገ¢ 
ባbkያት መፍdርና መjል ነmU ፊልምx ተመልVችን በስ³ት ወeW ]ን^ይu Tቅ� 
የሚስራ ስለ\ነx ስ³ት ]ን^aስaስx ]ን^ወdርና ]ን^ዘና የሚያደርZ ተkfን የሚሰ� 
ገ¢ በbkያትን በሚገባ መjል ያስፈልጋልU የምንደሰተmም \ነ የምናuነmx የምንተXዘmም 
\ነ የምንስam በገ¢ ባbkያ� በfል ስለ\ነ በተወሰነ ደረº ልናm�Ymም ይገባልU

የምንወ�Ym ገ¢ባbkያት አhማ ሲjV ደስ ይለናልU ሲከsፍባYm ይከ~ናልU አደጋ 
ሲያን»ብብባYm ስጋት ያድርብናልU ተመልVች ]ን^b የሚሰማm ፊልሙ ]mነት 
ሲመስለm ብ¡ ነmU ፈdራ መ\£ን ቢያmቅም ፊልሙን በሚየይበት ቅgበት ]mነተn 
መስሎ ]ን^Tየm ከተደረገ የገ¢ባይkያ� ስ³ት ]የተሰማm ይSያልU አንድ ፊልም ያን 
ማድረግ ከ¡ለ ተዋeiለTል ማለት ይ¡hልU የተመለVች ስ³ት መjብ Vል¡ለ ግን ችግር 
አለበት ማለት ነmU ከችግ� አንዱ የገ¢ባbkያት አjjልና አበለ�gግ ወይም ]ድገት በ� 
jይ\ን ሲaር ነmU

ለገ¢ ባbkያት ]ድገት ዋናm መሰረት ኮከብ ገ¢ባbkm ተrባ� አhማm hይ ለመድረስ 



ያለm ተነjsነት ነmU ኮXብ ገ¢ባbkm ወደ ተrባy አhማm በሚያደርገm Zt 
የሚገeመm m| mረድ ነm የ¤ንና የ�ሎ· mhዊ ባbk ]የተገለdልን የሚመ|mU
ተrባ� አhማ ያልfት ያለምXንየት አይደለምU _�ም mስ|ዊ የ\ነ �h ስmር ªhማ 
ወይም ፍh`ት ስለሚ�ር ነmU ያ በገ¢ ባbkm mስe ያለx ለተመልVች የማይTይx 
ስነልpናዊ ረሀብን የማስTገስ ፍh`ት ነmU

ለምj� የስXንድር ተrባy ªhማ ወንu አትን� uናብ ማuነብ ነmU ስmር ªhማm ግን 
ለአስራ አራት �መTት ያለመmንና የደከመበትን eናት m¼ት በተግባር ሲተረ`ም በማየት 
የሚያገ{m የመንፈስ ]ረፍትና ]ርVTx የj©በትንና የተjለ©በትን በማjየት ]ልbን 
መወ|ትx ከ�ያም ከbuብ Xብርና �ግስ ማግ{ት ነmU ሰm አንድ በ` ስራ ሲስራ ከን½b 
ሰብ�ዊና ወገናዊ ስ³ት በመነjት ያደረገm ]ንደ\ነ ]ን  የራ¤ን ግለዊ ስ³ት ለማርVትም 
]ን�ደረገm አያምን ይ\ናልU ግን በaeTም \ነ በተዘዋዋkx በግልgም \ነ በb§¾ የግል 
eቅም rር¸ የ�ለበት በ` ስራ አለ ማለት የስYግራልU በመሰረ� ያ ስmር አhማ ወይም 
mስ|ዊ ፍh`ት ነm ገ¢ባbkmን ]ረፍት ነስi ለተገባርና ለm¼ት የሚገ~~mU ፊልም 
ከተrባ� ªhማ አል« የስmር ፍh`ትን መjVትና የmስ|ዊ eማት መርከትን ሲየjይ 
ደረºm ከፍተn ግምት የሚሰdm ይ\ናልU

የገ¢ባbkmን ስmር ፍh`ት መjVት መ�ሰስ የሚችል ፊልም ለመስራት ገ¢ባbkያትx 
በተለይም ዋና ዋና}· በደንብ መjል አለባYmU ተjለ , ማለት በፊልም ©ዋን©ዋ ተመልV· 
የገ¢ባbkmን ¢ባይx ¿መልx ፍh`ትx ]ን^_ም ከTkf በፊት ያjለፈmን bይወት ከ�h 
`ደል ሲያmቅx ፍርሀ�ን yንa�ንx ]ል_ንx ፍቅርና eh¡mን ሲረ�x dንVራና ደVማ 
`£ን ሲገነዘብ ነmU

ገ¢ባbkm ከተjለ በ_ዋh ]ንድንወደm ወይም ]ንድንdhmx ]ንድንrXንበት ወይም 
]ንድናuንለት ]ን^_ም mስd ምስ²�ን ]ንድናmቅ �ያደርZን የሚች�ት ከ]c 
የሚወጡት �hትና ሲስራYm የምናየm ተግባራት ስለ\£ የሚናገ�ትንና የሚያደርZት 
Tkf �ያስተhልፍ በምንፈልገm ስ³ት መሰረት መ\ን አለበትU በሰማየዊ ፈረስ TkX 
ዋናm ገ¢ባbk ]ስXንድር ]ባተ ነmU ተመልV· የ¤ �hማ ግ§ን ሲመT ማየት ይፍልጋልU 
ስለ�b ተመልV· ስXንድርን ]ን^ወደmx ለስXንድር ]ን^SርSርx ]ን^rነቅና 
]ን^ያuን ማድረግ ያስፈልጋልU ያን ስ³ት ከመ¦መkያm መaስaስ ይ¡ልበት የነበረበት 
ትይንት የp� አ ማ ትይንት ነmU

]ስXንድር ከ 14 አመTት በ_ዋh አገ� ሲገባ የተaበለm ወ�ጅ ዘመድ አልነበረምU ]�b 
hይ ደረሲm አዘzT ለመaስaስ e� ምXንያት ተdቅ�አልU በፊልም ስራx አንድ 
የሚTዘንለት መk ገ¢ባbk መፍdር ትልቅ eበብ ነmU በዘ¬ ከተስራበት ተመልከችን በስ³ት 
መያu ያስችhልU ስXንድርን የሚaበለm ሰm አለመ�� ብ� መግለg የሚችል ትይንት 
ነmU አገk� ባjለፈችmን መራር የÀርነትx የአብ�ትና የረሀብ ዘመናት ወ�ጅ ዘመ�· 
በ�ት ማለ�Ymንና በስደት መe~TYmን �d©ም የሚችል ነበርU ያ መገለe የሚችለm 
በስXንድር ስ³ትና p� አ መ መm� hይ በነበረm buብ ንggር ነበርU

አስረጅU



ከmy የሚመጡት µት�¶ያዊያንን ዘመድ ወ�ጅ ]የተaበል አቅ« ሲስማYm ቢTይ 
(ትይን� ከ]ስXንድር ግንባር አን�ር ቢTይ ) ]ና ]¤ የሚjjምና የሚተ�aፈmን buብ 
]Tዘበ በትuT ]ንደ¨ደx አc ትንs ተከፍix አይ£ ]ንባ ሲያaር ቢTይx ከ�ያም 
]ንባmን ]የTገለx ከ�ን| ተsVሚ}ችና TXሲ ነ }ች ጋር መነጋገር ]ቅiት ቢTይ 
የተመልV·ን ልብ ይነV ነበር ብ� አምናለ_U

ያ ስንት መናገር የሚችል አይን ]ንደ ፓይለት በe©ር መነgር ተ¹ፍ�x ]ስXንድርም የ 
14 ¿መት ናፍSት ]ን�ለበት ]ንግ� jይ\ን ]ንደ ዱባይ ተመhhs ምንም ሰይደናበርና 
ግርምT jይTይበት ወ|U የp�m ትይንት hይ ተመልV· ለስXንድር ማድረግ የሚችለm 
ል� ስ³Tዊ አaባበል ]ምልÀአልU

]ንደ ሰማያዊ ፈረስ አይነት ፊልም hይ ዋናmን ገ¢ባbk ተወ�ጅ ማድረግ የግድ ይhልU 
አልያ ፊልሙ አይሰራምU በገሀዱ አለም ለምንወ�Ym ]ንደምናስብና ]ንደምንSረSር 
በፊልምም ገ¢ባbkmን ከወደድነm ]ናስብለTለንx ]ንrነቅለTለንU

አንድን ገ¢ ባbk ተመልVች ]ን^ወደmx ደራሲm ምን ማድርግ አለበት ? መል¤ ahል 
ነmU ገ¢ባbkm በ` ስራ ሲስራ ማሰይትx ለተበደለ ሲSረSርx ለተገ~ ሲያuንx ለሀቅ 
ሲዋደቅU በ�U ]ን^b አይነት ሰm ተወ�ጅ ነmU aልደnና ተ�ዋችx ደ~ርና ብልb 
ገ¢ባbkም ይወደ�ልU

ተመልVች የሰማያዊ ፈረስን መk ገ¢ባbkx ]ስXንድር አባተን ]ን¬ት ያየዋል ? ምን ያbል 
ይወደዋል ? ]ስXንድር ]ሚወደድ ሰm ነm ? ምን ያb� ተመልVች ነm የ¤ን አይነት 
bይወትx ም�ትና አhማ ያለm ? ተመልVች ከራ¤ bይወት ጋር የሚመjስል ነገር ማየት 
ይወ�ልU ሰማያዊ ፈረስ mስe ከብ�ሀ£ ተመለከች bይወት ጋር የሚመjስል £W ያለm 
ገ¢ባbk አለን ?

ሰማያዊ ፈረስ hይ '']ስXንድር ከለማ¥ ጋር ትይንት '' ]ስXንድርን ተወ�ጅ ለማድረግ 
የተ�ከረበት ትይንት ይመስለnልx ]ስXንድር መመgወ�ና ከለማ¥ ጋር መወያየ�x 
መ�ለዱU aልደn ሰm ይወደ�ልናU ግን ትይን� የተፈለገmን ስ³ት jይ\ን ተ�ራኒmን 
jይyር አልaረምU ስXንድር የያዘmን አይነት መ�ና የሚይ� ግለ ሰpች በሰፊm 
ተመልVች ዘንድ ተወ�ጅነTYm ምን ያbል ነm ? ፓºWx «ርዊል መ�ና ወዘተ ከሙስናና 
ከዘረ~ ጋር የሚ�መድ ምስልን ነm የሚሰdmU መ�ናmን ከደሀm ወ|ት ጋር ማየትና 
ማስተየይትx
የ]ስXንድር ንግግር / '']ን¬ት ነm ¼ነn ]ጅና ]ግር ]ያለb ልመና '' ብሎ ማለ�x
''uናብ d~ ተሰደድንx ማዘርና ብራዘር ]nmx '' ሲለm ብር ብ¡ ሰeiት መ¨ዱ 
ተወ�ጅነት የሚፈeር ድርvያ አይደለምU

በ�b አጋ|ሚ ፊልሙ ማjየት የነበረበት ለ]ስXንድር ተነjsነት መሰርት የሚ\ን ትይንት 
ነበርU ]ስXንድር ድሀmን ወ|ት
/ ''ና 'ሲ� ና ]�mተ� ''/ ብሎ ወ|�ን መ�ና mስe አስግብi የድርቅንና የረሀብን ችግር 
ከaመስm ወ|ት አፍ መስማት ነበረበትU ወ|� Tkfን ሲያወራ ፊልሙ ��ን ተከትሎ 



የረሀብን መቅስፍት የሚያjይ ከ�X³ንTk የተaነrበ ትይንት ለተወስን ደ�� ቢያjየንx 
aeሎ የስXንድር አይን በርበሬ መስሎ ]ንባ ሲያaር ቢTይx ተSር©ዋkነ�ና ወገን 
ወ�ድነ� ብ¡ ከፍተn ተወ�ጅነትን ያተርፍለት ነበርU
]ስXንድር �TደጋYm የመ|hYmን ሰ}ችx የወ|� ]ናትና ወንድምንx ፊልሙም 
አለjየንx ዋና ገ¢ባbkም �ያየYm አልተrነaምU ስለ�b ተመልከ· ]ስXንድርን መ�ና 
ቢገrm ባይገrmx ተ�መ ቢገድለm ባይገድለm ስ³ት አይሰdmምU አይወደmማU 
ስXንድር ያለm ተወ�ጅነት Vለ ከወV� ተዋኒ ከሰረዊት ፍቅሬ ©መናና መልከaናንትx 
ፈገግTና አነጋገር ያገ{m ነmU

ይaehልU

ፓስወርድ .

_________________

ሲT !!! ]ንደ�ፈ(ች)m:
Password በ|ም ሀkፍ ግምገማ ነm :: ባነjሀYm ነገWች ]ስማማለ_ ::

ደራሲm mሀmንአት� uና§ን በማuነብ ]ና ከ¤ጋር በተያያ� Z��ች hይ ትi 
ወደወን¦� ባብ�nm ያተኮረm : ያnm ብ� ስራ : ብ� ማሰብ ]ን^_ም more creative 
መ\ንን ስለሚdይቅ ይመስለnል :: ]ናም በah� �ወ|m የሚችለmን መረd : የፊልሙን 
TkX አበh¹m ::

]ስ� በነV ]ጅb ሰለ�_ ፊልም ስለሲኒማ eበ§ ( cinimathograpy) የሚሰማbን 
rምረb አ�mተን :: ]ንደሚTወam g_« (script) ]ና ሲኒማ eበብ ይለያያ� :: በ 
oscar ]ና በመjሰ�ት ]ንደምናmam የፊልሙ �ይkXተር በ ሲኒማ eበ§ ሲደነቅ script 
writer ደግ� በ�h catagory ነm የሚTየm :: በሲኒማ eበ§ የተደነa ]ና የተ¹ለመ 
ፊልም በ script ]�b ግባ የማይባል �\ን ይችhል ::

ሲT

ሲT
ለ 'አስተያየትb አመሰግናለ_ .

ከመግቢያm hይ ]ንደገለgfት ግምገማm �XኒVል Xፍ�ን አይ�ስስም ብ� ነበርU 
የምገመግመm ከተmz� g_ፍ ጋር aeተn ግን�ነት ያhYmን ር]ሰነገWች ]ን  
cinematographyን በተመለከተ dለቅ ያል ]maት ስለ�ለ� ብ� ማለት ያስYግረnልU 
የፊልም ስራ ባለብ� ዘርፍ eበብ ስለ\ነ ለየዘርc ባለሙያm ሲተችበት ይ�hልU አልያ 
መaባdር ነm የሚ\ነmU



ደራሲm ወደ ወን¦� ያተኮረmx ያnm ብ� ማሰብ ስልሚdይቅ ይ\ናል ስhልከm Z�ይx

ችግ� ያ አይመስለ�ምU mሀ አንደተነነ ማስመስልና uናብ ማስዘነብ ማjየት የWÁት 
jይ®ስት መ\ን አይdይቅምU ያን በፊልም ማjየት Vል¡ልX yራÂን ፊልም የሚባል 
ነገር መ�ከር አልነበረብbምU jይን¤x ማለትም የ¸hር µነር ን በመdaም mሀ 
መንፍhትና ያን ]ን~ሎት ከተወሰነ pT ¨� ]ን^uንብ ማድረግ መ¡�ን ተመልV· 
]ን^ያምን ስራዊት የተdቅመm e� ዘ¬ አለU ፊልሙ ሲ¦ምርx የወን¦ለ�· መk , 
ተ�መ , በ]ኒመÃን ፊልም ]የTገዘ ለ§ድ£ ያብራራmን ]ንደምj� መeaስ ይ¡hልU ያ 
foreshadowing ማለትም ቅድመ eSማ መ\£ ነmU ግን በ� አልነበረምU በተrማkም 
]ነ ተ�መ ከ�ለ� ]ን  ከuና§ Z�ይ ስ�ለhYm jይን¤ን የማብራራ� ነገር በነ¤ 
አያምርምU ያን ማብራራት የነበረበት ስXንድር ራ¤ ነmU በ]ኒመÃን ፊልም ከማስር�ትx 
ተªመኒነት ለማdንከር በhpራiር ወስe ©ንgል ሚኒ ÄXስÅርመንት ማjየት 
ይመርጡዋልU

ለምj� ያbል 'BACK TO THE FUTURE. የተሰ{mን ግ�ም ፊልም ]ንmሰድU ያን 
crazy scientist TስተmjልbU Martyን ከ 1935 back to the futurex ወደ 1985 
ለመhX የሚያስችለmን �XኒX hብ mስe በመ�ወ¡ ]�}ች ነm የሚያjየንU ያ 
experiment _ለት አhማ አለmU ]ንዱ ከ�ያ �X�ሎ  Vል�በረበት ዘመን በvw Z� 
ማድረግ የመ¡� ነገር አdራ|k ስለ\ነ ማስተማመn ]ን^\ን ቅድመ eSማ 
foreshadowing, ሲ\ን _ለተnmና ዋናm ያን የተራaa mስብስብ jይንስ አንድ 
ተመልVች �ረ�m በሚችል መdን ©መ�ንx Xብደ�ንx ፍeነ�ንና mስd ፍeረ�ን 
ማjነስ ነmU በትንÂ ሲ\ን ሲለሚገባንU

ደራሲ ሰራዊት ፍቅሬ ወደ ወን¦� ያመዘነበት ]ንዱ ምXንያት በመ¦መkያ Tkf ስለምን 
]ንደ\ነ ለይi ያወ|m የTkX መስመር Vለመ�� ይመስለnልU ሰማያዊ ፈረስx የአባይን 
ወንu በማትነን አገ�ን ለማልማት ስለሚፍልግ ም_ር ነm የሚል የነdረ መስመር 
አልያዘምU መስመር ስhልያu Tkf ወደ ወን¦� ተንጋደደበት ነm የምለmU

_ለተnm ምXንያት ከዋናm ገ¢ባbk ግብ ጋር የተያየዘ ነm ? የአንድ ገ¢ ባbk ግብ ግልg 
Vል\ነ Tkf ]ንደ አባይ ወንu ራ¤ በaደደm pይ ነm የሚፈሰmU ከ]ን^b ªይነት 
አቅ|� -አjች ችግር ራስን ለመdበቅ ለሚከተ�ት eያ�}ች e� መልስ ማስaመe 
ያስፈልጋልU

� የዋናm ገ¢ በbk ዋና ግብ ምንድን ነm ?
መል¤ የወንu mሀ ]ትን� uናብ ማuነብU

� ለምን uናብ ማuነብ አስፈለገm ?
መል¤ በድርቅ ምXንያት የሚ`�mን buብ ለመTደግ

Æ ገ�ባbkm ባይjVለት ምን ይፈdራል ? ማን ይ`�ል ? ማን ይ�Tል ? ይb ነm ዋናm 



eያ� what is at stake? if there is nothing at stake , no body cares about 
the project or the character.

