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أ

سوپاس و پێزانین
سێێوپاس و پێزانینێێى خێێۆم پێشێێکە

دەکەم بە گشێێم مامۆسێێتایانى کێێۆلێژى هێێونەرە

جوانەکان چونکە زۆر هاوکار و ماندوو بوون لەگەڵم لەم چوار سێاڵەى خوێنێدنم دا،
هەروەهێێا سێێوپاس و پێزانینێێى ب ێ پایێێانم بێێۆ مامۆسێێتاى سەرپەرشێێتیارم بەڕێێێز (د.
ژیلوان طاهر باپیر) بۆ ئەنجامدانى ئەم توێژینەوەیە.

ب

پێشکەشە بە:
 پێشکەشە بە ڕاگرى کۆلێژى هونەرە جوانەکان و سێەرۆکى بەشێى سێینەما وشانۆ.
 پێشکەشێێێێە بە گشێێێێم مامۆسێێێێتایانى بەشێێێێى شێێێێانۆ بەتێێێێایبەتى مامۆسێێێێتاىسەرپەرشتیار.
 پێشکەشێێێە بە هەمێێێوو ئەو هێێێاوڕێ و دۆسێێێتانەى لە مێێێاوەى نووسێێێینى ئەمتوێژینەوەیەدا هاوکار و هەماهەنگ بوون لەگەڵم.

ج

بڕیارى سەرپەرشتیار
ئەم تێێوێژینەوەیە لەژێێێر چێێاودێرى مێێن دا بێێووە لە زانکێێۆى سێێەالحەدین  /کێێۆلێژى
کراوە بە مەبەستى وەرگرتنێى بڕوانێامەى

هونەرە جوانەکان /بەشى شانۆ ،پێشکە
بەکالۆریۆس لە شانۆ.

واژووى سەرپەرشتیار
د .ژیلوان طاهر باپیر

د

پوختە
ئەم توێژینەوەیە بە ناونیشانى (ڕۆڵى ڕووناکى و ڕەنگ لە نمایشێى شێانۆیی دا) تێوێژینەوەیەکى
شیکارى وەسفییە لە چوار بە

پێکهاتووە ،بەشى یەکەم بریتیە لە چوارچێوەى میتۆدى کە ئەم

بابەتێێانە لەخێێۆ دەگرێێێم (گرفتێێى تێێوێژینەوە ،گرنگێێى تێێوێژینەوە ،ئامێێانجى تێێوێژینەوە ،میتێێۆدى
توێژینەوە و سنورى توێژینەوە).
بەشێێێى دووەم پێکهێێێاتووە لە چوارچێێێێوەى تیێێێۆرى تێێێوێژینەوە کە ئەم تەوەرانە لەخۆدەگرێێێێم
(تەوەرەى یەکەم :شێێێێوازى بەکارهێنێێێانى ڕونێێێاکى لە شێێێانۆى کۆنێێێدا ،تەوەرەى دووەم :ڕۆڵێێێى
ڕونێێاکى و ڕەنێێگ لە شێێانۆى نێێوێ دا ،تەوەرەى سێێێیەم :پەیوەنێێدى نێێێوان ڕونێێاکى و ڕەنێێگ بە
ڕەگەزەکانى سینۆگرافیا).
بەشى سێیەمى توێژینەوەکە پێکهاتووە لە جێبەجێکردنى توێژینەوە.
هەروەهێێا بەشێێى چێێوارەم پێکهێێاتووە لەو دەرئەنجێێام و پێشێێنیازانەى کە تێێوێژەر پێێێى گەیشێێتووە
لەگەڵ لیستى ئەو سەرچاوانەى کە لەم توێژینەوەیەدا سوودیان ل وەرگیراوە.
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پێشەکى
ئەگەر ئاوڕێێێێێ

لە مێێێێێژووى هێێێێونەر بێێێێدەیتەوە ،بۆمێێێێان دەردەکەوێێێێێم کە هەر لە سێێێێەردەمى

گریکەکانەوە تاکو ئەمڕۆ ،ڕوناکى و ڕەنگ ڕۆڵێکى گرنگیان بینیوە لە ژیانى کۆمەڵگا و سەرجەم
هونەرە جوانەکان ،ڕوناکى جیهانى ڕۆشن کردۆتەوە و ڕەنگەکانیش وەکێو هێمێایەک کێاریگەرى
زۆریێێان هەیە لەسێێەر هەسێێم و سێێۆزى مێێرۆڕ .لە ڕوانێێگەى سێێایکۆلۆژیەوە ڕونێێاکى و ڕەنێێگ
پانتاییەکى فراوانیێان داگیرکێردووە لە ڕازانێدنەوەى شێەقامەکان و گۆڕەپێان و سێەرجەم شێوێنە
گشتییەکانى شاردا .لە تابلۆى شێوەکارى و وێنەى سینەمایی و سینۆگرافیاى شانۆدا ڕونێاکى و
ڕەنگ چەندین دەاللەت دەبەخشن و ئاماژەن بۆ چەندین ڕەمز و هێما لەسەر بنەمێایەکى فیکێرى
و هونەرى و ئیستاتیکى .پەیوەندى نێوان ڕوناکى و ڕەنگ وەکو پەیوەندى نێوان مرۆڕ و خاک
و نیشێێێێتیمانە چێێێێونکە هەردووکیێێێێان تەواوکەرى یەکتێێێێرین لە پێکهێێێێاتەى بونیێێێێادى درامێێێێى ،لە
سێێێینۆگرافیاى شێێێانۆدا سێێێەرجەم ڕەگەزەکێێێان لەمیىێێێانى ڕونێێێاکى و ڕەنێێێگەوە تیشێێێ

دەخەنە

سەرجەم ئامرازەکانى وێنەیی ،لە نمایشى شانۆیی دا ،ڕونێاکى و ڕەنێگ دوو ڕەگەزى گێرنگن لە
بونیێێادى درامێێى ،کە بەشێێدارى دەکەن لە سێێەرجەم ڕەگەزەکێێانى تەکنیکێێى هێێونەرى .لە ژیێێانى
ڕۆژانەشدا سەرجەم کەرەستەکانى ناو ماڵ و بازاڕ بە ڕەنگ ڕووپۆ

کێراوە بێۆ ئەوەى بەپێێى

حەز و ئارەزووى مرۆڤەکان ڕەنگ هەڵبژێرن و بەکارى بهێێنن و بتێوانن هەسێتى ڕەنگیێان تێاقى
بکەنەوە ،ڕوناکى ڕۆشێنکەرەوەى ژیێانە ،ڕونێاکى تیشێکى خێۆر و مانێگ و ئەسێتێرەکان ڕونێاکى
سروشتین ،سروشتیان ڕازانێدۆتەوە و کێات و شێوێنیان دەستنیشێان کێردووە وەکێو تێنەڕانێدنى
کاتەکانى شەو و ڕۆژ بە هەمان شێوەى ڕونێاکى دەسێتکرد توانیێویەتى دونیێا بێڕازێنێتەوە ،چێێژ
ببەخشێم بە ژیێانى مرۆڤەکێان ،تەوزیێر کردنێى ڕونێاکى و ڕەنێگ لە ژیێان و هێونەردا پێویسێتە
لەسێێەر بنەمێێایەکى هێێونەرى بێێێم ،ئێێامرازێکە بێێۆ ڕۆشێێن کێێردنەوەى دڵ و دەروون و هەسێێم و
سێێۆزێکى ئێێارام دەبەخشێێێم بە نێێاه هەربێێۆیە پێویسێێتە بە گێێرنگیەوە سێێەیرى ڕونێێاکى و ڕەنێێگ
بکرێم.
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بەشى یەکەم
چوارچێوەى میتۆدى
گرفتى توێژینەوە:
هەر لە شانۆى گریکەکانەوە تێاکو ئەمێڕۆ ڕونێاکى بە چەنێدین قۆناغێدا تێنەڕیێوە ،لەبەرئەوەى لە
شێێانۆى کۆنێێدا تێێاکو کۆتێێایی سێێەدەى نێێۆزدەهەم کارەبێێا نەدۆزرایەوە ،هەربێێۆیە لە سێێەرەتاى
دەسێێنێکى بێێزووتنەوەى شێێانۆوە تێێا ئەو کێێاتەى ووزەى کارەبێێا داهێنێێرا شێێانۆ تووشێێى چەنێێدین
لە قۆناغەکاندا پەنایان بۆ چەندین سەرچاوەى

