گێژەن ،هەنگاوێك بەرەو پێشەوە بۆ دانانی بەردێك
لەسەر دیواری مێژووی شانۆ لە كۆیە
د .كەیفی ئەحمەد
(زانكۆی كۆیە  -بەشی زمانی كوردی)
تیپــی شــانۆی حێــدە ،شــانۆیی (گێــژەن)ی لــە
نووســینی (ســاڤۆمێر مرۆژیــک) ،ئامادەكــردن
و وەرگێڕانــی (د .فازیــل جــاف) ،ســینۆگرافیا
(شــیراز عەزیــز) ،دەرهێنانی (شــوان حەمەســەعید)،
یاریــدەدەری دەرهێنەر (ئــاری محێدین) ،بەڕێوەبەری
بەرهــەم (ئومێــد ڕەزا) ،بەڕێوەبــەری شــانۆ (زمناكــۆ
ئەحمــەد) ،میوزیــک (دیاكــۆ ماكــۆك) ،ڕووناكــی
(میــران پشــتیوان) ،ماكیــاژ (ڕێنــاس ســاڵح)،
جلوبــەرگ (هەرژیــن شــێرزاد ،ئارێــز محێدیــن)،
جێبەجێكردنــی دیكــۆر (ســامان هەرشــەمی ،هــاوكار
فریــاد ،هــەوراز ڕەفیــق ،دەوەن موشــیر) ،پۆســتەر
(نــەژاد ئیســماعیل) ،دەلیــل (ڕێبــەر ســەرتیپ)،
نواندنــی (ئومێــد ڕەزا ،هونــەر تاهیــر ،پێشــەوا
ناســح ،فەرمــان محمــوود) ،لــە هۆڵــی ســەنتەری
گەنجانــی كۆیــە ،ڕۆژانــی ٢٠٢١/٩/ ٢٥ ،٢٤ ،٢٣
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
زۆر بەكەمــی پێشــكەش كــراوە ،بەهــۆی كۆمەڵێــك
هــۆكاری لۆژیكــی و بەجــێ هونەرمەندانــی شــانۆ
بەجۆرێــك لــە جــۆرەكان لەكاركــردن ساردوســڕییان
پێــوە دیــارە ،جــا بــۆ تێكشــكاندنی ئــەو بەســتەڵەك
و بێدەنگــی و قەیرانــە ،ویســتیان بــە هێــزەوە بێنــەوە
نێــو گۆڕەپانەكــە و كارێكــی وا پێشــكەش بكــەن ،كــە
ببێتــە مایــەی ڕەزامەنــدی بینــەران و ناوەندەكانــی
ئــەدەب و هونــەر و خەڵكــی ئەكادیمــی و پســپۆر لــە
بوارەكــەدا ،هەنــگاوی بەرایــی و پێــش دەســتكردن
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،
بــۆ ئــەوەی بــۆ ئــەم مەبەســتە ئــەو ئــەم ئەركــە
جێبەجــێ بــکات و دەقێكــی شــیاو و ســەردەمیانە
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و گونجــاو بــۆ كاركردنــی ئــەو ســتافە هەڵبژێرێــت،
ئــەوە بــوو (د .فازیــل جــاف) دوای بیركردنــەوە و
گــەڕان و ماندووبــوون ،ڕاو بۆچــوون و هەڵبــژاردەی
لەســەر دەقێكــی نووســەری پۆڵۆنی(ســاڤۆمێر
مرۆژیــک) نیشــتەوە و بــووە جێگــەی ڕەزامەنــدی،
هــەر بۆیــە دەقەكــەی وەرگێــڕا و ئامــادەی كــرد و لــە
ماوەیەكــی ئەندازەییــدا دەقــە كوردییەكــەی خســتە
بەردەســتی ســتافەكە.
دیــارە هەڵبژاردنــی دەق وەك هەنــگاوی ســەرەتای
هــەر ســتافێك زۆر گرنگــە ،چونكــە یەكێكــە لــە
توخمــە ســەرەكی و یەكالكەرەوەكانــی ســەركەوتن
و ســەرنەكەوتنی نمایشــی شــانۆیی ،چونكــە ئەگــەر
دەقــی نمایــش ،یــان ئــەو بابەتــەی كــە دەرهێنــەر و
ســتافێكی شــانۆیی بــۆ بینەرانــی نمایــش دەكــەن،
ئەگــەر خــاوەن پەیــام و گوتــار و ئاراســتەی خــۆی
نەبــوو ،ئــەوە بینــەری گشــتی بەشــێوەیەكی ئەرێنــی
پێشــوازی لــە نمایشــەكە نــاكات و بەچاوێكــی بــاش
ســەیری نــاكات ،بــەاڵم ئەگــەر دەقەكــە بــاش و پتــەو
و خاوەنــی گوتــار و هەڵگــری پەیامــی خــۆی بێــت
و خاوەنــی بنیادێكــی پتــەو بێــت ،ئــەوە بینــەر
بــە شــێوەیەكی ئەرێنــی لــە نمایشــەكە دەڕوانێــت.
نكوڵــی لــەوەش ناكرێــت ،كــە هــەر دەقێكــی باشــی
شــانۆیی لەســەر ســێ توخــم دەوەســتێت:
یەكــەم :ســەرەتا یــان دەســپێكی بابەتــی شــانۆییەكە،
كــە بــە زۆری نووســەر بــاس لــە ســەرەتای چیڕۆكــە
درامییەكــەی ،یــان تراژیدییەكــەی ،یــان كۆمیدییەكــەی
دەكات بــۆ ئــەوەی بینــەر بــۆ كۆتایــی ببــات .دەقــی
(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 ملمالنــێ ،كــە بەڕێوەچوونی
بابەتــی شــانۆییەكەی لــەدەور دەخولێتــەوە ،لــە
ڕیتمێكــی خێــرادا .هــەر دوای پێشــەكی ملمالنــێ
و گرێــی دەقەكــە بــە شــێوەیەكی لۆژیكییانــە خــۆی
دەســەپێنێت و بینــەران تێدەگــەن ،كــە ملمالنێــی نێوان
كارەكتــەرەكان چییــە ،هــەوڵ و ئاراســتەكانیان دەبێتــە
مایەی لەســەر وەســتان و جێگای ســەرنج و چاوەڕوانی
بینــەران ،تــا بزانــن ئــەو كێشــە و ملمالنێیــەی نێــوان
كارەكتــەرەكان بەچــی دەگات و بــەرەو كوێیــان دەبــات.
بــە هەمــان شــێوە ئــەو هەنــگاوەش زۆر بــە جوانــی
لەســەر بنەمایەكــی لۆژیكــی و هونــەری داڕێژرابــوو و
بــە شــێوەیەكی لۆژیكــی گــرێ و ملمالنێكانــی دەق و
نێــو كەســێتییەكان دەردەكــەون و بەپێــی هەنــگاوی
هونــەری و لۆژیكــی ئاراســتەی خۆیــان لــە ســادەوە بــۆ
ئالــۆز و ئاڵۆزتــر و لووتكــە گرتەبــەر.
ســێیەم :چارەســەركردنی گرێیەكــە و گەیاندنــی
بینــەر ،یــان وەرگــر بــە كۆتایی نمایشــی شــانۆییەكە،
لەژێــر ســایەی چەپڵەكانــی بینەرانــدا ،كــە گوزارشــت
لــە ڕەزامەندییــان دەكات .ئــەوەی جێــگای گومــان
و دوودڵــی نییــە ،لــەو دەقــەدا چارەســەر 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
لــەو سەراســیمە و شــۆكەی بەهــۆی ڕووداوەكان
دووچــاری بووبــوون هاتنــەوە هــۆش و نێــو دنیــای
واقیعــی ،بــەوەش خۆرســكانە دەســتیان كــردە
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چەپڵــە لێــدان.
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
و شــێوازی دەرهێنــان و نوانــدن و دیزاینكردنەكــەی
دیــاری دەكات ،دەق ئــەو خورپەیەیــه ،كــە لــە
وێناكردنــی كات و شــوێن كارئاســانی بــۆ دەرهێنــەر
دەكات ،هەروەهــا دەســتی ئەكتــەر دەگرێــت و
دەبێتــە ڕێنیشــاندەری لــە وێناكردنێكــی مەبدەئیانــە
بــۆ دۆخــی نواندنەكــەی ،كــە لەكاتــی خوێندنــەوە و
ئەزبەركردنــی ڕۆڵەكــەی لەنێــو دەقەكــەدا لەگەڵیــدا
تەقەمــووس دەكات ،هەروەهــا دەقــی شــانۆیی
بــوار بــۆ بینــەران خــۆش دەكات ،تــا لــە بیرۆكــە
و مەبەســتی نمایشــەكە تێبگــەن ،زۆرجــار دەقــی
شــانۆیی بڕیــاری ســەركەوتنی كارە شــانۆییەكە بــە
شــێوەیەكی ســەراپاگیر دەدات )٢(،یــان دەتوانیــن
بــەم شــێوەیە پیناســەی دەقــی شــانۆیی بكەیــن،
كــە بریتییــە لــە زنجیرەیــەك لــە ڕووداوی نووســراو،
بــۆ ئــەوەی لەســەر تەختــەی شــانۆ بنوێنرێــت،
ڕووداوەكانــی پەیوەســت بــە یەكــدی دەكرێــن بــۆ
ئــەوەی چیڕۆكێكــی ئامانجــدار لــە بەرانبــەر بینەرانــدا
دروســت ببێــت ،ئــەم چیڕۆكــەش لــە كەســێتی و
ڕووداو و دیالــۆگ پێــك دێــت ،جۆراوجــۆری دەقــی
شــانۆیی بــە جۆراوجــۆری ئــەو بابەتانــەی كــە لەخۆی
دەگرێــت ،یــان ئــەو شــوێنانەی كــە لێیــان نمایــش
دەكرێــت دەگۆڕێــت ،وەك شــانۆی جێگیــر ،یــان
شــانۆی گــەڕۆك ،هەروەهــا شــێوەی پێشكەشــكردنی
دەقــە شــانۆییەكە ڕۆڵ لــە پۆلێنكردنــی جــۆری
شــانۆییەكە دەبینێــت ،وەك شــانۆی گۆرانــی ئامێــز،
شــانۆی بێدەنــگ ،یــان شــانۆی دیالــۆگ ئامێــز،

