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دەرهێنەری الوی ئوردهنی (ناجی ئەبوو نەوا) بە یەکەمین درێژە-فیلم ،بە ناوی گورگ
(زیئب) هەنگاویکی سەت ساڵیی ناوە؛ ئەمە ڕووداوێکە ،کە لە تەمەنی زۆربەی
دەرهێنەرە الوەکاندا ڕوونادات.
زیئب ،چیرۆکی دوو برای عەرەبی سارانشینە ،لەگەڵ کابرایەکی ئینگلیزی گوماناویی،
بەسەرهاتەکەیان لە سەروەختی چێکردنی هێڵی ئاسنینە لە حكومەتی عوسمانیی
ئوردوندا .دەرهێنانی زیئب ،وەک تێکهەڵکێشانی فیلمە کالسیکیەکانی وێسترنە ،چەشنی
گرێدانی (جۆن فۆڕد)ە لەگەڵ فیلمە حەماسییەکانی (دەیڤد لین) و (ئاکیرا کورۆساوا).
زیئب ،لە فیستیڤاڵی سینەمایی (نیو هورایزنی ڤێنیزیا)دا خەاڵتی باشترین دەرهێنەری
بەدەستهێنا ،پاشان لە فیستیڤاڵی سینەمایی ئەبووزەبیدا ،خەاڵتی فیپرێسی بۆ باشترین
فیلمی خەیاڵی و خەاڵتی باشترین فیلمی جیهانی عەرەبیی بەدەستهێنا .بەاڵم گرینگترین
دەستکەوتی زیئب گەیشتنیەتی بە لیستی کۆتایی پاڵێوراوانی ئۆسکار و بەفتا بۆ
باشترین فیلمی بیانیی ئەمساڵ .لە فیستیڤاڵی ئەبووزەبییدا هەلێکمان بۆ ڕەخسا تا لەگەڵ
ئەم دەرهێنەرە الوە ئوردونییەدا ،کە ئینگلیزی لە زمانی دایکیی باشتر دەزانێت،
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وتووێژێک ساز بدەین .ناجی ئەبوو نەوار ،الوێکی زۆر بە ئەدەب و ڕووخۆشە ،کە وا
دیارە ئەم سەرکەوتنە زووەی بەدەستی هێناوە ،شایەنیەتی.
پرسیار :فیلمێکی ناوازە و چاوەڕواننەکراو بوو .بیرۆکەی ئەم فیلمە لە کوێوە سەری
هەڵدا؟
ناجی ئەبوو نەوار :لە دوازدە ساڵییدا «حەوت سامۆرایی»يەکەم بینی و ئاشقی بووم،
بەاڵم ئەو کاتە لە ئوردون بووم و نەمدەتوانی فیلمەکانی تری کورۆساوام دەست
بکەوێت .کاتێک بۆ خوێندنی زانستگه هاتم بۆ لەندەن ،هەرچى فیلمێکی کورۆساوام
دەست بکەوتایە ،حەپەلووشم دەکرد .زۆرم حەز لە سانجورۆ و یۆجیمبۆ بوو ،هەروەها
فیلمەکانی جۆن فۆڕدیش دڵخوازی من بوون .بۆم دەرکەوت کولتووری عەرەبيی
سارانشین و مێژووی ئەو گۆشەیەی دنیا ،بە تایبەت شۆڕشی عەرەب ،گەر سوودی
لێوەربگیرێت ،چیرۆکێکی حەماسیی جوانی لێدەردەچێت.
یەکەمین سیناریۆ ،کە نووسیم؛ وێسترنێکی عەرەبی خێڵەکیی بوو ،بەاڵم زۆر قۆڕ
دەرچووبوو! دوازدە ساڵ دوای ئەوە ،جێبەجێکار و هاوکارەکەم لە سیناریۆنووسیندا
(باسل غەندوور) سیناریۆی بۆ کورتەفیلمێک نووسیبوو سەبارەت بە دوو برای عەرەبی
خێڵەکی ،کە بۆ ڕاو ملی بیابان دەگرنەبەر و تووشی کارەساتی نەخوازراو و دڵتەزێن
دەبنەوە .کرۆکی سەرەکیی سیناریۆکە باس لە پێوەندی توندوتۆڵی ئەم دوو برایەی
دەکرد لە چوارچێوەی درامێکدا ،کە لەبارەی هۆگریيیەوە بوو .من بیرم لێی کردەوە:
ئەها! شێوازی دەرهێنانی فیلم ئاوهایە؛ پاشان دەستمان کرد بە لێکۆڵینەوە .لە ڕاستییدا
بنج و بناوانی ئەم فیلمە دەگەڕێتەوە بۆ ماوەی ساڵێک ژیانمان لەگەڵ عەرەبی خێڵەکیی
لە باشووری ئوردون؛ بە گوێگرتن لەو بەسەرهاتانەی دەیانگێڕایەوە و تێکەڵبوون بە
كولتوورەکەیان .ئەنجامەکەی فیلمێکی لێدەرچوو ،کە لەسەر شاشە دەیبينن .بیری
سەرەکیی سیناریۆکە ،هی باسل بوو ،بەاڵم چیرۆکە ڕاستەقینەکە لە عەرەبە
سارانشینەکانەوە وەرگیراوە.

