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THEATR GENEDLAETHOL CYMRU MEWN CYDWEITHREDIAD Â PONTIO  



Eleni, yn y flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd 
Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol 
ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda 
sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys 
‘go iawn’. Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i 
brofiadau nyrsys – yr heriau maen nhw’n eu hwynebu 
yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y           
chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu 
cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr 
arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein 
hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd sydd dan bwysau 
parhaus. 

 

Llun: Kirsten McTernan 



Yr Awdur  Bethan Marlow 

Hyfforddwyd Bethan Marlow fel actores yn 

Academi Webber Douglas cyn iddi ganfod ei gallu 

fel dramodydd. Bu’n teithio ac yn gwirfoddoli 

dramor hefyd cyn sylweddoli y gallai gyfuno ei 

hangen i weithio â chymunedau nas clywyd 

amdanynt gyda’i hysgrifennu. Mae’n cael ei gyrru 

i ysgrifennu gan straeon pobl – eu teithiau, eu 

profiadau, a’u ffordd o oroesi yn y byd. Mae ei 

phroses o weithio’n golygu bod mewn cysylltiad 

agos iawn gyda grwpiau nad oes neb wedi clywed 

amdanynt ar gyrion cymdeithas, i greu      

cynyrchiadau lle clywir eu lleisiau’n uchel, yn 

onest ac yn greadigol.  

Daw Bethan yn wreiddiol o ogledd Cymru, ond 

mae hi bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae hi’n 

ysgrifennu yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Gair gan yr awdur  Bethan Marlow 

Beth yw’r broses wrth greu drama gair am air? 

Mae hi’n broses hir, ac efo drama gair am air mae angen iddi fod felly achos mae’n cymryd amsar i    

ffeindio pobol addas, trefnu cyfweliadau ac wedyn gwrando’n ôl a theipio bob gair i fewn (yn union fel 

maen nhw ’di’i ddeud o). Wedyn rhaid edrych ar yr holl waith a meddwl “lle mae’r ddrama?” Mae’r 

broses yma’n digwydd drosodd a throsodd nes eich bod yn teimlo eich bod wedi cael gafael ar y ddrama 

gyfa. Weithiau mae gennych chi ddechra grêt, ac mae rhywun yn gwybod sut bydd hi’n gorffen, ond 

wedyn mae ’na ddarn anferth o’r canol ar goll a fedrith rhywun jyst mo’i sgwennu fo! Mae’n rhaid mynd 

yn ôl i chwilio yn yr hen gyfweliadau, neu gynnal cyfweliadau newydd, nes bod y geiriau i gyd yna. Mae 

Nyrsys wedi cymryd pedair blynedd i’w sgwennu. 

 

Ond dwi wrth fy modd hefo’r ffurf, achos mae pobol yn siarad mor wahanol i’w gilydd, yn dweud petha 

anhygoel, ac mae pob brawddeg yn siarad cyfrolau. Ac mae ’na wastad bwrpas i ddrama gair am air. Mae 

rhywun yn ei sgwennu hi achos eu bod nhw’n lleisiau sydd angen eu clywed, neu mae ganddyn nhw 

rwbeth i’w ddweud, ac mae angen i ni wrando. Rheswm arall pam dwi’n hoff o’r ffurf ydi achos ei bod yn 

rhoi lleisiau go iawn ar lwyfan. Mae pobol yn gwrando ar y lleisiau ac yn dweud, “felna dwi’n siarad”, ac 

mae hynny’n hynod bwysig i mi. Dwi’n cynnal gweithdai o gwmpas Cymru ac yn clywed llwythi o bobol 

ifanc yn dweud nad ydi eu Cymraeg nhw’n ddigon da, bod nhw ddim yn siarad fel y bobol ar y teli, neu 

ddim yn ramadegol gywir, neu bod nhw ddim yn defnyddio geiria mawr a posh, ac am eu bod nhw’n rhoi 

geiria Saesneg i mewn. Dwi ishio i’r bobol ifanc yna glywed eu lleisia nhw’u hunain yn fy nramâu i; dwi 

ishio iddyn nhw wybod bod eu Cymraeg nhw llawn cystal, os nad gwell, na Chymraeg unrhyw un arall. 



