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  سرەتایکی پویست
ــالیزم ــاتورالیزم و ڕی ــا و توژمــی شــانۆی ن ــایبتی ل ئمانی ، بت

 نـا؛ بـۆ نمـووندەست ھورەی بوتنی گرکڕەنسا و ڕووسیا سف
ئۆتۆبراھم ل ئمانیا، ئندری ئنتوان ل فڕەنسا و ستانیسالڤـسکی 
 ،ل ڕووسیا، پگی شانۆیکی سروشتگرا و ڕیالیزمییان پـتو کـرد

یژیسۆر و ئمیش بووە ھۆی چبوونوە و پتوبوونی دەستی ڕ
چکرەکردنــی ھــونری ڕیــژی و دەرکوتنــی بنمــا ســرەکییکانی 

  . نمایشی شانۆیی
بم ھر زوو شانبشــــــــــــــــانی ئم توژم نــــــــــــــــاتورالیزم و 
ڕیــالیزمییی شــانۆ و بتــایبتی لگڵ دەرکوتنــی ســمبۆلیزمکاندا، 
توژمکی تری شانۆیی دەرکوت، ک دەکرت ب شاعیرەکانی شانۆ 

ـــان ـــتئاماژەی ـــۆ بکر ـــا، .  ب ـــف ئاپی دۆـــگ و ئ ئدوارد گـــۆردن کرەی
ــۆدرنیزمی  ــوون، ک ب ســرەتاکانی م ــرین ئو شــاعیران ب گرینگت

  . شانۆی جیھانیش دادەنرن
ــــ ــــاژەی، بشــــکی زۆری ئو شــــانۆکارانی،  هئوەی جگ ی ئام

ڕۆکــی گورە و یکالکرەوەیــان ل گشــی پرۆســی شــانۆیی و 
تیـۆر و پراکتیـک : ە، لسـر ھردوو ئاسـتکھـونری ڕیژیـدا گـاو



 

بــۆ ڕوونکــردنوەی دیــدە شــانۆییکیان، داڕشــتنی . کاریــان کــردووە
رکی ئـستاتیکی، مانڤـستی وبنمایکی تیۆری، دیاریکردنی سـتراکت

دیمــــــا ھــــــونری و تکنیکییکیــــــان، کتبیــــــان نووســــــیووە و ئو 
ــ لــی گ ــوونت ســرچاوە و دەروازەیک ــانیش ب ــۆ کتب ــگ ب ک گرین

 ی پرۆســشــــدا گ ــۆرە شــانۆییکان و ل ھمــان کات تگیــشتنی تی
  . شانۆییک، ل ڕووە مژووییکوە

مــن بــۆ نووســینی ئم کتــب گڕاومتوە بــۆ ســر ســرچاوە 
: یکان؛ بـۆ خـودی ئم کتبـان و بـۆ ڕاڤکردنـی ئم تیـۆرانیسرەک

ر لگڵ ڕۆڵ ل ھونری شانۆ ل نووسینی کرەیگ، کارکردنی ئکت
نووسینی ستانیسالڤسکی، ل بارەی شانۆوە ل نووسـینی مایرھۆـد، 
شانۆی سیاسی ل نووسینی پیسکاتۆر، شانۆی داستان ل نووسـینی 
برـــشت، شــــانۆی تونـــدوتیژ ل نووســــینی ئنتـــۆنین ئــــارتۆ، برەو 
 نووســــینی گرۆتۆڤــــسکی و پانتــــایی بــــۆش ل ژار لکی ھشــــانۆی

 ،ســرچاوە ســرەکییکانی ئم کتــبی مــن. وکنووســینی پیــتر بــر
ــک نکــردووە و  ــرەوە خری ــانن و خــۆم ب ســرچاوەی ت ئو کتب
زیاتر کارم لسر تیۆرەکانی خۆیان و لسر ئوەی ئوان باسیان 
کردووە،کردووە، بم ل ڕووی فاکت و ڕوونکردنوەیکی زیاتری 

ــک ــشک خــستن ســر چم ــدک ل مســلکان و تی  شــانۆیی و ھن
ــاریکراوم لــرە و لوێ بکــار  تیۆرییکــان، چنــد ســرچاوەیکی دی

  . ھناوە
ئگر خـــونر ب وردی ئم کتـــبی مـــن بخـــونتوە، ھکـــی 
ھــاوبش، فلــسفیکی گــشتگر و دیــدکی نزیــک لیکوە، لنــوان 
. ئم ھشـت ڕیژیـسۆرەدا دەدۆزـتوە و ھر ھشـتیان کۆدەکـاتوە



 

 ھشتیان ھر ھمان شت دەن، بم ب گوزارشت و زۆرجار ھر
ـــاواز ـــۆرملی جی ـــب و ئم ھشـــت ڕیژیـــسۆرە . ف شـــت کتم ھئ

ــــری تواو دەکن و ل ھردوو ڕووی تیــــۆری و پــــراکتیکوە  یکت
ی  هزنجیرەیکی تواو و پکوە بستراون، ھروەھا ونیکی گش

  . ھونری ڕیژی لم سد سادا دەخات ڕوو
ـــــیش ھوـــــم داوە تنھـــــا ل ڕووی تیـــــۆرییوە باســـــی ئم م ن

ــی،  ــۆمنتکی مژووی ــت دۆکی بــشم ن ــسۆران نکم و کتبکی ڕیژی
بکــــو دیــــدە کردەییکیــــان و چــــۆنیتيی کــــار و پراکتیکــــی دیــــدە 
ـــدا، ڕوون  ـــا و ســـتراکتورە تیۆرییکیان ـــاڵ بنم شـــانۆییکیان، ل پ

ــاتر ئاشــناکردنی خــون. بــکموە ــۆ زی ریش بم چمــک گــرینگی ب
ــــــژووی ســــــرھدان و  ــــــرای مکی خوەیــــــاوڕدان شــــــانۆ، ب ئ
ــــوایی  ــــژی دەســــتم پکــــردووە، بو ھی گشــــکردنی ھــــونری ڕی

سـبارەت ب پرۆسـی  ونیکی گـشتگر و سـراپاگیرم ب کـورتی،
ڕیژی و ڕۆی ڕیژیـسۆر و گشـی ئم ھـونرە گـرینگ، ل مـاوەی 

  . بتوەئم سد سادا ڕوون کرد
  

  دانا ڕەئووف
٢٧/١٢/٢٠١٤  

  ستۆکھۆم
  
  
  
 
  



 

  
  
  
  
  



 

  ئاوڕدانوەیکی خرا
  بسر مژووی ھونری ڕیژی ل جیھاندا

  
  می شانۆ که ندی یه به گرک مه    

وروپــی و ھــونری  کــانی دەرکوتنــی شــانۆی ئــه راییــه ســرەتا بــه
تای ئم سـرە.  دەگرـت رچـاوه  سـه وه  وتـی گرکـی کۆنـه ڕیـژی لـه

 دواتـر بـوون ب خۆ گرت، ککانی شانۆی لراییب و فۆرم کھاتپ
ــشکوتنی شــانۆیی و پ شــــای گ ــه. بنم ــه ھ ــک ی ــی گر م  کــه ر وت

 . ری ڕیژی و ڕیژیسۆرییش بووه دایکبوونی ھونه ندی له به مه
ــــسخیلۆس  ک دوو   وه ز،.  پ ٤٠٥ز و ســــۆفۆکلیس .  پ ٤٠٦ ئ

یـی،   کـاری کـرده رامای گرکی، خۆیان بـهی شانۆ و د وره ری گه ڕابه
م  ئــــه. ســـتاون کــــانی خۆیـــان ھــــه کـــردن و ڕیــــژی شـــانۆنامه ئامـــاده

  ما و جووـه  و سه کانیان کردووه ره کته  ئه شقیان به  مه شانۆنووسانه
ــــــه ــــــایی بیناســــــازیی  و داب ــــــۆرس و ڕکخــــــستنی پانت شــــــکردنی ک
ـــاده شـــانۆییه ـــان ئام ـــردووه کانی ـــه ک ـــه ، ھ ـــه ر خۆشـــیان ئ ـــان  ره کت کانی

  یـش بـه مـه ، ئـه ستنیـشان کـردووه کانیـان ده رگـه  و جلوبه بژاردووه ھه
ــک تبینیــی   و دەقکانیــان کۆمــه  دیــاره وه کانیانــه  تکــسته ئاشــکرا بــه

گرــت، ک سـرەتایکی پــتوی  خـۆ ده ری لـه یـی و ھونــه وردی کـرده
  . ستراکتوری ھونری ڕیژییان پوە دیارە

یـدا، سـینۆگرافیا و ڕۆـی  کـه  سـاکاره  ئاسـته  لـه ڕـساکانی نوانـدن
م دەقکـانی ئـسخیلۆس فـۆرمکی  که دایکبوونی یه ڵ له گه ڕیژیسۆر له

ــه ئیــستاتیکی بــه ــه  ده ره م ھون ــه ب ــشبینیی   ھــه خــشت و ل ــدا پ مــان کات
  .کات تایی بۆ ده تاھه کی ھه وامییه رده به

  



 

 دراما یان شانۆ
 وتی گرکـی کۆنـدا، دەق  شانۆ لهمکی دراما و  ی یان چه بیرۆکه

ب و  ده ئـه: ک دوو لقـی جیـاواز  و وه خۆ گرتـووه  له وه و نمایشی پکه
  و ھۆکـاره  بـۆ ئـه وه ڕته گه یش ده مه ، ئه ڕوانیوه  شانۆیان نه نمایش، له
ــــه ســــاکاره ــــسخیلۆس، ســــۆفۆکلیس و :  رانــــه و نووســــه  ئــــه ی، ک ئ
ر خۆیـان  ، تـاکو ھـه ان نووسـیوهکانی ھتد خۆیان شانۆنامه... یۆربیدس

ن،  شـــی بکـــه ر شـــانۆ پـــشکه ســـه ســـانی تـــر لـــه تیـــی کـــه یارمـــه و بـــه 
کـــانی دیۆنیـــسیۆس و پـــشبک  ژنـــه  ڕۆژانـــی جـــه تـــیش لـــه تایبـــه بـــه

یـش ڕۆکـی  و فـستیڤانه ئه. دا مه رده و سه کانی ئه  شانۆییه رییه ھونه
چـوونی  وه وپـشه ره  دروسـتبوون و گشـ و بـه  لـه یان گاوه وره گه

  نــده رچـه ھــه. ی شانۆییـشدا خنــه ت ڕه نانـه ری درامــا و ڕیـژی، تــه ھونـه
کـانی خـۆی ل یۆنـانی کۆنـدا  نگـاوه م ھـه کـه ندی ڕیژیسۆر یـه رمه ھونه

بـت،  کانـدا ده کردنی نمایـشه سته رجه  به رچاوی له نت و ڕۆکی به ده
کـانی  مکـه نـد و جیـاواز چـه تمـه ک بـوارکی تایبـه  وه ره م ھونـه م ئه به

 .خۆ ناگرت له دا  مه رده و سه خۆی له
  
  ری ڕیژی ستپکی تری ھونه ده

 وتــی  ســی ڕیژیــسۆر لــه کـانی کــه رمانــه کــانی ڕیــژی و فــه پکھاتـه
ــــه گرکــــدا گــــه ــــک فراوانخــــوازی ب ــــه  ده خــــۆوه ل ــــت، ب ــــه گر م  م ئ
ڕاستدا  کانی ناوه ه چاخ کان و له الی ئیتالییه  دواتر و له  فراوانخوازییه

م  ئـه.  وه چته بیریش ده واوی له ته کرت و ھدی ھدی به رامۆش ده فه
  م، بـــه ھـــه ڤـــده ی حـــه ده کـــانی ســـه یـــش تـــا کۆتاییـــه یـــه وه بیرچوونـــه لـــه

ی ڕیژیــسۆر   و کــار و پیـشه خـۆ دیـاره ربــه کــی گـشتی و سـه یـه شـوه
ئیـستاتیکای شـانۆ   ت بـه بـاره م نووسـینیش سـه کـه ، یـه وه وتـه رناکه ده
  یاننامــه دۆــف ئاپیــا بــه دا ئــه م ســاه لــه. ١٨٩٥وه بــۆ ســای  ڕتــه گــه ده



 

ڕیـژی دراماکـانی (تیـی ڕیـژی   چۆنیـه ت بـه بـاره ی خۆی سـه که گرینگه
  . وه کاته بو ده) ر ڤاگنه
کی  یه  شوه یدا و به یه وه م لکۆینه  له١٩٢٨-١٨٦٢) دۆف ئاپیا ئه( 