گیروگرفم بوو ،بۆ ئەم مەبەستە لە هەر قۆناغێ

ڕوناکى دەبرد وەکو بەکارهێنانى (مەشخەڵ ،چێرا ،فێانۆس ،لێۆکم ،مۆم...هتێد) .بەکارهێنێانى ئەم
سێێەرچاوانە بە مەبەسێێتى ڕونێێاککردنەوەى تەخێێتەى شێێانۆ وەکێێو پێویسێێم نەبێێوو چێێونکە ئەم
سەرچاوانەى ڕووناککردنەوە نەیانێدەتوانى بەتەواوى ڕەگەزەکێانى سێینۆگرافیاى سێەر تەخێتەى
شانۆ بە بینەران ئاشنا بکەن .سەرجەم ڕووناکیەکان کز و الواز بێوون هەر بێۆیە گرفتێى زۆرى
بێێۆ دەرهێێێنەر و ئەکێێتەر و هونەرکێێاران دروسێێم کردبێێوو ،لەگەڵ ئەوەشێێدا شێێانۆ هەر بەردەوام
بێێێێوو قۆنێێێێاۆ دواى قۆنێێێێاۆ بەرەو پێشێێێێەوە هێێێێات لە ژێێێێێر ڕۆشێێێێنایی ئەم تەکنێێێێیکە سێێێێاکارانەى
ڕوونێێاککردنەوەى تەخێێتەى شێێانۆ داهێنێێانى شێێانۆیی بەردەوام بێێوو بەىم نەیێێدەتوانى چێژێکێێى
تەواو ببەخشێم بە بیێنەران .بەکارهێنێانى ئەم تەکنێیکە سێاکارانە بێۆ ڕوونێاککردنەوەى تەخێتەى
شێێانۆ زۆرجێێار دەبێێووە هێێۆى ئێێاگر هەڵگیرسێێان لەسێێەر تەخێێتەى شێێانۆ هەربێێۆیە مەترسێێییەکى
زۆرى هەبوو بۆ نمایشکاران و بینەران ،شانۆ بەم شێوەیە بەردەوام بوو تا ئەو کێاتەى ووزەى
کارەبا داهێنرا و دۆزرایەوە ،بەشێوەیەکى گشتى گرفتى ڕووناکى شانۆیی لە سەرەتاى سێەدەى
بیسێێتەم لە هەمێێوو شێێانۆکانى جیهانێێدا کۆتێێایی پ ێ هێێات ،لە سێێەرەتاى سێێەدەى بیسێێتەم لەگەڵ
پێشکەوتنى تەکنی

و تەکنەلۆژیا شانۆ

تێوانى بەرەو پێشێەوە بێڕوات ،ڕوونێاکى هێۆڵ و سێەر

تەختەى شانۆ بە جوانترین شێوە ڕۆشن بکرێتەوە ،لە ئێستادا تەکنیکى ڕووناکى و ڕەنگ وەکێو
دوو ڕەگەزى گرنێێگ لە بونیێێادى نمایشێێى شێێانۆیی ڕۆڵێێى گرنێێگ دەبیێێنن وە بەشێێێکن لە ڕەگەزە
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گرنگەکێێانى سێێێینۆگرافیاى شێێێانۆیی ،شێێێانۆ مێژوویەکێێى دێرینێێێى هەیە بێێێۆیە هەر کاتێێێێ

باسێێێى

ڕوناکى بکەین پێویستە ئاماژە بە هەموو گرفتەکان بکەین لە قۆناغە جیاوازەکاندا .لە ئێستادا کە
بە سەردەمى عەولەمە ناوزەد دەکرێم تەکنی
ڕەمزێ

و تەکنەلۆژیاى ڕوناکى و ڕەنگ لە شانۆدا وەکو

تایبەتمەندى خێۆى هەیە بەشێدارییەکى کێاریگەر دەکێات لە پێکهێاتەى نمایشێى شێانۆیی،

هەر بۆیە لە میانى ئەم توێژینەوەیەدا ئەم پرسیارە دەخەینە ڕوو:
پرسیار :بەهاى ڕوناکى و ڕەنگ چیە لە نمایشى شانۆیی دا؟

گرنگى توێژینەوە:
ئەم توێژینەوەیە گرنگییەکى زۆرى هەیە بۆ ئەم الیەنانەى خوارەوە:
 )1بەشى شانۆى پەیمانگە و کۆلێژى هونەرە جوانەکان
 )2تیپ و گروپ و سەنتەرەکانى تایبەت بە هونەرى شانۆ
 )3نووسەر و دەرهێنەر و توێژەر و ڕەخنەگرى شانۆیی
 )4قوتابیانى بەشى شانۆ لە ناوەندە ئەکادیمییەکان

ئامانجى توێژینەوە:
ئامانجى توێژینەوە لەم خاىنەى خوارەوە دەخەینە ڕوو:
 .1تیشێێێ

خستنەسێێێەر گرفێێێم و ئاسێێێتەنگەکانى ڕونێێێاکى لە قۆنێێێاغە جیاوازەکێێێانى شێێێانۆدا

بەتایبەتى لە شانۆى کۆندا.
 .2بەکارخسێێتنى تەکنیکێێێى ڕونێێێاکى و ڕەنێێێگ وەکێێو هێمێێێایەک لەمیێێێانى پێکهێێێاتەى نمایشێێێى
شانۆیی دا.
 .3دیارخستنى پەیوەندى ڕوناکى و ڕەنگ بە سەرجەم ڕەگەزەکانى سینۆگرافیاى شانۆیی.
 .4کاریگەرى ڕوناکى و ڕەنگ لە پێکهاتەى نمایشى شانۆیی دا لەسەر بنەمێایەکى فیکێرى و
هونەرى و ئیستاتیکى.
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میتۆدى توێژینەوە:
ئەم توێژینەوەیە بە ناونیشانى (ڕۆڵێى ڕونێاکى و ڕەنێگ لە نمایشێى شێانۆیی دا) تێوێژینەوەیەکى
شێێیکارى وەسێێفییە تیش ێ

دەخێێاتە سێێەر گرنگێێى و شێێێوازى بەکارخسێێتنى ڕونێێاکى و ڕەنێێگ لە

نمایشى شانۆیی دا.

سنورى توێژینەوە:
هەرێمى کوردستان – عێراق – هەولێر
بێێۆ ئەم مەبەسێێتە لەمیێێانى ئەو نمایشێێانەى کە گرنگیەکێێى زۆریێێان بە ڕۆڵێێى ڕونێێاکى و ڕەنێێگ لە
نمایشێێێى شێێێانۆیی دا داوە ،تێێێوێژەر ( )1نمێێێوونەى هەڵبێێێژاردووە بە مەبەسێێێتى شێێێیکردنەوە و
کاریگەرى ڕوناکى ڕەنگ لە نمایشى شانۆیی دا.
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بەشى دووەم
چوارچێوەى تیۆرى توێژینەوە
تەوەرەى یەکەم :شێوازى بەکارهێنانى ڕوناکى لە شانۆى کۆندا:
هەر لە سەرەتاى ژیانى مرۆڤایەتى ،ڕوناکى ڕۆڵێکى گرنگێى بینیێوە لە ژیێانى کۆمەڵگێادا ،مێرۆڕ
سەردەمى کۆن لەکاتى سەرکەوتنى جەنگدا ئاگریان لەسێەر شێاخەکان دەکێردەوە وەکێو هێمێا و
ڕەمێێزى سێێەرکەوتن هەروەکێێو لە ئەفسێێانەى کێێاوەى ئاسێێنگەردا هێێاتووە و تێێاکو ئەمێێڕۆ

لە

جەژنێێى نەورۆزدا چەنێێدین میللەتێێى ڕۆژهەىتێێى ئێێاگر دەکەنەوە وەکێێو هێمێێاى سێێەرکەوتنەکان و
سێێەرهەڵدانى ئێێازادى مرۆڤێێایەتى .ئەگەر باسێێى شێێانۆ بکەیێێن ،پێویسێێتە بگەڕێیێێنەوە سێێەردەمى
گریکەکێێان لە یۆنێێێان کە شێێانۆ لە ڕۆژدا لەبەردەم تیشێێێکى خێێۆردا نمێێێایش دەکێێرا بەتێێێایبەتى لە
وەرزى بەهێێێار و پێێێایزدا و لە بۆنەکێێێان ،تەنێێێانەت بێێێۆ دیمەنێێێى شێێێەو لەسێێێەر تێێێابلۆیەک هێمێێێاى
ئەستێرەى شەوانیان بەکاردەهێنا ،گریکەکان لە کاتى نمایشى شێانۆیی دا ڕووداوە درامیەکانیێان
لە ماوەى شەو و ڕۆژێکدا کۆتایی پ دەهێنا وە زۆربەى دیمەنەکان لە ڕۆژدا پێشکە

دەکران.

