
رةزا ئةحمةد
ئةو ئاماذةكان، زانستى يان سيميؤلؤذيا
لة ئاماذةكان ئةدا ذيانى بة طرنطى زانستةية كة
كورتةى ثيَناسة ئةم كؤمةآليةتيدا، ذيانى سايةى
ئةتوانيين ئةكاء باس زانستةكة ثوختةى ديسؤسَير
سةر بؤ بطويَزينةوة ويَناكردنمان ريَطةيةوة لة
يةكةمينى بايةخى كة ئاشكراية  ئاماذةكان،
سيميؤلؤذيازمانءنوسينةوثاشئةويشئاماذةكانى
تيَوةدان دةست بؤن، جوولَة، بينراو، بيستراو،
جؤريَكى هةر لة كردن قسة  بؤية ئةكةون، دةر
سيميؤلؤذياداية، زانستى ميانةى لة ئاماذةكاندا
زانستةدا، لةم ثةيوةنديية بابةتَيكيش طرنطترين
بؤ نيَرراو ناردنى لة بريتيية ثةيوةنديش ضةمكى
بة تَيطةيشتنى نيَرراوة  ثةيامة ئةو  طةر وةرطرء
وةرطرةوة كةسى لة واتة لةويشةوة هاتء دوادا
نيَرراوةكة رةوانة لةثةيامة تَيطةيشتن جاريَكى تر
بة نَيرةر، كةسى وةرطريش بووةوة كرايةوة، واتة
بةآلم ئةم ئةبآ، دروست بةردةوام ثةيوةنديي بةمة
رؤشنبيرييةكان فيزيكية ثةيوةنديية ثةيوةندية،
ئةطؤِرآء ثةيوةنديةكة ئاراستةى كة ناطريَتةوة
كةواتة ئةخولَقيَنآ، بوون حالَيي بةد ثشيَوييء
سةر ئةمانباتةوة راستةوخؤ ثةيوةندية، تيؤرى ئةم

وةرطرة. تيؤرى ئةويش كة تر طرنطى تيؤريَكى
سيمؤلؤذيادا  لة ئايكؤنييةكانيش كردة  
بينينةوة بيستن، رِيَطةى لة ئاماذانةى لةو بريتين
ئةم ئةلََى:» بيَرنارد تؤسان دةرئةكةون،  دالةكانى
سيمبؤل ئايكؤنييةكان- ئاماذة واتة – زاراوةية
ويَنةوة لة كة ثةيوةنديانةية ئةو ى رةمز- –
ئةو مةسةلةى لة  طرنطيشة زؤر  دةرئةضن،
ثةيوةندى بة ثشت كة مرؤظييانةى ثةيوةنديية
سينةما فراوانترين ِرةنطة ، ويَنة ئةبةستآ.» دةنط/
بةالنى سيمؤلؤذيابَي، كردنى جآبةجآ بواريَكى
بة ئايكؤن واتاى ضونكة ئايكؤنييةكانةوة، ئاماذة
بآ طوزارشت تةنها كة تيَثةرِيوة كؤنةكةى مانا
فؤتؤطرافء لة سيمؤلؤذيادا، الهوتييةكان ويَنة لة
دةنطية/ ــوارة ب شانؤء سينةماء شيَوةكارىء 