   بـاس لـه وه  دیدکی شـانۆییه مان کاتدا له  ھه  و له زانستی، ھۆشیارانه
 درژایـــی  بــه. کــات خــۆیی نمایـــشی شــانۆیی ده ربــه جیــاوازی و ســه

  زمـوونی شـانۆیی لـه کـی ئجگـار زۆر ئـه م کۆمـه ھـه ڤـده ی حـه ده سه
،  ش کـراوه ، نمایـشی جۆراوجـۆر پـشکه ـداوه ریـان ھـه وروپـادا سـه ئه

ک  یـه م ھـیچ پـرۆژه وه، بـه ته وێ بو کراونه  و له تی تیۆری لره بابه
کانی شـانۆ  کییه ره ما سه زموونکی شانۆیی سنوور بۆ بنه یان ھیچ ئه

نـدک دیـدی تیـۆری و بۆچــوونی  مانیــا ھـه  ئـه  لـه دانانـت، بـۆ نموونـه
کـانی  تـیش بۆچوونـه تایبـه ، بـه وه کرته ی شانۆ بو ده رباره جیاواز ده
ــه١٧٨١-١٧٢٩لــسینگ  ــه١٨٣٢-١٧٤٩   و گۆت و   ھــانی شــانۆکارانی ئ

   لـــه١٧٨٤-١٧١٣ل فڕەنـــسایش دنــیس دیـــدرۆ . ن ده  ده مـــه رده ســه
ــه(نــاوی  کــی زۆر گرینــگ بــه  یــه دا نامیلکــه١٧٧٠کــانی  ســاه ر و  کتــه ئ
م  ئـه.  وه کرتـه دا بـو ده١٨٣٠ سـای  م له نووست، به ده) ی که ڕۆه

ری نوانـدن، ڕیـژی و   ڕووی ھونـه  گرینـگ بـهکی یه روازه  ده یه نامیلکه
ھـای   و بـه  و تا ئستایش پگـه وه کاته ی شانۆییشدا ده خنه ت ڕه نانه ته

  ره کتـه کانی کاری ئه دیدرۆ بۆ تز و بۆچوونه.  داوه ست نه ده خۆی له
یــش دووپــات  وه کــات و ئــه  ده م ڕاڤــه یــه ڤــده ی حــه ده کــانی ســه وره گــه
ڵ ژیــانی  گــه کــی جیــاوازی لــه یــه روازه یھــانی شــانۆ ده ج ، کــه وه کاتــه ده

  . یه ماندا ھه رانی ڕۆژانه شی گوزه واقیعی و ڕووکه
  
  
  
  



 

  م تیپی شانۆیی  که سایکن مینینگن و یه
تیـی ڕیژیـسۆر  سـایه ری ڕیـژی و کـه ی ھونـه قینه ستپکی ڕاسته ده

ــه گــه ده ــه وه ڕت ــۆ کۆتایی ــانی ســه  ب ــۆزده ده ک ــه ی ن ــانی تا ره م و ســه ی ک
م  ئـــه. ی شـــانۆیی)مینیـــنگن(تـــیش تیپـــی  تایبـــه م و بـــه ی بیـــسته ده ســـه

 و  زراوه دا دامــه شــه ی قــه)ســایکن مینیــنگن(ســتی  ر ده ســه  لــه گرووپــه
  رییـان بــه شـتی ھونـه ـک گـه دا کۆمـه١٨٩٠ – ١٨٧٠نـوان سـانی  لـه

کـردن  سـته رجـه  بۆ به  شانۆییه م تیپه ئه.  کاندا کردووه وروپییه  ئه وته
ــرۆژه و پــشکه ــه شــکردنی پ ــان ب ــه دەق شــانۆییه کانی ــان   وردی ل کانی

  کـان، گرینگیـدان بـه وانییه  زمانه وه  و شیکردنه وه ، لکۆینه وه ته کۆیوه
کـی ئیـستاتیکی،  یـه  شوه ی واقیع به وه کاری و میناتۆر، بنیادنانه ورده

ــۆژیکی، بــه . کانیــان کردنــه  خــودی شــرۆڤه  لــه شــک بــووه گــشتگر و ل
   بـه  گرینگیدان بووه م گرووپه کانی ئه  گرینگه ره  ھه نگاوه کک له ھه یه

ــه: کــۆی شــانۆ کردنــی ســه ئامــاده ــاکی،  ســینۆگرافیا، ب کارھنــانی ڕوون
کـــــان و   شـــــانۆییه  کـــــاره ت بـــــه رگـــــی تایبـــــه  و جلوبـــــه ســـــته ره کــــه

ئم تیــــپ شــــانۆیی ل ھمــــوو ڕوویکوە ب . کانیــــان ره کتــــه کــــاره
وازکی سروشــتگرایی کــار لســر وردەکارییکــانی واقیــع چ ل شــ

ڕووی سینۆگرافیا و ستراکتوری پانتایی شانۆ و چ ل ڕووی نواندن 
 .  و مامکردن لگڵ ڕۆکانیاندا، دەکن

ری  کتــه تــی ڕۆــی ئــه م جــار توانیویــه کــه بــۆ یــه) ســایکن مینیــنگن(
 بنـت،  الوه ھاکـان وه  ڕه نـهوا ر شـانۆکان و پاـه ، پادشای سه ستره ئه
 و  ھـشتووه ر شـانۆ نـه سـه مـی لـه کـه ری یـه کتـه وان و ئـه یش پاه مه به

ــه ــه ڕۆ ــانی ب ــه ک ــه  ی ــه کــسانی و ب ــای ئ ــی توان ــه پ ــه ره کت ــانی، ب ر  ســه ک
کــانی    شـانۆنامه م گرووپــه ئـه.  شــکردووه یـدا دابـه کــه کــانی تیپـه ندامـه ئـه



 

ــسنیان  روه  و ھــهکــسپیر، مــۆلیر، لیــسینگ، شــیلر شــه ھــا ھنریــک ئیپ
 بـه  وره کـی گـه یـه روازه ده) سایکن مینیـنگن(ی  که تیپه.  نمایش کردووه

وخــۆ  کـانی ڕاسـته رییـه  و کاریگــه وه کاتـه وروپیـدا ده ڕووی شـانۆی ئـه 
  . وه داته نگ دە کان ڕه وروپییه  ئه خته ر شانۆکانی پایته سه له

  
  سترب نتوان و شانۆی سه  ئه ندریه ئه
کـانی دیـدرۆ   بۆچوونه وه که  الیه  له١٩٤٣-١٨٥٦) نتوان  ئه ندریه ئه(

  ر زوو دیــد و تیوانینــه  ھــه وه کــی تریـشه  الیــه کــات و لـه کاریـان تــده
ــه ــه ھون ــنگن ده ری و جوانکاریی ــانی ســایکن مینی ــه ک ــه.  وه قۆزت ر  ســه ل

تـای  ره ی سـهکـان  ڕیژیـسۆره  لـه ککـه  یـه نتوانـدا، کـه  ئه ندریه ستی ئه ده
کانی  تاییه ره ما سه  و بنه ی ڕیژیسۆر و پگه کی مۆدرن، پیشه شانۆیه

ــه. کــات ر ده بــه ســته خــۆی ده ــه ندریــه ئ شــانۆی  (١٨٨٧نتــوان ســای   ئ
ڵ  گــه  لــه نــده رمــه م ھونــه زرنــت، ئــه مــه  پــاریس داده لــه) ســت ربــه ســه

   بـه شـه  گـه١٩٠٢-١٨٤٠) میـل زۆال ئـه(نووسری گورەی فڕەنسی 
ڵ  گـه  سـاڵ لـه ی شـازده ن و بـۆ مـاوه ده کی سروشـتگرایی دە شانۆیه
کردنـی  پـاڵ نووسـین و ئامـاده زۆال لـه. بـن وام ده رده یان بـه که گرووپه

نــدین بــاس و مانیڤــستی گــرینگیش  ، چـه م تیپــه کانیــدا بــۆ ئــه شـانۆنامه
  . وه اتهک کانی شانۆی ناتورالیزم بوده مک و شوازه ما، چه ر بنه سه له

ک  یــه مـوو شـوه  ھـه نتـوان بــه  ئـه ندریـه سـت و ئــه ربـه  شـانۆی سـه
ــان داوه ھــه ــه وی ــان و واقیــع ب ــه مــوو ورده  ھــه  ژی ــه کاریی ــه وه کانیی   ، ب
ی  ختـه ر تـه  بـۆ سـه وه  بگوزنـه وه کانییـه تمۆسـفره موو ژینگ و ئـه ھه

م  کـانی ئـه هکییـ ره مـا سـه  بنـه  لـه کـک بـووه م یـه دیـواری چـواره. شانۆ



 

ــه شــانۆیه ی شــانۆ و  ختــه نــوان تــه  و ســنوورکی گرینــگ و گرانــی ل
  . راندا دروست کردووه بینه

ــه ــه ندریــه  ئ ــه  ئ ــه کییــه ره مــا ســه نتــوان میتــود و بن رکــی  کــانی ھون
ــه مکــه شــانۆیی، چــه ــواری شــانۆ، کــاری  کــانی ھون ری ڕیــژی، ڕیپورت

پ و گرووپی شـانۆیی بـۆ بردنی تی ڕوه زراندن و به زی، دامه وه ره ھه
شـانۆی سربسـت و ئنـدری ئنتـوان . ڕژـت ی شـانۆ داده وکاته ئه

ــــاوبش لگڵ  ــــاری ھ ــــت و ک ندەســــت دەھورە بکی گــــانگ ناوب
نووســــرە گورەکــــانی ئو دەمی ئوروپــــا دەکــــات و پگیکــــی 

  . ھونریی برزی دەبت
  
  دوارد گۆردن کرەیگ و  ئه

  ری ڕیژی ونهکی مۆدرنی ھ تایه ره سه
ــده ھــیچ کــه ــزی  ســک ھن ــسۆری ئینگلی ــه(ی ڕیژی ــۆردن  ئ دوارد گ

تی و  تایبه ری ڕیژی به ر ھونه سه ریی به  کاریگه١٩٦٦-١٨٧٢) کرەیگ
ریـدا   خزانکـی ھونـه کرەیـگ لـه. بـووە  نـه وه گـشتییه ری شانۆ به ھونه

انۆی کـانی شـ  ناسـراوه ره کتـه  ئـه  لـه کک بووه ، باوکی یه  بووه وره گه
 شــاژنی کۆشــکی  بــه) لــیس لینــور ئــه ئــه(ئینگلیــزی و دایکیــشی خــاتوو 

نـی  مـه  تـه  و کرەیـگ خۆیـشی لـه ی بـۆ کـراوه شانۆی ئینگلیزی ئاماژه
ک  ڵ دایـک و باوکیـدا وه پـا ر شانۆ و لـه  سه ته  چووه وه  ساییه دوازده

 . ر کاری کردووه کته ئه
کـانی شـانۆی ئینگلیـزی،  یرانـه  و قـه نگژه  ته ست به کرەیگ زوو ھه

کـــاری نوانـــدن   لـــه وه ر ئـــه بـــه کـــات، لـــه ری نوانـــدن و ڕیـــژی ده ھونـــه
ی  وه  نووسـین و لکۆینـه وتـه کـه  ده وه بری ئـه  و له وه وته که دوورده
ــه کــانی تــه فــۆرم و شــوازه: کــانی شــانۆ بــواره ری  کنیکــی شــانۆ، ھون



 

. م ھونرمنــدەی ســرنجی ئ ی شــانۆ دەبــت جگــه نوانــدن و ئاینــده
ری ڕیـژی   ھونه ته  ڕووی کردووه دواوه یش به١٨٩٦ سای  کرەیگ له

ئم ھونرمنــدە . کـانی خــۆی نــده تمــه  تایبـه زموونــه و نمایـشکردنی ئــه
ـــه ـــه ب ـــدی دژی ت ـــه تون ـــالیزم ده وژم ـــاتورالیزم و ڕی ـــانی ن ـــه ک  و  وه بت
  وه بــری ئــه خــات، لــه واوی پــشتگوێ ده تــه یــش بــه ســتره ری ئــه کتــه ئــه

. کانی زموون و پرۆژه بخشت ئه دیدکی ھمایی و گوزارشتئامز ده
ر و  کتـه  ئـه ت بـه بـاره نـده سـه رمـه م ھونـه کانی ئه ھزر و بیروبۆچوونه

کـــانی  ره کتـــه نـــدک جـــار ئـــه ، ھـــه  بـــووه ری نوانـــدن ڕادیکانـــه ھونـــه
پــش  ، نوانـدن لـه وه نھـا بجوونـه نـگ بـن و تـه  بـده ، کـه ناچـارکردووه

