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هەنگاوە بنەڕەتیەكانی 
بەرهەمهێنانی 
فیلمی دۆكۆمێنت
شاخەوان ئیدریس
 

* ئایا فیلمی دۆكۆمێنتی پێویستی بەسیناریۆ هەیە!؟ 
زۆربـــەی هەرەزۆری لێكۆڵینـــەوەكان و پســـپۆڕان و كـــــۆمپانیاكانی 
بەرهەمهێنان كۆكن لەســـەر ئەوەی كرۆكی سەرەكی فیلمی دۆكۆمێنتی 
تەنها بیرۆكەیە، بەتایبەتیش كاتێك دەرهێنەر یا ئەنجامدەری بابەتەكە 
زانیـــاری و بەڵگە و دۆكۆمێنت لەتوێی بابەتەكەی پێشـــكەش دەكات، 
ئەوەش بەشێوەیەكی زانیاری و سادە و ســاكار، كەواتە گەر بەووردی 
ســـەرنج بدەین بۆمان بەدیار دەكەوێت كە سیناریۆ ) ئەویش كەبریتیە 
لە وەسفكردنی تەواوی فیلمی سینەمایی لەسەر كاغــــەز بە وردەكاری 
پیشـــانداندانی )جوولەو و دیمەن و ئاخاوتن( كەگشـــتیان هێلكاریان 
بۆ دیاریكراوە و دەســـتكردن و پێویستیشـــە دەســـتكردبن( لە فیلمی 
دۆكۆمێنتی پێویســـتی پێنیـە بەڵكو هەر ناشـــێ ســـیناریۆ هەبێ بەو 

هەنگاوەكانی جێبەجێكردنی
كاری فیلمی دۆكۆمێنت:

یەكەم: نووسینی بیرۆكە:
هەڵبـــژاردن و نووســـینی بیرۆكە بەیەكـــەم هەنـــگاو دەژمێردرێت لە 
دروســــتكردنی فیلمـــی دۆكۆمێنتی، لەبەرئەوەی پێویســـتە بیرۆكەكە 
دیاربێـــت كــــــەباس لە چیدەكات چارەســـەری چی دەكات، هەروەها 

باس لە چ كات و شوێنێك دەكات.
بۆ نموونـــە گەر بمانەوێت باس لەراپەرینی كـــورد بكەین دژ بەرژێمی 
بەعس، پێویســـتە كاتەكە دیاربكەین، هەروەها شوێنەكەش، سەرەڕای 
ئەم دووەش چ بیرۆكەیەك هەڵدەبژێرین بۆ ئەوەی گوزارشت لە رووداوەكە 
بكات، لەبەر ئەوەی هیچ كەسێك ناتوانێ لەبابەتێكی دۆكۆمێنتی ماوە 
دیاریكراو، ســـەرجەم رووداوەكان بخاتەڕوو یان پیشان بدات، بۆیە زۆر 

گرنگە بیرۆكەكە تیشك بخاتە سەر الیەنێكی گرنگ و وروژێنەر. 
لەهەمووشی گرنگتر ئەوەیە كە كەسایەتی هەبێت پێوەری رووداوەكان 

بێت و بەهۆی ئەم كەسایەتییە ئێمە بچینە نێو رووداوەكان. 
دووەم: لێكوڵینەوە و خوێندنەوە:

ئەم كارەش بەپلەی دووەم دێ، لەبەر ئەوەی دوای هەڵبژاردنی بیرۆكە، 
دەرهێنەر پێـویستە لەسەری لێكوڵینەوە و خوێندنەوەی تەواوی هەبێت 
لەســـەر ئەوبابەتەی كـــە هەڵی بژاردووە، لەرووی زانســـتی و لەرووی 

مێژوویی و هتد.. 
ئەم زانیارییانەش یاریدەدەری دەبن بۆ ئەوەی نەكەوێتە تەڵەی هەڵە یان 
بەكارهێنانی چەواشـــەكاری دواتریش پیشاندانی بابەتی نادروست كەلە 

ئەنجامدا شكسـت بە بەرهەمەكەش دێنێت و ئەو بایەخەی نابێت. 
سێیەم: نووسینی بابەتەكە:

كاتێـــك بیرۆكە و لێكوڵینەوە لەســـەری بە ئەنجام دەگات، پێویســـت 
بەنووســـینەوەی تەواوی پرۆژەكە دەكات، نووســـینەوەش لق و پۆپی 
بابەتەكە بەیەكەوە گرێدەدات و بۆچوونی خاوەنەكەی زیاتر رووندەكاتەوە، 
هەر بۆ خۆیشـــی بەدیار دەكەوێت كە باسەكەی بە چ ئاقارێكدا دەڕوات 
و باس لە چی دەكات.. رەنگە هەر یەك نووســـینەوەش بـەس نەبێت، 

واتایەی كەلەسەرەوە دیاریكراوە لەبەر ئەوەی لە فیلمی دۆكۆمێنتی ئێمە 
تەنها مامەلە لەگەڵ دەوروبەرمان دەكەین و پێویستە تا ئەو پەڕی توانا 
راستیەكان پیشان بدەین، گەر ســـیناریۆش دابرێژین ئەوا سەركەوتوو 
نابین و ناتوانین راســـتیەكان وەكو خۆیان پیشـــان بدەین، لەزۆربەی 
فیلمەكانیـــش تەنانەت گـــەر پالنی كاركردنیش هەبـــێ ئەوا دەرهێنەر 
لەپێناو هەندی دەستكەوتی هونەری پالنەكانی خۆی فەرامۆش دەكات، 
پالنێكی ســـەرپێی بەكاردەهێنێـت، لێرەدا با تیۆری ) هیوڤ بادیالی( 
بخەینە بەرچاو كە دەڵێ: ســـیناریۆ لە فیلمی تۆمـــاری ناشێ هەموو 
كاتێك وردبێت و تەفســـیلی بێت، ئەمەش بۆ ئەوەی دەرفەتێك بداتە 
دەرهـێنـــەر و كامیرامان بۆ ئەوەی زیاتر بتوانن ئازادبن لەتۆماركردن و 

هەڵبژاردنی ئەو دیـــمەنانەی زیاتر خزمەت بەبابەتەكانیان دەكات. 
بۆنمونـــە كاتیك )بار لورنتز( رووی كــــردە رووباری میسیســـیپی بۆ 
ئەوەی فیلمێكی تۆماری ســـەبارەت بە رووبارەكە دروست بكات. دوای 
ئـــەوەی چاوی بەرووبارەكە كـــەوت و بینی رووبارێكی دڵتەزێنە و هیچ 
ژیانێكی ئاســـودە نابەخشێتە ئەو كەسەی كەســـەیری دەكات، یاخود 
دڵخۆشـــكەر نیە، یەكســـەر ســـیناریۆكەی فرێ دایە ناو ئاوی دەریا و 
دەســـــتی كرد بەوێنەگرتنی فیلمەكەی بەشێوەیەكی رەمەكی، ئەویش 
نەك بەباســـكردنی رووبارەكە، بەڵكو بەتیشك خستنە سەر ژیانی ئەو 
كەسانەی كەلەشوێنەكە ژیان بەســـەردەبەن و چۆن لەگەڵ رووبارەكە 
مامەڵـــە دەكـــەن و بیرەوەریەكانیـــان لەگەڵ رووبارەكە، خۆشـــی و 

ناخۆشیان، هتد…. 
ئالێـــرەدا بەدیاردەكەوێت كە فیلمی دۆكۆمێنتی ســـیناریۆیەكی ورد و 
تـــەواوی نیە، لەبەر ئەوەی كاتێك مامەلە لەگەڵ واقیع دەكات چەندین 
شـــت ئاراستەیان دەگۆڕێت، كە پێشتر چاوەڕوان نەكرابوون، هەر بۆیە 
لەمیانـــی ئەنجامدانی فیلمەكە دەرهێنەر ناچـــار دەبێت واز لەزۆربەی 
هەرەزۆری ســـیناریۆكەی بهێنێـــت و جێبەجێی نەكات وبیكاتە پالنێك 

بۆ كاركردن.

بەڵكو چەندین نووســـینەوە ئەنجام دەدرێت تا كارەكە دەگاتە ئاستی 
پیرفیكشن... ریالی نزیك دەبێت. 

چوارەم: چارەسەری هونەری:
گرنگترین قۆناغی بەر لەئەنجامدانی كاری هونەرییە، بەتایبەتی كاتێك 
ئەنجامدەرەكـــــــــەی بیەوێت بابەتەكـــەی جەماوەری بێت یان خاوەن 
ئاستێكی هونەری بێت و بتوانێت شوێنی خۆی لە نێو دیدگای بینەران 
بكاتـــەوە، ئـــەم كارەش مەرج نیە هەر لەالیەن خــــودی دەرهێنەرەوە 
ئەنجامبدرێت، بەڵكو كەسی پسپۆر هەن كە ئەم كارە ئەنجام دەدەن.

