دوالیزمی (شكۆ و ئیستێتیكا)

لە نمایشی شانۆیی (زەماوەندی دڕندەیی)دا
ڕێباز محەمەد جەزا*
(هەڵەبجە)
()٢ - ٢
بەشی سێیەم
ڕێوشوێنەكانی توێژینەوەكە
كۆمەڵگەی توێژینەوەكە:
كۆمەڵگــەی ڕاســتەقینەی ئــەم توێژینەوەیــە
بریتییــە لــە دەقــی وەرگێــڕدراوی (زەماوەنــدی
دڕندەیــی) نووســینی( :فــەالح شــاكر و وەرگێڕانــی:
كاردۆ محەمــەد) ،هەروەهــا نمایشــی شــانۆییەكە
كــە لــە ئامادەكــردن و دەرهێنانــی :شــكۆ عومــەر و
نواندنــی :ســۆزان ئەحمــەد و محەمــەد عەبدوڵــا و
ســینۆگرافیای مەریــوان زەنگەنــە ،توانیــم چەنــدان
جــار بینــەری ئــەم نمایشــە بــم ،هــەم لەڕێــی بینینــی
ڕاســتەوخۆی نــاو هــۆڵ لــە شــاری ســلێمانی و هــەم
لەڕێــی لینكــی ڤیدیۆیــی نمایشــی كەركــووك و هــەم
بــە ئامادەبوونــم لەنــاو بەشــێك لەكاتەكانــی پرۆڤــەدا و
لەكاتــی نمایشــكردنەوەی لەشــاری هەولێــر.
نموونەی توێژینەوەكە:
نموونــەی ئــەم توێژینەوەیــەم ،نمایشــی شــانۆیی
(زەماوەنــدی دڕندەیی)یــە كــە چەنــدان جــار و

بەشــێوازی جۆراجــۆر و لــە چەنــد كاتێــك و لــە چەنــد
شــوێنێكی جیــاواز پێشــكەش كــراوە ،ئــەم نمایشــە
لــە ڕۆمانێكــی فەڕەنســی وەرگیــراوە ،پاشــان كــراوە
بــە شــانۆنامە و بەزمانــی عەرەبــی نووســراوە ،دواتــر
وەرگێــڕدراوە و شــكۆ عومــەر جارێكــی تــر هەمــان
دەقــی وەرگێــڕدراوی كــوردی ئامــادە دەكاتــەوە و
دەری دەهێنــێ ،بەگشــتی مــن ناچمــە نــاو وردەكاری
دەق لەبەرئــەوەی خــۆی وەرگیــراوە و بــە پرۆسێســی
ئامادەكردنــەوەدا ڕۆیشــتووە ،چونكــە دەقــی نمایــش
جیــاوازە لــەو دەقــەی كــە وەرگێڕانــی بــۆ كــراوە و
جارێكــی تــر ئامادەكراوەتــەوە ،دەقــی وەرگێڕانەكــەی
(كاردۆ محەمــەد) لــە شــانۆنامەی (زەماوەنــدی
دڕندەیــی) ،دا لەحــەوت دیمەنــی ســەرەكیدا نووســراوە
و هەر دیمەنێك لەوی تر جیاكراوەتەوە و ســیناریۆی
بــۆ نووســراوە و نمایشــی شــانۆییەكەش لەمــاوەی
(یــەك كاتژمێــر و پەنجاوحــەوت خولــەك) و لەڕێــی
توخمــە پێكهێنەرەكانییــەوە پێشــكەش كــرا كــە دواتــر
بــە وردی دەچینــە نــاو نمایشــەکەوە.
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ئامرازەكانی توێژینەوەكە:
توێــژەر بۆشــیكارییەكانی جگــە لە ئاماژەكانی چێوەی
تیــوری و خوێندنــەوە و تێبینییەكانــی لەبــارەی نمایشــەوە
كــە دواتــر شــیكاری بــۆ نموونــەی توێژینەوەكــەی
دەكات ،ئامرازەكانــی بینینــی ڕاســتەوخۆ و نووســینی
تێبینییەكانــی پرۆڤــە و نمایــش و دەق و بینینــی ڤیدیــۆی
نمایشــی بەكارهێنــاوە.
ناوەرۆكی چیرۆكی نموونەكە:
بــە گشــتی چیرۆكەكــە دوو كەســایەتی
لەخــۆ دەگرێــت كــە ڕۆڵــی دایــك و ڕۆڵــی كــوڕ
دەبینــن ،زۆرجــار ناســنامەی كەســیی خۆیــان ون
دەكــەن ،ئەمــەش بەهــۆی ئــەو ڕووداوانــەی كــە
لــە ڕابــوردوودا ڕوویــان داوە و لەنــاو یادەوەرییانــدا
چەســپاوە ،لــەم شــانۆگەرییەدا هــەوڵ دراوە بــاس لــە
ئــازار و مەینەتییەكانــی تاكــی (عێــراق)ی بكــەن
كــە لــە نمایشــدا بــووە بــە ئازارەكانــی (كەركــووك)،
بــە درێژایــی قۆناغەكانــی مێــژوو هەمیشــە بــووە
بــە قوربانــی مامەڵەكردنــی خراپــی سیاســییەكان و
زۆربــەی جــار بازرگانــی و مامەڵــەی پێــوە كــراوە.
شیكاری نموونەی توێژینەوەكە:
نمایشــی شــانۆیی (زەماوەنــدی دڕندەیــی) بــەو
پــەڕی ئازادییــەوە بانگهێشــتمان دەكات بــەرەو
دۆخەكانــی ئــاوەز و دەربڕینگەرێتــی پەیوەســت
بــە یاســا هونەرییــەكان و چاككردنــەوەی هەڵــە
مێژووییــەكان و بیروبــاوەڕەكان .ستانیسالڤســكی
دەڵێــت« :ئــازادی هونەرمەنــد لەوەدایــە كــە دەیــكات،
ئەوەیــە كــە وادەكات بچێتــە نــاو ئازادییەكانــی
تریشــەوە» (ڕێبــاز محەمــەد جــەزا ،2018 :ل.)45
كە ئەمەش پەیوەستە بە یاساكانی ژیان و سروشتی
مــاددی و ڕوحــی مرۆڤــەوە ،وەك هونەرمەنــدی
تراژیــدی ئیتاڵی(تســاكونی) بــە ستانیسالڤســكی
دەڵێــت« :لــەو جــارەدا فێــرت كــردم و زۆر بەڕوونــی
پێــت وتــم  -جیــاوازی نێــوان ژیــان و حیكایەتكــردن،

گێڕانــەوەی كاریكاتێرییــە» (هەمــان ســەرچاوەی
پێشــوو :ل  ،)46لەمــاوەی ڕابــوردوودا بینــەری
نمایشــی شــانۆیی (زەماوەنــدی دڕندەیــی بوویــن
كــە بۆمــاوەی چەنــد ڕۆژێــك لــە شــاری كەركــووك،
دواتــر لــە چەنــد شــارێكی تــر نمایــش كرایــەوە و
پاشــان كۆتــا نمایــش كــە بینیــم لەشــاری هەولێــر
بــوو لــە 2019/12/14دا لــە هۆڵــی (پەیمانــگای
هونەرەجوانــەكان) .كاتژمێــر (6ی ئێــوارە).
مــن لەســەرەتاوە ئــەم بەرهەمــە بــە شــێوەیەكی
دوالیزمــی (شــكۆ و ئیســتێتیكا) دەخوێنمــەوە ،بــە
پشتبەســتن بەچێــوەی تیــوری و ئــەو ئامرازانــەی كــە
ئامــاژەم بۆكــردوون ،ســەرباری ســەرنج و تێبینییەكانــی
خــۆم وەك بینەرێــك.
بــۆ تێگەیشــتن لــەم نمایشــە ،لەوێــوە دەســت پــێ
دەكــەم ئــەوەی بینیمــان چــی بــوو؟ ئایــا پێناســەی
شــانۆ چــی بــوو؟ بــۆ ئــەم مەبەســتەش ســەرنجی
خوێنەری بەڕێز ڕادەكێشــم بۆ توخمە ســەرەكییەكانی
بەرهەمــە شــانۆییەكە كــە بریتیــن لــە« :تیــوری
شــانۆیی ،تەقەنیاتــی شــانۆیی ،نوانــدن ،دەرهێنــان
ئــەم چــوار بەشــە الی هەندێــك لــە ڕەخنەگــران و
نووســەران چڕدەكرێنــەوە بــۆ دوو بــەش ،ئەوانیــش:
ڕێبــازی ئەدەبــی نووســینی شــانۆنامە و میتــودی
كاری دەرهێنــان ،ڕەنگــە هەڵــە نەبێــت ئەگــەر
بەیەكێــك لــەو بۆچوونانــە كار بكەیــن ،بــەاڵم مــن
لێــرەدا بەشــێوەیەكی لەســەر خــۆ و بەپێــی ڕیزبەنــدی
و دۆگمــی شــانۆیی مامەڵــە ناكــەم ،بەڵكــو بــە
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خوێندنــەوەی( :دوالیزمــی شــكۆ و ئیســتێتیكا)
لەســەر چەنــد ئاســتێك دەخوێنمــەوە كــە بریتیــن لــە:
 .1دوالیزمــی (ئیســتێتیكا و شــكۆ) لەدەقــی
شــانۆنامەی (زەماوەنــدی دڕندەیــی)دا.
 .2دوالیزمــی (ئیســتێتیكا و شــكۆ) لەنــاو توخمــە
ســەرەكییەكانی نمایشــی شــانۆیی (زەماوەنــدی
دڕندەیــی)دا .وەك ســەرەتا بەباشــی دەزانــم لــەڕووی
تیورییــەوە بچینــە نــاو نمایــش ،لەپێنــاو ئاگاداربــوون
لــە وردەكاری و كاری بەرهەمــە شــانۆییەكە:
مەبەســتم لــە تیــور لــەم نمایشــەدا بەكورتــی و
پوختــی ،هەمــوو ئــەو قۆناغانەیەكــە دەكەونــە پێــش
نمایــش و پەیوەســتن بــەدەق و جۆرەكانییــەوە ،بــۆ ئــەم
مەبەســتەش مــن بــاس لــە ســێ خاڵــی پەیوەســت بــە
دەق دەكــەم:
خاوەنی بیرۆكە