هەمــوو دەقێكــی شــانۆییش لەســەر بنەمــای چەنــد
توخمێكــی ســەرەكی و ناســەرەكی بنیــاد دەنرێــت.
دیــارە هەمــوو دەقێكــی ئەدەبــی خاوەنــی ســیفاتی
تایبــەت بەخۆیەتــی ،بەهەمــان شــێوە دەقــی
شــانۆییش چەنــد ســیفات و تایبەتمەندییەكــی هەیــە،
بــۆ نموونــە ،هەمــوو دەقێكــی شــانۆیی هەڵگــری
شــتێك لــە لێڵــی و تەموومژییــە ،هەروەهــا شــرۆڤە
و ڕوونكردنــەوەی تێــدا نییــە ،بەڵكــوو هەنــدێ
كێشــە و شــەرح بــۆ تێگەیشــتن و ئەندێشــەی وەرگــر
دەگەڕێتــەوە ،هەنــدێ ئامــراز و شــێوازی كارتێكــەر
بەكادەهێنێــت ،هەنــدێ ڕســتە ئامــاژە و تیشــك
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 ملمالنێ ،دەقی شــانۆیی
خــاوەن گــرێ لــە توخمــی ملمالنــێ بــەدەر نییــە،
شكســپیر یەكێــك بــوو لــەو نووســەرانەی كــە توخمــی
ملمالنێــی بــە شــێوەیەكی زۆر ڕوون لەنێــو دەقەكانــی
تەوزیــف دەكــرد ،بەتایبەتــی ئــەو دەقانــەی بــاس
لــە دۆخــی ملمالنــێ لەســەر دەســەاڵت لەنێــو تــاك و
كۆمەڵگەكانــدا دەكرێــت()٣
(شــیلەر ماخــەر) بیرمەنــدی ئەڵمانــی پێــی وایــە:
كــە دەق ناوەندێكــی زمانییــە ،فیكــری نووســەر
بــۆ خوێنــەر دەگوێزێتــەوە ،زمــان ئــەو چوارچێــوە
و زەمینەیــه ،كــە نووســەر كاری تێــدا دەكات ،بــۆ
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
تێبگــەن ،ئەوجــا دەبێــت نووســەر لــە ســنوورێكی
دیاریكــراودا زمانــی ئاخاوتــن تێكبشــكێنێت و
زمانێكــی تایبــەت بــە زمانــی دەق بەرهــەم بهێنێــت،
ئەگینــا كــردەی تێگەیشــتن و ڕاڤەكــردن وەك
پێویســت ڕۆڵــی خۆیــان نابینــن( )٤(.میراودەلــی،
 .)٢٠٠٨،٥٥لێرەدایــە كــە جوانــی دەق بەهــۆی ئــەو
تێگەیشــتن و ڕاڤەكــردن و شــیكردنەوەوە لەنێــو
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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
نــاكات دەقێكــی بێگانەیــە و پێوەنــدی بــە ئــەوەوە
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
و بەرپرســیاریەتی دەكەونــە پێــش هەڵبژاردنــەوە،
چونكــە پرۆســەی گــەڕان و خوێندنــەوە و خــۆ یەكالیــی
كردنــەوەی دەرهێنــەر لەبــارەی دەقێــك و دڵنیابــوون
لێــی دەكەوێتــە پێــش ئــەو قۆناغــەوە ،بۆیــە ئــەرك
و كاری دەرهێنــەر وەك بەرپــرس و سەرپەرشــتیار
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
بــوو ،واتــە نمایشــەكە بــە شــێوەیەكی گشــتی
ســەركەوتووە ،هــەر بۆیــە (هارۆڵــد كلێرمــان) لــە
كتێبەكەیــدا (دەربــارەی دەرهێنانــی شــانۆیی) دەڵێــت:
(پێویســتە دەرهێنــەر بەهــای ئارامــی لــە دەروونــی
خۆیــدا بڕوێنێــت ،ئارامــی لەگــەڵ ئەوانــەی دیكــەدا و
لەگــەڵ خۆیــدا ،پێویســتە بــڕوای بــە خــۆی هەبێــت،
هەروەهــا بــەوەی كــە دەیــكات ،بــەاڵم پێویســتە
ئەوەیــش بزانێــت كــە ئەویــش شــایانی ئەوەیــە هەڵــە
بــكات و مەزنــدەی خــراپ بخاتــەڕوو.
دەرهێنــەر ئەركێكــی ســەربەخۆی هەیــە ،بــەاڵم
دەرهێنــەر وەك هەركەســێكی دیكــە لــە شــانۆدا
پێویســتە پشــت بــە هاوكارانــی ببەســتێت كــه
لەگەڵیــدا كاردەكــەن .بــۆ نموونــە كاتــێ كــە
نووســەر دەقێــك بەرهــەم دێنێــت شــتانێكی تێــدا
دادەنێــت ،ئەوجــا ئەگــەر هــات و ڕێژەییــش بێــت لــە
بیرۆكــەی دەرهێنــان( ،لەســەر ئــەو بنەمایــەی كــە
ئــەو) لــەو كاتــەی كــە دەقەكــەی تێــدا دەنووســێت
لــە ئەندێشــەیدا وای دەبینێــت كــە لەســەر تەختــەی
شــانۆیە ،بۆیــە تێڕوانینێكــی دەرهێنــان لەنێــو
دەقەكەیــدا جــێ دێڵێــت ،تــا ئەكتەرەكانیــش بــە
جۆرێــك لــە جــۆرەكان بەشــداری لــە دەرهێنانــدا
لەمیانــەی مەزاجــی سروشــتی و لێهاتوویــی و
ئەزمــوون و ئەندیشــە و ڕووداوەكانیانــدا دەكات.
ش كــە
(هارۆڵــد كلێرمــان) دەڵێــت ،دەرهێنــەری بــا 
ئەكتــەر لەپێنــاو بەشــداریكردنیدا ئاراســتە دەكات.
پشتبەســتنی زێدەڕۆیانــە لەســەر دەرهێنــەر كارێكــی
هەڵەیــە بــۆ هەریەكــە لــە ئەكتــەر و كاری شــانۆیی.
ئەگــەر كەمێــك بــۆ دواوە بگەڕێینــەوە و بــە
دیاریكراویــش ســەرەتای ســەدەی نــۆزدەم ،دەبینیــن
كــە ئەكتــەری ســەرەكی (پاڵــەوان) دابەشــكردنی
ئەكتەرەكانــی دیكــەی لەســەر شــانۆدا داســەپاندووە،
هــەر ئەویــش هەمیشــە لــە ناوەڕاســتدا دەوەســتا،
هەروەهــا دەبــوو ئەكتەرەكانــی دیكــە جووڵەكانیــان
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دەرهێنــەر ئەژماردەكرێــت ،وەك بەرپرســی یەكــەم،
چونكــە دەرهێنــان وەك پرۆســەیەكی گشــتگیر
هەمــوو ئەوانــە لەخۆدەگرێــت ،هەرچەنــدە هــەر
یەكەیــان كەســی بەرپــرس و ئەنجامــدەری تایبــەت
بەخــۆی هەیــە ،بــەاڵم هیچیــان بەبــێ پــرس و ڕاوێژی
دەرهێنــەر ئەنجــام نادرێن ،بۆیە بەشــێكی ســەركەوتن
و ســەرنەكەوتنیش بــەر دەرهێنــەر دەكەوێــت.
دەتوانیــن بڵێیــن بــە شــێوەیەكی گشــتی نمایشــی
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
خــوارەوەدا دەردەكەێــت:
 هەڵبژاردنــی یاســا گشــتییەكانی جوانــی لەالیــەندەرهێنــەرەوە :ڕووداوی ،تیورەكانــی یاری ،تیورەكانی
كۆمەاڵیەتی...تاد.
 گونجــاوی لــە تاقیكردنەوەكانــی خــاوەن سروشــتیبەرنامــەدار ،كــە پێوەنــدی لەگــەڵ بەكارهێنانــی
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
بــە شــێوەیەكی پــان بــۆ داڕێــژراو لەســەر چەنــد
ئاراســتە و ڕێبازێكــی هونــەری كاری كردبــوو ،وەك
ڕێبــازی دەروونــی كوســتانتین ستانیسالڤســكی و
بیۆمیكانیكــی مایرهۆڵــد و واقیعیەتــی ســاكس مینگن
و ماكــس ڕاینهــارت و ئەنــدرێ ئەنتــوان و ئەزمــوون
و شــارەزایی خۆشــی پشــكێكی زۆری بەركەوتبــوو.