ئةطريَتةوة. تريش ويَنةييةكانى
كة  ثةثولةكان، شةثؤلى  سةماى  نمايشى  
ئةحمةدة، ِروبار دةرهيَنانى لةتيفء نياز سيناريؤى
لةسةر نويَية سيمؤلؤذيي كاريَكى من بِرواى بة
شانؤءة كةرةستةكانى هةمان بة كوردىء شانؤى
ئاماذة ئةوةى  ثَيش  سةرةتاو كرا..  ثَيشكةش 
هةنطاوى يةكةمين بكةين، باس طرنطةكانى
تةكنيكى بارةى  لة دَيت زانينةوة لة كارة  ئةم
هةندآ لة جياوازء شويَنى ضةند لة نووسينةوة،
زاراوة رووبةِرووى  جار زؤر هونةريشدا ناوةندى 
ئةكرآ، تةوزيف ئةبينةوة كة بة هةلَة هونةرييةكان
نووسةرانيش لة هةندَي الى  سيناريؤ نموونة بؤ
بةكار ميللى شَيوةيةكى بة ئةضآ ئةوة بةرةو
بطريَتةوة، دايالؤطيش دةقء جآى بهيَنرَيء
هةلَة بة هيَنانةكة بةكار لةوةى جطة كاتةدا لةم
وريا الى وةرطرى سةرلَيشَيوانَيكيش ئةكةويَتةوة،
خؤ جار بة مةبةستى زؤر ئةكا، كة ديارة دروست
هةلَة بة زاراوةية ئةم بةرثرسياريَتى لة دزينةوة
لةم كة ئاماذةيةك طرنطترين ئةهيَنرآ.. بةكار
دروستى بةكارهيَنانى طةيشت،  ثَيم نمايشةدا
زانستيةكةى شَيوة بة ئةوةى وةك بوو، سيناريؤ

بةكارهاتبوو. خؤى

بةستنى  بينيمان ثشت  كارةدا لةم  ئةوةى   
بةآلم سيمؤلؤذيا، بة بوو  دةرهيَنةر  سيناريستء
قسة كردن- ء – ثارؤَل بةر ببةنة بآ ئةوةى هانا
جوولَةء روناكىء ئاماذةكانى بة هةر دايالؤط، بةلَكو
ذيانء هَيما طرنطةكانى بة ثِر بوو كارةكة موزيك
كاريَكى وةرطــر، بؤ بوو ئاسان ريَطةيةوة لةو
لة كاتيشدا هةمان لة  ثآبطاتء  نامةئلوفى
ئةو هةموو طةلَيا، لة بَي بةردةوامدا ثةيوةنديةكى
ئايكؤنييةكان بة ئاماذة بينيمانةوة سةر ئاماذانةى
تياكرابوو. كارى ويَنة دةنط/ ئاماذةكانى بة بوونء
هةلَبذاردنى لة هةبوون جياواز رةطةزى سآ
طةياندنى بؤ هونةرمةندةدا دوو ئةم ئاماذةكانى
موزيك روناكىء جوولَةء ئةوانيش كة نامةكةيان،

بوون.
هَيرمؤنتيكاى لةبارةى ئيكؤ جوولَة:ئيمبرتؤ
كة نيية ئةوة ئةلََى: «مةرجى ئاماذة ئاماذةكانةوة
ئةوةية بةلَكو تر، شتَيكى شويَنى بخريَتة شتَيك
بارةيةوة لةم هةر بكرَي، بؤ طونجاوى تةئويلى كة
ئاماذة ئةكا،  ئاماذة هيَنانى بةرهةم باسى  كة
جيا يان قةلَبةكان ساختة لة ئاماذة تةوليفيةكان
ئاماذةكانى باسى كة كاتَي ثيَية بةو ئةكاتةوة،»
جوولَةكان سةرةتا ثيَويستة ئةكةين، جوولَة
يةكةيةك وةك هةلَوةشيَنينةوةء بةريةك لة
خويَندنةوة لةوةى كة جطة بكةين، واتة دياريان
» بةشَيكدا لة جوولَةيةك كؤ هةر بؤ هةبَي
سيناريستء نيَوان تايبةتى زمانى ئةمةيان
وةرطر ئَيمةى خويَندنةوةى دةرهيَنةرة»
لة ئةوةستيَتةوة، تايبةت يةكةيةكى هةر لةسةر
ئاماذةكاندا لة دواليزم ئةكرآ يةكةيةكدا هةر
مةدلولى ئاراستةى بة يةكةميان ببينينةوة،
كة طةورةكةدا بةشة لة دووةميشيان ئاماذةكةء
هةلَوةشاندنةوةطةريية ئةم  كارةكةية.. مةسيجى
هةر بة بةرامبةر ئاماذةكان، هيَنانى بةرهةم بؤ
ئاماذة ئةوكات ئةطرَيء رامان ئاماذة يةكةيةكى
جيا لةيةكتر ةكان «مزيف» قةلَب تةوليفىء
ضؤن وةك ئةوةية، يةكة لة مةبةستم ئةكةينةوة..
ميسيم دةنطييةء يةكةى بضووكترين فؤنيم
ئةكرآ ئاواش ميسؤلؤذياية، يةكةى بضووكترين
بضووكترين ثَيشنيارى  تيرؤزةكردندا كاريَكى  لة