(محمد حامد ،1975 ،ال.)16
شانۆى گریکەکان و ڕۆمانیەکێان لەبەردەم تیشێکى خێۆردا پێشێکە

دەکێران لە هەنێدێ دیمەنێدا

مەشێێخەلیان بەکاردەهێنێێا بێێۆ بەرجەسێێتەکردنى ڕووداوە درامیەکێێان کە مەشێێخەڵەکان لە الیەن
کۆرسێێەوە بەکێێاردەهێنرا چێێونکە لە شێێانۆى گریکەکێێان و ڕۆمانیەکێێان کێێۆرس ڕۆڵێێى سێێەرەکى
دەبینێێى لە بونیێێادى دیێێمەنە درامییەکانێێدا ،بەتێێایبەتى لە شێێانۆى ڕۆمانیێێدا زۆرتێێرین مەشێێخەڵیان
بەکاردەهێنا وەکو ئاماژەیەک یان ڕەمز بۆ سەرکەوتنى حەق بەسەر ناحەقدا( .هەمان سەرچاوە،
 ،1975ال.)24
دواى ئەوەى شانۆ چووە ناو کەنیسە و نمایشە شانۆییەکان لە فەزاى کراوەدا چووە ناو فەزاى
داخێێراو یێێاخود تەقسێێى نێێاو کەنیسێێە ،شێێانۆ کەوتە بەردەم قۆنێێاغێکى تێێر و سێێەرجەم نمایشێێە
شێێانۆییەکان لە خزمەتێێى ئێێاینى و مەسێێیحى و کەسێێایەتیە ئاینیەکێێانى نێێاو کەنیسێێە بێێوو وەکێێو
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قەسێێیم و مەتێێران و سێێەرجەم کەسێێایەتییەکانى تێێرى نێێاو کەنیسێێە ،لەنێێاو کەنیسێێەدا کە شێێانۆ
نمایش دەکرا (مۆم)یان دادەگیرساند بۆ ڕوناک کێردنەوەى فەزاى شێانۆ و بینێراوە درامیەکێان و
خوڵقاندنى کە

و هەوایەکى درامى کە گوزارشتى لە شێوە و ناوەڕۆکى فەزاى کەنیسە دەکرد.

(دیڤید ،1985 ،ال.)36
سێێێەرچاوەکانى ڕونێێێاکى و ڕۆشێێێن کێێێردنەوە تەخێێێتەى شێێێانۆ لەکێێێاتى نمایشێێێى شێێێانۆیی دا لە
سەردەمە جیاوازەکان بە چەندین شێواز تێاقی دەکێرایەوە ،لە سێەردەمى بێوژانەوەدا کە شێانۆى
تەقلیدى یان شانۆى ناو هۆڵ کە سەرەتا لە ئیتاڵیا سەرى هەڵدا و پاشان لە سێەرجەم ووىتێانى
جیهان بەچەندین دیزاینى جۆراوجۆر هێۆڵ دروسێم کێرا ،هەر لەو سێەردەمەدا لەسێەر تەخێتەى
شانۆ ،ڕوناکى زەیتیان بەکاردەهێنا لە نمایشى شێانۆیی دا کە جێۆرە چرایەکێى پێشێکەوتوو بێوو
لە دونگى ئاژەڵ دروسم دەکرا و لەکێاتى نمایشێى شێانۆیی بێۆ رۆشێن کێردنەوەى فەزاى شێانۆ
بەکاریان دەهێنا (عبدالوهاب ،1985 ،ال.)48
لە سێێەدەى شێێانزەهەم تێێاکو سێێەدەى نێێۆزدەهەم تەکنیککێێارانى بێێوارى شێێانۆ چەنێێدین ئامرازیێێان
تاقی کردنەوە بۆ مەبەستى ڕۆشن کردنەوەى فەزاى شانۆ وەکێو بەکارهێنێانى فێانۆس و لێۆکم
و بەکارهێنێێانى هێێاوێنەى تیشێێکدەر ،کە لە سێێەرچاوەى وزەى خێێۆرەوە تیشێێکەکانیان لە ڕێێێگەى
چەند کێونێکى الیەنەکێانى سێەر تەخێتەى شێانۆ ڕونێاکى تیشێکى خۆریێان پێێکەوانە دەکێردەوە و
ئاراستەى سەر تەختەى شانۆیان دەکرد بۆ ئەوەى دیکۆر و ئەکتەرەکان بەشێوەیەک دەربکەون
کە بیێێێنەر بتوانێێێێم چیتێێێر لە نمایشێێێە شێێێانۆییەکە وەربگیرێێێێم ،ڕونێێێاکى لەسێێێەرر فەزاى شێێێانۆ
بەرجەستە بکەن( .هەمان سەرچاوە ،ال.)53
ئەوەى شایەنى باسە لە سەردەمە جیاوازەکانى شانۆى کۆنێدا ،تێا ئەو کێاتەى کارەبێا دۆزرایەوە
شێێانۆ گەورەتێێرین کێشێێەى قەیرانێێى ڕونێێاکى بێێوو چێێونکە سێێەرجەم ئەو ئێێامرازانەى بێێۆ ڕونێێاک
کردنەوەى شانۆ بەکاردەهێنران گرفتى زۆرى هەبوو زۆرجاریش دەبووە هۆى ئێاگرکەوتنەوە و
سوتانى ئەکتەر و بینایەى شانۆ بەتایبەتى سەر تەختەى شانۆ ،هەر بۆیە بێزووتنەوەى شێانۆ لە
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جیهاندا بە قەیرانێکى درێژخایەن تێنەڕى و لە هەمان کاتدا چەنێدین شێاکارى شێانۆیی نێاوازە
بە بینەران دەکران.

پێشکە

تەوەرەى دووەم :ڕۆڵى ڕوناکى و ڕەنگ لە شانۆى نوێ دا:
هەر کاتێ

باسى ڕوناکى بکرێم پێویستە ئاماژە بە داهێنەرى ڕوناکى زاناى بەناوبانگى جیهانى

(تۆماس ئەلفا ئەدیسۆن  )1931 – 1847بکرێم ،ئەدیسۆن داهێنەرى چەندین ئامێرى تەکنیکێى و
ئەلیکترۆنێێى بێێوو وەکێێو ئێێامێرى فۆتێێۆگرا

و ئێێامێرى وێنەگرتنێێى سێێینەمایی و چەنێێدین ئێێامێرى

ڕونێێاک کێێردنەوە ،بەىم دواجێێار سێێاڵى ( )1876یەکەم کەس بێێوو کە جیهێێانى ڕونێێاک کێێردەوە بە
داهێنانەکانى لە تاقیگە و دروسم کردنى سەرچاوەى ووزەى کارەبا (الباهلى ،2009 ،ال.)57
ئەوەى شایەنى باسە دواى داهێنانى ووزەى کارەبا بەتایبەتى لەگەڵ دەستنێکى سەدەى بیسێتەم
تەکنیێ

و تەکنەلۆژیێێا سێێاڵ دواى سێێاڵ گەشێێەى سێێەند لە سێێەرجەم بوارەکێێانى ژیێێان ،هەربێێۆیە

سێێەدەى بیسێێتەم بە سێێەدەى پێشێێکەوتنى تەکنی ێ

و تەکنەلۆژیێێا ناودەبرێێێم ،شێێانۆکان گەشێێەى

سێێەند و چەنێێدین ئێێامێرى جۆراوجێێۆر بێێۆ مەبەسێێتى ڕۆشێێن کێێردنەوەى تەخێێتەى شێێانۆ داهێنێێرا،
وەکێێو ڕونێێاکى (فەیێێزى) و (سێێنۆت الیێێم) و (فۆلێێۆ) و چەنێێدین بکجکتێێۆرى جۆراوجێێۆر کە لە
ڕێێێگەى ئێێامێرى (دیمێێێر) لە ژوورى کێێۆنترۆلى ڕونێێاکى مێێامەڵە لەگەڵ سێێەرجەم بکجکتۆرەکێێانى
فەزاى تەخێێتەى شێێانۆ دەکێێرا و بەپێێێى پکنێێى دەرهێێێنەر ڕونێێاکى ئاراسێێتەى ئەکێێتەر و سێێەرجەم
ڕەگەزەکێێانى سێێەر تەخێێتەى شێێانۆ دەکێێرا کە بێێووە مێێایەى پێشێێکەوتنى بزاڤێێى شێانۆ لە جیهانێێدا.
(هەمان سەرچاوە ،2009 ،ال.)69
یەکێ