ی  مایش، یان جووـه  و سه  الی کرەیگ کردار بووه موو شتکدا له ھه
کانیدا  زموونه  ئه نده له رمه م ھونه ئه. دا شیعر بووە و کرداره  له سته جه

ــدی ڕۆڵ و پگــه ــدی ھ ــه ھ ــه ی ئ ــه کت ــه ر ب ــشتگوێ ده ت خــات،  واوی پ
،  وه ســـتی ڕیژیـــسۆره ده  ئـــامرکی مۆســـیقی بـــه  لـــه ر بریتییـــه کتـــه ئـــه

ھنـت و چـۆن  کـار ده  بـه و ئـامره  چـۆن ئـه سـته ربه ڕیژیسۆریش سه
م  کــانی کرەیــگ واز لــه ره کتــه ی ئــه زۆرینــه. کــانی پــ دەژەنــت ئــاوازه

ی  ـه کـانی، بووکـه ره کتـه بـری ئـه م کرەیـگ لـه ھـنن، بـه  ده ڕیژیسۆره
  . رنجی ڕاکشاوه یش زۆر سه نه م بووکه  و ئه کار ھناوه به

کانی   و ناوبانگی سنووره کردووه ن کاری نه نده  له نھا له ەیگ تهکر
ر  ســه ی ھاملــت لــه  شــانۆنامه برــت، بــۆ نموونــه وتــی ئینگلیــستان ده

ــه ــشتکردنی ستانیسالڤــسکی ل ــه داواکــاری و بانگھ ــی   شــانۆی ھون ری
 مۆسـکۆ ھـزر و  ، لـه نـده رمـه م دوو ھونه ئه. کات ش ده مۆسکۆ پشکه

کــی  یــه رازووی کــشه  تــه نــه خــه کانیــان ده کــه  یــه ز و دژ بــه جیــاوا دیــده
  . وه ندی شانۆییه مه وه زموونکی ده گرینگ و ئه



 

  ر کته ی ئه رده روه ستانیسالڤسکی و په
 -١٨٦٣) کۆستانتین ستانیسالڤـسکی(دا   مژووییه م قۆناغه ر له ھه
رنج و  ی سه ه جگ بنه کانی ده  شانۆییه وت و چاالکییه که رده  ده١٩٣٨
ــه. ڕامــان ــه ، وه وه ه١٨٧٧کــانی   ســاه ستانیسالڤــسکی ل رکــی  کتــه ک ئ

ـــه ـــه ب ـــت، ل ـــگ دەبین ـــی گرین ـــدین ڕۆ ـــا لســـر شـــانۆکان چن م  توان
بـووه،   ڕووسـیا نـه ڕپکراو لـه کی دیار و باوه یشدا ھیچ شانۆیه سانه

مانی رسـوڕ رنـج و سـه  جیگـای سـه بنـه  ده نجـه و گـه کانی ئه م کاره به
ک  یـــه  ھـــیچ شـــوه کـــانکی زۆر و ستانیسالڤـــسکی خۆیـــشی بـــه خـــه
  کـانی بـه ندییه یوه کو په  به وه، ر ئه ک ھه رداری شانۆ نابت، نه ستبه ده

 .کی قووڵ و ئایینیی پیرۆز ندییه یوه  په بته  ده ری شانۆوه ھونه
-١٨٥٨) فالدیمیــر نیمیــرۆفیتش دانچینکــۆ(دواتــر ستانیسالڤــسکی 

ــه ه د١٩٤٣ ــه ناســت، ناســینی ئ ــه م ھون ــده رم ــه یــش ده ن ــشتکی  بت  پاپ
. ر، تیــۆری و پراکتیــک چــوونی فیکــر و ھونــه وه وپــشه ره  و بــه وره گــه

گرکـــی  خنـــه ر و ڕه دانچینکـــۆ مامۆســـتای شـــانۆ، پـــداگۆگ، نووســـه
  زموونی شانۆییدا زۆر به وی چاکسازی و ئه  ھه بت و له شانۆیی ده
کانی دانچینکۆ زیـاتر وەک دراماتۆرگـک  وه ھه. وت که رده خرایی ده

کردنکـی ڕاسـت و دروسـتی   و ڕاڤـه وه  لکۆینـه بـت بـه سـت ده یوه په
کانی نوان   توندوتۆه ندییه یوه  په١٨٩٧سای .  وه کانه  شانۆییه تکسته

ریـی  زرانـدنی شـانۆی ھونـه  ھـۆی دامـه بتـه  ده نـده رمـه م دوو ھونـه ئـه
  .مۆسکۆ
کانیـدا   شـانۆییه وڵ و پرۆسـسه تـای ھـه ره  سـه نیسالڤسکی لـهستا
  کـک لـه  یـه  لـه م تیپـه بـت، ئـه ر ده سـه ی لـه)مینیـنگن(ریی تیپی  کاریگه

 و  ردانــــی مۆســــکۆیان کــــردووه کانیانــــدا ســــه رییــــه  ھونــــه شــــته گــــه
  سـت بـه ڕوانـت و ھـه کانیان ده  نمایشه  له وه  نزیکه ستانیسالڤسکی له

ک ئـامرازکی گرینگـی شارسـتانی و  ھـا و نرخـی شـانۆ، وه پگ و بـه



 

دواتـر ستانیسالڤـسکی . کـات تـی ده نـدیی مرۆڤایـه یـوه ڕۆشنبیری و په
 سیـستم و   بـه ره ریـی مۆسـکۆ پـه کـانی شـانۆی ھونـه ره کتـه ڵ ئه گه له

  دات و نھنییـه ر دە کتـه کردنی ئـه رده روه کردن و په کانی ئاماده میتۆده
کـی گرینـگ بـۆ  تایـه ره  سـه بنـه روونـی مـرۆڤ ده کـانی ده سایکۆلۆژییه

ــه مــه ــه رده روه شــق و پ ــی ئ ــه کردن ــه. ر کت ــسکی ل ــه ستانیسالڤ ی   ڕوانگ
ـــــسته ـــــه  ســـــایکۆلۆژییه زان ـــــه وه کان ـــــه  ب ـــــه  وردی ل ی  و گۆڕانکارییان

کانیـــدا، بــــۆ چوونـــه نــــو  ره کتـــه ســـتی ئــــه  نـــه  لــــه ، کـــه وه کۆییـــه ده
،  روونییانــــه و میتــــۆده ده بگومــــان ئــــه. دا ڕووی دە وه کانیانــــه ڕۆــــه

م  کـار ھنرابـوون، بـه  شانۆی ئیتایدا بـه  له ر وبه وه ھا ساڵ له زاره ھه
و  موو ئه ی زانستی، ھه کانه کی ورد و زیره یه  ڕگه ستانیسالڤسکی به

وامـی  رده  میتۆدکی گرینگـی بـه کاته  لگڵ ئکترەکانیدا، ده مایانه بنه
کـانی ستانیسالڤـسکی بـۆ  پـرۆژه. الکـانی سیـستمکی قـه  ته و تاقیگه

ــه رده روه پــه ــی ئ ــه کردن ــه کت ــه نــه ر الی ــۆری و پراکتیکیی   وه کــان پکــه  تی
تـا  ره سه:  وه كاته كان تاقی ده موو ڕگه ستانیسالڤسكی ھه.  وه گرته ده

ــالیزم ــاتورالیزم، ڕی ــه ن ــه وه  و دوای ئ ــش ل ــانی  ی شــانۆنامه روازه ده ی ك
ـــــسنئ ـــــه  و مترلیـــــنگوە ڕووده یپ ـــــی ســـــمبۆلیزم  شـــــانۆیه كات . ك

كـانی چـخفوە  ی شـانۆنامه  ڕوانگـه ستانیسالڤسكی دواتـر زیـاتر لـه
كـی  یـه  شـوه م بـه دات، بـه ی خـۆی ده كـه  سیـستم و ڕبـازه و به بره

 بارەت بی، سکمگه(گشتی به سیستری  ر و ھونـه كته یاندنی ئه پ
ستانیسالڤـسکی تـا دوا . ر و ڕیژیـسۆر كتـه  ئـه ک له  وهناسرا،) نواندن

ـــار و  ـــرەو ب ک ـــانی ل شـــانۆی ھـــونریی مۆســـکۆ ب ـــانی ژی ڕۆژەک
  .پرۆژەکانی دەدات

ـــه ھـــه ـــسته ر ل ـــدا ڕیژیـــسۆركی گـــه  بی ـــسیڤۆد (ك  ی وه وره كان ڤی
ـــد ـــه ركـــه  ده١٩٤٢-١٨٧٤) مایرھۆ ـــه م ھونـــه وت، ئ  تکنیکـــی  نـــده رم

ـــۆ مشـــق و ڕ ـــا و ھـــهبیۆمیكـــانیکی ب ـــانی ئکـــتر داھن ـــی دا  اھن و



 

كانی شانۆی گرکی  تاییه ره ما گوھری و سه  بۆ سر بنه وه ڕته بگه
تی بتایبتیش شانۆی چین و ژاپۆن، ھونری  کۆن، شانۆی ڕۆژھه

ھر لم . ھتــــد... پانتۆمـــایم، کۆمــــدیای دیالرتــــی، شـــانۆی منــــدان
ۆ خوقانـدنی شـانۆیکی نـوێ كان، بـ ما ئستاتیكییه ڕووەوە دید و بنه

  .كانی مایرھۆد بوون و جیاواز،  توخمكی گرینگی متودی كاره
  
  ری ڕیژی وروپای ڕۆژئاوا و ھونه ئه

ــــه   ری شــــانۆ لــــه ، ھونــــه وه ی ڕابــــردووه ده تــــای ســــه ره  ســــه ل
مـک  ردا دـت، چـه سه ی به وره وروپادا گۆڕانکاریی گه کانی ئه خته پایته

گرـت و شـانۆیش  خـۆ ده کـی تـر لـه یه دن ڕچکهکانی کارکر و شوازه
ماکــانی  مانیــا بنــه نــسا و ئــه ڕه فــه. بــت ھزتــری ده  و ڕۆکــی بــه پگــه

کن،  ر ده بـــه ســته ری ده کــی زیــاتر ھونــه ری ڕیــژی و شــانۆیه ھونــه
، بـۆ  کان زیاتر و خراتـر بـو دەبـنوە رییه کان و کاریگه گۆڕانکارییه

  کــان و شــانۆی ســمبۆلیزم لــه سمبۆلیــستهوژمــی ڕبــازی   تــه نموونــه
و  ئه.  وه کاته ری ڕیژیدا ده  ڕووی ھونه کی وا به یه روازه نسا، ده ڕه فه

ــه پرۆســه ــه ی ــه ی ئ ــه ندری ــوان و شــانۆی ســه  ئ ــه نت ــدی،  رب ســت خوقان
  ری ڕیـژی لـه مـژووی ھونـه. گرـت خۆ ده و له  بره کی به وامییه رده به
کــانی  زموونــه ال و ئــه قــه ڵ تــه گــه ریــب لــه هنــسا، ھاوشــان و ھاوتــ ڕه فــه

.  وه کـــی تـــر و جیــــاوازه یـــه  ئاڕاســــته م بـــه ڕوات، بـــه ڕووســـیادا ده
تـی،  یـه ری، کۆمـه کـی تـری ھونـه یـه مینـه  زه نـسا لـه ڕه شانۆکارانی فـه

  . شانۆ ڕواننه  ده وه ڕامیاری و ئابوورییه
  ، جــۆره وه هکــی تــر  الیــه ک و مــۆلیر لــه  الیــه کــۆرنی و ڕاســین لــه

نـــوان  لـــه: خــوقنن نـــسا ده ڕه  فــه ت بـــه ترادیــشونکی شـــانۆیی تایبــه
کی فراوانـی میللیـدا، تراژیـدیا و  سکی قووی کالسیکی و پانتاییه فه نه

  .کات کی تر دروست ده کۆمیدیا شانۆیه



 

 دوای قۆنـــــاغی مـــــۆلیر، گرینگتـــــرین ١٩٤٦-١٨٩٧) ژاک کۆبــــو(
ـــسۆره ی بیـــستی  ده تـــای ســـه ره  و ســـه ی نـــۆزده ده کـــانی ســـه ڕیژی

  نھـا بـه ک تـه ، نـه رچـاوه بـه کـانی قـووڵ و لـه رییـه  و کاریگـه نـسایه ڕه فـه
.  وروپای ڕۆژئاواوه  تکای شانۆی ئه کو به ، به وه نسییه ڕه شانۆی فه