پرسیار :پێش زیئب ،چەند فیلمی ترت بەرهەم هێنابوو؟
ناجی ئەبوو نەوار :کورتەفیلمێکم بەرهەمهێنابوو بە ناوی مردنی شەڕڤانێک ،سەبارەت
بە یەکەمین یاریزانی بۆکسینگی ئوردونی بوو ،کە بەشداری لە ئۆڵۆمپیکدا کرد .ڕێک
پێش ئۆڵۆمپیکی ئاتیینا ،کۆمەڵێک خوێڕيی و سەرسەريی شەڕی پێدەفرۆشن لەسەر
جادە و سەرئەنجام بۆ پارێزگارییکردن لە خۆی ،دووانیان لێدەکوژێت .ژمارەی ئەوان
حەوت کەس بوو و لە چەند الوە چەقۆی لێدەوەشێنن؛ ئیدی ئەو هەوڵی دەدا بە
زیندوویی دەربچێت ،لەبەرئەوەی قارەمانی بۆکسینگ بوو ،دەیتوانی بە بۆکسێک تەختی
ئەرزیان بکات .ئەویان زیندانیی کرد ،ئۆڵۆمپیک و لەدایکبوونی کوڕەکەی لە کیس چوو،
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بەاڵم دواتر لێخۆشبوونی بۆ دەرچوو .فیلمەکەی من ،لەبارەی ئەم تراژێدیایە و ئەو
ڕۆژەیە ،کە تێیدا ڕوودەدات ،هەروەها سەبارەت بە تووڕەیییه لە کایەی وەرزش و
تووڕەییە لە سەر شەقامدا.

ناجی ئەبوو نەوا ،له بارهى فيلمهكهى دهدوێت
پرسیار :لە کوێ فێری فیلمسازيی بوویت؟
ناجی ئەبوو نەوار :من بە شێوەیەکی ئەکادێمیی فێری فیلمسازیی نەبووم ،چونکە
خوێندنگهی فیلمسازیی زۆر گران بوو! لە سەرەتای کارمدا ،لە ڕێکخراوێکی
بەرهەمهێنانی فیلمدا چایچی بووم .واته چا و قاوەم دەگێڕا .دواتر وردە وردە دەستم
کرد بە دەرهێنانی فیلمی بەڵگەنامەیی و لەم کارانە .شەوانە کاتێک كارهکەم تەواو
دەبوو ،دەستم دەکرد بە نووسین ،ئەم فیلمنامانە بوونە هۆی وەرگیرانم لە لقی
ڕۆژهەاڵتی ناڤینی ڕێکخراوی ساندنس .ئەم کارەم هەموو ژیانمی گۆڕی ،ئیتر بەرەبەرە
درێژەم بە نووسین و فێربوون دا.
پرسیار :ئێوە دەڵین (نووسین)  ،بەاڵم فیلمەکەتان لە الیەنی بینینەکییەوە زۆر بەهێزە:
دیارە کەڵکتان لە وایدسکرین وەرگرتووە ،لێکچوونێک لەگەڵ وێسترنەکانی کالسیک و
کورۆساوا بەدی دەکرێت .ئاخۆ پێشینەیەکتان هەبوو لە وێنەگرتن و ڤیدیۆگرتندا؟
ناجی ئەبوو نەوار :نا ،ڤیدیۆگرێکی سەرسوڕهێنەرم هەبوو (وۆلفگانگ تایلەر) .لە ماوەی
دوورودرێژی مانەوەمان لە لۆکەیشنەکان ،ئاشنایی بە نەریت و شێوازی ژیانی عەرەبە
خێڵەکییەکان ،لە ماوەی یەک ساڵەی لەگەڵیاندا بەسەرم برد ،بووە هۆی وەرگرتنی
ئەزموونی پێویست .ئەمانە بوونە هۆی ئهوهی ،كه بزانین کامێراکە لە کوێدا جێگیر
بکەین و چیرۆکەکە چۆنی بگێڕینەوە.
