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شوێن و كەسایەتی
 لە سیناریۆدا
تەنیا كەیم

كەسایەتی لە سیناریۆدا:
 گەر بتەوێ لەس���ەر كەسایەتیەكی ناودار سیناریۆیەك بنووسی پێویستە 
چەندین بەڵگە و كتێب بخوێنیتەوە، پش���ت ب���ە چەندین بابەتی بینراو، 
بیس���تراو، ببەس���تی بۆ ئەوەی باری دەروونی كەس���ایەتیەكە بەتەواوی 
بەرجەس���تە بێت و بەگوێرەی چیرۆكەكە جوانی روخس���ار و بااڵ و ڕەنگ 
و ش���ێوازی رۆیشتن و جۆری هەڵسوكەوتی و تەمەن و باری كۆمەاڵیەتی 
و ئاس���تی هۆش���یاری كەس���ایەتیەكە دیاری بكەی���ت و پەیوەندی ئەو 
كەس���ایەتیە لەگەڵ كەس���ایەتیەكانی تری ناو چیرۆكەك���ە كەزۆر گرنگە 
بی���ان گونجێنی، لەهەمانكاتدا دەبێ گش���ت كەس���ایەتیەكان لەخزمەتی 
)كەسایەتی سەرەكی(دابن وچیرۆكەكەش بەهەمان شێوە لەخزمەتی دابێ 
و لەباگراوەندی كەس���ایەتیەكە هەڵقواڵ بێت. واتە )واقیعی-بەسەرهات-
گێڕانەوە( لەخۆ بگرێت و رێكخس���تنی دەق )سەرەتا-ناوەڕاست-كۆتایی( 
تێدا دی���اری بكرێت و رووداوەكانیش بەپێی بابەتی چیرۆكەكە ڕێكبخرێن 
ئینجا دەتوانی س���یناریۆ لەس���ەر كەسایەتیەك بنووس���ی.. )خانزادی 
سۆران- س���اندرێال- عومەرموختار و گیڤارا و لینین و هیتلەر(، نموونەی 

چەند كەسایەتییەكێن. 
 

شوێن لە سیناریۆدا:
ش���وێن )location( ئ���ەو جێگایەیە كە چیرۆكەكەی تێدا دروس���ت 
دەكرێت. س���ەرەتا دەبێت خوێندنەوەیەك بۆ شوێنەكە لەڕووی جوگرافیا 
و ژمارەی دانیشتوان و تایبەتمەندی كەسایەتیەكانی شوێنەكە، هەروەها 
رووداو و ملمالنێ و كێشەی چیرۆكەكە بەپێی ئەو شوێنە دیاری بكرێت.. 
ئەگ���ەر هاتوو چیرۆكەكەت لەناو )پاس(ێك داب���وو دەبێ بەر لە هەموو 
شتێك لێكۆڵینەوەیەكت لەبەردەستدا بێت لەسەر شێوازی كەسایەتیەكانی 
ناوپاس���ەكە و چۆنیەتی دانیشتنیان و هەڵس���وكەوتیان، هەروەها باری 
دەروونیان، پاشان جۆری )پاس(ەكە و ژمارەی كورسیەكان و ئەو شوێنەی 
كە لێی هاتووە و پێیدا دەڕوات و بەرەو كوێ دەچێت و چۆنیەتی شێوازی 
دایەلۆگ���ەكان لەرووی ریتمەوە دیاری بكرێت، دایەلۆگەكانیش تایبەت بن 
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بە دەستنیش���انكردنی شوێنەكە. بەم جۆرە چیرۆكەكەت 

لەخزمەتی )شوێن(دا دەبێ.
نمونەیەكیت���ر ئەگ���ەر بابەتەكەت باس���ی ش���وێنێكی 
ترس���ناك یان ئەفس���وناوی كرد ئەو كات���ە دەبێ كار 
لەس���ەر ووردەكاری ئەو ش���وێنە بكرێت و س���ەرەتای 
بابەتەكە بەفراوانی ش���وینەكە دیاری بكات، پاش���ان 
كون و كەلەبەری ش���وێنەكە ش���یبكاتەوە و شوێنی 
)رووداو-بڕیاردان-ئەنجام( روون بكرێتەوە و جوڵەكان 
لەسەرخۆ و لەناكاوبن بۆ ئەوەی )سەرەتایەكی دیار 
و ناوەراستێكی گوماناوی و كۆتایەكی روونكردنەوە( 
دەربخات بەم ش���ێوەیە س���یناریۆكەت سەركەوتوو 