Gair gan y Cyfarwyddwr  Sara Lloyd 

Mae cyfarwyddo drama gair am air yn her fawr. Mae holi pobol ar gyfer drama gair am air yn rhywbeth 

sy’n dueddol o ddigwydd un i un, wrth eistedd i lawr, gyda phobol yn adrodd eu hanesion. Mae hyn yn 

golygu y gall gwaith gair am air fod yn llonydd iawn, gydag actorion yn sefyll o flaen cynulleidfa yn     

siarad gyda nhw’n uniongyrchol, a hynny am gyfnodau hir. Mae hyn yn gofyn i’r gynulleidfa wrando’n 

astud a chanolbwyntio am amser hir, ac mae’n gallu bod yn ddiflas. Mewn dramâu mwy confensiynol, 

mae cymeriadau’n siarad gyda’i gilydd ac yn symud ar y llwyfan. Wrth holi pobol, roedd Bethan a fin-

nau’n ceisio eu holi mewn grwpiau lle bo modd, er mwyn clywed pobol yn siarad gyda’i gilydd. Roedd 

hyn yn rhoi cyfle iddyn nhw ymwneud â’i gilydd a symud. Yr her i mi wrth gyfarwyddo ‘Nyrsys’ ydi 

gwneud yn siŵr ein bod ni’n cadw diddordeb y gynulleidfa drwy gydol y ddrama, a rhan o wneud hyn 

ydi sicrhau bod yr actorion yn symud. Mae Bethan yn nodi ar ddechrau’r ddrama ein bod ar ward gan-

ser, a bod y nyrsys yn gweithio’u shifft. Dwi’n meddwl bod hyn yn rhywbeth pwysig iawn wrth gy-

farwyddo’r gwaith – nid yn unig er mwyn cynnal sylw’r gynulleidfa, ond hefyd er mwyn deall pa mor 

brysur a chorfforol ydi gwaith nyrs dros gyfnod o ddeuddeg awr.  

 

Er bod y ddrama’n digwydd ar un ward, mae nifer o leoliadau o amgylch y ward hefyd yn y ddrama, ac 

rydyn ni’n symud yn sydyn o un lleoliad i'r llall. Ni fyddai’n bosib cael y lleoliadau hyn i gyd ar y llwyfan, 

felly mae angen set sy’n gallu awgrymu nifer o leoliadau, heb fod yn rhy bendant am lle ydan ni. Mae 

angen creu naws y ward a bod yn driw i’r hyn sydd mewn ward, ond gwneud hyn mewn ffordd fymryn 

yn haniaethol. Hefyd, mae gofyn i’r set ddweud rhywbeth wrthon ni am y ddrama, bod themâu’n cael 

eu hamlygu yn yr hyn rydan ni’n ei weld fel cynulleidfa, ac yn yr hyn mae’r actorion yn ei wneud gyda’r 

set. 

Llun: Kirsten McTernan 



Gair gan aelod o’r cast Bethan Ellis Owen 

Ym mis Ebrill, fe gawson ni bum diwrnod i weithio ar sgript ‘Nyrsys’ a dysgu’r caneuon fel rhan o     

brosiect ‘gwaith ar waith’ er mwyn rhoi blas o’r hyn sydd i ddod yn y cynhyrchiad llawn fydd yn teithio 

ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr. 

 

Roedd yn bum diwrnod llawn o ganolbwyntio a phrofi amryw o emosiynau a theimladau, ac roedd ’na 

lot o chwerthin! Drama ‘gair am air’ ydi hon am nyrsys sy’n gweithio ar ward canser; mae’n bwysig,   

felly, ein bod ni fel actorion yn cadw’n driw at y ffordd mae’r nyrsys sydd wedi bod yn rhannu eu    

straeon yn dweud eu hanes, o ran parch ac i gadw’r cymeriadau’n real. Maen nhw wedi bod yn onest ac 

yn agored iawn, felly mae ’na rannau doniol a rhannau dirdynnol.  

