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سوپاس و پێزانین
سوپاس و پێزانینى خۆمان پێشکەش دەکەین بەم الیەنانەى خوارەوە:
 ڕاگرى کۆلێژى هونەرە جوانەکان.
 سەرۆکایەتى بەشى سینەما و شانۆ.
 سەرپەرشتیارى توێژینەوەکەمان (د .ژیلوان طاهر باپیر).
 سەرجەم مامۆستایانى بەشى سینەما و شانۆى کۆلێژى هونەرە جوانەکان.
 کارمەندانى کتێبخانەى کۆلێژى هونەرە جوانەکان.
 مامۆستا (فضل إسماعیل) کە کارى تایپ و دیزاینى ئەم توێژینەوەى ئەنجام داوە.
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پێشکەشە بە:
 ڕاگرى کۆلێژى هونەرە جوانەکان و سەرۆکى بەشى سینەما و شانۆ.
 سەەەەەرجەم مامۆسەەەەتایانى بەشەەەەى سەەەەینەما و شەەەەانۆ بەتەەەەایبەتى مامۆسەەەەتاى
سەرپەرشتیار (د.ژیلوان طاهر باپیر).
 بە سەرجەم قوتابیانى قۆناغى چوارەم /لقى سینەما.
 پێشکەشە بە هەموو ئەو هاوڕێ و دۆستانەى لە ماوەى نووسینى ئەم
توێژینەوەیەدا هاوکار و هەماهەنگ بوون لەگەڵمان.

ب

بڕیارى سەرپەرشتیار
ئەم تەەوێژینەوەیە لەژێەەر چەەاودێرى مەەن دا بەەووە لە زانکەەۆى سەەەالحەدین  /کەەۆلێژى
هەەەونەرە جوانەکەەەان /بەشەەەى سەەەینەما و شەەەانۆ – لقەەەى سەەەینەما ،پێشەەەکەش کەەەراوە بە
مەبەستى وەرگرتنى بڕوانامەى بەکالۆریۆس لە سینەما.

واژووى سەرپەرشتیار
د .ژیلوان طاهر باپیر
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پوختە
ئەم تەەەوێژینەوەیە بە ناونیشەەەانى (ڕۆڵەەەى موزیەەەک و کەەەارتێکەرە دەنگییەکەەەان لە فیلمەەەى کوردیەەەدا
پەیەەکەرى دڵ بە نمەەوونە) تەەوێژینەوەیەکى شەەیکارى وەسەەاییە لە چەەوار بەش پێکهەەاتووە ،بەشەەى
یەکەم بریتیە لە چوارچێوەى میتۆدى کە ئەم بابەتانە لەخۆ دەگرێە

(گرفتەى تەوێژینەوە ،گرنگەى

توێژینەوە ،ئامانجى توێژینەوە ،میتۆدى توێژینەوە و سنورى توێژینەوە).
بەشەەەى دووەم پێکهەەەاتووە لە چوارچێەەەوەى تیەەەۆرى تەەەوێژینەوە کە ئەم تەوەرانە لەخۆدەگرێەەە
(تەوەرەى یەکەم :شەەەەەێوازى بەکارخسەەەەەتنى موزیەەەەەک و کەەەەەارتێکەرە دەنگییەکەەەەەان لە قۆنەەەەەاغى
سەرەتاکانى فیلمدا ،تەوەرەى دووەم:موزیەک لە سەینەما لە سەەردەمى پێشەکەوتنى تەکنەلۆژیەادا،
تەوەرەى سەەێیەم :جوانییەکەەانى بەکارخسەەتنى موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان لە سەەەردەمى
ئێستادا ،تەوەرەى چوارەم :ڕۆڵى موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان لە پێکهاتەى فیلمدا)
بەشى سێیەمى توێژینەوەکە پێکهاتووە لە جێبەجێکردنى توێژینەوە (تەوەرەى یەکەمى :چیڕۆکەى
فیلمى پەیکەرى دڵ ،تەوەرەى دووەم :چۆنیەتى بەکارهێنانى موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان).
هەروەهەەا بەشەەى چەەوارەم پێکهەەاتووە لەو دەرئەنجەەام و پێشەەنیازانەى کە تەەوێژەر پێەەى گەیشەەتووە
لەگەڵ لیستى ئەو سەرچاوانەى کە لەم توێژینەوەیەدا سوودیان لێ وەرگیراوە.
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پێشەکى
هونەرى حەوتەم یا سینەما هەر لە سەرەتاى دروس

بوونیەوە بۆتە مایەى سەرنج و تێڕامانى

بینەر و بیسەر ،لەگەڵ یەکەم دەرکەوتنى بەرهەمى سینەمایی کە برایانى لۆمێر بەرهەمیەان هێنەا
کە بریتى بوو لە کورتە فیلمەى هەاتنى شەەمەندەفەر ،کە چەنەد گرتەیەکەى لەیەکەدراوى فۆتەۆ بەوو
جێگاى خۆى کردەوە ،چاوى بینەرى ڕۆشن کرد و بە داهێنەانێکى مەزن لە قەلەم درا .بەۆیە بیەر
لەوە کەەرایەوە کە ئەو کەەارە ببێەەتە بنەەاغەى داهێنەەانێکى تەەر و پێشەەکەوتووتر لەم بەەوارەدا ،لەگەڵ
ئەوەش هەس

بە بوونى کۆمەڵێ کێماسى کرا ،لەوانە چێژبەخشین بە چاو و گوێ ،واتا وێەنە و

دەنگ بۆ گەیاندنى مەبەستى دیاریکراو ،چونکە دەنگ و سەداى ئامێرەکانى بەکارخستن بێەزارى
الى بیەەەنەر دروسەەە

دەکەەەرد ،بەەەۆیە بیریەەەان لەوە کەەەردەوە کە بەکارهێنەەەانى موزیەەەک و سەەەەداى

چێژبەخش ئاوێنەى وێنە بکەن.
سەرەتا بە ژەنینى پیانۆ دەستیان پێکرد و پەرەیان پێ دا تاکو دروس

بەوونى شەریتى دەنەگ و

هاوسەنگ لەگەڵ وێنەدا بە چەندین قۆناغ تێپەڕى تا گەیشتنە ئەنجامى ئەمڕۆ .کە بریتیە لە وێەنە
و دەنگى دیجیتالى .لێدوان و قسەکردن لەسەر سینەما بە چەندان کتێب و ڕاپەۆرت و تەوێژینەوە
کۆتایی نایەت بۆیە دەبێ

ئەوەى لە بوارى سینەمادا کاردەکات هەوڵ بەدات پسەپۆرى لە یەکەێ

لە بوارەکانى سینەما هەبێ و لە یەکێەک لەو الیەنەانە هەڵبژێەرین بەۆ قسەە لەسەەرکردن .تەوێژەر
لەم توێژینەوەیەدا الیەنى موزیک و کارتێکەرە دەنگیەکان لە فیلمى کوردى هەڵبژاردووە و بەاس
لە ڕۆڵ و پەەێگەى دەکەەات لە ژێەەر ناونیشەەانى (ڕۆڵەەى موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان لە فیلمەەى
کوردى دا -پەیکەرى دڵ بەنموونە)
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بەشى یەکەم
چوارچێوەى میتۆدى توێژینەوە
گرفتى توێژینەوە:
سەرهەڵدانى سینەما بە چەندین قۆناغ تێپەڕیوە سەرەتاکەشى دەگەڕێتەوە بۆ وێنەى فۆتەۆگرا
دواتر بیرمەندانى بوارى سینەما هەوڵیاندا چەندین ئامێر تاقی بکەنەوە بەۆ ئەوەى دواجەار بەگەنە
ئاستێک کە ئامێرى سینەماتۆگرا

دروسە بەکەن ،کەارى فیلمسەازى چەنەدین قۆنەاغى دژوارى

بەڕى وە چەنەدین کێشەەى بەۆ دروسە بەوو تەنەانەت دواى دروسە بەوونى کەامێراى سەینەمایی
گەورەترین کێشە ئەوە بەوو کە دەتەوانرا وێەنە بگرێە بەەم نەیەدەتوانى دەنەگ تۆمەار بکەات هەر
بەەۆیە دەرهێنەرەکەەانى ئەو سەەەردەمە بیریەەان لەوە دەکەەردەوە کە وێنەک ەان سەەەرنجڕاکێش بەەن و
کاریگەرى لەسەر هەستى بینەر دروس

بکەن ،بۆ ئەم مەبەستە کاتێک کە فیلمى سەینەماییان لە

هۆڵەکەەان نمەەایش دەکەەرد بەەۆ بیەەنەران هاوکەەات گروپێکەەى موزیەەک بەشەەێوەى زینەەدوو موزیکیەەان
دەژەنى کە گوزارشتى لە دیمەنە درامیەکان دەکەرد هەروەهەا ئاشەکرایە لە فیلمەکەانى سەەردەمى
چەەەارلى چەەەاپلن کەەەارى وێنەگەەەرتن ئاسەەەایی نەبەەەوو هەربەەەۆیە بەکارهێنەەەانى موزیەەەک و کەەەارتێکەرە
دەنگییەکەەان دەبەەوایە بەپێەەى ریتمەەى گرتەکەەان هاوتەریەەب بێ ە  ،دواى ئەوەى تەکنیکەەى سەەینەمایی
پێشەەکەوتنى بەخەەۆیەوە بینەەى بەتەەایبەتى لە ناوەڕاسەەتى سەەەدەى بیسەەتەمدا چەنەەدین ئەەامێرى تەەر
پەیەدابوو کە لە توانایەەدا هەبەوو ڕاسەەتەوخۆ دەنەگ و وێەەنە تۆمەار بکەەات .ئەگەر بە ووردى باسەەى
موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان بکەین پێویستە تیشکى بخەیەنە سەەر چەونکە ڕەگەزێکەى گەرنگە
لە پێکهەەاتەى فیلمەەى سەەینەمایی دا .لە ئێسەەتادا لە ئەکادیمیەەا زانسەەتییەکانى هەەونەرى سەەینەما لقەەى
تایبەت هەیە بۆ ئەو کەسەانەى کە ئارەزوومەنەدن یەان دەیانەوێە