بكرَي. جوولَة يةكةيةكى
راطةيشتبم،  بينينى ئةوةندةى بة كارةدا لةم  
جوآلنة، يةكةى ئةو  طةورةى زؤر  ريَذةيةكى
ئاراستةكةدا هةردوو بة  كة  بوون جووآلنة ئةو
بةدةر ريَذةية ئةو ئةكراو بؤ طونجاويان تةئويلى
تةوليفىء طرنط راستةقينةى ئاماذةى لة نةبوو 
كة كارةدا لةم نمونة كارةكةوة، بؤ تةواوى بةالنى
ريَذة بةستبوو، ئةو سةما جوولَةى ثشتى بة تةواو
هةر جوولَةيةكء بؤ كردن تةئويل درابوو بة زؤرة
فةرهةنطى هةية لة كة وةك ئةوةى دةرخستنى
لة نزيك كردنةوةى وةرطرء واتة راهيَنانى زماندا،
دةستثَيكى وةك نوآ، شيَوةية بةم هونةريَكى
رةوان هارمؤنيي  جوولَةيةكى كة كارةكة 
وردة ثاشان دةرخست.. ثةثوولةكانى شةثؤلي
لة بينينةوةيان ئةكتةرةكانء سةماى ثِر رؤشتنى
ديزاينى كة لةوةى ئةمة جطة ثةثولةدا، شَيوةى
ثةيوةندى ثةثولةوة ناساندنى بؤ جلوبةرطيش هةر
ناونيشانى بة باسة ئةم » ئَيمة بة بوو شتةكة- –
طرنطة باسَيكى ئَيمةوة، بة ثةيوةنديان شتةكانء
تةواوى لة تيؤريية».. زياتر سيمؤلؤذيةكانء الى
بؤ سةرةكيم جوولَةى شةش - جوولَةكاندا كؤ
تايبةتمةنديَتييةكم جياكردةوة- ضةند  ناسينةوة
ئاشنا بؤ بوون  وةرطر ياريدةدةرى كة بينييةوة، 

بة كارةكة: بوون
طرنطيدانبةريَكخستنىسةما،بةآلمبة -١

تةواوى لة بؤ نموونة مؤديرنء ناتةريب، شيَوةيةكى
بينةر ضاوةِروانى ئاسؤكانى بآئومَيديي جوولَةكاندا
بة وةرطر: ضاوةِروانى ئاسؤى » كرابوو.. رةضاو
كة ئةلَمانى رةخنةطرى ياوسى رؤبَيرت هانز ديدى
ضاوةِروانى ئاسؤكانى وةرطرتنة، تيؤرى دارِيَذةرى
بة ثَيشتر وةرطر كة شارةزاييةى لةو بريتيية وةرطر
ئاسؤيةهةمانئاسؤىمَيذوويي ئةم دةستىهيَناوة،
ئةلََى: ِروونكردنةوةيدا لة ياوس بةآلم طادامَيرة، الى
ئةزمونى كاريطةريَتيي ذيَر ئةكةويَتة ئاسؤية ئةم
بةرهةمى لة ئةو كردنى ضاوةرِان وةرطرء ثَيشترى
بة ئاسايي، شيعرييء زمانى جياوازى نوآء
كة باوةرِيان روسيةكانةوة ثَيضةوانةى فؤرماليستة
ثآى ياوس هةبوو، ضاوةِروانكراو» «تَيكشكانى بة
ضاوةِروانيي» ئومَيديي «بَي ضةمكى ئةبآ واية
وةرطر يان بينةر ناكرَي ضونكة شويَنى، بخريَتة
ثَيشتر ئةبيَتةوة، نوآ كاريَكى رووبةِرووى كاتَيك