هەمـــوو بابەتێـــك بۆ خۆی جەســـتەیەكی هونەرییە، بەاڵم شـــێوازی 
چارەســـەری هونەری تـا ئاســـتێكی زۆر كاریگەری بەسەردا دەكات و 
بەرەو الوازی و بەهێزی دەیبات، هەر یەكەو بەپێی چۆنیەتی داڕشتنی 

ئەم چارەسەرە هونەرییە. 
بۆ نموونە كاتێك دەقێك پێشكەش دەكرێت سەبارەت بە شێوازی ژیـانی 
ئافـــــرەت لەكۆمەڵگەی كوردەواریدا ئەوا بابەتەكە بۆ خۆی ســـەنگی 
هەیـــە و چەندین لق و پۆپــی لێ دەكەوێتەوە، ئەگەر بەبێ داڕشـــتنی 
چارەســـەرییەكی هونەری بمانەوێت پێشكەشی بكەین ئەوا گومان لەوە 
ناكرێـــت كەزۆر الواز دەبێت )وێرای گرنگی بابەتەكە( تەنانەت لەوانەیە 

ئاكامی خراپیشی هەبێت.
چارەســـەری هونـــەری بڕیار دەدات كـــە لە چ كونجێكـــەوە بابەتەكە 
دەســـتپێبكات و چۆن و بە چ شـــێوەیەك بابەتەكـــە بخرێتە بەردیدی 
بینەران! ئایا شێوازی دیمەنەكان چـــۆن بن؟ بەچ شێوەیەك گوزارشت 

لە چیرۆكەكە یان سەربوردەكە بكەن؟
پێنجەم: پالنی كاركردن:

ئەم قۆناغە تا ئاستێك یەكالكەرەوەی بڕیاری دەرهێنەری بابەتەكەیە، 
كە چـۆن و بە چ شـــێوەیەك پالنی خـــۆی دادەڕێژێت بۆ تۆماركردنی 
دیمەنەكانـــی، لەچ شـــوێنێك و لەگەڵ كێ دەپەیڤێت بۆ پیشـــاندانی 
بابەتەكەی، گرفت نیە گەر پێشتریش بریار بدات یەكێك هەڵبژێرێت بۆ 
ئەوەی بیكاتە پاڵەوانی ســـەرەكی فیلمەكەی یان پێشتر ئەو شوێنانە 
دەستنیشان بكات كەوێنەیان دەگرێت، بەاڵم ئەمە نابێتە هۆی ئەوەی كە 
لەمیانی كاركردن چەندین گۆڕانكاری بەسەر پالنەكانی ئەنجام بدرێت.. 
لەوانەیە ئەو گۆڕانكاریە زیاتر لە خزمەتی بابەتەكە بێت، بە پێچەوانەی 
فیلمی فیكشـــن كە هـــەر گۆرانكاریەك لەو دیكۆباژەی پەســـەندكراوە 

لەوانەیە ببێتە مایەی شێواندنی شێوەی گشتی بابەتەكە. 

ژێدەر: 
-هەنگاوە سەرەكیەكانی فیلمی دۆكۆمێنتی، نووسینی زەینەب سادیق.

-فیلمی توماری و بنەماكان. نووسینی دكتورە مونا سعید الحدیدی.
-ئیزنشتاین و هونەری وێنە، نووسینی براد ادم. 

-وێنە دەپەیڤێت و قسەدەكات، نووسینی سویفت جوناسان.
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نواندن
 لەسینەمادا
رەفیق فوئاد 

لەدەستپێكی كاری سینەماییدا كەڵكیان لەئەكتەری شانۆ وەردەگرت، بەاڵم 
شانۆكارەكان بەچاوێكی ســـووكەوە لەسینەمایان دەڕوانی. نواندنی شانۆیی 
و جووڵەی زیادەڕەوانە لەســـكرینی گەورەی ســـینەمادا زەقی و گاڵتەجاڕی 
پێوە دیاربوو، شـــانۆكارەكان لەفەرەنسا لە فیلمە هونەریەكان و لەئەمریكا 
لەفیلمەكانی رێكخراوی ئەكتەرانی بەناوبانگ دەوریان دەگێڕا. كەدەتوانین بۆ 
نموونە )سارا بێرنارد(، )ئێل ئۆ نۆرادوسە( و )بیربام( بەنمونە بهێنینەوە، 
كـــە ناوەكەیان بایەخی بەفیلمەكان دەدا. لـــەو كاتەدا لەزۆربەی فیلمەكاندا 

ئەكتەرەكانیـــان بەبێ لەبەرچاوگرتنی 
پێشـــینەی شانۆیی، تەنها لەرووی 
جوانی و الوییـــەوە هەڵدەبژارد، 
دەتوانیـــن )گریفـــس( وەكـــو 
ناو  نموونەیـــەك لەو كەســـانە 

ببەین كە لەهەڵبژاردنی 
بۆ  كچە گەنجـــەكان 
فیلمەكانی توانایەكی 
باشـــی هەبـــوو، كە 
و  پیكفـــۆرد  مێـــری 
ولیلیان گیشی هێنایە 
ناو جیهانی سینەماوە، 

دوو  بوونە  پاشـــان 

لەژنە ئەكتەرە گەورەكانی سینەمای ئەمریكا.
 پەیوەندی نێوان شـــانۆ و ســـینەما لەئەوروپا باشـــتر بـــوو، هەرچەندە 
لەئەوروپادا پەیوەندی نێوان شـــانۆ و ســـینەما نزیكتر بـــوو، ئەكتەرەكان 
زۆربەی جاران لەڕێی شانۆوە ســـینەمایان هەڵدەبژارد، بە پێچەوانەی ئەمە 
رووی نەدەدا. )ئاســـتا نیلســـێن( ئەكتەری لەســـینەمادا گەیاندە ئەوپەڕی 
خۆیی، كەتەنیا )لیلیان گیشـــی( وەك ئەو دەهاتەوە، لەپیاوەكانیشدا )ئی 

میل یانینگیز( الیەنگر و ناوبانگێكی باشی هەبوو.
 هۆلیـــۆد بە ئەكتەرەكانی ناوخۆ و بەڕاكێشـــانی ئەكتـــەرە ئەوروپیەكان 
بـــۆالی خۆی، ژمارەی ئەكتەرەكانی خۆی فراوان كرد، لەوانە: )گەتا گاربۆ، 

پۆالنیگڕی، چارلز لۆتۆن و الرنس هانسێن( بوون.
 پێشـــكەوتنی هونەری و بەرزبوونەوەی ئاســـتی تێگەیشـــتن و داخوازی 
بینەران لەگۆڕانی شـــێوەی نواندن لە ســـینەمادا رۆڵی هەبوو، جوانكاری و 
ئاستبەرزی )كایەی جێنت گی نۆر( لە فیلمی )كازیوە1927-( بەرهەمی ف. 
و. مۆرنا، تائەمڕۆش توانیویەتی نوێبوونی خۆی بپارێزێت. نواندنی )گاربۆ(
ش راكێشـــانی خۆی لەســـینەمای بێدەنگ تادەنگدار پاراســـتووە. هەروەها 
سەرهەڵدانی دەنگ لەســـینەما ئەكتەرەكانی تووشی خەسار كرد، كە بڕێك 
لەئەكتەرە ئەوروپیە لەهجەدارەكان وەكوو )یانینگز( و )پوالنگری( ناچاربوون 
بگەڕێنەوە بۆ وواڵتی خۆیان. دەنگی ناخۆشی بەشكێكیان بەئامێری ناكارامەی 
دەنگهەڵگری ئەو ســـەردەمە كاركردنی لەسینەمای دەنگدار دژوار كرد بوو. 
نموونەی زۆر بەرچاویش نزم بوونەوەی ئاستی ئەكتەری هونەرمەندی ناودار 
)جان گیلبێرت( بوو. ســـینەمای دەنگدار زیـــادەڕەوی لەكایە و جەختكردن 
لەســـەر جوڵەكانی نەدەهێشت، لەئاكامدا گونجاندنی رۆڵی زۆربەی ئەكتەرە 
شـــانۆییەكان لەگەڵ ئەكتەرەكانی ســـینەمای بێدەنگ دژوار بوو. سەرەڕای 
ئەمەش ژمارەیەك لەو ئەكتەرانەی كەبەشـــانۆوە دەست بەكارببوون بەهۆی 
هێز و كەسایەتی رەسەن و كاریزما بوونیان لەسینەمادا مانەوەو جیاوازییان 
هەبـــوو كەبریتی بوون لە: بتـــی دیویس، هامفری بـــۆگارت، كاری گرانت، 
كاترین هێپبێڕن، ئیدوارد جی رابینسۆن، هێنری فاند كەهەموویان شارەزایی 
تەكنیكـــی و توانایەكـــی تاكە 
كەســـیان هەبـــوو. بـــەالم 
گێڕانـــی رۆڵی كڵێشـــەیی 
ئەكتەرەكانەوە  لەالیەن 