پسەپۆرى وەربگەرن لە بەوارى

تەکنیکى موزیکى سینەمایی یان موزیکى وێنەیی کە بە عەرەبەیەکەى پێەى دەگوترێە (الموسەیقى
التصەەویریة) هەربەەۆیە پێویسەەتە لە بەەوارى کەەارى فیلمسەەازى کوردیەەدا بەەۆ ئاینەەدە چەنەەد کەەادیرێکى
پسەەپۆر بەم بەەوارە پەەێ ڕابگەیەنەەین بەۆ ئەوەى ئەو گرفتەەانەى کە ڕووبەڕووى دەرهێەەنەرى فیلمەەى
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سینەمایی دەبێتەوە چارەسەر بکرێە

لەسەەر بنەمەایەکى فیکەرى و هەونەرى و ئیسەتاتیکى .بەۆیە

لەمیانى ئەم توێژینەوەیەدا پرسیارێک دەخەینەڕوو دەپرسین:
پرسەەیار :ڕۆڵەەى پسەەەپۆرانى بەەوارى تەکنیکەەەى موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەەان چەەیە لە فیلمەەەى
کوردیدا؟

گرنگى توێژینەوە:
ئەم توێژینەوەیە گرنگییەکى زۆرى هەیە بۆ ئەم الیەنانەى خوارەوە:
 )1سیناریس و دەرهێنەر و ئەکتەر و ڕەخنەگرانى بوارى سینەما
 )2تیپ و گروپ و سەنتەرەکانى تایبەت بە هونەرى سینەما
 )3توێژەرانى بوارى سینەما
 )4قوتابیانى سینەما لە ناوەندە ئەکادیمییەکانى هونەرە جوانەکان

ئامانجى توێژینەوە:
لەم توێژینەوەیەدا توێژەران هەوڵ دەدەن چەند ئامانجێک دیاری بکەن ئەویش بەزانستى کردنى
بەکارهێنەەانى موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان لە فیلمەەى سەەینەمایی دا بەەۆ بەرجەسەەتە کردنێکەەى
باشەەتر و زانسەەتى تەەر لە چێژبەخشەەین بە بیەەنەر و وەرگەەرى سەەینەما لەڕووى بینەەین و بیسەەتنەوە
پەیەەامى خەەۆى بگەیەنێەە و دوور بێەە

لە هەڵەشەەەیی و نازانسەەتى لە بەکارهێەەانى ئامرازەکەەانى

دروستکردنى فیلەک کە دەنەگ و موزیەک بەشەێکى گەرنگە لە پێکهەاتەى فیلمەدا .واتەا ئامانجمەان لە
بەکارهێنانى موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان تەنیا بۆ پڕکردنەوەى بۆشایی دەنگى نەبێ  ،بەڵکو
ببێتە ڕەگەزێکەى کەاریگەر لە پێکهەاتەى فیلمەى سەینەمایی دا ،چەونکە چەۆن وێەنە گەرنگە لە فیلمەى
سەەەینەمایی دا لە هەمەەەان کاتەەەدا دەنەەەگ و موزیەەەک و کەەەارتێکەرە دەنگییەکەەەان بەهەمەەەان شەەەێوە
تەواوکەرى ڕەگەزەکانى فیلمى سینەماییە.
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میتۆدى توێژینەوە:
ئەم تەەوێژینەوەیە بە ناونیشەەانى (ڕۆڵەەى موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان لە فیلمەەى کەەوردى دا-
پەیکەرى دڵ بەنموونە) توێژینەوەیەکى شیکارى وەساییە تیشک دەخەاتە سەەر ڕەگەزى موزیەک
و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان وە چەەۆنیەتى بەکارخسەەتنى لە فیلمەەى سەەینەماییدا لەسەەەر بنەمەەایەکى
فیکرى و هونەرى و ئیستاتیکى لەالیەن پسپۆرى تایبەت بەم بوارە.

سنورى توێژینەوە:
هەرێمى کوردستان – عێراق – سلێمانى
بەەۆ ئەم مەبەسەەتە لەمیەەانى ئەم تەەوێژینەوەیەدا ،تەەوێژەران شەەیکردنەوە بەەۆ فیلمەەى (پەیەەکەرى دڵ)
دەکەن کە بە شەەەێوەیەکى پرۆفیشەەەنال تیشەەەک خەەەراوەتە سەەەەر ڕەگەزى موزیەەەک و کەەەارتێکەرە
دەنگییەکان.
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بەشى دووەم
چوارچێوەى تیۆرى توێژینەوە
تەوەرەى یەکەم :شێوازى بەکارخستنى موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان لە قۆناغى سەرەتاکانى
فیلمدا:
شێوازى بەکارخستنى موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان لە قۆناغى سەرەتاکانى فیلمدا بە چەندین
قۆناغى دژوار تێپەڕیووە ،چونکە لەو قۆناغەدا تەوانرا چەنەدین تەاقیکردنەوە لەسەەر ئەم ئەامێرانە
بکەەرێن کە لە توانایانەەدا هەبەەوو وێەەنە بگەەرن بەەم نەتەەوانرا ئامێرێەەک بەەدۆزرێتەوە کە لە توانایەەدا
هەبێ وێنە و دەنگ تۆمار بکات.
لە ساڵى  1887کاتێک ئەدیسۆن ئەامێرى نیشەاندانى فیلمەى سەینەمایی (سەینەماتۆگرا )ى داهێنەا،
ئامانجى ئەوەبوو کە بتوانێ کۆمەڵێەک گەرتەى وێنەیەی یەک لەدواى یەک نیشەان بەدات( .عەبەدال،
 ،2019ال .)14بیەەنەرى دیمەنەکەەانى سەەینەما لە سەەەردەمى فیلمەەى بێەەدەنگ هەسەەتى بە بێەەزارى و
قورساییەک دەکرد بەهەۆى نەبەوونى مەوزیکى هاوتەریەب لەگەڵ دیمەنەکەان ،بەۆیە هەر دیمەنێەک
مەوزیکى تەەایبەت بەخەەۆى هەبەەوو ،لە نمایشەەەکانى لەەۆمێر لە پەەاری

سەەاڵى  1895پیەەانۆ هاوشەەانى

دیمەنەکان دەژەنرا بەۆ زاڵ بەوون بەسەەر دەنەگە بەرز و بێەزارکەرەکەى ئەامێرى نمەایش کردنەى
فیلم ،دواتر لە سەاڵى  1896ئەۆر

بەکارهەات لەگەڵ ئامێرێەک کە السەایی دەنگەى شەەمەندەفەرى

دەکردەوە( .لیسا ،1997 ،ال.)39
سەەاڵى  1900موزیەەک بە قەوان لێەەدەدرا ،لەگەڵ دیمەنەکەەانى فیلمەەدا لە سەەاڵى  1907یەکەم جەەار
کارى موزیکى بۆ دروس

کردنى فیلم کرا و لە فیلمى سینەماییدا بەکارهات .لە جەنگەى جیهەانى

یەکەمدا چەندین کورتە فیلمى جەنگى بەرهەم هات و مەوزیکى تەایبەتى بەۆ دروسە

کەرا لەکەاتى

نمایشى فیلمەکان بیستران بەشێوەیەکى گونجاو ،لە ساڵى  1909کارى موزیکى بەۆ فیلمەى درێەژ
کەەرا و بەەوو بە ڕەزامەنەەدى بیەەنەرى سەەینەما .بەەم لە ویەەویەتە یەکگرتووەکەەان ئەم جەەۆرە کەەارە
موزیکە دواکەوت تاکو ساڵى ( .1926هەمان سەرچاوە ،ال.)52
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لە فیلمى بێدەنگدا موزیک دوو ڕۆڵى گرنگى گێڕا کە ئەمانەن:
یەکەم :ئاماژەیەکى ڕەمزى بوو بۆ گوزارش کردن لە شێوە و ناوەڕۆکى فیلمەکە.
دووەم :وەک هۆکەەارێکى یارمەتیەەدەر بەەۆ وێەەنە کە ئەوە گرنگتەەرین ڕۆڵەەى مەەوزیکە ،چەەونکە بەەۆتە
بنەەاغەیەک بەەۆ پەیوەنەەدى نێەەوان موزیەەک و فەەیلم .بەەۆ ئەم مەبەسەەتە ڕۆڵەەى موزیەەک و کەەارتێکەرە
دەنگییەکان گرنگى و تایبەتمەندى خۆى هەبوو لەبەر ئەم هۆیانەى خوارەوە:
 .1بەیەک بەستنەوەى دیمەنەکان وەکو زنجیرەیەکى یەک لەدواى یەک.
 .2زاڵ بێ