لەگــەڵ جووڵــەی ئەكتــەری ســەرەكیدا بگونجێنــن،
بــەم شــێوەیە خەڵكــی دەهاتــن بــۆ ئــەوەی ئــەو
پیــاوە گەورەیــە ببینــن كــە ڕۆڵەكــەی جێبەجــێ
دەكات.
دەرهێنانــی شــانۆیی پێــش (میگــن) بــەم شــێوەیە
بــووە ،بــەاڵم لەگــەڵ نوێبوونــەوەی گرنگیــدان بــە
الیەنــی هونەریــی شــانۆیی و لەگــەڵ زیادبوونــی
ڕیــگای تەكنیكــی بــۆ ئەنجامدانــی كاری شــانۆیی
نموونەیــی و گرنگییەكــەی لەســەر تەختــەی
شــانۆدا ،وای لــێ هــات كــە دەبــوو دەرهێنەرێكــی
هەبێــت كارەكــە ئاراســتە بــكات ،لەگــەڵ ئــەوەی
كــە توخمەكانــی بەرهەمهێنــان لەنێــو بەرهەمێكــی
شــانۆیی ڕاســتەقینەدا كۆبوونەتــەوە ،هــەر بۆیــە بووە
پێویســتی ،كــە كەســێك هەبێــت كارە شــانۆییەكە
بــەرەو ئامانجەكــەی ئاراســتە بــكات ،لەبــەر ئــەوە
دەرهێنــەری هاوچــەرخ دەركــەوت.
نمایشــی شــانۆیی (گێــژەن) شــوێن دەســتی
دەرهێنەرێكــی بەســەلیقەی پێــوە دیــارە ،بینــەر زۆر
بەجوانــی هەســت بــە پرۆســەی دەرهێنــان دەكات،
هیــچ جووڵەیەكــی ئەكتــەرەكان لــە بچووكتریــن بــۆ
گەورەتریــن بەبــێ هــۆكار و هەڕەمەكــی و لەخــۆوە
نەبــوو و هــەر هەمــووی بــە حیســابكردنێكی وردی
دەرهێنــەر بەڕێوەچووبــوون و ڕێكخرابــوون ،هەمــوو
دیالۆگــەكان لــەڕووی دەربڕیــن و ئــاواز و بــەرزی و
نزمــی و شــێوە و شــێوازەوە كاری لەســەر كرابــوو،
هەتــا ئــەوەی لــە ڕســتەیەك ،یــان پەرەگرافێكــدا،
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
لەالیــەن دەرهێنــەر و جێبیەجێكارانــەوە كاری
سینۆگرافیا – دیكۆر
باشــیان لەســەر كرابــوو و تــا ئاســتێكی زۆر بــاش
ســینۆگرافیا وەك ئەنــدازەی هونــەری و جوانــی
ســەركەوتوو بــوون ،هەرچەنــدە هــەر یەكــە لەوانــەش
كەموكــووڕی و تێبینییــان لەبــارەوە هەبــوو ،كــە نمایشــی شــانۆیی ئەژماردەكرێــت ،بەتێگەیشــتنێكی
لەكاتــی باســكردنی هــەر یەكەیــان دەیانخەینــەڕوو ،گشــتی بریتییــە لــە هەمــوو ئــەو شــتانەی بۆ نمایشــی
كــە ئــەوەش بــە خاڵــی ئەرێنــی و نەرێنــی لەســەر 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
و ئاڵــۆزدا ،كــە لەچوارچێــوەی هەمــوو نەخشــە
پێكهاتووەكانــی نمایشــی شــانۆیی ئامادەكــراوە .بــە
هیــچ شــێوەیەك نابێــت ئەركــی گوزارشــت و جوانــی
و هێمایــی و خورپەیــی ســینۆگرافیا بشــاررێتەوە،
چونكــە ئــەوە ئەوەیــە ،كــە بــوار بــ ۆ توانایــی
گونجانــی گوزارشــتكار و هێمایــی و خورپەیــی بــۆ
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
لەگــەڵ چەنــدان هونــەر و زانســت و پیشــە دەچنــە
نێــو یەكــەوە و دەگونجێــن ،وەك هونــەری نوانــدن،
ماكیــاژ ،دورمــان ،ئاســنگەری ،دارتاشــی ،كارەبایــی،
هونــەری میوزیــک ،هونــەری شــێوەكاری و چەنــدان
هونــەر و پیشــە و تەكنیكــی دیكــە ،هــەر هەموویــان
لەچوارچێــوەی سیســتمێكی بنیــادی ئاوێتــەدا لەگــەڵ
یەكدیــدا دەگونجێنرێــن .هەمــوو ئەوانــەی ئایكۆنــی
بینــراو و هێمایــی و موجــەڕەدن دەگرێتــەوە ،واتــە
هەمــوو ئەوانــەی كــە ســینۆگرافیا پێكدەهێنــن ،كــە
ی گوزارشــتكارانەیە ،كەواتــە نمایشــەكە
هێمایەكــ 
بــە گشــتی دەبێتــە وێنەیەكــی خــاوەن ڕەهەنــدی
گوزارشــتئامێز.
بــە شــێوەیەكی گشــتی ســینۆگرافیای شــانۆ لەســەر
(ئەندازیــاری شــانۆیی و شــتی دیكــەی وەك فــەزا كــە
پەیكەرەكــەی دەبەســترێتەوە بــە ئەندێشــەی جوانــی
و داهێنــان چڕدەبێتــەوە .بــە زۆری پێناســەكردنی
ســینۆگرافیا ،یــان بــەالی كەمــی تێگەیشــتنەكەی و
تێگەیشــتنی واتاكــەی لــە چوارچێــوەی پێكهاتــەی