ሰማያዊ ፈረስ ]ነ�bን eየ�}ች ለመመለስ Vለመ�ከ� hይ ይመስለnልx ችግ�U 
ገ¢ባbkmን የሚያንjjm motivation Z�ይ በደንብ አለመ�በ�U
_________________

ሚhግW ]ንደ�ፈ(ች)m:
ግምገማbን ]የተከTተልfት ነm ተደስÇበTለm
በርT ]zም ብ� ነገWችን ለማወቅ ]የረደ_� ነm ያ�ት
]ን^b vwbን መስዋት አድርገb ለeበብ መrነቅb ለራ¤
ምን ያbል የeበብ ሰm ]ንደ_ንX ያስረ�ል ::
በርT ወ�È ብ� አይ�ች ]የdበ©b ነm ::

ሚhግW

ለአስተያየትb አመሰግናለ_U

ግምገማmን በተመለከት ብ�ም አስተያ�ትና መልስ ስhhይ_x ያንተን jይ ለፊልም eበብ 
ል� uንበ� ያለb መሰለ�x VልተjjjትfU
]ናም Vነjነm ር]ስ �hም ፊልምና eበ§ን በተመለከት , (በተለይ screenplay,) ከz ገር 
ለመወያይት ወደ _ዋh አትበልU

Xፍል 2
Vለፈm የadለ
ገ¢ባbkያትና አደረº¦TYmU

ስXንድር ተወ�ጅ ባbk አይደለም ብያለ_x

]¤ ተወደጅ Vል\ነ ፊልሙን ተወ�ጅ ማድረግ ]ጅግ ከባድ ነmU የሰማያዊ ፈረስ አይነት 
በዋናmን ገ¢ባbk bይወት �kያ የሚdነdን TkX ገ¢ባbkm በተመልVች mስe 
የሚያjድረm ስ³ት ወj� ነmU ተመልVች ]¤ን የሚመሰልx ]ንደ¤ የሚያስብx ]ንደ¤ 
የሚመ�x ]ንደ¤ የሚፈራx ]ንደ¤ የሚ�ወት ባd�hይ ]ንደ¤ ወይም ]¤ በቅርብ 
]ንደሚያm�Ym ሰ}ች የሚ�ር ሰm ጋር በaለ� ራ¤ን ያመjስhልU ከምግብ ስጋን 
ከመde sÉስን የሚdh የለም , ግን ወገ£ን ከረሀብ ችግር �Tደግ የመ| ¦ግና ገና ግ§ን 
jይመT በmስ� የሚeለaለቅ ከ\ነ የተመልከ·ን ልብ ማግ{ት ahል ይ\ንለTል ብ� 
አልገምትምU



ተመልVች ለገ¢በbkm ]ን^jj ማድረግ በፊልም ተmzት mስe በ|ም የተለመደ ዘ¬ 
ነmU በተjV _zT ከተaናበረ ተመልVችን የመያu ከፍተn ሀይል ]ንደ አለm 
ይTመንበTልU ይbን ማድረግ የሚ¡ለm ገ¢ ባbkmን በአj�� _zT mስe ]ን^ያልፍ 
በማድረግ ነmx ያለፈ bይወ�ን ወይም ]_ን የሚገ�በት _ነT ተመልV·ን ልብ በሚነV 
መልf በማjየትU
ምj� First Blood hይ John Rambo የተመልV·ን ልብ ''audience sympathy'' 
ያገ{m በ�b መልX ነmU ፊልሙ የሚ¦ምረm ]¤ Zዋደ�mን ፍለጋ መeix የZዋደnm 
]ናት አለም ]ንደ ዱWx ]ንደ ደZ ዘመን ]ንደል\ነችx Zዋደ�·ንም ሰማያዊ ጅብ 
]ንደበhYm ነግረmት ሲመለስ ነmU ያuናልU ያjuናልU
የሀዘንና የብY�ነት ስ³ት ነm ከራምp ]ንድንወግን የሚያደርገንU

]ስXንድር ከmy ]ንደመ| ]ምስት ኮከብ \�ል ከሚገባ አደገበት ሰፈር ¨�x ያ ዱW ኮራ 
ብሎ ይTይ የነበረ ±TYm sረkት ]ድርiበትx ደራ ብሎ ይ�ቅ የነበረ ግቢያYm ፈር¸x 
jር ቅd� ያmam የነበረ ]ስXንድር አ_ን አንድ የሚያmam ሰm ማd�x ድW 
የሚየmam ሰፈር ወድ�x ሰm ተራ©i ቢያገ�x አብW አደ`·ን ፍልጋ `ራ ብሎ 
አንዱንም ሲያ|x
የ]ና�ንx Zዋደn ]መት ¼ንፍየለsን አግ�i ስh�ትና ስለ��ት ሲነግ�ትx በመrረ� 
አu� ሲመለስ ማሰየት ል� በ¦ት የሚdይቅ አይመስለ�ምU የተመልVችን ስ³ት መያu 
]ንደሚችል ግን አያdራeርምU

_ለተnዋ ዋና ገ¢ባbk ፍሬሰhም ነችU ]ስዋስ በተመልከ· mስe የምTjድረm ስ³ት ምን 
አይነት ነm ? የምትወደድ ወይስ የምትdh ነች ? ባbkዋx አስተ�ደግዋx ስራዋx ±ተስpችዋx 
Zዋደ�ችዋ ለተመልከች የሚTወ©በት ትይንት Tይiአል ?

በz አመለVከት ፍሬሰhም ከ�ሎ· ገ / ባbkያት በተ�ለ _zT ተaር�ለችU ደራሲ ነችU 
በስነg_ፍ ተመር�ለችU aደም ሲል በ�ፈችm መgሀፍ ምXንያት Tስራ ነበርU ከርY�ን 
Tmaዋለችx የምትፈራm አትመስልምU ድርሰiÇን ]ንባቢ አልተረ�ል�ም ብh 
ትበj�ለችU ከአንድ ]bትዋ በaር �h የቅርብ ዘመድ የhትምU ]bትዋ የbXምና ባለሙያ 
ናትU ፍሬሰhም ]bትዋን ተdግT ነm የምት�ረmU

ፍሬሰhም ]ነተ�ም በወd£ት ባለ§�m ሚ��ን ብር ወን¦ል mስe ]ንድትjተፍ 
�ያደርZዋት የሚች� _zT}ች አ�U ]ንዱ በደራሲነት ሙያዋ ሰርT ራስዋን ማስተ�ደር 
አለመ¡ልዋ �\ን ይችhልU �ሎች ደረሲያን ]ንደሚያድርZት �h ስራ መስራት 
ያል¡ለችበት ምXንየት ግልg ባይ\ንምx የነተ�መ Êራ ከተjV ]ስX ስድስት ሚ��ን ብር 
የምTገ�በትን ተል]ኮ ስለ\ነ ለመjተፍ አhቅማማችምU ግን ለገንዘብ ስትንገበገብ ወይም 
ለሀብት ስት©ዋምe አለመTየትዋ ከ�ሎ· ለየት ያለች መ\ንዋን ያስገነuባልU

ከስXንድር ጋር ከተዋmቅች በ_ዋh ፍቅር ]ያ¹ነ~ት ስት¨ድ ]ናያለንU ስለ ወንu ማትነንና 
uናብ ማuነብ qWጅX� ከስXንድር አፍ ስትሰማ ደግ� የሀገር eቅም ተa�ሚነትን 
ስትገነuብ ትስተዋhለችU የባbk ለme ]ናይባTለንx ወhዋይነት jይ\ን ማደግዋንና 



መለወËንU ሚ��ን ብር መ¦መkያ ያTልhልx Sየት ሲ� ግን ከሚ��ን የሚበልጡ ብ� 
ነገWች ]ን�� ነmx በፍሬሰhም በfል የምናየmU

�ሎ·ን ባbkያት በተመለከተ ብ� የሚባል ነገር ይ�ራልU ]�b hይ ግን �በስ አድርÌ ብ¡ 
ነm የማልፈmU ያ ማለት ተራYm አነስተn ነm ማለት አይደለምU Tkfን ወደፊት 
ለማራመድና የተመልVችን ስ³ት ለመያu የ_�ም በገ¢ባbkያት ተራና አhማ በተ¡ል ግልg 
አድር` ማjየት d�ሚ ነmU ሰማያዊ ፈረስ ያለነ ተ�መ �Sም አይችልምU ስለ\ነም 
በደንብ መjል አለባYmU

የነተ�ም §ድን አባhት አ£ዋ£ርና ባbርየት በ|ም ከመመjስ� የተንj ]ንዱን ከ�hm 
በመልX በaር በ�h መስፈርት መለየት ያስYግራልU ]ንዱ ችfል �hm ]ር`x ]ንዱ 
rV� �hm ርb�b ቢ\£ �W ባbkየ� `ልተm ይወጡ በነበርና በተለ�U ]ነ�b ግን ]ነ¤ 
ብ¡ jይ\£ ሚስi¡Ymx ±i¡Ymx መ��¡Ym yምር ይመjሰh�U አያjምንምU

ለምን ?

�ባ ሲባል _� rV� አይደለማU �ባ _�ም ደ~ር አይደለማU �pች _� በ_�ም ነገር 
አይስመሙማU ]ነ¤ም በmስ|Ym ቅረz አለባYmU በመሀhYm አለመተማመንም 
ይ�ራልU ያ ወei ሲTይ ባbkያ� mን ብ¡ jይ\£ በተመልVች ትuT mስe ለረጅም 
vw መSየትም ይችh�U

አርማÌ�ን የሚባለm ፊልም mስe ከዊልስ ብ�ስ ጋር የሚስ�ትን ነ�ጅ አmÍ}ች 
ያስTm¤ዋልU አንዱ ከ�hm የሚለይበት ባbk በeን�� ተነድ« ]ንደተዘጋ¦ 
ያስTm�ልU ተመjjይ ገ¢ ባbk አይT�በትምU አንዱ aልደn �hm ©ምነገረnx አንዱ 
ፈk �ለm ደ~ርx ወዘተ ናYmU ገ¢ ባbkያት ተመjjይ ከ\£x ለTkfም ለበ¦� ሲባል 
አንዱን ማስወ|ት ይ��ልU አለበለ�ያ ለ_�ም የተለየየ የ¦ርባ TkXx ]ስትደድግና 
የbይወት አhማ በመስdት የተለየ� ባbkያት ]ን^\£ ማድርግU ያz ነm ሲስማሙ ብ¡ 
jይ\ን ሲr�r©ም ማየት የምንችለmU ብሎም ]mነTን በማን¢ባረቅ ተመልከች 
መማረX ----
_________________

Xፍል 2
Vለፈm የadለ
ገ¢ባbkያትና አደረº¦TYmU

ስXንድር ተወ�ጅ ባbk አይደለም ብያለ_x

]¤ ተወደጅ Vል\ነ ፊልሙን ተወ�ጅ ማድረግ ]ጅግ ከባድ ነmU የሰማያዊ ፈረስ አይነት 
በዋናmን ገ¢ባbk bይወት �kያ የሚdነdን TkX ገ¢ባbkm በተመልVች mስe 
የሚያjድረm ስ³ት ወj� ነmU ተመልVች ]¤ን የሚመሰልx ]ንደ¤ የሚያስብx ]ንደ¤ 



የሚመ�x ]ንደ¤ የሚፈራx ]ንደ¤ የሚ�ወት ባd�hይ ]ንደ¤ ወይም ]¤ በቅርብ 
]ንደሚያm�Ym ሰ}ች የሚ�ር ሰm ጋር በaለ� ራ¤ን ያመjስhልU ከምግብ ስጋን 
ከመde sÉስን የሚdh የለም , ግን ወገ£ን ከረሀብ ችግር �Tደግ የመ| ¦ግና ገና ግ§ን 
jይመT በmስ� የሚeለaለቅ ከ\ነ የተመልከ·ን ልብ ማግ{ት ahል ይ\ንለTል ብ� 
አልገምትምU

ተመልVች ለገ¢በbkm ]ን^jj ማድረግ በፊልም ተmzት mስe በ|ም የተለመደ ዘ¬ 
ነmU በተjV _zT ከተaናበረ ተመልVችን የመያu ከፍተn ሀይል ]ንደ አለm 
ይTመንበTልU ይbን ማድረግ የሚ¡ለm ገ¢ ባbkmን በአj�� _zT mስe ]ን^ያልፍ 
በማድረግ ነmx ያለፈ bይወ�ን ወይም ]_ን የሚገ�በት _ነT ተመልV·ን ልብ በሚነV 
መልf በማjየትU
ምj� First Blood hይ John Rambo የተመልV·ን ልብ ''audience sympathy'' 
ያገ{m በ�b መልX ነmU ፊልሙ የሚ¦ምረm ]¤ Zዋደ�mን ፍለጋ መeix የZዋደnm 
]ናት አለም ]ንደ ዱWx ]ንደ ደZ ዘመን ]ንደል\ነችx Zዋደ�·ንም ሰማያዊ ጅብ 
]ንደበhYm ነግረmት ሲመለስ ነmU ያuናልU ያjuናልU
የሀዘንና የብY�ነት ስ³ት ነm ከራምp ]ንድንወግን የሚያደርገንU

]ስXንድር ከmy ]ንደመ| ]ምስት ኮከብ \�ል ከሚገባ አደገበት ሰፈር ¨�x ያ ዱW ኮራ 
ብሎ ይTይ የነበረ ±TYm sረkት ]ድርiበትx ደራ ብሎ ይ�ቅ የነበረ ግቢያYm ፈር¸x 
jር ቅd� ያmam የነበረ ]ስXንድር አ_ን አንድ የሚያmam ሰm ማd�x ድW 
የሚየmam ሰፈር ወድ�x ሰm ተራ©i ቢያገ�x አብW አደ`·ን ፍልጋ `ራ ብሎ 
አንዱንም ሲያ|x
የ]ና�ንx Zዋደn ]መት ¼ንፍየለsን አግ�i ስh�ትና ስለ��ት ሲነግ�ትx በመrረ� 
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የሚለmx ]ስV_ን ምhs ያhገ{mx የብ�ሀን eያ� አለU ደረሲm eያ�mን በተለያየ 
ምስል አንስi አjይiናልU መhf በ®¯ ስለ አባይ የሚያየmx °eWስም ]±� የሰaለm 
የcዋcዋ�m ስ]ልx በመrረ� ]ስXንድር ራ¤ በአVል ¨� ²ስ ªባይን ሲ`በ� የምናየm 
]ንደ ሰጋር ፈረስ ]የተቅበdበd የሚወርደm የmሀ cዋcዋ� አን�ች የ©yት ስ³ት 
ይaሰቅjልU ....'' ከ�b በhይ ምን ማስረº አለ ?ገበሬm ተፈናቅሎ ለልመና ወi ""አንድ 
ብር hይ ያለm ወንድ³ ናፈa� ...........ሰማይ ገÌ ምድር ፈ� አለብንና ....]�m `ºም 