بەسەر دەنگە هەراسانکەرەکانى شەقام و ئەامێرى نمایشەى فەیلم و دەنگەدەنگەى

بینەران.
 .3هاوکارى بینەرى کرد بۆ زیاتر گرنگیدان بەو دیمەنانەى نمایش دەکرێ .
 .4تەواوکردنى وێنە و کاریگەرى دروس کردن لەسەر بینەر.
 .5بەکارخسەەتنى موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان وەکەەو ئامەەاژە و هێمەەایەک کە پاڵپشەەتى
ڕووداوە درامییەکان دەکات.
 .6بەستنەوەى دیمەنە ناوەکییەکان بە دیمەنە دەرەکییەکان کە هەڵگرى پەیامێکى دیەاریکراو
بێ ( .لیسا ،1997 ،ال.)40
لە قۆناغى دووەمى فیلمە سەرەتاییەکان کە فیلمى بێدەنگ بوون .وەکو تیشکمان خسەتە سەەر لە
قۆناغى یەکەم بۆ زاڵبوون بەسەر دەنگە دەنگى ئامێرەکەانى پەخەش و نیشەاندانى موزیکژەنەکەان
موزیکیان دەژەنى ،سەرەتا پیانۆژەنێک لە نزیک شاشەەوە دەبینەرا پاشەان بەوون بە دوو ژەنیەار،
بەەم بەم شەێوەیە بیەنەر چێەژى تەواوى لە فەیلمەکە وەرنەدەگەرت چەونکە وێەنە و دەنەەگ لە یەک
سەەەرچاوەوە نەدەگەیشەەتە گەەوێیکەى بیەەنەر ،بەەۆیە بیەەر لەوە کەەرایەوە کە موزیەەک بەەۆ فیلمەکەەان
دابنرێ

هەر بۆ ئەم مەبەستەش لە قۆناغى دووەمدا بەتایبەتیش لە فیلمەکەانى (چەارلى چەاپلن)دا

پاش تۆمارکردنى وێنەکان موزیکى تایبەتیان بۆ دائەنرا کە تاڕادەیەک شیاو بوون .لەم قۆناغەدا
تەنیەەا فەەیلمە کۆمیەەدییەکان ڕەواجیەەان هەبەەوو و سەەەرکەوتنى گەورەیەەان بەدەسە

هێنەەا .پسەەپۆرى

بوارى موزیکى سینەمایی (کامیلى ساینسینز) یەکەم کەس بوو کە میلۆدى و موزیکى بۆ فیلمێک
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دانەەەا ،چەەەونکە پیشەەەتر ئەەەاوازى کوسەەەیکى بەناوبانگیەەەان بەەەۆ فیلمەکەەەان هەڵەەەدەبژارد و بە کەمێەەەک
دەستکارى لەگەڵ فیلمەکە پەخشیان دەکرد بەەم سەرکەوتوو نەبوو لە سەرنجڕاکێشەانى بیەنەر،
بۆیە چاپلن خۆى هەڵسا بە دانانى موزیک بۆ فیلمەکانى و سەەرکەوتوو بەوو( .عبەدالحلیم،2021 ،
ال.)219

تەوەرەى دووەم :موزیک لە سینەما لە سەردەمى پێشکەوتنى تەکنەلۆژیادا:
دوابەدواى ئەوەى ئەەامێرى پیەەانۆ بەکارهەەات بەەۆ زاڵ بەەوون بەسەەەر دەنەەگ و هەراى ئامێرەکەەانى
پەخشى سینەمایی لە سەرەتاى دروس
کۆتایی سەدەى بیستەم زانس

بوونیدا کە بە ئامێرى سەینەماتۆگرا

نیشەان دەدرا .لە

و تەکنەلۆژیا پێشکەوتنى بەرچەاوى بەخەۆیەوە بینەى ،سەینەماش
و تەکنەلۆژیەا بەۆیە جەگە لە موزیەک و گەۆرانى،

بێ بەش نەبوو لەم خزمەتەکانى بەوارى زانسە

کارتێکەرە دەنگییەکانیش لەتەک وێنەدا لە سەینەما بەکارهەات و شەریتى دەنگەى ئەاوێتەى شەریتى
وێنەیەەی بەەوو .بەهەەۆى بەەوونى سەەتۆدیۆى پێشەەکەوتوو بەەۆ تۆمەەارکردنى دەنەەگ ،گۆرانیبێژەکەەانیش
گۆرانیەکانیەەەەان لە فەەەەیلمە سەەەەینەماییەکان تەوزیەەەەس کەەەەرا و بەشەەەەدارى سەەەەینەمایان کەەەەرد وەک
گەەۆرانیبێژانى نەەاودار ئەلاەەەی

بریسەەلى و کلیەەس رییەەەارد و ...هتەەد .کە سەەەرکەوتنى گەورەیەەەان

بەدەستهێنا دواتر تواناى میکسەرى دەنگى سەرى هەڵدا کە توانرا نەوەیەکى تەازە لە تەکنەلۆژیەا
ڕۆڵى خۆى ببینێ لە دروستکردنى فیلمدا ،بەوەش چەنەدین فیلمەى واقی ەى و داسەتانى و خەیەاڵى
دروسەەە کەەەران و لە سەەەتۆدیۆ پێشەەەکەوتووەکانى مەەەوزیکى ئەلیکترۆنەەەى تۆمەەەارکران و لە فەەەیلمە
خەیاڵیەکانى دەرهێنەران ستیڤن و جۆرج لۆکاش ڕۆڵى سەرکەوتوویان بینى .ئەو جۆرە موزیکە
ئەلیکترۆنیە لە ئامێرە مەوزیکیە ئاسەاییەکان بەردەسە
دەهێنرا .هەروەها ئامێرى یاماها یان ئەۆر

نەبەوو بەڵکەو بەهەۆى کۆمپیەوتەر بەرهەم

هەاتە مەیەدانى موزیەک کە بەشەێوەیەکى ئەلیکترۆنەى

سەەەدەها جەەۆر ریەەتم و ئەەاوازى تێەەدا بەرجەسەەتەبوو .لەم مەەاوەیەدا هەەانز زیەەمەرى ئەەاواز دانەر
چەندین موزیکى بۆ فیلمە ناودارەکان بەرهەم هێنا کە تایبەت بوو بە جۆر و ڕەگەزى فیلمەکە و
جیاوازتر بەدەرکەوت( .المکتوم ،2010 ،ال.)215
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چەندین داهێنەرى ترى بوارى موزیەک کاریەان لە سەینەما کەرد و ئەاواز و میلەۆدى تایبەتیەان بەۆ
فیلمەکەەەان دانەەەا یەکێەەەەک لەو داهێەەەنەرانە (جەیمەەە

هەەەەۆرنەر) بەەەوو کە ناوبەەەانگى بە فیلمەکەەەەانى

(ئەفسانەکانى پایز) و (دڵە ئازاکە) و (تایتانیک) بەدەس

هێنا( .البیضائی ،2011 ،ال.)64

لە جیهانى ئەمڕۆدا ئەگەر سەیرى فیلمە بیانییەکەان و هۆلیەۆد و بۆلیەۆد بکەیەن دەبینەین چەنەدین
داهێنەر و بەهرەدارى بوارى موزیک خۆیان بۆ بەرهەمهێنانى موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکەانى
فیلم تەرخان کردووە و سەرکەوتنى باشیان بەدەس

هێنەاوە لەبەرئەوەى موزیەک و کەارتێکەرە

دەنگییەکان ڕۆڵى بەرچاو و کارتێکەریان هەیە لە بونیەادى فەیلم و کەمەرکەێش کردنەى بیەنەر بەۆ
بینینى فیلمە بەرهەم هێنراوەکانیان ،ئەوەش بۆ هەندێ هۆکارى تایبەت دەگەڕێتەوە کە بریتیە لە
ئاوێتە بوونى دەنگ و ڕەنەگ و مەوزیکى سەەرنج ڕاکەێش کە ڕەگەزێکەى گەرنگە لە دروسەتکردنى
فیلمى سینەماییدا.

تەوەرەى سەەێیەم :جوانییەکەەانى بەکارخسەەتنى موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان لە سەەەردەمى
ئێستادا:
لە سەردەمى ئێستادا هەموو پێشکەوتنەکانى بوارى موزیەک و دەنەگ و تۆمەارکردنى کەارتێکەرە
دەنگییەکان بەهۆى ئەامێرە پێشەکەوتووەکان جەوانیەکى تەرى خسەتۆتە سەەریەک بەۆ بەرەودان بە
بوارى فیلمسازى .ئاوێتەبوونى موزیەک بە وێەنە و ڕووداوى گەرتە سەینەماییەکان جەوانیەکى بەێ
وێەەنە و سەەەرنج ڕاکێشەەى بە فیلمەکەەان بەخشەەیوە کە بیەەنەر لە توانەەاى نەبێ ە بەەۆ چەەرکەیەک لەو
دیمەنانە داببڕێ .
چونکە موزیکى وێنەیی بەشێکى گرنگى شەریتى سەینەمایی و دەنگەیە و بەشەێک نەیە لە چیەڕۆک،
بەەۆیە زۆر کەس گرنگەەى بە دانەرى موزیەەک نەەادات لەکەەاتى نووسەەینى سەەیناریۆدا ،بەەۆیە پێویسەەتە
دانەرى موزیەەەک و ئەەەاواز و کەەەارتێکەرە دەنگییەکەەەان ،سەەەیناریۆى فەەەیلم بخەەەوێنێتەوە بەەەۆ ئەوەى
شەەەیکردنەوەى بەەەۆ بەەەکەن بەەەۆ دانەەەانى مەەەوزیکى درامەەەى یەەەان وێنەیەەەی کە هاوتەریەەەب بێەەە

لەگەڵ

ڕووداوەکان و کەسایەتیەکانى ناو سیناریۆکە ،بەم جۆرە موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان ڕۆڵى
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کارا و بەهێزیان دەبێ
دەبێەەەە

لە بەرەو پێش چوونى ڕووداو و تان و پەۆى فەیلمەکە و رۆڵەى گرنگیەان

لە دۆزیەەەەنەوەى بیەەەەرۆکە و هەسەەەە و سەەەەۆزى ئەکتەرەکەەەەان لە فیلمەەەەى داسەەەەتانى دا.