دەبێ.
 لێ���رەدا دەتوانی نموونەی هەندێ ش���وێن تاقی 
بكەیتەوە، وەكو )لێواری دەریایەك-پەرستگایەك-
شەمەندەفەرێك-حەسارێكی  پیرۆز-ناو  شوینێكی 
ئیدی  كۆن-دیوەخانێك..هتد(  قەاڵیەكی  گەورە- 
سەرەتایەك بۆ نووسینی سیناریۆ لەسەر)شوێن( 
لەالت گەاڵڵە دەبێ، ملمالنێ و كێش���ە دەبێتە 

گرنگ  بەاڵم  چەمكی س���یناریۆكەت 
ئەوەیە كە چۆنیان رێك دەخەیت كە 
چێژ لەالی بینەر و خوێنەر دروست 

بكات.
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باش���ترین و كورتترین پێناسەی دەرهێنانی سینەمایی واتا ))گێڕانەوەی 
چیرۆكێكە بەهۆی وێن���ەوە((، وەك دەگوترێ كەئەكتەر كۆڵەگەی كاری 
شانۆییە، نووس���ەریش كۆڵەگەی تەلەفزیۆنە، گومانی تێدانیە دەرهێنەر 
بنەمای س���ەرەكی س���ینەما پێكدەهێنێت، دەرهێنەری شانۆیی دیمەنێك 
دەخات���ەڕوو كەپێكهاتەیەك���ی دیاریكراوی هەیە، ئ���ازادی لێوردبوونەوە 
لەئەكتەر بۆ بینەر جێدێڵێت لەچوارچێوەی پێكهاتە دیاریكراوەكەدا، بەاڵم 
دەرهێنەری س���ینەمایی ئەو ئازادیە بۆ خۆی قۆرخ دەكات تاوەكو بزانێت 
كەبین���ەر چاوەڕوانی چ كارێكی دەرهێن���ەر دەكات بەپێی ئەو گرتەیەی 
كەخۆی بڕیاری لەسەر دەدات، لێرەشدا الیەنێكی ملمالنێكە دەردەكەوێت، 
یان س���یمایەك لەسیماكانی كەس���ایەتی دەردەكەوێت، لەالیەكی دیكەوە 
هەندێ لەدەرهێنەرانی سینەما كەسانی ئاساییان هێنا كەمەشق و پرۆڤەیان 
نەكردبوو یاخوود س���ینەمایان بەشێوەیەكی ئەكادیمی نەخوێندبوو كاری 
ئەكتەرییان پێ كردن، توانیان بیان كەن بەئەس���تێرەی هونەری. هەندێ 
لەدەرهێنەران ئاس���تی دیالۆگیان لە فیلمەكانی���ان كەم كردەوە، چونكە 

زیاتر بایەخیان بەدیمەن و گرتەكاندا.
 لەبەراییدا باس لەفۆڕمی سەرەكی سینەما دەكەین لەسەردەمی سینەمای 
بێدەن���گ كەچیرۆكەكانی ئەو كات بەوێنە باس���یان لێوەدەكرا س���ەرەتا 
لەئەمریكا و فەڕەنس���ا و روسیا و ئەڵمانیا دەستی پێكرد، كەهونەرمەندە 