¨� ባይ\ን ]ንfዋን ትfረት አልjበም ይባhል አባይ አdገብ ገበሬm ሲለምን ያjየm 
©yትን መ�ር ብ¡ jይ\ን ]ን^ንር ያረገዋል ::
]aehለ_
_________________

ባ� አንደ�ፈm
Quote:
ወ�È ፓስወርድ ግምገማbን ወደድfት መmደድ ብ¡ አይደለም መjተፍም �ከርf ::

ግምግማ�ን ስለወደድከm በ|ም አመሰግናለ_U በተjት«bም ደስተn ነ�U የሚያነብb ሰm 
መ��ን ማወቅ ራ¤ ያስደስTልU

Quote:
.''ሰማያዊ ፈረስ ስለ ምንድን ነm ?""
ብለሀል ስለምን ]ንደ\ነ dፍib አይደለም ::ገብib ብ� ብለሀል ለ�bም አድን�ሀለ_

ይb ለትች� መንደርደk ]ን^\ን ያስaመefት ]ን  ማብራkያ ፈልÌ ያaረብfት eያ� 
]ይደለምU

Quote:
ወ�È ፓስወርድ ""...ፊልሙ ሲ¦ምር በተ�መ የሚመራ አምስት ስ}ች የያዘ አንድ ማፊያ 
መሰል §ድንx ለmy ሰ}ች ተaeWx የ]i ]ስXንድር አባተን jይንjዊ eናት ለመስለብ 
ሲመVXርና ]ቅድ ሲያወ| ]ናያለንU የሚያልam ይ¨m §ድን በbግ ©eeር ስር ሲmል 
]ን  የ]ስXንድር eናትx ተሰ~ ]ንደሰdንx አባይ ወንuን አትን� uናብ ሲያዘንብ 
አይደለምU ....''ብለሀል / ]ንደሀjብ ስናየm ልX �መስል ይችhል ::አrራረ¤ን 
]ንደbንድ ፊልም ያረገmና ተረት ...ተረት ይ\ን ነበር ::
::

ይb የXርXር መስመር ገበያ ያለm አይነት አይደለምU በመሰረ� ፊልሙ በዋናነት ስለ አባይ 
መ\£ን የሚያjስይ ªባይ ነX ነገር አhየ_ም ስል መrረ� hይ የeና�ን m¼ት ስhለየ_ 
ብ¡ አይደለምU መሀልም mስe በ®¯ና በስ]ል አባይ ለe�ት Êኮን�ችx ያmም ከTkf 
ግን¥ነት በ�ለm ት]ይንት mስex ከመTየ� በaር የትልም አVል \� Tkfን ሲያራምድ 
\ነ ሲያ|eፍx ገ¢ባbkያ�ን ሲያነጋግር \ነ ሲያr�yቅ አhየ_ምU ስለ mሀ ማትነን 
ማmራት ስለአባይ ተወራ ማለት አይደለምU የተወራm ለማን�{mም ወንu ለነv±x ፊን�x 
ሚሲሲ� አማtን �\ን ይችhልU ªባይን ል� ያደረገ ነገር የለምU



Quote:
ከaማ�ች መትረcን Vjየb a|� የተመልVች ግምት መ\ን አለበት ::ለተመልV· የ\ነ 
የ±ት ስራ Vልተወ ም£ ነm ትmስTm ?ለምj� በ¾z ግምት aማn ከ�ለ ]ንቅ~ት ከ�ለ 
ተግባር hይ ይmhል ]hለ_ ::አንተ ደግ� �ሎች aማ�ች ቢነ¤በትስ ትhለb ......ይ¨ ነ 
የ±ት ስራm

]z �ሎች aማ��ች ቢነ¤በትስ አልልምU ]¤ ችግር ከአ_ን በ_ዋለ በeበ� ይፈTልU 
eና� hይ ነm የz eያ�U eና�ን በተግባር ለመተር`ም ብ� ነገር ]ንደሚያስፈልግ e�ት 
ነepች ልeaስ .

1 eና� ]ስV_ን የልተደረሰበት eበብ መ\£ ስለተነገረን
2 eና� መi በመi ]ን�ልተdናaa ]ስXንድር ራ¤ መናገ�x
3 መjV�ን ]ንደሚdራeር ለፍሬስhም መንገ�

]ነ�b ነepች የሚያjድ�ብን eያ� አለ ? ይjVለት ይ\ን ? የሚል eያ�U ደራሲm 
ምናልባት ለልብ ሰah የተdaመበት ዘ¬ �\ን ይችhልU ከ\ነም ደግ� የZ��ን መrረ� 
ማjየት ይ�ርበTልU የ±ት ስራ ምናልባት ንÐስ ትል�ች hይ ይሰራ ይ\ናልU ዋናm ትልም 
hይ ግን eያ�}ች ምhs ማግ{ት አለባYmU

]ነ ተ�ም ለ]ስXንድር eናት ትል© ችግር ]ይደ�ምU ፊልሙ ወደ ማብ�ያm ]ስ�aረብ 
]ስXንድር ራ¤ ]ነተ�መ መ�ረYmንም አያmቅምU ለስXንድር ትል© yንaት የeና� 
መjVትx አለመjከት ነmU
¸hር Äzር  ባ�b vw የምTገ{m የሀይል ምንy አለመ\£x
m�ን VተነንX በ_ዋh መrበÑያ ከ�ለm ን~ስ ጋር የሚደረገm ''ትግል ''x
ከ�መነልbስ በ_ዋh በፈለXm Xልል ማuነብx

]ነ�b ]ነተ�መን ስhስወገድX ብ¡ የሚፈ� ችግWች አለመ\ናYmን የሚየmቅ ተመልከች 
ባለበት ዘመን አrራረስbን ]ንደ አ¦ማመርb VhjመርX ለመበረTተት ያbል የሚሰነዘ� በ` 
�hት ብ¡x አይደለም አበይን የ�ራን ወንu አያ�ግርምU

ባ� ይbን ]yር ትይንት hስTmስb ,

]ነተ�መ በ©eeር ስር ናYmU Tስረm መ�ና mስe ይTያ�U አንድ Èzራል ወTደራዊ 
]ንደለበ¤ ]ስXንድርና ፍሬ ከSሙበት ድረስ መeተm የXብር ሰhምT ከሰጡ በ_ዋለ ወደ 
መ�ናYm ይመለj�U ]ስረ�· ሲወሰዱ ]ስXንድርና ፍሬ Sመm ]ስከ መrረ� 
ይመለከ�ና ፊልሙ ያል�ልU ይb አrራረስx ፊልሙ ለወን¦� Xፍል Xብደት ]ንደሰdm 
ከሚያመjX� ት]ይንiች አንዱ ነmU

በ]ን�� �h ትይንት በአይነ b�ናb ተመልከትx



]ስXንድርx የተ©ዋረd eና�ን ሲaeልx ፍሬ ስTግዘm ትንs Vየን በ_ዋh ]ንድ ደርS 
የነ�� በ|ም ሰፊ የ]ር� መሬትx jር ቅdል ያረረበት ጋራx ሰm ከ]ንሰj አeን� 
ያገddበት መንደር ማjየትx
ከ�ያ ሰማይ ሲ�ምንx ሲነZድና ሲዘንብ
በuና§ ምድር ስትለመልምx በÃ የሚSdር buብ መስX hይ ወeix ወደ ሰማይ ]ያየ 
ሲrፍርx ]ስXንድርና ፍሬ መስf hይ , ከbu§ ጋር በuናብ ርሰm ''አባይ ተን� '' 
የሚልmን መuሙር ]የዘመ� ፊልሙ ቢrርስx

በz ]ምነት Tkf ሙ� Xብ ባይ\ንም ትንs አቅ|�m ይaና ነበር ብ� ]ገምTለ_U

የሚaeለm ግምገማ� በ�ለ ባbkያት DIALOG hይ ይ\ናልU
በቅርብ ]መለjለ_U

ፓስወርድ
_________________

Òhም ማለፊያ �ል

]ጅግ ረ�ቅ የ\ነ ምልከTbን jhደንቅ ባልፍ የeበብ አድባር ት|hnለች ብ� �ሬ ብቅ 
ልf� : ባረፍድም ::
]ንደ�b �ይነ�ን ድንቅ ቅ�ት aድመm አግ�ተm ቢ\£ ስንi· የተjVለት ስራ በÒ� : 
]ናም vw hንተ አድልTልb ብ� ብ� በ�{b ብ� ተመ{m ::

ከብ� ብ� ማXበር ጋር ::
_________________

Xፍል ¸ስት ymmት (�ለ ባbk ) Dialogue

Quote:

''የሚወዱ� ይመስል�ል ?''

''ዘVር ......መmደዱ የz ድር� ነm U የነር¤ ድር� ልºYm የወደደችmን መተዋወቅ ብ¡ 
ነm ::''

mብ �ለ -ባbk የተናጋkmን ነፍስ የሚያjይ መስኮት ነm ይባhልU ከhይ የተdaሰm ከeh 
አልበ የተaነrበ ነmU በአድማy ወይም በአንባቢ የትmስT ማbደር mስe pT ይt 
ለረጅም vw የሚSይ አባባል ነm ብል ማጋነን አይ\ንምU mብና ል� የሚያደርገm ለeያ� 
ቅልብy ያል e� መለስ መ\£ ብ¡ jይ\ን ©ዋን©ዋm ahልና ግልg በመ\£ም ነmU 



መል¤ ከeያ�m ልXX ብሎ ስለሚገeም ]mነት ይመስhልU buብ ÓW ቢደርስ ወ^ያm 
ለaም የሚደረግና በሰፊm መባል የሚ¦ምር አይነት ይመስለnልU catch phrase 
አንደሚ�ት አይነትU

�ለ -ባbk ወይም ymmት ]mነት መምስል አለበትx በተራm vw ]ንድምናወራmx 
]ንድምንለፈልፈmx ]ንድምንr�ramx ]ንድምንተባተበmx ]ንድምንÍÔmU
ለምj� ያbል ከድያና ''አጅሬm '' የrለፍfትን ]ንመልከት
Quote:

'^� !'
'አ±ት '
'አመንs� ]ን¬ ?'
'ም£ን ?'
'ስለ T^ የነገርfsን ?'
']ን¬ !'
'�ሬ a£ ምንድነm ?'
'ምንድነm ?'
'ምስ�ን ^� በdበefs አይደል ?'
'Óኒ የaልድbን \� ከ\ነ አንተን አያርገ� ]ን^b አይነት aልድማ አትaልድም !'
'አልaለድfም !'
'T^ያ !'
'በ� a£ን አስTmÃና ]ነግር�ለ_ ::'
'ቅ�³ ነዋ !'
'�hስ ?'
'በል አትለ~ደድብ� ልተnበት ::'
']ስV_ን አልነ�sም ?'
'ምንድነm ]¤ Óኒ ? ከነገርከ� ንገረ� ያለ�ያ ግን ደX�nል ልተnበት !'
'April the fool!'

ፍሰ�ንx ahልነ�ንና ]mነት መjይነ�ን ያስተm�ዋልU jንበm ከm£ �ለም በ�q 
የa�ችm ይ\ን ]ስከማለት ነበር የደረስfትU

የፊልም ባbkያትም ]ን^ያ ነm መነጋገር ያለባYmU ሰማያዊ ፈረስ mስe የሚደነቅ 
ymmት አድም�ለ_U ]ስXንድርና ፍሬስhም በሚገና¥ባ¡m ትይንiችx በ]ብ�nm 
ማለት ይ¡hልx የሚነጋገ�ት �ል ]ንከን hወ|በት አል¡ልfምx በተለይ የ\�� በረን� 
ትይንiች mስe ያለm ymmት ተፈeWዋዊና ]mነት መjይ ነmU

ymmTYmን ]mነት Vስመሰ�ት ዘ¬}ች አንዱx አንዱ ሲናግር �hm አ©ዋርÀ 
የሚገባmx ነገር ነmU በm£ ªለም ]ንደምናደርገm ማለት ነmU ይb ዘ¬ ymm�ን 
የተ¹መደደ የተmzት �ል አያስመስለmምU የተዋኒmንም ብ�ት የሚፈትን ነmU ስራዊትና 



uናs በ�b ረገድ ድር�Ymን በሚገባ ]ንደተወጡ አያdያይቅምU

ተ�ምም ከባለ±� ጋር የሚነጋገረm ymmት SንÓ ነmU

ለምj� . የመ�T ±� ትይንት ]ንmሰድU

መ�T ±ትx ተ�መና ባለበ� �ተ¥ አልጋ hይ ወeተዋል

ቅድስት
ምን Tስባለb ተÕx ችግር አለ ]ን¬ ?

ተ�ም
ችግር dፍi ያmቅ ይመስልx ምን ትdÖ�nለs

ቅድስት
]ረ ተመስገንx ምንም አል`ደለ

ተ�መ
አን×ማ ምን ይገበ�ል

ብሎ ተ�መ ፊ�ን አ�W ይከናነባልU

ቅድስት
በል ፊትbን ]T�ርብ�

ተ�መ በመስለYት ]የtረ
]ፍፍፍ ይÔmU

በማለት ከሀብ� በስተ¦ርባ ያለmን ስhምና ፍቅር አልባx የተሰhY bይወት ማን¢ባረቅ 
ችሎአልU

�ሎችም ግ�ም ymmiች አ�U ለምj� °eWስ ከሚስ�ና ከልØ ጋርx ]ን^_ም 
መhf ከሚስ� ጋርU ተ�ራኒ ÏT}ች መሀል የተደመdm ymmት የሚደነቅ ሲ\ንx 
በአን�� በወን�ች መሀል የነበረm ድXመት ነበረበትU ]ን�ንድ ትይንiች hይ የሚደመጡት 
ymmiች ]mነTን የሚየን¢ባር©x የገ¢ ባbkያትን ማንነት የሚገልጡ ወይም ተkfን 
የሚያራምዱ ናYm ማለት ያስYግራልU

ይaehል
_________________



ወ�È ፓስወርድ aናነት ለተ�hm ምhsb አመሰግናለ_ ::የግምገማ ግምገማbን ወደድfት 
ስርአት ያለm ነm ::
''.....ይb ለትች� መንደርደk ]ን^\ን ያስaመefት .....''ብለሀል ::ግምገማ ነm ትችት ?
/�ስ / ማብራkያ VልፈለXና መንደርደkያ ከ\ነ በeያ� ነበር መaመe ያለበት ?
''......ይb የXርXር መስመር ገበያ ያለm አይነት አይደለምU በመሰረ� ፊልሙ በዋናነት ስለ 
አባይ መ\£ን የሚያjስይ ªባይ ነX ነገር አhየ_ም ስል መrረ� hይ የeና�ን m¼ት 
ስhለየ_ ብ¡ አይደለምU መሀልም mስe በ®¯ና በስ]ል አባይ ለe�ት Êኮን�ችx ያmም 
ከTkf ግን¥ነት በ�ለm ት]ይንት mስex ከመTየ� በaር የትልም አVል \� Tkfን 
ሲያራምድ \ነ ሲያ|eፍx ገ¢ባbkያ�ን ሲያነጋግር \ነ ሲያr�yቅ አhየ_ምU ስለ mሀ 
ማትነን ማmራት ስለአባይ ተወራ ማለት አይደለምU የተወራm ለማን�{mም ወንu ለነv±x 
ፊን�x ሚሲሲ� አማtን �\ን ይችhልU ªባይን ል� ያደረገ ነገር የለምU
.......''
ማለት የፈለከm የተምTT ሀjብ ነm ::ወም ያልተረ�´m ::የ]ስXንድር eናTዊ g_ፍ 
ለTkf yብe ይ_ን ]ን  ግ¬T አባይ ....አባይ .... የሚያሰ� ነገር የለም ::ምXንያት 
የአንድ ፊልም TkX በገንዘብ Z�ይ መገ�ደል ቢ\ን ግ¬T ገንዘ§ መTየት hይ�ርበት 
ይችhል ::መ�� በመነገር ብ¡ ያል~ል ::eናTዊ g_c ለTkf ጡዘት /]sXርXkት /]ን  
የተdaመበት dለቅ ያለ ትንተና የለmም ::የፊልሙም ይዘት ወን¦ል ነX ]ን  jይንስ ነX 
አይደለምና ይb መከራከkያ መ\ን የለበትም ::
''...........m�ን VተነንX በ_ዋh መrበÑያ ከ�ለm ን~ስ ጋር የሚደረገm ትግል 
ከ�መነልbስ በ_ዋh በፈለXm Xልል ማuነብ ]ነ�b ]ነተ�መን ስhስወገድX ብ¡ የሚፈ� 
ችግWች አለመ\ናYmን የሚያmቅ ተመልከች ባለበት ዘመን አrራረስbን ]ንደ 
አ¦ማመርb VhjመርX ለመበረTተት ያbል የሚሰነዘ� በ` �hት ብ¡x አይደለም አበይን 
የ�ራን ወንu አያ�ግርም ...........''�hት mበትም ለስነg_ፍ ድምaትም መ\ናYmን 
አትርj ::ለ�hm አገhለgb አመሰግናለ_ ::
''........ ፊልሙ ለወን¦� Xፍል Xብደት ]ንደሰdm ከሚያመjX� ት]ይንiች አንዱ 
ነmU .............''አ} የምርምር ስhል\ነ ወደወን¦� ያደhል ::በ�h በfል መደምደሚያ 
ያረVትን ሀjብ ]ጋራሀለ_ ::ደራሲm hይaበል ይችhል ::
""................በ]ን�� �h ትይንት በአይነ b�ናb ተመልከት
]ስXንድርx የተ©ዋረd eና�ን ሲaeልx ፍሬ ስTግዘm ትንs Vየን በ_ዋh ]ንድ ደርS 
የነ�� በ|ም ሰፊ የ]ር� መሬትx jር ቅdል ያረረበት ጋራx ሰm ከ]ንሰj አeን� 
ያገddበት መንደር ማjየትx
ከ�ያ ሰማይ ሲ�ምንx ሲነZድና ሲዘንብ
በuና§ ምድር ስትለመልምx በÃ የሚSdር buብ መስX hይ ወeix ወደ ሰማይ ]ያየ 
ሲrፍርx ]ስXንድርና ፍሬ መስf hይ , ከbu§ ጋር በuናብ ርሰm ''አባይ ተን� '' 
የሚልmን መuሙር ]የዘመ� ፊልሙ ቢrርስ ........''ቢ\ን ]መር|ለ_ ::a|ይ 
ግምገማ}y hይ ]መለjለ_ ለ]ስV_£ አድና�b ነ� ::