لەو ئامێرانەى کە ڕۆڵى گرنگ دەبین لە نمایشى شانۆیی دا بریتیە لە ئامێرى دیمێر یێان

ئێێامێرى کێێۆنترۆلى ڕونێێاکى بێێۆ مەبەسێێتى ڕونێێاک کێێردنەوە و تاریێێ

کردنێێى فەزاى شێێانۆ کە

ئەنێێدازیارى ڕونێێاکى کێێارى لەسێێەر دەکێێات بێێۆ مەبەسێێتى ڕۆشێێن کێێردنەوەى تەخێێتەى شێێانۆ و
بەهێزکێێردن و کزکردنێێى ڕێێێژەى ڕونێێاکى بێێۆ نێێاو بکجکتۆرەکێێان ،ڕێێێژەى ڕونێێاک کێێردنەوەى
بکجکتۆرەکانى سەر تەختەى شانۆ پەیوەستە بە شێواز و جێۆرى دیمەنەکێان و ڕووداوەکێان و
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بەشێێدارى کێێردن لە دەستنیشێێانکردنى کێێات و شێێوێنى ڕووداوەکێێان و دروسێێتکردنى پەیوەنێێدى
لەگەڵ ڕەگەزەکانى سینۆگرافیاى شانۆ وەکو (ئەکێتەر ،دیکێۆر ،جلێوبەرئ ،ئارایشێم ،ئێکسسێوار،
موزی

و کارتێکەرە دەنگیەکان) و دروستکردنى پەیوەندى لەگەڵ بینەر (عثمان ،2016 ،ال.)199

لە نمایشى شانۆیی دا ڕوناکى و ڕەنگ دوو ڕەگەزى سەرەکین لە پێکهێاتەى بونیێادى درامێى لە
فەزاى شانۆدا ،چونکە لە دەسێتنێکى هەر نمایشێێکى شێانۆیی دا ڕونێاکى فەزاى شێانۆیی ڕونێاک
دەکاتەوە و بینەر چاوى بە ڕونێاکى و ڕەنگەکێان و سێەرجەم بینراوەکێانى سێەر تەخێتەى شێانۆ
دەکەوێم.
ئەگەر لە ڕوانگەى شێوە و ناوەڕۆکدا سەیرى پێکهاتەکانى سینۆگرافیاى فەزاى شێانۆیی بکەیێن،
دەبینین ڕوناکى و ڕەنگ ڕۆڵى گرنگ دەبین لە دیاری کردنى کات و شوێن و خوڵقانێدنى کە
و هەوایەکى درامى و دەرخستنى ئاماژەکان و هێماکان .ڕوناکى و ڕەنێگ بەشێداریەکى کێاریگەر
دەکەن لە دابەشێێێکردنى دیێێێمەن و تابلۆکێێێان و سێێێەرجەم بینراوەکێێێانى سێێێەر تەخێێێتەى شێێێانۆ و
پاراستنى میزانسێنى ڕووداوە درامییەکان .دابەشکردنى ڕونێاکى و ڕەنێگ لە هێونەرى سێینەما و
شێێانۆدا بەشێێێوەى بێێوق ە یێێان بەشێێێوەى گشێێتى یێێان سێێنۆت الیێێم ڕۆڵێکێێى گرنێێگ دەبینێێ لە
دەرخسێێتنى جێێولە و ئەداى ئەکێێتەر و بەسێێتنەوەى ڕووداوەکێێانى دەرەوەى تەخێێتەى شێێانۆ بە
ڕووداوەکانى ناوەوە ،لە شانۆى مۆدێرندا ڕوناکى و ڕەنگ زۆرجێار جێێگەى دیکێۆر دەگێرێتەوە،
بەتەواوى فەزاى شانۆ کێۆنترۆ دەکێات بەشێێوەیەکى هێونەرى و ئیسێتاتیکى( .القاسێمی،2012 ،
ال.)111
لە نمایشى شانۆیی دا پێویستە ڕێکخستن هەبێم لەنێوان ڕوناکى و ڕەنگێدا بەشێێوازێ

بێێم کە

بگونجێێێم لەگەڵ سێێتایلى شێێانۆییەکان و هێێزر و خەیێێاڵى دەرهێێێنەر و ئەکێێتەر و تەکنی ێ

کێێاران

بجوڵێنێم بۆ ئەوەى داهێنانى هونەرى ئەنجام بدەن و پەیامێکى فیکرى و هونەرى و ئیسێتاتیکى
ببەخشن بە بینەر.
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تەوەرەى سێیەم :ڕەنگدانەوەى ڕووناکى و ڕەنگ لە شانۆى ژیاندا:
ڕووناکى و ڕەنگ کاریگەرییەکى زۆرى هەیە لە شانۆ و لە ژیانێدا ،شێانۆ ڕەنگێدانەوەى ئێاوێنەى
ژیانە کەواتە شانۆ و ژیان تەواوکەرى یەکترن بە دوو دیدى جیاوازدا ،هەر لەسەر جەختکردنێى
ئەم پەیوەنێێێدییە و تێێێاوتوێکردنى جیهێێێانى ڕوونێێێاکى و ڕەنێێێگ چەنێێێدین نمێێێوونەى زانسێێێتى ئەم
بوونەیان سەلماندووە ،ڕەنگ دیاردەیەکى گشتى فیزیکە ،سروشم و ڕوونێاکى و ڕەنێگ چێاوگى
سەرەکین ئەمە

بەهۆى ئەو تیشکانەى ڕەنگێى ئەو شێتانە وەردەگێرن کە بەرى دەکەون ،چ بە

وەرگێێرتن و چ بە لێکەوتێێنەوە لە ڕێگێێاى چێێاوەوە ڕەنگەکێێان دەبینێێین و بەهێێۆى ئەو دەمێێارانەى
پەیوەستى بنکەى بینین لەناو مێشکدا لێکدەدرێنەوە و لەیەکدى جیێا دەکێرێنەوە و دەناسێرێنەوە،
سەبارەت بەو وتەیە

کە ڕەنگ دیێاردەیەکى سروشێتییە بەىم ڕوونێاکى دیێاردەیەکى فیێزیکییە

هەردووکیشێێیان بەچێێاو دەبینرێێێم وە کێێاریگەرى لەسێێەر هەسێێم و نەسێێم دروسێێم دەکەن ،بێێۆ
یەکەم جێێار لە مێێێژووى زانسێێتى ڕەنگێێدا لەالیەن زانێێاى فیزیکۆلۆژیێێاوە (ئیسێێحاق نیێێوتن -1642
 )1672کە هەستا بە کۆمەڵە تێاقیکردنەوەیەک لەسێەر بێابەتى شێیکردنەوە و شێیتەڵکارى تیشێکى
خۆر و ڕەنگەکانى شەبەنگەخۆرى ،ڕەنگەکانى (پەلکەزێێڕینە)ی دەسێتکەوت کە بێریتین لە حەوت
ڕەنێێگە سێێەرەکییەکە بەم ئەزمێێوونە زانسێێتییەى نیێێوتن تیێێۆرى ڕەنگێێى سێێنى پێێووچەڵ کێێرایەوە،
ئەمە

بەهێێۆى بەکارهێنێێانى ئێێاوێزە شوشێێەییەوە ،کاتێێێ

ڕەنێێگە سێێنیەکەى خێێۆر چێێووە نێێاو

ئاوێزەکەوە ،گۆڕانى بەسەرداهات و تەنها بە ڕەنگە سێنیەکەیەوە نەمێایەوە بەڵکێو شێی بێوویەوە
ئەوەى نواند کە تەنها کارى ئێاوێزەکە شێیکردنەوە و جیێاکردنەوەى بێووە کە نەک گێۆڕینى ،ئەم
کۆمەڵە ڕەنگە

ئەو حەوت ڕەنگە سەرەکییەن بە زادەى تیشێکى خێۆر نێاودەبرێن ڕەنگەکێانیش

ئەمێێانەن( :سێێوور ،نێێارنجى ،زەرد ،سێێەوز ،شێێین ،نیلێێى ،وەنەوشێێەیی ،بەم هەنگێێاوە دەروویەکێێى
گەلێ