دەقی نووسەر

دەقی نمایشكراو

چەنــد ســەرنجێك دەربــارەی دەق لــە نمایشــی
شــانۆیی «زەماوەنــدی دڕندەیــی»دا
 .1دەقێــك هەیــەو لــە شــوێنێكی تــر و لەژانرێكــی
ئەدەبــی تــردا ،وا لــە جوگرافیــا و زەمەنێكــی تــردا،
ئێســتا ئــەو خاوەندارێتییــەی لەدەســت داوە و بــووە
بەدەقــی شــانۆنامە و ڕەگەزەكــەی لــە ڕۆمانــەوە
بــۆ شــانۆنامە گــۆڕاوە و ئێســتاش دوای وەرگێــڕان،
جارێكــی تــر ئامادەكراوەتــەوە.
 .2ئــەوەی كاری لەســەر كــراوە ،گواســتنەوەی
بیرۆكەكەیــە بــۆ نــاو شــانۆنامەكە و لەوێــوە بــۆ
ئامادەكردنــی دەقــی نمایــش ،كەواتــە بۆئــەوەی
لەپرۆســەكە بەباشــی تــێ بگەیــن ،لــەو هێڵكارییــەی
ســەرەوەدا دەبینیــن لووتكــەی كارەكــە بیرۆكەیــە و
دواتــر نووســین و وەرگێــڕان ،بــەاڵم ئــەوەی وا دەكات

ئــەم پرۆســەی ئاڵوگــۆڕە پەســەند و گونجاوبێــت ئــەو
ئامادەكردنەوەیــەی دەقــە بــۆ نمایــش ،كەواتــە لێــرەوە
بــەراوردی بەشــێك لــەو ئاڵوگــۆڕە دەكەیــن لەنێــوان
دەقــی نووســەر و دەقــی نمایشــدا.
أ .لەدەقــی شــانۆنامەكەی نووســەردا :شــوێن نــاو
كەشــتییەكی تێكشــكاوە لــە یەكێــك لــە كەناراوەكانــی
ڕووبــاری دیجلــە لەنگــەری گرتــووە ،بــەاڵم لەدەقــی
دەرهێنــەردا شــوێن بــووە بەقــەاڵ.
ب .بەشێك لەدیالۆگەكانی نووسەری شانۆنامەكە
(فــەالح شــاكر) ،یــان البــراوە ،یــان گــۆڕاوە بــۆ
نموونــە :ل 1دیالۆگــی :دایــك :گــوێ بگــرە كــوڕی
خــۆم ..ئــەم كەشــتییە تێكشــكاوە ..هــاكا دەخزێیــن و
نوقــم دەبیــن ..،دەی بابڕۆیــن ..یــان نــاوی كەشــتی
لــە هەمــان الپــەڕەدا بــووە بــە قــەاڵ..
ت .گۆڕینــی نــاو (دیــارە لێــرەدا مەبەســتم
وەرگێڕانــی نــاوە لــە عەرەبییــەوە بۆكــوردی) بــۆ
نموونــە :جەمیلــە بــووە بەجوانە...یــان ئەمریكــی و
عێراقــی بــوون بــە باشــووری و كوڕانــی شــاخ.
پ .گۆڕینــی واتــای دیالۆگــی( :مــن شــێت
نیــم؟) لــە نمایشــدا كەمێــك ســادەبووەتەوە كــە لــە
دەقەكەی بەردەســتی مندا پرســیارە نەك ڕســتەیەكی
ســادە.
ج .داڕشــتنەوەی هەندێــك ڕســتە و دەســتەواژە و
دیالــۆگ لەوانــە :هێشــتا منداڵی..ببــوورە ئەگــەر
درێــژەم پێــی دا ..ئێمــەی هــەرزەكار عاشــقی ئــەو
خانمانــە دەبیــن كــە لەتەمەنــی دایكمانــن..
ح .الپەڕە 14ی بەردەستی من البراوە لەنمایشدا.
خ .البردنــی كارەكتــەر لەدەقــی نمایشــدا لەوانــە
ســەعید...
ئامــادەكاری دەق ،توانیویەتــی :ئامــادەكاری بــۆ
دەقێكــی تربــكات لــە نمایشــدا كە بــە بۆچوونی بەندە
ســەركەوتوو بــووە لــەوەدا توانیویەتــی وەك ئامادەكــردن
نزیــك بێــت لــە ڕۆحــی دەق و جیــاواز لــە مامەڵــەدا!
هەروەهــا ئــەو جیاكارییــە بــكات لــە نمایشــدا ،بــێ
گومــان كاری ئامادەكردنیــش ئەگــەر ئــەو خااڵنــەی
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ســەرەوە نەبێــت ،كەواتــە بــۆ ناوونیشــانی ئامــادەكاری
بەخشــیوە بەخــۆی؟! بەڵــێ كاری ئامادەكردنــی
دەقــی نمایــش ســەركەوتوو بــووە.
بــەاڵم كــە دێینــە ســەر خوێندنــەوە و جیهانبینــی
دەرهێنــەر لــە نمایشــدا ،تێگەیشــتنێكی لۆكاڵییــە
و دووركەوتووەتــەوە لــە تێگەیشــتنە جیهانــی و
گەردوونییەكــە ،ئەمــەش وادەكات تێگەیشــتن
ئاســان بكاتــەوە بــۆ وەرگــر ،هــەم كارێــك بــكات كــە
ڕەنگدانــەوەی ئــەو (واقیــع  -كەتــوارە) بێــت كــە لــە
شــاری كەركووك و دۆخی سیاســی و ئابووری و...
تــاد شــارەكەدا دەگوزەرێــت.
كەواتــە لێــرەدا بەزمانێــك (دەق) مامەڵــە لەگــەڵ
دوالیزمــدا دەكات :لەالیــەك دەیەوێــت بەرهەمێــك بێت
(ئیســتێتیكی) و مامەڵەیــەك دەكات(فەلســەفی) و
لەهەمان كاتدا (شكۆ) و غروور و ویقاری مرۆڤانەی
ڕێگــەی ئــەوەی لــێ دەگرێــت خــۆی یەكالبكاتــەوە
لەنێــوان دووانــەی( :ئیســتێتیكا) كــە بەرهەمەكەیــە
و بابەتــی (شــكۆ) كــە خــودی هونەرمەندەكەیــە و
دوو فاقــە و ناتوانێـــت دەســتبەرداری هیچیــان بێــت،
ئەگەرچــی لەدواییــن جــاردا ئەگــەر حوكمەكەمــان
ئەوەبێــت كــە ئــەو بەرهەمە خــۆی دادوەر و تاوانباری
تاوانەكەیــە و بیەوێــت (ئیســتێتیكا) بەرهــەم بێنێــت
بــەو تێكشــكاوی و مەترســییەی لەســەر (شــكۆ)ی
تــاك و بەرهەمەكــە هەیــە و ڕێگــە پێنەدراوبێــت بــۆ
گەڕانــەوە بۆمۆنــاد و یەكالبوونــەوە ،كــە بــاوەڕی
مــن ئەمــە هــەم خــۆی (شــكۆ)یەو هــەم لێــدەر لــە
تارگێتــی (شــكۆ) ،واتــە مامەڵەیەكــی دوالیزمانەیــە
لەنێــوان (شــكۆ و ئیســتێتیكا) دا.
دوالیزمــی شــكۆ و ئیســتێتیكا لــە ســینۆگرافیای
نمایشــی شــانۆیی (زەماوەنــدی دڕندەی)یــدا:
خوێندنــەوە و تێگەیشــتنی مــن بــۆ نمایــش
فەلســەفییە و بەبــێ قووڵبوونــەوە و ڕوانینــی هونــەری
ڕەنگــە تێگەیشــتنێكی ســادە و دوور لــە مەبەســت و
ڕوئیــا بەرهــەم بهێنیــن ،بەگشــتی دوو قوتابخانــەی