شــوێنی شــانۆییدا و چۆنیەتــی پڕكردنــەوەی بۆشــایی
و دروســتكردنی فــەزای جوانیــدا دەكریــت ،بــەو پێیەی
توخمــی بەســتنەوەیە لەنێــوان هەمــوو پێكهاتەكانــی
وەك نمایــش و بینــەر و ئەكتــەر ،هەروەهــا لــە نێوانــی
دەق و نمایــش لــە خاڵێكــی دیاریكــراودا ،ئەویــش
شــوێنی شــانۆییە).
بێگومــان ســینۆگرافیای شــانۆیی هەمــوو تواناییەكانی
هونــەری و تەكنیكــی و جوانــی بــۆ دروســتكردنی
نمایشــی شــانۆیی بەكاردەهێنێــت ،كــە بۆچوونــە
هونەرییەكانــی دەرهێنەریــش دەردەخــات و زەق
دەكاتــەوە .بــەو هۆیــەوە نمایــش دەبێتــە ئاماژەیەكــی
واتایــی ،لەمیانــەی ئــەو هێمایانــەی كــە وێنــەی
گشــتی ســینۆگرافیا دەردەدات ،بــۆ ئــەوەی ئامادەیــی
پێوەنــدی نێــوان (دال و مەدلوول)مــان بــۆ بخاتــەڕوو،
لــە چوارچێــوەی ئامــاژەدا بــاس كــراوە جیاوازەكانــدا.
لــە هێمــای ئاماژەیــی بــۆ هێمــای ڕەمــزی موجــەڕەد،
هەروەهــا ئاماژەكانــی دیكــەی واتایــی گوزارشــتكار
لــە میانــەی چوارچێــوەی درامــی ئاهەنــگ و دیمەنــی
شــانۆییدا.
دیزاینــەری ســینۆگرافیای (گێــژەن) هونەرمەندێكی
دیــار و ناســراو و بــە ئەزموونــە ،كــە لــە مــاوەی
ژیانــی هونەریــدا كاری لەگــەڵ چەنــدان دەرهێنــەری
جیــاواز و لــە كات و شــوێنی جیــاوازدا بــۆ نمایشــی
جیــاواز لــە ڕووی ڕێبــازی نووســین و دەرهێنــان و
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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چەقبەســتووی هەبێــت ،بەڵكــوو لــە هــەر كارێكــی
هونەریــدا نوێكردنــەوە و داهێنــان و موفاجەئــەی
خــۆی پێیــە ،ئــەو هونەرمەنــدەش (شــیراز عەزیــز)
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
ســینۆگرافیایە بــە شــێوەیەكی جوانتــر و هونەریتــر
و لــەوەی كــە هەبــوو و لــە توانایــی و ئەزموونــی
(شــیراز عەزیــز) چــاوەڕێ دەكرێــت دروســت كرابایــە،
دەكــرا پێكهاتــەی ســەر پشــتی كەشــتییەكە چەنــد
شــتێكی دیكــەی لەخــۆ گرتبایــە و زیاتــر گوزارشــتی
لــە تێكشــكان و گەورەیــی كارەســاتی پێــش ڕوودانــی
ڕووداوەكانــی نێــو دەقەكــە كردبایە ،هەروەها شــوێنی
نواندنــی بــەو شــێوەیە بەرتەســك نەكردبایــەوە
(هەرچەنــدە ئــەوە بــە تەنیــا بــۆ ئــەو ناگەڕێتــەوە
و دەرهێنەریــش دەگرێتــەوە ،چونكــە لەوانەیــە ئــەوە
داواكاری ئــەو بووبێــت) ،چونكــە لەكاتــی نواندنــدا
جۆرێــك لــە تێكچــڕژان و بەریەكەوتــن و لەقاڵبدانــی
ئەكتــەرەكان بــەدی دەكــرا ،هەروەهــا توانایــی
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
مەزنتركردنــی كارەكەیــە.
ڕووناكی