(تارکۆفسکى ،2004 ،ال.)57
دەکرێە گرنگتەەرین ئاکارەکەەانى مەەوزیکى درامەەى یەەان وێنەیەەی لە فیلمەەدا بەم شەەێوەیەى خەەوارەوە
دەستنیشان بکەین:
 نابێ ە

موزیەەک تەنیەەا وەک باکگراونەەدێک بەکاربهێنرێ ە بەەۆ وێەەنە و گەەرتەى سەەینەمایی و

دیەەالۆ  ،چەەونکە لە بیەەرۆکەى سەەەرەکى دوورى دەخەەاتەوە و بەەابەتى فەەیلمەکە کەەاریگەرى
نابێ .
 پێویسەەتە موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان گوزارش ە

لە شەەێوە و نەەاوەڕۆکى ڕووداوە

درامییەکان بکات.
 هاوکارى وێنە بکات بۆ زیاتر کاریگەربوونى بینەر بە بابەتى فیلمەکە.
 موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان ڕۆڵى کاریگەر دەبینێ

لە دیاریکردنى ریتمى ئەکەتەر و

گرتە سینەماییەکان کە ئەمەش لە فەزاى دیمەنەکاندا بەدەردەکەوێ .
بەشێوەیەکى گشتى ئەندریە تارکۆفسکى هەندێ پێشەنیار دەخەاتە ڕوو لە چەۆنیەتى بەکارهێنەانى
موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان لە فیلمدا کە ئەمانەن:
 .1دەتەەەەوانرێ موزیەەەەک بەکەەەەاربهێنرێ لە پێنەەەەاو پاڵپشەەەەتی کردنەەەەى ڕووداوە درامییەکەەەەان و
بەهێزکردنى هەستى بینین و بیستن الى بینەر کە بەشێوەیەک واى لەێ بکەات کە گرنگەى
بە شێوە و ناوەڕۆک بدات وە چێژ لە فیلمەکە وەربگرێ .
 .2بەکارهێنانى موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان دەرهێنەر دەتوانێ

کەۆنترۆلى هەسەتەکانى

بینەر بکات و بە ئاراستەیەکى دیاریکراوى ببات ،لەالیەکى دیکەوە ئەنەدازەى هەسەتکردن
و درک پێکردنەەى بیەەنەر بەەۆ دیەەمەنە درامییەکەەان فراوانتەەر بکەەات بەشەەێوەیەک لە مانەەا و
پەیامى فیلم تێبگات وە کاریگەرى لەسەر هەس و سۆزى دروس بکات.
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 .3کاتێەەک موزیەەک بەشەەێوەیەکى گونجەەاو بەکارهەەات دەتەەوانێ ریتمەەى دیەەمەن و ڕووداوەکەەان
بگۆڕێ .
 .4پێویسەەتە وێەەنە هاوتەریەەب بێ ە

لەگەڵ دەنگەەى موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان چەەونکە

سەەرچاوەى هەردوو ڕەگەزەکە بیەەرۆکە و سەەیناریۆى فەەیلمەکە ،هەربەەۆیە پێویسەەتە لەنەەاو
سیناریۆدا ئاماژە بۆ کات و شوێنى موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان بکرێ .
 .5نابێ ە

موزیەەک تەنیەەا ڕووکەشەەى بێ ە بەەۆ ڕووداوى سەەەر شاشەەە ،بەڵکەەو دەبێ ە
وە ئاماژەیەکى دراماتیکى بێ

پێکراو بێ

هەس ە

بۆ ئەوەى کات و شوێنى ڕووداوەکان ئاشکرا

بکات و بونیادى درامى ڕووداوەکان بەرەو لوتکە ببات.
 .6موزیەەەک ڕەگەزێکەەەى گەەەرنگە لەنەەەاو فیلمەەەى سەەەینەمایی دا ،بەهەمەەەان شەەەێوەش لە ژیەەەانى
چەەونکە موزیەەک خەەۆراکى گیەەانە و بەشەەێکە لە

کەەۆمەەیەتى دا ڕۆڵەەى کەەاریگەر دەبینێەە

پێداویستیەکانى مرۆڤ بۆ جوالندنى هەس و سۆزى مرۆڤ بۆ ئەوەى هەسە

بە ریەتم

بکەەات ،هەروەک دەبینەەین لەمەەاوەى شەەەو و ڕۆژێکەەدا ریتمەەى جەەولەى مەەرۆڤ گۆڕانکەەارى
بەسەردا دێ

کە بەشێوەیەک لە ڕۆژدا خێرا و لە شەودا خاوە تا دەگاتە ئاستى نوسەتن

کە مەرۆڤ لە جەولە دەوەسەتێ  ،هەڵەبەتە هەونەرى سەینەما ڕەنگەدانەوەى ژیەانە هەربەۆیە
موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان لەنەاو هەونەر و ژیەان دا کەاریگەرى خەۆى هەیە لەسەەر
هەستەکانى مرۆڤ.
 .7پێویسەەتە میلەەۆدى و مەەوزیکى سەەینەمایی دەروازەى فەەراوان بەرەوڕووى بیەەنەر و وەرگەەر
دروس

بکات و ببێتە بەشێک لە پێکهاتەى دروستکردنى فیلم و مانا بە گرتە ببەخشەێ ،

زمەانى سەەینەما زمەەانێکى فیکەەرى و فەلسەەەفى و هەەونەرى و ئیسەەتاتیکییە هەربەەۆیە دیەەمەنە
سەەینەماییەکان بە ئەەامراز و ڕەگەزى دەنگەەى پەیامێەەک دەبەخشەەنە بیەەنەر یەەان میلەەۆدى و
ئاوازەکەەەان ئەەەاوێتەى وێنەکەەەان دەبەەەن کە هەمیشەەەە لەنەەەاو هەەەزرى بیەەەنەردا دەمێنەەەنەوە.
(تارکۆفسکى ،2004 ،ال.)81
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تەوەرەى چوارەم :ڕۆڵى مو زیک و کارتێکەرە دەنگییەکان لە پێکهاتەى فیلمدا:
لە فیلمەەى سەەینەمایی دا کە بەەاس لە موزیەەک دەکەیەەن پێویسەەتە لە هەمەەان کاتەەدا باسەەى گەەۆرانیش
بکەیەەن چەەونکە لە سەەینەمادا ژانرێکەەى تایبەتمەەان هەیە بەنەەاوى فیلمەەى موزیەەک و گەەۆرانى ئەەامێز
ئەمەش لە ناوەڕاستى سەدەى بیستەمدا بووە مۆدێلى باو لە فیلمە ڕۆژهەەتیەکاندا بەتایبەتى لە
فیلمەکانى هیندى و تورکى و عەرەبى و فارسى...هتد( .طماس ،2014 ،ال.)86
بەشێوەیەکى گشتى موزیک و کەارتێکەرە دەنگیەکەان ڕۆڵێکەى گرنەگ دەبیەنن لە پێکهەاتەى فیلمەى
سەەەینەمایی دا چەەەونکە تەەەایتلى هەر فیلمێەەەک بە مەەەوزیکەکەى دەناسەەەرێتەوە کە وەکەەەو هێمەەەایەک
گوزارش

لە شەێوە و نەاوەڕۆکى فەیلمەکە دەکەات .بەۆ ئەم مەبەسەتە لە فیلمەى تراژیەدى ئەاواز و

گەەەۆرانى خەەەاو بەکاردەهێنرێەەە

بەەم لە فیلمەەەى کۆمیدیەەەدا گەەەۆرانى و ئەەەاوازى خێەەەرا و دڵەەەڕفێن

بەکاردەهێنرێ کە هەس و سۆزى بینەر بەجۆش بخات.
موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان ڕۆڵێکەەى گرنەەگ دەبیەەنن لە دەستنیشەەانکردنى کەەات و شەەوێنى
ڕووداوەکەەەان و شەەەێوازى ملمونێەەەى نەەەاو دیەەەمەنە درامییەکەەەان هەروەهەەەا بەشەەەدارى دەکەەەات لە
خوڵقانەەدنى کەش و هەوایەکەەى درامەەى لەسەەەر بنەمەەایەکى فیکەەرى و سەەایکۆلۆژى و هەەونەرى و
ئیسەەتاتیکى ،هەروەهەەا دیەەمەنە درامییەکەەانى نەەاوەوە دەبەسەەتێتەوە بە دیەەمەنە دەرەکییەکەەان کە لە
دەرەوەى ستۆدیۆ تۆمار دەکرێن( .هەمان سەرچاوە ،ال.)48
موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان ڕۆڵەەى بەرچەەاو دەبیەەنن لە سەەایکۆلۆژیاى ئەکەەتەر بەەۆ ئەوەى
بتوانێ ە

بەشەەێوەیەکى کەەاریگەر ڕۆ بیێەەتە نەەاخى کەسەەایەتى نێەەو درامەەاکە ،هەمەەدی

بەشەەدارى

کاریگەر دەکات لە ملمونێى نێوان الیەنى ئەرێنى و نەرێنى ڕووداوەکان بەو شەێوەیە کە هەسە
و سەەۆزى ئەکەەتەر دەجەەولێنێ بەەۆ کەەردارى پێویس ە

بە نوانەەدن لە ڕۆڵەەى کەەاراکتەرەکە ،هەروەهەەا

بەشدارى دەکات لە بەڕێوەبردنى ئەو وێنە درامییانەى کە بێ دیالۆگن و تەنها لە ڕێگەى گرتەى
سەەەەینەماییەوە گوزارشەەەە