ســەرەكیمان هەیــە بــۆ دروســتكردنی ســینۆگرافیا كــە
ئەوانیــش بریتیــن لــە:
(وظیفی  -ئەركگەری) (البنائي  -دروستكاری)
لــەم ڕووەوە ڕەنگــە گرفتێــك لــە نمایشــدا نەبێــت
كــە بڵێــم لــەڕووی سیســتمەوە دەچێتــە نــاو خانــەی
یەكێــك لــەو جۆرانــەوە ،بــەاڵم بەگشــتی وەك بینەرێــك
بــە دوو هێــڵ قســەی لەســەر دەكــەم:
تەوەری یەكەم :دیكۆر لە نمایشی شانۆییەكەدا:
كــە دەچینــە نــاو نمایــش ،بەركەوتنــی ســەرەتاییمان
لەگــەڵ دیكــۆری شــانۆییەكەدا دەبێــت و قەاڵیــەك
دەبینیــن و دەزانیــن ئەمــە نمایشــێكە بەنەفەســێكی
كوردانــە و شــوێنێكە لــە كەركــووك ،واتــە ئەركــی
یەكەمــی ئــەو دیكــۆرە بریتــی دەبێت لە پێناســەكردنی
شــوێن وەك جوگرافیــا و وەك كێشــە و دوالیزمــی
(ئیســتێتیكا و شــكۆ) ،لەالیــەك جوانییەكــی
فەلســەفی و لەالكــەی تریشــەوە ،قەاڵیــەك پــڕ لــە
(شــكۆ)ی شــكێنراو غروور و كەســایەتی شــكۆداری
لەكەداركــراو مرۆڤێــك دەزانێــت (ئیســتێتیكا) چییــە!!
بــەاڵم بــێ (شــكۆ) و بــێ چێتــی و بــێ ناوونیشــان
و نەزانــراو.
مــن لــە دیكــۆری نمایشــدا دوو جــۆر لە(پانتایــی)م
بــەدی كــرد ،ئەمــەش وتەكــەی یۆنســكۆی بیرخســتمەوە
كــە دەڵێــت« :ئــەو پانتاییەیــە كــە لەســەر شــانۆ و
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هاوكاتــە لەگــەڵ ســاتە شــانۆییەكە» ،بــەاڵم پەیوەســتە
بــە (میزانســێن) لــەڕووی تیــوری و مێژووییــەوە،
ئەمــەش جگــە لــەوەی جۆرێــك بــوو لــە هارمۆنیەتــی
نمایــش نزیكمــان دەكاتــەوە لــە ڕوئیــای دەرهێنــەر
كــە بــە بۆچوونــی بەنــدە ئەمــەش جۆرێــك بــوو
لەبەســتنەوەی ڕاســتەوخۆی (دیكــۆر) بەناوەرۆكــی
دەقی (نمایش)كەوە ،كە هەست و چێژی دەبەخشی
بــە بینــەر ،بەواتاكــەی (بێــرگ) باســی لێوەكــردووە،
ئەمــە جگــە لــە بەكارهێنانــی ،یــان هەڵواســینی
گوریــس و كاڵو جگەرەو...تــاد وەك (مفــردە)ی
نمایــش كــە هەموویــان لــە تەوزیــف و تێگەیشــتن و
ڕوئیــای بەرهەمــەوە هاتبــوون و لــە دەقەكەی(فــەالح
شاكر)یشــدا ئاماژەیــان پــێ كــراوە ،بــەاڵم چۆنێتــی
بەكارهێنــان و تێگەیشــتنەكە هــی ســینۆگرافەكەیە.
كەواتــە كــە بــاس دێتــە ســەر دیكــۆری شــانۆیی
زەماوەنــدی دڕندەیــی بــاس لــە قەبارەیەكــی گەورەیــە
كــە دەكەوتــە بەشــی ســەرەوەی شــانۆكە و ڕاســت و
چەپی شــانۆكەی پڕدەكردەوە ،قەاڵیەكە كە پێوەندی
بەدەقەكــەی فــەالح شــاكرەوە نەمــاوە ،چونكــە لــەوەی
نووســەری شــانۆنامەكەدا وەك پێشــتر باســم كــرد
لەســیناریۆی ناو شــانۆنامەكەدا ،شــوێن كەشتییەكی
لەنگەرگرتــووی كەناراوەكانــی ڕووبــاری دیجلەیــە و
الی مەریــوان زەنگەنــە قەاڵیەكــە و زیاتــر لەگــەڵ
دۆخــی ناوچەكــە و شــاری كەركــووك هاڕمۆنــی
هەیــە و واتایەكــی لۆكاڵــی و پــڕ ئێشــی هەیــە ،كــە
ئەمــەش لــەڕووی دوالیزمی (شــكۆ و ئیســتێتیكا)وە
تــەواو هــاوڕام كــە دیوێكــی (شــكۆ)ی ئــەو شــارە و
نمایشــەكەیە ،دیوەكەی تری (ئیســتێتیكا)ی نمایش
و شــارە كــە هەركاتێــك باســی قوربانــی دەكرێــت،
پارچەیــەك لــەو قەاڵیــە دەبێـــتەوە و دووكەڵــی لــێ
بــەرز دەبێتــەوە كــە ئــەوە هــەم ســیمایەكی ئیســتێتیكی
بــوو بــۆ بەرهەمەكــە ،هــەم شــكۆی ئــەو قەاڵیەیــە
كــە دەڕمێــت و لەكۆتایــی نمایشــدا چەنــدان بــەش
دەكەونــە جووڵــە و زەمیــن لەرزەیــەك بــۆ ئــەو شــارە.