كااڵیەكی بازرگانی. ژان رێنوار لەفیلمەكانی خۆیدا بەر لەشـــەڕ لەخوڵقاندنی 
رۆڵدا ئازادییەكی بێســـابیقەیدا بەئەكتەرەكانی. لەســـینەمای ئیتاڵی دوای 
شـــەڕ كەڵك وەرگرتن لەكەســـانێك كەپیشـــەیی نەبوون بۆ خوڵقاندنی ئەو 
رۆاڵنەی كەلەژیانی رۆژانەی خۆیانـــدا بەكاریان دەهێنا لەتایبەتمەندییەكانی 
رەوتی نیوریالیزمی ئەو ســـەردەمە بوو. )ئەیزنشتاین( بە بەبونیادنەری ئەم 
میتۆدە ناوی دەبرێت. ئەو میتۆدە تائەمڕۆكەش لەالیەن ئەو فیلمســـازانەوە 
كەفیلمـــی )نیوە بەڵگەیی( بەرهەم دێنن كەڵكی لێـــوەر دەگیرێت. )رۆبێر 
بێرســـۆن( لەفەڕەنســـا و )كان لۆج( لەبەریتانیا دوو كەس لەهۆگرانی ئەم 
شێوازەن. باشـــترین نموونەكانی ئەكتەری لەبەرهەمی ئەو فیلمسازانەدایە، 
بەاڵم ئەگەر فیلمسازەكە خۆی ئەزموونێكی رۆڵگێڕانی بووبێت كەبریتین لەم 
كەسانە: )رێنوار( و )دوویدیەر( لەفەڕەنسا. )دێزیكا( و )فللینی( لەئیتاڵیا، 
)كاڕۆڵ رید( لەبەریتانیا، )گریفس( و )ئێشزۆهایم( لەئەمریكا، )پودفكین( 
و )بوندرا شۆك( لەرووسیا و )میزۆگۆچی( لەژاپۆن لەپەیمانگای سینەمایی 
مۆســـكۆ، خوێندكارانی خولی دەرهێنان دەبێت، خولێكی ئەكتەریش ببینن. 
لەئەمریكا جان كاتاویتس بەفیلمێكی تاكە كەسی و تاڕادەیەك )ئەزموونی( 
وەك )نســـێكان( 1960 )دەم و چـــاوەكان 1968( و )شـــووەكان 
1970( شـــێوازێك لەبیداهەگەری لەنوواندنی ســـینەمایی بەكاردەهێنێت. 
شـــێوازێك كەبێجگە لەناو فیلمەكانی ئەوو چەند كەســـێكی تردا كەڵكی لێ 

وەرنەگیراوە.

چوارچێـــوەی هونەری ئەوانی بەر تەســـك دەكرد و دەبـــووە هۆی دووپات 
كردنەوەی رۆڵەكان. بەســـەرهەڵدانی دەنگ لەسینەمادا كۆمێدیا لەسینەمادا 
تووشی گۆڕانێكی ســـەرەكی بوو. یەكەم: كامێرا فیلم هەڵگرە دەنگدارەكان 
نەدەجواڵن و ئەمە لەگەڵ جموجۆڵی پێویست بۆ فیلمی كۆمێدی نەدەگونجا، 
جگـــە لەوەش لەفیلمـــە دەنگدارە ســـەرەتاییەكاندا جـــۆرە زیادەڕەوییەك 
 )slap stick( لەقسەكردن واتە دیالۆگەكاندا هەبوو. لەئاكامدا كۆمێدیای
كەچاپڵـــن و كیتۆن گەیاندبوویانە ئەوپەڕی، جێـــگای خۆی دا بەكۆمێدیای 
لەفزی و تەشەر لێدان. پەیوەندی نێوان سینەماو شانۆ و كەڵك وەرگرتنیان 
لەیەكتر لەئەكتەریدا جۆرێك شـــێوازی ناتۆرالیســـتی تاڕادەیەك هاوسەنگی 
پێك هێنا. ئەگەر چـــی لەدەیەی 30 و40 دا جۆرە تیپ گەلێك هاتبوونە 
ســـینەماوە بۆ نموونە پیاوەكان بەڕواڵەتێكـــی خاوێن و رەق و تەق بەرچاو 
دەكەوتـــن. لەســـەرەتاكانی دەیەی پەنجاكاندا ئەم جـــۆرە تیپانە كۆتاییان 
پێهات. بەتایبەت لەو كاتەوە كەئیلیا كازان لەئەكتەری ســـتۆدیۆیی كەڵكی 
وەرگـــرت لەفیلمەكانـــدا. رۆڵی)مارلۆن براندۆ( و )جێمـــز دین( لەئەكتەرە 
ستۆدیۆییەكان وەرگیراوە كەبنەماكانی لەسەر راهێنانی ئەكتەری مامۆستای 
رووس )ستانسالفســـكی( دامەزرا بوو لەڕواڵەت و چۆنێتی ئەكتەری پیاوان 
لەســـینەمای ئەمریكادا تەئســـیری دانا و بۆ رۆڵی ئەكتەر بایەخێكی زۆری 
دادەنا. لەدەرەوەی ئەمریكا و ئینگلیس دوای ســـەرهەڵدانی دەنگ، سنووری 
نێوان دەوری شانۆیی و سینەمایی كەم و زۆر جیانەكراوە مایەوە. بەتایبەت 
لەفەڕەنســـا كەهونەرپیشـــە زیاتر وەك هونەرمەند ناوی لێدەنرا تاكو وەك 
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حەوت مەرجە 
ئاڵتونیەكەی 
ئەرستۆتڵ دەربارەی 
گێڕانەوەی چیرۆك
ن: جەالل جانرۆیی
وه رگێڕانی لەئینگلیزییەوە: رزگار كەریم سەعید

ئەم نوســـینەی خوارەوە لەو تێبینیانە وەرگیراوە كە نوسەر بەكاری 
هێناون لە پەیو ســـتی بۆ دەنوسی؟دا كاتێ سەرپەرشتی توێژینەوەكانی 
قوتابیانی دوا ساڵی خوێندنی فیلمی دەكرد بۆ بەڕێوەبەرێتی بەشی فیلم 

و تەلەفزیۆن لە)قوتابخانەی تیچ(ی هونەری لە زانكۆی نیویۆركدا.
ئەرســـتۆتڵ كە لە 322-384 ی پ.ز دا ژیا، لە نوســـینی ســـەدەمی 
»هۆنـــراوە یـــا هونەری هۆنـــراوە«دا كەهاتووە باســـی حەوت مەرجی 
ئاڵتوونی بۆ سەركەوتنی گێڕانەوەی چیرۆك دەكات. ئەو مەرجانە لەڕۆژی 
خۆیاندا بیروباوەڕێكی هاوبەستەبوون بە شانۆی كۆنی یۆنانی، بەڕاستی 
لە ئەمڕۆیشـــدا ئەو حەوت مەرجە زۆر گرنگن بۆ نوســـینی ســـیناریۆی 

فیلمێكی سەركەوتوو.
 هەركاتێک پرســـیاری قوتابیانی دوا ساڵی زانكۆی نیویۆركم بكردایە 
كـــە ئایا دەتوانن بیروباوەڕەكانی بنەمـــای گێڕانەوەیەكی چیرۆكی باش 
هەڵبهێنن، لەنێوانی خۆیاندا بەڕاســـتی وەاڵمی شەش مەرجیان دەزانی، 

كە ئەرستۆتڵ بەالیەوە گرنگ بوون كە ئەمانەن:
1- ناوەرۆك – پلۆت

2- كارەكتەر – كەسایەتیەكان
3- »؟؟؟؟«

4- گفتوگۆ )دیالۆژ(
5- كۆرس )گۆرانی/ میوزیك/ سروود(

6- دیكۆر )نەخشەكێشی بەرهەم/ دەرهێنەری هونەری(
7- دیمەن )كاریگەریە تایبەتیەكان– كاریگەری فێڵەكان(

بـــەاڵم زۆركەمیان هەبـــوو كە بزانێ حەوتەم مەرج )واتە ســـێهەمی( 
بنەماكان » ؟؟؟؟« چییە!
دەتوانی تۆ هەڵیبهێنی؟