پرسیار :ئایا لێکۆڵینەوەی زۆرتان کردووە سەبارەت بەم ماوە تایبەتە لە مێژووی
ئوردون؟ چۆن باکگراوهندی مێژوویی فیلمەکەتان ڕێکخست؟
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ناجی ئەبوو نەوار :من زانیاریی زۆرم هەبوو لەبارەی مێژووی شۆڕشی عەرەب و
دواڕۆژەکانی ئیمپڕاتۆریەتیی چوارسەت ساڵە و دانانی هێڵی ئاسنین ،بەاڵم
هەمدیسانەوە زیاترم خوێندهوە لەسەریان .باوکم مێژووناسە ،ئیدی من لەگەڵ ئەم
شتانەدا گەورە بووم .بەشی سەرەکیی لێکۆڵینەوەکەمان لە ڕێگهی پەیداکردنی وێنەی
پێوەست بە ژیانی عەرەبە سارانشینەکانەوە بوو :چی دەبەردەکەن ،چ چەکێکیان پێبووە،
ئینگلیزەکان چ ڕۆڵێکیان هەبووە؛ گەڕاین تاوەکو هەموو ئەو شتە جیاوازانەی لەو
زەمانەدا هەبوون بەدەستیان بهێنین .هەڵبەت لێکۆڵینەوەی سەرەکی ،چوون و ژیانمان
بوو لەگەڵ عەرەبە سارانشینەکان بۆ گەاڵڵەکردنی زانیاریی لەسەر دابونەریتەکانیان ،تا
بەشێوەیەکی ڕاست و دروست ژیانیان بکەین بە فیلمێک .هەروەها جاروبارە هەندێک
شتمان دەدۆزییەوە؛ بۆ نموونە ،کەسایەتیی پیاوە ئینگلیزییەکەی ناو فیلمەکە لەسەر
لێکۆڵینەوەیەکم نووسراوە ،کە بە هۆیەوە تووشی دوو ئەفسەری ئینگلیزیی هاتم ،کە
زۆر سەرنجڕاکێش بوون الم ،بە تایبەت یەکێکیان ،کە لۆرێنسی عەرەبستان لەبارەیەوە
نووسیبووی'' :کۆلۆنێڵ نیوکامب هەروەک ئاگرە ،دۆست و دوژمن بە یەکەوە
دەسووتێنێت''.
پرسیار :ئەم فیلمە لە فیستیڤاڵەکاندا زۆر سەرکەوتوو بوو .ئەمە چ کاریگەرییەکی لە
سەرتان هەبووە؟
ناجی ئەبوو نەوار :هەموو ژیانمی گۆڕی ،بە ئاقارێکی شێتانەیدا بردووە! لە ماوەی دوو
مانگی ڕەبەقدا ،ژیانی من لە ڕیتمێکەوە چووە سەر ڕیتمێکی دی ،ئەزموونێکی شێتانە،
گەرچی پڕچێژ بوو .هەروەها زۆر لە دەرگهکانیش بە ڕوومدا کرانەوە .بەاڵم لە
ئائێستادا خەریکم خۆشیی لە سەیرکردنی فیلم لەگەڵ بینەران دەبینم و گەورەترین چێژ
لهالم دیتنی کاردانەوەی بینەرانە بەرانبەر بە فیلمەکە .هەڵبەت باش دەزانم هێشتاکە
ڕێیەکی دوورودرێژم لە بەردەمدایە ،دەبێت شێلگیرانە هەوڵ بدەم و ئەزموون و
زانیاریی کۆبکەمەوە ،دڵنیاببەمەوە ،کە لە الیەنی فیلمسازییەوە گەشە دەکەم .من بەم
هاندان و خەاڵتانە دڵم ئاو ناخواتەوە ،تەواوی تەرکیزم لەسەر پێگەیاندن و باشترکردنی
خۆمە.
پرسیار :هەڵبەت بۆ فیلمی داهاتووتان ،چاوەڕوانییەکی زۆرتان لێدەکرێت!
ناجی ئەبوو نەوار :ئەرێ ،وابزانم دەبێت ماوەیەک دیار نەمێنم تاوەکو خەڵکی من لە بیر
بکەن!
پرسیار :ئایا هۆڵیوود لێیان نەپرسیوویت؟
ناجی ئەبوو نەوار :ئێستاکە بەڕێوبەری کارم هەیە .هەروەها لە لەندەن دانیشتنی
دڵخۆشکارم لەگەڵ فیلمسازە ئینگلیزەکاندا هەبووە .لە سەرەتاکانی  ٦١٠٢یشدا دەچم بۆ
لۆس ئانجێلۆس تاوەکو چاوم بە کۆمپانیاکانی فیلمسازیی ئهمهریکایی بکەوێت ،ئەمە بۆ
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من شتێکی زۆر خۆشە .بەاڵم لە ئێستادا دەستم کردووە بە کارکردن لەسەر دوو
پڕۆژە ،ئیدی هەموو هۆشوگۆشم لەسەر کارەکانی ئێستام چڕ کردووەتەوە.
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