تــەوەری دووەم  -ڕەنــگ و ڕووناكــی لــە نمایشــی
شانۆییەكەدا:
ڕووناكــی لــە شــانۆدا لەســەر دوو ئاســت كاردەكات:
یەكەمیــان مامەڵــە لەگــەڵ (تیشــك)ی ڕووناكــی
دەكات ،دووەمیــان مامەڵــە لەگــەڵ (ڕەنــگ) دەكات،
دواتــر ئــەم ڕەنــگ و تیشــكانە تەوزیــف دەبــن بەپێــی
ئــەو نەخشــەیەی ســینۆگراف دایدەنێــت و لــە دنیــای
ئەمڕۆشــماندا و لەپەیوەســت بەقســەكردنمان دەربــارەی
(شكۆ و ئیستێتیكا) دیوێكی جوامێرانە و (پڕشكۆ)
و نمایشــی هەیــە و دیوەكــەی تــری (ئیســتێتیكی)
لەدنیــای هاوچەرخــدا ،بــەاڵم لــەم نمایشــەدا ،دیوێكــی
تــری ئــەو شــارە (كەركــووك)ی پیشــان دایــن كــە
(شــكۆ و ئیســتێتیكا)ی نــەك شــارەكە ،تاكەكانــی
نــاو ئــەو كۆمەڵگایــە چــۆن دەژیــن و ســەرقاڵی چیــن؟
لەنێــوان بەرداشــی دوو هێــزی ڕكابــەری (كوڕانــی
شــاخ و باشــوورییەكان) كەركووكیــان تووشــی ئافــات
و مەرگەســاتێك كــردووە و چــۆن خەریكــن نەخشــەی
بیــری تــاك ئاڵــۆز دەكــەن و دەیشــوێنن ،ئەمــەش
لەقســەیەكی (جــاك ئەیلوول)دەچێــت كــە لــە كتێبــی
«تەكنۆلۆجیــا و ســەرەڕۆیی ســەردەم»دا دەڵێــت:
«ئــەو كۆمەڵــگا نوێیــەی خەریكــە لێــی نزیــك
دەبینــەوە و چاوەڕێــی وێرانكارییەكانــی دەكەیــن،
بەهــۆی نامرۆیــی بوونــە ترســناكەكەیەوە كــە
لەپێشــی ئــەو تارماییەوەیە(...،ئێریــك فــرۆم،2007 :
ل )96ئەمــە ســەرەتایەكی باشــە لێــوەی بچینــە نــاو
قســەكردن دەربــارەی ڕووناكــی شــانۆییەوە ،ڕووناكــی
لــە نمایشــی شــانۆیی «زەماوەنــدی دڕندەیــی»دا
لەســەرەتاوە تــا كۆتایــی بــە بەردەوامــی و بەشــێوە و
ڕەنگــی جیــاواز مامەڵــەی لەگەڵــدا كــراوە ،هەندێــك
جــار لەشــێوەی ئەندازەییــدا و هەندێــك جــاری تــر،
بەشــێوەی ڕووناكــی (عــام  -گشــتی) و تــۆن و
ڕەنگــی جیــاواز بەكارهاتبــوون كــە هەریەكەیــان
تێگەیشــتنی ســاتەوەختێكی ســایكۆلۆجین و
كلیلێكــی جیــاوازن بــۆ چوونــە نــاو خوێندنــەوەی
ڕووناكــی لــە نمایشــدا لەگــەڵ ئــەوەی لەپەیوەســت
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بــە دەقەكــەی نووســەر (فــەالح شــاكر) ،نزیكییەكــی
وای تێــدا ناخوێنمــەوە ،بــەاڵم بەگونجــاوی دەبینــم
لەگــەڵ دەقــە ئامادەكراوەكــەی دەرهێنــەر كــە لــە
نمایشــدا بینیمــان ،هــەم لــە جیاكردنــەوەی لــە تیشــك
و ڕەنگــدا و هــەم لــە دروســتكردنی كەشــی درامــی
و بەهــای دراماتیكــی نمایشــدا ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش
كــۆی ســەرنج و بۆچووونەكانــم بەچەنــد خاڵیــك
دەخەمــە ڕوو:
 .1ڕووناكییــەكان لــە ڕووی ئیقاعییــەوە :هەندێــك
جــار خێراییەكــی ناپێویســت و گرژیــان دەدایــە
نمایــش ،بەجۆرێــك مانــدووی دەكردیــت كــە دەبــوو
پشــوو هەبێـــت.
 .2بەكارهێنانــی لەتەكنیكــی گێڕانــەوەدا :هەندێك
جــار هەوڵدرابــوو بــۆ دەستنیشــانكردنی زەمــەن و
گێڕانــەوەكان بــە ڕەنــگ جیایــان بكاتــەوە ،كــە ئەمــە
خاڵێكــە جێــی گرنگــی و بایەخــی منــی بینــەر بــوو
لــە نمایشــداو كارئاســانی بــۆ تێگەیشــتن دەكــرد.
 .3تۆنــی ڕەنــگ :ئــەوەی لــە نمایشــی شــانۆیی
زەماوەنــدی دڕندەییــدا جێــی ســەرنجی مــن بــوو كــە
لــە زۆربــەی زۆری نمایشــەكانی كوردســتاندا ئــەو
ســەرنجە هەیــە ،ئەویــش پــاك نەبوونــی ڕەنــگ و
تۆنــی نمایشــەكانە ،چونكــە هەمــووان دەیزانیــن و
ئەوانــەی مامەڵــەی پڕاكتیكیــان لەگــەڵ هۆڵــەكان
هەیــە كــەس نییــە ئــەم ئەزموونــە تاڵەی نەچەشــتبێت
كــە هەمــان كێشــە هاتــە نــاو ســینۆگرافیاكەی
مەریــوان زەنگەنــەوە.
تەوەری سێیەم  -جلوبەرگ لە نمایشی شانۆییەكەدا:
لێــرەوە قســەكردن لەســەر جلوبەرگــی نمایشــی
شــانۆییەكە وەك بەشــێكی گرنگــی ســینۆگرافیای
نمایــش ،كــە ڕاســتەوخۆ پێوەنــدی بەكەســێتییەكانی
ســەر شــانۆوە هەیــە ،ئــەم پێوەندییــەش لــەوە قووڵتــرە
لــەو (تصــور -وێنا)كردنانــەی كەســانی ئاســایی
هەیانــە :كــەم ڕێــك دەكەوێــت كەســێك ژیــان و
ڕوح بكاتــە بــەری كەســێتی و بەهێــزی بــكات

بەهــۆی جلوبەرگەوە(..فرانــك م .هوایتــج :ص)264
لەبەرئــەوەی دوالیزمــی (شــكۆ و ئیســتێتیكا)
بەشــێوەیەك لە شــێوەكان بەشــداری دەكەن لە بیناكردنی
كەســێتی و ڕەنگدانــەوەی دەبێــت هــەم بــۆ ســەر(تاك -
ئەكتــەر) و هــەم بــۆ ســەر (گشــت  -نمایــش) ،كەواتــە
جلوبەرگــەكان دەربڕینــن بــۆ ئــەوەی لــە نمایشــدا ئــەو
دوالیزمــە (ئیســتێتیكە و شــكۆ)ی پــێ بخوێنینــەوە،
بەگشــتی هەمــوو بەرهەمێكــی شــانۆیی پێویســتی
بــە جلوبەرگــی تایبەتــی خــۆی هەیــە و ئەوانیــش لــە
ڕووی زانســتییەوە لەســەر دوو بنەمــا دەبــن:
یەكەمیان :هەڵبژاردنی مێژووییانە ،واتە مێژوویەكی
دیاریكراو هەڵدەبژێرن و كاری لەسەر دەكەن.
دووەمیــان :جلوبەرگــی فەنتــازی و ســەردەمیانە:
واتــە جلوبەرگــی ئــەو ســەردەمەی كــە بــاوە ،یــان
بەشــداری پێكردنــی خەیــاڵ و فەنتازیــان بــۆ
دروســتكردنی شــتێكی نــو نییــە ،یــان كەســێتییەكی
نــوێ.
ئــەم دوو جــۆرەش ،یــان لــە ڕێگــەی جلوبەرگــی
ئامادەكــراوەوە دەبێــت ،یــان لــە ڕێــی دروســتكردن
و دوورینیانــەوە دەبێـــت ،بــۆ ئەمــەش گرنگــە
جلوبەرگــەكان زانیــاری بــۆ بینــەرەكان بگوازنــەوە،
ئایــا هەڵبژاردنــی ئــەو جلوبەرگانــە ڕێكەوتــە و
ناچــارن؟! یــان بیرلێكــراوەن و بــەوردی ســینۆگراف
و نەخشەســازی جلوبــەرگ كاریــان لەســەركردووە،
ئــەوەی مــن ســەرنجم دا لــە نمایشــدا ،ئــەم خااڵنــەی
خــوارەوە بــوون:
 .1نمایشــی كاری لەســەر جلوبەرگــی ســەردەمی
كــردووە ،ئیتــر ئەمــە بیرلێكــراوە بــن ،یــان بەڕێكــەوت
بێــت ،ئــەوەی بــۆ منــی بینــەر گرنگــە ،ئــەم
مامەڵەكردنەیــە نــەك شــتێكی تــر.
 .2گونجــاوی لەگــەڵ كەســێتی :لەبەرئــەوەی
ئــەم كەســێتیانە پێوەندییەكانیــان دەگــۆڕان ،گرنــگ
بــوو جلوبەرگــی كەســێتییەكان بــە شــتێكی كەمیــش
بووایــە ،گۆڕانــكاری لــە كەســێتییەكاندا ببینرایــە ،تــا
دۆخــی (دوالیزمــی شــكۆ و ئیســتێتیكا)ی بەرهەمــە
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زاڵتــر و ڕوونتــر بووایــە ،هەرچەنــدە تاڕادەیــەك لــە
هەندێــك دۆخــدا نزیــك بــوون ،لــە دۆخــی دەروونــی
و كۆمەاڵیەتــی یەكێــك لــە كارەكتــەرەكان ،بــەاڵم لــە
ئاســتەكانی تــری نواندنــدا ون دەبــوون و دیارنەدەمــان.
 .3كەمــی ڕەنــگ لــە جلوبەرگــی نمایشــدا :بــە
تایبەتــی لەكاتــی گێڕانەوەكانــدا ،چونكــە لــە ڕەنگ
و ڕووناكیــدا ئاماژمــان پــێ كــرد ،كــە ســینۆگراف
كاری لەســەر كــردووە ،ئــەی بــۆ لــە جلوبەرگــدا
نەخێــر؟! دەبێــت ســینۆگرافەر بیــری چووبێــت،
یــان نەژمێــردراو بێــت!! یــان هــەر شــتێكی تــر كــە
وەاڵمەكــەی الی ســینۆگراف خۆیەتــی.
تەوەری چوارەم  -موزیك و كارتێكەرە دەنگییەكان
لە نمایشی شانۆییەكەدا:
زەماوەنــدی دڕندەیــی ،بەگۆرانییەكــی كــوردی
ناوچەیــی دەســت پــێ دەكات و بەردەوامــی بــە
ڕووداوەكان دەدات و پاشــان موزیــك و...تــاد ،بــە
وتــەی (گلنیــكا) ئاوازدانــەری گــەورەی ڕووس:
«مەیدانــی گۆرانییــە گــەورەكان بینینی ،موزیكای
خەڵكــە» ،هەروەهــا (ڤێــردی) بەشــێكی زۆری لــە
میلــۆدی عامــەی خەڵكــی ئیتاڵیــای هێنایــە نــاو
ئۆپێــرا و ئــەو میلۆدییــە تازانــەی دەیخوڵقانــدن،
دەبوونــە ویــردی ســەر زمانــی خەڵــك و لــە هەمــوو
گۆشــە و جێگایەكــدا دەبیســتران ،موزیــك دەربــڕی
ژیانــی ناخــی مرۆڤــە كــە دەتوانرێــت ناوبنرێت «وێنە
مرۆڤایەتییــەكان» یــان «ڕووە مرۆڤایەتییــەكان»،
موزیــك بــە تەنیــا بەهــۆی دروســتبوونی دەنگێــك لــە
دوادەنگێكــی تــر دروســت نابێــت ،بەڵكــو جۆرێكــە
لــە چەنــد دەنگێكــی یــەك بــەدوای یەكــدا ،كــە گــۆ
نییــە ،بتوانێــت بــە شــێوەی یەكەیەكــی گشــتی وەری
بگرێــت هــەروەك ڕســتەیەكی كێشــدار ،یــان ســۆزێكی
خــۆش ،دەبێتــە هــۆی بەدیهێنانــی موزیــك( .ســیدنی
فینكلشــتاین ،2005 :ل )12ئەمــەش دەری
دەخــات نمایشــی (زەماوەنــدی دڕندەیــی) زۆربــاش
گۆرانــی هەڵبــژاردووە و ئــەو ڕوحــە میللییــەی