ئەوەیە: »بیرە« یان »باســـوخوازە« بۆچی خۆمان ماندوو بكەین؟ 
چیرۆكەكە باس لەچی دەكات؟

ئەرســـتۆتڵ »بیرۆكە«ی خســـتبووە یەكێک لـــە گرنگترین مەرج و 
بنەماكانی سێهەمی هەر حەوت مەرجەكانی بنەمای بیروباوەڕی گێڕانەوەی 

چیرۆكێكی سەركەوتووەوە.
چەند فیلم لەم ڕۆژانەدا لەیـــاد ناچن، كە بیرۆكەكانیان پەیوەندی بە 
جیهانەكەمانەوە هەیە، بە ژیانمان، كێشەكانمان، دزێوی شەو، خەونەكانمان، 

هیواكانمان، خۆشەویستی، خۆشحاڵی و ئازاروژانمانەوە هەیە.
ئەرســـتۆتڵ دیمەن)كاریگەریـــە تایبەتیەكان– كاریگـــەری فێڵەكان(
ی خســـتۆتە ژمـــارە حەوتـــەوە، كە كۆتایـــی مەرجەكانیەتـــی، بەوە 
هەڵیدەســـەنگێنێت كـــە كەمتریـــن گرنگـــی هەبێت بـــۆ گێڕانەوەیەكی 
ســـەركەوتووی چیرۆكێك. تەنانەت لەكاتی یۆنانی كۆنیشدا، ئەرستۆتڵ 
ئەوەی گەیاندووە كە دیمەن و كاریگەریە تایبەتیەكانی وەك ئەكشن، ئاگر 
پاڵەوانە سەرنج ڕاكێشەكانی بەدیل. هتد تەنانەت لەكەمترین گرنگیەكان 

نیە بەڵكو زۆرگران و لەوانەی روودانی مەترسیشیان هەیە! 
لەوە دەچێت ئێســـتا كە زۆربەی فیلمەكانـــی هۆلیوود بەرەو دوواوە 
بگەڕێنەوە، لەوانەیە لەوبەشـــانەی كە پەیوەندیـــان بە هێنانەكایەوەی 
» بێ– مەترســـیەوە« هەبێت بەاڵم بەمەزنـــی دیارە كە كۆمپیوتەری 

دیجیتاڵ و كاریگەری تەكنۆلۆژی بەكار دەبەن بۆ ئەم كارە وەك:
1- ئەكتەری ناودار.

.SFX2- ئیفێكتی تایبەت/ كاریگەریە كۆمپیوتەریەكان
3- نەخشەكێشی بەرهەمهێنان/ دەرهێنەری هونەری.

4- میوزیك.
5- دیالۆژ.

6- بیری ســـۆزی و فانتازیا بەكاردێنن بۆ راكێشان و كاریگەری خێرا 
بۆ مندااڵن.

7- قسەكردن و گفتوگۆ.
8- كاراكتەرو ناوەرۆك–پلۆت.

بەغەمناكی دەڵێم، كە زۆربەی، پاڵەوانە مەزنەكان و بااڵكانی فیلمەكانی 
هۆلیـــوود لەوەدەچێت كە بەتاڵ بـــن لە هەر ئایدیایەكـــی بەزۆرەملێی 

پەیوەندیدار كە بەسەریانا دەسەپێنرێت.
گـــەر حەز دەكەیت كە هونـــەری هۆنراوەی ئەرســـتۆتڵ بخوێنیتەوە، 
ئاگاداربە لەوەی كە بەشـــێوەیەكی ئاڵۆز و ڕێچكەیەكی فەلســـەفی وە ها 
نوســـراوەتەوە كە چەند جارێكی بە تەحەمولی دەوێت لە خوێندنەوەیدا 
تا بتوانیت كە دەســـت بەســـەر حەوت مەرجە ئاڵتونیەكەی گێڕانەوەی 
چیرۆكدا بگریـــت. خوێندنه وەی هونەری هۆنـــراوە رەنگە ئەو گوتەیەت 
بیر بخاتەوە كـــە دەڵێت: »پێموایە كە هەمووی گریكیە!« پێشـــبینی 

و تەنانـــەت هەر هەمـــان چیرۆكەكەی ڕۆمیۆ و جۆلێتی شەكســـپیرە 
كەلەدوایدا لە سەدەی 16 هەمدا نوسراوەتەوە.

بەمبۆنەیـــەوە، نیزامی كەلـــە)1141– 1209( ژیـــاوە كە مەزنترین 
شـــاعیری ڕۆمانسی فارس بووە گلەیی دەكات و دەڵێت » چۆن بتوانم 
چیرۆكێكی خۆشەویستی وەربگێڕم كەلە بیابانی وشكوبڕینگی عەرەبیدا 
ڕویداوە؟ » كاتێک كە پادشـــا ســـەروەرەكەی دیاری زۆری پێشكەش 
بكات، لەسەر ئەوە ڕازی بوو كە لەیالو مەجنون ڕێك بخاتەوە بەمەرجێك 
كە لە ســـەر شاخە ڕەنگاوڕەنگ و ئەفســـوناویەكەی كوردستانی ئێران 
ڕووبدات–دەزانیـــن كە دایكی نیزامی كورد بوو– لەبەر ئەوە گەڕانەوەی 

چیرۆكە تراژیدیاكە ڕەنگینترو شاعیرانەتر دەبێت.
پرســـیار: ئایا چیرۆكەكە شایانی گوتنە یان گوتنەوەیە؟ ئایا نوسراوە 
یان )جارێكی تر دەنوســـرێتەوە( لە بەرگێكی نوێ، ئۆریجناڵ و پڕماناو، 
ڕۆشنای، هەروەها ڕێچكەیەكی هاوبەستە؟ یان، بەكەمی، ئایا چیرۆكەكە 
داوادەكات كـــە لەبیر نەچێتەوەو خۆشـــگوزەرا نی بدات بەخەڵكی؟ گەر 

وه  ها نەبێت، بۆچی خۆت ماندوو دەكەیت، وازیش لەهەمووان بهێنە!
چۆن ؟

ناوەرۆك، كاراكتەر، وێنەكان/ جواڵنەوەكان)لە فیلمدا!( بەكاردەبەین. 
» دلنیابە، كـــە چیرۆك دەبێت ســـەرەتاو ناوەنـــد و هەروەها كۆتایی 
هەبێت، بەاڵم پێویســـت ناكات یەك لەدوای یەكە بن« ژان لۆك گۆدارد 
داهێنەرو نوسەرو دەرهێنەری فەرەنسی، كە یەكێكە لە دەسنیشانكەرانی 

نۆڤێلی ئاڵۆزی فەرەنس-لە1958 بۆ 1964د.
ئەرستۆتڵ » ناوەرۆكی« خستۆتە ژمارە )یەك( لەسەرو كاراكتەرەوە. 
لە پڕاكتیكدا،نوســـەرە خاوەن ئەزمونەكان لەگەڵ ئەوەدا یەك دەگرنەوە 

كە ناوەرۆك و كاراكتەر، دەوترێت كە دوو دیوی یەك سكەبن.
هەندێك جار چیرۆك و بیری ناوەرۆك لەپێشدا دێنە مێشكی نوسەرەوە، 
پاشان نوسەر خەیاڵی خۆی دەخاتە كار تاكو كاراكتەرەكان هەڵبژێرێت 

و پێیان بگەیەنێت تا ناوەرۆك و بیر بخاتەگەڕ.
هەندێك باریتر خەیاڵی نوسەر كاراكتەر چاالك دەكات تا بیرو ناوەرۆك 
بهەژێنێت. هەندێ كەس بەمە دەڵێن ســـكرپتی كاراكتەر بیرو ناوەرۆك 
دەجوڵێنێت. لەڕاستیدا هەر بیرو ناوەرۆكێكی باش پێویستی بەوە هەیە 
كە كاراكتەرێكی دانســـقە و نائاسایی ڕایبكێشێت و بیجوڵێنێت. بەاڵم لە 
هۆلیوودا، كاراكتەر سكرپتەكەی ڕادەكێشێت كە زۆرجار بەرهەمهێنەرێكی 
ئەلمۆدەی هاوتەریب دەیەوێت كە بانگهێشـــتی ئـــەوە بكات كەپاڵەوانی 

ئەكتەر بیرو ناوەرۆك ڕابكێشێت بەدوای خۆیدا.
هەندێـــک لە ســـیناریۆكان لـــە ڕۆمانەوە ئامـــادە دەكرێـــن، یان لە 
كورتەچیرۆكەوە یان تەنانەت لە هۆنراوەیەكەوە. سیناریســـت پێویستە 
كـــە بیـــری ناوەرۆك وا بینا بـــكات كە ئاگایی بخاتە ســـەر هەندێك لە 

ئەوە مەكە لەخوێند ەوەیدا »چـــۆن بتوانیت–رێگایەكی 
دەبەنگی چۆن چیرۆكێكی چاك دەگێڕیتە وە« بەدەست بكەوێت.