فراوان بەڕووى جیهانى ڕەنگدا کرایەوە)( .ساالر.)66-65 ،2009 ،

زانایەکى دیکەى ئەڵمانى (د .ئۆسێواڵد –  ،)Oswaldسێاڵى ( )1917لە باسێێکدا کە بوویکێردەوە،
دەستنیشانى پتر لە ( )900ڕەنگى تیادا کردبوو.
ڕەنگەکان لەڕووى فیزیکەوە ،دەکرێن بە دوو جۆر ،یان دوو بەشەوە ،بەپێى (سایکل):
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یەکەم :ڕەنێگە کرۆمانیکییەکێێان ( ،)Chromatic colorsبێریتیە لە چێێوار ڕەنێێگە سێێەرەکییەکەى
شەبەنگەڕۆژ ،واتە :زەرد ،سوور ،شین ،سەوز.
دووەم :ڕەنێێێگە ئەکرۆماتیکییەکێێێان (colors

 ،)Achromaticهەردوو ڕەنگێێێى ،ڕە

و سێێێنى

دەگرێتەوە.
هەر لە هەمان بابەتى ڕەنگدا دوو حاڵەت هەیە:
 .1هارمۆنی

( ،)Harmony of Colorsواتە گونجاندنى ڕەنگ ئەو پەیوەنێدییە ڕەنگیێیەیە،

ڕەنگێێ لە ڕەنگێکێێى دیێێکە نزیێێ

دەبێێێتەوە و بەیەکەوە دەگێێونجێن ،چ لە ڕووى چێێاوگە

ڕەنگییەکەوە ،چ وەک شەپۆلە ڕەنگى و (لەرە) ڕووناکییەوە و لەناو چوارچێوەى (بێازنە)
ڕەنگدا وەک :هارمۆنى نێوان :سوور و نارنجى و زەرد و کەس

و شین.

 .2دژەڕەنگ ( )Contrast of colorsئەو ڕەنگانەى دژ بە یەکدین:
أ .لە بازنەڕەنگدا ،پتر بە پێکهاتەى میکانیزم ،ناوى ئەو دژە ڕەنگانە دەبرێ.
بەم شێێێوەیە :سێێوورى بنکینەیێێی ،دژە بە ڕەنگێێى کەس ێ

و کەسێێکیش پێکهێێاتەى دوو ڕەنێێگە کە

زادەى زەرد و شینە.
ب .هەر کۆنتراسم واتە دژەڕەنگەکان ،بەم جۆرە لێوەى دەدوێن:
بەرامێێێبەر گشێێێم ڕەنگێکێێێى بنکینەیێێێی (ناپێکهێێێاتەیی) ڕەنگێکێێێى پێکهێێێاتەى الوەکێێێى ،یێێێا ڕەنگێکێێێى
پێکهاتەى دووانەیی کە ڕەنگێکى ناپێکهێاتەیی بەرامێبەرى دەبێێتەوە ،جێگە لەو ڕەنێگە سێیانییانەى
بەپێى پێکهاتەیان لەتەک یەکدا هاوتا دەبنەوە( .هەمان سەرچاوە.)67-66 ،2009 ،
لەڕووى فیکرى و هونەرى و ئیستاتیکییەوە ڕوونێاکى و ڕەنێگ لە نمایشێى شێانۆییدا کێاریگەرى
زۆریان هەیە بەسەر نمایشکاران و بینەراندا ،ڕووناکى و ڕەنگ ئامرازێکن بێۆ دیێاریکردنى کێات
و شوێن و دەرخستنى ڕووداوە درامییەکان و هەستکردنى ئەکتەر بە حاڵەتە دیاریکراوەکان یان
تابلۆ هونەرییەکان بەشێوازى کۆمیدى یان تراژیدى یان میلێۆدرامى ،لە هەمێان کاتێدا کێاریگەرى
دەخێێاتە سێێێەر هەسێێێم و نەسێێتى بیێێێنەر بەشێێێێوەیەک واى لێێ دەکێێێات کە بکێێێێتە نێێێاو ڕووداوە
درامییەکان و هەسم و نەستییان بجولێنێم.
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تەوەرەى چوارەم  :پەیوەندى نێوان ڕوناکى و ڕەنگ بە ڕەگەزەکانى سینۆگرافیا:
پەیوەندى نێوان ڕوناکى و ڕەنگ بە ڕەگەزەکانى سینۆگرافیاوە پەیوەندییەکى گرنگە لە پرۆسەى
دەرهێنانى شێانۆیی چێونکە سێینۆگرافیا بە هەمێوو ڕەگەزەکێانیەوە بەشێێکى گێرنگن لە پێکهێاتەى
نمایشێێى شێێانۆیی وە سێێەرجەم ڕەگەزەکێێان کاریگەریێێان بەسێێەر یەکەوە هەیە وە بەشێێدارن لە
بونیادى درامى شانۆیی.
ڕوونێاکى و ڕەنێگ جێێگە لەوەى بەشێێکى گرنێێگ پێێ

دەهێێنن لە سێێینۆگرافیاى نمایشێى شێێانۆیی

لەهەمان کاتدا هاوکارێکى گێرنگن لە دەرخسێتنى ڕەگەزەکێانى تێرى سێینۆگرافیا وەکێو ئەکێتەر و
دیکێێێۆر و جێێێل و بەرئ و ئارایشێێێم و ئێکسسێێێوار کە لە فەزاى نمایشێێێدا ئامێێێاژەن بێێێۆ چەنێێێدین
دەاللەتى فیکرى و هونەرى .ئەکتەر لە نمایشى شانۆیی دا ڕەگەزێکى سەرەکی و گرنگە ،هەمێوو
ڕەگەزەکێانى تێرى سێێینۆگرافیا ئێامرازێکن بێێۆ ئەوەى ئەکێتەر مامەڵەیێان لەگەڵێێدا بکێات و پەیێێامى
نووسێێەر و دەرهێێێنەر بگەیەنێێێم بە بیێێنەر ،ڕونێێاکى و ڕەنێێگ و سێێەرجەم ڕەگەزەکێێانى تەکنیکێێى
هێێونەرى بەشێێداریەکى گرنگێێى ئەکێێتەر دەکەن لە دیێێاریکردنى کێێات و شێێوێنى ڕووداوەکێێان ،وە
خوڵقاندنى کە

و هەوایەکى سایکۆلۆژی بۆ ئەکتەر ،دەرخستنى بارى سروشتى و کۆمەىیەتى

و ئابورى ئەکتەر ،هەمدیسێان هاوکێارێکى گێرنگن بێۆ ئەوەى ئەکێتەر بتوانێێم بەتەواوى ڕوچێێتە
ناو دەورەکەى ،هەروەها بەشێدارن لە دیێاریکردنى ریتمێى دیمەنەکێان و جێولەى ئەکێتەر چێونکە
ئەکێێێێتەر لەسێێێێەر تەخێێێێتەى شێێێێانۆ مێێێێامەلەیەکى هەسێێێێتى و ویژدانێێێێى لەگەڵ سێێێێەرجەم رەگەزە
بینراوەکانى سەر شانۆ دەکات ،روناکى و رەنگ ڕۆڵى گرنگیان هەیە لە دەرخستنى جل و بەرئ
و ئارایشێێم و ئێکسسێێوارى ئەکێێتەر بێێۆ ئەوەى بیێێنەر بتوانێێێم بە بەردەوامێێى چێێاودێرى بکێێات و
لەگەڵ وێنە درامیەکاندا بژى و چێژى لێ وەربگرێێم ،ڕوونێاکى و ڕەنێگ بەشێدارى کاریگەریێان
هەیە لە قووڵکردنەوەى ڕووداو و ملمکنێکێان بە ئاراسێتەى لێوتکە هەر لە سێەرەتاوە تێا کۆتێایی
نمایش و گەیاندنى فیکر و فەلسەفەى نمایشە شانۆییەکە( .رشید ،2013 ،ال)69
ڕووناکى ڕەنگاوڕەنگ کاریگەرى گرنگیان هەیە لەسەر تەخێتەى شێانۆ بەتێایبەتى ئەو رونێاکیەى
کە تیش