لە بابەتێەەەەک دەکەن و دەبەەەەنە هەەەەۆى خوڵقانەەەەدنى کەش و هەوایەکەەەەى

سایکۆدرامى( .میترى ،2000 ،ال.)167
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موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان زۆر جار ئاوێتەى وێنە درامییەکان دەبن بە مەبەستى پێشەبینى
کردنەى ڕووداوەکەان ،ئەمەش لەو دیمەنەانە زیەەاتر دەردەکەوێ کە بەشەێوەى کە و پەڕ ڕێەەڕەوى
ملمونێکان لە بارودۆخێکەوە دەگۆڕدرێ و بۆ بارودۆخێکى لەناکاو و جیاوازتر و بینەر تووشى
سەرسەەوڕمان دەکەەات .هەروەهەەا موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان لە فیلمەەى خەیەەاڵى زانسەەتى
ڕۆڵێکى کاریگەر دەبینێ لە دەرخستنى ڕووداوەکان بە ئاراستەى لوتکە.
لە هەمەەان کاتەەدا لە فیلمەەى ترسەەناک و جەنگەەى و پۆلیسەەى دا موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان
هاوشێوەى وێنەکان پاڵپشتى دیمەنە درامییەکان دەکەن ،بۆ ئەوەى گەرم و گوڕى پێوە دیاربێ
و کاریگەرى لەسەر هەس و سۆزى بینەر دروس بکات( .عبدالله ،1997 ،ال.)59
لە سەەەرجەم فیلمەکانەەدا ریەەتم بەردەوام بەرز دەبێەەتەوە و نەەزم دەبێەەتەوە هاوشەەێوەى لێەەدانى دڵ،
بەەەۆیە پێویسەەەتە موزیەەەک و کەەەارتێکەرە دەنگییەکەەەان هەمەەەان کاردانەوەیەەەان هەبێەەە بەەەۆ ئەوەى
پارێزگارى لە ریتمى ڕووداوە درامییەکان بکات.
پێویسەەەتە دەرهێەەەنەرى فەەەیلم لەدواى تۆمەەەارکردن و مۆنتەەەاژکردنى فەەەیلمەکەى شەەەیکردنەوەیەکى
هونەرى و زانستى بۆ جێبەجێکارى موزیک بکات و گاتوگۆیەکى تێروتەسەل دەربارەى شێوە و
نەەاوەڕۆ و سەەتایلى فەەیلمەکە بەەکەن ،بەەۆ ئەوەى جێبەجێکەەارى موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان
شەەارەزاییەکى تەواو لە ریەەتم و شەەێوازى فەەیلمەکە پەیەەدا بکەەات تەەاکو لەسەەەر ئەو بنەمەەایە کەەارى
موزیەەەک و کەەەارتێکەرە دەنگییەکەەەان ئەنجەەەام بەەەدات بەشەەەێوەیەک کە ئەەەاوێتەى وێنەکەەەان بێەەە و
گوزارش

لە شێوە و ناوەڕۆک بکات ،بۆ ئەوەى کاریگەرى هەبێ

لە دیاریکردنى ڕەهەنەدەکانى

سروشتى و کۆمەەیەتى و سایکۆلۆژى و ئیستاتیکى فیلمەکە( .برولیە ،بێ ساڵ ،ال.)73
بەشێوەیەکى گشتى تەوزیس کردنى موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکەان لە فیلمەدا پێویسەتە لەسەەر
بنەمایەکى هونەرى و زانستى بێ  ،هەر فیلمێک تایبەتمەندى خۆى هەیە وە بە ستایلێکى جیاواز
کارى لەسەر کراوە بۆیە بەهەمان شێوە پێویستە موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان ڕەنگدانەوەى
شێوە و ناوەڕۆکى فیلم بێ وەکو ڕەگەزێکى گرنگ و دەاللەتێکى ڕەمزى.
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بەشى سێیەم
(جێبەجێکردنى توێژینەوە)
کۆمەڵگاى توێژینەوە:
لەمیانى گەڕان و پشەکنین بەنێەو فەیلمە سەینەماییەکانى هەرێمەى کوردسەتان کە لە نێەوان سەاەنى
( )2021-2014کە لە شەەارەکانى کوردسەەتان نمەەایش کەەراون زیەەاتر لە ( )16فەەیلم لەخۆدەگرێەە .
توێژەر بە مەبەستى شیکردنەوە ( )1نموونەى فیلمى سینەمایی هەڵبژاردووە کە ڕۆڵى موزیک و
کارتێکەرە دەنگییەکان بەشێوەیەکى کاریگەر تیشکى خراوەتەسەر.

ئامرازى توێژینەوە:
 .1بینینەەەى فەەەیلمە سەەەینەماییەکان بەشەەەێوەیەکى ڕاسەەەتەوخۆ لەنەەەاو هەەەۆڵە سەەەینەماییەکان لە
شەەارەکانى هەرێمەەى کوردسەەتان ،تیشەەک خسەەتنە سەەەر شەەێواز و چەەۆنیەتى بەکارخسەەتنى
موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان لە فیلمى سینەمایی دا.
 .2بینینى فیلمە سینەماییەکان لە ڕێگەى سی دى.
 .3بینینى فیلمە سینەماییەکان لە ڕێگەى یوتوب (.)You tube

میتۆدى توێژینەوە :توێژەر میتۆدى شیکارى وەساى بۆ توێژینەوەکە بەکارهێناوە.

نموونەى توێژینەوە:
توێژەر بەۆ تیشەک خسەتنە سەەر موزیەک و کەارتێکەرە دەنگییەکەان نمەونەیەکى فیلمەى سەینەمایی
(پەیکەرى دڵ) شى دەکاتەوە لەسەر بنەمایەکى فیکرى و زانستى و هونەرى و ئیستاتیکى.
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کاستى فیلمى سینەمایی (پەیکەرى دڵ) پێکهاتووە لە:
سیناریۆ :عبدالغاار عبدالله
دەرهێنان :شوان عەتو
ئەکتەرەکان:
هەڵوێس

محمد (هەڵوێس )

نزار سەالمى (شێرزاد)
ئارین ئاالن (کەویار)
پشتیوان محمد (هیوا)
ئەحمەد رەئو

(مام بورهان)

حەمە عەلى خان (على)
حمەرشید هەرەس (باوکى شێرزاد)
شلێر أحمد (دایکى شێرزاد)
بەیان بۆمبا (دایکى هیوا)
دڵسۆز محمد (دایکى کەویار)
ڕۆژان محمد جەزا (نەسرین)
ڕزگار باهیر (مامۆستا سۆران)
هیڤیار امین (مناڵی هەڵوێس )
زەمەند تاهیر ئەحمەد (مناڵى شێرزاد)
ژیر نەوشیروان (مناڵى هیوا)
باخان ستار (مناڵى کەویار)
ساڤیا سەالح (مناڵى نەسرین)
ژیان ئیبراهیم خەیات (دایکى هەڵوێس )
کارە هونەرییەکان:
دەنگ :عەلى رەزا – نۆڤین نەوزاد
یاریدەدەرى دەرهێنەر :هاوڕێ على تەها
موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان :ئەفشین شوکرى
مۆنتاژ :ئەلتان نورى
پرادکتۆر :باهۆز نصرالدین
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بۆ زانیەارى ئەم فەیلمە لە سەاڵى ( )2019لە زۆربەى شەار و چارۆچکەکەانى هەرێمەى کوردسەتان
نمایش کراوە هەروەها ساڵى ( )2020لە سەرجەم وەتانى ئەوروپا نمایشکراوە.
تەوەرەى یەکەمى :چیڕۆکى فیلمى پەیکەرى دڵ.
لە گەڕەکێکەەى میللەەى شەەار کۆمەڵێەەک خێەەزان بەیەکەوە بە تەبەەا و ڕەبەەا دەژیەەن و خەریکەەى کەەارى
ڕۆژانەى خۆیەەەانن ،مناڵەکەەەانیش خەریکەەەى یەەەاری کەەەردن و خوێنەەەدنن بەشەەەێوەیەکى گونجەەەاو و
کۆمەەیەتى سەردەمانى زوو ژیان بەڕێ دەکەن .هەڵوێس

کوڕى پیەاوێکى هەژار و نەخەۆش و

لەنەەاو جێگەەا کەوتەەوو .خەەاوەنى خێەەزان و کەەم و کەەوڕێکە ،مەەام بورهەەان یەکێکەەى دیەەکەى گەڕەکە و
دوکانى ماسى فرۆشى هەیە و کوڕێکى هەیە بەناوى هیوا کە هاوڕێى هەڵوێستە ،لە هەمان کات
کەەەوڕێکى هەەەاوتەمەنى هەڵوێسەەە نەەەاوى شەەەێرزادە و هەەەاوڕێى هیەەەوا و هەڵوێسەەەتە .بەیەکەوە لە
خوێنەەدنن و بەیەکەوە یەەارى دەکەن .کەەاک عەلەەیش یەکەەێکە لە دراوسەەێکانیان خەەاوەن خێەەزان و
کیێکە بەناوى کەویار.
باوکى هەڵوێس

کۆچى دوایی دەکات و خێزان و مناڵەکانى سەرگەردان دەبن ،مەام بورهەان کە

دراوسێیانە هەڵوێس

دەبات بۆ ئیشکردن لە دوکانەکەى خۆى و یەارمەتى دانەى خێزانەکەیەان و

دابینکردنى بژێوى ژیانیان.
هەڵوێس

بەردەوام خەریکى گەۆرانى گەوتنە و شەانازى بە دەنگەى خەۆى دەکەات بەهەۆى ئەوەى

دەنگەەى خۆشەەە هاوڕێکەەانى و خەڵکەەى گەڕەک هەەانى دەدەن بەەۆ گەەۆرانى گەەوتن ،هیەەواش کەەوڕێکى
خەەەەۆش مەحشەەەەەرە و هەوڵەەەەى دڵخۆشەەەەکردنى هاوڕێکەەەەانى دەدات و بەردەوام دەم بەخەنەەەەدەیە.
هاوڕێکەشەەەیان شەەەێرزاد ئەویەەەش لە خێزانێکەەەى کەم دەرامەتە بەەەۆیە لەگەڵ هەڵوێسەەە و هیەەەوا لە
دوکانەکەى مام بورهان کاردەکات.
بەیەکەوە دەچەەن بەەۆ ڕاوەماسەەى و لەسەەەر دەریەەاکە شەەێرزاد تووشەەى تەنگەژەیەکەەى تەندروسەەتى
دەبێ و گەشتەکەیان لێ تێک دەدات .دواتر دەردەکەوێ کە شێرزاد نەخۆشى جگەرى هەیە.
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کاتێەەک هەڵوێس ە

لە دوکەەانەکە خێزانەەى کەەاک عەلەەى لەگەڵ کەەیەکەى دێەەن بەەۆ کڕینەەى ماسەەى و

چاوپێکەوتنى کەویار و هەڵوێس

سەرنجڕاکێش دەبێ بۆ بارێکى سۆزدارى نێوانیان.