بۆ؟ بیرەكە چیە؟
»هیچ شـــتێك لە ژێر خۆردا نوێ نیە.« هەر وەك ئەو پەندە التینیە 
دەڵێت. لەوانەیە ئەمە ڕاســـت بێت. تەنها چەند ژمارەیەك لە میتۆلۆژی 
و ڕێچكـــەی هەندێک چیرۆك دوبارەو ســـێبارە گوتراونەتەوە. هێشـــتا 
هەرئەو »چیرۆكە ســـادەیە« دەتوانرێت بگوترێتەوە جارێكی تر بە هۆی 
وەرچەرخانێكی نوێوە یان تـــازەوە، كە ئۆریجیناڵ بێت. بۆنمونە لەیالو 
مەجنون، كە لە ســـەدەی7 دا هاتووە، كە تراژیدیایەكی خۆشەویســـتی 
عەرەبیە لە بنچینەدا هەمان هۆنراوە كۆنە ئێرانیەكەی شیرین و فەرهادە 
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خەتی گێڕانەوەی چیرۆكەكە و ناوەرۆكە البەالییەكان پاشـــان جۆرێك لە 
كاراكتەرەكان هەڵبژێرێت بۆ ڕۆڵی سەرەكی وڕۆڵی پشتگیری بۆ دابنێت، 
لەوانەیـــە كە كاراكتەرێكی نـــوێ بخاتە نـــاو گێڕانەوەكەیەوە تا لەگەڵ 
ســـینەمادا بگونجێت و كاریگەری هەبێت. ئەو كەســـە نوســـەرە نێر بێ 
یان مێینە لەوانەیە سەرەتاو كۆتایی چیرۆكەكە بە شێوەیەكی جیاواز لە 
ئەسڵیەكەی دەسپێبكات كەلەو نەچێت. لە سیناریۆیی گڵگامشدا، كەلە 
داستانێكی سۆمەری بەر لە 50 ســـاڵ، ئامادەم كردووە، من كاراكتەری 
سەرەكیم بۆ زیاد كردووە، كە بەزیاد یان كەم، چیرۆكەكە دەسپێكردنی 
و كۆتایی هاتنی جیاوازە لە هۆنراوە ئەســـڵیەكە كاتێك ئاواتەخوازم كە 

گیانی گێڕانەوەكە لە هۆنراوە ئەسڵیەكەوە نزیك بێت.
لەهەندێك لە زمانەكاندا وشەی »پلۆت« بیری سەرەكی بە » كنۆت« 
وەردەگێڕرێـــت كە بەمانای فڕوفێڵی چیرۆك یان ســـیناریۆ یان چۆنێتی 
ئاشـــكراكردنیان دێت، یان چۆن كە پێكەوە نەلكاون- لەفەرەنســـیدا بە 
لێدینومینـــت ناو دەبرێـــت. پلۆت لە  ئینگلیزیـــدا زۆر مانای هەیە وەك 
نەخشەكێشان، نیزام ڕێكخســـتن،  پالندانان، هێڵی چیرۆك، چوار چێوە 

و ستراتیژی...

پلـــۆت هەروەها یانی »پارچەیەك لە خـــاك« . كە ئەمە گێڕانەوەی 
وێنەیەكە. ئەندازیارێك كە نەخشەی بینایەك دەكێشێ لەسەر پارچەیەك 
خاكـــی دەسنیشـــانكراو دەیكات، كە ئەومادانەی كە لەبەر دەســـتدایەو 
هەروەها لەوانەیە بەســـتایڵێك كاربكات كە لەهەمان وێنەی دەوروبەری 
بینایەكە بچێت. بەهەمان جۆر سیناریســـت پێویســـتی سەرشانێتی كە 
چیرۆكەكەی بەوێنەو دیالۆگەوە بگێڕێتەوە بە ستایڵ و جۆرێكی تایبەتی 
كە پڕ بە پێســـتی چیرۆكەكە بێت )یان بەدەستی ئەنقەست ستایڵێكی 
تێكـــەڵ هەڵبژێرێت( كەوا پێویســـتە كە لە مابەینـــی90 تا120 خولەكدا 
بێـــت و لەوە زیاتر تێنەپەڕێت، مەگەر ناوی كۆپۆال بێت تا لەوە البدات! 
)ئەم كات دەستنیشانكردنە لەتاقیكردنەوەی ئەوەوە هاتوە كە كەسێكی 
ئاســـایی تا چەندێـــك دەتوانێت لە تاریكیدا دابنیشـــێت بێ ئەوەی كە 
ڕابكاتە دەرەوە تا وەاڵمی بانگكردنی سروشت بداتەوە. یانی لەوە زیاتر 

تەحمولی نەمێنێت.(
كاتێك كە سیناریۆیەكی ئاسایی بەفۆرمی هۆلیوودی دەنوسرێت، یەك 
پـــەڕە دەكاتە یەك خولەكی كاتی فیلمەكە. كەواتە ئەگەر دوو كاتژمێری 
سینەمایی فیلمێك بەوە دەستنیشـــان دەكرێت كە پێویستی سەرشانی 
نوسەرەكە ئەوەیە كەلە نەخشەكێشانی زۆربەی شتە سەرنج ڕاكێشەكان/ 
بینای چاوەڕوانی چۆنێتی گوتنی چیرۆكەكەیدا دەبێ ئیكۆنۆمی بێت كە 
چیرۆكەكەی بە90 تا120 پەڕە كۆتای پێبهێنێت لەنوســـینیدا– كە چۆن 

كـــە پێبگـــەن و باوەڕپێكراووبن هەریەكەیان وەك تاكێك پڕبەپێســـتی 
كاراكتەرەكەیانن، لە هەڵسوكەوتەكانیان و حەزەكانیان و رقەكانیاندا، كە 
لەگەڵ تایبەتمەندیەكانیان دەگونجێت وەك ڕەگەزیان، دەنگی تایبەتی/ 

یان لە دیالۆژەكانیاندا هەیە بۆ هەریەك لەو كاراكتەرانە.
B. ئایا هەڵســـوكەوتی كار كتەرەكان ســـەر بەڕەگـــەزی بنچینەیی و 
باكگراونـــدی ڕەگەزەكانیانە؟ لەفیلمـــی » the Kit Runner »دا، 
 هەموو كەســـێك ئاشـــنایە بە جۆری كەڵچەری ئەفغانـــی و ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست و یەكســـەر ئەوە دەبینێت كە الوە سەرەكیەكە هەڵسوكەوتی 
دەربارەی باوكی كاتێك توشـــی جەڵتـــەی دڵ دەبێت )ئەكتەرێكی زۆر 
بەتوانایە( بەاڵم لەمابەینی زاوا گەنجەكەو بوكە تازەكەیدا هەڵسوكەوتیان 
لـــەوە ناچێت كە تێكەڵیەكەیان بەگوێرەی پێویســـت دراماتیكی بێت لە 

بەرجەستەكردنیاندا(
C. ئایا كلیلی كاراكتەرەكان لەگۆڕان/ پێگەیشتندا دەبن لە چیرۆكەكەدا؟ 
مەبەســـت لە كەوانەی كلیلی كاراكتەرەكانە. كە بەپێچەوانەی ڕۆمانەوە، 
دوو كاتژمێری ســـیناریۆیەك ڕێگا نـــادات بە كاراكتەرە البەالییەكان یان 
هەڵگیـــراوەكان كە كەوانەی خۆیان هەبێت! )حەزم دەكرد بمزانیایە كە 
كەوانـــە حیزەكەی كاراكتەرەكەم چیە؟« ئەمە دیالۆژێكی عەبەســـیە لە 

زنجیرەی سۆپرانۆدا(
بیروبـــاوەر دەربـــارەی كـــێ؟ هاملێـــت، وەك گیلگامش، یەك 
بیروباوەڕی ناســـراو لە كاراكتەرەكانیانـــدا هەیە، كە تایبەتە 
بە هاملێتەوە یان گیلگامشـــەوە. دەیڤید و لەیال هەروەك 
ڕۆمیـــۆ و جۆلێت دوو بیروباوەڕیـــان هەڵگرتووە كە 
هـــی هەردوو دەیڤید و لەیالیە. شـــایی شـــنەی 
شەماڵ )مۆنسوون(ەكە چەند بیروباوەڕێكی 
هەڵگرتبوو كە خۆیان دەدا لە)شـــەش( 
لـــە چیرۆكـــە البەالییەكانـــەوە كە 
پێكـــەوه   هەموویـــان  هـــەر 
گرێبەست بوون بە شێوەیەكی 
جـــوان و بنیاتنەر كـــە بە خۆ 
بۆ شاییەكە  ئامادەكردنێكی ڕەنگین 
ڕۆیشت و بە شـــاییەكی شنەی شەماڵی 

سەركە وتوانە كۆتاییان هات.
ئایا بینـــەران بـــەردەوام هەســـتیان هەیە بۆ 
چارەنوسی پاڵەوان یان كاراكتەری پشتگیری و ئاواتی 

سەركەوتنیان بۆ دەخوازن؟
لە درامادا،  ئایا نوســـەر بە شـــێوەیەكی كۆنتراســـتی، ئەوە 
وەردەگێڕێـــت كـــە وا لە بینەران بـــكات كە ڕقیان لـــە كاراكتەری 

شەرخوازبێت و ئاواتی ئەوەی بۆ بخوازن كە بڕوخێت.