پێش���ەنگە مەزنەكانی س���ینەما رۆڵیان تێدا هەب���وو، وەك )گریفس(و 
)شاپڵن(و )ئابیل گانس(و )ئایزنشتاین(و چەندانی دیكە، بەاڵم كەدەنگ 
هاتە نێو پیشەسازی سینەما لەساڵی 1927، لەگەڵ پێشكەوتنی تەكنیكی 
هاوێن���ەی وێنەگرت���ن و تواناكانی مۆنتاژ و میكس���اژ و، لەگەڵ گۆڕانی 
رەنگی رەش���و س���پی بۆ رەنگاورەنگ، فراوانبوونی شاشە و پەیدابوونی 
 )Dolby( سیس���تەمی دەنگ بوو بەسیس���تەمی ،)شاش���ەی )سكۆپ
پاش���ان بەكارهێنانی فێڵە هونەریەكانی كۆمپیوتەر رۆڵی دەرهێنەر زیاتر 
بوو، كەتیمێكی ش���ارەزایانی كەوتە بەردەس���ت تابەڕێوەیان ببات، جگە 
لەبەهرە ئەفراندنەكەی خودی خۆی، دەبێت دەرهێنەری س���ینەما كاری 
بەڕێوەب���ردن و رێكخەری تواناكانی ئ���ەو هونەرمەندانە بێ كەبەڕێوەیان 
دەب���ات هەر بۆیەش لەم بارەوە )ئۆرس���ن ویلز(ی گ���ەورە هونەرمەندی 
س���ینەما دەڵێت ))دەبێت كامێرا، چاوی شاعیر بێت، چونكە دەرهێنانی 
س���ینەما هەر تەنها بەڕێوەبردنی ئەكتەرەكان نی���ە، بەڵكو تێڕوانینێكی 
پڕاو پ���ڕە لەچۆنیەتی گێڕانەوەی بابەتێكی دیاریكراو بەش���ێوازێكی زۆر 
نمونەیی، تانمایش بكرێت و كاریگەری رۆمانسیانە و ئەقڵیانەی هەبێت((. 
ئەم كارە بڕوا بوونی بەدەقی سیناریۆی فیلم گەرەكە، هەروەها هاوكاری 
و تێگەیش���تن و هاوكۆك بوونی لەگەڵ بەڕێوەبەری وێنەگرتن پێویستە، 
جگە لەگەڵ مۆنتێر، چونكە ئەمە هۆكارێكی گرنگی س���ەركەوتنی یاخود 

كاری
دەرهێنان

لەسینەمادا

سەفەر عەلی
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كارنیە و گۆدار و شابرۆڵ و رینیە، ترۆڤۆ(ی فەرەنسی، )بوندارتشۆك( 
و )تاركۆفسكی( و )كوزنیتس���یف(ی روسی، )بێرگمان(ی سوێدی و 
)فایدا(ی پۆڵەندی، جگە لەس���ەدان دەرهێنەری سینەمای ئەمریكی، 
بەاڵم بەش���ێكی زۆری نەوەی دووەمی كاریگەر بەرۆش���نبیری ئیتاڵی، 
دوای ئەوەی پێشەنگە بەراییەكانی دەرهێنان سەر بەكەلتوری ئەڵمانی 
بوون. ئەم نەوەی دووەم���ەی هونەرمەندانی دەرهێنەر كەبەڕەچەڵەك 
ئیتاڵی بوون چەندین گەورە دەرهێنەری وەك )برتۆلۆشی(و )زیفرلی(
و )سكۆرس���یزی(و )كۆپۆال(یە كەئیزافەیان خستەسەر ئافراندنەكانی 
هونەرمەندانی ئەمریكی وەك )جۆن فۆرد(و )جۆن هیۆس���تن(و )فرێد 

زینمان(و )كاڕۆڵ رید(و )ئیلیا كازان(و چەندانی دیكە.
بوارێك���ی دیك���ە گەشەس���ەندنی تەكنیكی س���ینەمایی پەیوەس���تە 
بەپەیدابوونی س���ینەمای رەنگاورەنگ، فیلمە كۆنەكان رەش���و س���پی 
بوون، بەاڵم رەنگكردنی هەندێ لەو فیلمانە زۆر لەگەورە هونەرمەندانی 
زویر كرد وەك )جیمس ستیوارت( چونكە لە پرۆسەی رەنگكردنەكەدا، 
رەنگ���ەكان كاڵ بوونەوەو رەنگە زاڵ بووەك���ە زیاتر رەنگی پرتەقاڵی 