دەخاتە سەر پارچەکانى دیکۆر بەشێێوەیەکى جێوان دەیانخێاتە بەرچێاوى بیێنەر ،وەک
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ئاشکرایە کوتلەکانى دیکۆرى شێانۆیی ڕەنگێاوڕەنگن بێۆیە پێویسێتە ئەو ڕونێاکیە ڕەنگێاوڕەنگەى
ئاراستەیان دەکرێم گونجاو بێم بەشێوەیەک کە ڕەنگى دیکۆرەکە نەشێوێن و هێمێا و ماناکێان
بە ئاراسێێتەیەکى تێێێر نەبێێێات چێێونکە نەخشەکێشێێێى دیکێێێۆر لەکێێاتى دیزاینێێێى دیکێێێۆر ڕەنگەکێێێانى
بەشێوەیەک دابەشکردووە لە ڕەنگدانەوەى شێوە و ناوەڕۆکى بیرۆکە و بابەتە درامێیەکەیە هەر
بۆیە پێویستە هەماهەنگى هەبێم لەنێوان نەخشەکێشى دیکۆر و ڕونێاکى لە نمایشێى شێانۆیی دا
لەسەر بنەمێایەکى هێونەرى و زانسێتى کە هێماکێانى وێێنە بینراوەکێان پێارێزراو بێێم و شێێوە و
ناوەڕۆک یەکتەر تەواو بکەن( .تاهیر.)254 ،2020 ،
بەهاى فیکرى و فەلسەفى و ئیستاتیکى دیکۆرى شانۆیى بەشێکە لە بونیادى شێوە و خوڵقاندنى
کە

و هەواى درامێێێى لە نمایشێێێى شێێێانۆیی دا ،ئەو مێێێاددە خامێێێانەى لە دیکێێێۆرى شێێێانۆیی دا

بەکاردەهێنرێم پێویستە گونجاو بن و وێنەکان بەجوانى بگەیەنن لەمیانى کوتلەکان و پارچەکان
لە سەرئەنجام دیکۆرى گشتى پێ

دەهێنن تەنانەت سای

و پەردەکانى شێانۆ

دەبێنە بەشێێ

لە پێکهێێێاتەى دیکێێێۆر ،هەنێێێدێکجار ڕەنگەکێێێانى ڕوونێێێاکى گۆڕانکێێێارى بەسێێێەر ڕەنگێێێى سێێێای
پەردەکاندا دەهێنن ،ئەگەر سایکەکە ڕەنگى ڕە
ڕەنێێگەکە دەگێێۆڕدرێ بێێۆ ڕەنگێێى مێێۆر بەمە

و

بێوو ،ڕوونێاکیەکى ڕەنێگ سێەوزى ئاراسێتەکرا
مانێێاکەى دەگێێۆڕدرێ هەر بێێۆیە پێویسێێتە هەردوو

دیزاینەرى ڕووناکى و دیکۆر بە لێزانینەوە مامەڵە لەگەڵ ڕەنگەکان بکەن و مەبەستى دەرهێێنەر
بەج بگەیەنێن و سێەرجەم ئەو ڕەنگێانەى بەکێارى دەهێێنن گونجێاو بێێم لەگەڵ کە

و هەواى

نمایشە شانۆییەکە( .عبدالوهاب ،2008 ،ال)73
جێل و بەرئ ڕەگەزێکێێى گێێرنگە لە نمایشێێى شێێانۆیی دا ،بەهێێۆى جێێل و بەرگەوە دەتێێوانین بێێارى
کۆمەىیەتى و ئابورى و سروشتى و سێایکۆلۆژی ئەکێتەر دەربخەیێن ،جێل و بەرئ هاوشێێوەى
دیکێێۆر ڕەنگێێى جۆراوجێێۆر لەخێێۆى دەگرێێێم ،هەر ڕەنگێ ێ

بێێۆ مەبەسێێم و دەاللەت و ڕەمزێ ێ

بەکاردەهێنرێم ،وە هەمێوو ڕەنگەکێان بەهێاى فیکێرى و ئیسێتاتیکى تایبەتیێان هەیە ،بەکارهێنێانى
ڕووناکى و ڕەنگ بێۆ سێەر جێل و بەرئ زۆر هەسێتیارە و پێویسێتى بە مێامەڵەیەکى زانسێتى و
هێێونەرى هەیە ،ئەگەر تیشێێکى ڕونێێاکى سێێور ئاراسێێتەی پێێارچەیەک جێێل و بەرگێێى شێێین بکەیێێن
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دەبینێێین ڕەنێێگەکەى بەشێێێوەى ڕە
دەهێنێێێێێم ،بەهەمێێێێان شێێێێێوە
گۆڕانکاریێان بەسێەردادێم ،کاتێێ

بەدەردەکەوێێێم و گۆڕانکێێارى بەسێێەر ڕەنێێگە بنەڕەتێێیەکەدا

ڕەنگەکێێێێانى ئێکسسێێێێوار بەهێێێێۆى تیشێێێێکى ڕونێێێێاکى ڕەنگەکێێێێان
ڕەنگێى ڕوونێاکى سەروبنەوشێێەیی بەکاردەهێنرێێم سێێەرجەم

ڕەنگەکانى جل و بەرئ و ئێکسسوار گۆڕانکاریان بەسێەردادێم .پەیوەنێدیە ڕەنگیەکێان پێویسێتە
لەسێێەر بنەمێێاى خواسێێم و داواکێێارى بێێێم کە دەرهێێێنەر بەرپرسێێیارى یەکەمە لێێێى ،پێویسێێتە
ڕێکخسێێتن هەبێێێم لەنێێێوان پارچەکێێانى جێێل و بەرئ و ئێکسسێێوار تێێاکو بەشێێێوەیەکى فیکێێرى و
هونەرى و ئیستاتیکى دەرکەون و بەپێى خواستى کاراکتەرەکە ڕەنگەکان دابنێرێن و هێمێابەخش
بن ،پێویستە پەیوەندیەکى فیکرى و هونەرى هەبێم لەنێێوان ڕەنگەکێانى ڕونێاکى و جێل و بەرئ
و دیکۆر و ئارایشم و تاکو بتوانن ئێاوێتەى یەکتێر بێبن و لەهاوکێشێەى نمایشێدا یەکتێرى تەواو
بکەن( .تاهیر.)255 ،2020 ،
جێێل و بەرئ ڕۆڵێکێێى گرنێێگ دەبین ێ لە دەستنیشێێانکردنى کێێات و شێێوێن و خوڵقانێێدنى کە

و

هەواى نمایش ،بۆ هەر ڕەگەزێکى جێل و بەرئ مانابەخشێێکى سێۆزدارى هەیە کە پەیوەسێتە بە
بیرۆکەیەکى دیێاریکراوە ،ڕەنگێى سێنى هێمێاى ئاشێتى و پێاک و بێێگەردى و قوربانیێدانە ،ڕەنگێى
ڕە

هێمێێاى ناخۆشێێى و تێێاریکى و تێێرس و تێێاوان و شێێەڕە ،ڕەنگێێى سێێوور هێمێێاى کوشێێتن و

خوێن و ئاگر و کوشتنە ،بەهەمان شێوە هەموو ڕەنگەکان هێمابەخشن ،هەر بۆیە ئەو ڕەنگانەى
بۆ جل و بەرگى ئەکتەر بەکاردەهێنرێم دەبێم بەتەواوى بگونجێم لەگەڵ کەسایەتى ئەکتەرەکە،
هەربۆیە بەپێى دیمەنەکان هەر گۆڕانکاریەک بەسەر کەسایەتى ئەکتەردا بێم دەبێێم ڕەنگەکێانى
جلوبەرئ و مێۆدێلەکەى بگۆڕدرێێم کە ئەمە