የሚaeለm ግምገማ� በ�ለ ባbkያት DIALOG hይ ይ\ናልU
በቅርብ ]መለjለ_U

ፓስወርድ



_________________

Vለፈm የadለ

aደም ሲል ]ንደdaስfት ]ን�ንድ ትይንiች hይ የሚደመጡት ymmiች ]mነTን 
የሚያን¢ባር©x የገ¢ ባbkያትን ማንነት የሚገልጡ ወይም Tkfን የሚያራምዱ ናYm 
ማለት ያስYግራልx ያልfበትን ]ንድ _ለት ምXንያiች hስaምeU የመ¦መkያm በ¦ማk 
ልብወለድ ደራሲያን ስራ hይ yምር የሚTየmx ገ¢ ባbkን የተናገረm በማስመሰል 
ደራሲm ራ¤ የሚ�ጅረm ]ንrት ]ንrት የሚል �ል ነmU

ለምj�
ተ�መ ከZዋደ�ች ጋር
Quote:
ለንድን mስe ሀያ አራት ሰ�ት የሚሰራm ሰm ት]�u ብ¡ ነm የሚdብam

�h �ያ አምስት ስ�ት የሚስራ ከ�ል በaር አባበ� አይeምምU

የመhf ሚስት
Quote:
ትንs ከባbhችን ያፈነገd ፊልም ማየት አምWnልx
በባልና ሚስት መሀል የማይዘወተር ወገn አባባልU

ተ�መ በስልX ለ\�� ]ስተናጋጅx
Quote:
የ]ስራÄል ግርፍ መ\ንbን አትርj

ደረሲmx ለተመልV· ስለአስተናጋØ የ]ስራÄል ግርፍነት �ነግረን ስለፈለግ ]ንጅx ለራ¤ 
የ]ስራÄል ግርፍ ለ\ነm ሰmx ]ን^b አይባልምU ምናልባት በግርምT ወይም በeያ� 
መልX ቢባል ይመች ይ\ናልU
ምj�
የ]ስራÄል ግርፍ አልነበረም ]ን¬ የተባልከmx ምን ያንከረፍፍሀል ?

]ን^b አይነ� አባባል ደራሲm ለተመልVች ተrማk መረº ለማስተhለፍ በሚፈልግበት 
vw የሚከሰት ስbተት ነmU ተዋኒያ£ ፊልም ሲስ� ተመልከች ]ን�ለ ]ያወ© ቢ\ንምx 
ገ¢በbkያ� ግን ከራjYm አለም �h ]ንደ�ለ ነm የሚ��ትU የሚያናግ�ት ሰm 
]ን^ገባm ]ን x ተመለVች ወይም አንባቢ ]ን^ገባm ብለm አፍረeርdm አይናገ�ምU 
መ��ንም ]ንደማያm© ነm መ\ን ያለባYmU



�h jልተችበት ማለፍ የማልፈልገm ነገር አለU ይ´mም አስ��x ©ምነገር ወይም 
ትምbርTዊ ወይም ሲናገ�ት ]ንደ eቅስ የሚeም �ለ ባbk ከትረVmx ወይም ከትልሙና 
ከÊማmx ማለትም የፊልሙ _ለንተነዊ መንፈስ ጋር የማይያያu ከ\ነ ማስወገድ ሲግባ ይባስ 
ብለm ሲደጋግሙት መስማት ያናድ�ልU
ለምj�
Quote:
]ንደ አÙ �}ድWስ d|m

ይb ሀርግ በአስ�� መልf ይ_ን በተረብ ብ¡ ከ]ንድም ]ራት ገ¢ባbkያት ብለmTልU 
መ¦መkያ ተ�መx aeሎ °eWስx ከ�ያ ልØ jWንና ]ናትዋU አባባ�ን ከTkf ]ን�ር 
jየm ±ት ]ልመTል�ምU ]ንደ አስ�� ከ\ነም �� ተራ የሚገለፍe ይ�ር ]ንደ\ 
አለmቅምU በz ]ምነት ግን አÙ �}ድWስ መjለ�ያ የሚ\£በት ዘመን ገና አልደረሰምU 
የመቅደhm መስዋ]ትነት ለብ�}ች የ¦ግንነት አር�ያ ነmU በትግል hይ hል buብ ደግ� 
የgናትና የSራeነት ምjለነ� ያSመ ነmU የአÙ �}ድWስ አነjስx ተጋድሎና አማሙዋት 
በµት�¶ያ TkX ራ¤ን የ¡ል የXብር pT አለmU አንድ aን ፊልም ]ንደሚስራበትም 
አልdራdርምU

የTkX መምbር ተXለ�ድቅ መfkያ የ�}ድWስ ገድል ''ዘhልማዊና አን¢ባራ� ስፍራ ይt 
የሚ�ርx የተከተTይ ትmልድ eልቅ አXብWት �ለየm የማይገባ አfk ቅርስ ነmx '' 
ብለmTልx አÙ �}ድWስና የµት�¶ያ አንድነት በሚለm መgሀ~Ymx ገg 13U ]ና 
ሲaለድም የbuብና የTkX ]Êiችን ]ን�ናራXስ ]የተስተዋለ መ\ን አለበትx አልያ 
jን¤ር �ያስፈልግ ነmU

በመrረ� ]ንደምXር |ል የማደርገm ነገር ቢ�ርx �ለ ባbkያትን ለማ��ል ወይም 
ለማረም ÍX ብሎ ማንበብ ይdቅማልU ስTነበm VስYገረ ችግር ]ንደ አለበት ምልXት 
ነmU ተዋኒያ£ ራjYm ቢያነ§ት ደግ� የdራ ስራ መስራት ይ¡hል ባይ ነ�U
_________________

Vለፈm የadለ

aደም ሲል ]ንደdaስfት ]ን�ንድ ትይንiች hይ የሚደመጡት ymmiች ]mነTን 
የሚያን¢ባር©x የገ¢ ባbkያትን ማንነት የሚገልጡ ወይም Tkfን የሚያራምዱ ናYm 
ማለት ያስYግራልx ያልfበትን ]ንድ _ለት ምXንያiች hስaምeU የመ¦መkያm በ¦ማk 
ልብወለድ ደራሲያን ስራ hይ yምር የሚTየmx ገ¢ ባbkን የተናገረm በማስመሰል 
ደራሲm ራ¤ የሚ�ጅረm ]ንrት ]ንrት የሚል �ል ነmU

ለምj�
ተ�መ ከZዋደ�ች ጋር
Quote:
ለንድን mስe ሀያ አራት ሰ�ት የሚሰራm ሰm ት]�u ብ¡ ነm የሚdብam



�h �ያ አምስት ስ�ት የሚስራ ከ�ል በaር አባበ� አይeምምU

የመhf ሚስት
Quote:
ትንs ከባbhችን ያፈነገd ፊልም ማየት አምWnልx

በባልና ሚስት መሀል የማይዘወተር ወገn አባባልU

ተ�ም በስልX ለ\�� ]ስተናጋጅx
Quote:
የ]ስራÄል ግርፍ መ\ንbን አትርj

ደረሲmx ለተመልV· ስለአስተናጋØ የ]ስራÄል ግርፍነት �ነግረን ስለፈለግ ]ንጅx ለራ¤ 
የ]ስራÄል ግርፍ ለ\ነm ሰmx ]ን^b አይባልምU ምናልባት በግርምT ወይም በeያ� 
መልX ቢባል ይመች ይ\ናልU
ምj�
የ]ስራÄል ግርፍ አልነበረም ]ን¬ የተባልከmx ምን ያንከረፍፍሀል ?

]ን^b አይነ� አባባል ደራሲm ለተመልVች ተrማk መረº ለማስተhለፍ በሚፈልግበት 
vw የሚከሰት ስbተት ነmU ተዋኒያ£ ፊልም ሲስ� ተመልከች ]ን�ለYm የሚያወ© 
ቢ\ንምx ገ¢በbkያ� ግን ከራjYm አለም �h ]ንደ�ለ ነm የሚ��ትU የሚያናግ�ት ሰm 
]ን^ገባm ]ን x ተመልVች ወይም አንባቢ ]ን^ገባm ብለm አፍረeርdm አይናገ�ምU 
ተመልVች መ��ንም ]ንደማያm© ነm መ\ን ያለባYmU

�h jልተችበት ማለፍ የማልፈልገm ነገር አለU ይ´mም አስ��x ©ምነገርx ትምbርTዊ 
ወይም ሲናገ�ት ]ንደ eቅስ የሚeም አባባል ወይም �ለ ባbk ከትረVmx ወይም ከትልሙና 
ከÊማm ማለትም የፊልሙ _ለንተነዊ መንፈስ ጋር የማይያያu ከ\ነ ማስወገድ ሲገባ ይባስ 
ብለm ሲደጋግሙት መስማት ያናድ�ልU

ለምj�
Quote:
]ንደ አÙ �}ድWስ d|m

ይb ሀረግ በአስ�� መልf ይ_ን በተረብ ,ብ¡ ከ]ንድም ]ራት ገ¢ባbkያት ብለmTልU 
መ¦መkያ ተ�መx aeሎ °eWስx ከ�ያ ልØ jWንና ]ናትዋU አባባ�ን ከTkf ]ን�ር 
jየm ±ት ]ልመTል�ምU ]ንደ አስ�� ከ\ነም �� ተራ የሚይገለፍe ይ�ር ]ንደ\ 
አለmቅምU በz ]ምነት ግን አÙ �}ድWስ መjለ�ያ የሚ\£በት ዘመን ገና አልደረሰምU 
የመቅደhm መስዋ]ትነት ለብ�}ች የ¦ግንነት አር�ያ ነmU በትግል hይ hል buብ ደግ� 
የgናትና የSራeነት ተምj�ነ� የSመ ነmU የአÙ �}ድWስ አነjስx ተጋድሎና አማሙዋት 
በµት�¶ያ TkX ራ¤ን የ¡ል የXብር pT አለmU አንድ aን ፊልም ]ንደሚስራበትም 



አልdራdርምU

የTkX መምbር ተXለ�ድቅ መfkያ የ�}ድWስ ገድል ''ዘhልማዊና አን¢ባራ� ስፍራ ይt 
የሚ�ርx የተከተTይ ትmልድ eልቅ አXብWት �ለየm የማይገባ አfk ቅርስ ነmx '' 
ብለmTልx አÙ �}ድWስና የµት�¶ያ አንድነት በሚለm መgሀ~Ymx ገg 13U ]ና 
ሲaለድም የbuብና የTkX ]Êiችን ]ን�ናራXስ ]የተስተዋለ መ\ን አለበትx አልያ 
jን¤ር �ያስፈልግ ነmU

በመrረ� ]ንደ ምXር |ል የማደርገm ነገር ቢ�ርx �ለ ባbkያትን ለማ��ል ወይም 
ለማረም ሲያስፈልግ ÍX ብሎ ማንበብ ይdቅማልU ስTነበm VስYገረ ችግር ]ንደ አለበት 
ምልXት ነmU ተዋኒያ£ ራjYm ቢያነ§ት ደግ� የdራ ስራ መስራት ይ¡hል ባይ ነ�U
_________________

Vለፈm የadለ

aደም ሲል ]ንደdaስfት ]ን�ንድ ትይንiች hይ የሚደመጡት ymmiች ]mነTን 
የሚያን¢ባር©x የገ¢ ባbkያትን ማንነት የሚገልጡ ወይም Tkfን የሚያራምዱ ናYm 
ማለት ያስYግራልx ያልfበትን ]ንድ _ለት ምXንያiች hስaምeU የመ¦መkያm በ¦ማk 
ልብወለድ ደራሲያን ስራ hይ yምር የሚTየmx ገ¢ ባbkን የተናገረm በማስመሰል 
ደራሲm ራ¤ የሚ�ጅረm ]ንrት ]ንrት የሚል �ል ነmU

ለምj�
ተ�መ ከZዋደ�ች ጋር
Quote:
ለንድን mስe ሀያ አራት ሰ�ት የሚሰራm ሰm ት]�u ብ¡ ነm የሚdብam

�h �ያ አምስት ስ�ት የሚስራ ከ�ል በaር አባበ� አይeምምU

የመhf ሚስት
Quote:
ትንs ከባbhችን ያፈነገd ፊልም ማየት አምWnልx

በባልና ሚስት መሀል የማይዘወተር ወገn አባባልU

ተ�ም በስልX ለ\�� ]ስተናጋጅx
Quote:
የ]ስራÄል ግርፍ መ\ንbን አትርj

ደረሲmx ለተመልV· ስለአስተናጋØ የ]ስራÄል ግርፍነት �ነግረን ስለፈለግ ]ንጅx ለራ¤ 
የ]ስራÄል ግርፍ ለ\ነm ሰmx ]ን^b አይባልምU ምናልባት በግርምT ወይም በeያ� 
መልX ቢባል ይመች ይ\ናልU



ምj�
የ]ስራÄል ግርፍ አልነበረም ]ን¬ የተባልከmx ምን ያንከረፍፍሀል ?

]ን^b አይነ� አባባል ደራሲm ለተመልVች ተrማk መረº ለማስተhለፍ በሚፈልግበት 
vw የሚከሰት ስbተት ነmU ተዋኒያ£ ፊልም ሲስ� ተመልከች ]ን�ለYm የሚያወ© 
ቢ\ንምx ገ¢በbkያ� ግን ከራjYm አለም �h ]ንደ�ለ ነm የሚ��ትU የሚያናግ�ት ሰm 
]ን^ገባm ]ን x ተመልVች ወይም አንባቢ ]ን^ገባm ብለm አፍረeርdm አይናገ�ምU 
ተመልVች መ��ንም ]ንደማያm© ነm መ\ን ያለባYmU

�h jልተችበት ማለፍ የማልፈልገm ነገር አለU ይ´mም አስ��x ©ምነገርx ትምbርTዊ 
ወይም ሲናገ�ት ]ንደ eቅስ የሚeም አባባል ወይም �ለ ባbk ከትረVmx ወይም ከትልሙና 
ከÊማm ማለትም የፊልሙ _ለንተነዊ መንፈስ ጋር የማይያያu ከ\ነ ማስወገድ ሲገባ ይባስ 
ብለm ሲደጋግሙት መስማት ያናድ�ልU

ለምj�
Quote:
]ንደ አÙ �}ድWስ d|m

ይb ሀረግ በአስ�� መልf ይ_ን በተረብ ,ብ¡ ከ]ንድም ]ራት ገ¢ባbkያት ብለmTልU 
መ¦መkያ ተ�መx aeሎ °eWስx ከ�ያ ልØ jWንና ]ናትዋU አባባ�ን ከTkf ]ን�ር 
jየm ±ት ]ልመTል�ምU ]ንደ አስ�� ከ\ነም �� ተራ የሚይገለፍe ይ�ር ]ንደ\ 
አለmቅምU በz ]ምነት ግን አÙ �}ድWስ መjለ�ያ የሚ\£በት ዘመን ገና አልደረሰምU 
የመቅደhm መስዋ]ትነት ለብ�}ች የ¦ግንነት አር�ያ ነmU በትግል hይ hል buብ ደግ� 
የgናትና የSራeነት ተምj�ነ� የSመ ነmU የአÙ �}ድWስ አነjስx ተጋድሎና አማሙዋት 
በµት�¶ያ TkX ራ¤ን የ¡ል የXብር pT አለmU አንድ aን ፊልም ]ንደሚስራበትም 
አልdራdርምU

የTkX መምbር ተXለ�ድቅ መfkያ የ�}ድWስ ገድል ''ዘhልማዊና አን¢ባራ� ስፍራ ይt 
የሚ�ርx የተከተTይ ትmልድ eልቅ አXብWት �ለየm የማይገባ አfk ቅርስ ነmx '' 
ብለmTልx አÙ �}ድWስና የµት�¶ያ አንድነት በሚለm መgሀ~Ymx ገg 13U ]ና 
ሲaለድም የbuብና የTkX ]Êiችን ]ን�ናራXስ ]የተስተዋለ መ\ን አለበትx አልያ 
jን¤ር �ያስፈልግ ነmU

በመrረ� ]ንደ ምXር |ል የማደርገm ነገር ቢ�ርx �ለ ባbkያትን ለማ��ል ወይም 
ለማረም ሲያስፈልግ ÍX ብሎ ማንበብ ይdቅማልU ስTነበm VስYገረ ችግር ]ንደ አለበት 
ምልXት ነmU ተዋኒያ£ ራjYm ቢያነ§ት ደግ� የdራ ስራ መስራት ይ¡hል ባይ ነ�U
_________________

_ለ� hX_ , ምን ዋ|m . ይ¨ ሙከራ ነm .