ــو  شــانبه ــا ١٩٤٣-١٨٧٣) مــاکس ڕاینھــارت(شــانی ژاک کۆب  ل ئمانی
وخـۆ  کی ڕاسته شدارییه دات و به وتی شانۆی ڕیژیسۆر ئه  ڕه و به بره
ھر . کات وروپیدا ده کی مۆدرنی ئه زراندنی شانۆیه ی دامه  پرۆسه له

ــــا  ــــسکاتۆر(ل ئمانی ــــرڤین پی کی ١٩٦٦-١٨٩٣) ئی شــــانۆیگــــ  پ
پیــسکاتۆر تکنیکــی ھــونری و دەســتی ڕیژیــسۆر بھــز دەکــات، 

وەی دەدا، ســــی ئونــاو شــانۆوە و ھ نــایمای ھی ســینخــتر ت
 ت بخشکی تر ببوە و ڕۆتستوە ببکران پی بینشانۆ و ھۆ

  . شانۆ
ـــه م زنجیـــره لـــه ـــه ڕه  بنـــه  گۆڕانكاریی رخ و  ی شـــانۆی ھاوچـــه تییان

) برتۆـد برـشت(گشـی ھـونری ڕیـژی و دەسـتی ڕیژیـسۆردا، 
شكی زۆر گرینگ و کاریگر؛ برشت تـوانیی   به بته  ده١٩٥٦-١٨٩٨

  كــی نــوێ یــه ناســه  ھــه وه یــه كــه ییــه  و فرگــه ی شــانۆ داســتانی ڕگــه  لــه
ی شـانۆی داسـتان،  گوڕیـشه  ڕه نـده رچـه ھه.  ھونری شانۆ خشته ببه

ــه ــان ت ــك ی ــه كنی ــسه  و ف ــه ل ــه  شــانۆییه ف ــه ی برــشت ده ك ــه گ ــۆ  وه ڕت  ب
وخــۆی پیــسكاتۆرە،  كــی ڕاســته وامییــه رده  بــه وه مایرھۆــد و دوای ئــه

كـانی  مكـه  گرینگترین تکنیـک و چـه كك له ری یه برشت داھنهم  به
ـــامۆبوون(، ک ب  رخـــه شـــانۆی ھاوچـــه ـــت و ) ن ـــۆ دەکر ئامـــاژەی ب

ــا و شــانۆی  ــانی درام ــشتی ل چمــک و بنماک شــانۆی داســتانی بر
ــه ــاتوە، ئ ــا دەک ــستۆ جی ــه م چــه ئری ــه مك ــستتیکیییش تگ ــشتنی   ئ ی

ــشه  ــا  شــانۆییه و پرۆســه ھاوك ــهك ــه نی ب ــۆڕی ت ــۆ . واوی گ ــشت ب بر
ی   دەق و شانۆنامه  ی خۆی كۆمه كه  شانۆییه پراکتیزەکردنی ڕبازه



 

  ئــۆپرای دوانـزە قورشــی، دایكــه:  وانــه زۆر گـرینگیش دەنووســت، لـه
 و مــاتی،  كــی، مرۆڤـی پــاك، پـۆنتال ره مـا و ده كـانی، بنــه ئـازا و منداــه

  .ھتد... الیبازنی تباشیری قوقاز، ژیانی گالی
ــــروک( ــــتر ب ــــستگکانی ) پی ــــرین و ــــشتوە، گرینگت دوای بر ل

ــــژیی، گڕانوەیکــــی کردەیــــی و  گشــــی ھــــونری شــــانۆ و ڕی
ئــستاتیکیی بــۆ بنمــا ھونرییکــانی ڕیــژی و دەگڕــتوە بــۆ ســر 
ھمـوو بنمـا تیۆرییکـانی شـانۆ؛ ستانیسالڤـسکی، مایرھۆـد، ئـارتۆ، 

وویان وەردەگرت و چمککـی تـایبت ب و سوود ل ھم... برشت
  . خۆی دەستبر دەکات

ل دوای بروکیشوە شانۆیکی پۆست مـۆدانیزم و پرڤـۆرمنس 
ــه  بــۆ كردنیــشه ی ئامــاژه ی جگــه وه ئــهدەردەکون،  ــه ، كــه یــه وه  ئ م   ل

ــه پرۆســه ــاوه ی ــاخود ده رۆكــی شــته دا دیــد و ن ــان، ئاســتی  قــه كــان، ی ك
  كـه ی پرۆسه مه كان گه كو خودی نمایشه كات، بهكان دیاری نا نمایشه

 پۆســت مۆدرنیزمکانــدا   پرۆســه كــان لــه دەق شــانۆییه. ڕ گــه خاتــه ده
ـــدا، ب   بوونیـــادی نمایـــشه  لـــه نـــوێ رلـــه و ســـه  شـــنرن  وه ـــده ھـــه كان

نكــی  مــه  زه كــه ی چیرۆكــه وه  و گانــه وه نرتــه شــوەیکی تــر ڕۆ ده
كـان ل شـانۆدا  ی پۆسـت مۆدرنیزمـه وه ئه. گرت خۆده ئامز له ونه خه

 بۆ  وه ڕته گه كان ده  شوه ك له یه  شوه ی به تاكه ره ن، سه كه باسی ده
 و دواتـریش ١٩٤٨-١٨٩٦) ئنتـۆنین ئـارتۆ(كانی  دید و بیروبۆچوونه

  مـۆ لـه ، ئـه  شـانۆییانه  جیاوازه و دیده  ئه١٩٩٩-١٩٢٢) گرۆتۆڤسكی(
كـانی  یـشتوونت قۆناغـه نـدا گـه مـه چـوونی زه وه وپـشه ره ی بـه پرۆسه

  .پۆست مۆدرنیزم
ــه  ھــا یــه روه ھــه ــاوه كــك ل ــده ن كــی پۆســت  كــانی شــانۆیه  گرینگــه ن

  كردنـه مـه  و گـه كـان قلیدییـه  تـه سـته ربه موو به مۆدرنیزم، شكاندنی ھه
 . ایهی شـانۆد ختـه ر و تـه  نـوان بینـه  لـه ی، كـه  داڕژراوه و سنووره به



 

 و  ــداوه ری ھــه فتاكانــدا ســه  حــه ی پۆســت مــۆدرنیزم لــه وه جوونــه
رز، ڕیژیــسۆری ئمریکـــی   ئاســـتكی بــه تــه یــشتووه مــۆیش گـــه ئــه

نگی گرنیگی  دی دوو ده نه ی كه)ڕۆبرت لباش(و ) ڕۆبرت وسۆن(
ر  سه وام له رده  به م دوو ڕیژیسۆره ئه. كی پۆست مۆدرنیزمن شانۆیه
ن و پالتفــۆرمکی  كــه كــان كــارده وروپییــه  ئــه ی شــانۆی وتــه زۆربــه

ـــــی خوقانـــــدووە و  ـــــۆ شـــــانۆی ئوروپ ـــــان ب پۆســـــت مۆدرنیزمی
کاریگرییکانیــشیان بســر شــانۆکارانی دونیــا و ڕەوتــی شـــانۆی 

 . جیھانییوە ب ڕوونی دیارە
ــه لــه  ــاوازتر ل   شــانۆی پۆســت مۆدرنیزمــدا ئاســتكی گرینگــی جی
ــدا ده  شــانۆییه پرۆســه ــه كان ــه خــشرته ب ــگ و ب ــه  پ ــای بین ــه ھ   ران و ل

ر   و كۆالشئاسـادا، بینـه با، نالۆژیكی  ڕووداوكی ناته ه دووتوی كۆمه
. سـت دەدەن ده كـانی خۆیـان لـه قلیدییـه  تـه ندییـه یـوه موو پـه و شانۆ ھه

  كتـری  یـه خۆ و دوور له ربه ك خودی سه  وه كه ریه كان، ھه ره كته كاره
، بوپڕی سربسـتییوە  وه كانـه ندییـه یـوه ی پـه  دەرەوەی بازنه و له

 . جوونوه ده
) بینـین( و کـردەی  ییـه ، ونه م شانۆیه كانی ئه تییه ڕه  بنه ستراكتۆره

ـــه ـــری ھ ـــی گرینگت ـــه ڕۆك ـــه  وه ی ـــردەی  ك ل ـــوگرتن( ک ھر لم ). گ
ــــن، ک شــــانۆی پۆســــت مــــۆدرنیزم  ــــوانین ب بنمایانیــــشوە دەت

كــان، بم ب  فــسانه  و ئــه  و داســتان مــا ڕیتــوای  بــۆ بنــه یــه وه ڕانــه گــه
 . ئاڕاستیکی تر و پچواندا



 



 

 
            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  بشی یکم
  گۆردن کرەیگ و ھونری شانۆ



 



 

ــدەی     ــژوو ھــیچ شــانۆکارک، ھن ژایــی مدر ــدوارد گــۆردن (ب ئ
ە و قیـــــــران و مســـــــلکانی  ب تنـــــــگژ١٩٦٦-١٨٧٢) کرەیـــــــگ

ئم ھونرمنــد و ڕیژیــسۆرە . چاکــسازیی شــانۆوە خریــک نبــووە
ــانی، ل دیــدکی  ــست ســرلنوێ ســتراکتوری شــانۆ و بنماک دەیوی

شـانۆ . ھونری و توانینکـی جیـاواز و سـراپاگیرییوە ڕۆبنـتوە
ھــونرکی گــشتگر و فــرە تــوخم، ھــیچ توخمکیــشیان لوی تریــان 

ر نیـــی، ھر لم ڕووەوە ل گفتوگۆیکیـــدا، لگڵ بینرکـــی گرینگتـــ
ھــــونری شـــانۆ ھر نوانــــدن و شــــانۆنام نیــــی، : (شـــانۆدا دەــــت

ــا دیکــۆر و ســمای شــانۆیش نیــی، بکــو تکوبــوون و  ھروەھ
یم توخمـانمـوو ئشکردنی ھککھی شـانۆیی . تجـوو شـانۆ ل

ڤ، ک جستی شـانۆنامکی، پک دت، ک ڕۆحی نواندن و ل پی
ل ھـــ و ڕەنگکـــان، ک دـــی دیمنکـــانن و ھروەھـــا ل ڕاگرتنـــی 

مایوزەی س ڕیتم، ک .وی تریان گرینگتر نییکیشیان لھیچ کام.(  
ـــووە، ١٨٧٢کرەیـــگ ســـای  ـــک ب ـــدا لدای  ل بنمـــایکی ھونری

و بــاوکی ئدوارد ولـــیم ئکترکــی گورە و ناســـراو بــووە، خـــاتو
ئلیـــانۆر ئلیـــسی دایکیـــشی ب شـــاژنی کۆشـــکی شـــانۆی ئینگلیـــزی 

ت سر  کرەیگ ل تمنی دوانزە ساییوە چووه. ئاماژەی بۆ کراوە
شانۆ و ل شاکارەکانی شکسپیردا کاری کـردووە، بتـایبتی ڕۆـی 
 ر لرە الوە، ھکتم ئم ئس و ڕۆمیۆی بینیوە، بت و ماکبھامل

ب تنگژەکــانی شــانۆی ئینگلیــزی دەکــات، لبر تــاوە ھســت  ســره
ئوە بیاری ئوەی داوە واز ل نواندن بھنت و لبری ئوە، وەک 
ـــاکژکردنوە و چاکـــسازی ل بوارەکـــانی شـــانۆدا  ـــک پ ڕیفۆرمخواز

کرەیـــگ ل یکـــک ل یاداشـــتکانی نـــوان . بگـــرت ئســـتۆی خـــۆی
خونـم ... وانـدن ھنـاوازم ل ن: (دا نووسـیویتی١٩٠٦-١٩٠٥سانی 

ھوـــم دا خونکـــانم بھـــۆی ھـــ و ڕەنگکـــانوە لســـر . دەدی



 

ــردە بــوو ــکم ڕاســتی، ئمیــش شــتکی نک ــاغز ب دوای ئوە ... ک
کرەیـگ دوای دوورکوتـنوەی ل ) یکم نمایشکانم پشکش کـرد

ـــابتی تـــوریی  ـــردنوەی ب ـــات نووســـین و بوک ـــدن، ڕوو دەک نوان
ازەکانی تکنیکی شانۆیی و دیدی خـۆی سـبارەت ب تایبت ب شو

یـــش بدواوە، ١٨٩٦ل ســـاکانی . پاشـــڕۆژی شـــانۆ، دەخـــات ڕوو
ـــــردووه ـــــوون شـــــانۆییکانی و یکم  ڕووی ک ـــــانی ئزم ت دەرھن

