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گێژەن، هەنگاوێك بەرەو پێشەوە بۆ دانانی بەردێك 
لەسەر دیواری مێژووی شانۆ لە كۆیە

د. كەیفی ئەحمەد
)زانكۆی كۆیە  - بەشی زمانی كوردی(

ــە  ــژەن(ی ل ــانۆیی )گێ ــدە، ش ــانۆی حێ ــی ش تیپ
ئامادەكــردن  مرۆژیــک(،  )ســاڤۆمێر  نووســینی 
ســینۆگرافیا  جــاف(،  فازیــل  )د.  وەرگێڕانــی  و 
)شــیراز عەزیــز(، دەرهێنانی )شــوان حەمەســەعید(، 
یاریــدەدەری دەرهێنەر )ئــاری محێدین(، بەڕێوەبەری 
بەرهــەم )ئومێــد ڕەزا(، بەڕێوەبــەری شــانۆ )زمناكــۆ 
ئەحمــەد(، میوزیــک )دیاكــۆ ماكــۆك(، ڕووناكــی 
ســاڵح(،  )ڕێنــاس  ماكیــاژ  پشــتیوان(،  )میــران 
محێدیــن(،  ئارێــز  شــێرزاد،  )هەرژیــن  جلوبــەرگ 
جێبەجێكردنــی دیكــۆر )ســامان هەرشــەمی، هــاوكار 
ــتەر  ــیر(، پۆس ــق، دەوەن موش ــەوراز ڕەفی ــاد، ه فری
)نــەژاد ئیســماعیل(، دەلیــل )ڕێبــەر ســەرتیپ(، 
پێشــەوا  تاهیــر،  هونــەر  ڕەزا،  )ئومێــد  نواندنــی 
ناســح، فەرمــان محمــوود(، لــە هۆڵــی ســەنتەری 
 ٢٠٢١/٩/  ٢٥  ،٢٤  ،٢٣ ڕۆژانــی  كۆیــە،  گەنجانــی 

نمایــش كــرد)١(.
شــوان حەمە ســەعید و ستافەكەی بە بەرنامەیەكی 
لەپێشــینەی پتــەو و داڕێــژراوەوە هاتنــە مەیدانــی 

كاركــردن، بەهــۆی ئــەوەی مــاوەی چەنــد ســاڵێكە لــە 
شــاری كۆیــە شــانۆی هــۆڵ بەشــێوەیەكی پچڕپچــڕ و 
ــك  ــۆی كۆمەڵێ ــراوە، بەه ــی پێشــكەش ك زۆر بەكەم
هــۆكاری لۆژیكــی و بەجــێ هونەرمەندانــی شــانۆ 
ــە جــۆرەكان لەكاركــردن ساردوســڕییان  ــك ل بەجۆرێ
پێــوە دیــارە، جــا بــۆ تێكشــكاندنی ئــەو بەســتەڵەك 
و بێدەنگــی و قەیرانــە، ویســتیان بــە هێــزەوە بێنــەوە 
نێــو گۆڕەپانەكــە و كارێكــی وا پێشــكەش بكــەن، كــە 
ــی  ــەران و ناوەندەكان ــدی بین ــەی ڕەزامەن ــە مای ببێت
ئــەدەب و هونــەر و خەڵكــی ئەكادیمــی و پســپۆر لــە 
ــتكردن  ــش دەس ــی و پێ ــگاوی بەرای ــەدا، هەن بوارەك
بــەكاری مەیدانــی، پەیداكــردن و دۆزینــەوەی دەقێكی 
جــوان و شایســتە بــوو، بــۆ ئــەوەی بــە شــێوەیەكی 
گشــتی ببێتە جێگای ڕەزامەندی و تێڕامانی بینەران، 
بــۆ ئــەم مەبەســتەش پێوەندییــان بــە هونەرمەنــد و 
نووســەر و ئەكادیمــی )د. فازیــل جاف(ـــەوە كــرد، 
ــە  ــەم ئەرك ــەو ئ ــتە ئ ــەم مەبەس ــۆ ئ ــەوەی ب ــۆ ئ ب
ــەردەمیانە  ــیاو و س ــی ش ــکات و دەقێك ــێ ب جێبەج
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ــت،  ــەو ســتافە هەڵبژێرێ ــی ئ ــۆ كاركردن ــاو ب و گونج
ــەوە و  ــاف( دوای بیركردن ــل ج ــوو )د. فازی ــەوە ب ئ
ــژاردەی  ــوون، ڕاو بۆچــوون و هەڵب ــەڕان و ماندووب گ
پۆڵۆنی)ســاڤۆمێر  نووســەری  دەقێكــی  لەســەر 
مرۆژیــک( نیشــتەوە و بــووە جێگــەی ڕەزامەنــدی، 
هــەر بۆیــە دەقەكــەی وەرگێــڕا و ئامــادەی كــرد و لــە 
ــەی خســتە  ــە كوردییەك ــدا دەق ــی ئەندازەیی ماوەیەك

بەردەســتی ســتافەكە.
دیــارە هەڵبژاردنــی دەق وەك هەنــگاوی ســەرەتای 
هــەر ســتافێك زۆر گرنگــە، چونكــە یەكێكــە لــە 
توخمــە ســەرەكی و یەكاكەرەوەكانــی ســەركەوتن 
و ســەرنەكەوتنی نمایشــی شــانۆیی ، چونكــە ئەگــەر 
دەقــی نمایــش، یــان ئــەو بابەتــەی كــە دەرهێنــەر و 
ــەن ،  ــش دەك ــی نمای ــۆ بینەران ــانۆیی ب ــتافێكی ش س
ــار و ئاراســتەی خــۆی  ــام و گوت ئەگــەر خــاوەن پەی
نەبــوو، ئــەوە بینــەری گشــتی بەشــێوەیەكی ئەرێنــی 
پێشــوازی لــە نمایشــەكە نــاكات و بەچاوێكــی بــاش 
ســەیری نــاكات، بــەاڵم ئەگــەر دەقەكــە بــاش و پتــەو 
ــت  ــۆی بێ ــی خ ــری پەیام ــار و هەڵگ ــی گوت و خاوەن
و خاوەنــی بنیادێكــی پتــەو بێــت، ئــەوە بینــەر 
ــت.  ــە نمایشــەكە دەڕوانێ ــی ل ــێوەیەكی ئەرێن ــە ش ب
نكوڵــی لــەوەش ناكرێــت، كــە هــەر دەقێكــی باشــی 

ــم دەوەســتێت: شــانۆیی لەســەر ســێ توخ
یەكــەم: ســەرەتا یــان دەســپێكی بابەتــی شــانۆییەكە، 
ــە  ــەرەتای چیڕۆك ــە س ــاس ل ــەر ب ــە زۆری نووس ــە ب ك
ــەی  ــان كۆمیدییەك ــەی، ی ــان تراژیدییەك ــەی، ی درامییەك
ــی  ــات. دەق ــی بب ــۆ كۆتای ــەر ب ــەوەی بین ــۆ ئ دەكات ب
)گێژەن(یــش چ وەك دەقــە ئەســڵییەكە، چ وەك دەقــە 
ئامادەكــراو و وەرگێڕراوەكــە، خاوەنی ئــەو توخمەیە، كە 
ســەرەتایەكی زۆر جوانــی هەیــە، ڕووداو و كەســێتییەكان 
و كێشــە و كات و شــوێن بــۆ بینــەران ڕوون دەكرێتــەوە، 
بــە شــێوەیەكی گەرموگــوڕ و چاوەڕوانــی و چێــژەوە 
بینــەران بــەرەو هەنــگاوی دواتــر پەلكێــش دەكات، لــەو 
بەشــەدا دەق ســەركەوتوانە هەنــگاوی پێویســتی خــۆی 

دەبڕێــت و بــۆ هانــگاوی دواتــر دەگوێزێتــەوە.
دووەم: گرێــی دەقــی شــانۆییەكە، یــان ئــەوەی پێــی 

دەگوترێــت خاڵــی ڕوودانــی ملمانــێ، كــە بەڕێوەچوونی 
لــە  دەخولێتــەوە،  لــەدەو ر  شــانۆییەكەی  بابەتــی 
ملمانــێ  پێشــەكی  دوای  هــەر  خێــرادا.  ڕیتمێكــی 
ــۆی  ــە خ ــێوەیەكی لۆژیكییان ــە ش ــە ب ــی دەقەك و گرێ
دەســەپێنێت و بینــەران تێدەگــەن، كــە ملمانێــی نێوان 
كارەكتــەرەكان چییــە، هــەوڵ و ئاراســتەكانیان دەبێتــە 
مایەی لەســەر وەســتان و جێگای ســەرنج و چاوەڕوانی 
ــەو كێشــە و ملمانێیــەی نێــوان  ــن ئ ــا بزان بینــەران، ت
كارەكتــەرەكان بەچــی دەگات و بــەرەو كوێیــان دەبــات. 
ــی  ــە جوان ــگاوەش زۆر ب ــەو هەن ــێوە ئ ــان ش ــە هەم ب
ــوو و  ــەری داڕێژراب ــی و هون ــی لۆژیك ــەر بنەمایەك لەس
ــی دەق و  ــرێ و ملمانێكان ــی گ ــێوەیەكی لۆژیك ــە ش ب
ــگاوی  ــی هەن ــەون و بەپێ ــێتییەكان دەردەك ــو كەس نێ
هونــەری و لۆژیكــی ئاراســتەی خۆیــان لــە ســادەوە بــۆ 