دەســـت پێدەكات، یا پێگەیاندن و گەشـــەی ئەو چیرۆكانەی كە فێڵێان 
تێدایەو شار دراونەتەوە چۆن ئاشكرا دەكات لەگەڵ كار كتەرەكانیدا– تا 
بتوانێت كە بینەر ڕابكێشـــێت بۆ خۆی لە ســـەرەتاوە تـــا كۆتایی. بە 

كۆنتڕۆڵكردنی وشەكانی«پلۆت« ناوەرۆك یان« بیناكردن«.
بەهەر جۆرێك كە كاراكتەر یان پلۆت ناوەرۆك هەركامیان یەكەم بێن، 
نوسەر پێویســـتە كە بینای ناوەرۆك و كاراكتەر وەها دروست بكات كە 
ژیان بەخش بن، بەگشتی باوەر پێكراو بن. چونكە هێڵی نێوان كاراكتەرو 
ناوەرۆك لێڵ دەبێت و بەڕوونی نابینرێت. گرنگیەكی كەمی دەبێت كاتێك 
»پلۆت« ناوەرۆك یان »كاراكتـــە« كامیان یەكەم ڕەگەزی بەرزوپایان 

بن.
زیاتر پڕمانا دەبێت گەر بپرسین:

ئایا ئەو چیرۆكەی كە ئاشكرا كرا تێكەڵ بوو، بە جۆرێكی )سینەمایی!( 
كاریگـــەر، ڕێگایەكی چاالكی وەها كە دژی بێتاقەتیكردن، هێڵدانان، یان 

زیانبەخش و مۆدیلێكی ئاشكرای خۆدەرخستن بوو؟
ئایـــا وا جوان ڕێكخرا، لە پـــەڕەی یەكەمەوە، یان هەر هیچ نەبێت لە 

پەرەی 5 تا15 و بەدواوە تا كۆتایی؟
»وێنەیـــەك لە هەزار وشـــە گرنگتـــرە« كە عادەتـــەن بێدەنگە– لە 
وێنەی بێدەنگیەوە– كە زۆر بەهێزترە لە هەر وشەیەك. ئایا سیناریۆكە 
بەشـــێوەیەكی وێنەیـــی كاریگەرە؟ ئایا درامایەكی ســـەرنج ڕاكێش وپڕ 
كێشمەكێشە ؟ ئایا پڕ دڵەڕاوكێیە، بۆشایی پێو یست بەجێدێڵێت، ئایا 

چاوڕوانكراوە، یان تەعبیر لە هێڵی دژ دەكات، چاوەڕوان نەكراوە 
پرسیار بەجیدێڵێت بۆ بینەران بەچاوخۆشەو بینەر بەشداری 

پێدەكات و دەیەوێت خاڵەكان پێكەوە ببەستێت.
كێ و چی؟

بازنەی كاراكتـــەرەكان و بیروباوەڕ دەربڕینی 
كێ؟

لەناو ژانری چیرۆكەكەدا:
كاراكتەرەكان  كلیلـــی  ئایا   .A

بەجوانی نەخشـــیان كێشراوە، 
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كێ و چۆن؟
ئەكشن و دیالۆژ

»ئەكشـــن لە وشـــە بەرزتر دەدوێت« ئایا كاراكتەرەكان بەڕێگایەكی 
ســـینەماتیكی جوان نیشـــاندران: ئەمە زیاتر بەهۆی هەڵســـوكەوت و 
ئەکشـــنەوە نیشاندەدرێت زیاتر لە دیالۆژ گوتن؟ لە سینەمای كالسیكی 
بێدەنگدا، وەك با)1928( كە لیلیان گیشـــی بەهرەمەند ڕۆڵی دەبینی، 
توانـــی چیرۆكێكی بەســـۆزو باوەرپێكراو بگێڕێتەوە بـــێ دیالۆژ، تەنها 

هەندێک تایتڵی كارتی بەكاربهێنێت تێدا.
ئایا كاراكتەری سەرەكی ئەو موبادەرەیە دەكات كە لەگەڵ ئەكشنەكەدا 
بەیەكدا بێت كە )هەرگیـــز وەرناگەڕێتەوە!( بەپێچەوانەوە زیاتر لەوەی 
كە بـــە خراپی بمێنێتەوەو تەنهـــا بەرپەرچیەك بنوێنێـــت بەرامبەری. 
ئەو كاراكتەرە چاالكانەی كە خۆیـــان دەخەنە گێژاوەوە كەدەبێتە هۆی 
ئیغراكردنی ڕووداوەكە و خاڵی لوتكە و ترۆپك و كێشەكان دەتەقێننەوە.. 

ئەوانە لوتكە )پلۆت( دەهەژێێنن و چیرۆكەكە بەرەو پێشەوە دەبەن.
ئایا دیالۆژ كورتەیەكی بەجێیە، ڕاســـتەوخۆ نیەو ڕەســـەنەو هەروەها 
ئاڵۆزاویەو قورسە دیاری بكەیت )لێناكۆڵرێتەوە بەمانایەكیتر( چاكترین 
دیالۆژ لەناوجەرگەی هەڵسوكەوتی كاراكتەرەكە دەدەن لەگەڵ ئەكشندا. 
كاراكتەری ڕاســـتەقینە هەندێجار درۆ دەكات، بەتایبەتی كەلەژێر بارێكی 
پاڵەپەستۆییدا بێت. مەزنترین دیالۆژ درۆی پەنهانی تێكستە البەالییەكانی 
شاردۆتەوە و ئەجێندایی شـــاراوەی لەخۆی گرتووە كە هەردەم لەالیەن 
كاراكتەرەوە نیشانە و خیانەتی تێدایە دەربارەی هەڵسوكەوتی كاراكتەرو 

زمانی لەش بەكارهێنانی كاراكتەرەوە.
ئایـــا هەموو دیالۆژێك چ پەنهان یـــا ئیكۆنۆمی بێت چیرۆكەكە بەرەو 

پێشەوە دەبات و كاراكتەر پێدەگەیەنێت و روكاری هەڵدەداتەوە.
سیناریســـت پێویستە نیشـــانمان بدات نەك 

پێمان بڵێت، هەروەها پێویســـتە بەهیچ 
جۆرێـــك پێكەوە نیشـــانت نـــە دات و 

بشڵێت لەیەك كاتدا!
بڕواننـــە ئـــەم دیالۆژەی لـــە فیلمی 

تەنهایدا ســـاڵی  لەجێگایەكـــی 
لەنێوانی  دەركراوە،   )1950(
خوشـــكیلەو  كیژێكـــی 
بۆگارتـــدا  هەمفـــری 

نوسەرو كاراكتەردا ڕوودەدات:
كیژ: بەاڵم وامزانی كە ئەكتەرەكان دیالۆژەكانی خۆیان دەنووسنەوە؟
نووســـەر )بۆگارت(: نـــا! تەنها كاتێـــك دەبنە ئەســـتێرەی ناودار 

وادەكەن!
وەك دەردەكەوێـــت ئەســـتێرەكانی هۆلیوود وەك تـــۆم هانكس پێ 
لەوەدادەگرێت كە دیالۆژەكانی خۆی جارێكی دی بنوسێتەوە تا وەهایان 
لێبكات كـــە زیاتر نۆبڵ دیاربن، وەك پاڵەوانێتی تێدابێت، بەســـۆزەوە 
خەڵكی تێی بڕوانن، شـــیرین و ناسك بن. ئائەمەشە كە ڕونی دەكاتەوە 
كە ڕۆڵەكانی وەك خواردنەوەیەكی خەســـت بن وەك ڕۆڵەكانی لەفیلمی 
نامەت بۆهاتووەو كاســـتەكەت ڕۆیدا كە یەكەم دەســـتەی كۆمەرشـــەل 
بـــوو بۆ ئـــەی . ئۆ. ئێڵ و هەروەها دووەمیان بـــۆ فیدێكس كرا. )ئەم 
هاوبەشـــیكرد نە بەهێزەی یاریدەدان بوو بـــۆ ئەو فیلمانەی كە لەدووایدا 