 ــک لکش کــراوە، یــشکنــدەن پل ل نمایــشی ددانپیانراویــشی، ک
پیـاوە بڕزەکـانی (ی ب ناونیـشان) ھنریـک ئیپـسن(دەق براییکانی 

دواتر ئیپسن ل ھموو ژیانی ھونرییدا . ەوە دەبت)نیشتمانی پیرۆز
دەبــت نووســرکی نزیــک ل دیــد و ھــزرە شــانۆییکی و دوو لو 

وە پــشکشی کــردوون، ل  ه١٩٠٥ســ نمایــشی، ک لدوای ســای 
ــــــوون ــــــسنوە ب ــــــگ ھر ل دەســــــتپکی . شــــــانۆنامکانی ئیپ کرەی

ە دەیویـست ھمــوو چمـک ڕۆمانـسیی نتوەییکــان و کارەکـانییو
ڕیالیزمکی ئتنۆگرافی ل سیمای پـرۆژە و سـینۆگرافیاکانی داماـت 
و تنھا ب فۆرم و ڕەنگ و ڕووناکی ئتمۆسفر و ڕیتمـی نـاوەوەی 
دراماکان برجست بکـات و دەیویـست سـمبۆلی ونیـی بـۆ ھـزر و 

ـــدۆز ـــان ب ـــانی دەقک ـــرۆک ناوەکییک ـــۆ ئم مبســـتیش . توەبی ب
ــایی و  ــی و ھمــوو پانت ئکترەکــانی لســر شــانۆ ل یکتــر دادەب
ـــــی ســـــمبۆلیزمکاندا  ـــــک و ڕوونک ـــــشی ل تاری ـــــنگی شانۆکی ژی
دەپچــــــایوە، ئمیــــــش ســـــــرەتای ناکۆکییکــــــانی بـــــــوو لگڵ 

  . ئکترەکانیدا ک بو جۆری ئیشکردنی کرەیگ قایل ندەبوون
یـــگ، وەکـــو شـــانۆیکی گـــشتگر و تواو یـــان ئم شـــانۆیی کرە

 نھــا لرەکی، تی ســپــل ب ــت، کدەکر ناســشــانۆ وەک شــانۆ پ
سنووری مودا گوزارشتئامزەکاندا نبـت، پـشت ب دەقـی شـانۆیی 
 ـنی وسترجب مترین وشک وە دەدات بی ئوت و ھستناب



 

نیکــــی بــــۆ ئم مبســــتیش، بــــۆ ئوەی و. شـــانۆییکانی بکــــات
 نـا دەبـاتڕوو، پ کانمان بۆ بخـاتڕەنگاوڕەنگی مانا و ھزرە گشتیی

لم . بر ئامازەکانی تـری وەک جسـت، ئامـاژە و جـووی ئکـتر
  . ییشوە ھر بۆ نموون، ل ھونری پانتۆمایم نزیک دەبتوە ڕگه

کرەیـــگ بـــۆ ڕوونکـــردنوەی دیمـــا و دیـــدە جـــودا و ناتبـــاکی، 
کاری، نر ھکـتی ئن و پانتـایی شـانۆ و جـووی دیمنو ،خش

ـــدا و ل  و ســـینۆگرافیاکانی دروســـت دەکـــرد و ل پـــشانگه ی تایبتی
ھر لو دەمیـشوە دەیویـست . شارەکانی بریتانیـادا پـشانی دەدان

قوتابخانیکی ھونری تایبت ب خۆی بکاتوە تا بتوانـت ل بنمـا 
مخوازەکــانی بــو بکــاتوە، بم لم ســرەتاییکانوە ھــزرە ڕیفۆر

لم بــــارودۆخدا، . ڕووەوە ھــــیچ پــــشتیوانییک بدەســــت ناھنــــت
ــایبتی ل ســاکانی  ــانی ١٩٠٤بت ــسۆری ئم دا لســر داوای ڕیژی

 دەچــت برلــین، بم شــوەییش ژیــانی ١٩١٢-١٨٥٦) ئۆتــۆ براھــام(
ــــدەن و شــــانۆی  ــــدەکات و ل لن ری دەســــت پــــون دیاســــپۆرای ھ
ئینگلیزی دوور دەکوتوە، بم ب ھیچ شوەیک لگڵ کسکی 
وەک ئۆتــــۆ براھــــام ڕــــک ناکوــــت، ئمیــــش شــــتکی ئاســــایی و 
چاوەڕوانکراو بووە، لبر ئوەی ئۆتۆ براھام مبندکی گرینـگ و 

ئۆتــۆ . پــتوی شــانۆیکی سروشــتگرایی ئودەمی ئوروپــا دەبــت
ۆگرافیای کارەک دەکات، ل کرەیگ براھام، ک سیری نخشی سین

دەرگامـان : "کرەیگیش ل وەمدا دەت" دەرگاکان کوان؟: "دەپرست
دەرەوەی ژوورەوە و چـــوون نی چـــوونشـــو یوەی ھئ ،ـــی ." نی

ئمیــش دەبــت پریــشکی ئو نــاکۆکیی گورەیی دەکوــت نــوان 
  .  کار بکنئۆتۆ براھام و کرەیگوە، ک ھرگیز ناتوانن پکوە

ــووردوودا گۆڤــارکی  ــگ ل ســرەتای ســانی ســدەی ڕاب کرەی
ەوە بــو دەکــاتوە، یکم ژمــارەی ئم )دەمامــک(شــانۆیی ب نــاوی 



 

. دا ل شـاری فلـۆڕەنس، ل ئیتایـا دەردەچــت١٩٠٨گۆڤـارە ل سـای 
گرینگیــی داوە ب تیــۆر و مــژووی شــانۆ و لم ) دەمامــک(گۆڤــاری 

ـــــگ گوتـــــ ئاینـــــدەی شـــــانۆ ب شـــــوەیکی : (وویتیڕووەوە، کرەی
ڕاســـتوخۆ ھمـــوو ئو شـــتان دەگـــرتوە، ک تـــایبتن ب شـــانۆی 

بب گڕانوە و لکـۆینوە ل شـانۆی کـۆن، زۆر گـران ... ڕابردوو
کرەیــــگ ھر لم ســــاندا، ) بتــــوانین شــــانۆیکی نــــوێ بخــــوقنین

دەدات ) الرتـیکۆمیـدیای دی(گرینگییکی زۆر ب چمک تیۆرییکانی 
بـۆ بـاس ) دەمامـک(و بۆ ئو مبستیش چند ژمارەیکی گۆڤاری 

و لکــــۆینوە و ڕوونکــــردنوەی بنمــــا تیــــۆری و پراکتیکییکــــانی 
ـــــی( ھر ل . و فیگورەکـــــانی، ترخـــــان دەکـــــات) کۆمیـــــدیای دیالرت

ـــسیش ل ســـای  ـــدن ١٩١٣فلۆرەن ـــونری نوان ـــۆ ھ ـــایک ب دا ئامۆژگ
 ناوبــانگکی نــونتوەیی گورە بدەســت دەکــاتوە، ئم ئامۆژگــای

دنت و ل ھمـوو ئوروپـاوە خونـدکار ڕووی تـدەکات، ھروەھـا 
، بم ل ســای )دەمامــک(دەبــت مبنــدی بوکــردنوەی گۆڤــاری 

  . دا، بھۆی یکمین جنگی جیھانییوە دادەخرت١٩١٤
ـــو ) ھـــونری شـــانۆ( کتبـــک ب نـــاوی ١٩٠٥کرەیـــگ ســـای  ب

دەکاتوە و لم کتبیشدا ھموو ھوڵ و تقال ھـونری و دیمـا و 
ــستاتیکای شــانۆوە  ــران و ئ ــارەی چاکــسازی و قی دیــدی خــۆی لب

کرەیگ لم کتبدا ئاوڕکی پـ ل ڕەھنـد و ڕەخـن ل . دەخات ڕوو
ــوبری  ڕــسۆر و ب ــانی شــانۆیی خــۆی، وەک ڕیژی ئزمــوونی داھن

 وتکی و بشـــک ل شـــانۆکانی ھـــونری شـــانۆکانی ئو دەمی
ــــــا دەداتوە ــــــۆ . ئوروپ ــــــدەیش تنھــــــا ب ئم ئزمــــــوون دەومن

شانۆکاران، جا ئو شانۆکاران، شانۆنامنووس، ڕیژیـسۆر، ئکـتر، 
ئامادەکـــــــاری جلـــــــوبرگ، نخـــــــشسازی ســـــــینۆگرافیا و کـــــــارە 
 ،خش و گرینـگ نیـیوەی شانۆ بن، سوودبکانی تری پشترییھون



 

ۆ بینران و ھموو ئوانیـش گـرینگ، ک دەیانوـت ئاسـتی بکو ب
ئوەی . بینین و چژی خۆیان بـۆ کـارە شـانۆییکان بـرەو پـ بـدەن

شایانی باس ئم کتب بۆ یکمجار ب زمـانی ئمـانی و ل برلـین 
ل شوەی نامیلکیکی چـل الپڕەییـدا بـو کـراوەتوە، بم دواتـر 

 کاری لسر کردووە و ل ھموو ڕوویکوە کرەیگ ب بردەوامی
  . دەومندی کردووە و چندین بشی تری بۆ زیاد کردووە

ــــــی لو  ــــــر نی ــــــنری شــــــانۆ ھیچــــــی کمت ــــــگ، بی ل الی کرەی
ــادەبوونی  ــارە ھونرییکــان دەخــوقنن، ببــ ئام ــدانی ک ھونرمن

بر بینران، داھنانی شانۆیی ل شتکی بۆش زیـاتر ھیچیتـر نیـی، ل
 ـــــت و بنـــــد وەردەگرھ ران بوە کرەیـــــگ ئامـــــادەبوونی بیـــــنئ
ــت ــدا، دەزان ــامازکی گرینگیــشیان لنــوان شــانۆ و ھــۆی بینران . ئ

ھر لبر ئوەیــش لم کتــبدا، چنــد دیــدار و گفتوگــۆیکی قــووڵ 
 ر چیــی لبیــن وەی، کبارەت برانــدا؛ ســــوان ڕیژیــسۆر و بیننل

 ــــت و بتی شــــانۆ دەوــــایب چ شــــوەیک دەبــــت ھونرمنــــد، بت
ڕیژیـــسۆر، ک نووســـری نمایـــش شـــانۆییکان، بگـــات ئاســـتکانی 
. ڕەزامنـــدی و تگیـــشتن و کـــاردانوەی بیـــنران، لخـــۆ دەگرـــت

کرەیگ لو بوایدا بووە، ک بینری شـانۆ دەیوـت زیـاتر لسـر 
نـگی بھـا شانۆکان شت ببینت، وەک لوەی گوێ بگرـت و ل ڕوا

ســــمبۆلیی ونییکــــانوە گرینگــــی ب ھســــت گــــشتییکانی کــــارە 
ــدات، نک ل ڕگــه ــانوە شــانۆییک ب ــای وشــ و پیڤک ھر . ی مان

 ـــدگای نمایـــش ـــانیش شـــانۆ ل مســـلکانی دی لســـر ئم بنمای
ــت م ڕووەوە دەوە، لتــۆدەب ــایش ســمایکی : "شــانۆییکاندا ک نم

ـــــوبر گکی شـــــانۆی ســـــمبۆلیدا و ل ژینگیکـــــی ســـــمبۆلیی ل جل
کتـــبکیش زۆر فـــراوان و لچنـــدین بشـــدا، گـــرفت " سمبۆلیـــشدا

ـــدی شـــانۆ  ـــدیی ھونرمن ـــانی شـــانۆ و پیوەن ـــی و تورییک کردەی



 

وە، بـۆ نمـوونی شانۆوە ڕوون دەکـاتران و پرۆسشانۆ و بینب :
ی شـانۆ، ھونرمندانی شانۆ و داھاتوو، ھـونری نوانـدن، ڕیژیـسۆر

 ،ــووک ــدە، ئکــتر و شــانۆی ب ــوا ب ئاین ســینۆگرافیا و جــوو، ھی
توژم کوشـــــــــــندەکانی شـــــــــــانۆی ھـــــــــــاوچرخ، شـــــــــــانۆنام و 
شانۆنامنووســــکان، شــــانۆ ل ڕووســــیا و ئمانیــــا و بریتانیـــــا، 
دیـــدارەکانی پـــسپۆری شـــانۆ و بیـــنر، بیـــنر و ڕیژیـــسۆری شـــانۆ، 