]ን^ነs አ_ን ደግ� ስባት አድር` አመ|m , �ያስdምደ� ነm ልበል ?
_________________

ባ�sብ� ]ንደ�ፈ(ች)m:
ወ�È ፓስወርድ aናነት ለተ�hm ምhsb አመሰግናለ_ ::የግምገማ ግምገማbን ወደድfት 
ስርአት ያለm ነm ::
''.....ይb ለትች� መንደርደk ]ን^\ን ያስaመefት .....''ብለሀል ::ግምገማ ነm ትችት ?
/�ስ / ማብራkያ VልፈለXና መንደርደkያ ከ\ነ በeያ� ነበር መaመe ያለበት ?
''......ይb የXርXር መስመር ገበያ ያለm አይነት አይደለምU በመሰረ� ፊልሙ በዋናነት ስለ 
አባይ መ\£ን የሚያjስይ ªባይ ነX ነገር አhየ_ም ስል መrረ� hይ የeና�ን m¼ት 
ስhለየ_ ብ¡ አይደለምU መሀልም mስe በ®¯ና በስ]ል አባይ ለe�ት Êኮን�ችx ያmም 
ከTkf ግን¥ነት በ�ለm ት]ይንት mስex ከመTየ� በaር የትልም አVል \� Tkfን 
ሲያራምድ \ነ ሲያ|eፍx ገ¢ባbkያ�ን ሲያነጋግር \ነ ሲያr�yቅ አhየ_ምU ስለ mሀ 
ማትነን ማmራት ስለአባይ ተወራ ማለት አይደለምU የተወራm ለማን�{mም ወንu ለነv±x 
ፊን�x ሚሲሲ� አማtን �\ን ይችhልU ªባይን ል� ያደረገ ነገር የለምU
.......''
ማለት የፈለከm የተምTT ሀjብ ነm ::ወም ያልተረ�´m ::የ]ስXንድር eናTዊ g_ፍ 
ለTkf yብe ይ_ን ]ን  ግ¬T አባይ ....አባይ .... የሚያሰ� ነገር የለም ::ምXንያት 
የአንድ ፊልም TkX በገንዘብ Z�ይ መገ�ደል ቢ\ን ግ¬T ገንዘ§ መTየት hይ�ርበት 
ይችhል ::መ�� በመነገር ብ¡ ያል~ል ::eናTዊ g_c ለTkf ጡዘት /]sXርXkት /]ን  
የተdaመበት dለቅ ያለ ትንተና የለmም ::የፊልሙም ይዘት ወን¦ል ነX ]ን  jይንስ ነX 
አይደለምና ይb መከራከkያ መ\ን የለበትም ::
''...........m�ን VተነንX በ_ዋh መrበÑያ ከ�ለm ን~ስ ጋር የሚደረገm ትግል 
ከ�መነልbስ በ_ዋh በፈለXm Xልል ማuነብ ]ነ�b ]ነተ�መን ስhስወገድX ብ¡ የሚፈ� 
ችግWች አለመ\ናYmን የሚያmቅ ተመልከች ባለበት ዘመን አrራረስbን ]ንደ 
አ¦ማመርb VhjመርX ለመበረTተት ያbል የሚሰነዘ� በ` �hት ብ¡x አይደለም አበይን 
የ�ራን ወንu አያ�ግርም ...........''�hት mበትም ለስነg_ፍ ድምaትም መ\ናYmን 
አትርj ::ለ�hm አገhለgb አመሰግናለ_ ::
''........ ፊልሙ ለወን¦� Xፍል Xብደት ]ንደሰdm ከሚያመjX� ት]ይንiች አንዱ 
ነmU .............''አ} የምርምር ስhል\ነ ወደወን¦� ያደhል ::በ�h በfል መደምደሚያ 
ያረVትን ሀjብ ]ጋራሀለ_ ::ደራሲm hይaበል ይችhል ::
""................በ]ን�� �h ትይንት በአይነ b�ናb ተመልከት
]ስXንድርx የተ©ዋረd eና�ን ሲaeልx ፍሬ ስTግዘm ትንs Vየን በ_ዋh ]ንድ ደርS 
የነ�� በ|ም ሰፊ የ]ር� መሬትx jር ቅdል ያረረበት ጋራx ሰm ከ]ንሰj አeን� 
ያገddበት መንደር ማjየትx
ከ�ያ ሰማይ ሲ�ምንx ሲነZድና ሲዘንብ
በuና§ ምድር ስትለመልምx በÃ የሚSdር buብ መስX hይ ወeix ወደ ሰማይ ]ያየ 
ሲrፍርx ]ስXንድርና ፍሬ መስf hይ , ከbu§ ጋር በuናብ ርሰm ''አባይ ተን� '' 
የሚልmን መuሙር ]የዘመ� ፊልሙ ቢrርስ ........''ቢ\ን ]መር|ለ_ ::a|ይ 
ግምገማ}y hይ ]መለjለ_ ለ]ስV_£ አድና�b ነ� ::



_________________

ባ�sብ� ]ንደ�ፈ(ች)m:
ወ�È ፓስወርድ aናነት ለተ�hm ምhsb አመሰግናለ_ ::የግምገማ ግምገማbን ወደድfት 
ስርአት ያለm ነm ::
''.....ይb ለትች� መንደርደk ]ን^\ን ያስaመefት .....''ብለሀል ::ግምገማ ነm ትችት ?
/�ስ / ማብራkያ VልፈለXና መንደርደkያ ከ\ነ በeያ� ነበር መaመe ያለበት ?
''......ይb የXርXር መስመር ገበያ ያለm አይነት አይደለምU በመሰረ� ፊልሙ በዋናነት ስለ 
አባይ መ\£ን የሚያjስይ ªባይ ነX ነገር አhየ_ም ስል መrረ� hይ የeና�ን m¼ት 
ስhለየ_ ብ¡ አይደለምU መሀልም mስe በ®¯ና በስ]ል አባይ ለe�ት Êኮን�ችx ያmም 
ከTkf ግን¥ነት በ�ለm ት]ይንት mስex ከመTየ� በaር የትልም አVል \� Tkfን 
ሲያራምድ \ነ ሲያ|eፍx ገ¢ባbkያ�ን ሲያነጋግር \ነ ሲያr�yቅ አhየ_ምU ስለ mሀ 
ማትነን ማmራት ስለአባይ ተወራ ማለት አይደለምU የተወራm ለማን�{mም ወንu ለነv±x 
ፊን�x ሚሲሲ� አማtን �\ን ይችhልU ªባይን ል� ያደረገ ነገር የለምU
.......''
ማለት የፈለከm የተምTT ሀjብ ነm ::ወም ያልተረ�´m ::የ]ስXንድር eናTዊ g_ፍ 
ለTkf yብe ይ_ን ]ን  ግ¬T አባይ ....አባይ .... የሚያሰ� ነገር የለም ::ምXንያት 
የአንድ ፊልም TkX በገንዘብ Z�ይ መገ�ደል ቢ\ን ግ¬T ገንዘ§ መTየት hይ�ርበት 
ይችhል ::መ�� በመነገር ብ¡ ያል~ል ::eናTዊ g_c ለTkf ጡዘት /]sXርXkት /]ን  
የተdaመበት dለቅ ያለ ትንተና የለmም ::የፊልሙም ይዘት ወን¦ል ነX ]ን  jይንስ ነX 
አይደለምና ይb መከራከkያ መ\ን የለበትም ::
''...........m�ን VተነንX በ_ዋh መrበÑያ ከ�ለm ን~ስ ጋር የሚደረገm ትግል 
ከ�መነልbስ በ_ዋh በፈለXm Xልል ማuነብ ]ነ�b ]ነተ�መን ስhስወገድX ብ¡ የሚፈ� 
ችግWች አለመ\ናYmን የሚያmቅ ተመልከች ባለበት ዘመን አrራረስbን ]ንደ 
አ¦ማመርb VhjመርX ለመበረTተት ያbል የሚሰነዘ� በ` �hት ብ¡x አይደለም አበይን 
የ�ራን ወንu አያ�ግርም ...........''�hት mበትም ለስነg_ፍ ድምaትም መ\ናYmን 
አትርj ::ለ�hm አገhለgb አመሰግናለ_ ::
''........ ፊልሙ ለወን¦� Xፍል Xብደት ]ንደሰdm ከሚያመjX� ት]ይንiች አንዱ 
ነmU .............''አ} የምርምር ስhል\ነ ወደወን¦� ያደhል ::በ�h በfል መደምደሚያ 
ያረVትን ሀjብ ]ጋራሀለ_ ::ደራሲm hይaበል ይችhል ::
""................በ]ን�� �h ትይንት በአይነ b�ናb ተመልከት
]ስXንድርx የተ©ዋረd eና�ን ሲaeልx ፍሬ ስTግዘm ትንs Vየን በ_ዋh ]ንድ ደርS 
የነ�� በ|ም ሰፊ የ]ር� መሬትx jር ቅdል ያረረበት ጋራx ሰm ከ]ንሰj አeን� 
ያገddበት መንደር ማjየትx
ከ�ያ ሰማይ ሲ�ምንx ሲነZድና ሲዘንብ
በuና§ ምድር ስትለመልምx በÃ የሚSdር buብ መስX hይ ወeix ወደ ሰማይ ]ያየ 
ሲrፍርx ]ስXንድርና ፍሬ መስf hይ , ከbu§ ጋር በuናብ ርሰm ''አባይ ተን� '' 
የሚልmን መuሙር ]የዘመ� ፊልሙ ቢrርስ ........''ቢ\ን ]መር|ለ_ ::a|ይ 
ግምገማ}y hይ ]መለjለ_ ለ]ስV_£ አድና�b ነ� ::

_________________



አ^ስ

የት ነበርX ብያለ_ ??

ዋርV mስe ገብÇ �h ሰፍ በ� የማነበm ስhስ¡ልከ� አድናS�ና ምስጋና� ]ጅZን ከፍ 
ያለ ነm ::

....." ያ ስንት መናገር የሚችል �ይን በe©ር መንÚር ተ¹ፍ� ...' ]ን¬ት አይነት አገhለÚ 
ነm በፈ|k :: ]ን^ያm አድናS�ን ዋm !!! በየ ማለcን መርef ::

]�b Ú_ፍ mስት ገብÇ ባል�ነ�yር በወደድf ነበር ግን አድናS�ን በትንÂ ]ንÛ 
jልገልÚ hለማልፍ

¨Wን

አን^b መbል ]የገባች_ ''Vል��rራች_ማ '' አንባቢ መ��ስ በምን ይTወቅ ነበር . 
በቅርብ ግyት (conflict) በሚባልm ር]ሰነገር hይ ]��yራለ_ና አትeፊ .

አXባks
_________________

Quote:

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

ከሰማያዊ ፈረስ አን�ር የመrረ�}· ¸ስ� ር]ሰ ነገWች ማለትም ግyትx ልብ -ሰahና 
ትልም በ]ንድ hይ ቢገመግሙ ይመ¡ል በማለት ¸ስ�ን በÓWªYm ይÜ አምe¡ለ_U
ግyትx ]¤ ከ�ለ ልብሰah ]ንደማይ�ር ]mSx ብ¡�ን ከል\ነ አልaርብም ብሎ 
]ንገራግW ነበር ግን አን¬ በfርfም ስገrm ]Ã ብሎ መeiªልU

ግyትና ልብሰah ከትልም ስር በaeT ስለሚaናØ በትልም ]¦ምራለ_U

ትልም በመስረ� የፊልሙ TkX አወ�aርx ]aራረብና አገhለe ነmU የድርvርትና 
የ_ነiች ቅደም ተከተልንም ይrምራልU የTkfን መንስÄ መግቢአm mስex በjቢያm 



የመ|mን ነገርx || \ነ ¢ጋx መ�ል mስex ከ�ያ ፍ�³m ደግ� መደምደሚያm mስe 
መዋaር ይ�ርበTልU

በመግቢያm ዋናmን ገ¢ባbkና አhማmንx ]ን^_ም ]ንቅ~ት �\ንበት የተዘጋ¦mን ሰm 
\ነ ነገር ማለትም የTkfን መንስÄ ]ናያለንU መሀ�x የፊልሙን ዋና Xፍል ያመhXተናልU 
]�b Xፍል mስe ገ¢ባbkm የመ¦መkያmን ]ንቅፈት ለማለፍ ሲ�Xርx የባስ �h ችግር 
mስe ሲገባx ሲወድቅና ሲገለበex �ነj ሲል ሲdለፍ ]ያየን ጡዘ� hይ ]ንደርjለንU 
ከ�ያ መደምደሚየmxማለትም የመrረ�m Xፍል ጡዘ� የሚረግብበትx የተjሰረm 
የሚፈTበትx ዋና ገ¢ባbk አhማm hይ መድረ¤ን ወይም jይደርስ መቅረ�ን የምናይበት 
Xፍል ነmU 120 ደ��}ች ]ድ³ የለm ረጅም ፊልም mስe �§ን vw ማለትም 30 
ደ��}ች ለመግቢያmx ግማÂን ማለትም 60 ደ��}ች ለመሀ� Xፍልx የመrረ�mን 
�ብ ማለትም 30 ደ��}ች ደግ� ለመደምደሚያm Xፍል ይደለደhልU ይb ወደ ፊልም 
ተmzት g_ፍ ማለትም ወደ ስXkqት ሲመነዘር በተመjjይ የገg ©eር ይዘረዘራልU 120 
ደ��}ች የሚወስድ ፊልምx ከ�h`ደል 120 ገg ይ�ረዋል ማለት ነmU ይb የሚ\ነm 
መደበ�{m የ\�mድን የአ�¢ፍ ዘ� ስንከተል ነmU በነገራችን hይ ያን መከተለ ግ¬T 
አይደለም .

ሰማያዊ ፈረስን በ�b መልX አስልÇ ልጋልብb ብለm አ�ፈረ� ብሎnልU አንዱ ችግ� 
ፈረ¤ ፊልሙ ከመ¦መ� በፊት ሲጋልብ የSየ መ\£ ነበርU መግቢያm hይ መTየት 
የነበረበት ት]ይንት ፊልሙ jይ¦መር (off screen scene) የተከ¨ደ ይመስhልU ፊልሙ 
ትንs Vለፈ በ_ዋh ሲኒማm አ�ራs mስe ለሚገባ ተመልVች , ብ� ያለፈበት 
ይመስለዋልU በአy� መግቢያm ]ንደ መግቢያ ገgባbkያትን ከማjየት አል« የTkfን 
መንስÄ ]ማቅረ§ hይ ድXመት አለበትU

ፊልሙ ሲ¦ምር የምናየm የነተ�መ የመ¦መkየm ስብስባ በ�ደት hይ ስhለ የወን¦ል Êራ 
]ን  በመ¦ምር hይ ስhለ Z�ይ የሚነጋገ� አይመስ�ምU ]ርግe በ�ያ መልX ከተ¦መረ 
በ_ዋh መለስ ብሎ (flash back) ቅድመ TkX ማሰየት ይ¡hልU ሰ ፈ ግን (flash back) 
የሚdይቅ የ�ቅ ሀhፊ TkX ስለ�ለm ለ�ያ ]ይነ� አስራር አይመችምU

መግቢያmን ለማjመርና የTkfን አወራረድ ለማ�ናት ''ያ my የለm ወ�ºችን '' 
የሚባለm ''አረብ '' በስብሰባm በመገ{ትx ወይም አገር mስe ባለm Sንስh አማVይነት 
በሚስ²ር የነተ�መን ተል]ኮ ሲያስረ�x አመራር ሲሰex የመ¦መkያmን Xፍያx �h�ን 
ሲዘረግፍና m¼ት ለመÇ ]ንደሚdብቅ ሲናገር ማjየት ይገባ ነበርU ሰmየmን መደበቅ 
ያስፈለገበት ምXንያት አልገባ�ምU በአባይ mሀ Z�ይ hይ ]ንfዋን ]ንድን ግለሰብ 
ግብgን ራስዋን ]ንደ አገር መeaስ የማይ¡ልበት ምXንያት የለምU ]ን^ያm �ለm 
ቢaር በፊልም ስማYmን መeራት ያቅተን ? በተረትም አባይን ገድበን መd|ት ፈራን ? 
ይ¨z የn ብ¼ አንድ ደ�x ወይም አንድ ያገር ልጅ ቢ\ን �W የ©ም ስቅ�ን ነበር 
የምናjየmU ]ይደል ]ን¬ ¨Wን ?