ــەر. ــر و لووتكــە گرتەب ــۆز و ئاڵۆزت ئال
ســێیەم: چارەســەركردنی گرێیەكــە و گەیاندنــی 
بینــەر، یــان وەرگــر بــە كۆتایی نمایشــی شــانۆییەكە، 
لەژێــر ســایەی چەپڵەكانــی بینەرانــدا، كــە گوزارشــت 
ــان  ــگای گوم ــەوەی جێ ــان دەكات. ئ ــە ڕەزامەندیی ل
و  چارەســەر  دەقــەدا  لــەو  نییــە،  دوودڵــی  و 
كۆتایــی كێشــەكە زۆر بــە زیرەكانــە و وەســتایانە 
بــەرەو لووتكــە، پاشــان بەهــۆی هــۆكاری لۆژیكــی و 
مەعقوولــەوە گەیەنــرا بــە خاڵــی مەبەســت و بینــەران 
بــە هەناســە هەڵكێشــانێكی قــووڵ و بەتاڵكردنــەوەی 
ڕووداوەكان  بەهــۆی  شــۆكەی  و  سەراســیمە  لــەو 
ــای  ــو دنی ــۆش و نێ ــەوە ه ــوون هاتن ــاری بووب دووچ
كــردە  دەســتیان  خۆرســكانە  بــەوەش  واقیعــی، 
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ــدان. ــە لێ چەپڵ
هــەر لــەو ڕوانگەیــەوە دەتوانێــن بــەم شــێوەیە 
پێناســەی دەق بكەیــن و بڵێیــن: دەقــی شــانۆیی 
بریتییــە لــە چیڕۆكێكــی نووســراو، لەســەر تەختــەی 
شــانۆ پێشــكەش دەكرێت، كە ڕووداو و كەسێتییەكان 
و گفتوگــۆ و ...تــاد دەگرێتــەوە، سروشــتی پێوەنــدی 
كەســێتییەكان بە كات و شــوێن لەمیانەی زنجیرەیەك 
دیمەنــی پەیوەســت بــە یەكــدی و بــەدوای یەكداهاتوو 
ڕوون دەبێتــەوە، بنیــادی درامــی دەقــی شــانۆیی، 
كــە بەڕێوەچــوون و ئاراســتەی نمایشــی شــانۆییەكە 
ــدن و دیزاینكردنەكــەی  ــان و نوان و شــێوازی دەرهێن
لــە  كــە  خورپەیەیــه،   ئــەو  دەق  دەكات،  دیــاری 
وێناكردنــی كات و شــوێن كارئاســانی بــۆ دەرهێنــەر 
و  دەگرێــت  ئەكتــەر  دەســتی  هەروەهــا  دەكات، 
دەبێتــە ڕێنیشــاندەری لــە وێناكردنێكــی مەبدەئیانــە 
بــۆ دۆخــی نواندنەكــەی، كــە لەكاتــی خوێندنــەوە و 
ــدا  ــەدا لەگەڵی ــو دەقەك ــەی لەنێ ــی ڕۆڵەك ئەزبەركردن
شــانۆیی  دەقــی  هەروەهــا  دەكات،  تەقەمــووس 
ــە  ــە بیرۆك ــا ل ــۆش دەكات، ت ــەران خ ــۆ بین ــوار ب ب
و مەبەســتی نمایشــەكە تێبگــەن، زۆرجــار دەقــی 
ــە  ــاری ســەركەوتنی كارە شــانۆییەكە ب شــانۆیی بڕی
ــن  ــان دەتوانی ــەراپاگیر دەدات،)٢( ی ــێوەیەكی س ش
بــەم شــێوەیە پیناســەی دەقــی شــانۆیی بكەیــن ، 
كــە بریتییــە لــە زنجیرەیــەك لــە ڕووداوی نووســراو، 
بنوێنرێــت،  لەســەر تەختــەی شــانۆ  ئــەوەی  بــۆ 
ڕووداوەكانــی پەیوەســت بــە یەكــدی دەكرێــن بــۆ 
ئــەوەی چیڕۆكێكــی ئامانجــدار لــە بەرانبــەر بینەرانــدا 
دروســت ببێــت، ئــەم چیڕۆكــەش لــە كەســێتی و 
ــی  ــۆری دەق ــت، جۆراوج ــك دێ ــۆگ پێ ڕووداو و دیال
شــانۆیی بــە جۆراوجــۆری ئــەو بابەتانــەی كــە لەخۆی 
ــش  ــان نمای ــە لێی ــەو شــوێنانەی ك ــان ئ ــت، ی دەگرێ
دەكرێــت دەگۆڕێــت، وەك شــانۆی جێگیــر، یــان 
شــانۆی گــەڕۆك، هەروەهــا شــێوەی پێشكەشــكردنی 
جــۆری  پۆلێنكردنــی  لــە  ڕۆڵ  شــانۆییەكە  دەقــە 
شــانۆییەكە دەبینێــت، وەك شــانۆی گۆرانــی ئامێــز، 
شــانۆی بێدەنــگ، یــان شــانۆی دیالــۆگ ئامێــز، 

ــد  ــای چەن ــوو دەقێكــی شــانۆییش لەســەر بنەم هەم
ــت. ــاد دەنرێ توخمێكــی ســەرەكی و ناســەرەكی بنی
دیــارە هەمــوو دەقێكــی ئەدەبــی خاوەنــی ســیفاتی 
دەقــی  شــێوە  بەهەمــان  بەخۆیەتــی ،  تایبــەت 
شــانۆییش چەنــد ســیفات و تایبەتمەندییەكــی هەیــە، 
بــۆ نموونــە، هەمــوو دەقێكــی شــانۆیی هەڵگــری 
ــە، هەروەهــا شــرۆڤە  ــە لێڵــی و تەموومژیی شــتێك ل
هەنــدێ  بەڵكــوو  نییــە،  تێــدا  ڕوونكردنــەوەی  و 
كێشــە و شــەرح بــۆ تێگەیشــتن و ئەندێشــەی وەرگــر 
ــەر  ــراز و شــێوازی كارتێك ــدێ ئام ــەوە، هەن دەگەڕێت
تیشــك  ئامــاژە و  بەكادەهێنێــت، هەنــدێ ڕســتە 
دەخاتــە ســەر گشــت ڕســتەكانی دەقەكــە، ئەمــەش 
زۆربــەی بینــەران لــە هەنــدێ بابــەت هــان دەدات، كــە 
دیالۆگــی ئەكتــەرەكان ببــڕن و بــە گەرمــی چەپڵــەی 
بــۆ لــێ بــدەن، تەوزیفكردنــی ملمانێ، دەقی شــانۆیی 
ــە،  ــەدەر نیی ــێ ب ــی  ملمان ــە توخم ــرێ ل ــاوەن گ خ
شكســپیر یەكێــك بــوو لــەو نووســەرانەی كــە توخمــی 
ملمانێــی بــە شــێوەیەكی زۆر ڕوون لەنێــو دەقەكانــی 
ــاس  ــەی ب ــەو دەقان ــی ئ ــرد، بەتایبەت ــف دەك تەوزی
لــە دۆخــی ملمانــێ لەســەر دەســەاڵت لەنێــو تــاك و 

ــت)٣( ــدا دەكرێ كۆمەڵگەكان
)شــیلەر ماخــەر( بیرمەنــدی ئەڵمانــی پێــی وایــە: 
نووســەر  فیكــری  زمانییــە،  ناوەندێكــی  دەق  كــە 
ــوە  ــەو چوارچێ ــان ئ ــەوە، زم ــەر دەگوێزێت ــۆ خوێن ب
ــۆ  ــدا دەكات، ب ــەر كاری تێ ــە نووس ــه،  ك و زەمینەی
ئــەوەی بیــر و هــزر و بۆچوونەكانــی بگوێزێتــەوە، 
ئەمــەش لەدەقــدا بەرجەســتە دەكات، بــۆ ئــەوەی 
كــردەی تێگەیشــتن بەئەنجــام بــگات و خوێنــەر و 
وەرگــر دەقەكــە شــی بكەنــەوە و ڕاڤــەی بكــەن و لێی 
ــنوورێكی  ــە س ــەر ل ــت نووس ــا دەبێ ــەن، ئەوج تێبگ
و  تێكبشــكێنێت  ئاخاوتــن  زمانــی  دیاریكــراودا 
زمانێكــی تایبــەت بــە زمانــی دەق بەرهــەم بهێنێــت، 
وەك  ڕاڤەكــردن  و  تێگەیشــتن  كــردەی  ئەگینــا 
ــی،  ــن.)٤( )میراودەل ــان نابین ــی خۆی ــت ڕۆڵ پێویس
ــەو  ــی دەق بەهــۆی ئ ــە كــە جوان ٢٠٠٨،٥٥(. لێرەدای
لەنێــو  شــیكردنەوەوە  و  ڕاڤەكــردن  و  تێگەیشــتن 
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دەقــدا دروســت دەبێــت. هەمــوو ئــەو باسوخواســەش 
بــۆ ئەوەیــە كــە بڵێیــن دەقــی گێــژەن، چ وەك دەقــی 
ئەســڵی، چ وەك دەقــی وەرگێــڕدراو و ئامادەكراوەكــە 
بــەو جــۆرە داڕێــژراوە و بنیــاد نــراوە. هەڵبــەت 
دەقەكــە خاوەنــی هەمــوو ئــەو وەســف و خەســڵەت 
و بنەمایانەیــە، ئــەوەی زیاتــر دەقەكــەی بەهێزتــر 
كــردووە، ئامادەكــردن و وەرگێڕانەكــەی )دوكتــۆر 
فازیــل جاف(ـــە، كــە بەجۆرێــك كاری تێــدا كــردووە 
و كورداندوویەتــی، بینــەر هەرگیــز هەســت بــەوە 
ــەوەوە  ــە ئ ــدی ب ــە و پێوەن ــاكات دەقێكــی بێگانەی ن
نییــە، بەڵكــوو لــەڕووی كات و ســەردەم و شــوێنەوە 
وا هەســت دەكرێــت كــە ئــەوەی ڕوودەدات ئێســتایە 
و لێــرە ڕوودەدات و لەوانەشــە هــەر لێــرە و لــە 

داهاتــوودا ڕووبداتــەوە.