پەەەاش تێپەڕبەەەوونى کەەەات و گەورەبەەەوونى هەڵوێسەەە و هاوڕێکەەەانى ،هەربەیەکەوە کەەەاردەکەن و
بەیەکەوە دڵخۆشن لە هەمان کاتدا ئەشقى کەویار و هەڵوێس

دەکەوێەتە بەارێکى پێگەیشەتوو لە

هەمەەان کاتەەدا هەڵوێس ە و هیەەوا لە دوکەەانەکەى مەەام بورهەەان کەەار دەکەن بەەم شەەێرزاد بەهەەۆى
ئەوەى دایکەەى خزمەەى کەەاک عەلەەی یە الى ئەو لە کۆمپانیەەاکەى کەەار دەکەەات بەەم لە هەەاوڕێیەتى
هەڵوێسەەەە و هیەەەەوا بەردەوام و بەردەوام سەەەەەردانیان دەکەەەەات .ڕۆژێکیەەەەان شەەەەێرزاد تووشەەەەى
تەنگەژەى تەندروستى دەبێتەوە و دکتۆر بە هاوڕێکانى ڕادەگەینێ کە پێویستى بە نەشتەرگەرى
جگەرە و دەبێ

جگەرى بۆ پەیدا بکەن ،هەڵوێس

تەلەفۆن بۆ ماڵەوە دەکات و پێیان دەڵێە

کە

سەفەرى کەوتۆتە پێش و چەند ڕۆژێکى پێ دەچێ  ،بەەم ئەو بە نیەازە جەگەر بەداتە شەێرزاد و
لە مردن ڕزگەارى بکەات .بەۆیە جەگەرى خەۆى دەداتە شەێرزاد دواى ئەوەى چەنەد ڕۆژێەک دواى
نەشەەتەرگەریەکە هەڵوێس ە تەلەفەەۆنى بە داخەەراوى دەمێنێەەتەوە و وەەمەەى کەس نەەاداتەوە ،پەەاش
چەند ڕۆژێک هەڵوێس

و کەویەار بە تەلەفەۆن قسەە لەگەڵ یەک دەکەن ،خوشەکى هەڵوێسە

کە

نەەەاوى نەسەەەرینە و هەەەاوڕێى کەویەەەارە .کەڕوەڵە و حەز بە هەەەونەر دەکەەەات و خەریکەەەى کەەەارى
پەیکەرسەەازییە .هەڵوێسەە و هیەەوا و شەەێرزاد بەیەکەوە دوکەەانێکى سەەى دى و پەەلەى ستەیشەەن
دادەنێن و مام بورهان بەجێ دێڵن .لە ڕۆژى ڤاالنتاین هەڵوێسە
خۆش دەکەن ،هەڵوێس

و کەویەار بەیەکەوە گەشەتێکى

دوو ماسى جوان دەدات بە کەویار بەدیارى بەبۆنەى ڕۆژى ڤاالنتەاین،

کەەاتێ کەویەەار دەگەڕێەەتەوە مەەاڵ بەەاوکى لەپەەێش چەەاوى میوانەکەەان کە مەەاڵى شەەێرزادن حەوزى
ماسەەیەکەى لەەێ دەشەەکێنێ و ماسەەیەکان مەەردار دەکەەاتەوە .بەەۆیە کەویەەار پەیوەنەەدى بە هەڵوێس ە
دەکەەات کە یەکتەەر ببیەەنن ،پەەاش ئەوەى شەەێرزاد سەەیخورى بەسەەەر کەویەەار دەکەەات لەگەڵ بەەاوکى
کەویار بەدوایدا دەچن و هەڵوێس و کەویار بەیەکەوە دەبینن .بۆیە باوکى کەویار بە خراپترین
شەەێوە هەڵوێسە وەردەگرێ ە و کەەیەکەى لە مەەاڵ بەنەەد دەکەەات تەەاکو بیەەداتە شەەوو بە یەکێەەک لە
کەسەکانى خۆى.
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هیواش لە الیەکەى تەر کەڵەکەى ژن هێنەانى هەیە و بەاوکى ژنەى بەۆ دێنێە  ،ئەاهەنگێکى خنجەیونە
ساز دەکەن و هەڵوێس

گۆرانى تێدا دەڵێ  .لەگەڵ ئەوەى خەڵکەانێکى زۆر داوەت کەراون مەاڵى

کەەاک عەلەەەیش لەوێەەەن .خەەەاوەن کۆمپانیەەەایەکى تۆمەەەارکردنى گەەەۆرانى و سەەەیدى گەەەوێى لە دەنگەەەى
هەڵوێس

دەبێ

و سەرسام دەبێ

بە دەنگى ئەو بۆیە بڕیار دەدات سیدى بۆ دروس بکات و

گۆرانى بۆ تۆمار بکات.
هەڵوێس

دایکى دەنێرێتە ماڵى کاک عەلى بەەم دایکى کەویار فەرمووى لێ ناکات بەۆ ژوورەوە

پێەەى ڕادەگەینەەێ کە عەلەەى قبەەول ناکەەات و زۆرى لە کەەیەکە داوە .بە نیەەازە بیەەداتە کەسەەێکى دى.
دایکى هەڵوێس

بە دڵشکاوى دەگەڕێتەوە ماڵەوە و بە هەڵوێس

کاک عەلى چى بووە .بۆیە هەڵوێس

ڕادەگەینێ کە هەڵوێستى ماڵى

خۆى دەچێەتە کۆمپانیەاى کەاک عەلەى داواى هاوسەەرگیرى

کەویار دەکات بەو پێیەى خۆشى دەوێ  ،بەەم کاک عەلى ڕەتەى دەکەاتەوە و لە کۆمپانیەا دەرى
دەکات چونکە ئەوان خاوەن سامان و موڵک و ماڵن بەەم هەڵوێس

هەژارە.

پاشان ماڵى کاک عەلى لەو گەڕەکە بار دەکەن بۆ شوێنێکى نادیار ،نەسرینى خوشکى هەڵوێس
دەچێەتە مەاڵى کەویەەار بەەم ئەوان لەوێ نەین دواتەر کەویەەار دەدەنە شەێرزاد .لە کاتێکەدا شەەێرزاد
دوکانى سی دى فرۆشەتنەکەى هەڵوەشەاندەوە و لە شەەریکاتى دەرچەوو ،بەۆیە ئەوان بەناچەارى
دەکەونە سەرشەقام و مام بورهانیش لە دوکانەکەى خۆى زەرەرى کردووە و مایەپووچ بووە.
پاش تێپەڕبوونى کات هەڵوێس

سیدیەکى گەۆرانى دەردەکەات و ناوبانەگ پەیەدا دەکەات .کەویەار

لەگەڵ شەەێرزاد ژیەەانى لەەێ بەەۆتەوە دۆزەن .نەسەەرینى خوشەەکى هەڵوێسەە بەردەوامە لە کەەارى
هونەرى و خەریکە پەیکەرى دڵ تەواو دەکات .کەویار بووە بە خاوەنى دوو مناڵ و لە ژیەانێکى
پڕ ئازار بەڕێ دەکات بەهۆى ئەوەى تەنیا کیى دەبێ .
شەەەێرزاد زۆر دەوڵەمەنەەەدبووە بەەەووە بە خەەەاوەنێکى کەەەارگەى چیمەنتەەەۆ .کیەکەەەانى کەویەەەاریش
گەورەبەەەوون ،هەڵوێسەەە

ئامادەکەەەارى بەەەۆ کۆنسەەەێرت دەکەەەات ،وێنەکەەەانى سەەەەرتاپاى شەەەارى

داگیرکەەردووە .بەەم دڵەەى هەر الى کەویەەارە و خۆشەویسەەتى ئەو بەەۆتە بەهەەرەى گۆرانیەکەەانى.
نێوان شێرزاد و کاک عەلى بەهۆى پارەوە تێک دەچێ
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کاتێک کەویار وێنەى هەڵوێس

لە شەار

دەبینەەێ و ریکومەەى کۆنسەەێرتەکە سەەەرنجى ڕادەکێشەەێ و دەیەوێەە

بیێەەتە کۆنسەەێرتەکە لەگەڵ

بەەم کەویار یاخى دەبێ

بۆ کۆنسێرتەکە،

کیێکى هاوڕێى بەەم شێرزاد ڕازى نابێ

و دەچێ

کە الى شەەێرزاد ئەوە بە خیەەانەت لێکەەدەدرێتەوە .دەچێ ە بەەۆ ئەوەى تەەۆڵە بکەەاتەوە و کەویەەار و
هەڵوێس

بکوژێ  .بەەم لە ڕێگادا تووشى ڕووداوى هەاتوچۆ دەبێە

لەکاتێکەەدا هەڵوێس ە

و دەکەوێەتە نەخۆشەخانە،

سەەەرکەوتنى بەدەسەەتهێناوە و دونیەەاى هێنەەاوەتە جەەۆش ،بەبینینەەى کەویەەار

سەرسەەەام بەەەووە ،تەلەفۆنێەەەک بەەەۆ کەویەەەار دێەەە و هەواڵەەەى ڕووداوى هەەەاتوچۆى ئۆتەەەۆمبێلەکەى
شەەێرزادى پەەێ دەگەەات ،کە لە نەخۆشەەخانەیە .هەمەەوو شەەتێک کۆتەەایی پەەێ دەهێەەنن و دەچەەن بەەۆ
نەخۆشەەەخانە بەەەۆ الى شەەەێرزاد بەەەۆ هاوکەەەارى کەەەردن بەەم کەەەار لە کەەەار تەەەرازاوە شەەەێرزاد لە
سەرەمەرگە .شێرزاد لەسەر دەستى هەڵوێس

دەمرێ .