ከመስመር ወ|_U ልመለስU
ከhይ የተdaሰmን ትይንት በመrመር የፊልሙ vw ]ን�ይራዘም አን�ንድ አhስፈhv 



ት]ይንiች መሰረu የግድ ይል ይ\ናልU ሰ ፈ mስe የአለªስፈhv ትይንiች ችግር 
የለብንምU ለምj� ይልማ ከቢለን ጋር የTየበት ትይንት sZe መTd©ን ለማjይት ]ንደ 
ቅድመ eSማ የaረበ ይመስለልU ይልማ sZጡን አmei ]ፊትዋ ማስaመጡU የ°eWስም 
]ን^_U ''ሚስ� ምነm መjkያ ይub ልጅ ፊት ማለትዋU '' መjkያ ከaበ� g / ±ት ]ስX 
ት / ±ት ያለ ዘበn _h በሚsከምበት ማbበረስብ mስe የነይልማ sZe መያu ''ቢግ ^ል '' 
አይደለምU � /ር ቢለንም ]ን^ያm ሲያVብዱ ነm ]ን  ]ንfዋን sZe TንXም 
አያ¹ማቅ�YmምU b�ንዋም ±ተXሲያንx ትምbርት±ት ወዘተ ስት¨ድ ስንት T|� 
]ንድምTይ የምናmam ነmU የነፍe አገር mስe sZe ብርቅ አይደለምU ]ነ�b 
ትይንiች �ያe� ወይም �ስረ� ይችh�U

የፊልሙ መ�ከለnm Xፍል Tkf የሚ�ብርበት ስፍራ ነmU ግን መግቢያm hይ የTkf 
መንስÄና የዋናm ገ¢ባbk አhማ በደንብ Vልተaናበረ , መbል mስe የሚ�ብረm የTkX 
መስመር ይምTTልU በz ]ምነት ]�b Xፍል mስe ]ስXንድር አhማmን ተግበራዊ 
ለማድርግ ሲ�Xርx የተለያይ ]ንቅ~ት ሲገeመmx አንዱን ]ንቅ~ት ሲያልፍ �h የባስ 
ሲያደናቅፍmx በመrረ�ም eና� ብ¡ ሰይ\ን የ¤ም bይወት አደጋ hይ ሲወድቅ ]ያjየን 
]ስX ጡዘ� �ፍ መ¨ድ ነበረበትU በአን�� ፊልሙ ያjየን የነተ�ም ]ቅድ ወደ ግ§ 
የሚያ�ርሰmን �ደት ነmU ፍሬሰhም ]ስXንድርን ለማeመድx በመድሀኒት አስተ�T 
eና�ን ለመስረቅ ስት�Xርx ]ነ°eWስ የመንግስት ባለስል|�ችን ለመያu ሲ�ዋ�ዋጡ 
ወዘተ ነm የምናየmU ]ስXንድርን በተመለከት ]ስከ መrረ�m ምንም ]ንቅ~ት 
አይገeመmምU ገንዘብx eበ�x መ�ና Vስፈለገም ¨�ኮqተር የተፈaደለት ሰm ነmU 
_�ም የሚንስትር መስkያ ±iች የሚdይ�Ymን �ፈgሙለት �ል ገብተmለTልU 
ግyት የሚባል ነገር የለምU ስለ¤ በ_ዋhU ለvwm ግን ግyት ከ�ለ TkX ]ንደ�ለ 
ይስተዋልU

መደምደሚየm ከመግቢያና ከመሀ� የሚዋለድ ስለሚ\ን መሀ� hይ የተወdረmን 
ከማርግብ በaር �ለ ነግር �ያjይን አይችልምU ሰ ፈ መሀል hይ የተወdረm የነተ�መ 
Z�ይ ነmU ያ Z�ይ መrረ� hይ ከs« ዘብeያ ሲወርዱ ]ናያለንU መሀል hይ ሲ�ብር 
የነበረm TkX መደምደሚየm hይ ]ልባት አግ�i ይdናa�ልU የስXንድር አhማ ምን hይ 
]ንደደረስ በ�ለ ባbk ደረº ]ንfዋን የምናmቅበት ]ድል የለምU

በ�b መልX የተዋaረ TkX mስe የግyትና የልብሰahmን ተራ በሚaeለm g_ፍ 
]ናያለንU

ደbና S��U

ፓስወርድU
_________________

S M P መልስ አለመስd� ይገርምs ይ\ናልU



በመሰረ� አንድ መgሀፍx ትያትር ወይም ፊልም ሲወ| �ስ መሰንዘር ወይም ሰklን 
አለማወደስ በX~ትx በምa�ነትና በቅናት ስለሚተረ`ም በስነeበብ ስራ hይ ግምገማ ማድረግ 
በn የተለመደ አይደለምU ምን አገባ�ነት , ከሰm ምና|h�ነት ሰፍ�አል .

በአን�� የምናየmና የምንሰማm yፍን m�Êና ምXንያት የለs ሙገj ነmU በርVT 
መ�bፍትና ፊል�ች ከልVYm በhይ የተጋነነ �ለ m�Ê ይዘንብባYmና ሰm ምን ተአምር 
ተሰራ ብሎ ሲመረምራYm የሚያስተ�u§ Z�ች \ነm ይገn�U
አንድ የeበብ ስራ buብ ዘንድ ከመቅረ§ በፊት ቢገመግምና Zድለ� ቢወግድ ግን m¼� 
የበለd ]ንደሚ\ን አልdራeርምU

_�ምx Ýs�ንን የሚያርም ማን ነm ባይ ከ\ነ ስራYን አ§ዋራማ ይ\ናልU

ግምገማ የራ¤ በ` `ን አለmU ]¤ን ]ንይ ነm የምለmU

ምን ይመስል�ልU ሀሰብsን አስ� አVፊይንU
_________________
ፓስወርድ አንተ ]ን�ልከm ሚdaምበት Vለ ግምገማ የራ¤ በ` `ን አለm :: ፊልሙን 
በግyትx ልብ -ሰahና ትልም ]ይTb e� ¨ደbበTል :: በበf� ፊልሙ የተወራለትን ያbል 
አhገ{_ትም ይልቅ ከdበ©ት በብ� መልf ወር�ብnል ::

ሰማያዊ ፈረስ hይ ሰራዊት ፍቅሬ ከደራሲነት ]ና አዘጋጅነት በተrማk በአቅረቢነት : 
የዋናm የፊልሙ ገ¢ ባbk /]ንደ µን ነር ]ስXንድር አባተ / \� በመተወንx ፊልም 
ማ¦ብያ ለተሰራ ዘፈን /Sound track/ ግeም በመድረስ : ፊልሙን በየፊልም ±ት ]ያt� 
በማjየት Laughing (በሰረዊት ማል®ሚ^ያ qWደXsን ) በፊልም መሀል በተሰ�ት 
ማስTወ�ያ}ች በመተወን x ]ና ለነ�b ማስTወ�ያ}ች በድምg አንባቢ በመ\ን ...... 
ሰርÞል :: ይbንን ችሎTmን ]ና ል~� ልናደንቅለት ይገባል ::

\�mድ mስe ከሚገ¥ Tዋ� የeበብ ሰ}ች mße በ|ት ሚSd� ]ንደነ Wቢን 
ዊልያም ]ና Ä^ መርà ያ� ባለዘርፈ ብ� Xbሎት /Multi-talented/ ሰ}ችን ]ናገnልን 
::
]ንደ Ä^ መርà ያለm ሰm x በሲኒማ ትወና ብ¡ jይ\ን ከኮ³ድያንነትx ሙ�� 
በመ�ዘቅx ፊልም በማዘጋ¦ት x በ�ይሬXተርነት x በአንድ ፊልም hይ ብ� ገ¢ ባbkያት /
multiple roles/ \� ሲ�ወት �hmን Xፍተት ሲ�h ]ን  ሲያ`ድል አናየmም :: 
ምj� Vስፈለገም Nutty proffesor በተባለm ፊልም hይ የ 7 ሰ}ችን ገ¢ ባbkያት /
characters/ በብ�ት ወXሎ ተ�mÞል :: በቅር§ ደግ� Norbit በተባለ ፊልም hይ 3 
ገ¢ ባbkያትን ]ን^_ በብ�ት ወXሎ ተ�mÞል :: በተለይ Norbit ፊልም hይ የወፍራáን 
Êት ባbkን ወXሎ የሰራm ወንድ መ\£ን ወይም / Ä^ መርà / መ\£ን ማንም 
አይdረeርም በ�b በ|ም ስንገረም በ�_ ፊልም hይ ¡ይናዊ ሰm \� የሰራm ከ�ንሀይ 
የመ| ¡ይናዊ jይ\ን አ_ንም ]ር¤ መ\£ን ስናረጋግe ለአድናSTችን ወሰን 
]ና|ለTለን :: Ä^ መርà በድምg ተዋናይነት /voice acter/ \� ደግ� Shrek ]ና 



Disney's Mulan የመjሰ� ፊል�ች hይ ]ናገ{ዋለን ::

ወደ ሰማያዊ ፈረስ ፊልም ስንመለß ፊልሙ በሲኒማ ±ት በሚaርብብት ወቅት hይ ለተሰ� 
አhስፈhv መስለm ለT�� ßራ}ች ከአንድ ወይም ከ�ያ በhይ ሰ}ች ቢከወ£ ከባድ 
]ንደሚ\£ ይገባnል :: \�ም ለወÑ ©dባ ይ_ን _�ንም ]z ልS|dር በሚል አባw 
ከ�b አል« ]ንድን ሰm በአንድ ፊልም አXተርነት ወei ብ� አhስፈhv pT}ች hይ 
ማየት የፊልሙን ይዘት ]ና ደረº ያወርደዋል ::

ይbንን ለማለት ያስደፈረ� ፊልሙ በሲኒማ ±ት ይTይ በነበረበት ወቅት በየመሀ� 
ከሚaር§ት ደን�ራ ማስTወ�ያ}ች በተrማk ብ�}· hይ በዋና ገ¢ ባbkነት hይ 
የjልነm ሰራዊት ፍቅሬ /µን ነር ]ስXንድር አባተ / Tች ወር� ማስTወ�ያ}ች hይ 
አዋs ፈe� ደራs ሲለን ወይም �h ተrማk ማስTወ�ያ hይ ይbን ግ� ያንን አትግ� 
]ያለ ሲዋ¹ን ]ና አልባ� ነገር ሲዘባርቅ ስናየm ሚፈeረm ምስቅልቅል ስ³ት ነገር 
ይTያ· ::

ይb ሲገርመን በፊልሙ መሀል hይ ለሚaር§ ማስTወ�ያ}ች (advertisement) በንባብ 
]ና በትወና ሰራ}ች በአብ�nm ሰራዊት ፍቅሬ ሲተmን ]ናየዋለን ::

ይb ደግ� ፊልሙን �መለXት የገባ ተመልVች ብâTን ብሎም መምTTትን ይፈeራል :: 
ያ_£ን አhmቅም ከ�ሬ 4 አመት በፊት ምTተ jeን /TV/ hይ ለሚaርብ ማስTወ�ያ 
ለሚያነብ ሰm ቢበ� ሚከፈለm ከ 500 ብር አይበልeም ነበር :: ሰራዊት ይbንን ከፍሎ 
ማስTወ�}ችን ማስነበብ ሲችል ሲSናSን ]ናየዋለን :: ስነeበብ `£ ይልቅ የቢuነስ `£ 
ሲያደh ]ናስተmhለን ::

ፓስወርድ ]ን�ለm ፊልሙ ]ን�ይራዘም ወይም ]ን�ይን�� አን�ንድ አhስፈhv 
ት]ይንiች ]ና ንግግWች መሰረu ነበረባYm :: በ]z ]ይT ገና ለገና hልተdናaa eናት 
የሀገk� መk ]ስXንድርን የተVበደ ]ራት ግብ» ±ተመንግስት ድረስ መeራት ]ና መጋበu 
ለምን ]ን�ስፈለግ አልTየ�ም :: አ^ስ አበባ hይ በብ�ት ማናየmን ደረº መወ|� / 
Escalator/ ያለpTm ማjየት : ፊልሙ hይ የምናያYm ¯h ±iች ]ና የተaናጡ 
መ�ና}ችx ከተማዋ mስe ምናያYm pT}ች ¢� ¢� ያ� ብ¡ መ\ን የአ^ስ አበባን 
]mነተn ገgT ስhhjየን ፊልሙን Tማኒነት አjeiTል ::

ለአንድ ግለሰብ ምንም ]ይነት meረት jይ�ር TንX ]ና ¨�ኮqተር ለ]ስXንድር 
]ንደተመደበ ማmራት ሚሰdmን ~ይ� `ልi አልTየ�ም :: ]ን^_ም መrረ� hይ 
የነተ�መ ማፍያ §ድን ለመያu አንድ Èzራል ት�u ይሰ|ል ወይም ]ነ�b ግለሰpች አደጋ 
ማድረስ በማይች�በት _zT ይ`በnል ]ን  ]Tች ያለ pTm ወር� ማፍያ}ችን ድረስ 
¨� ]ጅ ከፍንጅ መያu ሚ�ርበት አይመስለ�ም ::

�hm ፊልሙን Tማኒነት ሚያj|m የመ¦መርያ ድርሰÞ ያልተ¹dhት ደራሲ በሀገራችን 
አããር ትልልቅ \�ል አልጋ ]የተከራየች ]ንደምትgፍ ማjየ� ]nን ]ንVን ብናምን 
ከ]ንግ�u የመ| ተመራማk ]ን ነር ይዋeለTል ማለት ዘበት ነm ::



አዘጋጅ ሰራዊት ፍቅሬ ለፊልም ትወና aድ� በየትያትር ±iች ምና�Ymን ]ና ähም ወደ 
ማስTወቅያ ßራ የገ§ትን ]ነ Tም� ብርäz x �Wስ ä /ßhÊ x ተስ~� ገ /ሀናx uናs 
ÌTYmx sመልß በaለ ....መርËል :: ፊልሙ የ®¯ ማስTወቅያ ሰ}ች ስብስብ 
ቢመስልም የመረ|Ym ተዋንያን የተሰ|Ymን ድር� በብ�ት ተወeተዋል ለማለት 
ቢከብደ�ም : አhjፈ�ትም ማለት ]ችhለ_� :: ከነ�b my au�� ወhፈን hይ የተወነm /
ስሙን አhmamም / ]ና ከ ETV/አስረስ በaለ / ከጋwd�ች ደግ� /አበበ ፈለa / ]VÞል 
:: ፊልሙ የ]ንግ�un ሰብTይትል ]ን^�ረm ማድረZ ያስመሰግነዋል :: ሲaeል አማርn 
መረ�ት ሚያቅተm ወይም ]ንግ�un ሚያነብ ሰm በተrማk �መለከተm ይችhል ::

]ና ሰራዊት ፍቅሬ ድንገት ተjስተb ይbንን g_ፍ VነበብX በሚaeለm አ^¤ን ፊልምbን 
ስትሰራ ባለፈm ሲኒማ ±ት ያበjrከ� አን¸ ]ንደ Ä^ መርà 7 ገ¢ ባbkያት ተhብሰb 
ደ³ን ]ን�Tፈለm አደራ :: 

ፓስወርድ ]ን¬ት አይነት ድንቅ አር]ስት ¦መርX ? ደ� ]ን¬ት `በu የምትgፈmን 
በደንብ የምTmቅ ሰm ነb ? የአንተ አይነት ሰ}ች ወደፊልሙ µንዱስትk T^ያ ምነm 
dጋ ብhች_ የተ�ለ ነገር በåንåችን ]ንድናይ ብትረዱን ....