دەرهێنان لە نمایشی )گێژەن(دا
دیــارە كاری دەرهێنــەر و پرۆســەی دەرهێنــان دوای 
هەڵبــژاردن و دەستنیشــانكردنی دەقــی شــانۆییەكە 
دەســت پــێ دەكات، هەرچەنــدە دەتوانیــن بیخەینــە 
پێــش ئــەو قۆناغەشــەوە، چونكــە هەندێــك لــە ئــەرك 
هەڵبژاردنــەوە،  پێــش   دەكەونــە  بەرپرســیاریەتی  و 
چونكــە پرۆســەی گــەڕان و خوێندنــەوە و خــۆ یەكایــی 
ــوون  ــك و دڵنیاب ــارەی دەقێ ــەر لەب ــەوەی دەرهێن كردن
ــەرك  ــە ئ ــەوە، بۆی ــەو قۆناغ ــش ئ ــە پێ ــی دەكەوێت لێ
و سەرپەرشــتیار  بەرپــرس  وەك  دەرهێنــەر  كاری  و 
و هەڵســوڕێنەری كارەكان و ئاراســتەكردنی ڕووداو و 
كارەكتــەرەكان و پێدانــی زانیــاری و ...تــاد هەمــوو 

دەكەونــە ســەر شــانی دەرهێنــەر و ئــەو لــە ســەركەوتن 
و ســەرنەكەوتنی نمایــش بەرپرســیاری یەكەمــه، ئەگــەر 
پرۆســەی دەرهێنــان بەشــێوەیەكی گشــتی ســەركەوتوو 
گشــتی  شــێوەیەكی  بــە  نمایشــەكە  واتــە  بــوو، 
ســەركەوتووە، هــەر بۆیــە )هارۆڵــد كلێرمــان( لــە 
كتێبەكەیــدا )دەربــارەی دەرهێنانــی شــانۆیی( دەڵێــت: 
)پێویســتە دەرهێنــەر بەهــای ئارامــی لــە دەروونــی 
ــەدا و  ــەی دیك ــەڵ ئەوان ــی لەگ ــت، ئارام ــدا بڕوێنێ خۆی
ــت،  ــە خــۆی هەبێ ــڕوای ب ــدا، پێویســتە ب ــەڵ خۆی لەگ
پێویســتە  بــەاڵم  دەیــكات،  كــە  بــەوەی   هەروەهــا 
ــە  ــە هەڵ ئەوەیــش بزانێــت كــە ئەویــش شــایانی ئەوەی

ــەڕوو. ــراپ بخات ــدەی خ ــكات و مەزن ب
دەرهێنــەر ئەركێكــی ســەربەخۆی هەیــە، بــەاڵم 
لــە شــانۆدا  دەرهێنــەر وەك هەركەســێكی دیكــە 
كــه  ببەســتێت  هاوكارانــی  بــە  پشــت  پێویســتە 
كــە  كاتــێ  نموونــە  بــۆ  كاردەكــەن.   لەگەڵیــدا 
ــدا  ــتانێكی تێ ــت ش ــەم دێنێ ــك بەره ــەر دەقێ نووس
دادەنێــت، ئەوجــا ئەگــەر هــات و ڕێژەییــش بێــت لــە 
ــە  ــەی ك ــەو بنەمای ــان، )لەســەر ئ ــەی دەرهێن بیرۆك
ــدا دەنووســێت  ــەی كــە دەقەكــەی تێ ــەو كات ــەو( ل ئ
لــە ئەندێشــەیدا وای دەبینێــت كــە لەســەر تەختــەی 
لەنێــو  دەرهێنــان  تێڕوانینێكــی  بۆیــە  شــانۆیە، 
دەقەكەیــدا جــێ دێڵێــت، تــا ئەكتەرەكانیــش بــە 
جۆرێــك لــە جــۆرەكان بەشــداری لــە دەرهێنانــدا 
و  لێهاتوویــی  و  سروشــتی  مەزاجــی  لەمیانــەی 
دەكات. ڕووداوەكانیانــدا  و  ئەندیشــە  و  ئەزمــوون 
)هارۆڵــد كلێرمــان( دەڵێــت، دەرهێنــەری بــاش  كــە 
ــتە دەكات.  ــداریكردنیدا ئاراس ــاو بەش ــەر لەپێن ئەكت
پشتبەســتنی زێدەڕۆیانــە لەســەر دەرهێنــەر كارێكــی 
هەڵەیــە بــۆ هەریەكــە لــە ئەكتــەر و كاری شــانۆیی.
بــە  و  بگەڕێینــەوە  دواوە  بــۆ  كەمێــك  ئەگــەر 
دیاریكراویــش ســەرەتای ســەدەی نــۆزدەم، دەبینیــن 
كــە ئەكتــەری ســەرەكی )پاڵــەوان( دابەشــكردنی 
ئەكتەرەكانــی دیكــەی لەســەر شــانۆدا داســەپاندووە، 
ــتا،  ــتدا دەوەس ــە ناوەڕاس ــە ل ــش هەمیش ــەر ئەوی ه
ــان  ــی دیكــە جووڵەكانی ــوو ئەكتەرەكان ــا دەب هەروەه
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ــن،  ــەرەكیدا بگونجێن ــەری س ــەی ئەكت ــەڵ جووڵ لەگ
بــەم شــێوەیە خەڵكــی دەهاتــن بــۆ ئــەوەی ئــەو 
پیــاوە گەورەیــە ببینــن كــە ڕۆڵەكــەی جێبەجــێ 

دەكات. 
دەرهێنانــی شــانۆیی پێــش )میگــن( بــەم شــێوەیە 
ــە  ــدان ب ــەوەی گرنگی ــەڵ نوێبوون ــەاڵم لەگ ــووە، ب ب
زیادبوونــی  لەگــەڵ  و  شــانۆیی  هونەریــی  الیەنــی 
ڕیــگای تەكنیكــی بــۆ ئەنجامدانــی كاری شــانۆیی 
تەختــەی  لەســەر  گرنگییەكــەی  و  نموونەیــی 
ــی  ــوو دەرهێنەرێك ــە دەب ــات ك ــێ ه ــانۆدا، وای ل ش
هەبێــت كارەكــە ئاراســتە بــكات، لەگــەڵ ئــەوەی 
ــی  ــی بەرهەمهێنــان لەنێــو بەرهەمێك كــە توخمەكان
شــانۆیی ڕاســتەقینەدا كۆبوونەتــەوە، هــەر بۆیــە بووە 
ــانۆییەكە  ــت كارە ش ــێك هەبێ ــە كەس ــتی، ك پێویس
ــەوە  ــەر ئ ــكات، لەب ــتە ب ــەی ئاراس ــەرەو ئامانجەك ب

دەرهێنــەری هاوچــەرخ دەركــەوت. 
دەســتی  شــوێن  )گێــژەن(  شــانۆیی  نمایشــی 
دەرهێنەرێكــی بەســەلیقەی پێــوە دیــارە، بینــەر زۆر 
ــان دەكات،  ــەی دەرهێن ــە پرۆس ــت ب ــی هەس بەجوان
ــۆ  ــن ب ــە بچووكتری ــەرەكان ل ــی ئەكت ــچ جووڵەیەك هی
ــۆوە  ــی و لەخ ــۆكار و هەڕەمەك ــێ ه ــن بەب گەورەتری
ــابكردنێكی وردی  ــە حیس ــووی ب ــەر هەم ــوو و ه نەب
ــوو  ــوون، هەم ــوون و ڕێكخراب ــەر بەڕێوەچووب دەرهێن
ــەرزی و  ــاواز و ب ــن و ئ ــەڕووی دەربڕی ــەكان ل دیالۆگ
ــوو،  نزمــی و شــێوە و شــێوازەوە كاری لەســەر كراب
ــدا،  ــان پەرەگرافێك ــتەیەك، ی ــە ڕس ــەوەی ل ــا ئ هەت
چەنــد جۆرێــك دەربڕیــن و ئــاواز بــەدی دەكــرا، كــە 
واتــا و گوزارشــتی تایبەتــی خۆیــان هەبــوو، هەروەهــا 
توخمەكانــی دیكــەی وەك ســینۆگرافیا و میوزیــک و 
نوانــدن و جلوبــەرگ و ڕووناكــی و...تــاد هەموویــان 
كاری  جێبیەجێكارانــەوە  و  دەرهێنــەر  لەالیــەن 
ــاش  ــتێكی زۆر ب ــا ئاس ــوو و ت ــەر كراب ــیان لەس باش
ســەركەوتوو بــوون، هەرچەنــدە هــەر یەكــە لەوانــەش 
كەموكــووڕی و تێبینییــان لەبــارەوە هەبــوو، كــە 
ــەڕوو،  ــان دەیانخەین ــەر یەكەی ــی باســكردنی ه لەكات
ــی لەســەر  ــی و نەرێن ــی ئەرێن ــە خاڵ ــەوەش ب ــە ئ ك