ئاشكرایان كردوو نیشانیان دان(.
چـــۆن؟ بیناكردن: ڕووداوەكان و ملمالنێ و خاڵەكانی ناوەرۆك و ڕیتم، 
و جۆر/ ی ژانرە و كێبڕكێ و هەڵگەڕانەوە و كارەســـاتەكان ڕادەكێشێت 

بۆ خۆی...
ئایـــا هەمـــوو كاراكتـــەرەكان لە چیرۆكەكەدا بەڕاســـتی پێویســـتن 
تـــا چیرۆكەكەمان بۆ بگێڕنـــەوە؟ ئایا ئەو نێرینە/ یـــا مێینە بێت یان 
)گیانەوەربێت( بەچاكی و ڕێكوپێكی بەكارهێنراوە تا سوود بە چیرۆكەكە 

بگەیەنێت.
ئایا ســـیناریۆیەكی پتـــەو و مەحكەم و پاڵپشـــتگیراوە. ئایا هەموو 
دیمەنێك پێویســـتە تـــا چیرۆكەكە بگێڕنەوە؟ ئایـــا هەموو دیمەنێك و 
ئەكشـــنێك پاڵپشتی چیرۆكەكە دەگرن و یان پێگەیشتنی كاراكتەرەكان 
نیشان دەدەن بۆمان؟ ئایا هەموو دیمەنێك كە دەكرێنەوە. دە ستپێدەكەن 
بەبەشێكی كراوە لەناویدا دەكرێنەوە جارێكیتر كە بینەران هەست بكەن 
شتەكانی دووایی هەڵبهێنن یان خەیاڵییان الی ئەوە بێت كە 

بەڕاستی تا ئێستا چی ڕوویان داوە؟ 
نوسەرێك پێویستە كە بەدڵڕەقانە ئەوكەسایەتیە زیادەو 
دیمەنە خۆشەویســـتانەی كە جێگەیەكیان لەدڵیدا هەیە و 
بەاڵم پێویست نین البەرێت لەگەڵ ئەو كاراكتەرە 

جوان كیالنەدا كە پێویست نین!
لەناو ژانرەكەیـــدا، ئایا چیرۆكەكە باوەڕی 
پێدەكرێت، بەجوانی و سەرسامی و هەموو 
ئۆرگانەكانـــی دەمانهەژێنـــن؟ چیرۆكە 
مەبدەئیەكـــە و ژانـــرەو چاكیەكانی 
پتـــەون كـــە بریتین لـــە دراماو 
كۆمێـــدی و ڤـــارس و ســـاتیر و 
كارتێكەرو گەڕان بەدوای ئەكشن 
و زانســـتی خەیاڵی، داستان یان 
ژانەریكی تێكەڵە لە دراما و ساتیر 

زۆربە باوەریان وابوو كە » واڵتێك نیە بۆ پیاوانی پیر« 
مەزنترین فیلمســـازی تێدا كرابوو كە نواندنێكی ســـوپەری 
سەرســـامی تێدابوو. بـــەاڵم كۆتاییەكـــەی لەالیەن زۆربەی 
بینەرانـــە وە » لێی نـــاڕازی« بـــوون. لەوانەیە بۆ خاتری 
هەندێـــك ڕەخنەگـــری فیلم و نوخبە دروســـتكرا بێت كە بۆ 
ڕۆمان یان ڕوخســـارێكی بەرزی كۆتایی » فیستیڤاڵی فیلم« 

دەگەڕێن دروست كرابێت.
لەكۆتاییدا، بینەران چاوەڕێ و شـــایانی كۆتاییەكی ڕازی و 

باوەڕپێكراوون!
هیوادارم كە هەرسێ بنەماو باوەرەكانی تری وەك:- موزیك، 
دیكۆر/ نەخشەكێشی بەرهەمهێنان و هەروەها بینەر/ كاریگەریە 

تایبەتیەكانیش تەواو بكەم لە پاشه  ڕۆژدا.

بۆ خوێندنەوەی زیاتر دەتوانن بڕواننە ئەم نوسینانەی 
خوارەوەش:

Further reading: 1. Playwriting (1961) by Ber-
 ،nard Grebanier
 Art of Dramatic Writing (1972) by Lajos Egri، .2
 3. Screenwriting 101 (1999) by Neil D. Hicks، 4.
 Story (1997) by Robert Mckee، and dozens of ‘How
 To’ formulae Hollywood books by authors such as
 Syd Field most of whom have not yet written a
compelling screenplay. (The most widely trans-
 lated are Syd Field books- translated even in the
(!‘Middle East under ‘Saeed Feld’ or ‘Said Feld

فیلمـــی دەیڤیدولەیال لە نیویـــۆرك لە كاتی ڤاالنتایندا نیشـــاندرا لە 
2008/02/15،  لـــە شـــیكاغۆ لە 2008/02/22 دا و لە سانفرانسیســـكۆ 
لـــە 2008/03/7 دا كەلەالیـــەن شـــیڤاڕۆز و ژان جوانرۆییـــەوە وەاڵمی 
پرسیارەكانی بینەران درایەوە.شایانی باسیشە كەلە فێستیڤاڵی مۆنامۆڕدا 

خەاڵتی بینەرانی پێبەخشرا.
بۆ فیلمی دەیڤیدولەیال بڕواننە ئەم ماڵپەرەی خوارەوە:

Info at movie site: http://www.davidandlayla.
 /com

وەك هەندێک لـــە فیلمەكانی ئۆڵتمان و 
ئەڵمۆدۆڤار و یان دەیڤید و لەیالدا.

تێبینی پەراوێزەكە بكەن بۆ » تەعلیقی باوەڕنەكردن« )كە نوسینێكی 
ترمە كە بەم زوانە دەینێرم بۆ باڵوكردنەوە( كە زیاتر بەرباڵوترە دەربارەی 
باسی كۆمیدیا و ساتیر وەك لە دراما. ئەوەی كە ڕەنگە باوەڕی پێناكرێت 
لـــە درامادا نەك تەنها چـــاك نیە بەاڵم داوایەكەو حـــەزی لێدەكرێت و 
پێویستیەكە، لە كۆمیدیاو ساتیرو ڤارسدا)زۆر سەمەرەیە كە چۆن تەنها 
هەندێك ڕەخنەگری فیلم بەراوردی ســـێو دەكەن بە پرتەقاڵ كاتێك كە 
بێچـــاوەڕوو ڕەخنەی ژانرەیەكی تێكەڵی ڕۆمانتیكی كۆمیدی درامی وەك 
دەیڤیدو لەیال یان ژنهێنانی مۆنسۆن وەك درامایەكی تاكی پاكی درامای 

جیدی لەقەڵەم دەدەن(.
ئایا بینەران ســـۆزیان لەگەڵیدا دەجوڵێت، دەیناسنەوەو ئاگایان لێی 
دەبێـــت، یان بەالیەنی كەمەوە پێی سەرســـام د ەبـــن، تێكەڵی دەبن و 
گرێبەستی دەبن و خۆشحاڵیان پێدەدات لە بەهای بیروباوەری كاراكتەر 

و چیرۆكەكانیدا تێكەڵ دەبن.
پێداگرتن: كۆتایی!

» گرنگترین شـــتێكی بنچینەیی بۆ نوسەرێكی باش ئەوەیە كە بینای 
نازناو و ئیســـپاتی سەرســـامی و ئامێری دۆزینەوەی ڕۆشنایی هەبێت. 