ـــــــسپیرد ـــــــایی ل شـــــــانۆنامکانی شک ـــــــانی تارم ا، ک ل تارماییک
ـــۆ  ـــدکی کردەیـــی و ئـــستاتیکیی ھی، ب شکـــسپیریش دەدوـــت، دی

ل ماکبـــــسدا، : (دەکـــــات) مـــــاکبس(نمـــــوون بم شـــــوەی باســـــی 
ئتمۆسفری تراجیدیاک، ل چی و ھزی نھنییکاندای، لبر ئوە 
دەبت شوازی نواندنیش ھزکی گورەی ڕاز و نھنی بیخوقنـت، 

ەی ئو جوانیییش دەبخشت بم تراجیدیا پ ل نھنیـی و ئو ئو
کـــانو تارمایی ـــسنوورە، وشـــب راپاگیرییســـ . ی، کو وشـــانئ

ــــشی ل ســــبری  ــــت، ئو تارماییانی ــــان ناب ــــان لی ــــز گوم ھرگی
نھنییکاندا دەجوونوە، ئمان توخم سرەکییکانی پ ل ترسـی 

 ڕبـازی ڕیـالیزم و ئکـتریش، بشـکن لو ، ھروەھـا)تراجیدیاکن
ــدین  ــش چن ــبدا باســی کــردوون، ئم  توەرانی م کتی لوەرانت

ئم . بش و توەری تــر و توانینــی تیــۆریی جــوودا دەگــرن خـــۆ
ھونرمندە، ل چندین شونی ئم کتبدا، ئوە دووپات دەکاتوە، 

ـران دەکن و فیکـری ک ڕیژییکی خراپ و نواندنکی نـزم، شـانۆ و
کرەیـگ ب کتـبکی مبسـتی ئوە بـووە، . نووسـریش دەشـونن

ک ئوە بخـــات ڕوو، چـــۆن شـــانۆ ل سروشـــتگرایی و واقیعییتـــی 
ــا و  ــۆ ســر بنم ــتوە ب ڕــت و بگ ــاری ب ــدەھم ڕزگ ســدەی حڤ

  . چاوگ شیعرییکانی شانۆ و شانۆیکی شیعری



 

ـــبی دوای ئزمـــوون  م کتـــگ ئ ـــارکی دوورودـــژ و کرەی و ک
ملمالن و بڕوەبردنی شـانۆ گورەکـانی ئوروپـا نووسـیوە، لبر 
 وروپـی بـوو، خۆیـشی جـگوەی شـانۆی ئوەی ئاگاداری بزووتنئ
ل بریتانیــا، ل ئیتایــا، ئمانیــا و ڕووســیا و لگڵ ڕیژیــسۆرەکانی 
ئو دەم، بـــــــۆ نمـــــــوون ئۆتـــــــۆ براھـــــــام، مـــــــاکس ڕاینھـــــــارت و 

ڤسکی کـاری کـردووە، دەیزانـی گرفتکـانی شـانۆ ل ڕووی ستانیسال
چـی دای کوێ و ل وە لکنیکوەبردن و ھزر و تڕیش . بکـبکت

ــــــدە و  چکــــــردنوە و کــــــورتکراوەیکی ئو ئزمــــــوون دەومن
چارەســـرە بنڕەتییکــــان،  دەستنیـــشانکردنی تنگژەکـــان و ڕگــــه

پـشکوتن گورەکــانی ھاوکـات گونجانــدنی ھـونری شــانۆی لگڵ 
ی ئوروپی، چ ل ڕووی تکنلۆژیا و چ ل ڕووی ئابووری  کۆمگه

  . و باروودۆخ کۆمیتییکانوە
ــۆ ھــونری  ــۆری ب ــت پناســیکی تی ودا دەیــب م کتــگ ل کرەی
شــانۆ بکــات و ونیکــی ڕەھــای ل دەرەوەی چمککــانی نتوە و 

 ھیـوادارم ئوەتـان ل یـاد بـت، (ڕسا تقلیدییکانوە پ ببخشت 
ک مـــن باســـی شـــانۆ دەکم، ب ھـــیچ شـــوەیک مبســـتم شـــانۆی 
ئینگلیزی نیـی، ھروەھـا ئو شتیـشی ب شـانۆی فڕەنـسی نـاوزەد 

کـراوە، مبستیـشم ئوە نیـی، ک خکـی ئامـاژەی بــۆ دەکن؛ ئوە  
ی شــانۆی ئمــانی، ئیتــای، ســودی یــان ڕووســیی، ھمــوو شــانۆکان

یزمانـــدا جیاوازییـــان ھ نھـــا لکن و توە، ... دونیـــا چـــۆنیدوای ئ
ک شــت ھ و بمانــا و ڕگرەکــان، ل ھر شــونک ! ی داخ جگــه

ھروەھـا ئم ھونرمنـدە ) ی پکنیـن بن، ھر یک، ئمیش جگـه
ب چــــاوی گومــــان و دڕاوک و دوودیــــیوە دەیــــوانیی ھمــــوو 

ـــا ـــش ھمووشـــیانوە شـــانۆی شـــانۆکانی ئوروپ ـــا، لپ  و ئمریک
کرەیـگ ن . ئینگلیزی، لبر ئوە ھمیـش لگیـان ل کـشدا بـووە



 

 ــرا، ن ــدا پــشکش دەک خــانووبرەی شــانۆکان، ن ئوەیــش، ک تیای
ئکترەکانی و ن ئاستی نواندنکیان،ن ڕیژی و ن ڕیژیـسۆرەکان، 

نـدە ھونکاری شـانۆ و کارمت کرنانبـووەتدڵ نکانیـشی بریی .
پویـست ئکـتر وەالوە بنرـت و (کرەیگ ب ڕاشـکاوان گوتـوویتی 

بـــا ئو شـــتیش ب -لبـــری ئو شـــتکی تـــری بـــ گیـــان دابنرـــت 
 بـــووک نـــاوزەد بکرـــت، ئمیـــش تـــا ئو کـــاتی خـــۆی -ســـوپر

  ) ناوکی باشتر دەدۆزتوە
یش ک دەچــوون ی ســرنج، تنــانت ئو بیــنران ئوەی جگــه

ی ستایش و ڕەزامنـدیی ئو نبـوون، بکـو  ئم شانۆییانوە، جگه
ـــــی ئو بیـــــنران بتواوی  ـــــرد، ک زەوق ـــــۆ ئوە دەک ـــــاژەی ب ئام
شـــوندراوە، بـــاش و خـــراپ لیک جیانـــاکنوە و تنھـــا بـــۆ کـــات 

کرەیگ چندە گرینگیـی . بسربردن و خۆدەرخستن دەچن بۆ شانۆ
ـــری  شـــانۆنامکان دەدا، ھنـــدەیش مســـلکانی تـــر، ب دەق و فیک

نواندن، ڕووناکی، جووی جست، ڕەنگکان، مۆسیقا و سینۆگرافیا 
جــوو ل پانتـــایی شـــانۆییکدا . پــگ و گرینگیـــی خۆیــان ھبـــووە

تـوخمکی ب بھــا و ڕیژیــسۆریش خــای پگیــشتن و ناوەنــدگرایی 
ـــوان جـــوو نکگرتـــووی لکـــی ییکـــووە و ی ، ســـرچاوەکانی ب

ھر لم دەروازەییــشوە . ڕوونــاکی و پانتــایی شــانۆدا خوقانــدووە
ت ناوەنــدکی درامــاتۆرگی مــۆتیڤ  جـوونوە فیزیکییکــانی کــردووه

شــــانۆ بــــۆ کرەیــــگ بنمــــا قــــووڵ و ســــرەکییکانی . شــــانۆییکان
ھست و سـۆز ل . گڕاوەتوە بۆ سما و جوونوە ڕیتمئاساکانی

ــــــان ــــــی فیکــــــری و ســــــتراکتورکی ھونریــــــدا ل بنماک ی یکیک
بریککوتنکی بردەوامی بھزدان، ئم بریککوتنیش بینران 

من بوە قایل نابم، ک ون و . (ل پرۆس ھونرییکدا کۆدەکاتوە
دیمنی سینۆگرافیاکم تنھا ل شـانۆنامکوە سـرچاوە وەربگـرن، 



 

وە، ک شـــانۆنامک ل ئندـــشمدا بکـــو دەبـــت لو دیـــد و فیکـــرە
  ).دروستیان دەکات

کرەیگ ب ھموو شوەیک دژی شانۆی نـاتورالیزمی و واقیعـی 
ـــا و  ـــن و ھم ر وـــردە ب ـــای دەب ـــدا، پن ـــاتر ل کارەکانی ـــت، زی دەب
شانۆیک، ک لسر بنماکانی بینین ڕۆنراوە، نک لسر گوگرتن 

 دەیویــست ئکترەکــانی ببــن لبر ئوە. و گــانوەی چیرۆککــان
 ــــتیش ببســــتی جو ڕەنــــگ و دەنــــگ، جــــوو ــــھ ک لشــــب
تواوکری ون گشتگرەک و توخمک ل توخمکانی سـینۆگرافیا و 

ھر لبر ئوە ھــــــــانی ئکترەکــــــــانی دەدا، ک دوای . ڕوونـــــــاکی
ــدەن بھــۆی  ــدن و گیــشتن ب ئاســتکی بــا، ھوڵ ب خونــدنی نوان

رک ب شت نبینـراو و وناکراوەکـان بـکن و  توە دهجووی جس
 شــت ســتیش لبن؛ مــک ــدا ب گی لــام ــراو م وەکــو شــتکی بین
 ســــــــتدا بن ل ن، کجۆراوجــــــــۆران ــــــــنو وناکراوەکــــــــان، ئو
 ک بـت نشک دەیانبینچاوی م ر بکتگیراون، ئوە ھشاراوەیی

 بۆ دەبـات بـ ئوەی بیریـان چاوی ڕاستقین، ل نواندنیشدا پنایان
ل بکاتوە، ئیتر ل جووی ئندامکانی جستدا برجسـت دەبـن 
و بۆ ئکتر دەبن ب چوارچوەیکی ھـونری و بـۆ بیـنریش دیـوە 

ئگر : (کرەیگ لم ڕووەیشوە گوتـوویتی. ئستاتیکییکی نواندن
ی تیا دەکـات، ئلم جوو ت، کب و دەریایزا ئو فئ وا جـوو

حز دەکم ئامــاژە بــۆ ئوە ... ئاســمانی مۆســیقای تیــا دەگوزەرــت
تنــانت ... بـکم، ک ھمــوو شــتک ل جــوووە ســرچاوە دەگرــت

مۆسیقایش، دەموت ئوەیشتان بنموە یـاد، ک خـوای گورە ئو 
ی  توانــــایی پــــ بخــــشیوین، وزە و توانــــا گورەکانمــــان ل ڕگــــه

ری بکیــن؛ ھمــوو شــانۆکانیش، ل ڕۆژھتوە بــۆ جــوووە دیــا
 می مرۆڤ، ئستی جوە دروست بووە، جووجوو ڕۆژئاوا، ل



 

ب بوای کرەیگ، مـرۆڤ ک دەژی و /.../) ئم ڕاستیی باش دەزانین
ی جـــوو ســـمبۆلئامزەکانوە و لنـــو  کـــار دەکـــات تنھـــا ل ڕگـــه

، ئو نوانیـــش، ک ســـمبۆلکاندا ھســـت ب بـــوونی خـــۆی دەکـــات
ــــانن ــــای ســــمبۆلکان دەکن، نوە برز و گورەک . ھســــت ب بھ

سمبۆل شتک نیی، ک تنھا ل شوازەکانی ھونردا ھبـت، بکـو (
ل ڕەگوڕیــشی ھمــوو ژیانــدای؛ ئــم نــاتوانین وا لم ژیــان بکیــن 

ـــه ـــا ل ڕگ ـــا بـــژی، تنھ ـــت تی ـــرۆڤ بتوان ی ســـمبۆلکانوە ئوە  م
  ) ین، ک ئم ب بردەوامی بکاریان دەھنیندەک

 ب میــشھ رنیزم بـووە، ککـی مـۆدمئ کی بکرەیـگ قوتـابیی
ت  توە و گیشتووه مژووی شانۆ و زانستکانی شانۆدا قووڵ بووه

ـــاتیڤی جیـــاواز ـــوێ و ئترن بگومـــان ئکترەکـــانی . برئنجـــامی ن
ئم ھونرمنـدە برجسـت کرەیگ نیاندەتوانی دیدە ھونرییکی 

 ــــنتیی شـــانۆکان بکۆشــــکی پادشـــای شیاندەویـــست لن و نبـــک
ــوون و . خــوارەوە ــنران ب ــانی ئو ســردەم، ئکــتری بی ئکترەک