نسكۆهێنانی فیلمە، پیشەس���ازی سینەما زیاتر رووی لەئاڵۆزی كرد، 
بەتایبەت لە)هۆڵیۆد( ك���ە بەكاریگەرییەكانی خۆی جیهانی مۆنۆپۆل 
كرد، تەنانەت بەرهەڵس���تكاری )س���ینەمای سەربەخۆی( دەكرد، زۆر 
حاڵ���ەت هەی���ە بەرهەمهێنەری س���ینەما رۆڵی س���ەركردایەتی گرنگ 
دەبینێ، كەدەرهێنەر بەكاردەخا و رۆڵەكان دابەش دەكات و هەروەها 
لەوانەشە سەرپەرشتی مۆنتاژیش بكات، لەگەڵ سەرهەڵدانی )نازیزم( 
لەئەڵمانی���ا لەكات���ی جەنگی دووەم���ی جیهان���ی، زۆر لەدەرهێنەران 
لەئەڵمانی���ا رایان كرد و چوونە نەمس���ا و ئەمریكا وەك هونەرمەندان 
)فریتز النگ(و )ولیام وایلەر(و )بیلی وایلدەر(، كاریگەری زۆریان كردە 
سەر گەشەسەندنی س���ینەمای ئەمریكی ئەمە بەر لەپەیدابوونی ناوە 
دیارەكانی دەرهێنانی سینەمایی بوو وەك )ئەكیرا كیرۆساوا(ی ژاپۆنی 
و )س���اتیا جیت رای( هیندی و )فیكتۆریۆ دیس���یكا(و )فیسكۆنتی(
و )رۆزی و فیللینیو پازۆلینی���و ئەنتۆنیۆنی( كەئەمانە ئیتاڵی بوون، 
)لویس بۆنوێل(ی ئەس���پانی و )هیتشكۆك(و )دیڤیدلین(و )جۆزیف 
لۆزی( )ڕیتش���ارد ئەتنبێرە(ی بەریتانی و هەروەها )رینوار و كلێر و 
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لەبارەی  لەفیلمەكان���دا،  بەرباڵوب���ووە 
لەس���ینەماوە )ئایزنش���تاین( رەن���گ 
ی دەرهێنەر دەڵێ���ت ))رەنگ بەهای 
هون���ەری و ئیس���تاتیكی هەیەو جگە 
هونەریەكان((.  و  فەلس���ەفی  لەئاماژە 
زۆر لەدەرهێنەران لەسەردەمی ئێستادا 
فیلمەكانیان بەرەش و سپی وێنەگرتووە، 
وەك فیلم���ی )جوانەگای سەرش���ێت( 
كەلەدەرهێنانی )مارتن سكۆرس���یزیە(
و پاڵەوانیەتی )رۆب���ەرت دی نیرۆ(یە 
هەروەها )ستیڤن س���بێلبێرگ( فیلمی 
)لیستی ش���لیندەر(ی بەڕەش و سپی 
بەرهەمهێناوە. پیشەسازی سینەما هەر 
لەسەردەمی )گریفس(ەوە پشتی بەفێڵی 
سینەمایی بەستووە، كەدەرهێنەران بۆ 
زیاتر سەرنجراكێش���انی بینەر بەكاریان 
هێن���اوە خەڵكی پس���پۆڕیش هەبووە 
كەئەم فێڵ���ە س���ینەماییانەی ئەنجام 
داوە، فێڵە سینەماییەكان شان بەشانی 
س���ینەمایی  تەكنیكی  گەشەس���ەندنی 
گەشەی س���ەندووە زیاتر لەفیلمەكانی 