]z ]ንÛን ብ�ም ልናገር አይደለም የገባ_ት ያንተ ግምገማ አን¦�ን አር¸ት aeልበት 
ልልb ነm :: አገhለÏችb ድንቅ ናYm ....ትXXለn የአርት Xk®X ነb ...."¿ባይን በተረት 
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ሲልx �hm eና� jይdናቅቅ አXsን አንmሰድ ይhልU ያን አይነት ግyት ]ን^Tይ 
ሲ\ን ይVVዱ ይ\ንx አንዱ መሀል hይ ያፈነግe ይ\ን በሚል eያ� ልብሰah 
ይፈdራልU

ለትብብር መገደድ
§ድን mስe ]ን^ገባ ወይም የ§ድ£ን አhማ jይወድ ተግበራዊ ]ን^ያደርግ የሚገደድ 
ሰm ግyት ይፈeራልU ያ ሰm _ዋh ምን ያደርግ ይ\ን ? የሚል eያ� ይaሰቅjልU 
ፍሬሰhምx §ድ£ የስm bይወት ]ስXማe~ት ]ንደሚደርስ ስትሰማ ከ§ድ£ ጋር ቅራz 
mስe ትገባለችU ያ _� በደንብ አል�ልም ]ን  ግyት ነmU

ግyት የሚፈdርበት ብ� መንግድ አለU አን�ን�· የሚከተ�ት ናYmU

- ገ /ባ የማይስማሙ ወይም የማይ||ሙ ግብ}ች ]ን^��ዋYm በማድረግx
- ግብ ብ¡ በ� ስhል\ንx ግብን ባለመምTትb ምXንያት የሚደርሰmን || በግልg 
ማjወቅ
- በገ¢ባbkያት መሀል የስል|ን cXXር ወይም ለመ�ም yራ መ©hት የመjሰለ ባbk 
ማjየትx
- cXXርx mድድርx ግyሚያ ወዘተርፈ ግyት ይፈeራ�U
- ]ንድ ተል]ኮ የተወሰነ pT hይ ሲደርስ ወይም ከመድረ¤ በፊት ]ርምº መmሰድx
- ]ንድ ተል]ኮ በተወሰነ የvዘ ገደብ ]ኒdናaቅ መወሰን

ሰ ፈ ለፍሬሰhም ተል]ኮዋን ]ንድTdnቅቅ የ¸ስት jምንት vw መስd� ከvw ጋር 
]ንድት�ወረe ነበርx ግን V�ንደር ስTይx ስት¡ኮል አhየ_ዋትምU ]ናም ከvw ጋር 
ያhት ግyት `ልi አልወ|ምU ስhልወ| በ�ያ ንÐስ ትልም �ፈdር የሚችለm ልብ ሰah 
aርiአልU

ከለይ በdaስfት መልX ግyት ከተፈdረ በ_ዋh የሚከተለmን ልብሰah በሚaeለm 
ጡፍx

]ስከ�ያ ደbና S��x

አንባቢ}ች አስተየይት ወይም eያ� ብTX� ያልተ�ሰሰ አmደ ፊልም mስe �ያስገባን 
ይችhልU ]ነባ¹ብር
የd�ቅ¤ትን መሰረት በማድረግ ]ንደ��ርነm ማለት ነmU
ዘ�ና ሰንድ በ�b አጋ|ሚ ለአስተያየTችb አመሰግናለ_U



_________________
http://babile.webs.com/

ፓስወርድ ,

eበብ በ�ያተ�ች ስትdበብ አ±ት !... ብ� ነገር ]የተማርfበት ነm :: አንተን 
በአስተማkነትb ]ን^ያበረTb ]የተመ{_ - Vንተ የሚ��mን የeበብ ምንy ፍን|�m 
jይ`በ{� ]ን�ያልፍ በአገ�_ት አጋ|ሚ በዋርV መስኮት አንገ�ን ብቅ በማድርግ 
የሚaeለmን ግምገማbን ለማንበብ ከረጅሙ ሰልc መ�ል S³አለ_ ::

አትe~� ፓስወርድ

አድና�b ::

heron ]ንደ�ፈ(ች)m:
ፓስወርድ ,
- Vንተ የሚ��mን የeበብ ምንy ፍን|�m jይ`በ{� ]ን�ያልፍ በአገ�_ት አጋ|ሚ 
በዋርV መስኮት አንገ�ን ብቅ በማድርግ የሚaeለmን ግምገማbን ለማንበብ ከረጅሙ ሰልc 
መ�ል S³አለ_ ::

አp ]ን¬ት ደስ ይhልU በተራ �hት ]ን^b የሰm ልብ መንVት ይ¡hል ? የ\ነ ነገር 
ተሰማ� , ብርTት ነገር .
አመስግናለ_ ¨WንU

]aeለል_U የሚaeለm ር]ስ የስ ፈን ልብ -ሰah የሚመለከት ይ\ናልU ከ�ያ አንድ 
ማd�ለያ አXልና አበ�ለ_U jምን� መገባደº hይ ]ንናበብU ¡} Very Happy

አXባk (b )s
_________________

ልብ ሰah x
- የZ�ይን �ፍ ብ¡ ነግW ዋናmን ፍሬ ነገር ለvwm መደበቅ
- የፈ�ት የሚደርስ በመስመሰል ልብማንdልdልx
- ተመልVችን በግምት አን®ሲÅsን ማንjፈፍx
- በTkf mስe ለሚነj eያ� መልስ ማዘግየትx
የመjሰለ ሲ\ን በሰ ፈ ፊልም mስe ይb ዘ¬ የት�· ት]ይንiች hይ ተdቅ�በTልx የትስ 
jይdaምበት aረ ?

ለ]ብነት ያbል አንድ ¸ስት ት]ይንiች ]ንmሰድU
1. ፍሬ ሰhም ስXንድርን በመድሀኒት ልTስተn የወdነችበት ትይንት hይ ልብ የሚስቅል 
_zT ብልy ብሎ ነበር ግን ድራሲm ከልብ ሰah ይልቅ TkX -አd~ (story twist) 



በመምረጡ ስahm ባyር ተayiአልU ስXንድር የፍሬን «ን ለማም|ት ሲወ| Xኒ£ን 
]pርjዋ mስe ፈልጋ በማ|ትዋ ምXንያት ያሰበችm jይjV ይaራልU

Xኒ£ ቢ�ርና ስXንድር ወ| ሲል መdጡ mስe ብትከተm ልብሰah የሚዘየድበት 
መንገ�ች ነበ�U
ለምj�x ]ስXንድር ስልfን �ያም|hት ወ| ]ን�ለ ስልX ይደወልhTልx ]ንበልU 
]ስXንድር ፈdን ብሎ ይመለስና ስልfን ከሰ|ት በ_ዋh ብርySmን አንስi ይ`ነ�ልU 
ፍሬ x ይቅርT ትdይamና ደዋይዋን ለማናግር ትወ|ለችU

ተ�መ
]z ነ� ፍሬሰለምx አንድ ነገር ልነግር

ፍሬ ]የተርበተበተች
]ን¬ት አ_ን ትደmልልnልbU ከ¤ ጋር ነ�U

ተ�መ
አm�ለ_U

ፍሬ
Tm�ልb ? ]zንም ትከTተለnለb ማለት ነmU

ተ�መ
ስራ ኮ ነmU ስለ Xኒ£ hስdነቅቅs ነmU

ፍሬ (በaስT )
ምንድን ነm የምTስdነቅa�U አድርÌለት ]የd|m ነmU አ_ን ይተnልU

��መ
የደበቅንs ነገር አለU Xኒ£ የሚያስተn jይ\ን

ፍሬ
ም ምን

ተ�መ
አ_ን uም ብለs ስሚU ©ዋን| \� ስለሚያድር ]�mን ይዘs በለ�ት mÑU

ፍሬ
ምን ? አ ?

ስልX ይዘጋልU ፍሬ ]የተርበተበተች ወደ ስXንድር ትመለjለትU አጅሬ የመ¦መkያmን 
ብርyS rር¸ _ለተnmን አጋም¸አልU



ፍሬ
ይቅርT ስXንድር ]�b መSየት አልችልምU አuናል_U

ስXንድር
ምን ነmx በደbና ?

ፍሬ
የደረሰ� መል]Xት e� ስhልነበር ብ¡�ን .........
ብh ወደ Xፍ�ዋU

ከነ ተ�መ ጋር ስትr�rቅ SይTè አንድ ሰ�ት በ_ዋh ትመለjለችU በፍርሀት 
]የንተadaች በ�ን ገ~ ስTደርገm ይበረገጋልU ስXንድር አልጋm hይ የለምU ገባ ስትል 
ወለ� hይ ተዘርW TየዋለችU አይን�ነቅምU አይ£ |ራm hይ ተተXሎአልU ትደነግ|ለችU 
]ያማተበች aስ ብh ወደ mስex pርjm ያልበት hይ ]ያማተረችU ወደ pርjm ስትራመድ 
ስXንድር aና ይhልU

ስXንድር
ፍሬሰhም መ|sx ]ንቅልፍ ]ንቢ ሲለ� ወለል hይ ተዘርግÇ ³^�sን ያufU (ብሎ 
ብድግx )

ፍሬሰለም (ሙት መንፈስ ]ን�ይች ነገር ትን~sዋ ምንድግx
]ንቅልፍ ]ንቢ ሲለ� ?

ስXንድር
¯�m ]ኮ የባስ አነ��

ፍሬ
] ? አነ�� ?

ስXንድር
]bU SንÓ ¯� ነmU ማጅራ�ን _h yብe አድር`� የነበረm ለaa�U

ይb ]ንግ^b ተመለV·ን የተለያየ ትያ� በmስጡ ]ን^ያብሰለስል ነmU ©ዋን| \� 
ያድራል ያልነm ሰmx የባስ ነቅi ©y ማለ�U
� /ር ብ�ን አደገnmን Xኒን በተራ የራስምTት Xኒን መaየ�ዋን በ_ዋh ]ናm�ለንU ሰ 
ፈ ]ንደ� ማድረግ ነበረበት ማለ� jይ\ን ልብ ማንdልdል በሚ¡ልበት ትይንት _h 
ዘ¬mን መdaም ብs©ን ፊልም jይaር ከ�ት ያድናል ለማለት ነmU

2. የ� /ር ብ�ን ግድያ ትይንት ]ንመልከት
የ� /ር ብ�ን ግድያ ሙXራ ከግማs ደ�� በhይ አልወሰደምU ገ�� ሲገባ ብ�ን በaeT 



Ä�[�ር mስe ትገባለችU e� መግደያ pT mስeU ]�ያ dብ¸አት mልቅ ይhልU 
አለaU ልብ ሰah የለ ምን የለU ግድያ ]ን^ያ ተመ¡ችi አይdናaቅምU ]ንfዋ ገድሎ 
ለመm|ት የሰhም መል]Xት ለሰm ለማድረስ ]ንfዋን ስንት ችግር አለU አይደል ]ን¬ 
¨Wን ? ስራ hይ ናYmx አልገ§ምx አ_ን ወጡx አይደል ]ን¬ የምንባለm ?

]ና ]�b hይ e� ልብሰah መdaም ይ¡ል ነበር ባይ ነ�U �Xተርዋ oÅረsን hይ \ና 
ገ�� ]ስXትወ| ]ንfዋ ሲdብቅ ብናይ ሰah ነmU ከሰm ጋር \ናበት ሲከተhት ብናይU 
አልመች ሲለm ሲያስdራትና ]ንደ ደbና ሰm yር ወ�ለ Xፍል ተያይዘm ሲ¨ዱ ወዘተ 
ብናይU ተመልV· ቢለንን ማስdንaቅ ከማይችልበት pT መ\£ ራ¤ የሚፈeረm የ©yት 
ስ³ት አለU በ�b hይ ከቢለን መ�ት በተrመkx �h የሚ`� ሰm ]ን�ለ ብናmቅ ሰahm 
ይመe�ልU ለምj� በ�b ወj� ወቅት የብ�ንን aeተn የbXምና ]ር�T የምትdብቅ 
የስምንት አመት ልጅx oÅሬsን አልጋ hይ ተንጋh ብናይx

3. የ\�� አስተናጋጅም በaለ� ነmx የተገhገለmU ]¤ም ብ¡mን Xፍል mስe ]ያለ ያለ 
አንደች ግም ግም ግድያm ይdናa�ልU አይስብምU
]�b ትይንት mስe ልX ]ንደ ብ�£ e� ልብ ሰah መdaም ይ¡ል ነበርU ለነግ� 
]ስተነጋØ የ]ስራÄል ግርፍ ኮማን� ]ንደ\ነ ተነግWን ስለነበር ]�bnm ትይንት hይ 
መ¦መkያ _ለ� �ገ�ደ� ሲ�ዋ�ዋጡx ሲደባበ©x ሲፈhለZx ሲTኮ¤ ማjይትx ከ�ያ 
]ንደምንም ወደ rበ| አ¹ጋግW አስተነጋØ ገ��ን በVራ� መፈd�ን ]ስ�dh 
ቢወለmለmx በመrረ� ]ያ�~ ለé�ስ ቢያስረXበm ተመለVች በበaል ይረV ነበርU

4 . ]ነተ�መ ፍሬን �ይ� ሲ¨ዱ የነበረm meረት ልብ የሚሰቅል ነበርU በ�ያm 
]ስXንድርን የሚያjድድ ሰm ቢ�ር �h ልብሰah መፍdር ይ¡ል ነበርU ወን¦ል ነX 
ፍል�ች በአብ�nm የ`በ�ንና የ�ባmን (Hero vs Nemesis) የመrረ� ፍe� 
(CONFRONTATION SCENE) አjይተm ይdናa��U ስXንድርና ተ�መ 
የሚ~dጡበት _zT ቢመ¡ችx

5. �Xተር ለማ eና� ]Ø ]ንደገባ ሲያመልe ቢTይ ተመልV· ያብድ ነበር , ]hል_UU 
]� ም]ራፍ hይ e� የማd�ለያ ልብ ሰ�ይ ትይንት መስራት ይ¡hልU ለማ eና�ን ይt 
ከአገር ለመm|ት ሲ|ደፍx ]ስ�ነ�በት በስል|£ ብ� ነገር ሲያመ¡ች ብናይU አን�ንድ 
�ይሬXተWች ]ን^b አይነ�ን �ባ ]ይWqhን ]ስ�jፈር ድረስ የተjVለት በማስመሰል 
የተመልVችን ልብ ይሰቅh�U

በአd�hይ በየትይንት ነe§ (PLOT POINT) በተ¡ለ ልብ ሰah መdaምx ልብሰaለ 
ባለበት hይ ደግ� ሰahmን የበለd ለማንdልdልና SይTmን ለማራዘም መ�ከር 
ይበºልU

በሚaeለm ማd�ለያ ይÜ ብቅ ]ለለ_U ]ስከ�m የአገራችንን ፊልምና መgሀፍ , 
ብsቅም ይ_ን አkፍ _�ንም ገuተን ]ናንብx ]ንይU ቢያንስ በ�b መልf ለ]ድገ� 
አ}ንTዊ ]ስተዋgo ማድረግ ይ¡ል ይ\ናልU የeበብ ስራ}ችን መግ�ት ]ንልመድx 
በስÀT መልX ማበርከትም አንድ መንገድ ይመስለnልU ያን ማድረግ Vል¡ልን ኮ� 



ከመግዘት ]ንSdብx መዋዋስም አናብ�U Zዋደ�Çን ገuTች_ ]� ማለት ከ¦መርf 
Sይ¡ለ_U ]ናንተስ ¨Wንx ��x jራን¬ምx ባ�x ዋናmx ብራን` ?

]ረ ወደÈ �ተልን ]�b Xፍል አhየ_ትምU ]ን¬ ]ን¬ ? በል ይb Xፍል jይዘጋ 
የምትለንን በለንU በ�b ዘርፍ ብ� ]ንደምTmቅ ]ናm�ለንU ለምj� በፊልም ስራ 
ድርብርብ ሀhፊነት ስለመያu ]ስ� አmጋንU
ብራን`ም ብ]ርbን የሚገTm ነገር ያለ አይመስለ�ምU ]ና Vንተም ]ንdብ�ለንU 
በነገራችን hይ አ�hን rርÕዋለ_ና የ\ነ ነገር ��yሬ hናድድb አስ±ªለ_U

ፓስወርድ
_________________

ፓስወርድ

ማd�ለያ ይÜ ብቅ ]ለለ_U ]ስከ�m የአገራችንን ፊልምና መgሀፍ , ብsቅም ይ_ን አkፍ 
_�ንም ገuተን ]ናንብx ]ንይU ቢያንስ በ�b መልf ለ]ድገ� አ}ንTዊ ]ስተዋgo 
ማድረግ ይ¡ል ይ\ናልU የeበብ ስራ}ችን መግ�ት ]ንልመድx በስÀT መልX ማበርከትም 
አንድ መንገድ ይመስለnልU ያን ማድረግ Vል¡ልን ኮ� ከመግዘት ]ንSdብx መዋዋስም 
አናብ�U Zዋደ�Çን ገuTች_ ]� ማለት ከ¦መርf Sይ¡ለ_U ]ናንተስ ¨Wንx ��x 
jራን¬ምx ባ�x ዋናmx ብራን` .