 

Fel actor, mae’n fraint cael bod yn rhan o waith fel hyn sy’n cyffwrdd cynulleidfa yn ddyfnach, dwi’n 

meddwl, oherwydd fod y bobl yn bobl go iawn a’r sefyllfaoedd yma wedi digwydd yn eu bywydau ac yn 

dal i wneud. Ond mae ’na ychydig o bwysau ychwanegol hefyd o achos yr awydd i fod mor driw â phosib 

i’w geiriau ac i roi llais teg i’w straeon a’u bywydau. 

 

Llun: Kirsten McTernan 



THEATR GAIR AM AIR 
 
Fel y soniwyd uchod, mae’r ddrama ‘Nyrsys’ yn perthyn i fath arbennig o theatr a elwir yn 
‘Theatr Gair am Air’; y term Saesneg yw Verbatim Theatre (o’r gair Lladin verbum, sef ‘gair’). 
Mae’r math hwn o theatr yn defnyddio proses lle mae ’r dramodydd yn cyfweld â nifer o bobl 
ynghylch rhyw destun neu achos arbennig, yn recordio eu hymatebion, ac yna ’n defnyddio’r   
union eiriau hynny, gair am air, heb eu newid.  
Mae’r math hwn o theatr yn heriol. Sut mae ’r dramodydd yn mynd ati i lunio profiad theatrig 
gyda deunydd fel hyn? Does dim modd newid pethau o gwmpas er mwyn eu gwneud yn fwy 
dramatig. Mae’r dramodydd yn dod â phobl go iawn, sy’n dweud eu dweud, yn fyw ar y llwyfan.  
Mae yna ddau brif fath o theatr gair am air:  
• drama sy’n canolbwyntio ar dystiolaeth pobol o ddigwyddiad arbennig (e.e. trychineb     
naturiol, llofruddiaeth neu drasiedi arall)  
• drama sy’n canolbwyntio ar ymatebion grŵp o bobol i destun arbennig (fel yn achos 
‘Nyrsys’) 
Gan fod theatr gair am air yn cynnwys tystiolaethau a straeon go iawn, maen nhw ’n aml iawn yn 
arfau pwerus ar gyfer newidiadau cymdeithasol. Mae theatr gair am air yn fath o theatr 
dogfennol, sy’n dogfennu moment arbennig mewn hanes ac yn rhoi mewnwelediad i ’r            
digwyddiad hwnnw.  
Mae theatr gair am air yn rhoi llais i bobol na fyddai fel arfer yn cael cyfle i ddweud eu dweud.  
Mae’n ddiddorol nodi nad ‘Nyrsys’ yw’r ddrama gyntaf i ymdrin â thestun fel y Gwasanaeth    
Iechyd Gwladol. Yn 2017, ysgrifennwyd y ddrama Who Cares gan ddramodydd o ’r enw Michael 
Wynne. Seiliwyd y ddrama ar 18 mis o gyfweliadau gyda nyrsys, doctoriaid, rheolwyr a 
gwleidyddion, a pherfformiwyd y ddrama yn Theatr y Royal Court yn Llundain, yn arddull y     
theatr promenâd.   
Dywedir fod y cynyrchiadau gair am air cyntaf wedi ’u cyfarwyddo gan Peter Cheesman, oedd yn 
gyfarwyddwr artistig Theatr Victoria, Stoke-on-Trent rhwng 1962 a 1984. Un o’i gynyrchiadau 
mwyaf nodedig oedd Fight for Shelton Bar (1974), a ysgrifennwyd fel rhan o ’r ymgyrch i ymladd 
yn erbyn cau gwaith dur enfawr yng nghanol Stoke. Fe ’i perfformiwyd yn y ddinas i gynulleidfa 
oedd yn cynnwys nifer fawr o gyn-weithwyr y gwaith dur.    
 