خەیاڵی زانس���تی و كارەسات و فیلمە 
مێژوویی���ەكان بەكارهات���ووە، كەبووە 
سینەمایی،  كاری  س���ەرەكی  بەشێكی 
فیلم���ی  بەش���ەكەی  لەس���ێ  وەك 
دەبینرێت  ئەنگوس���تیلەكان(  )ش���ای 
كەلەدەرهێنان���ی )پیتەر جاكس���ۆن(ە 
هەروەه���ا لەفیلمەكانی )جیمس بۆند( 
یاخود فیلمی )جەنگی ئەس���تێرەكان(
ی جۆرج لۆكاس یان )جیهانی نادیار( 
بەكارهات���ووە، یەكێ ل���ەو ئەدیبانەی 
كەس���ینەمای خەیاڵی زانستی سودیان 
كەچەندین  لێوەرگرت���ووە، )ویلز(بووە 
زەم���ەن(و  )ئامێ���ری  وەك  رۆمان���ی 
فیلمی  كراوەتە  خواوەن���د(  )خواردنی 
سینەمایی، كۆمپانیای دیزنی زۆر فیلمی 
خەیاڵی مندااڵن���ی بەرهەمهێناوە وەك 
ب���ان(و )بینۆكێو( فیلمەكانی )پیتەر 
و )س���ەندرێلال(، ئێس���تا تەكنیك���ی 
كۆمپیوتەر بۆتە بەشێكی جیانەكراوەی 
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دەرهێنانی سینەمایی، بۆ نمونە لەفیلمی )فۆرست گەمپ( كەلەسەرەتای 
سااڵنی نەوەتەكان بەرهەم هاتووە پاڵەوانەكەی )تۆم هانكس(ە، كەسانی 
وەك )جۆن كەنەدی(و )ریتش���ارد نیكسۆن( دەبینێ و تەوقەیان لەگەڵ 
دەكات، كەدوو س���ەردەمی جیاوازە، ئەم تەكنیكە س���ینەماییە لەفیلمی 
)لەس���ەر هێڵی ئاگ���ر( بەكارهات���ووە هەروەها لەفیلمەكانی )ماس���ك( 
كەئەكت���ەری كۆمیدی )جی���م كاری( رۆڵی تێدا دەبین���ێ ئەوا ئەوپەڕی 
تەكنیكی س���ینەمای و فێڵی س���ینەمایی بەكارهاتووە كەلەهەندێ فیلمدا 
ئەكتەرەكان���ی واقیعی و خەیاڵی تێكەڵ كراون، كەفیلمی ئەنیمەیش���ن و 
فیلمی دیكە تێكەڵ بەیەك كراون، بەاڵم لەفیلمەكانی ئەكشن و فیلمەكانی 
كارەس���ات و رووداوەكان و فیلمی ترس و تۆقاندن تەكنیكی سینەمایی و 
فێڵەكان بەش���ێوەیەكی بەرفراوان بەكارهاتوون، بەاڵم لەزۆر لەفیلمەكاندا 
دەس���تكردنی مرۆیی زیاتر بایەخی پێدراوە لەرۆڵی تەكنۆلۆژیا كەگرنگی 
بیرۆكە و بابەت لەگەڵ س���تاتیكای گوزارش���تكردن ئاوێتەی یەكتر كراون 
لەكاری چارەسەری س���ینەماییدا. زۆر فیلم هەیە زۆر خەرجی تێنەچووە 
یاخ���ود تەكنیكی ب���ەرزی تێدابەكارنەهاتووە ب���ەاڵم زیاتر بایەخ بەرۆڵی 