تەكنیكــی ڕووناكــی بــە تەكنیكێكــی دەوڵەمەنــد
و تەواكــەری تەكنیكەكانــی دیكــەی نمایشــی شــانۆ
دادەنرێــت ،هەروەهــا نمایــش بەهــۆی تەكنیكــی

ڕووناكــی دەوڵەمەنــد و كارا دەبێــت ،كاریگەریــی
لەســەر ســەركەوتنی دیمەنــە شــانۆییەكان هەیــە،
سەرنجڕاكێشــییەكی تایبەتــی بــە وێنــەی شــانۆیی،
بــە بینــەران دەبەخشــێت ،ڕووناكــی بــە هەمەچەشــنی
ســەرچاوەكانی ڕووناكــی و كلیــل و گڵۆپــەكان و
پێشــكەوتن و پەرەپێدانــی تەكنیكەكانــی گرنگــی
پەیداناكــەن ،بەڵكــوو بەهــۆی مامەڵەكردنێكــی
هۆشــیارانە و دیراســە بــۆ كــراو لەگــەڵ هەمــوو
ئــەو زانســت و تەكنیكــە بــە شــێوەیەكی ڕاســت
و هونەریانــە گرنگــی پەیــدا دەكات و گرنگــی بــە
نمایشــەكەش دەدات .ڕووناكــی شــانۆیی بریتییــە
لــە زمانێكــی هونــەری كــە زانســت و زانیــاری بــە
شــێوەیەكی دیراســەكراو و دیاریكــراو نەخشــەی بــۆ
دەكێشــرێت ،بــۆ ئــەوەی گوزارشــت ،یــان دۆخێكــی
دەروونــی دیاریكــراو و مەبەســتدار بــە نمایشــەكە
ببەخشــێت.
یەكــەم شــت كــە لەســەر تەختــەی شــانۆ دەبینرێت
و بەرچــاو دەكەوێــت ڕووناكییــە ،ڕووناكــی یەكــەم
تەكنیكــە كــە ئیحایــەك بــە بینــەر دەدات دەكرێــت
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
ئــەو كەشــە درامییــە جــوان و مەبەســتدارە لەگــەڵ
ئەكتــەر و كاریگەرییــە دەنگییەكاندا...تــاد
بــە شــێوەیەكی ڕوون دەتوانرێــت گوزارشــت لــە
كاتــی ڕووداوەكان (شــەو ،ڕۆژ ،وەرزی زســتان،
وەرزی هاویــن... ،تــاد) بكرێــت ،هەروەهــا بــۆ
شــوێنیش بەهەمــان شــێوە بــۆ نموونــە (كۆشــك،
یاریگــە ،شــار) دەتوانرێــت وێنــا بكرێــن.
لەگــەڵ ئەوەشــدا تێڕوانیــن ڕوون نییــە ،هەمــوو
ئــەو شــتانەی دیزاینــەری دیمەنــەكان گرنگییــان
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
شــانۆییەدا زیــاد بــكات ،یــان ئــەو دۆخــە الببــات،
ڕووناكــی دروســت پاڵپشــتی و هێــز بــەو دۆخــە
بنەڕەتییــەی دیمەنــە شــانۆییەكە دەبەخشــێت،
هەروەهــا ڕووناكــی جوانــی بــە دیمەنــە شــانۆییەكە
دەبەخشــێت و جوانــی دەکات ،لــە دۆخێكــدا كــە
دیمەنەكــە لــەالی بینــەر پێشــوازی لــێ نەكــرا،
ئــەوە ڕووناكــی ڕێگــە بــە ســەرنج و هۆشــی بینــەر
نــادات كــە پەرشــوباڵو بێــت و لــەكارە شــانۆییەكە
دووركەوێتــەوە ،هەروەهــا دیمەنی جــوان ناتوانرێت بە
جــوان دابنرێــت ،تەنیــا ئەگــەر هــات و ڕووناكییەكــی
ڕاستودروســتی بــۆ بەكارنەهاتبــوو و ڕووناکــی
نەكردبێتــەوە ،هەنــدێ جــار دەكرێــت دیمەنەكــە لــە
ڕووی نەخشــە بــۆ كێشــانیەوەالوازبێــت ،یــان لــە
ڕووی جێبەجێكردنــەوە الوازبێــت ،بــەاڵم بــە هــۆی
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
و پێكهاتەكانــی ســەر شــانۆی ڕوونــاك كردبــووەوە،
تەنیــا لەكاتــی كۆتایــی بەشــەكان دەكوژایــەوە و
لــە كاتــی دەســت پێكردنــەوەی بەشــێكی دیكــەدا
دادەگیرســایەوە ،لــە كاتێكــدا دەتوانــرا بــە هــۆی
ئــەو تەنكنیكــەوە جوانــی و چێــژ و گوزارشــتەكانی
ئەكتــەرەكان چەنــد قــات بــكات و ببێتــە هاوكارێكــی
گــەورە بۆیــان ،چونكــە ئەكتــەرەكان بــە چەنــدان
دۆخــی دەروونــی و جەســتەیی جوداجــودادا تێپەڕین،
كــە دەكــرا بــۆ هــەر دۆخێــك ڕەنگێــك بەكاربێــت و
گوزارشــت لــەو دۆخــە دەروونییــەی كارەكتەرەكــە