ــەم،  ــت، وەك بەرپرســی یەك ــەر ئەژماردەكرێ دەرهێن
گشــتگیر  پرۆســەیەكی  وەك  دەرهێنــان  چونكــە 
هــەر  هەرچەنــدە  لەخۆدەگرێــت،  ئەوانــە  هەمــوو 
ــەت  ــدەری تایب ــرس و ئەنجام ــی بەرپ ــان كەس یەكەی
بەخــۆی هەیــە، بــەاڵم هیچیــان بەبــێ پــرس و ڕاو ێژی 
دەرهێنــەر ئەنجــام نادرێن، بۆیە بەشــێكی ســەركەوتن 
دەكەوێــت.  دەرهێنــەر  بــەر  ســەرنەكەوتنیش  و 
ــی  ــتی نمایش ــێوەیەكی گش ــە ش ــن ب ــن بڵێی دەتوانی
گێــژەن خاوەنــی بنیادێكــی تۆكمــەی دەرهێنــان بــوو 
و بــە ســەلیقەیەكی هونەرییانــە كاری تێــدا كرابــوو، 
بۆیــە وەك كارێكــی پــڕ لــە چێژ و ئیســتێتیكی كەوتە 
پێــش چــاوی بینــەرەوە، ئەمــەش دەگەڕێتــەوە ســەر 
بڕیــاردەر و سەرپەرشــتیاری كارەكــە، كە دەرهێنەرە، 
چونكــە جوانییەكانــی پرۆســەی دەرهێنــان لەمانــەی 

ــت: ــوارەوەدا دەردەكەێ خ
- هەڵبژاردنــی یاســا گشــتییەكانی جوانــی لەالیــەن 
دەرهێنــەرەوە: ڕووداوی، تیورەكانــی یاری، تیورەكانی 

كۆمەاڵیەتی...تاد.
- گونجــاوی لــە تاقیكردنەوەكانــی خــاوەن سروشــتی 
بەكارهێنانــی  لەگــەڵ  پێوەنــدی  كــە  بەرنامــەدار، 
شــیكردنەوە و تێبینــی خــودی و بەدواداچوونــدا هەبێت.
لــە كۆتاییــدا دەتوانیــن ئامــاژە بــەوە بكەیــن، كــە 
دەرهێنــەر بــۆ ئەنجامدانــی كارەكــەی پشــتی بــە یەك 
ڕێبــاز و قوتابخانــەی دەرهێنــان نەبەســتبوو، بەڵكــوو 
ــد  ــەر چەن ــژراو لەس ــۆ داڕێ ــان ب ــێوەیەكی پ ــە ش ب
ــوو، وەك  ــەری كاری كردب ــی هون ئاراســتە و ڕێبازێك
ڕێبــازی دەروونــی كوســتانتین ستانیساڤســكی و 
بیۆمیكانیكــی مایرهۆڵــد و واقیعیەتــی ســاكس مینگن 
ــدرێ ئەنتــوان و ئەزمــوون  و ماكــس ڕاینهــارت و ئەن
و شــارەزایی خۆشــی پشــكێكی زۆری بەركەوتبــوو.

سینۆگرافیا – دیكۆر
ســینۆگرافیا وەك ئەنــدازەی هونــەری و جوانــی 
ــت، بەتێگەیشــتنێكی  نمایشــی شــانۆیی ئەژماردەكرێ
گشــتی بریتییــە لــە هەمــوو ئــەو شــتانەی بۆ نمایشــی 
شــانۆیی فەراهــەم دەكرێــت، وەك )دیكــۆر، ڕووناكی، 
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ئیكسســوار، هەروەهــا هەمــوو ئــەو شــتانەی وێنــای 
بینــراوی گشــتی بــۆ نمایشــی شــانۆ دەكات، هەروەهــا 
فەزا بەشــێكە لە ســینۆگرافیا، بەاڵم فەزا هەموو ئەو 
شــتە بەرچاوانەیــه،  كــە بینــەر لــە نمایشــی شــانۆییدا 
دەیبینێــت، لەمیانــەی سیســتمێكی بنیادنانــی گشــتی 
نەخشــە  هەمــوو  لەچوارچێــوەی  كــە  ئاڵــۆزدا،  و 
پێكهاتووەكانــی نمایشــی شــانۆیی ئامادەكــراوە. بــە 
هیــچ شــێوەیەك نابێــت ئەركــی گوزارشــت و جوانــی 
و هێمایــی و خورپەیــی ســینۆگرافیا بشــاررێتەوە، 
توانایــی  بــۆ   بــوار  كــە  ئەوەیــە،  ئــەوە  چونكــە 
ــۆ  ــی ب ــی و خورپەی ــتكار و هێمای ــی گوزارش گونجان
فــەزای شــانۆی نمایــش دەكاتــەوە، پاشــان پێدانــی 
زانیــاری لەســەر ڕەهەنــدی جوانــی نمایشــی شــانۆیی، 
یەكــەم شــت كــە بینــەر لەســەر تەختــەی شــانۆ دوای 
ڕووناكبوونــەوەی تەختــەی شــانۆ دەیبینــێ دیكــۆرە، 
كــە دیكۆریــش بەشــێكە لــە پێكهاتــەی ســینۆگرافیا، 
ئەمــەش هەمــوو وێنەكانی نمایشــی شــانۆ دەگرێتەوە، 
ســینۆگرافیاش زانســت و هونــەرە. لەچوارچێوەكەیــدا 
ــە  ــەر و زانســت و پیشــە دەچن ــدان هون لەگــەڵ چەن
ــدن،  ــەری نوان ــن، وەك هون ــەوە و دەگونجێ ــو یەك نێ
ماكیــاژ، دورمــان، ئاســنگەری، دارتاشــی، كارەبایــی، 
ــدان  ــەری شــێوەكاری و چەن ــک، هون ــەری میوزی هون
هونــەر و پیشــە و تەكنیكــی دیكــە، هــەر هەموویــان 
لەچوارچێــوەی سیســتمێكی بنیــادی ئاوێتــەدا لەگــەڵ 
ــی  ــەی ئایكۆن ــوو ئەوان ــن. هەم ــدا دەگونجێنرێ یەكدی
ــە  ــەوە، وات ــەڕەدن دەگرێت ــی و موج ــراو و هێمای بین
هەمــوو ئەوانــەی كــە ســینۆگرافیا پێكدەهێنــن، كــە 
نمایشــەكە  كەواتــە  گوزارشــتكارانەیە،  هێمایەكــی  
بــە گشــتی دەبێتــە وێنەیەكــی خــاوەن ڕەهەنــدی 

گوزارشــتئامێز.
بــە شــێوەیەكی گشــتی ســینۆگرافیای شــانۆ لەســەر 
)ئەندازیــاری شــانۆیی و شــتی دیكــەی وەك فــەزا كــە 
ــە ئەندێشــەی جوانــی  پەیكەرەكــەی دەبەســترێتەوە ب
و داهێنــان چڕدەبێتــەوە. بــە زۆری پێناســەكردنی 
ــتنەكەی و  ــی تێگەیش ــەالی كەم ــان ب ــینۆگرافیا، ی س
تێگەیشــتنی واتاكــەی لــە چوارچێــوەی پێكهاتــەی 

شــوێنی شــانۆییدا و چۆنیەتــی پڕكردنــەوەی بۆشــایی 
و دروســتكردنی فــەزای جوانیــدا دەكریــت، بــەو پێیەی 
ــی  ــوو پێكهاتەكان ــوان هەم ــی بەســتنەوەیە لەنێ توخم
وەك نمایــش و بینــەر و ئەكتــەر، هەروەهــا لــە نێوانــی 
دەق و نمایــش لــە خاڵێكــی دیاریكــراودا، ئەویــش 

شــوێنی شــانۆییە(.
بێگومــان ســینۆگرافیای شــانۆیی هەمــوو تواناییەكانی 
دروســتكردنی  بــۆ  جوانــی  و  تەكنیكــی  و  هونــەری 
بۆچوونــە  كــە  بەكاردەهێنێــت،  شــانۆیی  نمایشــی 
زەق  و  دەردەخــات  دەرهێنەریــش  هونەرییەكانــی 
ــە ئاماژەیەكــی  ــش دەبێت ــەوە نمای ــەو هۆی ــەوە. ب دەكات
وێنــەی  كــە  هێمایانــەی  ئــەو  لەمیانــەی  واتایــی، 
ــی  ــەوەی ئامادەی ــۆ ئ گشــتی ســینۆگرافیا دەردەدات، ب
پێوەنــدی نێــوان )دال و مەدلوول(مــان بــۆ بخاتــەڕوو، 
ــدا.  ــراوە جیاوازەكان ــاس ك ــاژەدا ب ــوەی ئام ــە چوارچێ ل
ــەڕەد،  ــزی موج ــای ڕەم ــۆ هێم ــی ب ــای ئاماژەی ــە هێم ل
گوزارشــتكار  واتایــی  دیكــەی  ئاماژەكانــی  هەروەهــا 
ــی  ــگ و دیمەن ــی ئاهەن ــوەی درام ــەی چوارچێ ــە میان ل