ئەرکێى دەرهێێنەر و دیێزاینەرى جێل و بەرگە لە

نمایشى شانۆیی دا( .القاسمى ،2012 ،ال.)107
ئارایشم رەگەزێکى گرنگە لە نمایشى شانۆییدا ،بەهۆى ئارایشێتەوە دەتێوانین شێێوە و تەمەن و
هەمێێێوو گۆڕانکێێێاریەک لەسێێێەر دەم و چێێێاو و ڕووى ئەکێێێتەردا بکەیێێێن ،لەکێێێاتى ئارایشێێێتکردنى
ئەکێێتەردا چەنێێدین ڕەنگێێى جۆراوجێێۆر بەکێێاردەهێنرێن بێێۆئەوەى ئەکێێتەرەکە بەجێێوانترین شێێێوە
دەربکەوێێێم ،هەر دەورێکێێى ئەکێێتەر پێویسێێتى بە ئارایشێێتێکى تێێایبەت هەیە ،پێویسێێتە تەبێێایى و
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گونجاندن و ڕێکخستن هەبێم لەنێوان ڕەنگەکانى ئارایشم و جل و بەرئ و ڕوناکى ،لەشانۆیی
کۆمیێێێدیادا ڕەنگەکێێێانى ئارایشێێێم بەشێێێێوەیەکى تێێێۆه و بێێێریقەدارن بەىم لەشێێێانۆیى تراژیێێێدیا
ڕەنگەکانى ئارایشم خامۆشن و بەشێوەیەک دەردەکەون لە سێیماى خەمبێارى پێێوە دیاربێێم و
ڕەنگدانەوەى ناه و دەروونى کارەکتەر بێم ،پێویستە ئەو تیشێکى ڕوونێاکیەى ئاراسێتەى دەم و
چاو و سیماى ئەکتەرەکە دەکرێم کاریگەرى نەرێنى نەبێم بەسێەر ئەکێتەرەکەوە ،بەڵکێو دەبێێم
دەم و چێێاوى ئەکێێتەرەکە زۆر بەجێێوانى دەربخێێات تێێاکو بیێێنەران بتێێوانن سێێیماى کاراکتەرەکێێان
بناسن و پێى ئاشنا بێن ،ئارایشێم هۆکێارێکى گێرنگە کە هاوکێارى ئەکێتەر دەکێات بۆچێوونە نێاو
دەورەکەى جگە لەوەى ڕەگەزێکى گرنگە لە ڕەگەزەکانى تەکنیکێى هێونەرى لە نمایشێى شێانۆیى
دا( .هەمان سەرچاوە ،2012 ،ال.)137
لە شانۆى نوێ دا زۆر گرنگێى بە ئارایشێم دەدرێێم بێۆ بەرجەسێتەکردن و دەستنیشێان کردنێى
وێنەى کەسایەتیەکان وە هەر گۆڕانکاریەک بەسەر کەسایەتیەکەدا بێم بەهەمان شێوە پێویسێتە
گۆڕانکێێێارى بەسێێێەر شێێێێوازى ئارایشێێێتەکە دابێێێێم بەتێێێایبەتى لە هەڵکشێێێانى تەمەن و گێێێۆڕانى
فسیۆلۆژى.
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بەشى سێیەم
جێبەجیکردنى توێژینەوە
کۆمەڵگاى توێژینەوە:
لەمیێێانى گەڕان و پشێێکنین بەنێێێو نمایشێێە شێێانۆییەکانى هەرێمێێى کوردسێێتان کە لەنێێێوان سێێاىنى
( )2020-2014کە لە شێارەکانى کوردسێتان نمێێایش کێراون زیێێاتر لە ( )26نمێایش لەخۆدەگرێێێم.
توێژەر بە مەبەستى شیکردنەوە ( )1نموونەى شانۆیى هەڵبێژاردووە کە ڕۆڵێى ڕونێاکى و ڕەنێگ
بەشێوەیەکى کاریگەر تیشکى خراوەتەسەر.

ئامرازى توێژینەوە:
 .1بینینێێى نمێێایش بەشێێێوەیەکى ڕاسێێتەوخۆ لەنێێاو هێێۆڵە شێێانۆییەکانى شێێارەکانى هەرێمێێى
کوردستان ،تیش

خسێتنە سێەر شێێواز و چێۆنیەتى بەکارخسێتنى ڕەنێگ و ڕوونێاکى لە

نمایشى شانۆیی دا.
 .2بینینى نمایشە شانۆییەکان لە ڕێگەى سی دى.
 .3بینینى نمایشە شانۆییەکان لە ڕێگەى یوتوب (.)You tube

میتۆدى توێژینەوە:
توێژەر میتۆدى شیکارى وەسفى بۆ توێژینەوەکە بەکارهێناوە.

نموونەى توێژینەوە:
تێێوێژەر بێێۆ تیش ێ

خسێێتنە سێێەر ڕونێێاکى و ڕەنێێگ نمێێونەیەکى شێێانۆیی شێێى دەکێێاتەوە کە لەم

شانۆگەرییەى خوارەوە پێکهاتووە:
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نموونەى توێژینەوە
شانۆی (تاریکتر لە شەوەزەنگ)
نووسینى :د .دلشاد مستەفا
سینۆگرافیا و دەرهێنانى :ئەرسەالن دەروێش
ڕۆژانى نمایش  2018/12/26و ڕۆژانى دواتر
لەسەر شانۆى هۆڵى بەڕێوەبەرایەتى هونەرى شانۆ/هەولێر
بەرهەمى تینى شانۆى ساالر
بیرۆکەى ئەم شێانۆگەریە بێاس لە زەمەنێى ڕابێردوو و ئێسێتا و داهێاتوو دەکێات لەسێەر
زمێێێانى نەوەکێێێانى دوێنێێێ و ئەمێێێڕۆ کە هەریەکەیێێێان داکێێێۆکى لە سێێێەردەمەکەى خێێێۆى دەکێێێات،
کارەکتەرى (خانى لەپ زێڕین) شانازى بە ڕابردوو دەکات کە بە سێەردەمێکى زێڕینێى لە قەلەم
دەدات بەىم کێێێارەکتەرى کێێێوڕ بێێێاس لە زەمەنێێێى ئێسێێێتا دەکێێێات لە زەمەنێێێى عەولەمەیە بەىم
کێێارەکتەرى کێێکە نیگێێارکێش هەوڵ دەدات لە ڕێێێگەى تابلۆکێێانى هەردوو سێێەردەمەکە ئێێاوێتەى
یەکتر بکات خانى لەپ زێڕین لەو نمایشەدا دەگەڕێتەوە بۆ ژیان بۆ ئەوەى شێوێنى خێۆى لەنێاو
ئەو تابلۆیەدا بکاتەوە کە مەینەتیەکانى کورد بەرجەستە دەکات وە دووپاتى دەکاتەوە کە مێژوو
خیێێێانەتى لە کێێێورد کێێێردووە هەر بێێێۆیە کارەسێێێاتەکان تەواو نێێێابن .دەرهێێێێنەر لە نەخشەسێێێازى
سینۆگرافیادا لە باگراوندى شانۆ تابلۆیەکى گەورە پیشێانى بیێنەر دەدات کە کارەکتەرەکێانى نێاو
تابلۆکە ئەکتەرن بەسەر و سیما و جل و بەرگى جۆراوجۆر کە بە چەندین شێێوەى جۆراوجێۆر
دەردەکەون لە بەشێێى پێشێێەوەى ڕاسێێتى شێێانۆ کێێارەکتەرى خێێانى لەپ زێێێڕین بە جێێل و بەرگێێى
کەلتورى نەتەوایەتى ڕەنگى قێاوەیى و دەسێتى راسێتى بە زێێڕ داپۆشێراوە ،لە بەشێى پێشێەوەى
چەپى شانۆ کارەکتەرى ککە وێنەکێش هەیە کە خەریکى وێنەکێشانە و خۆى ئامێادە دەکێات بێۆ
کێێردنەوەى پێشێێانگایەکى شێێێوەکارى لە (پێێاریم) کە جێێل و بەرگێێى ڕۆبێێى وێنەکێشێێانى لەبەرە،
هەرچى کارەکتەرى کوڕەکەیە لەناو تابلۆى باگراونێدى دواوە دێێتە دەرەوە و دەکەوێێتە گفتوگێۆ
و ملمکن لەگەڵ کەسایەتى (خانى لەپ زێڕین) کە پانتۆڵێکى زەرد و کراسێکى نیوقێۆڵى قێاوەیى
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لەبەرە .فەزاى شانۆ پانتاییەکە لە ڕەنگ ،دەرهێنەر هەوڵى داوە هەموو ڕەنگەکان بەکاربهێن بێۆ
دیێێمەنە شێێانۆییەکان لەپێنێێاو خوڵقانێێدنى کە

و هەوایەکێێى درامێێى و سێێایکۆلۆژى و ئیسێێتاتیکى

وەکو بەکارهێنانى ڕوناکى و رەنگى (سور ،شین ،زەرد ،سەوز ،مۆر ،پرتەقالى ،سنى ،رەساسى)
وە لە ئەنجێێێامى تێکەڵکردنێێێى ڕونێێێاکى و ڕەنگەکێێێان کارەکتەرەکێێێان و تێێێابلۆ گەورەکەى دواوە
درەوشاوە و پڕ دەاللەت و مانائامێز دەردەکەون .دەرهێنەر هەوڵیداوە یارى بە ڕەنگەکان بکێات
لەنێاو ملمکنێێى درامێى دا لەم نمایشێەدا ڕەنگێێى سێوور هێمێاى سێەردەمى ڕابێردووى خوێنێێاویە،
بەىم ڕەنگى سەوز هێماى ژیانێکى نوێیە و ڕەنگى زەرد ماناى هەڵهاتنى خۆرە لە بەرەبەیێانێکى
نێێوێتردا وە ڕەنگێێى شێێین وەکێێو دەاللەتێێى بەردەوامێێى ژیێێانە بە تراژیێێدیا و کۆمیێێدیاوە ،هەروەهێێا
بەهۆى بەکارخستنى ڕەنگەکان پانتایی فەزاى نمایشى فراوان کرد و ئەمە