لــە شــانۆی گریكــەوە تــا ڕۆژگاری ئەمڕۆمــان
بێنێــت و تەوزیفێكــی جوانــی بــكات لــە دەســتپێكدا
كــە دواتــر لەڕێــی موزیــك و دەنگــەوە درێژەپێــدەری
بێـــت ،هــەروەك ئاپیــا دەڵێــت :موزیــك و تەنیــا موزیــك
دەتوانێــت ســەرجەم ڕەگەزەكانــی نمایشــی دیمەنێــك
لــە یەكەیەكــی پــڕ لــە هاڕمۆنــی و گونجــاودا ڕێــك
بخــات ،بەشــێوەیەك لــە توانایــی خەیاڵــدا نەبــێ و
خەیاڵــی ئێمــە تێپەڕێنێــت ،ئاپیــا پێــی وایــە هونــەری
موزیــك هونەرێكــی بااڵیــە ،بەشــێوەیەك هیــچ
كردارێــك ،یــان جووڵــە و بزاڤێــك لەســەر شــانۆ بــێ
موزیــك نابێــت (د.نیــاز لەتیــف 2018 :ل)112
هەروەهــا ئارتــۆ دەڵێـــت :ئامێــرە موزیكییــەكان وەك
هــەر شــتێك و بەشــێك لەدیكــۆر بەكاردێــت و لــە
هەمــان كاتــدا كاریگــەری ڕاســتەوخۆی هەیــە
لەســەر هەســت لــە ڕێگــەی (جەســتە و دەنگــەوە)،
ئەمــەش وامــان لــێ دەكات بــەدوای دەنگــی
جۆراوجــۆر و جیــاوازدا بگەڕێیــن( ..د.نیــاز لەتیــف:
 2018ل ،)112كەواتــە بەكارهێنانــی موزیــك لــەم
نمایشــەدا ،بەشــێوەی جیــاواز كاری لەســەر كــراوە
و لــەم ڕووەوە گرنگــی و بایەخــی بەرهەمەكــە
وەك درامــا و كاریگەرییەكانــی مۆســیقاكە كار
لــە هەســتی وەرگــر دەكات ،د .فوئــاد زەكەریــا
دەڵێــت« :مۆســیقا بــەوە لــە گشــت هونەرەكانــی
تــر جیادەكرێتــەوە كــە وێنــەی شــتێك ناگــرێ نییــە،
یــان الســایی شــتێك ناكاتــەوە ،مۆســیقا نــە الســایی
شــتێك دەكاتــەوە و نــە تەمســیلی شــتێك دەكات،
بۆیــە لــەم بــوارەدا هونەرێكــی ســەربەخۆیە بۆخــۆی.
(د .فوئــاد زەكەریــا ،2006:ل )10مۆســیقا لــە
ڕێگــەی گوێچكــەوە نەقــڵ دەكــرێ ،كــە یەكێكــە
لــەو هەســتانەی پشــت بەدوایەكــدا هاتنــی زەمــان
دەبەســتێ (هەمــان ســەرچاوە :ل)15
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زمانی موزیكی بەگشتی دوو جۆرە:

شیكاریی
پێكهاتەیی
كــە دەڵییــن پێكهاتەیــی ،مەبەســتمان دوا شــێوەی
بەكارهێنانــی بەهــا هونــەری و ئیســتێتیكییەكەی
بەرهەمەكەیــە كــە بریتیــن لــە« :ئیقــاع و ئــاواز و
هارمۆنی و فۆرم» مەبەستیشمان لە شیكاری ،واتە
شــیكردنەوەی ئــەو قۆناغــەی كــە كارە هونەرییەكــەی
پێــدا دەڕوات و ڕۆڵــی وەرگــر و ڕاهاتــن و قوڵبوونــەوە
و چەشــەدەگرێتەوە كــە مــن ئــەم بەشــە بــە «شــكۆ»
نــاو دەنێــم ،واتــە بەهــای بەكارهێنانەكانــی موزیــك و
دەنــگ بەگشــتی و بەواتــا فراوانەكــەی پەیوەســت
دەكــەم بــە دوالیزمــی (شــكۆ و ئیســتێتیكا) لــە
نمایشــی شــانۆیی «زەماوەنــدی دڕندەیــی»دا و
بــەم تێگەیشــتنەوە بــە چەنــد خاڵێــك ســەرنجی خــۆم
چڕدەكەمــەوە:
 .1لەمیانــەی (ڕیتــم و موزیكــی) شــانۆییەكەوە،
تاڕادەیەكی باش ،دەتوانین ســەرجەم بەشــە جیاوازەكانی
نمایشــەكە پێكــەوە ببەســیتنەوە و گرێــی بدەیــن.
 .2بینــراو و بارســتە و ڕەنــگ و ڕووناكــی و
بەكارهێنراوەكانــی تــری نمایــش كۆدەكاتــەوە و هەوڵێكی
هاڕمۆنــی بــەو كارە دەدات ،ئەگەرچــی لــە هەندێــك
كاتــدا ،هەوڵەكــە كامــڵ نابێــت ،یــان نەخەمڵیــوە
بەتایبەتــی ئــەو كاتانــەی كــە دەچنە الی (گوریســەكان
جۆالنــەكان). .3ئەڵبەتــە نمایــش جگــە لــە بەركارهێنانــی
موزیــك وەك ئامێــر ،هەندێــك جــار جەســتەكان خۆیــان
دەگــۆڕان و دەبوونــە ئامــاژەی موزیكــی و دەرهێنــەر
وەك ئامێــر و ئــاواز دەیژەنیــن وەك كاتــی (پەركــەم -
كارەكتــەری كــوڕ) ،یــان كاتێــك كــچ دەچــووە دۆخــی
هێمنــی و تەماشــای دەســتەكانی دەكــرد.
 .4ئەمــە جگــە لــەو كاریگەریــەی لەســەر كەشــی
گشــتی و بەهــا درامییــەكان هەیبــوو.