شــانۆییدا.
دیزاینــەری ســینۆگرافیای )گێــژەن( هونەرمەندێكی 
دیــار و ناســراو و بــە ئەزموونــە، كــە لــە مــاوەی 
ــدان دەرهێنــەری  ــدا كاری لەگــەڵ چەن ژیانــی هونەری
جیــاواز و لــە كات و شــوێنی جیــاوازدا بــۆ نمایشــی 
ــان و  ــین و دەرهێن ــازی نووس ــە ڕووی ڕێب ــاواز ل جی
نمایشــیاندا كــردووە، واتــە ئــەو كەســێكی بــە ئاگایــە 
لــە ڕێبــاز و شــێوە و شــێوازی نمایشــە شــانۆییەكان 
و كەســێك نییــە، كــە تێڕوانینێكــی دیاریكــراو و 
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ــی  ــەر كارێك ــە ه ــوو ل ــت، بەڵك ــتووی هەبێ چەقبەس
هونەریــدا نوێكردنــەوە و داهێنــان و موفاجەئــەی 
ــز( ــدەش )شــیراز عەزی ــەو هونەرمەن ــە، ئ خــۆی پێی
ـــە، كــە بــە دیزاینێكــی ســادە و ســاكار و كــەم 
تێچــوو، ســینۆگرافیایەكی جــوان و لۆژیكــی و پــڕ 
لــە ئیســتێتیكا و چێژبەخشــی بــۆ نمایشــی )گێــژەن( 
داڕشــتبوو، كــە خــۆی لــە خۆیــدا تەواوكــەری بیــری 
دەق و بەرنامــەی دەرهێنــەر و نواندنــی ئەكتــەرەكان 
و ڕوودانــی ڕووداوەكان بــوو، هەرچەنــدە دەكــرا ئــەو 
ــر  ــر و هونەریت ــە شــێوەیەكی جوانت ســینۆگرافیایە ب
و لــەوەی كــە هەبــوو و لــە توانایــی و ئەزموونــی 
)شــیراز عەزیــز( چــاوەڕێ دەكرێــت دروســت كرابایــە، 
ــد  ــەی ســەر پشــتی كەشــتییەكە چەن ــرا پێكهات دەك
شــتێكی دیكــەی لەخــۆ گرتبایــە و زیاتــر گوزارشــتی 
لــە تێكشــكان و گەورەیــی كارەســاتی پێــش ڕوودانــی 
ڕووداوەكانــی نێــو دەقەكــە كردبایە، هەروەها شــوێنی 
نەكردبایــەوە  بەرتەســك  شــێوەیە  بــەو  نواندنــی 
ــەوە  ــەو ناگەڕێت ــۆ ئ ــا ب ــە تەنی ــەوە ب ــدە ئ )هەرچەن
و دەرهێنەریــش دەگرێتــەوە، چونكــە لەوانەیــە ئــەوە 
ــدا  ــی نواندن ــە لەكات ــت(، چونك ــەو بووبێ داواكاری ئ
جۆرێــك لــە تێكچــڕژان و بەریەكەوتــن و لەقاڵبدانــی 
توانایــی  هەروەهــا  دەكــرا،  بــەدی  ئەكتــەرەكان 
نواندنیــش بــۆ ئەكتــەرەكان زیاتــر دەســتەبەر دەكــرا. 
گونجاوتــر بــوو دەریاكــە بــە شــێوەیەكی زیندووتــر و 
گوزارشــتكرارانەتر پیشــان بدرابایــە، چ  وەك جووڵــە 
و دەنــگ، چ وەك ڕەنــگ و ڕووناكــی، فــەزای شــوێنی 
ڕووداو و سەرپشــتی كەشــتییەكەش دەكــرا زیاتــر 
گرنگــی پــێ بدرابایــە، بــەاڵم هەمــوو ئەمانــەش واتــای 
ئــەوە نییــە كــە لــە جوانــی و چێــژ و هونەریــی 
كارەكــە كــەم بكاتــەوە، بەڵكــوو بــۆ جوانتركــردن و 

ــە. ــی كارەكەی مەزنتركردن

ڕووناكی
تەكنیكــی ڕووناكــی بــە تەكنیكێكــی دەوڵەمەنــد 
ــەی نمایشــی شــانۆ  ــی دیك ــەری تەكنیكەكان و تەواك
تەكنیكــی  بەهــۆی  نمایــش  هەروەهــا  دادەنرێــت، 

ڕووناكــی دەوڵەمەنــد و  كارا دەبێــت، كاریگەریــی 
لەســەر ســەركەوتنی دیمەنــە شــانۆییەكان هەیــە، 
ــانۆیی،  ــەی ش ــە وێن ــی ب ــییەكی تایبەت سەرنجڕاكێش
بــە بینــەران دەبەخشــێت، ڕووناكــی بــە هەمەچەشــنی 
ســەرچاوەكانی ڕووناكــی و كلیــل و گڵۆپــەكان و 
پێشــكەوتن و پەرەپێدانــی تەكنیكەكانــی گرنگــی 
مامەڵەكردنێكــی  بەهــۆی  بەڵكــوو  پەیداناكــەن، 
بــۆ كــراو لەگــەڵ هەمــوو  هۆشــیارانە و دیراســە 
ئــەو زانســت و تەكنیكــە بــە شــێوەیەكی ڕاســت 
و هونەریانــە گرنگــی پەیــدا دەكات و گرنگــی بــە 
بریتییــە  ڕووناكــی شــانۆیی  نمایشــەكەش دەدات. 
ــە  ــاری ب ــت و زانی ــە زانس ــەری ك ــی هون ــە زمانێك ل
ــۆ  شــێوەیەكی دیراســەكراو و دیاریكــراو نەخشــەی ب
ــان دۆخێكــی  ــەوەی گوزارشــت، ی ــۆ ئ دەكێشــرێت، ب
دەروونــی دیاریكــراو و مەبەســتدار بــە نمایشــەكە 

ببەخشــێت.
یەكــەم شــت كــە لەســەر تەختــەی شــانۆ دەبینرێت 
ــت ڕووناكییــە، ڕووناكــی یەكــەم  و بەرچــاو دەكەوێ
ــت  ــەر دەدات دەكرێ ــە بین ــەك ب ــە ئیحای ــە ك تەكنیك
گوزارشــت لــە ڕاڕایــی و تــرس و هەڵچــوون، یــان 
خۆشــی و شــادی، یــان ناخۆشــی و غــەم و پــەژارە 
بكرێــت، ئــەوەش لــە میانــەی ڕەنــگ و پلــەی ڕووناكی 
و دابەشــكردنی شــوێنەکان لەســەر تەختەی شــانۆدا، 
كــە بەهۆیــەوە هاوكاریــی تەكنیكەكانــی دیكــەش 
دەكات و ڕۆڵەكەیان تەواودەكات لە بەرجەستەكردنی 
ــەڵ  ــە جــوان و مەبەســتدارە لەگ ــەو كەشــە درامیی ئ

ــاد  ــە دەنگییەكاندا...ت ــەر و كاریگەریی ئەكت
بــە شــێوەیەكی ڕوون دەتوانرێــت گوزارشــت لــە 
زســتان،  وەرزی  ڕۆژ،  )شــەو،  ڕووداوەكان  كاتــی 
بــۆ  هەروەهــا  بكرێــت،  ...تــاد(  هاویــن،  وەرزی 
ــك،  ــە )كۆش ــۆ نموون ــێوە ب ــان ش ــوێنیش بەهەم ش

یاریگــە، شــار( دەتوانرێــت وێنــا بكرێــن.
لەگــەڵ ئەوەشــدا تێڕوانیــن ڕوون نییــە، هەمــوو 
گرنگییــان  دیمەنــەكان  دیزاینــەری  شــتانەی  ئــەو 
پــێ دەدات، كــە لــە ڕووناكــی بتوانێــت هــاوكاری 
دەرهێنــان بــكات زیاتــر لــەوەی تەنیــا ئەكتەرەكانــی 
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بــۆ دەربخــات، ڕووناكــی دەتوانێــت بــە ئەندازەیەكــی 
گــەورە لــە ورووژاندنــی ڕووداوەكاندا هاوبەشــی بكات، 
ئەویــش لــە ڕێگــەی پێكهێنانــی دۆخێــك لــە میانــەی 
بەكارهێنانــی ڕەنگــەكان، كــە دەتوانێــت لــەو دۆخــە 
ــات،  ــە البب ــەو دۆخ ــان ئ ــكات، ی ــاد ب ــانۆییەدا زی ش
ڕووناكــی دروســت پاڵپشــتی و هێــز بــەو دۆخــە 
دەبەخشــێت،  شــانۆییەكە  دیمەنــە  بنەڕەتییــەی 
ــە شــانۆییەكە  ــە دیمەن ــی ب ــی جوان ــا ڕووناك هەروەه
دەبەخشــێت و جوانــی دەکات، لــە دۆخێكــدا كــە 
نەكــرا،  لــێ  پێشــوازی  بینــەر  لــەالی  دیمەنەكــە 
ــەر  ــە ســەرنج و هۆشــی بین ــە ب ــی ڕێگ ــەوە ڕووناك ئ
ــانۆییەكە  ــەكارە ش ــت و ل ــوباڵو بێ ــە پەرش ــادات ك ن
دووركەوێتــەوە، هەروەهــا دیمەنی جــوان ناتوانرێت بە 
جــوان دابنرێــت، تەنیــا ئەگــەر هــات و ڕووناكییەكــی 
ڕووناکــی  و  بەكارنەهاتبــوو  بــۆ  ڕاستودروســتی 
ــە  نەكردبێتــەوە، هەنــدێ جــار دەكرێــت دیمەنەكــە ل
ــە  ــان ل ــت، ی ــانیەوە  الوازبێ ــۆ كێش ــە ب ڕووی نەخش
ــۆی  ــە ه ــەاڵم ب ــت، ب ــەوە الوازبێ ڕووی جێبەجێكردن