]ረ ወደÈ �ተልን ]�b Xፍል አhየ_ትምU ]ን¬ ]ን¬ ? በል ይb Xፍል jይዘጋ 
የምትለንን በለንU በ�b ዘርፍ ብ� ]ንደምTmቅ ]ናm�ለንU ለምj� በፊልም ስራ 
ድርብርብ ሀhፊነት ስለመያu ]ስ� አmጋንU
ብራን`ም ብ]ርbን የሚገTm ነገር ያለ አይመስለ�ምU ]ና Vንተም ]ንdብ�ለንU 
በነገራችን hይ አ�hን rርÕዋለ_ና የ\ነ ነገር ��yሬ hናድድb አስ±ªለ_
ይ¨ ከአስር aን በፊት የለdፍfት ነmU ተመልÕ jየm አንድም ዋርVዊ ድምጡን 
jያሰማበት ግምግሙ Zዋ� ተ`ድZ� jገ{m ገረመ�U Sad

ለመ\£ አhች_ ?

አን�ንድ የjይበር መመuገቢያ «ርም ከተ�h በêh , የ\£ ፊደሎች ይሰeና ተይባYm 
ይhል . ]mን «ርሙን የ�hm ሰm መ\£ን ለማረጋግe .

]ንደ�ያ ማድረÌ ነበር . ስም dርÇ መaስaÊ .. አmን የሚያነብ መ��ን ለማወቅ , 
Wink

S|kmስ ?

S|kmን አhምናmም . ከፍi የዘጋmንም _� ይSeራል , ]¤ .



]ና የፊልምና የመgbፍ ግምገማ ለe�ት የሙያm ሰ}ች በaር ለ�hm ስ³ት የማይሰe , 
አሰል× መ|eፍ መ\£ን ስለተረ�_ , ]�b hይ አበ�ለ_ . በአጋ|ሚm , ያነበባች_�ንና 
ሀjብ ያVፈhች_�ን _� ከልብ አመሰግንናለ_ .

በተረፈ , በፊል�ችና በመ�bፍት የሚሰነዘር �ስና ግምገማ ማንበብ የምትÂ , መYም አንድ 
_ለት አይd~ም , አገር mስe የሚTተሙ ወርሀዊ የባbል መg¨iችን አገhብጡ .

በYር ያናብበን .

ፓስወርድ

ማለፍያ የ\ነ mይይት !

ይበል ብያለ_ , ይበል !
_________________

በፊልም ስራ ድርብx ድርብርብ የሀhፊነትና የአምራር pT ስለመያu

ፊልም / ሰማያዊ ፈረስ

qW^�ሰር /ሰራዊት ፍቅሬ
�ይሬXተር / ሰራዊት ፍቅሬ
ደረሲ / ሰራዊት ፍቅሬ
መk ተዋኒ / ሰራዊት ፍቅሬ

ፊልም / aይ ስbተት

qW^�ሰር /�ድWስ ተ�መ
�ይሬXተር / �ድWስ ተ�መ
ደረሲ / �ድWስ ተ�መ
መk ተዋኒ / �ድWስ ተ�መ

ፊልም / የተወጋ ልብ

qW^�ሰር / ቢኒያም ወር©
�ይሬXተር / ቢኒያም ወር©
ደረሲ / ቢኒያም ወር©
መk ተዋኒ / ቢኒያም ወር©



ፊልም / የባbር በር

qW^�ሰር / eh_ን Zግj
�ይሬXተር / eh_ን Zግj
ደረሲ / eh_ን Zግj
መk ተዋኒ / eh_ን Zግj

ፊልምx ]ንደ ]ግር fዋስ rዋT የ§ድን ስራ m¼ት ነmU የተዋ| ፊልም ለመስራት 
ከበ¦ት ይልቅ የብ� ባለሙያ}ችን ልምድx Xbሎትና ያልተSተበ eረት ይdይ�ልU 
]maትx ብ�ትና TTkነት ከሚdበቅባYm የፊልም ስራ ሀhፊ}ች aደምi·ና ዋና}· 
qW^mሰ�x �ይሬX��ናx መk ተዋኒm ናYmU ]ነ�b pT}ች በ]ንድ ሰm ሲያ� 
የፊልሙ ይዘትና አስራር hይ አ�Tዊ አስተወgo ]ንደሚ�ረm ከhይ የተዘረዘ�ት ¸ስት 
Sየት ያ� ፊል�ችን ማየት ብ¡ ይበ�ልU የባbር በር በቅርብ የወ| ፊልም ነmU ]ንደ 
�ሎ·x ]ራ� ከፍተn የአመራር pT}ች በአንድ ሰm ስለተያ� የ�ሎ·ን ]| ፈንT 
ከመ`ና¢ፍ ይድናል ብ� አልdብቅምU በ]ንድ የ]ግር fዋስ §ድን mስe የበረnmንx 
የተርሲኒmንx የአከ~~�ንና የአe�m pTና አንድ ሰm ይtት ቢ�ወ� §ድ£ መj�ያ 
መjለ�ያ ከመ\ን ]ንደማይድን _�x ፊል�ችም በአንድ ሰm ሲስ� የሚገeማYm ]ድል 
ያm ነmU በ]ንድ ሰm የተደረሰ ፊልምx በደራሲm ደሬXተርነት ሲሰራ ¬ራሲm ሲgፍ 
በአ]ምWm ይaረg የነበርmን ምስል �ያjይን ይፈልጋልx ይገደ�ልምU በ�h �ይሬXተር 
ሲመራ ግንx ምንም ባልa� አ]ምW ስXkq�ን ወደ ተንaj�s ምስል መaየር ስለሚ\ን 
የተለየና በ|ም የተ�ለ ስራ ]ንድሚስራ የፊልም ÄXስæርiች ይመሰXራ�U ( በa|� 
g_ፍ shooting script አቅር± ለማብራራት ]�Xራለ_ . የn ፊልም ሰk}ች ይbን ተራ 
ነገር አያm©ትም ብ� አልልምU ችግራYm ግን ምን ]ንደ\ን ማወቅ አል¡ልfምU

ትያትር / mብ ሰይ|�ች
qW^�ሰር / ራ]ይ eበባት
�ይሬXተር / µ�ና ገርማ
ደራሲ / አ±ል አብርሀም
መk ተዋኒ / �ናስ ሀይ� /±ተል¨ም በhይ

በ]ንድ ሰm ከሚሰራ ፊልም ይልቅx ]ንደ mብ ሰይ|�ች አይነት ብ� dበብiችን ያjተፈ 
ትያትርን ለማየት ]ZዋZዋለ_U የትየት� �ሬX�ር በሰdm መግለ� የመድርX ትያትር 
መምራት ምን ያbል አድVሚና ]ልb አስrራs መ\£ን ገልÏልናልU በ�b ስራm hይ 
የመk ተዋኒነ�ን pT ቢrምርበት ተmz� ምንn ይ`� ]ንድነበር መገንዘብ ከባድ 
አይመስለ�ምU mብ ሰይ|�ች የተዋ|ለት ተmzት ]ንደ\ነ ተመስXWለTልU የሀhፊነትና 
የአመራር pተ}ች በተለያ� ሰ}ች መያ� ለ�b አ}ንTዊ m¼� ከፍተn ]ስተዋgo 
]ን�ለm በ]ርግdnነት መናገር ይ¡hልና ከ 'jይ|�· ' ]ንማር ለማለት ነmU

ፓስወርድ



የg_c ምንy . http://akamjirta.wordpress.com/

THE ETHIOPIAN CINEMA INDUSTRY

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.
_________________

äይ� ገkማ ስለ µት�¶ያ ሲኒማ ]ን^b ብሎ ነበር ::

ከ¸ስት አመTት በፊት µት�¶ያ mße ሲኒማ አልተወለደም የሚል አåም ነበረm :: 
አ_ንም ይbንን ሀj§ን አልaየረም ይ\ን Question
password ምን ትhለb Question



ሰራንደም

_�ም ነገር ከhይ \ነm ሲያ�ት ድፍee ይመስhል . ከTች ለሚያይ ደግ� �|| ነm . 
ብ�ሀ£ ሲኒማ ተመልVች የ�©ን አባባል ይጋራል የሚል ]ምነት የለ�ም . µንዱስትkm 
'']ንደZድ '' ]የፈh መ¨ዱን ስናይ ደግ� በመ�b hይ ያለm ሲኒማ S� የሚራመድበት 
vw መ�ረ§ን ]ንረ�ለን .

eያ�m ]ን¬ት ነm ድር�ችንን የምንወ|m ይመስለnል ..

በነገራችን hይ , Vምéራ� የተሰ{m ''አንግሎ አማርn ፊልም '' አይተ´ዋል ? በፊልሙ 
TረX hይ አdር ያለ �ስ ወርወር ስለማደርግ ሰ�£ን ብቅ ብለb አንብበ� .

ፓስወርድ
_________________

password ]ንደ�ፈ(ች)m:

_�ም ነገር ከhይ \ነm ሲያ�ት ድፍee ይመስhል . ከTች ለሚያይ ደግ� �|| ነm . 
ብ�ሀ£ ሲኒማ ተመልVች የ�©ን አባባል ይጋራል የሚል ]ምነት የለ�ም . µንዱስትkm 
'']ንደZድ '' ]የፈh መ¨ዱን ስናይ ደግ� በመ�b hይ ያለm ሲኒማ S� የሚራመድበት 
vw መ�ረ§ን ]ንረ�ለን .

eያ�m ]ን¬ት ነm ድር�ችንን የምንወ|m ይመስለnል ..

በነገራችን hይ , Vምéራ� የተሰ{m ''አንግሎ አማርn ፊልም '' አይተ´ዋል ? በፊልሙ 
TረX hይ አdር ያለ �ስ ወርወር ስለማደርግ ሰ�£ን ብቅ ብለb አንብበ� .

ፓስወርድ

ሰhም ወንድም ፓስወርድ :: አንተ ]ን�ልከm የሀገራችን ሲኒማ በመ�b hይ ነm :: 
አልተወለደም ማለት ]�b ደረº ያደረ¤ትን ሰ}ች ßራ ]ና ል~ት መVድ ነm ሚ\ነm :: 
በ� የሙያ ]ገ� ]ና ልምዱ በ�ለበት _zT አንዱ ከአንዱ ]የተማረ ብ� ለmÀች ]ያየን 
ነm :: \�ም በሀገk� mስe በሚድያ ]ና በሲኒማ ዘርፍ በ~Vል® ደረº ብ�ት ያለm 
ትምbርት ሚሰe ኮ�ጅም \ነ �ኒቨርስ® ባለመ�� የፊልሙ ]ድገት ባለበት ]ን^ረግe 
አድር`Tል :: በቅር§ V�Tል ጋw| hይ ]ን�ነበብ_ት አ^ስ አበባ �ኒቨርስ® በ�_ ዘርፍ 
]ስከ ድbረ ምረ� ድረß ትምbርት በቅር§ መßdት ]ንደሚ¦ምር ነm ::

�hm ብ� ፊል�ች hይ ]ንደምንመለከተm አንድ ፊልም ስራ hይ አንድ ሰm ድርብ 
ድርብርብ የähፊነትና የአመራር pT በ��éል የመያu ችግር በበርVT የሀገራችን 



ፊል�ች hይ ]ያስተዋልን ነm :: ]z ]ንደሚመßለ� ለ�b ችግር ዋናm መንßÄ የበ¦ት 
]eረት ነm :: ደራሲያን ይbንን ችግርን ለመቅረፍ ሲ� በትወና በማዘጋ¦ት .......ወዘተ pT 
hይ ]ናያYዋለን :: ይb የወÑ ©dባ አባw ዋናmን ተዋናይነት ድር� ]ስከመ�ወት 
ያደርjል :: አን�ንድ ደራሲያን ]ንደ ምXንያት ሚያaር§ት ፊልሙን �ይሬXት 
ሚያደርግhYm ሰm ]ን�hገ¥ : አን�ን¬ ]ነ¤ ]ንደ ሚፈልZት ሚሰራhYm ሰm /
ተዋናይ / ]ን�ጡ የመjሰ�ትን ምXንያiችን ሲደረድ� ]ንሰማለን ::

ፓስወርድ Vምéራ� ያልከm ፊልም መa� �ኒቨርስ® ተማk}ች የ�ርም bይወት hይ 
ሚያdነeን ፊልም ነm ]ን¬ Question ]¤ ከ\ነ አይÇዋለ_� :: ከተjjትf አርመ� 
ፊልም አር]ስት በማስTወስ ሰነፍ ነ� :: Embarassed ለማንnmም ስለ ፊልሙ 
ምትለmን ለማንበብ በZZት ]dብ�ለ_� ::

ከhይ የ�ፍfትን éስት Vደረf� በäh አንድ eቅምት 2000 የወ|ች Wያል መg¨ት 
አገ{_� :: ]�b መg¨ት hይ የአር®ስት Tም� ብርሀ£ �ለ -መdይቅ አለ :: 
ለmይይTችን ማdናከርያ ]ን^\ን በማሰብ የ]ር¤ን �ለ -መdይቅ በ©ንg� 
አaርበዋለ_� ::

Question Arrow በሀገራችን የፊልም eበብን የሚያስተምር ከፍተn የትምbርት ተåም 
በ�ለበት _zT የፊልም eበብ ተ¦መረ ማለት አይ¡ልም የሚ� ወገ�ች አ� :: ይbንን 
አስተያየት ትaበለዋለb ?

Tም� :- የፊልም eበብ አልተ¦መረም ማለት ያስYግራል ::አይ በ� !...]�b ደረº hይ 
ደርሰናል ለማለትም ያስYግራል :: ግን ]የሰራን ነm :: የሀገራችን የፊልም eበብ e� 
ደረº hይ ነm ያለm :: በነ�b ቅርብ አመTት mስe ሚT�ት ለmÀች e� ናYm ::ስርየት 
የሚለmን በ|ም e� የ\ነ ፊልም ነm :: ]ነ�b qW�Xs�ች በወጡበት �ገር ፊልም 
አልተሰራም ብለb ለማሰብ ከባድ ነm :: ]ን¬ት አልተሰራም ? ...የተሰ�ትስ ? የተ�ከ�ትስ 
?

Question Arrow ደVማ ፊል�ችስ የ�ም ?

Tም� :-��� ይችh� :: ከተሰራ ምንvwም ስbተት ይ�ራል :: Vልተሰራ ነm ßbተት 
የ�ለm ::....yራs ፊልም አልተሰራም የሚለmን ነገር በበf� አልaበለmም :: �hm 
የአ^ስ አበባ �ኒቨርስ® ይbንን ችግር አeንi የፊልም eበብ የሚያስተምር ተåም 
ለመXፈት uግጅ�ን ያdናaa ይመስለnል ::....በትምbርት በTገዘ _zT ሲሰራ ደግ� 
የበለd የሚያድግ ይመስለnል ::

Question Arrow የአንድ ሰm ደራሲ :የፊልም �ይሬXተር : ተዋናይ መ\ንና መßራት 
e� ነm ?... በአብ�nm የ�ገራችን ፊል�ች ደራሲm : �ይሬXተ� : ተዋንያን መ�ቢm 
: Ä^ት አድራvm አንድ ሰm ነm :: ተዋናይ \ነm የሚሰ�ም አ� :: �ይሬXተር \� 
መተወን አስYጋk አይ\ንም ?
Tም� :-]mነት ነm !... ምንም eያ� የለmም :: አን�ን¬ አንድን ßራ ራÊ �ይሬXት 



hደርግ የምችልበት _zT አለ :: ለራስb ድርሰት ቅርብ ßለ\ንX Tmaዋለbና ራÊ 
�ይሬXት ባደርገm የሚል ስ³ት mስeb ይ�ራል :: ከ�b አን�ር ነm ]z ያየ_ት ]ን  
አንተ ያነjከm ትXXል ነm :: ]z ያልTየ� ነገር ለ�hm ሰm �Tየm ይችhል :: ወይም 
ደራሲm ጋር የተተወን Xፍተት �ይሬXተ� �ያየm ይችhል ::

Question Arrow e� ከ\ነ ለምን ተከ~ፍሎ መßራት አይ¡ልም ?

Tም� :-ከµኮ�ሚmም ከ�ሎችም ነገWች አን�ር አንድ _ለት ßራ መደረብ አን�ን¬ 
ምንም አይደለም :: አራት ...አምስት ßራ ከ\ነ የሚደረበm በ]ርግe �ከብድ ይችhል :: 
ነeሎ ለመßራት ግን የµኮ�ሚmም Z�ይ አለ ::