ضيية.» بزانَي
كة ئاسؤى ضاوةِروانييةوة، لةبارةى هةر -٢
تةواوى لة ناكرَيت بةرهةمهَين واية ثآى ياوس
شتَيكى بكةويَتةوةء دوور  وةرطر  زانيارييةكانى
ثَيشكةش بكا، ئةو رؤشنبيريي تةواو ثَيضةوانةى
هَيماو ئةو سةماكةدا جوولَةى  كؤ تةواوى لة
ئةكرد، تايبةتيان فيكريَكى ثَيشنيارى ئاماذانةى
كاتَيك نمونة: بؤ بوون، طونجاودا ريزبةندييةكى لة
جيا ميَينة كؤمةلََيكى لةناو نَير ثالَةوانى دوو كة
توشى وةرطرى بةركةوتندا ئاماذةكانى لة بوونةوةء
مآ كة نيَرء شَيوةيةى بةو ئةكرد رامانَيكى سةير
بةردةوامدا كَيشةيةكى  لة نَير دوو جياكرانةوة، 
موزةيةفم جوولَةى يةكةى هةندآ ليَرةدا –
زؤرى هةر بةآلم ئةضوون، ئةهاتنء ئةبينيةوة-
وةرطر كيذانةوة، نوآى جوولَةى ريَطةى لة نةبرد
فيمينيزم كَيشةكانى كردنى نمايش بة هةستى
خزمةتى لة هارمؤنييةء شَيوة بةو هةر كردء
رةطةز هةردوو بوونى تَيكةأل فيكرى كارةكةشدا،
بةردةوامى كَيشةى بارطاوى كرد بة ئَيمةى زياتر
ثاش كة لةوةية  مةبةستم  زياتر لةمةدا  ئةوان.. 
ريَكخستنى جوولَةكان، هونةريي ريَكخستنى
نوآى ئةركَيكى بووة سيناريؤكةش جوولَةى
بوو شيَوةيةك بة بوونة  ئاويَتة ئةو  بةآلم روبار،
لة واتة اليةكيان.. سةر نةخاتة بينةر سةرنجى
تريشةوة اليةكى  لة سةماييء جولَةى اليةكةوة
لةطةأل سةماية ئةو  طونجاندنى بوونى  ثَيويست
ئةركى ئةو، داِرشتنى ثآى بة سيناريستء فيكرى

بوو. دةرهيَنةر طرنطى
هونةرى وردء ثِر سةليقةى كاركردنى -٣
جوولَةكاندا لةطةأل كة شَيوةيةك ديكؤردا، بة لة
يةكةيةكى هةرهةموويان بة بوو ئاويَتة ئةوةندة

تةواوكارييان دروستكردبوو.
ئاماذة ِرووى لــة كــارة  ــةم ئ طرنطيي 
كاركردن لة دةاللةت كة بوو، جةستةييةكانةوة
ئةو وةرطــر،  رؤشنبيريي باطراوندى لة ئةكا
وةرطردا كارو نيَوان لة كرا رايةأل ثةيوةندييةشى كة
طةيشتنةش ئةو وةرطرء طةيشتة ئاسانيي بة
دةربِرينى بة ئةبينرايةوة وةرطردا مةسيجى لة

خؤى. سةرساميي لة كردن طوزارشت
كارةدا، لةم روناكيي ئاماذةكانى روناكيي: -٣
طوزارشتكاريي تر شانؤيي كاريَكى هةر وةك
لة دةاللةت رةنطةكان  بةثآى  ثآ واتة  بوون،
بوو طرنط ئةوةى ئةكرا.. سيناريؤكة سايكؤلؤذياى
تَيكةأل سةماو ئةو كارةدا، ئةم رةنطى روناكىء لة
ناونيشانى ئةوةى وةك هةر نيَوانياندا، لة بوو بوونة
ذيَر دةرهيَنةرى خستبيَتة سةما بوو، كة كارةكة
كة زمانةوانيية ئاماذة ئةو ئةفسونى كاريطةريَتى