ڕووناكــی داهێنەرانــەوە جــوان دەردەكەوێــت. 
نەرێنیتریــن الیەنــی هونــەری لــە شــانۆیی )گێژەن(
دا تەكنیكــی ڕووناكــی بــوو، چونكــە وەك پێویســت 
نەتوانرابوو ســوود لەو تەكنیكە وەربگیرێت و بخرێتە 
خزمەتــی دیمــەن و كەش و ئەكتــەر و ڕووداوەكانەوە، 
لــە ســەرەتا تــا كۆتایــی ڕووناكییەكــی زەرد بەهــۆی 
حەوزێكــی گــەورە و چەنــد الیتێكــی دیكــەی هەمــان 
ڕەنــگ و ڕووناكــی ئاراســتەی شــانۆ كرابــوون و شــانۆ 
ــووەوە،  ــاك كردب ــی ســەر شــانۆی ڕوون و پێكهاتەكان
تەنیــا لەكاتــی كۆتایــی بەشــەكان دەكوژایــەوە و 
ــەدا  ــێكی دیك ــەوەی بەش ــت پێكردن ــی دەس ــە كات ل
دادەگیرســایەوە، لــە كاتێكــدا دەتوانــرا بــە هــۆی 
ــژ و گوزارشــتەكانی  ــی و چێ ــەوە جوان ــەو تەنكنیك ئ
ئەكتــەرەكان چەنــد قــات بــكات و ببێتــە هاوكارێكــی 
گــەورە بۆیــان، چونكــە ئەكتــەرەكان بــە چەنــدان 
دۆخــی دەروونــی و جەســتەیی جوداجــودادا تێپەڕین، 
ــۆ هــەر دۆخێــك ڕەنگێــك بەكاربێــت و  كــە دەكــرا ب
گوزارشــت لــەو دۆخــە دەروونییــەی كارەكتەرەكــە 

بــكات، یــان دیمــەن و كەشــەكان هەمەچەشــن و 
جــودا بــوون، دیســان بەهــۆی ڕووناكــی دەتوانــرا 
ــەری و شــانۆییە  ــەو كەشــە هون ــو ئ ــۆ نێ ــەران ب بین
پەلكێــش بكــەن و چێــژ و جوانــی و واتــای زیاتریــان 
پــێ ببەخشــن، بــەاڵم ڕووناكــی هــەر وەك خــۆی بــە 
وەســتاوی و چەقبەســتوویی مایــەوە و نەمانبینــی 

ــكات.. ــۆ دروســت ب ــەو گۆڕانكارییانەمــان ب ئ

میوزیک
ــەری  ــە، كاریگ ــی جیهانیی ــك زمانێك ــی میوزی زمان
فیكــری و ســایكۆلۆژی و ئیســتێتیكی بەســەر ناخــی 
ــك  ــەری شــانۆدا میوزی ــە. لــە هون مرۆڤەكانــدا هەی
ســەرەكین  توخمێكــی  دەنگییــەكان  كارتێكــەرە  و 
بــۆ تەواوكــردن و پێكهێنانــی نمایشــی شــانۆیی و 
ــە  ــەزای دیمەن ــەوەی ف ــۆ پڕكردن ــەری زۆری ب كاریگ
ــەر  ــۆزی بین ــانی هەســت و س ــانۆییەكان و ڕاكێش ش
بــۆ نێــو نمایــش هەیــە.. میوزیــك و كارتێكــەرە 
دەنگییــەكان ڕۆڵێكــی گرنــگ لــە نمایشــی شــانۆییدا 
لەســەر بنەمایەكی زانســتی و هونەری و ئیســتێتیكیدا 
و  میوزیــك  تەوزیفكردنــی  نموونــە:  بــۆ  دەبینــن 
گۆرانــی بــە بەشــداریی كــۆرس لە نمایشــی شــانۆییدا. 
میوزیــك و كارتێكــەرە دەنگییــەكان ڕۆڵــی گرنــگ 
دەبینــن بــۆ ئــەوەی ئەكتــەر بچێتــە نــاو ئــەو ڕۆڵــەی 
دەیبینــێ، بەســتنەوەی دیمەنــە شــانۆییەكان بــە 
یەكتــر، بەرزكردنــەوەی بینــای درامــی بــە ئاراســتەی 
لووتكــە. دەرخســتنی ملمانێــی نیــوان كارەكتەرەكان 
هــەر لــە ســەرەتاوە تــا كۆتایــی نمایــش. دیاریكردنــی 
ڕیتمــی )إیقــاع( دیمەنــە شــانۆییەكان، بەســتنەوەی 
ڕووداوەكانــی دەرەوە بــە ڕووداوەكانــی ســەرتەختەی 
ــە فــەزای شــانۆدا.  شــانۆ و پڕكردنــەوەی بۆشــایی ل
ڕاكێشــانی هەســت و ســۆزی بینــەر بــۆ نــاو نمایــش. 
ــایكۆلۆژی  ــی و س ــوهەوایەكی درام ــی كەش خوڵقاندن
ــش  ــانۆ پێ ــی سەرش ــبینیكردنی ڕووداوەكان ــە پێش ل

ــان.  ڕوودانی
پێویســتە ئــەو پارچە میوزیكانەی كــە بەكاردەهێنرێن 
لەگــەڵ ڕیتــم و ڕووداو و جووڵــەی دیمەنە شــانۆییەكاندا 
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ــۆزدار  ــن و س ــی غەمگی ــی گۆران ــن. بەكارهێنان بگونجێ
لــە نمایشــێمکی تراژیدیاییــدا، هەروەهــا گۆرانــی شــادی 
و دڵڕفێــن لــە کارێکــی كۆمێدیــدا. بەكارهێنانــی ســروود 
و گۆرانــی لــە الیــەن )كۆرس(ـــەوە لــە نمایشــێکی 
گۆرانــی  بەكارخســتنی  ئاهەنگســازیدا.  و  كاســیكی 
ــی میوزیكــی  ــە نمایشــدا. دانان ــۆری و ڕەســەن ل فۆلكل
تایبــەت بــۆ نمایشــی شــانۆیی، كــە گوزارشــت لــە 
بەكارهێنانــی  بــكات.  نمایــش  ناوەرۆكــی  شــێوه  و 
دەنگــی ئەكتــەر بــە تایبەتــی ئــەو ئەكتەرانــەی دەنگیان 
خۆشــە و دەتوانــن لەگــەڵ میوزیكــدا ئــەدا بكــەن. 
وەك جەســتەیەكی  میوزیــك  توخمــی  بەبــێ  شــانۆ 
ــكات و  ــە ب ــك جووڵ ــێ میوزی ــت بەب ــە و ناتوانێ بێگیان
نەشــونما بــكات، چونكــە میوزیــك ئــاواز و ڕیتــم و 
هارمۆنیایــە، پــردی پەڕینــەوەی ئەكتەرەكانــە بــۆ نــاو 
ــوی  ــت ئەودی ــە دەتوانێ ــەر میوزیك ــی. ه ــای جوان دنی
بینــەر  بــە  ڕووداوەكانــی دەرەوەی تەختــەی شــانۆ 

ــێ ببەخشــێت.  ــی پ ــكات و ڕووناك ــنا ب ئاش
)مایرهۆڵــد( دەڵێــت پێویســتە گونجانێكــی تــەواو 
لــە نێــوان ئــەدای ئەكتــەر و میوزیكــدا هەبێــت، 
چونكــە میوزیــك دەتوانێــت ڕیتمــی ئەكتــەر بگۆڕێــت 
ئەمــەش  كــە  جوراوجــۆر،  جووڵــەی  ئــەداو  بــۆ 
جوانــكاری بــە خۆنواندنــی ئەكتــەر لەســەر شــانۆ 
دەبەخشــێت، كــە گوزارشــت لــە دەربڕینــی نــاوەوە و 
دەرەوەی ئەكتــەر دەكات، تەنانــەت ئەگەر ئەكتەریش 
بێدەنــگ بێــت، بــەاڵم میوزیــك لەســەر دەربڕیــن هــەر 

ــە. بەردەوام
)برێخــت( توانایــی خــۆی بۆ گۆڕینــی ڕۆڵی میوزیك 
بەكارهێنانــی  بەكارهێنــا،  شــانۆییدا  نمایشــی  لــە 
ڕووداوەكان  نەبــوو  ئــەوە  بــۆ  ئــەو  الی  میوزیــك 
گەرموگــوڕ بــكات، بەڵكــوو بــۆ ئــەوە بــوو مانــا بــەو 
ــت،  ــەر شــانۆ دەکرێ ــە لەس ــێت ك ــانەی ببەخش قس
هەوڵــی دا میوزیــك بــۆ گونجاندن لەگــەڵ ڕووداوەكان 
بەكاربهێنــێ، نــەوەك بــۆ خوڵقاندنــی كەشــوهەوایەكی 