دواتر هەموو خێزانەکانى سەەرەتا کە پێکەوەبەوون بەیەک شەاد دەبەنەوە و کەویەار و هەڵوێسە
بەیەک دەگەنەوە.

تەوەرەى دووەم :چۆنیەتى بەکارهێنانى موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان
دەرهێنەرى فیلم یا بەرهەمهێنەر ،بۆ سەرکەوتنى فیلمەکە و بەبازاڕکردنى دەبێ وردبەین بێە

لە

دەستنیشانکردنى ئەو کەسەى کارى دەنگ لە فیلم بەرجەسەتە دەکەات .چەونکە فەیلم جەگە لەوەى
چیڕۆکەەى وێنەیەەیە لە هەمەەان کاتەەدا دەنەەگ و موزیەەک و جەەوانیەکى تەەر و چێژێکەەى زیەەاتر بە بیەەنەر
دەبەخشێ  .بۆیە ئەو کەسەى بە کارى دەنگ و موزیەک هەڵدەسەتێ دەبەێ گەوێ سەووک بێە و
بیسەەتنێکى مەەوزیکى هەبەەێ بەەۆ ئەوەى لە هەر چرکەیەکەەى فەەیلمەکە ڕۆڵەەى خەەۆى ببینێە و پەیەەامى
خەەۆى بە جەەەوانترین ئەەەامراز و شەەەێوە بە وەرگەەەر بگەینەەەێ .لە فیلمەەەى پەیەەەکەرى دڵ ،دەرهێەەەنەر و
بەرهەمهەەێن زۆر بە سەەەلیقە و هەسەەتێکى جەەوان و پڕاوپەەڕ لە ئیسەەتاتیکا کاریەەان لەسەەەر دەنەەگ و
کارتێکەرە دەنگییەکان کردووە ،چونکە لە بنەڕەتدا فیلمەکە دەچێتە خانەى فیلمى موزیکى بەهۆى
ئەوەى هونەرمەنەەدێکى دەنگبێەەژ ڕۆڵەەى سەەەرەکى لە فەەیلمەکە دەبینەەێ و کەەۆمەڵێ تراکەەى گەەۆرانى
ئاوێتەى ناواخنى فیلمەکە کراوە.
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هەر لە سەرەتاى بینینى وێەنە و پەێش ئەوەى تایتەل دەربەکەوێ لە مەاوەى یەک دەقەیقە و چەل و
حەوت چەەرکەدا دەرهێەەنەر و لێپرسەەراوى دەنەەگ و موزیەەک ئەوپەڕى سەەەلیقەیی و بەهەەرەدارى
خۆیەەان بەەۆ دەرخسەەتین بە تێکهەڵکەەێش گردنەەى چەنەەدین تراکەەى دەنگەەى و موزیەەک و کەەارتێکەرە
دەنگییەکان ،سەرەتا بە دەنگە خۆشەکەى هەڵوێستى مناڵ گوێیەکانمان دەکرێتەوە ،ئینجا تێکەەو
دەبێ

بە سەدایەکى خەمناکى بۆ حاڵى تەندروستى باوکى هەڵوێسە کە لە سەەرەمەرگە ،دواتەر

گۆڕانکارى بەدى دەکرێ

بە میلۆدییەکى شادى ئەاوێتەبوو بە کەارتێکەرە دەنگییەکەانى شەەقام و

دەنگى یاری کردنى مناڵ و بەرمیل و دەنگە دەنگى فرۆشیاران.
لەکاتى یاریکردنى هەڵوێسە

لەگەڵ هاوڕێکەانى گوێبیسەتى قیەژەی دایکەى دەبێە

کە ئامەاژەیەکى

ڕوونە بە مەرگى باوکى ،دواتر میلۆدییەکى خەمناک و دیمەنى گۆڕستان دەبنین و دەبیستین کە
تژیە لە سەداى سەردولکە و گریەان و مەوزیکى کەاریگەر بەسەەر هەسە

و دەروونەى وەرگەر و

تایتل دادەبەزێ .
کەەەارتێکەرى دەنگەەەى شەەەەقامێکى جەنجەەەاڵ بە هەمەەەوو کاسەەەبکاران لە دەقەەەیقەى چەەەوار و چەنەەەد
چرکەیەک دەبیستین.
بەکارهێنەەانى دەنگەەى هەڵوێسەەتى منەەاڵ بەەۆ گەەۆرانى گەەوتن ئامەەاژەى سەەەرکەوتووە بە کەسەەایەتى
هەڵوێسە کە لە داهەەاتوودا دەبێەەتە هونەرمەنەەدێکى دەنگبێەەژى سەەەرکەوتوو .بەکارهێنەەانى دەنگەەى
ئۆتۆمبێل و چریکەى بولبەول و دەنگەى ڕووبەار و هەاژەى بەا و قرچەقرچەى سەوتانى دار و ئەاگر
ئاوێتەى دەنگى ئەکتەر دەبن لە دیمەنەکانى دواتر.
هەڵبژاردنى میلۆدى تایبەت بە هەر دیمەنێک هۆکارێکى ترە لە جوانى و چێژ بە بینین و بیستنى
وەرگر دەبەخشێ .
جێبەجێکارى دەنگ و موزیک زۆر بە کارامەیی کارى لەسەر دیمەن بە دیمەنى فیلمەکە کردووە
بە چەند خاڵێک باسى لێوە دەکەین:
 هەڵبژاردنى میلۆدى گونجاو بۆ دیمەنەکان.
 بەکارهێنانى دەنگى سروشتى دیمەنەکان وەک کارتێکەرى دەنگى.
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 بەکارهێنەانى دەنگەى ئەکەتەر بەۆ گەەۆرانى گەوتن بە شەێوەى خەام و تێکهەڵکەێش کردنەەى بە
موزیکى گونجاو.
 بەکارهێنانى ترپەى لەناکاو بۆ ئاگادارکردنەوەى وەرگر لە ڕووداوێک.
 بەکارهێنانى باکگراوندى موزیکى بۆ دیمەنەکان.
 گونجاندنى ترپە و رەزمى موزیک بە رەزمى دیمەن و ڕووداو.
 خاوێنى دەنگ دوور لە هاشە و دەنگى دەرەکى.
 خاوى و خێرایی ڕەزمى موزیک لە دیمەنە جیاجیاکاندا.
 بەکارهێنەەەانى نەەەوێترین ئەەەامێرى تەکنەلۆژیەەەاى تۆمەەەارکردنى دەنەەەگ لە سەەەتۆدیۆى دەنگەەەى
پێشکەوتوو.
بەو پێەەەیەى میلەەەۆدى بەرهەمەەەى سەەەەردەمى خەەەۆیەتى و لە هەر سەەەەردەمێک جەەەۆرە میلەەەۆدییەک
لەکەەارهێنراوە و چێەەژى لەەێ بینەەراوە ،بەەۆیە جێبەجێکەەارى دەنەەگ بە گەەوێرەى سەەەردەم میلەەۆدى
بەکارهێناوە ،بەو مانایەى کەاتێ گوێبیسەتى میلەۆدییەک دەبەین دەمەانگەڕێنێتەوە ئەو سەەردەمەى
میلۆدییەکەى تێدا تۆمارکراوە و ئاوێتەى یادگارییەکانمان بووە.
بەەۆیە زۆر بە وردەکەەارییەوە بە میلەەۆدى دەمەەانگەڕێنێتەوە ئەو سەەەردەمەى هەڵوێسە تێەەدا منەەاڵ
بەەەووە و گۆرانییەکەەەانى ئەو سەەەەردەمە دەڵێەەەتەوە .لەگەڵ گەەەۆڕانى سەەەەردەم میلەەەۆدیش گەەەۆڕانى
بەسەەەردا دێە بەەۆ نمەەوونە لەکەەاتى منەەاڵى هەڵوێسە و گەورەبەەوونى میلۆدییەکەەان جیەەاوازن هەر
یەکێکیان ئاماژە بۆ سەردەمەکەى خۆى دەکات.
بەکارهێنانى ئمێرى موزیکى جۆراوجۆر بەگوێرەى دیمەنەکان وەک بەکارهێنانى چەلۆ  +کەمەان
بۆ دیمەنى خەمناک و ئامێرە هەواییەکان بۆ دیمەنى دیاریکراو خاڵێکى پۆزەتیڤى فیلمەکەیە.
بە بیسەەتنى دەنگەەەى هەورە تریشەەەقە و بەەەاران پێمەەان دەڵێەەە کە وەرز زسەەەتانە و تێکەڵبەەەوونى بە
ئامێرێکى موزیکى ژێدار دیمەنەکە سەرنجڕاکێشتر دەکات.
گەەەۆرانى و دیەەەالۆ