SGINT 

Y ddrama gair am air gyntaf yn y Gymraeg oedd Sgint (2012), eto gan Bethan Marlow – drama oedd yn 

archwilio perthynas pobol ag arian. 

Sail y ddrama oedd cyfres o gyfweliadau gyda nifer o drigolion Caernarfon oedd yn dioddef cyni ariannol 

go iawn, ac eraill oedd yn brwydro i’w osgoi. Roedd y ddrama’n taflu golwg gonest,  

diflewyn-ar-dafod, ar y wasgfa economaidd ar y pryd, ac ar y freuddwyd am fywyd gwell.  

Pan ymddangosodd y ddrama, meddai Bethan Marlow:  

“Beth sy’n bwysig i mi yw bod lleisiau’r bobl hyn yn cael eu clywed.  

“Dwi wedi bod yn gweithio ar y ddrama hon ers dwy flynedd, a’r peth mwyaf annisgwyl i mi ydi pa mor 

onest mae’r rhai dwi wedi eu holi wedi bod.” 

Llun: Toby Farrow  

Llun: Toby Farrow  



HOLLTI 

Bum mlynedd ar ôl y cynhyrchiad Sgint, cafwyd drama gair am air arall yn y Gymraeg, sef Hollti, gan y 

dramodydd Manon Wyn Williams. Y tro hwn, trafodaeth am atomfa newydd ar Ynys Môn oedd dan 

sylw. Sail y ddrama hon eto oedd cyfweliadau a sgyrsiau di-ri â thrigolion yr ynys, o bob pegwn i’r 

sbectrwm barn. Daeth y dramodydd â’r cyfan at ei gilydd i ffurfio sgript, gan adael i griw o actorion     

cyfarwydd ddod â geiriau’r dadleuon yn fyw ar lwyfan.  

Llun: Mark Douet 

Llun: Mark Douet 



DEEP CUT 

Yn 2008, ymddangosodd y ddrama nodedig ‘Deep Cut’ gan y 

dramodydd Philip Ralph. Comisiynwyd y ddrama gan Sherman 

Cymru (Theatr y Sherman). 

Roedd y ddrama’n ymwneud â marwolaethau anesboniadwy 

pedwar milwr ifanc a gafwyd wedi’u saethu ym Marics Deep Cut 

yn Surrey rhwng 1995 a 2002. Mae’n canolbwyntio’n arbennig ar 

Preifat Cheryl James, merch 18 oed o Langollen. Roedd ei bywyd i 

gyd o’i blaen, ond awgrymwyd ei bod hithau – fel y tri arall – wedi 

lladd ei hun.  

Trwy gyfuno cyfweliadau gyda rhieni Cheryl a sgyrsiau gydag eraill 

oedd yn rhan o’r stori, mae’r ddrama’n awgrymu’n gryf bod yr 

ymchwiliadau i’r marwolaethau yn gwbl anfedrus – ac, yn waeth 

fyth, fod yna ymdrech i gelu’r gwir.  

Mae’r dramodydd Philip Ralph yn dadlau bod defnyddio theatr 

gair am air yn gwbl hanfodol i fynegi neges y ddrama mewn modd 

effeithiol.  

Cymerodd 2 flynedd iddo greu’r ddrama, ac mae’r gwaith yn 

dogfennu ymdrechion rhieni Cheryl James i ddod o hyd i’r gwir 

am farwolaeth eu merch.  

Llun: Kirsten McTernan 



Beth yw’r broses o greu drama gair am air? 