بــكات ،یــان دیمــەن و كەشــەكان هەمەچەشــن و
جــودا بــوون ،دیســان بەهــۆی ڕووناكــی دەتوانــرا
بینــەران بــۆ نێــو ئــەو كەشــە هونــەری و شــانۆییە
پەلكێــش بكــەن و چێــژ و جوانــی و واتــای زیاتریــان
پــێ ببەخشــن ،بــەاڵم ڕووناكــی هــەر وەك خــۆی بــە
وەســتاوی و چەقبەســتوویی مایــەوە و نەمانبینــی
ئــەو گۆڕانكارییانەمــان بــۆ دروســت بــكات..
میوزیک

زمانــی میوزیــك زمانێكــی جیهانییــە ،كاریگــەری
فیكــری و ســایكۆلۆژی و ئیســتێتیكی بەســەر ناخــی
مرۆڤەكانــدا هەیــە .لــە هونــەری شــانۆدا میوزیــك
و كارتێكــەرە دەنگییــەكان توخمێكــی ســەرەكین
بــۆ تەواوكــردن و پێكهێنانــی نمایشــی شــانۆیی و
كاریگــەری زۆری بــۆ پڕكردنــەوەی فــەزای دیمەنــە
شــانۆییەكان و ڕاكێشــانی هەســت و ســۆزی بینــەر
بــۆ نێــو نمایــش هەیــە ..میوزیــك و كارتێكــەرە
دەنگییــەكان ڕۆڵێكــی گرنــگ لــە نمایشــی شــانۆییدا
لەســەر بنەمایەكی زانســتی و هونەری و ئیســتێتیكیدا
دەبینــن بــۆ نموونــە :تەوزیفكردنــی میوزیــك و
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 ملمالنێــی نیــوان كارەكتەرەكان
هــەر لــە ســەرەتاوە تــا كۆتایــی نمایــش .دیاریكردنــی
ڕیتمــی (إیقــاع) دیمەنــە شــانۆییەكان ،بەســتنەوەی
ڕووداوەكانــی دەرەوە بــە ڕووداوەكانــی ســەرتەختەی
شــانۆ و پڕكردنــەوەی بۆشــایی لــە فــەزای شــانۆدا.
ڕاكێشــانی هەســت و ســۆزی بینــەر بــۆ نــاو نمایــش.
خوڵقاندنــی كەشــوهەوایەكی درامــی و ســایكۆلۆژی
لــە پێشــبینیكردنی ڕووداوەكانــی سەرشــانۆ پێــش
ڕوودانیــان.
پێویســتە ئــەو پارچە میوزیكانەی كــە بەكاردەهێنرێن
لەگــەڵ ڕیتــم و ڕووداو و جووڵــەی دیمەنە شــانۆییەكاندا

ژ (٢٠٢٢ /٦ - ٥ /٥ )٢٩٦ /٢٩٥

134

بگونجێــن .بەكارهێنانــی گۆرانــی غەمگیــن و ســۆزدار
لــە نمایشــێمکی تراژیدیاییــدا ،هەروەهــا گۆرانــی شــادی
و دڵڕفێــن لــە کارێکــی كۆمێدیــدا .بەكارهێنانــی ســروود
و گۆرانــی لــە الیــەن (كۆرس)ـــەوە لــە نمایشــێکی
كالســیكی و ئاهەنگســازیدا .بەكارخســتنی گۆرانــی
فۆلكلــۆری و ڕەســەن لــە نمایشــدا .دانانــی میوزیكــی
تایبــەت بــۆ نمایشــی شــانۆیی ،كــە گوزارشــت لــە
شــێوه و ناوەرۆكــی نمایــش بــكات .بەكارهێنانــی
دەنگــی ئەكتــەر بــە تایبەتــی ئــەو ئەكتەرانــەی دەنگیان
خۆشــە و دەتوانــن لەگــەڵ میوزیكــدا ئــەدا بكــەن.
شــانۆ بەبــێ توخمــی میوزیــك وەك جەســتەیەكی
بێگیانــە و ناتوانێــت بەبــێ میوزیــك جووڵــە بــكات و
نەشــونما بــكات ،چونكــە میوزیــك ئــاواز و ڕیتــم و
هارمۆنیایــە ،پــردی پەڕینــەوەی ئەكتەرەكانــە بــۆ نــاو
دنیــای جوانــی .هــەر میوزیكــە دەتوانێــت ئەودیــوی
ڕووداوەكانــی دەرەوەی تەختــەی شــانۆ بــە بینــەر
ئاشــنا بــكات و ڕووناكــی پــێ ببەخشــێت.
(مایرهۆڵــد) دەڵێــت پێویســتە گونجانێكــی تــەواو
لــە نێــوان ئــەدای ئەكتــەر و میوزیكــدا هەبێــت،
چونكــە میوزیــك دەتوانێــت ڕیتمــی ئەكتــەر بگۆڕێــت
بــۆ ئــەداو جووڵــەی جوراوجــۆر ،كــە ئەمــەش
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
بەردەوامــە.
(برێخــت) توانایــی خــۆی بۆ گۆڕینــی ڕۆڵی میوزیك
لــە نمایشــی شــانۆییدا بەكارهێنــا ،بەكارهێنانــی
میوزیــك الی ئــەو بــۆ ئــەوە نەبــوو ڕووداوەكان
گەرموگــوڕ بــكات ،بەڵكــوو بــۆ ئــەوە بــوو مانــا بــەو
قســانەی ببەخشــێت كــە لەســەر شــانۆ دەکرێــت،
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
شــێوەیەكی نــوێ میوزیكــی لــە شــانۆدا بەكارهێنــا.