خۆیان ڕیژسۆر و ئکـتر بـوون، ھمـوو ئـاماز و پداویـستییکانی 
تری شانۆ ل برژەوەندی و خزمتی ئواندا کاری دەکرد، ئمیـش 

گدەگونجالکانی کرەیگ ننـدە . ڵ پرینسیپوە چوانچپکرەیگ ب
دژی ئکــتر دەبـــت، ھنـــدە گرەکـــی بــووە کـــۆرس لســـر شـــانۆ 
بکاربھنــت و ل ونیکــی ســمائامزی بکــۆمیی گۆریۆگرافیــدا 

دا ئوەی دووپـــــات ١٩٠٩ل یاداشـــــتکانی ســـــانی . بیانجوونـــــت
ر بتواوی دووربـخموە، بم ھیواخوازم ئکت(توە، ک  کردووه

، دەمـامکیش بھـایکی )کۆرسی دەمامکپۆش لسـر شـانۆ بھـموە
 وەی سیمای دەموچـاویش ببووە؛ شاردندی بۆ کرەیگ ھتمتایب
دەمامـک مانــای شــاردنوەی ھمـوو شــت خودگراییکــانی ل پــشت 

ئو دەمامـک بـۆ . توخم گردوونی و ھتا ھتاییکانوە گیاندووە



 

ســمبۆلوە /ڕیــالیزم ل پــشت ھــونر/مانــای ئوە بــووە، ک سروشــت
  . بشارتوە

کرەیــــگ ل ئنجامــــدا ناچــــار دەبــــت ب تواوی دەســــتبرداری 
ئکترەکانی ببت و لبـری ئوان، بـووکی گورە بکـار بھنـت، 

ڕەوشکی شاعیریی سیر دەبینم، ئو : (لم ڕووەیشوە گوتوویتی
ـــــووکن ڕۆ ـــــنن، ب ـــــگرد دەبی ـــــان ب شـــــوەیکی ب ـــــی دیمنک 

ــــان نیــــی؛  ــــترە ڕاســــتییکان ئو توانایی بشــــوەیک زۆر ل ئک
). بووککان ئوەی پیان دەسـپردرت، ببـ کم و زیـاد دەیـکن

کرەیگ بووک وەکو شتکی پ ل ڕاز و نیاز دەبینت، ک بوونکی 
دا ھمـــــــــاگلی ڕیـــــــــالیزمی و بینـــــــــراوی ھی، ل ھمـــــــــان کاتـــــــــ

برجســــتکردنی خونـــــک بـــــووە بـــــۆ ئو، ک ھـــــیچ ئکترـــــک 
و ئاستئ یتوانیوە بگاتکی یۆتـۆپیی بـۆ . نی دونیـایـنو بـووک

ئو دەستبر دەکرد، ک سـنووری گمکـانی ب شـوەیکی تـر بـۆ 
  . دادەڕشتوە

کرەیــگ گیــشتبووە بوایکــی پــتو ک ھمــوو جــۆرە شـــتکی 
ـــالن بـــۆ دانـــان و لکـــۆینوەی ڕـــکوت و ڕا گـــوزاری و دوور ل پ

وردەوە، دوژمنـــی ھـــونرە، ھر بـــۆی پۆژەکـــانی خـــۆی ب وردی 
بۆ ئو ل پش ھموو شتکدا، بوونی مـرۆڤ . پالنی بۆ داڕژرا بوو

لســر شــانۆ، ک ھگــری دیمــا و بۆچــوونکی خــودگرایی، دەبــت 
ــــــشکنرت ــــــشدا ک ل. بتواوی تکب دا ب ١٩٠٧ ســــــای ل باسکی

ــشانی  ــتر و ســوپر(ناونی ــت-ئک تی، باســی )ماریۆنەوە نووســیوی
ئوە دەکــات، ک چــۆن لبــری ئکــتر، بــووکیک لژــر دەســتی 
ڕیژیسۆردا ملـکچ و قـایل و فـۆرمی خـۆی بپـی ئو پـالن وردەی 
ـــادا،  ـــی جـــوان و ب ـــت و ل ونیک ـــاریکردووە، وەردەگر ـــۆی دی ب

ئم جــــــۆرە فیگــــــورانیش .  برجســــــت دەکــــــاتجوونوەکـــــانی



 

)نھـــیچ ) بـــووک راوە و بک دامـــاراییمـــوو جـــۆرە خـــودگھ ل
ـــی ـــد نی ـــووکنی . کاتکیـــشوە پابن ـــنی ئم ب ـــگ خـــۆی و کرەی

 ـــوون ـــان، دەب ـــردن بری ـــشاوە و بو برگ ســـپییانوە، ک دەیک ک
. لخـۆ دەگـرتفیگوری پ ل ڕاز و نیـاز و سـیمایکی نھنیئامزیـان 

کرەیگ بۆ دروستکردنی جلـوبرگی ئکـتر و بـووک گورەکـانی، 
ئاماژەی بۆ کاریگریی جلوبرگی گرکی کۆن و میسری فرعونی 

ئم . ل الیک و چین و ژاپۆن و ھندستان ل الیکی ترەوە کـردووە
کاریگرییانیش پکھاتیکی جودا و کـۆکردنوەی کولتوورەکـان و 

وتنقانـدووە دوورکوەی خوکانقلیـدییز و تتئـامڕوا شت وە ل
ــان دروســت  ــانی بــۆ بووکک ــدا ســمبۆلکی گریم ــان کات و ل ھم

  . کردووە
کرەیگ ب دید و دیما ھونرییکانی نزیک دەبتوە ل ھونرکی 
ــــوونوە پکھــــاتووە، بووککانیــــشی  ــــشتگر، ک ل ڕیــــتم و ج گ

 و شــانۆیکی ئوەیخــۆ دەنگــدانکی خواوەنــدی لســیمای بــوو، ک
مگ ل ـــ ـــی پ ـــۆ ئو دەبـــوون خونک ـــرت و ب بووککـــانی . دەگ

کرەیگ بوون ئامازی گیاندنی ئو جوونوەیی، ک ل دەرەوەی 
  . زەمن و شونکانوە دەھاتن و دیدکی ڕەھای سمبۆلییان ھبووە

یکانی ل کرەیگ ب شوەیکی بردەوام پانتایی و ژوورە شانۆی
پرۆســیکی ئزموونگریـــدا دەگــۆڕی، گۆڕانکارییکـــانیش ئـــامازە 
ــاکی،  بکارھنراوەکــان، ســینۆگرافیا، ئکــتر، بــووک، ڕەنــگ، ڕوون
مۆســـــیقا و پانتـــــایی شـــــانۆی دەگـــــرتوە، بـــــۆ نمـــــوون داھنـــــانی 
سیــستمکی بــزۆزی پردەکــانی قــوویی و ئمــال و ئوالی شــانۆ، 

ــــاکی و ــــومرجی ڕوون ــــانی ھل ــــاو( بکارھن ــــدانوە و ) ئ ــــۆ ڕەنگ ب
ــاکی؛ ئمیــش ل پنــاوی شــکاندنی ئو  ــشکی ڕوون چکــردنوەی تی
وەھـــــمی شـــــانۆی ڕیــــــالیزم و ســـــینۆگرافیا سروشــــــتگراییکان 



 

دروســـتیان دەکـــرد و دەیویـــست شـــانۆیک ڕۆبنـــت، ک ل ھمـــوو 
  . شتک پاکژ بکرتوە و زیاتر ل ڕۆحی سماوە نزیک ببتوە

ونگـــر، : ھونرمنـــدکی فـــرە بھـــرەی لھـــاتوو بـــووەکرەیـــگ 
ونکش، ڕەخنگری شانۆ، ڕۆژنـامنووس، نووسـر، مۆسـیقاژەن، 
نخشسازی سینۆگرافیا و ھونری ڕووناکی بووە و ل ھموو ئم 

ـــــووە ـــــمن ب ـــــشدا مامۆســـــتایکی دەگ ئم توخمـــــانی ل . بوارانی
برز و ب دیقتکـی توە و لسر ئاستکی  نمایشکانیدا کۆکردووه

ھنــــدک ل . ورد و ب لزانینکــــی بھاوتــــا برجســــتی کــــردوون
ڕەخنگــر و پــسپۆرەکانی شــانۆ ئوە دووپــات دەکنوە، ک کرەیــگ 
شــاعیری شــانۆ بـــووە و توانیــویتی ل ھــیچوە دونیـــایکی گورە 
ــــردووە، ھر بم  ــــان ک ــــاکی و ڕەنگک ــــت، گمی ب ڕوون نقبخو

 خانووبرەی بسنووری لسر شانۆکان ڕۆنـاوە، گمی کۆشک و
ت بر پردە و ب پردەی ئاسایی، موداکانی شانۆی  پنای بردووه

توە و دیمنکـــــان ل جـــــوو و گۆڕانکـــــارییکی  قـــــووڵ کـــــردووه
ـــوون ـــدا ب ـــانی پردە . بردەوام ـــد ب بکارھن ـــستمکی تایبتمن سی

ن و لنــو ڕوونــاکی و دادەھنــت؛ بــۆ نمــوون پردەکــان بــزۆز بــوو
سـبردا جـووونتوە و فـۆرمی ھمچشـن و ژووری جیــاواز و 
شوازی ئندازەیی خوقاندووە، ئمیـش دەبـت بنمـایکی گرینگـی 

ــــاکیش تواوکری . پرۆژەکــــانی ــــانی ســــرچاوەکانی ڕوون بکارھن
چاوگکـــــانی . پردە بزۆزەکــــانی ئم سیــــستم ھـــــونریی بــــوون

ەیکی بربو و ل ھموو ئاستکانی سر شانۆدا ڕووناکی ب شو
بکارھاتوون؛ لژر تختی شانۆوە، لسـر دوو پـردی تایبتمنـد 
ل نزیـــک پـــشوەی تخـــتی شـــانۆ و لمـــال و ئوالی التنیـــشتی 

  . شانۆکیشوە



 

گرەیگ بـوای ب دواڕۆژ ھبـووە، بم ئامـادەیی ئوەیـشی تیـا 
 سازش بکات و ب ـت و بووە، ککـان قایـل برجلومھ ک لندھ

مـن لو بـوایدام، : (کار بو ئامازان بکات، ک ل بردەستدا بوون
 بــــبــــواری شــــانۆدا، ب ــــک ل رــــت بتــــوانین ھون ــــک د ڕۆژ ک
بکارھنانی دەقـی شـانۆیی نووسـراو و ببـ پنـابردن بر ئکـتر 

ــوایدام  ــشدا لو ب ــست ئــم بخــوقنین، بم لگڵ ئوەی ک پوی
بپـــی ئو ھلومرجـــانی بۆمـــان ڕەخـــساوە، لســـر کارەکانمـــان 

ــین ــی توژمکــی ) بردەوام ب ــووە بنمــایکی گرینگ ــدک دواتــر ب دی
ئزموونگری و الی زۆربی شانۆکارەکانی دونیا، ھر ل ئـاڕتۆوە 

  . تا دەگات گرۆتۆڤسکی و بروک کاریان لسر کردووە
ازەی بۆ شانۆ شـتکی تـری ھنـای ئـاراوە، کرەیگ بم دیدە جیاو

ک دواتر بووە ناوەندکی گرینگی تیـۆر و لکـۆینوە شـانۆییکان و 
دەستپکی پتوی بـۆ لکـۆینوە سـمبۆلیزم و مۆدرنکـانی درامـا و 

  . ھونری شانۆ و داھنانی زاراوەگلکی نوی شانۆیی کردەوە
اپۆنیـدا، بانگشـی کرەیگ بۆ نموون لژر کاریگریی شـانۆی ژ

ــــتر و  ــــتردا، ئک ــــوان ڕۆڵ و ئک نــــی ل ــــی فراوان جــــۆرە دابانک
ــــۆرە شــــانۆ  ــــشت ل تی ــــر بر ــــستمک دوات ــــرد؛ سی ــــدا، دەک بینران

  .توە داستانییکیدا جختی لسر کردووه
ــگ دەیویــست ل بــواری شــانۆدا بدەســتی بھنــت،  ئوەی کرەی

شــــــانۆی وە لــــــن ــــــالیزم و شــــــکاندنی وەھــــــم و دوورکوت کی ڕی
. سروشــــــتگرایی و پــــــشتکردن بنمــــــا دەروونناســــــییکان بــــــووە

ـــــان و  ـــــستاتیکای داب کی ئدەســـــتپ ن بـــــر ـــــشی دادەن نمایشکانی
کرەیـگ ب . خوقاندنی شانۆیکی شیعرئامزی ونیـی و فرەڕەھنـد