. ية. سةما
تَيكةأل لــة

ـــــى ـــــوون ب
ــدا ــان ــةك ــط رةن

نــوآ ــى ــةك ــةزاي ف
ــةواو ت كــة نطخولَقابوو سة و ها

سيناريؤى فيكرء لةطةأل ــــةدا،بوو ــــارةك ك
ئاماذةكانى وةك روناكيش رةنطء ئاماذةكانى
ئةو هةبوو.. شياويان طونجاوء تةئويلى جوولَة،
ديكؤر روناكييةوة رةنطء ريَطةى لة ئاماذانةى
ثيَناسَيكى سةرةتايي لةوةى خست، جطة دةرى
هةر خؤيشيدا لةطةأل بةرهةمةكة، ناسينى بوو بؤ
ويَناى وةرطردا زةينى لة كارةكةوة سةرةتاى لة
بابةتةكة رةوانتر كة ئةكرد دروست ئةوتؤى

وةربطرَيت.
ئةلََى:» تؤسان بيَرنارد وةك موزيك: -٣
موزيك سيمبؤلةكانى هةموو  بزانيين ئةبآ
داالنة ئةو هةموو لة ئةوةى بؤ هةلَبوةشيَنيين،
وةكبؤسينةمايش هةر ئةيطريَتةخؤى، بطةينكة
بة ثَيويستة كة بكةين، كار هةمان ثَيويستة
لَيكؤلَراو هونةرى كارى بة ثشت بةردةوامى
لَي ميتؤدييةكانى دةرهاويشتة ئةوةى بؤ ببةستين
موزيكيةكة بة ماددة ثشت ئةم كارة هةلَيَنجين.»
بةلَكو موزيك، نوسينةوةى وةك نابةستَي

دةنطييةكة. ماددة ئاماذةكانى لة قسةكردنة
بؤ  طونجاو هةلَبذاردنَيكى نمايشةدا لةم  
ئاماذانةى ئةو ، هةبوو موزيكيةكة دةنطيية ماددة
هةر لةطةأل ئةبووينةوة،  رووبةِرووى موزيكدا  لة
يةكةى خؤى رةنطدا روناكىء جوولَةء يةكةيةكى
هةلَبذاردنى ضونكة روو،  ئةخستة  سيمبؤلةكانى
يةكةى ئاويَتةى ــةواو ت دةنطييةكة ــادة م
جوولَةيةك، هةر  بؤ واتة بوو، تر كةرةستةكانى 
يةكةيةكى سايكؤلؤذيدا، باريَكى هةلَضوونء هةر
بؤية بوو، هةلَبذيَررا موزيك لة بضووك دةنطيي
بة نةبوو تةواوى سةربةخؤيي موزيكيةكة مادة
كةرةستةكانى لةطةأل ئاويَتةيي ئةوةى بة قةدةر
ريتمى باردا هةندَيك لة بةآلم ئةبينرايةوة.. تردا
كة نةئةبوونةوة، يةكانطير موزيك ريتمى جوولَةو
ئةم بؤ مامةلَة وردتر رةهةنديةدا، فرة لةو ئةكرا
ئةوةى وةك هةر بكراية، كةمة زؤر حالَةتة ضةند
ثشيَويي لةسةر كار دياريكراودا مةودايةكى لة
توخمةكان بوونى ئاويَتة جوان ئةوةندة كرا،
ئةبةخشى هةلَضوونى راستةوخؤ كة ئةبينرايةوة،
ثرؤذة ئةم دةربــارةى من  وتةى دوا وةرطر، بة 
رؤشنبيريي كة ئةوةية، روبار نيازء ئيستاتيكييةى
ئاطادار هيَناندا، بةرهةم لة هةية طرنطى زؤر رؤلَى
لةمجؤرة كارى ئيبستمؤلؤذيةكان، كاية لة بوون
بةرهةمهيَنانى بؤ مانايةى بةو ئةهيَنآ، بةرهةم
بوون ئاطادار بة ثيَويستيمان سةركةوتوو، كارى

ئيبستمؤلؤذيةكان. كاية سةرجةم لة هةية

لة: وةرطيراوة سوود
ت/ هي السيميولوجيا – ما برنار توسان-

المغرب الشرق- افريقيا دار نظيف، محمد
التلقي- نظرية صالح- موسى بشرى د.
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