(بــرۆك) بــۆ خوڵقاندنــی كەشــوهەوایەكی درامــی و
ئاهەنگســازی لــە هەندێــك نمایشــدا كۆرســی وەك
(كــۆڕاڵ) بەكاردەهێنــا ،هەروەهــا ئامێــری میوزیكــی
ئەلكترۆنــی بەكاردەهێنــا و میوزیكژەنــەكان چەنــدان
ئاوازیــان بــە تێكەڵكــردن لەگــەڵ كارتێكــەرە
دەنگییــەكان دەژەنــی ،بــۆ ئــەوەی بتوانێــت
چەنــد تابلۆیەكــی وێنەیــی بخوڵقێنــێ ،میوزیــك
بەشــدارییەكی گاریگــەر لــە خوڵقاندنــی كەشــوهەوای
ســایكۆلۆژی و ملمالنێــی درامــی و دەستنیشــانكردنی
كات و شــوێن و دەالالتــی ڕەمــزی و جوانكاریــی
دیمەنــە شــانۆییەكاندا دەكات .میوزیــك و كارتێكــەرە
دەنگییــەكان بەشــداری لــە گەیاندنــی پەیــام و
ئامانجــی نمایــش لــە ڕووی فیكــری و فەلســەفی و
ئیســتێتیكیدا دەكــەن.
ئــەو شــوێن و دۆخانــەی لــە نمایشــی شــانۆیی
(گێــژەن)دا میوزیکــی تێــدا بەكارهاتبــوو  ،زۆر گونجاو
و چێژبەخــش و پــڕ لــە واتابــوون و ئیســتێتیكایەكی
زۆری بــەو دیمەنــە شــانۆییانە بەخشــیبوو ،ئــەو
دۆخ و هەڵوێســتانەش بــە حیســاب و ژمــاردن ســێ
جــار بەكارهاتبــوو ،كــە هــەر جــارەی لــە نێــوان
یــەك بــۆ دوو خولــەك دەبــوون ،هەروەهــا دەنــگ و
ئــاوازی ئەكتەرەكانیــش ســێ بــۆ چــوار جــار و لــە
دۆخــی گونجــاو و پــر لەواتــا بەكارهاتبــوو ،واتــە بــە
هەمــووی حــەوت بــۆ هەشــت خولــەك لــە میانــەی
هەشــتا خولەكــی نمایشــەكەی پێكهێنابــوو ،ئەمــەش
ئەگــەر بــەراورد بكەیــن ڕێژەیەكــی زۆر كەمــە،
هەرچەنــدە كەمــی و زۆری مــاوەی بەكارهاتــووی
میوزیــک لــە نمایشــی شــانۆییدا پێــوەری ســەركەوتن
و ســەرنەكەوتنی نمایشــەكە ناگەیەنێــت ،بەڵكــوو
چۆنیەتــی بەكارهێنــان و مامەڵەكــردن لەگــەڵ ئــەو
تەكنیكــەی دەكرێــت دەبێتــە پێــوەری ســەركەوتنی
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
و چێژبەخشــتر بكردایــە ،چونكــە دەتوانــرا لــە
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چەنــدان شــوێن و هەڵوێســت و دۆخ و دیمەنــی دیكــەدا
میوزیــک بەكاربهاتەیــە و ســوودی لــێ وەربگیرابایــە،
بــەاڵم تێنەگەیشــتم بۆچــی دەرهێنــەر هــەر بــەو
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
و خۆشــی لــە چــی وەرگرتــووە و چ شــتێكی بــەالوە
جــوان و ســیحری بــووە و سەراســیمەی كــردووە.
ئەكتەر

ئــەوەی ئاهەنگــی شــانۆیی دروســت دەكات وەك
بنەمایــەك كــە بەدیلــی ئامــادەی بەرانبــەر ئامادەیــی
ئــەو نییــە ئەویــش (ئەكتــەرە) ،بەڵــێ ئەكتــەر
جەســتەی دەخاتــە خزمەتــی نمایشــی شــانۆیی ،كــە
ئــەو ســەرتەختەیە بــە ئامادەیــی و گوازەگــواز و
جووڵــە گوزارشــتییەكانی پڕدەكاتــەوە ،بەپێــی ئــەو
تێڕوانینــە هونــەری و درامییــە نمایشــی ڕێپێــدراوی
تەواوەتــی ،بەهــۆی دینامیكییەتــی جەســتەی
شــانۆیی ،جووڵــە و گوزارشــتەكان ئەنجــام دەدات،
دیمــەن و ئاهەنــگ دروســت دەكات ،كــە ئــەوەش
بــەرەو تۆڕێكــی ئاڵــۆزی پێوەنــدی و ئامــاژە و
ڕەمــز و گوزارشــت دەچێــت ،دەســتكاری نەكردنــی
ئــەو شــێوە جوانــەی كــە ئەكتــەر بــە گوزارشــتی
جەســتەی لەگــەڵ هەمــوو پێكهاتەكانــی جوانــی و
ســینۆگرافیا بــۆ نمایشــی شــانۆ دروســتی كــردووە.
ستانیسالڤســكی پێــی وایــه ،كــە ئەكتــەر پێویســتە
لەگــەڵ ڕۆڵەكەیــدا لەســەر تەختــەی شــانۆ بژێــت،
نــەك نوانــدن بــكات ،ئەمــەش وادەكات ئەكتەرەكــە
لەســەر تەختــەی شــانۆ زینــدوو و ڕاســتگۆبێت،
لەگــەڵ مەرجــی بوونــی هەڕەمەكیــدا ،لێــرەدا داهێنان
لــەالی ستانیسالڤســكی خــۆی مــەاڵس داوە (دەبێــت
ئەكتــەر ئاســایی بێــت) لەكاتــی بەرجەســتەكردنی
كەســێتییەكەدا كــە ئــەوەش گرنگتریــن خەســڵەتی
ســەركەوتنی ئەكتــەرە.
ڕێگاكــە ،یــان بەرنامــەی ستانیسالڤســكی لەوانــەی