 .5هەروەها دەنگ و موزیك بەشــێوەیەكی گشــتی
دەربــڕی دۆخــی ســایكۆلۆجی نوانــدن و ئیقاعــی
بەرهەمەكــە بــوون.
 .6كات و زەمــەن و جــۆری دراماكــەی ڕوون
دەكــردەوە ،بــەاڵم ئەگــەر توخمــە پێكهێنەرەكانــی تــری
وەك ڕووناكــی زیاتــر هــاوكاری بكردایــە ،ڕەنگــە
كارەكــە بەجۆرێكــی تــر و ئاســتێكی تــر بووبووایــە.
 .7ئــەوەی مــن مەبەســتم بــوو لــە دوالیزمــی
(شــكۆ و ئیســتێتیكا)ی گەیانــدە بینــەر لــە ڕێــی
زمانــی تایبەتــی موزیكییــەوە وەك ئامــاژەم بــۆ كــرد:
(پێكهاتەیــی و شــیكاری) كــە ئەمــەش بەچەنــد
جۆرێــك لــە مامەڵــە بــەدی دەكــرا وەك« :دەنگــی
مــرۆڤ ،كارتێكــەری دەنگــی ،موزیكــی ڕاســتەوخۆ،
موزیكــی وێنــەی».
تــەوەری پێنجــەم  -ئارایشــت و ئێكسســوارات لــە
نمایشــی شــانۆییەكەدا:
پەیوەســت بــەم توخمــە گرنگــەی ســینۆگرافیا ،بــە
بەراورد بە توخمەكانی تر لە ڕیزی بیرلێنەكراوەكاندا
بــوو ،واتــە :ئارایشــت و كاری كوافیــری شــانۆی
بــەدی نەدەكــرا ،بــە ئەنــدازەی گرنگــی دۆخــی
كارەكتــەرەكان بەگشــتی و مامەڵكردنــەكان زیاتــر
لەڕێی ئێكسســوارات و پەڕۆ و كاڵو ...تاد دەكران،
ئەمــەش كارێكــە زۆر هەڵناگرێــت لەســەری بدوێیــن
بــە ئەنــدازەی ئــەوەی هەســت بــە كەمتەرخەمــی لــە
بەرانبــەر ئــەو توخمــەدا دەكرێــت.
دوالیزمی (شــكۆ و ئیســتێتیكا) لە نواندنی نمایشــی
شانۆییەكەدا:
ئەوەی لەم نمایشــەدا گرنگە و پێویســتە هەڵوەســتەی
لەســەربكەین ،ئەوەیــە هــەر لەســەرەتاوە دەبێـــت وەرگــر
ئەوەی ال ڕوون بێت كە نمایش مامەڵەی لەگەڵ یەك
ڕیتــم و جــۆری نواندنــدا نەكــردووە و چەنــدان ئاســتی
نوانــدن پێشــكەش دەكات و پێویســتە ســاتەوەختەكانی
نواندنــی كارەكتــەر لــە یەكتــری جیابكەینــەوە بــەم
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جــۆرەی الی خــوارەوە:

مــن بــۆ ئــەوەی ئــەو سیســتمە ڕوون بكەمــەوە
كــە لەنواندنــدا هــەردوو ئەكتــەر (ســۆزان ئەحمــەد و
محەمــەد عەبدوڵــا) كاریــان لەســەر كردبــوو ،جۆرێك
لــە ئاڵــۆزی و تێكەڵــی بــەدی دەكــرا ،بەتایبەتــی
لەجیاكردنــەوەی ئــەو ئاســتانەی كــە دەستنیشــانم
كــردوون لــەوەدا ،بینــەر و وەرگــر بتوانــن دۆخەكانــی
نوانــدن و ســاتەكانیان لــە یەكتــری جیابكەنــەوە،
بەتایبەتــی لــە دەقەكــەی (فــەالح شــاكر) دا كــە
چەنــد كەســێتییەكی زیاتــری تێدایــە و لەكاتــی
ئامادەكردنــدا البــراون ،یــان گــۆڕاون ،ئەمــە هیــچ
كاریگەرییەكــی نەرێنــی لەســەر نمایشــەكە بەگشــتی
نییــە ،بــەاڵم كاریگــەری لەســەر نوانــدن الی هــەردوو
كارەكتــەر هەبــوو ،بەتایبەتــی الی كەســایەتی (دایــك
 /كــچ) كــە ئێمــە وەك وەرگــر پێویســتمان بــەوە بــوو
ئــەو كەســایەتیانە لــە یەكتــری جیابكەینــەوە و لــە
نواندنــدا بتوانیــن بیخوێنینــەوە و ئاســتی دوالیزمــی
(شــكۆ و ئیســتێتیكا)ی تێــدا ببینینــەوە ،ئەگەرچــی
ئەوەمــان لەپێشــووتردا بــاس كــرد كــە هەمانــە،
بــەاڵم بەزەبــری توخمەكانــی تــر ،نــەك خــودی
نوانــدن ،واتــە نمایــش لەســەر ئاســتی دوالیزمــی
(ئیســتێتیكا و شــكۆ) پاشەكشــەی كــردووە ،ئەگــەر
توخمەكانــی تــر كۆمەكیــان نەكردایــە ،ڕەنگــە ئــەم
توێژینەوەیــە لەدایــك نەبووایــە ،ســەرباری وزەی
دەنــگ و جەســتەی هــەردوو ئەكتــەر زۆرگونجــاو
و كاریگــەر بــوون بــۆ ئــەوەی ئــەوكارە بكــەن،
بــەاڵم لێــرەدا مــن ئــەوە بــە ئەزمــوون و مەعریفــە و
پێشــینەی ئەكتــەرەوە دەبەســتمەوە لــە مامەڵەكــردن
لەگــەڵ ئاســتی جیــاوازی نوانــدن ،چونكــە نوانــدن
بــە تەنیــا بریتــی نییــە لەگێڕانــەوەی چیرۆكێــك

بــەو ئەنــدازەی دەرگیربوونــە لەگــەڵ كەســایەتی و
شــارەزاییە لــە تەكنیكــی جیــاوازدا« ،لەســەرێكی
تــرەوە هەمــوو پەیڤێــك كــە لەســەر تەختــەی شــانۆ
دەگوترێــت و كردارێكــی تێــدا بەرجەســتەیە ،دەشــێ
چەنــدان ڕەهەنــدی هەبێــت «(عەلــی عوســمان
یاقــوب ،2014 :ل )49ئەمــە ســەرباری ئــەوەی ئــەم
جیانەكردنەوەیە چەند گرفتێكی تری دروســتكردبوو
كــە لێــرەدا بەخــاڵ هەندێــك لــەو گرفتانــە دەستنیشــان
دەكــەم لەوانــە:
 .1پێوەنــدی نێــوان (كارەكتــەرەكان) ،تــا ئاســتی
یەكەمــی نوانــدن كــە چیرۆكــی (كــوڕ و دایــك) ڕوون
بــوو ،بــەاڵم لــە پێوەندییەكانــی تریانــدا جۆرێــك لــە
ناڕوونــی بــەدی دەكــرا.
 .2ئەو ڕســتە و دەســتەواژە و دیالۆگانەی ئەكتەر
لەســەر شــانۆ دەریدەبڕیــن ،پێویســتی بــەوە بــوو لــە
مامەڵەكــردن لەگــەڵ جەســتەدا لەناویــەك سیســتمی
كاردا بــن كــە هەندێــك جــار ئــەو دابڕانــە ڕووی دەدا
و پێویســت بــوو كاری زیاتــری تێــدا بكرێــت.
 .3جــەی ئێــل .ئۆســتین كــە دەڵێــت« :ئاخاوتــن
فۆرمێكــە لەكــردار ،»،واتــە بنچینــەی كــرداری
درامــی بریتییــە لــەو ئاخاوتنــەی كــە هەیــە ،مــن
بــاوەڕم وایــە نوانــدن ئــەم كارەی نەكردووە و ماویەتی.
 .4ئــەوەی الی مــن سەرســامكەر بــوو لەكاتــی
ئاخاوتنــدا( ،مەبەســتم ئاخاوتنــی دیالۆگەكانــە)
كــە توانیبوویــان هەمــوو دەرچەكانــی دەنــگ و
دەمودوویەكــی بــاش بەكاربێنــن.
 .5ئەمــە ســەرباری ئــەوەی جەســتەیەكی بەهێــز
و پــڕ ،لەســەر ســەكۆیەكی گــەورەو فــراوان و لــە
بەرانبــەر دیكۆرێكــی قەبــەدا كــە توانیبوویــان خۆیــان
بەســەر پانتایــی نمایشــدا بســەپێنن.
 .6ئــەوەی لەنمایشــدا پێوەنــدی بــە چەمكەكانــی
دوالیزمی (شــكۆ و ئیســتێتیكا)وە هەیە ،لەم توخمە
گرنگــەی نمایشــدا ،لــە پاشەكشــەدایە و توانایــی
خوێندنــەوەی لــە ئاســتێكی جیــاواز لــە توخمەكانــی
تردایــە.
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* دوالیزمی (شكۆ و ئیستێتیكا) لەكاری دەرهێنەر
و پرۆسەی دەرهێنانی نمایشی شانۆییەكەدا:
لــەدوا توخمــی ســەرەكی كاری نمایشــی شــانۆیی
(زەماوەنــدی دڕندەی)یــدا ،دێینــە ســەركاری دەرهێنان
وەك پرۆســە چــۆن جێبەجــێ کــراوە؟ ڕۆڵــی دەرهێنــەر
لــە قۆناغــە جیاوازەكانــی بەرهەمــدا لــە پەیوەســت
بەدوالیزمــی (شــكۆ و ئیســتێتیكا) بــەم جــۆرەی الی
خــوارەوە:
یەكــەم :كاری دەرهێنــەر و مامەڵەكردنــی لەگــەڵ
دەق:
لە ڕووی چیرۆك و بینای درامی و كەسێتییەكانەوە،
بەشــێك لــە دەقــی نەبردووەتــە نــاو نمایــش كــە بــە
بۆچوونــی مــن پێوەنــدی بــەو كارەوە هەیــە كــە دەرهێنــەر
خــۆی ئامادەكــەری دەقەكــەی نووســەر بــووە ،ئەمــەش
لــە نمایشــدا هەســتی پــێ نەدەكــرا ،بەڵكــو لەكاتــی
بەراوردكردنــدا هەســتم پێكــردن ،ئەمــەش ئامــاژەی
ســەركەوتنی پرۆســەی ئامادەكردنــی دەقــە بــۆ نمایــش
و دەرهێنــەر مامەڵەیەكــی گونجــاوی لەگــەڵ پرۆســەكە
كــردووە ،بەمــەش دەقێكــی تــری نووســیوەتەوە كــە دەقــی
نمایشــی شــانۆییەكەیە.
دووەم :كاری دەرهێنــەر و مامەڵكــردن لەگــەڵ
ســینۆگرافیا:
مامەڵەكردنــی دەرهێنــەر لەگــەڵ ســینۆگرافیادا،
مامەڵەیەكــی دوالیزمانەیــە بەگشــتی كــە ئەوانیــش
لــە ڕووی (شــكۆ و ئیســتێتیكا)یە ،واتــە لەڕوویەكــەوە
دەرهێنــەر هەوڵــی داوە ســینۆگرافیایەك بێــت لــەڕووی
(ئیســتێتیكی)یەوە بەرهەمێكــی بــەرز و هونــەری و
بااڵبێــت ،لەڕووەیەكــی تــرەوە گەڕانــەوەی (شــكۆ)یە
بــۆ نــاوەرۆك و بابەتــە شــانۆییەكە ،واتــە (دوالیزمــی
شــكۆ و ئیســتێتیكا) خۆیان دەبنە بەشــێك لەپرۆســەی
كاری دەرهێنــان و دەرهێنــەر دەیەوێــت چەنــد شــتێكی
جیــاواز و لەهەمــان كاتــدا گونجــاو پێكــەوە كۆبكاتــەوە
و ڕێكیــان بخــات .بەگشــتی ســەرنجی مــن ،بــۆ
تــەواوی پرۆســەكە الی دەرهێنــەر بــەم جۆرەیــە:

 .1هارمۆنییــەت لــە مامەڵەكــردن لەگــەڵ فــەزای
نمایشــدا ،كــە جۆرێــك لەڕێكخــراوی و تۆكمەیــی و
وردەكاری تێــدا بــەدی دەكــرا.
 .2بارســتە و فیگــۆر و ڕەنــگ و تــۆن ،جگــە
لــەوەی ســیمایەكی ڕۆژهەاڵتــی و لــە هەمــان كاتــدا
دیرۆكــی هەبــوو كــە پــڕ خەیــاڵ و كاریگــەر بــوون.
ســێیەم :كاری دەرهێنــەر و مامەڵەكــردن لەگــەڵ
ئەكتــەر و پرۆســەی نوانــدن:
كاری دەرهێنــەر لــە پرۆســەی دەرهێنانــدا ،پــڕە لــە
وردەكاری لــە دیمەنەكانــدا ،دەتوانیــن بڵێیــن كاری
دەرهێنــەر لەیەكــەم ســاتی هەڵبژاردنــی دەقــەوە دەســت
پــێ دەكات و لەوێــوە دێتــە نــاو پرۆســەی كاری
كــرداری و هەڵبژاردنــی ئەكتــەر كــە بــە بۆچوونــی
توێــژەر مامەڵەیەكــی تەندروســت و ســەركەوتووی
كــردووە ،بــەاڵم دەرحــەق بــە پرۆســەی نواندنــی
ئەكتــەر بــاوەڕم وایــە لــەوەدا كەمتەرخــەم بــووە ،وەك
پێویســت نەیتوانیــوە لــەڕووی تەكنیكــی نواندنــەوە
دەســتگیرۆیی كاری نوانــدن بــكات ،ئەوەنــدەی
لەخەمــی كاری دەرهێنــان و پرۆســەكەدایە ،ئەوەنــدە
بایەخــی نەداوەتــە ئەكتــەر و پرۆســەی نوانــدن كــە
بەبــڕوای مــن لــە ئاســتی یەكەمــدا ســەركەوتووە و
لــەوەدا پێمــان دەڵێــت :ئــەم نمایشــە شــانۆییە موڵكــی
ئەكتــەرە!! بەڵــێ ،بــە كــردار ســەلماندیان كــە كارێكــە
دەتوانــم بڵێــم :شــانۆی ئەكتــەرە ،ئەمــەش خاڵێكــی
بەهێــزی دەرهێنــەرە لــە مامەڵەیەكــی ئازایانــەی
چاونەترســانەدا ،بــۆ ئــەوەی ســەرلەنوێ ،حورمــەت
بداتــەوە بــە ئەكتــەر و پرۆســەی نوانــدن و وابــكات
كارێكــی دەرهێنانــی شایســتە بــكات و (دوالیزمــی
شــكۆ و ئیســتێتیكا) بــكات بەكێشــە الی منــی
وەرگــری شــانۆ ،لەبــەر ئــەوە بــۆ چڕكردنــەوەی
بابەتەكــە ،بەگشــتی ســەرنجی خــۆم لــەو پرۆســەیەدا
بــە چەنــد خاڵێــك دەخەمــە ڕوو:
 .1توانایی تەحەكوم كردن بەسەر خود و كۆنترۆڵكردنی
میزانسێنەكانی شانۆ.
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 .2هاڕمۆنییــەت لــە كاركردنــدا ،بــە جۆرێك هەســت
بــە یەكگرتوویــی نمایــش بكەیت.
 .3ڕێكخســتن :وەك توخمێكــی بنەڕەتــی لــە
كاری دەرهێنانی شــانۆییداو دەستڕاگەیشــتن بەســەر
تــەواوی ئــەوەی لەســەر ســەكۆكە هەیــە.
چــوارەم :كاری دەرهێنــەر لەڕوانگــەی بنەماكانــی
كاری دەرهێنانــی شــانۆییەوە:
سەرباری هەموو ئەو پێوەندیانەی دەرهێنەر بەتەواوی
توخمــە پێكهێنەرەكانــی نمایشــە شــانۆییەكەیەوە ،دەتوانــم
بڵێــم :دەرهێنــەر ســەركەوتووبووە لــە كاركردنــدا لــە
ڕووی« :گــەڕان و هەڵبژاردنــی دەق و مامەڵەكــردن لــە
پێوەندییــە هەمەجۆرەكانــی»دا ،لەقۆناغــی پێــش بەرهەم
و گواســتنەوەی بــۆ پــاش بەرهەمەكــە و ئەنجامدانــی
كاری دەرهێنــان لــەڕووی «پێكهاتــن و وێنانــدن و جووڵە
و ئیقــاع و پانتۆمایم»ـــەوە ،كەدواتــر ئــەم بنــەڕەت و
بنەمایانــە كاریگــەری هونــەری و مۆراڵــی بــۆ شــانۆ لــە
كوردســتان و شــاری كەركــووك جــێ دەهێڵێــت و دەبنــە
بەشــێك لــەو میراتــە شــانۆییەی كــە هەیــە.
ئــەوەی شــیاوە بــۆ وتــن الی مــن ئەوەبــوو ،لــە
دوو بۆنــەی جیــاوازدا ،جگــە لــەوەی لەڕێــی لینكــی
ڤیدیۆیــی نمایشــەوە چەنــد جارێكــی تــر بینــەر بــووم،
بــەاڵم ســەرباری هەمــوو ئەوانــە ،ئــەوەی جێــی
ســەرنجی مــن بــوو ،هــەر نمایشــێك بــە جۆرێــك لــە
نمایشــەكانی تــر خــۆی جیادەكــردەوە و تــا ڕادەی هەر
نمایشــێك لــە نمایشــەكەی تــر جیــاوازە و بەتەواوەتــی
هەســت بــەو جیاوازیانەیــان دەكرێــت.
بەشــی چــوارەم  -ئەنجامــەكان و بەرهەمــی ئــەم
توێژینەوەیــە:
ئەنجام و گفتوگۆ:
توێژەر لەئەنجامی شــیكردنەوەی نموونەی توێژینەوەكەیەوە
گەیشــتە ئــەم ئەنجامانەی خوارەوە:
 .1شانۆیی زەماوەندی دڕندەیی هەڵگری دوالیزمی
(شــكۆ و ئیســتێتیكا)یە ،بەمــەش پشــكداری دەكات