ئەكتەرو دەرهێنەر دراوە تیایدا.

* سوود لەكتێبی )ذكریات السینما(ی چاپی 2005، وەرگیراوە.
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Randy Thom
 گوێبیستی چییە..؟

دیدار: براینت فرازێر
و. لەئینگلیزیەوە: پەروین خدر ئیبراهیم

)فرازێ���ر( دیزاین���ەری دەنگی فیلمی س���ینەماییە، دوازدە جار كارەكانی 
پاڵێ���وراون بۆ وەرگرتنی خەاڵتی ئۆس���كار و جارێكیان لەس���اڵی 1983 
لەفیلمی )Right Stuff( خەاڵتەكەی وەدەست هێناوە، ئەم دیالۆگەش 
لەس���ەر پێكهێنانی دەنگە بۆ وێنەی دینامیك���ی و جوواڵو، بەتایبەت ئەو 

خاڵ و زانیاریانەی كەبەڕێوبەرانی دەنگ دركیان پێ نەكردووە.

*چۆن بوویتە دیزاینەری دەنگ؟
- یەك���ەم جار فیلمێكم بەناوی »جەنگی ئەس���تێرەكان« چاو پێكەوت و 
هاندەرم بوو بۆ ئەم پیش���ە و هونەرە، بەم فیلمە كرۆمۆسۆمی كەسانێكی 
زۆر گ���ۆڕدران، ئەم���ە منیش���ی هاندا تا دەن���گ و كارتێك���ەری دەنگی 
لەفیلم���دا بەس���ەركەمەوە، دواتر )واڵتەر م���ووچ(ی دەرهێنەر پەیوەندی 
پێوەك���ردم، بەدرێژای���ی رۆژێك الیان دانیش���تم و لەئاوێزان بوونی دەنگ 
بەوێنەی فیلمێكیاندا دەمڕوانی، ئەمەش لەس���تۆدیۆ و س���تریۆی تایبەت 
ب���ە )American Graff( ب���وو، لەكۆتایی���دا واڵت���ەر .پێی گوتم 
تێبینیەكانی خۆم سەبارەت بەو دیمەن و كارانەی بینیومە لەسەر دیزاینی 
دەنگ بنوس���مەوە، لەدوای سێ س���اڵ ئەوجا زانیم كەتەنیا كەسێك بووم 
داوام لێ كرابێ لەو بارەوە وتار بنووس���م، هەر بۆیە واڵتەر سەرسام بوو 
بەتێبینیەكان���م و ل���ە )Apocalypse Now( كاری بۆ دۆزیمەوە، 
ئەمەش یەكەمین دەروازەی چوونم بوو بۆ قوتابخانەی فیلمسازی، نیوەی 
كاتەكەم ب���ۆ تۆماركردنی دەنگ و نیوەكەی تری ب���ۆ بەراوردكردنی بوو 

بەدیمەنەكان..
*ئەم كارە وەك چی وابوو..؟

- تاقیكردنەوەیەكی مەزن بوو، بابەتێ بوو بۆ فیلم بەرهەمهێنان و هەوڵمان 
لەگەڵ دەدا، هەندێك لەوانەی كارم لەگەڵ دەكردن فانتازیانە دەكارین..
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* كات���ێ فیلمەكە بەوێنەی ج���وواڵو وەك خام دێتە بەردەس���تت، چی 
دەكەیت..؟

- لەفیلمی ئەكش���ن و هەروەها لەفیلمی سەركێشیدا تۆ پێویستە بەدەنگ 
مانای وێنەكان بگەیەنیت، لەكاتی ئامادەكردندا دەنگی ش���یاو لەبەرانبەر 
گرت���ەی گونجاو دادەنرێت، ئەكش���نی زیندوو زیات���ر دەجوڵێتەوە لەچاو 
فیلمی وێنەیی ئاس���اییدا، ئەمەش بەكۆمپیوتەر و چاپ و وێنەی خاوێن و 
ئامادەكردنی دەنگ بۆیان ئەنجام دەدرێت، ئەندێشەش رۆڵی خۆی هەیە، 
پێویستە دەنگەكان لەواقیعی دیمەنەوە نزیك بن نەك كارتۆنی، دوابەدوای 
دانانی دەنگەكان پێویستە دیزاینەر وێنەكان الببات و بزانێ هەر بەبیستنی 

دەنگەكان هەمان شت دەخاتە بەرچاوی بینەران.
* كەواتە تۆ هەوڵدەدەیت ئەو كەرەستانەی پەیوەستن بەبیستن بەرهەم 

بهێنی..؟

- چ���وار فیلمی ئەم دوایی���ەی كارم تێدا كردون فیلمی جوواڵو بوون، جار 
هەبووە لەناو سەد دەنگی كاریگەردا تەنیا یەك دەنگم هەڵبژاردووە ئەویش 
ریتمی لەگەڵ وێنە جوواڵوەكەدا گونجاو بووە، گونجاویش���ی لەوەدا بووە 
س���ۆزی دەوروبەری جوواڵندووە، بۆیە مامەڵەكردنی دەنگ لەئەكشنەكاندا 

پێویستی بەحەماس و سۆزە ئەوجا كەرەسەی تەكنیكی..
* بەڕێوەبەری دەنگ لەكاتی تاوتوێ كردنی كارەكانیدا چ بەربەس���تێكی 