ئاماژەیە بێۆ گەڕان

بەدواى نهێنیەکێێێانى ژیێێێان .بەشێێێێوەیەکى گشێێێتى بەکارهێنێێێانى ڕوونێێێاکى و ڕەنێێێگ لەم نمایشێێێە
شێێانۆییەدا لە هەنێێدێ دیمەنێێدا جێێێگەى دیکێێۆرى گرتێێۆتەوە و بەشێێێوەیەکى بەرچێێاو کێێاریگەرى
لەسێێێەر فەزاى نمێێێایش دروسێێێتکردووە ،ئەم نمایشێێێە شێێێانۆییە بە سێێێتایلێکى هاوچەرخێێێانە کە
دەرهێنێێانى بێێۆ کرابێێوو هەربێێۆیە دەرهێێێنەر گرنگێێى بە سێێەرجەم ڕەگەزەکێێانى تەکنیکێێى هێێونەرى
دابێێوو بەتێێایبەتى تیشێێکى تەواوى خسێێتبووە سێێەر بەکارخسێێتنى ڕوونێێاکى و ڕەنێێگ لەم نمایشێێە
شێێانۆییەدا ،هەربێێۆیە لە فەزاى نمایشێێدا ڕوونێێاکى و ڕەنێێگ زۆر بەجێێوانى کەرەسێێتە و کێێوتلە و
کاراکتەرەکانى شانۆییەکەى بەدیاردەخسم هەروەها ڕووناکى و ڕەنگ بەشدارییەکى کاریگەرى
هەبوو لە گەرمکردنى ملمکنێى نێو دیمەنە شانۆییەکان( .تاهیر)258 2020 ،

کاریگەرى ڕووناکى و ڕەنگ لە شانۆیی (تاریکتر لە شەوەزەنگ):
لەم نمایشێێێێە شێێێێانۆییەدا ئاماژەکێێێێانى ڕوونێێێێاکى و ڕەنێێێێگ لە سێێێێەرجەم دیێێێێمەنە درامییەکانێێێێدا
بەدەردەکەون ،دەرهێنەر مامەڵەى لەگەڵ سەرجەم ڕەنگەکانى پەلکەزێڕینەدا کردووە کە خۆى لە
حەوت ڕەنگێێدا دەبینێێێتەوە کە پێکهێێاتووە لە ڕەنێێگە سێێەرەکییە گەرمەکێێان و سێێاردەکان ،ئەمە
بەشێێێوەیەکى هێێێونەرى ڕوونێێێاکى و ڕەنێێگ کێێێاریگەرى لەسێێێەر هەسێێم و نەسێێێتى نمایشێێێکاران
18

کردووە هەربۆیە سەرجەم دیمەنەکان بەشێوەى چەندین تابلۆى جووالو دەردەکەون ،لە شانۆى
مۆدێرندا ڕووناکى و ڕەنگ کاریگەرى سایکۆلۆژى و هونەرى و ئیسێتاتیکى هەیە بەسێەر ڕۆڵێى
ئەکێێێتەر و هەسێێێم و نەسێێێتى بیێێێنەر ،لەمیێێێانى سێێێینۆگرافیادا دەرهێێێێنەر هەوڵێێێی داوە سێێێەرجەم
ڕەگەزەکێێان لە ڕێ ێگەى ڕوونێێاکى و ڕەنێێگەوە جێێوانتر بەدەربخێێات کە پێێڕن لە ئامێێاژە و هێمێێا و
دەاللەتێێى شێێانۆیی ،ئەو هێمێێا و ئامێێاژانە دەربێێڕى چەنێێدین حێێاڵەتن هەربێێۆیە بێێۆ هەر حێێاڵەتێکى
درامێى بیێێنەر شێێیکردنەوەى ال دروسێێم دەبێێێم ،ڕوونێاکى و ڕەنێێگ لەم نمایشێێە شێێانۆییەدا بێێۆتە
سێێیمبولى دەروازەى دیێێمەنە شێێانۆییەکان چێێونکە کاتێ ێ

کە ڕوونێێاکى دادەگیرسێێێم هەسێێم بە

دیمەنێکى سیحراوى هونەرى دەکرێێم وە تێوانراوە بە شێێوەیەکى میزانسێێن ڕوونێاکى و ڕەنێگ
دابە

بکێێات بەسێێەر کەرەسێێتە و کێێوتلە و بینێێراوە شێێانۆییەکان هەربێێۆیە دەتێێوانین بڵێێێین لەم

نمایشێێە شێێانۆییەدا زیێێاد لە پێویسێێم دەرهێێێنەر بێێۆ دەرخسێێتنى ڕووداوە درامییەکێێان متمێێانەى
لەسەر ڕووناکى و ڕەنگە کە ئاوێتەى ڕەگەزەکانى سینۆگرافیا دەبەخشن و لە کۆتاییدا پەیامێێ
ئاراستەى بینەرانى ناو هۆڵ دەکەن.
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بەشى چوارەم
دەرئەنجام و پێشنیازەکان
یەکەم /دەرئەنجامەکان:
لەمیانى ئەم توێژینەوەیەدا توێژەر گەیشتۆتە ئەم دەرئەنجامانەى خوارەوە:
 ڕووناکى و ڕەنگ بەشدارییەکى کاریگەر دەکەن لە دەرخستنى فەزاى نمایشى شانۆیی.
 ڕووناکى و ڕەنگ بەشداریەکى کاریگەر دەکەن لە دیارخستنى کات و شوێن.
 ڕووناکى و ڕەنێگ بەشێداریەکى کێاریگەر دەکەن لە خوڵقانێدنى کە

و هەواى درامێى و

سایکۆلۆژى لە نمایشى شانۆییدا.
 ڕوونێێاکى و ڕەنێێگ وەکێێو هێمێێا بەکاردێێێم بەتێێایبەتى بێێۆ ئامێێاژەپێکردنى سێێیمۆلۆژیاى
شانۆیی.
 ڕووناکى و ڕەنگ لە هەندێ

نمایشى شانۆیی جێگاى دیکۆر دەگرنەوە.

 پێویسێێێتە پەیوەنێێێدییەکى فیکێێێرى و هێێێێونەرى هەبێێێێم لەنێێێێوان ڕوونێێێاکى و سێێێێەرجەم
ڕەگەزەکانى تەکنیکى هونەرى.
 ڕووناکى و ڕەنگ هاوکێارن بێۆ دەرخسێتنى ڕەگەزەکێانى تەکنیکێى هێونەرى و ئەکێتەر لە
دیمەنە شانۆییەکاندا.
 ڕووناکى و ڕەنگ کاریگەرى زۆریێان هەیە بێۆ دەرخسێتنى ڕووداوە درامییەکێان لەسێەر
بنەمایەکى فیکرى و هونەرى و ئیستاتیکى.
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دووەم /پێشنیازەکان:
 پێویستە بابەتى ڕووناکى و ڕەنێگ بەشێێوەیەکى گرنێگ بخوێنێدرێم بەشێێوەى تیێۆرى و
پراکتیکى لە پەیمانگە و کۆلێژى هونەرە جوانەکان.
 پێویستە کادیرى پسنۆر ئامادە بکرێم بۆ ئەنجامدانى کارى هونەرى ڕوناکى و ڕەنگ لە
نمایشە شانۆییەکان لەسەر بنەمایەکى هونەرى و زانستى.
 پێویسێێتە هێێۆڵە شێێانۆییەکانى کوردسێێتان بە تەکنیکێێى ڕوونێێاکى و ڕەنگێێى مێێۆدێرن بنیێێاد
بنرێم.
 پێویستە دەرهێنەرە شانۆییەکان گرنگییەکى تەواو بە ڕووناکى و ڕەنگ بدەن لە نمایشێى
شانۆیی چونکە ڕەگەزێکى سەرەکییە بۆ دەرخستنى سەرجەم ڕەگەزەکانى سینۆگرافیا.
 پێویستە ئەکتەر بەشێوەیەکى پرۆفیشنا مێامەڵە لەگەڵ ڕوونێاکى و ڕەنێگ بکێات لەکێاتى
نواندن دا لەسەر بنەمایەکى هونەرى و زانستى.
 پێویستە وۆرکشۆپى تایبەت بکرێتەوە لە شێارەکانى کوردسێتان بێۆ ئەو هونەرمەنێدانەى
کە دەیانەوێم پسنۆرى وەربگرن لە بوارى ڕووناکى و ڕەنگ لە نمایشى شانۆیی.
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