• Dewiswch destun neu ddigwyddiad fel ffynhonnell 

• Dewch o hyd i bobl y gallwch eu cyfweld 

• Rhaid i’r bobl hyn fod yn bobl go iawn (nid ffilmiau) sy’n siarad yn eu llais eu hunain 

• Recordiwch y cyfweliadau er mwyn i chi allu adysgrifio’r sgwrs yn gywir 

• Pan fyddwch chi’n perfformio’r testun, mae siarad gair am air yn allweddol; rydych chi’n dod â 

rhywun arall yn fyw drwy’r broses, ac mae’n bwysig cyfleu eu meddyliau a’u geiriau’n gywir 

Dyma ran agoriadol y ddrama ‘Nyrsys’. Beth sy’n eich taro chi ynglŷn â’r ffordd mae’r nyrsys yn siarad 
gyda’i     gilydd? 
Beth sy’n cadarnhau’r ffordd naturiol o siarad ac yn awgrymu mai pobl go iawn ydyn nhw? 
Sut fyddech chi’n llwyfannu’r darn agoriadol hwn? Rhowch sylw i’r canlynol: 
 
 Y math o lwyfan 
 Y set 
 Y celfi 

 
———————————————————————————————————————————- 
 

WARD CANSER MEWN YSBYTY. 

NYRS 2 AR Y WARD YN EISTEDD YN EI GWISG NYRSIO YN CAEL PANED CYN CYCHWYN SHIFFT. SISTER 

MEWN CYFARFOD GWLÂU YN YR YSBYTY.  

NYRSYS 4 A 5 YN SEFYLL YN Y BRIF FYNEDFA (MEWN DILLAD CYFFREDIN). 

 

Nyrs 5  Iawn. Fire away! 

 

Nyrs 4  Ia. ’Na i drio ’ngora, ’de. 

 

Nyrs 5  Tishio . . ? 

 

Nyrs 4  Na, ma’n iawn, dos di. 

 

Nyrs 5 So . . . fama ti’n dod mewn, main entrance. (Pwyntio i’r chwith) day clinic. (Pwyntio i’r 

dde) a’r ward. Wedyn fforma, chemotherapy, fforna, radiotherapy so basically, yn fama 

oncology, haematology, i gyd yn fama. Iawn? 

 



 

NYRSYS 4 A 5 YN CERDDED AT Y WARD.  

 

Nyrs 2 Wel . . . shifft ddeuddag awr. Wel, chwartar i wyth tan chwartar wedi wyth. Dechra am 

chwartar i wyth. Dwi yma am saith, quick coffee a . . . Un o healthcarers ni, ma hi’n cyrradd 

am saith, byth ishio panad, syth i ddechra gweithio. Ma hi jysd yn saith deg. Yndi. Ond  

storis nyrsys dach chi ishio, ia? Ymm . . . 

 

NYRSYS 4 A 5 YN CYRRAEDD Y WARD. EDRYCH AR EI GILYDD, DDIM YN SIŴR PWY SY’N MYND I SIARAD 

GYNTAF. 

 

Nyrs 5  Dwi’n meddwl ymm . . . peth gora i ddechra fasa, fatha, ymm . . . 

 

Nyrs 4   Ciwb two yn fanna. Ciwb. Cubicle. 

 

Nyrs 5  Gin ti ciwbs two, four, five, six. Wedyn saith, wyth, naw a deg. So un gwely a toilet yn bob 

un. 

 

Nyrs 4  Ia. 

 

Nyrs 2  Ymm . . . 

 

Nyrs 5 Wedyn fama . . . gin ti ‘A bay’. Pedwar gwely. Ti’n cerddad ffor’ma a . . . Gin ti jacuzzi room, 

toilet, complementary therapies yn fanna. Wedyn fama, mewn i ‘B bay’, pedwar gwely, yn 

fanna.  

 

Nyrs 4   Dan ni ’di methu cubicle one yn rwla’n fanna ’wan, do? (Chwerthin) 

 

Nyrs 5   O do, (chwerthin) cubicle one yn fama. 

 

Nyrs 4   A nurses’ station yn fama. 