ئەمانە ڕاداری نوسەرەكەن.« ئیرنیست هەمەنگوای.
هەمەنگوای گووتی كە ئەو ســـی و هەشت بار كۆتایی »زەنگەكان بۆ 

كێ لێدەدرێن«ی نوسیەوە تا بەئاكامی ناوەرۆكەكەی گەیشت.
باوەڕیـــان  ئایـــا كاراكتـــەرو چیرۆكەكانیـــان  لەنـــاو ژانرەكەیـــدا، 

پێدەهێنرێت؟
ئایا كۆتاییەكەی دەچێتە عەقڵەوە؟

ئایا بەكۆتاییەكەی ڕازین؟
گرنـــگ نیـــە كە كۆتاییەكەی شـــادی،  غەمگین، بیـــر – هەژێن،  یان 
كۆتاییەكی كراوە،  یان شاراوە یان تراژیدی بێت، یان لەوانەیە كاسارسزی 

تێدابێت وەك تراژیدیایی گریكی.
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ماكیاژ لە سینەمادا
 فریبا رەعنایی 
گریم )ماكیــــاژ( بوارێكی زۆر بەرباڵوە و لەزۆربەی واڵتان لەهونەری بەرهەمهێنانی 
فیلم رۆڵی ســــەرەكی دەگێڕێت. بەاڵم بەداخەوە لەكوردستان ئەم بوارە نەناسراوە 
و زۆربەی كەســــەكان پێیانوایە گریم هەمان ئارایشــــتكردنی دەموچاوە، لەكاتێكدا 
كەئارایشتكردن تەنیا بەمەبەستی جوانكاری دەموچاو بەكاردەهێنرێت، لەماكیاژی 
ســــینەما ماكیاژكار بەكاری ماكیاژ و بەهێزێكی تەكنیكی تایبەت لەسەر روخساری 
ئەكتەر كەســــایەتیەكی دیكە دروســــت دەكات تابتوانێت دەور و رۆڵی ئەكتەرەكە 
زیاتــــر دەربخات. كاری ئەو ئارایشــــتكردن یان جوانكردنی روخســــار نییە، بەڵكو 
بەتەكنیك و توانایی تایبەت بەهونەری ماكیاژ، روخساری ژنێكی 40 ساڵە دەكەنە 

كچێكی گەنج و روخساری كوڕێكی گەنج دەكەنە پیرەمێردێك.           
ئارایشــــتكردنی روخســــاریش كەخۆی بوارێكی تایبەتە بەمەبەســــتی جوانكردنی 
روخسار، بەاڵم ماكیاژی سینەما بەمەبەستی ئارایشتی دروستی روخسارە كەكەسێتی 
ئەكتەرەكە دەردەخات لەو فیلمەدا، ئەمە لەگەڵ ئارایشتكردن زۆر جیاوازە.                       
ماكیاژ دوو جۆرە، ماكیاژی سەر شانۆ وەك )ماكیاژی شانۆ، ئۆپێرا، بالە( ماكیاژی 
پەخش یان باڵوكردنەوە وەك ماكیاژی )سینەما، تەلەفیزیۆن، ڤیدیۆ و وێنەگرتن( 
كەهەر كامەیان تەكنیك و توانایی تایبەت بەخۆی دەوێت. بۆ نمونە ماكیاژی شانۆ 
بەبەراورد لەگەڵ ماكیاژی ســــینەما و تەلەفیزیۆن تۆخترە و لەبەرامبەردا ماكیاژی 

سینەما پێویستی بەوردەكاری و سەرنجی زیاتر هەیە.
 بنەمــــا و تەكنیكــــی تایبــــەت بەماكیــــاژی ســــینەما ئەمانــــە لەخۆدەگرێــــت: 
ئاناتۆمی)لەشــــكۆڵین( روخســــار، تاریك و روون، ناســــینی روخسار، دەرونناسی 
روخســــار، ناسینی رەنگەكانی ماكیاژ، كەرەسەكانی ماكیاژ، ریش و سمێڵ، كاڵوقژ 
یان قژی دەســــتكرد، برین، دروستكردنی كەســــێتی پیر، ماكیاژی ئەكسپرسیۆن، 

دروستكردنی قاڵب، روناكی و هتد.          
ریشــــە و بناغەی ماكیــــاژ دەگەڕێتەوە بۆ ســــەردەمە كۆنەكان كە لەمەراســــیمە 
ئایینیەكاندا بەكاردەهێنرا. لەم مەراســــیمانە بەشێوەیەكی زۆر سەرەتایی كەڵكیان 
لەماكیاژ وەردەگرت، ئەوان روخســــاریان بەشیلەی گیا و رەنگە كانگایەكان جوان 
دەكرد و زۆر جار دەمامكیان لەپێســــتی درەختەكان دروســــت دەكرد و بەكاریان 
دەهێنا، بەدرێژای مێژوو ماكیاژ زیاتر لەالی خەڵكی میســــر باو بوو كە بەگشــــتی 
دەوری چاویان بەرەنگی سەوز و چەندین هێڵی رەش بۆیە دەكرد، ئەفریقاییەكانیش 
جگە لەبەكاربردنی رەنگی شاد و زیندوو بۆ روخسار، بەپەڕی باڵندەكانیش سەریان 
دەڕازانــــدەوە و لەئایینەكانــــی خۆیان دەمامكی گــــەورە و بچوكی رەنگا ورەنگیان 

بەكاردەهێنا.        
ماكیــــاژ لەریزی هونەری نمایشــــە جوانــــەكان دێتە ئەژمار، ئەم هونەرە لەســــەر 
بناغەی وێنەكێشــــان و پەیكەرتاشی دامەزراوە، وێنەكێش سەرەتا بەیارمەتی فڵچە 

الپەڕەكە بەڕەنگێك دادەپۆشێت، دواتر بەرەنگی كاڵ دیمەن یان روخسارێكی جوان 
دەخوڵقێنێت. پەیكەرتاشــــیش بەدروســــتكردنی قیاس و هێڵ لەسەر گەچ یان قوڕ 
روخســــارێكی جوان دەخوڵقێنێت، بومی ماكیاژكاریش روخساری ئەكتەرەكەیە كە 
بەفڵچە و كەرەســــەكانی دیكە و بەهۆی پەنجەی دەستەكانی و بەكرێمی تایبەت و 
پێكهێنانی هێڵی تاریك و روون كەســــێتیەكە لەسەر روخساری ئەكتەرەكە دروست 
دەكات. زۆرجاریش بەگۆڕانی ئەندامانی روخســــار بەهەویر و كەرەســــەی تایبەت و 
زیادكردنی هەندێك شــــتی دیكە وەك پەیكەرتاش هەوڵ دەدات روخسارێكی جوان 

بخوڵقێنێت.                      
گریــــم بۆ ســــینەما الیەنی دیكەی هونەریــــی هەیە چونكە چــــاوی كامێراكان زۆر 
وردو هەســــتیارترە لەچاوی مرۆڤ. هەڵەیەكی بچــــوك لەبواری رەنگ، یان بوونی 
پەڵەیەكــــی بچوك، یــــان هەڵەیەكی زۆر بچوك كەچاوی مرۆڤ ناتوانێت هەســــتی 
پێبــــكات لەبەرانبەر لێنزەكان یان چاوەكانی كامێرا بەئاشــــكرا دەردەكەوێت. هەر 
بۆیە نابێت لەبیر بچێت كەروتوش یان ئیسالحی فیلمی نیگاتیڤ بەتایبەت لەبواری 
فیلمــــە رەنگیەكانی نەتەنیا تەواو و بــــێ كەموكوڕی نییە، بەڵكو لەهەموو كاتێكدا 
توانــــای چارەســــەركردنی نییە، هەر بۆیــــە بۆ بەكارهێنانی رەنگ لە روخســــار و 
كردەوەی كركســــیۆنی روخسار و كەڵك وەرگرتن لەهونەری تاریك و روون )سایە، 
روشــــن( لەبەرانبەر كامێرا كەكاری روتوشی فیلم دەكات بۆ سینەما، تەلەفیزیۆن و 

وێنەگرتن زۆر پێویستە.   
بەسەرنجدان بەمێژووی هونەری ماكیاژ و هەروەها كەڵك وەرگرتن لەم هونەرە لەنێو 
هەموو نەتەوەكاندا بەشــــێوەی جۆراوجۆر بۆ بەڕێوەچونی مەراســــیمە ئایینیەكان 
و ..هتــــد. زیاتر گرنگی ئــــەم هونەرەمان بۆ دەردەكەوێــــت. لەكاتێكدا كەهونەری 
بەرهەمهێنانی فیلم رۆژ لەدوای رۆژ لەپەرەسەندندایە، هونەری ماكیاژیش گەشەیەكی 
بەرچــــاوی كردووە و ئــــەم كارەش لەپاڵ باقی كارەكانی دیكــــە وەك دەرهێنان، 
نوســــین، دروســــتكردنی دیكۆر، جلوبەرگ، مۆزیك و. هتد. گرنگی خۆی هەیە و 
شــــارەزا نەبوون لەهەر كام لەمانە دەبێتە هۆی كێشــــە و كەموكوڕی لەفیلمەكەدا. 
هیوادارم لەكوردستانیش بایەخی زیاتر بەم هونەرە بدەن و بەشێوەی پرۆفشناڵتر 
چاو لەم هونەرە بكەن و لە بەرە و پێشــــبردن و ئاشــــنایی زیاتری الوان بەم بوارە 

هەوڵی زیاتر بدەن تابتوانین سینەمایەكی پرۆفشناڵمان لەكوردستان هەبێت.