لە دیمەنەەەى پێشکەشەەەکردنى ماسەەەیەکان لە خەەەولەکى  33و ئەەەامێرى چەلەەەۆ

بڕیاردەرى دەکەن و پێداگرى کردنە لە هەڵوێستى جوان بەرامبەر بەیەک.
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ترپەکانى رەزم و ئیقاعى نیگەرانى و چاوەڕوانى ڕووداوى نەخوازراو دەردەخەن کە لە فیلمەکە
بەکارهاتووە.
بەرزى و نزمى ئاستى دەنگ و کارتێکەرە دەنگییەکەان پەیوەسەتن بە دوور و نزیکەى دیمەنەکەان
کە جێبەجێکار بەجوانى لەم فیلمە بەکارى هێناوە .شەەقەى بەاڵى کەۆترە ئازادکراوەکەان لە ڕۆژى
ڤاەنتەەەاین و گەەەۆرانى ئاشەەەتیانەى هەڵوێسەەە  .تێکەهەڵکێشەەەى میلەەەۆدى و کەەەارتێکەرە دەنگییەکەەەان
نمەەوونەیەکى جەەوانى تەەرى بەکارهێنەەانى دەنەەگ و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەانە لە فەەیلمەکە .ئەەامرازى
باکگراونەەدى دیمەنەکەەان دەربەەڕى نەەاواخنى بەەارە سەەایکۆلۆژییەکانى ئەکتەرەکەەانە لە دوو تەەوێى
ڕووداوەکان بەرجەستەکراوە .بەکارهێنانى ئامێرە موزیکییەکانى میللى وەک دەهەۆڵ و زوڕنەا لە
ئاهەنگى هیوادا ناساندنى کەلتورى کەوردى و ڕەسەەنایەتى دەنەوێنێ و بە وەرگەر دەیناسەێنێ کە
لە خولەکەکانى پەنجا بەدواوە بەکارهێنراوە.
وەک لە پێشتر باسمانکرد کە بەکارهێنانى جۆرى موزیک و دەنەگ پەیوەسەتە بە سەایکۆلۆژیەتى
کەسەەایەتیەکان کە ڕووداوەکەەانى فەەیلمەکە دروسەەتى دەکەن ،بەەۆیە بەکارهێنەەانى ڕەزمەەى خێەەرا بەەۆ
دیمەنە پەڕ تەنگژەکەان و ڕووداوى خێەرا پێویسەتە ،بەهەمەان شەێوە پەێیەوانەکەى ڕاسەتە .لێەرەدا
دەمەێ

بڵێم کە جێبەجێکارى موزیک و کەارتێکەرە دەنگییەکەان سەەرەڕاى شەارەزایی لە جەۆرى

میلۆدى و کارتێکەرە دەنگییەکەان خەاوەن بەهرەیەکەى نەاوازەیە لە شەیکردنەوەى سەایکۆلۆژیەتى
کاراکتەر و جۆریەتى ڕووداو.
لەگەڵ ئەمانەشدا بۆ ئەنجامى باشتر و کاریگەرتر پێویستە باشترین جۆرى ئەامێرى تۆمەارگردن
و تەکنەلۆژیا بەکاربهێنرێە

هەرچەنەدە تییەووەکەى زۆریەش بێە  ،کە لەم فەیلمەدا ڕەچەاوکراوە.

بەەودجەى تەەایبەتى بەەۆ دانەەراوە .ئەمە و سەەپاردنى ئەرکەەى موزیەەک و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان بە
موزیسەانى شەەارەزا لە بەەوارى درامەادا خەەاڵێکى پەەۆزەتیڤە لە سەەرکەوتنى فەەیلم و کەەارى هەەونەرى
بەرهەمهێنەرى فەیلمەکە هەوڵەى داوە باشەترین موزیسەان و سەەدابەردارى دەنگەى بەکاربخەات و
بیەەر لە تێیەەووى کەەارى مەەوزیکى نەکەەاتەوە بەەۆ بەرجەسەەتەکردنى باشەەترین کەەوالێتى لە دەنەەگ و
میلۆدى.
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بەشى چوارەم
دەرئەنجام و پیشنیازەکان
یەکەم :دەرئەنجام
پەەاش تەەەوێژینەوە و خوێنەەدنەوەى ئەو بابەتەەەانەى پەیوەسەەتن بە دەنەەەگ و موزیەەک و کەەەارتێکەرە
دەنگییەکەەان لە کەەارى درامەەى و سەەینەمایی تەەوێژەر گەیشەەتە دەرئەنجەەامى تەەویژینەوەکە کە لەم
خاەنەى خوارەوە خۆى دەبینێتەوە.
 بەپێەەى سەەەردەم و کەەاتى جیەەاواز و پێشەەکەوتنى ئەەامێرى دەنەەگ و موزیەەک و تۆمەەارکردنى
دەنەەەگ ،گۆڕانکەەەارى بەسەەەەر بەکارهێنەەەانى موزیەەەک و کەەەارتێکەرە دەنگییەکەەەان هەەەات و
بەرەوپێشیوونى بەخۆیەوە بینیووە.
 پێویستە کەسانى پسپۆر و شارەزا ڕادەسپێردرێن بەۆ دانەانى موزیەک و میلەۆدى تەایبەت
بە دراما و فیلمى سینەمایی.
 بەکارهێنانى ئامێرى موزیکى جۆراوجۆر بۆ دیمەنە جیاجیاکان.
 گرنگیدان بە موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان لە چرکە بە چەرکەى کەارە هونەرییەکەان و
نەهێاڵنى بۆشایی دەنگى.
 گرنگیدان بە سایکۆلۆژیەتى وەرگر بەپێى سەردەم و پێشکەوتنى بوارى کەلتورى.
 لە هەندێ کاتدا بێ دەنگە دیمەن پەیامى خەۆى دەبێە  ،بەۆیە دەرهێەنەر لەکەاتى پێویسەتدا
بێ دەنگى هەڵدەبژێرێ .
 نزمى باکگراوندى موزیکى دیمەنەکان بوار بە دیالۆ

دەدات لە گەیاندنى پەیامى خۆى.

 بەکارهێنەەانى کەەارتێکەرى زۆر لە دیمەنێکەەدا ڕەنەەگە سەرلێشەەێوانێک بەەۆ وەرگەەر دروس ە
بکەەەەات .دەکەەەەرێ بەپێەەەەى پێویسەەەە

ئاسەەەەتى دەنگەەەەى موزیەەەەک و کەەەەارتێکەرە دەنگییەکەەەەان

بەکاربهێنرێ.
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 بەکارهێنەەانى میلەەۆدى تەەایبەت دەبێەەتە هەەۆى ناسەەاندنى سەەەردەمى ڕووداو .چەەونکە هەر
میلۆدییەک بەرهەمى سەردەمى خۆیەتى و ئاستى چێژى بیستنى سەردەم دەبینێ.
 تێکهەڵکێشەەى دەنەەگە کەەان و موزیەەک کەەارێکى سەرنجڕاکێشەەە و بەپێەەى پێویسەە ڕێگەەاى
پێدراوە لە کارى هونەرى.
 گۆڕانکەەارى میلەەۆدى و جەەۆرى تۆمەەارکردن – گۆڕانکەەارى لە سەەەردەم و زەمەن دەکەەات،
دەبێ

بەهەند وەربگیرێ .

 بەکارهێنانى تەکنەلۆژیا و ئامێرى دەنگى سەردەم مسەۆگەرکردنى زیەاترى چێژبەخشەینە
بە وەرگر و بینەر.
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دووەم :پێشنیازەکان
 بەەەۆ سەەەەرکەوتن و بەرهەمهێنەەەانى کەەەارى هەەەونەرى سەەەەرنجڕاکێش و پڕبەهەەەا پێویسەەەتە
دەرهێەەەنەر و بەرهەمهەەەێن ئەو بەهەەەرەدارانە ڕاسەەەپێرن بە دانەەەانى ئەەەاواز و میلەەەۆدى بەەەۆ
کارەکانیان.
 دابینکردنى بودجەى پێویس بۆ دانەرى میلۆدى و کارتێکەرى دەنگى.
 تۆمارکردنى دەنگ بە کوالێتى بەرز.
 تایبەتمەنەەدکردنى کەسەەانى بەهەەرەدار لە بەەوارى موزیەەک و دەنەەگ بەەۆ کەەارکردن لە کەەارى
درامى و فیلمى سینەمایی.
 گرنگیەەدان بە موزیەەک و چێەەژى بیسەەتن لە نێوەنەەدە ئەکادیمییەکەەان و پێگەیانەەدنى کەەادرى
پسپۆر لەم بوارەدا.
 بەەوونى کەسەەانى پسەەپۆر لە بەەوارى دەنەەگ و کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان کە شەەارەزا بێ ە

بە

موزیەەک و ئەەامێرە موزیکییەکەەان بەەۆ وتەەنەوەى وانەى تیەەۆرى و پراکتیکەەى لەم بەەوارەدا بە
قوتابیانى پەیمانگە و کۆلێژى هونەر.
 هاندانى شارەزایانى بوارى دەنگ و موزیک و کارتێکەرە دەنگییەکان بەۆ دانەانى هەنەدێک
یاسا و ڕێساى هونەرى لە شێوەى کتێب بۆ پرۆگرامى خوێندن و توێژینەوە.
 دابینکردنەەى ئەەامێرى پێویس ە

بەەۆ بەرهەمهێنەەانى کەەارتێکەرە دەنگییەکەەان لە سەەتۆدیۆکانى

تۆمارکردن ،بەپێى پێشکەوتنى تەکنەلۆژیاى سەردەم
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