لــەو مێــژووەی شــانۆ كــە لــە گریكــەوە درێژدەبێتــەوە تــا
ڕۆژگاری ئەمڕۆ.
 .2نمایشــی شــانۆیی زەماوەنــدی دڕندەیــی ،لــە
ناوخۆیــدا هەڵگــری تــۆوی دوالیزمــە و دەتوانرێــت
بەچەنــدان شــێوە شــیكردنەوە و لێكدانــەوەی بــۆ بكرێت.
 .3زۆربــەی توخمــە پێكهێنەرەكانــی نمایــش ،لــە
شــانۆیی زەماوەنــدی دڕندەییــدا ،دوالیزمــی شــكۆ و
ئیســتێتیكای لــە هەنــاوی خۆیــدا هەڵگرتــووە ،كــە
ڕەنگدانــەوەی ژینگــەی لەدایكبوونــی بەرهەمەكەیــە
و دەربڕینــە لــەو هەســت و بیركردنەوەیــەی كــە
خەڵكــی ئــەو شــارەی تێــدا دەژیــن ،بەمــەش ئــەم
نمایشــە دەبێتــە نمایشــێكی میللــی.
 .4كاتێــك كار لەســەر مانــا قووڵەكانــی نمایشــی
شــانۆدەكرێت ،خۆبەخــۆ كاركردنــە لەنــاو فەلســەفەدا
و بەدیاركــراوی لەنــاو (ئیســتێتیكا)دا ،ئەمــەش
جۆرێــك لە(شــكۆ) بــە بەرهەمەكــە دەدات ،هــەم
حەقیقــەت بەیــان بــكات و هــەم بیــكات بەخاوەنــی
غــرووری مەعریفــی و بەئــاگا لــەوەی لەنــاو ئــەو
كات و شــوێنە و دەرەوەیــدا دەگوزەرێــت.
 .5نمایــش بریتــی بــوو لــە مانیفێســتی کەســانێك
كــە مەحكومــن بــەكاری ئیســتێتیكی و شــكاندنی
شــكۆی پــڕ هەیبەتیــان ،یادەوەریشــیان بــووە بــە
برینێــك چارەســەری نییــە ،ئــەو مرۆڤانــە نــە لــە
ئێســتادا دەژیــن نــە لەڕابــوردوودا ،بەڵكــو بەدەســت
بوونــی خۆیانــەوە گیریــان خــواردووە.
دەرئەنجامەكانی توێژینەوەكە:
توێژەر بەم ئەنجامانەی خوارەوە گەیشت:
 .1دوالیزمــی شــكۆ و ئیســتێتیكا ،بەشــداری لــە
بەرهەمهێنانــی نمایشــی شــانۆییدا لــەڕووی واتــا و
فۆرمــەوە دەكــەن.
 .2دوالیزمــی ئیســتێتیكا و شــكۆ ،لــە نمایشــی
شــانۆیی زەماوەنــدی دڕندەییــدا ،بــە تەنیــا كارێكــی
هونەری شــانۆیی نەبوو ،بەڵكو كارێكی فەلســەفی و
شــانۆییش بــوو ،واتــە هــەم ڕەگێكــی لەنــاو فەلســەفەوە
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هاتبــوو ،بەشــەكەی تــری لــە هونــەری شــانۆ خۆیــەوە.
 .3كاری دوالیزمی (شكۆ و ئیستێتیكا) ،مەودایەكی
فــراوان بــۆ مشــتومڕ و قســەی (جــددی  -ڕژد) و ئاســت
بــەرز و دووفــاق دەكەنەوە.
 .4دەرفەتێكــی بــاش بــوو ،بۆ ئەوەی شــانۆ بەرینەوە
بــۆ ڕەچەڵــەك و نــەژادی خــۆی كــە پێكهاتەیەكــی
(فەلســەفی /هونەرییــە) و بتوانیــن بەكێشــەی بكەیــن.
أ -سەرچاوە كوردییەكان:

( )1فــاروق ڕەفیــق :غەمەجڤاتیــەكان ،بەرگــی دووەم،
(هەڵبژاردەیەكــە لــە وتــار و چاوپێكەوتنــە ڕۆژنامەوانییەكانــی
ســااڵنی .2008 ،)2007 -2001
( )2كەمــال میراودەلــی :فەلســەفەی جوانــی و هونــەر
(ئیســتێتیكا) ،زانكــۆی ســلێمانی -كۆلێجــی ئــاداب -بەشــی
زمانــی كــوردی ،چاپــی یەكــەم ،ســاڵی .1979
( )3ڕێبــاز محەمــەد جــەزا :شــانۆ چییــە؟ (كۆمەڵــە وتــار
و لێكۆڵینەوەیەكــی ســااڵنی  ،)2014 - 2007دەزگای
ڕۆشــنبیریی جەمــال عیرفــان ،چاپــی یەكــەم.2015:
( )4د .محمــد زیــاد حمــدان :گەشــەكردنی خوێندنــگا
لەبەرەبەیانــی مێــژووەوە تــا ئیمــڕۆ ،وەرگێڕانــی :بەشــی
ڕاگەیانــدن لــە وەزارەتــی پــەروەردە (بەســۆز ســعید محمــود)،
پیاچوونــەوەی :حمــە صالــح ،وەزارەتــی پــەروەردەی هەرێمــی
كوردســتان  -كۆنگــرەی پەروەردەیــی ســێیەم ،ســاڵی -2000
.2001
( )5یۆستاین گاردەر :جیهانی سۆفیا (ڕۆمانێك سەبارەت
بەمێــژووی فەلســەفە) ،وەرگێڕانــی لەدانیماركییــەوە :بەهــرۆز
حەســەن ،زنجیــرە كتێبــی دەزگای چــاپ و پەخشــی ســەردەم
( ،)159ســلێمانی.2002 ،
( )6ڕێبازمحەمەد جەزا :هونەری ژیانكردن و نمایشــكردن
لە شــانۆدا (دوو توێژینەوەی شــانۆیی) ،گرووپی ڕۆشــنبیریی
گوڵیار بۆچاپ و باڵوكردنەوە ،ســاڵی.2018 :
( )7ئێریــك فــرۆم :چارەنووســەكانی مۆدێرنــە (كۆمەڵێــك
تێكســتی وەرگێــڕدراو) ،وەرگێڕانــی :محەمــەد حســێن ،لــە
باڵوكراوەكانــی خانــەی چــاپ و باڵوكردنــەوەی چوارچــرا -
زنجیــرەی ( ،)99چاپــی یەكــەم.2007 :
( )8ســیدنی فینكلشــتاین :دەربڕینــی ئەندێشــە لــە
موزیكــدا ،وەرگێڕانــی :ســتار كەریــم ،پیاچوونــەوەی :ع.ج.
ســەگرمە ،دەزگای چــاپ و پەخشــی ســەردەم ،چاپــی یەكــەم،
ســاڵی2005 :

( )9دوكتــۆر نیــاز لەتیــف :تیورەكانــی ســینۆگرافیا ،چاپــی
یەكــەم ،ســاڵی .2018
( )10عەلــی عوســمان یاقــوب :ئەكتــەر ،دروســتكردنی
ڕۆڵ و ســایكۆلۆژیای نوانــدن ( )10لێكۆڵینــەوە دەربــارەی
ئەكتــەر و بینــەر و ڕەهەندەكانــی نمایشــی شــانۆ ،زنجیــرەی
كتێبــی دەزگای چــاپ و پەخشــی ســەردەم  -كتێبــی ســەردەم،
ژمــارە ( ،)705ســلێمانی.2014 ،
( )11دوكتــۆر فوئــاد زەكەریــا :گوزارشــتی مۆســیقا،
وەرگێڕانــی :حەمەكەریــم عــارف ،پــرۆژەی كتێبــی یانــەی
قەڵــەم  -زنجیــرە ( ،)13ســلێمانی ،چاپــی یەكــەم.2006 ،
ب .ســەرچاوە عەرەبییــەكان :CALHSS )1( :مجلــة
الفنــون واالداب وعلــوم االنســانیات واالجتمــاع ،كلیــة االمــارات
للعلــوم التربویــة (دوریــة ،علمیــة ،محكمــة) ،العــدد  ،42ایلــول
 ســبتمبر  )2( 2019القــرأن الكریــم :ســورة الرحمــن ایــة78 :( )3طە حسین :من االدب التمثیلي الیوناني -سوفوكلیس،د.
مدینة :دار المعارف بمصر.
 .4فرانــك م .هوایتــج :المدخــل الــی الفنــون المســرحیة،
ترجمــة كامــل یوســف و أخــرون ،الجمهوریــة العراقیــة  -وزارة
التربیــة والتعلیــم ،باالشــتراك مــع مؤسســة فرانكلیــن للطباعــة
والنشــر  -القاهــرة -نیویــورك ،اكتوبــر ســنة .1970
( )2سەرچاوە ئەلكترۆنییەكان:
1- https://www.almaany.co
2- https://www.syr-res.com/article/12835.
html.
3- http://arab426.blogspot.com/2011/04/
blog-post_30.html.
4- https://www.marefa.org.
5- https://www.marefa.org.
6- https://hekmah.org/8162-2
7- https://ar.wikipedia.org/
8- https://specialties.bayt.com
9- https://www.alanba.com.

* مامۆســتا لــە پەیمانــگای هونەرجوانەكانــی هەڵەبجــە -
بەشــی هونــەری شــانۆ /لقــی دەرهێنــان.
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