درامــی كــە هەســت و ســۆز بەســەریدا زاڵــه.
 )بــرۆك( بــۆ گوزارشــتكردن و ئامــاژەی ڕەمــزی بە 
ــە شــانۆدا بەكارهێنــا.  شــێوەیەكی نــوێ میوزیكــی ل

ــی و  ــی كەشــوهەوایەكی درام ــۆ خوڵقاندن ــرۆك( ب )ب
ئاهەنگســازی لــە هەندێــك نمایشــدا كۆرســی وەك 
)كــۆڕاڵ( بەكاردەهێنــا، هەروەهــا ئامێــری میوزیكــی 
ئەلكترۆنــی بەكاردەهێنــا و میوزیكژەنــەكان چەنــدان 
كارتێكــەرە  لەگــەڵ  تێكەڵكــردن  بــە  ئاوازیــان 
بتوانێــت  ئــەوەی  بــۆ  دەژەنــی،  دەنگییــەكان 
میوزیــك  بخوڵقێنــێ،  وێنەیــی  تابلۆیەكــی  چەنــد 
بەشــدارییەكی گاریگــەر لــە خوڵقاندنــی كەشــوهەوای 
ســایكۆلۆژی و ملمانێــی درامــی و دەستنیشــانكردنی 
كات و شــوێن و دەالالتــی ڕەمــزی و جوانكاریــی 
دیمەنــە شــانۆییەكاندا دەكات. میوزیــك و كارتێكــەرە 
و  پەیــام  گەیاندنــی  لــە  بەشــداری  دەنگییــەكان 
ــەفی و  ــری و فەلس ــە ڕووی فیك ــش ل ــی نمای ئامانج

ئیســتێتیكیدا دەكــەن. 
ئــەو شــوێن و دۆخانــەی لــە نمایشــی شــانۆیی 
)گێــژەن(دا میوزیکــی تێــدا بەكارهاتبــوو ، زۆر گونجاو 
ــوون و ئیســتێتیكایەكی  ــە واتاب ــڕ ل و چێژبەخــش و پ
ئــەو  بەخشــیبوو،  شــانۆییانە  دیمەنــە  بــەو  زۆری 
ــێ  ــاردن س ــاب و ژم ــە حیس ــتانەش ب دۆخ و هەڵوێس
جــار بەكارهاتبــوو، كــە هــەر جــارەی لــە نێــوان 
ــگ و  ــا دەن ــوون، هەروەه ــەك دەب ــۆ دوو خول ــەك ب ی
ــە  ــار و ل ــوار ج ــۆ چ ــێ ب ــش س ــاوازی ئەكتەرەكانی ئ
دۆخــی گونجــاو و پــر لەواتــا بەكارهاتبــوو، واتــە بــە 
ــەی  ــە میان ــەك ل ــت خول ــۆ هەش ــەوت ب ــووی ح هەم
ــەش  ــوو، ئەم ــی نمایشــەكەی پێكهێناب هەشــتا خولەك
كەمــە،  زۆر  ڕێژەیەكــی  بكەیــن  بــەراورد  ئەگــەر 
بەكارهاتــووی  مــاوەی  زۆری  و  كەمــی  هەرچەنــدە 
میوزیــک لــە نمایشــی شــانۆییدا پێــوەری ســەركەوتن 
بەڵكــوو  ناگەیەنێــت،  نمایشــەكە  ســەرنەكەوتنی  و 
چۆنیەتــی بەكارهێنــان و مامەڵەكــردن لەگــەڵ ئــەو 
ــەركەوتنی  ــوەری س ــە پێ ــت دەبێت ــەی دەكرێ تەكنیك
ئــەو تەكنیكــە، بــەاڵم ئــەو جوانی و چێــژ و پڕواتاییەی 
لــەو دۆخانــەی میوزیــک بینمــان، خۆزگــەی ئەوەمــان 
دەخواســت، كــە دەرهێنــەر زیاتــر ســوودی لــە میوزیک 
وەربگرتایــە و ئــەو دیمەنــە جوانانــەی دیكــەی جوانتــر 
لــە  دەتوانــرا  چونكــە  بكردایــە،  چێژبەخشــتر  و 
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چەنــدان شــوێن و هەڵوێســت و دۆخ و دیمەنــی دیكــەدا 
ــە،  ــێ وەربگیرابای ــە و ســوودی ل میوزیــک بەكاربهاتەی
بــەو  هــەر  دەرهێنــەر  بۆچــی  تێنەگەیشــتم  بــەاڵم 
چەنــد دیمەنــە وازی هێنــاوە و زیاتــر دەســتی بــۆ 
بەكارهێنانــی میوزیــک نەبردبــوو، دیــارە ئەویــش قســە 
و پاســاوی خــۆی هەیــە، بــەاڵم نمایــش بــۆ بینــەرە و 
ڕای ئەویــش گرنگــە كــە چــی و چۆنــی دەوێــت و چێــژ 
ــەالوە  ــووە و چ شــتێكی ب ــە چــی وەرگرت و خۆشــی ل

ــردووە. ــیمەی ك ــووە و سەراس ــیحری ب ــوان و س ج

ئەكتەر
ئــەوەی ئاهەنگــی شــانۆیی دروســت دەكات وەك 
بنەمایــەك كــە بەدیلــی ئامــادەی بەرانبــەر ئامادەیــی 
ئەكتــەر  بەڵــێ  )ئەكتــەرە(،  ئەویــش  نییــە  ئــەو 
جەســتەی دەخاتــە خزمەتــی نمایشــی شــانۆیی، كــە 
ئــەو ســەرتەختەیە بــە ئامادەیــی و گوازەگــواز و 
جووڵــە گوزارشــتییەكانی پڕدەكاتــەوە، بەپێــی ئــەو 
ــدراوی  ــە نمایشــی ڕێپێ ــەری و درامیی ــە هون تێڕوانین
جەســتەی  دینامیكییەتــی  بەهــۆی  تەواوەتــی، 
ــام دەدات،  ــتەكان ئەنج ــە و گوزارش ــانۆیی، جووڵ ش
دیمــەن و ئاهەنــگ دروســت دەكات، كــە ئــەوەش 
و  ئامــاژە  و  پێوەنــدی  ئاڵــۆزی  تۆڕێكــی  بــەرەو 
ــی  ــتكاری نەكردن ــت، دەس ــت دەچێ ــز و گوزارش ڕەم
ــتی  ــە گوزارش ــەر ب ــە ئەكت ــەی ك ــێوە جوان ــەو ش ئ
جەســتەی لەگــەڵ هەمــوو پێكهاتەكانــی جوانــی و 
ــردووە. ــۆ نمایشــی شــانۆ دروســتی ك ســینۆگرافیا ب
ستانیساڤســكی پێــی وایــه،  كــە ئەكتــەر پێویســتە 
ــت،  ــانۆ بژێ ــەی ش ــەر تەخت ــدا لەس ــەڵ ڕۆڵەكەی لەگ
ــە  ــەش وادەكات ئەكتەرەك ــكات، ئەم ــدن ب ــەك نوان ن
ڕاســتگۆبێت،  و  زینــدوو  شــانۆ  تەختــەی  لەســەر 
لەگــەڵ مەرجــی بوونــی هەڕەمەكیــدا، لێــرەدا داهێنان 
لــەالی ستانیساڤســكی خــۆی مــەاڵس داوە )دەبێــت 
ئەكتــەر ئاســایی بێــت( لەكاتــی بەرجەســتەكردنی 
ــڵەتی  ــن خەس ــەوەش گرنگتری ــە ئ ــێتییەكەدا ك كەس

ــەرە. ــەركەوتنی ئەكت س
ــەی  ــەی ستانیساڤســكی لەوان ــان بەرنام ــە، ی ڕێگاك

ــتی  ــەوەی مەبەس ــۆی ئ ــوو، بەه ــۆی جیاوازب ــش خ پێ
كۆتایــی  ئەنجامەكانــی  لــە  لێكۆڵینــەوە  نەبــووە 
داهێنــان بــكات، بەڵكــوو مەبەســتی شــیكردنەوەی 
ــەو  ــی ئ ــە هــۆی جێبەجێكردن ــەی بوونەت ــەو پاڵنەران ئ
ئەنجامانــە بــكات، لەمیانەیــدا كێشــەی بااڵدەســتیی 
هۆشــیارانە بەســەر پرۆســەی داهێنانــی نــا هۆشــیاری 
چارەســەركرد. لــە میانــەی هەنگاوەكانــی بەرجەســتەی 
ئۆرگانــی كــە ئەكتــەر بــۆ كەســێتی پێیــدا دەڕوات 
ــای  ــەش وات ــان(، ئەم ــەری ژی ــاوە )هون ــاوی ن ــە ن ك
پرۆســەی دروســتكردنێکی نوێیــە لەالیــەن ئەكتــەرەوە 
بــۆ كەســێتییەكە، یــان ئەكتــەر بەپێــی لێكۆڵینــەوەی 
دەروونناســیانە بــۆ كەســێتییەكە لە میانەیــدا دەگۆڕێت 
بــۆ كەســێتییەكی دیكــه،  كــە خــۆی لــە كەســێتییەكە 