 

Nyrs 5  Ia, wedyn clean utility newydd yn fama rŵan. Sluice yn fanna. A sister’s office. Gin ti day 

room yn fanna a wedyn mynd i’r day unit, day clinic, ffor’na. Iawn? 



GWEITHGAREDD 

dechrau’r broses o greu drama gair am air 

•Dewiswch destun ac yna holwch eich gilydd yn y dosbarth. 

 

Enghraifft: Disgyblion yn rhannu eu barn a’u straeon am fwlio. 

  

•Dewiswch gwestiwn neu destun penodol ac yna meddwl am berson neu bersonau i’w holi.  

 

Enghraifft:  Holwch un o’ch rhieni, neu mam-gu/nain neu dad-cu/taid, a gofynnwch y cwestiwn “Sut le 

oedd yn yr ysgol yn eich amser chi?” Casglwch eich ymatebion at ei gilydd a chreu drama allan ohonynt. 

PROSIECT CREU DRAMA GAIR AM AIR 

CAM 1 

Yn eich grŵp, trafodwch pa destun i’w ddewis. Gallai enghreifftiau gynnwys digwyddiad penodol gafodd 

sylw yn y wasg leol – fe allech chi holi pobl a effeithiwyd gan y digwyddiad. 

Dewiswch destun sy’n berthnasol i’ch grŵp chi – delwedd, tueddfryd rhywiol, diweithdra, y dyfodol i 

bobl ifanc, neu hyd yn oed Brexit. Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd! 

CAM 2 

Lluniwch gwestiynau ar gyfer cyfweliadau. Er mwyn cael yr ymatebion gorau, mae bob amser yn well 

dechrau cyfweliad gyda rhywbeth fel hyn: “Dywedwch wrtha i am  

. . .” Rydych chi am wybod am eu profiadau. 

CAM 3 

Penderfynwch pwy i’w holi. Ceisiwch gael amrywiaeth o bobl er mwyn cynnwys lleisiau gwahanol ac 

amrywiaeth o straeon. 

CAM 4 

Recordiwch eich cyfweliadau. Gwnewch yn siŵr fod y bobl a holir yn gwybod beth yw eich bwriadau.  

CAM 5 

Rhannwch eich cyfweliadau gyda gweddill y grŵp. Rhaid i chi wrando ar y cyfweliadau cyn ceisio eu 

perfformio neu eu cynnwys mewn sgript. Gyda’ch grŵp, penderfynwch pa eiriau sy’n gweithio orau, a 

pha eiriau y gellir eu gadael allan. 

CAM 6 

Pan fyddwch chi’n fodlon gyda’r hyn sydd gennych, ewch ati i greu sgript yn seiliedig ar yr ymatebion a 

gawsoch. 



TASG 

Ewch ati i ddadansoddi a gwerthuso’r defnydd o symudiad mewn dwy olygfa allweddol er mwyn cyfleu 

ystyr i’r gynulleidfa. Yn eich ateb, cyfeiriwch at:  

• arddull y cynhyrchiad  

• sut mae symudiad yn cael ei ddefnyddio i greu cymeriad a chyfleu ystyr 

 • eich ymateb i’r perfformiad fel aelod o’r gynulleidfa. 

TASG 

Fel cynllunydd, trafodwch sut y byddech chi’n llwyfannu’r ddrama gyfan. Yn eich ateb, dylech gyfeirio at 

y canlynol: 

• rhannau allweddol o’r ddrama 

• y math o lwyfan 

• set a phropiau 

• sain a golau 

Llun: Kirsten McTernan 



 
 

Gwefannau defnyddiol: 
 
National Theatre Live – A guide to creating verbatim theatre yma 
 
 
An Introduction to Verbatim Theatre – TES Resources yma 
 
 

 

Garry Nicholas  2018 

http://ntlive.nationaltheatre.org.uk/behind-the-scenes
https://www.tes.com/teaching-resource/an-introduction-to-verbatim-theatre-6394205