پێــش خــۆی جیاوازبــوو ،بەهــۆی ئــەوەی مەبەســتی
نەبــووە لێكۆڵینــەوە لــە ئەنجامەكانــی كۆتایــی
داهێنــان بــكات ،بەڵكــوو مەبەســتی شــیكردنەوەی
ئــەو پاڵنەرانــەی بوونەتــە هــۆی جێبەجێكردنــی ئــەو
ئەنجامانــە بــكات ،لەمیانەیــدا كێشــەی بااڵدەســتیی
هۆشــیارانە بەســەر پرۆســەی داهێنانــی نــا هۆشــیاری
چارەســەركرد .لــە میانــەی هەنگاوەكانــی بەرجەســتەی
ئۆرگانــی كــە ئەكتــەر بــۆ كەســێتی پێیــدا دەڕوات
كــە نــاوی نــاوە (هونــەری ژیــان) ،ئەمــەش واتــای
پرۆســەی دروســتكردنێکی نوێیــە لەالیــەن ئەكتــەرەوە
بــۆ كەســێتییەكە ،یــان ئەكتــەر بەپێــی لێكۆڵینــەوەی
دەروونناســیانە بــۆ كەســێتییەكە لە میانەیــدا دەگۆڕێت
بــۆ كەســێتییەكی دیكــه ،كــە خــۆی لــە كەســێتییەكە
بــە هەمــوو خەســڵەتەكانییەوە دەبینێتــەوە.
هــەر چوار ئەكتــەری بەرجەســتەكەری كارەكتەرەكانی
شــانۆیی (گێــژەن) تــا ئاســتێكی زۆر بــاش ســەركەوتوو
بــوون و توانییــان بــە ئەدایەكــی جــوان و دروســت
ڕووداو و كارەكتەرەكانــی دەقەكــە پئێشــكەش بكــەن،
كــە بێگومــان بــە ئاســت و ڕێــژەی جیــاواز ،كــە
ئەمــەش شــتێكی سروشــتییە و لــە هەمــوو نمایشــێكدا
ئەوەمــان بەرچــاو دەكەوێــت ،كــە ئــەدای ئەكتەرێــك
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
هەریەكەیــان بەپێــی ئــەو ئاراســتە و ڕێبــازە ئــەو
كارەكتــەرە بەرجەســتە و یــاری بــكات ،بــۆ نموونــە
لەســەر ئــەو كارەكتــەرەی (ئومێــد ڕەزا) بەرجەســتەی
كردبــوو ،بەپێــی ڕێبــازی بایۆمیكانیكــی مایرهۆڵــد كاری
كردبــوو ،بۆیــە ئــەو ئەکتــەرە لــە ئەكتەرەكانــی دیكــە
زیاتــر پشــتی بــە جەســتە و جووڵــەی ئەندامەكانــی
جەســتەی بەســتبوو جەســتەی بــە شــێوەیەكی بەرچــاو
خســتبووە خزمەتــی دەربڕینەكانــی ،هەرچەنــدە
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ئەدایەكــی جــوان و ســەركەوتووانەی پێشــكەش كــرد،
بــەاڵم ئەگــەر زیادەڕۆیــی زۆری لــە جووڵــە و دەنــگ و
دەربڕینەكانــدا نەكردبــا ،ئــەوە ئــەدای باشــتر دەبــوو،
چونكــە زیادەڕۆیــی و زۆر پێوەنانــی پێــوە دیاربــوو و
لــە ســنووری لۆژیــك و واقیعــی تێپەڕاندبــوو.
ئــەو كارەكتــەرەی (هونــەر تاهیــر) بەرجەســتەی
كردبــوو ،بەپێــی ڕێبــازی دەروونــی ستانیسالڤســكی
كاری لەســەر كرابــوو ،كــە زیاتــر پشــتی بــە نــاخ و
هەڵچــوون و پاڵنەرەكانــی نــاخ و دەروون و نــاوەوەی
بەســتبوو ،ئەوانــه بووبوونــە هــۆی دەربڕیــن و
جووڵــە و هەڵســوكەوت و كاردانەوەكانــی ،هەســتت
بــە كاریگەریــی جیهانــی نــاوەوەی لەســەر الیەنــی
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
لــە هەندێــك هەڵوێســت و دۆخــدا ســاردبوونەوە و
ئاســایی بوونــەوە بــەدی دەكــراو هەســت بــە هاتنــە
دەرەوە لەنێــو ئــەو جیهانــەی نــاوەوە دەكــرا ،كاتێــک
دەهاتــە دەرەوە ،نواندنەكــەی ڕووكەشــانە بــوو..
كارەكتــەری خزمەتكارەكــە (پێشــەوا ناســیح)
بەرجەســتەی كردبــوو ،بەپێــی هــەردوو ڕێبــازی
پێشــەوە كاری لەســەر كرابــوو ،واتــە بایۆمیكانیــك
و دەروونــی (مایرهۆڵــد و ستانیسالڤســكی) ،بــە
تێكەڵكردنــی ئــەو دوو ڕێبــازە نواندنێكــی ئاوێتــەی
دروســت كردبــوو ،چونكــە (پێشــەوا ناســیح)
بــه كاریگــەری نــاخ و بیركردنــەوە و دەربڕینــە
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
دەروونییــەی بــە جووڵــە و ئەندامەكانــی جەســتەی
دەردەبــڕی و نواندنێكــی جوانــی بــە تەنســیقێكی
جــوان و چێژبەخــش پێشــانی بینــەران دابــوو.

كارەكتــەری (پۆســتەچی) كــە لەالیــەن (فەرمــان
مەحموود)ـــەوە بەرجەســتە كرابــوو ،بەپێــی ڕێبــازی
واقیعــی كاری لەســەر كرابــوو ،كــە بــە نواندنێكــی
سروشــتی و واقیعیانــە توانیبــووی تــا ئاســتێكی
بــاش ڕۆڵــی ئــەو كارەكتــەرە بەرجەســتە بــكات،
بــەاڵم دەتوانــرا لەڕێــی نواندنــی ئــەو كارەكتــەرەوە
كەشــێكی جوانتــر و چێژبەخشــتر دروســت بكرێــت
و دۆخــە جیــددی و مومیلــەكان بگوێزرێنــەوە بــۆ
دۆخــی كۆمیدیایەكــی ئامانجــدار و بــەرز ،بــەاڵم
فەرمــان مەحمــوود وەك پێویســت نەیتوانیبــوو ئــەو
دۆخــە دروســت بــكات ،هەرچەنــدە هەندێــك هەوڵمان
بینــی و بینــەران هەناســەیەكیان لەنێــو ئــەو دۆخــە
جــددی و پــڕ لــە ژاوەژاوەی دیالۆگــی درێــژ و
تاقەتپڕووكێنــەدا هەڵمــژی و زەردەخەنــە و پێكەنیــن
هاتــە ســەر لێوەكانیــان ،بــەاڵم وەك گوتمــان بــواری
زۆرتــر و زیاتــر هەبــوو ،ئەگــەر ئەكتــەر توانیبــای
بــەكاری بهێنێــت و بیخاتــە خزمەتــی دروســتكردنی
ئــەو كــەش و دۆخــەوە.
لــە كۆتاییــدا دەستخۆشــی و ڕێــزم بــۆ ئــەو ســتافە
جوانــە هەیــە ،هیــوادارم لــە كاركــردن و داهێنــان
بەردەوامبــن و ســاردنەبنەوە ،چونكــە بەردەوامــی
و كاركــردن بــۆ ئــەو قۆناغــەی شــانۆی كوردســتان
و شــاری كۆیــە زۆر پێویســتە و چاوەڕێــی كار و
بەرنامــە و خەڵكــی داهێنــەر و جــوان و خــاوەن
ئۆقــرە و ئارامییــە.
پەراوێزەکان:
 -١دوای ئــەوەی لــە شــاری كۆیــە نمایشــكرا ،لــە ڕۆژانــی
 ٢٠٢١/١٠/١٦ ،١٥لــە شــاری ســلێمانی ش لــە هۆڵــی
كۆمەڵــەی هونەرەجوانــەكان نمایــش كرایــەوە.
 -٢مفهــوم النــص المســرحي ،فطمــة مشــعلة،٢٠١٨ ،
(ئینتەرنێــت).
 -٣عناصــر النــص المســرحي ،فطمــة مشــعلة،٢٠١٨ ،
(ئینتەرنێت).
 -٤ســوود لــە كتێبــی ئیســتێتیكا ،كەمــال میراودەلــی،
چاپــی دووەم ،٢٠٠٥ ،وەرگیــراوە.

ژ (٢٠٢٢ /٦ - ٥ /٥ )٢٩٦ /٢٩٥
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