ــەوە. ــڵەتەكانییەوە دەبینێت ــوو خەس ــە هەم ب
هــەر چوار ئەكتــەری بەرجەســتەكەری كارەكتەرەكانی 
شــانۆیی )گێــژەن( تــا ئاســتێكی زۆر بــاش ســەركەوتوو 
بــوون و توانییــان بــە ئەدایەكــی جــوان و دروســت 
ــەن،  ــە پئێشــكەش بك ــی دەقەك ڕووداو و كارەكتەرەكان
كــە  جیــاواز،  ڕێــژەی  و  ئاســت  بــە  بێگومــان  كــە 
ئەمــەش شــتێكی سروشــتییە و لــە هەمــوو نمایشــێكدا 
ــك  ــەدای ئەكتەرێ ــە ئ ــت، ك ــاو دەكەوێ ــان بەرچ ئەوەم
لــە ئــەدای ئەكتەرێكــی دیكــە باشــترە، ئەگــەر بــە 
ڕێژەیەكــی كەمیــش بێــت، چونكــە سروشــت و بنیــاد و 
بــواری هــەر كارەكتەرێــك لــەوەی دیكــە جیــاوازە، كــە 
لەوانەیــە بــواری زیاتــر بــۆ ئەكتەرەكــەش بڕەخســێنێت 
تــا توانایــی و بەهــرەی خــۆی تێــدا بەكاربهێنێــت، 
لەالیەكــی دیكــەوە دەرهێنــەر بــە ڕێبــازی جیــاواز كاری 
لەســەر بنیــادی كارەكتــەرەكان كردبــوو بــۆ ئــەوەی 
ئــەو  ڕێبــازە  و  ئاراســتە  ئــەو  بەپێــی  هەریەكەیــان 
كارەكتــەرە بەرجەســتە و یــاری بــكات، بــۆ نموونــە 
لەســەر ئــەو كارەكتــەرەی )ئومێــد ڕەزا( بەرجەســتەی 
كردبــوو، بەپێــی ڕێبــازی بایۆمیكانیكــی مایرهۆڵــد كاری 
ــی دیكــە  ــە ئەكتەرەكان ــەرە ل ــەو ئەکت ــە ئ ــوو، بۆی كردب
زیاتــر پشــتی بــە جەســتە و جووڵــەی ئەندامەكانــی 
جەســتەی بەســتبوو جەســتەی بــە شــێوەیەكی بەرچــاو 
هەرچەنــدە  دەربڕینەكانــی،  خزمەتــی  خســتبووە 
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ــرد،  ــی جــوان و ســەركەوتووانەی پێشــكەش ك ئەدایەك
بــەاڵم ئەگــەر زیادەڕۆیــی زۆری لــە جووڵــە و دەنــگ و 
ــوو،  ــەدای باشــتر دەب ــەوە ئ ــا، ئ ــدا نەكردب دەربڕینەكان
ــوو و  ــوە دیارب ــی پێ ــی و زۆر پێوەنان ــە زیادەڕۆی چونك

ــوو.  ــی تێپەڕاندب ــك و واقیع ــنووری لۆژی ــە س ل
ــتەی  ــر( بەرجەس ــەر تاهی ــەرەی )هون ــەو كارەكت ئ
كردبــوو، بەپێــی ڕێبــازی دەروونــی ستانیساڤســكی 
كاری لەســەر كرابــوو، كــە زیاتــر پشــتی بــە نــاخ و 
هەڵچــوون و پاڵنەرەكانــی نــاخ و دەروون و نــاوەوەی 
و  دەربڕیــن  هــۆی  بوو بوونــە  ئەوانــه  بەســتبوو، 
ــی، هەســتت  ــە و هەڵســوكەوت و كاردانەوەكان جووڵ
ــی  ــەر الیەن ــاوەوەی لەس ــی ن ــی جیهان ــە كاریگەری ب
دەرەوەی دەكــرد، لێرەشــدا ئــەو ئەكتــەرە هەرچەنــدە 
ئەدایەكــی جــوان و ڕێكــی پێشــكەش كــرد و توانــی 
بنیــاد و سروشــت و ناخــی ئــەو كارەكتەرە پێشــكەش 
بــكات و بیخاتــەڕوو، بەڵكــوو نواندنــی هونــەر تاهیــر 
موفاجەئــەی ئــەو نمایشــە بــوو، چونكــە نواندنێكــی 
جــوان و شایســتەی پێشــکەش كــرد، هەرچەنــدە 
ــت و دۆخــدا ســاردبوونەوە و  لــە هەندێــك هەڵوێس
ئاســایی بوونــەوە بــەدی دەكــراو هەســت بــە هاتنــە 
دەرەوە لەنێــو ئــەو جیهانــەی نــاوەوە دەكــرا، كاتێــک 

ــوو..  ــەی ڕووكەشــانە ب ــە دەرەوە، نواندنەك دەهات
ناســیح(  )پێشــەوا  خزمەتكارەكــە  كارەكتــەری 
ڕێبــازی  هــەردوو  بەپێــی  كردبــوو،  بەرجەســتەی 
ــك  ــە بایۆمیكانی ــوو، وات پێشــەوە كاری لەســەر كراب
بــە  و دەروونــی )مایرهۆڵــد و ستانیساڤســكی(، 
ــەی  ــی ئاوێت ــازە نواندنێك ــەو دوو ڕێب ــی ئ تێكەڵكردن
ناســیح(  )پێشــەوا  چونكــە  كردبــوو،  دروســت 
دەربڕینــە  و  بیركردنــەوە  و  نــاخ  بــه  كاریگــەری 
دەروونییەكانــی و كاریگــەری جیهانــی نــاوەوەی، دۆخ 
و كەشــێكی دەروونــی دروســتكردبوو، لــە هەمــان 
كاتــدا بــۆ جووڵــە و گوزارشــتكردنەكانی، زۆر پشــتی 
بــە ئەندامەكانــی جەســتەی دەبەســت و ئــەو دۆخــە 
ــی جەســتەی  ــە و ئەندامەكان ــە جووڵ ــەی ب دەروونیی
دەردەبــڕی و نواندنێكــی جوانــی بــە تەنســیقێكی 

جــوان و چێژبەخــش پێشــانی بینــەران دابــوو. 

كارەكتــەری )پۆســتەچی( كــە لەالیــەن )فەرمــان 
مەحموود(ـــەوە بەرجەســتە كرابــوو، بەپێــی ڕێبــازی 
ــی  ــە نواندنێك ــە ب ــوو، ك ــەر كراب ــی كاری لەس واقیع
سروشــتی و واقیعیانــە توانیبــووی تــا ئاســتێكی 
بــاش ڕۆڵــی ئــەو كارەكتــەرە بەرجەســتە بــكات، 
ــەرەوە  ــەو كارەكت ــی ئ ــی نواندن ــرا لەڕێ ــەاڵم دەتوان ب
ــت  ــت بكرێ ــتر دروس ــر و چێژبەخش ــێكی جوانت كەش
و دۆخــە جیــددی و مومیلــەكان بگوێزرێنــەوە بــۆ 
بــەاڵم  بــەرز،  و  ئامانجــدار  كۆمیدیایەكــی  دۆخــی 
فەرمــان مەحمــوود وەك پێویســت نەیتوانیبــوو ئــەو 
دۆخــە دروســت بــكات، هەرچەنــدە هەندێــك هەوڵمان 
بینــی و بینــەران هەناســەیەكیان لەنێــو ئــەو دۆخــە 
و  درێــژ  دیالۆگــی  ژاوەژاوەی  لــە  پــڕ  و  جــددی 
تاقەتپڕووكێنــەدا هەڵمــژی و زەردەخەنــە و پێكەنیــن 
هاتــە ســەر لێوەكانیــان، بــەاڵم وەك گوتمــان بــواری 
ــای  زۆرتــر و زیاتــر هەبــوو، ئەگــەر ئەكتــەر توانیب
ــی دروســتكردنی  ــە خزمەت ــت و بیخات ــەكاری بهێنێ ب

ــەوە.  ــەش و دۆخ ــەو ك ئ
لــە كۆتاییــدا دەستخۆشــی و ڕێــزم بــۆ ئــەو ســتافە 
جوانــە هەیــە، هیــوادارم لــە كاركــردن و داهێنــان 
بەردەوامبــن و ســاردنەبنەوە، چونكــە بەردەوامــی 
ــەی شــانۆی كوردســتان  ــەو قۆناغ ــۆ ئ ــردن ب و كارك
و شــاری كۆیــە زۆر پێویســتە و چاوەڕێــی كار و 
بەرنامــە و خەڵكــی داهێنــەر و جــوان و خــاوەن 

ئۆقــرە و ئارامییــە.

پەراوێزەکان:
١- دوای ئــەوەی لــە شــاری كۆیــە نمایشــكرا، لــە ڕۆژانــی 
لــە هۆڵــی  لــە شــاری ســلێمانی ش   ١٥، ٢٠٢١/١٠/١٦

ــەوە. ــش كرای ــەكان نمای ــەی هونەرەجوان كۆمەڵ
ــعلة، ٢٠١٨،  ــة مش ــرحي، فطم ــوم النــص المس ٢- مفه

)ئینتەرنێــت(.
٣- عناصــر النــص المســرحي، فطمــة مشــعلة، ٢٠١٨، 

)ئینتەرنێت(.
ــی،  ــال میراودەل ــی ئیســتێتیكا، كەم ــە كتێب ٤- ســوود ل

چاپــی دووەم، ٢٠٠٥، وەرگیــراوە.