دێتەڕێ؟
- گەر بەتەواوی بیر لەدەنگ نەكەنەوە، هەڵە لەو كولتوورو رۆتینەی ژیانی 
كۆمەڵگەكەی���ە ئایا ریتمی ژیان خێرایە یان خ���او، گرنگ ئەوەیە هەموو 
س���ەرچاوەكانی سەر شاشە هەڵوەستەی هۆش���یارانەی دەوێ و سەرەتا 
دەب���ێ چاوێكی تیژو وردبینت هەبێ، ب���ەاڵم هەندێ لەبەڕێوەبەران دەنگ 
كاریان تێ دەكات بەهەمان ئەو كارتێكردنەی كەئەكتەرەكان پێی كاریگەر 
دەب���ن، بۆیە زۆر خەریكی ش���یكاركردنی دەنگەكە ناب���ن لەچاالكیەكەدا، 
گرنگت���ر ئەوەی���ە گوێگر لەیەك كاتدا پەنجا دەنگ���ی گوێ لێ نەبێ وەك 
خەڵك ترساندن و گوللە هاویشتن و تەقینەوەو مۆسیقاو ..هتد، پێویستە 
بەڕێوەبەرەك���ە بەهاڕمۆنیاو بەیەكس���انی بەڕێوەیان بەرێ���ت تا روون و 
ئاش���كرایان بكات ب���ۆ گوێگر، بۆ نموونە گەر بت���ەوێ گرنگی بەجووڵەی 
ئەكتەرێ یان ماش���ێنێ بدەی دەنگی ب���ۆ بەرزدەكەیتەوەو هاوكات دەنگ 
لەس���ەر ئەكتەرانی تر یان ش���تەكانی تر نزم دەكەیت���ەوە، جاریش هەیە 
ئاوازو میلۆدی كارەكتەر دەگۆڕێت، باشترە هونەریانە ئەمە بكەی تاگوێگر 
كارتێكراوبێ و لەیەك كاتدا گوێی لەهەموو شتێ بێ، دواتر كەشیبكاتەوە 
هەم���وو گۆڕانی چركەكانی جووڵەو دیمەن���ەكان جیادەكرێنەوە، كاركردن 
بەدەنگ���ی قەرەباڵغ���ی و زۆر ب���ەرز رەنگە ئاكام���ی پێچەوانەی هەبێ و 
بێزاركەربێ، چونكە هەر بەڕێوەبەرێكی دەنگ گەر 350 دەنگ لەیەك كاتدا 

بەكاربهێنێ ئەوا گوێگر تەنیا گوێ لەژاوەژاو دەگرێ و بەس.
* كاركردنت لەگەڵ )رۆبەرت زیمسكی( چۆنە؟

- بەرل���ەوەی دەس���ت بەكار بكات زۆر بیر دەكات���ەوە لەوەی دەنگ چۆن 
بەكاربێنێ، هەر گرتەو مۆسیقاو دەنگی تایبەت بەخۆی دادەنێ نەك تەنیا 
دەنگێ یان میلۆدیە ب���ۆ هەموو فیلمەكە، دەنگ لەگەڵ دیمەنەكە ئاوێزان 
دەب���ێ و كاریگەری خ���ۆی دەردەخات، لەزۆرب���ەی دیمەنەكاندا بیر لەوە 
دەكات���ەوە كارەكتەر گوێی لەچی دەبێ تائ���ەوە بخاتە بەر گوێی بینەر، 
هەندێ جار واپێویس���ت دەكات دەنگێ بەتەنی���ا ئەكتەرەكە گوێی لێ بێ 
نەك بینەر، لەس���ەرەتای هەفتاكان تا هەش���تاكانیش سەردەمی زێڕینی 

دەنگ بوو.
* نموونەت هەیە بۆ ئەو سەردەمە؟

- لەس���ەرەتای هەش���تاكان بەڕێوەبەرانی ئەو كات بیرو خەیاڵ و توانایان 
چڕو پڕ بەرهەمتر بوو وەك لەئێس���تا، لەشەستەكان ئەكتەرەكان خۆیان 
دەنگەكانیان تۆمار دەكرد، بەاڵم دواتر شاكاری هونەری وەك دەرهێنەران

Coppola، Lucas، Scorses( )Depalmq تۆمارك���ران.
Film & Video سەرچاوە: گۆڤاری