ی بکارھناوە، بم )نامۆبوون(بیست ساڵ بر ل برشت تکنیکی 



 

 ب شانۆیکی دیـالکتیکی نبـووە، بکـو زیـاتر ل الی ئو سبارەت
ـــووە . فـــۆرمکی شـــانۆیی گـــشتگر و ئـــستاتیکیی تواوی لخـــۆ گرت
ـــی ـــیککی کرەیـــگ وەردەگرـــت و ل بنمـــا ڕەخنی -برـــشت تکن

ــالکتییکی خــۆی  ــاوتی پرۆگــرام سیاســیی دی مژووییکــانوە ئ
ــت پــشوە و زاراوە ــاتر دەچ  و چمکــی دەکــات و ھنگــاوکیش زی

  . دادەھنت) نامۆبوون(
ــت،  ــاتورالیزم دەب ــالیزم و ن ــگ دژی شــانۆی ڕی  ھرچنــدە کرەی
 ـــت و ل ـــسکی دەب ـــۆ ھوکـــانی ستانیسالڤ بم ڕزکـــی زۆری ب
شـــانۆی ھـــونری مۆســـکو، ل پرۆژەیکـــی ھاوبشـــدا شـــانۆنامی 

ستانیسالڤــسکیش ب چــاوی ڕــز ســیری . ھاملــت پــشکش دەکن
. ووە و وەکــو بلیمتکــی بــون ئامــاژەی بــۆ کــردووەکرەیگــی کــرد

دا نووســیویتی ١٩٠٩ستانیسالڤــسکی ل یکــک ل نامکــانی ســای 
ماوەیکی درژ دەخاینت تـا ل کرەیـگ دەگیـن، لبر ئوەی ئو (

نیو سدەیک ل پش زەمنکی خۆیوەی، ئو شاعیرکی گورە 
)  بسلیق و پ ل زانیارییو ھونرمندکی برزە و ڕیژیسۆرکی

چنـدین جـار تیـشک دەخـات ) ھونری شانۆ(کرەیگ ل کتبکشیدا 
ســـر ھوکـــانی ستانیسالڤـــسکی و شـــانۆی ھـــونری مۆســـکۆ و 

ـــت نـــاوە؛ : (/.../ دەدەســـت ھورەی بکی گستانیسالڤـــسکی، شـــت
ــوە نیــیکی بازرگــانیی پھــیچ ســیمای زرانــدوە، ککی دامشــانۆی ...

ھ وە، کو دەروازەیل ،یــــی ھ ــــازی واقیع ــــوای ب ڕب روەھــــا ب
بھۆی ئم ڕبازەوە دەتوانت ڕاڤی ژیـانی سـیکۆلۆژی کـارەکترە 

نیـی موام بندە من برچکان بکات، ھروەھـا کرەیـگ ) شانۆییھ
 ،یی ستانیسالڤــسکی قوتابخــانشــانۆک وە دەکــات، کئامــاژە بــۆ ئ



 

 و بدرژایــی ســاڵ کاتکــانی خۆیــانی تیــا ھر لبیــانییوە تــا شــو
بســر دەبن، تنھــا چنــد ھفــتیک نبــت ک پــشووی ھاوینیــان 

یھ) . وە، لکر شـــــانۆیھ ریتانیـــــا، دەتوانیـــــت بچیـــــتب م لب
ھمــوو ڕۆژەکــانی ســادا، ل تنھــا دارتــاش و ڕیژیــسۆرک و چنــد 

ستان شـو و موچخۆرک زیاتر کسی تـر نابینیـت، شـانۆکی کۆنـ
  ). ڕۆژ پە ل خک

دا چوار جار سردانی مۆسکۆی کـردووە، ١٩٠٨کرەیگ ل سای 
بم شـــوەییش یکم گفتوگۆکـــانی شـــانۆنامی ھاملـــت دەســـتی 
پکردووە، نمایشکیش بۆ یکمجـار دوای چـوار سـاڵ، ل ھشـتی 

ـــگ . دا پـــشکشکراوە١٩١٢مـــانگی یکـــی ســـای  لبر ئوەی کرەی
ل مۆســـکۆ نـــامنتوە، دیـــد و پالنـــی ڕیـــژی خـــۆی بـــۆ بردەوام 

 ــۆی دەخــات ــاتوە و ستانیسالڤــسکیش ب ستانیسالڤــسکی ڕوون دەک
ستانیسالڤـسکی ھوـی داوە لو . بواری جبجکردن و پـراکتیکوە

ســـنوورەی ک بۆیـــان دیـــاریکراوە ھـــ گـــشتییکانی دیـــدی ڕیـــژی 
یمــا و دیــدە کرەیــگ، جــ بجــ بکــات، ھنــدک جــار ناچــار بــووە د

کردەییکانی کرەیگ چ بکاتوە تـا لگڵ ھلومرجکـانی ئوان و 
ئوەی شــایانی باســ . بیــنران و توانــای ئکترەکانیــشیدا بگونجــت

ــانکۆف لم پــرۆژەیدا، وەک یاریــدەدەری کرەیــگ،  مایرھۆــد و ڤاخت
  . کاریان کردووە

زا ت بر پردەی ل کـــــان کرەیـــــگ ل ھاملتـــــدا پنـــــای بـــــردووه
دروســتکراو؛ ئم پردان بپــی ئامــاژە و سیــستم تایبتمنــدەکی 
کرەیگ ب شوەی تاک، یان کـۆ جـووونتوە، ھـاتوونت پـشوە، 
ـــا بو  ـــرەوە ت ـــو یکت ن تدواوە، چـــوون تڕاونوە، گتـــوون الر ب



 

شــــوەی جۆرەھــــا ژوور و پانتــــایی و شــــوە و شــــوازی جــــودای 
ــــگ. دەســــتبر کــــردووە ــــادە کرەی  ب دوو ســــاڵ ئم پردانی ئام

کردووە، بم ھر لگڵ یکم شوی نمایشکردنی ھاملتدا، لبر 
 ــــاوەت ــــووی داڕم ــــانی پردەکــــان، ھم ــــران بکارھن قورســــی و گ

  . خوارەوە بۆ سر شانۆک و ڕوخاوە
کرەیگ گرەکی بووە ھاملت وەکو مۆنۆدراما برجسـت بکـات، 

 بیــنران کــارەکتر و کش و ژیـــنگی ئمیــش مانــای وابــووە، ک
کـش و . شانۆنام و تکای ڕووداوەکان ب چاوی ھاملتوە ببیـنن

ـــت لســـر  ھامل ی، کـــان ـــدنوەی ئو دیمن ـــاوازییک، ل خون جی
ئایا ھر ب : شانۆ نیی، دەکوت نوان کرەیگ و ستانیسالڤسکییوە

لتوە بخـرن ڕوو؟ چاوی ھاملت و ل ڕوانـگی دیمـا و دیـدی ھـام
 ب نـانو دیمـت ئدەب ک ـی وایـر و پخت نستانیسالڤسکی دە

کرەیــگ بۆچــوونکی تــری . شــوەیکی ڕیــالیزمی برجســت بکــرن
ـــۆرمکی ســـمبۆلیزم و  ـــانیش ل ف ـــت ئو دیمن ـــت دەب و دە یھ
ونیی و دوور ل ڕیـالیزموە بخـونرنوە، چـونک ڕۆحـی ھاملـت 

 میـــش؛ ھیــــزی ھھکی بکانـــدا ئامــــادەبووننمــــوو دیمھ و ل
 نھـــــایی و چارەنووســــــــــاتی ت ـــــش دەیوـــــت زیـــــاتر دووپ بمی

کرەیگ ھاملت بتنھـا ل دونیـایکی . تراجیدییکی ھاملت بکاتوە
ــاتر  ئاتوونیــدا دەبینــت و ھمــوو دەوروبرەکیــشی ل مگلــک زی

کی پادشــا ئــاتوونی بــوون، پردە کانزاییکــانی کۆشــ. ھیچـی تــر نــین
پادشــــا و شـــــاژن ب برگکـــــی ئـــــاتوونییوە لســـــر عرشـــــکی 
ئاتووینش دانیشتوون و عباکی سر شـانی پادشـایش، ک ل زـر 
و زیوودا بریسکاوەتوە، ھندە گورە بـووە، ھمـوو سـر تخـتی 



 

ئم عبا ئاتوونیی چند کونکی لـرە و لوێ . شانۆکی داپۆشیوە
ــــــد ــــــاوان و ت ــــــک ل پی کری یوە ســــــکر کــــــونھ ــــــووە، ل ا ب

ت دەرەوە، بم شـــوەییش دەســـت و  دەســـتوپوەندەکانیان ھـــاتووه
دیمنکیـش . پوەندی کۆشکیش لنو ئو زر و زیوەدا بزر بوون

ب ســـــدای شـــــیپورکی گورە، ک پادشـــــا قـــــاو دەدات، لســـــر 
لــــــت لم دونیــــــا ھام. دەســــــت تاوانکــــــارییکی دەریــــــدەپڕنن

ئــاتوونییدا ب جلــوبرگکی ڕەشــوە، ب تنھــا ل بیرکردنوەیکــی 
قـــووی بـــپروادا، ل پـــشوەی شـــانۆکدا وەســـتاوە و چـــاودریی 

  . ڕووداوەکانی کردووە
ـــــاریس دەگیرســـــتوە،  کرەیـــــگ ل دواڕۆژەکـــــانی ژیانیـــــدا ل پ

ـــا، مـــ ـــف ئاپی دۆئ وانـــانی دونیـــایش، ل ـــدە گورەک اکس ھونرمن
ھتـد سـردانی دەکن و گـوێ ... ڕاینھارت، ژاک کۆبۆ و پیتر بـروک
  . ل پیڤ و ئامۆژگارییکانی دەگرن
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  بشی دووەم

  سیستمکی ستانیسالڤسکی و 
  کارکردنی ئکتر لسر ڕۆڵ

  



 



 

) کۆنــــستانتین ستانیسالڤــــسکی(ی گورەی ڕووســــی شــــانۆکار     
 ل ســـرەتاکانی ســـدەی ڕابـــردوودا، بنمـــا تیـــۆری و ١٩٣٨-١٨٦٣

پراکتیکییکــانی بـــۆ ھـــونری نوانـــدنکی مـــۆدرنی ڕۆنـــا و متـــودی 
ـــرد، ک لگڵ  ـــشوە ب رەوپک بوەیشـــ ری، بـــت ـــارکردنی ئک ک

  . ھموو جیھاندا بگونجت
ـــــا دوا ڕۆژە ـــــسکی ت ـــــی ڕاڤ و ستانیسالڤ ـــــانی خریک کـــــانی ژی

شـــیکردنوە و برەوپـــشوەبردنی سیـــستم و متودەکـــانی کـــاری 
 جـــــورەی بکی گـــــشی ســـــامان ـــــت، لدوای مردنی ر دەبـــــت ئک

ئم ھونرمندە ھر ل سـرەتای ژیـانی ھـونرییوە، ب . ھشتووە
ـــــانی  ـــــی و بۆچـــــوون و برئنجامک بردەوامـــــی یاداشـــــت و تبین

کی تۆمــار کــردووە؛ لو یاداشــتانیدا ھنگـــاوە ســبارەت ب کــارە
براییکــــــانی خۆئامــــــادەکردن، تــــــاقیکردنوە، برجســــــتکردن و 

کتبــــی . ت ڕوو ترامــــانی ئامــــادەکردنی ڕۆــــی ئکــــتری خــــستووه
لســــر بشـــک لو ســــامان و ) کـــارکردنی ئکــــتر لســـر ڕۆڵ(

یسالڤـسکی یاداشت و نـام و یادەوەرییـانوە ئامـادە کـراوە، ک ستان
ــابتی (کتــبک ناونیــشانکی الوەکیــشی ھی .  نووســیوونی چنــد ب

ــــــک بنھــــــا ) کتت مئ وە، کوە بکــــــاتوەی دووپــــــاتی ئبــــــۆ ئ
ــانی ھــونریی  ھبــژاردەیک لو باســانی نووســر ب درژایــی ژی

ھمـــــوو ئو کتبـــــانی، ک ستانیسالڤـــــسکی . خــــۆی نووســـــیوونی
ســـیـــشی لواننووســـیوونی و ئ و نووســـراون، گوزارشـــت لر ئ

ژیانکی چ و دەومندی ھونری مرۆڤک ل نیو سـدەدا دەکن؛ 
ک باســی ستانیسالڤــسکیش دەکیــن، دەبــت بــزانین قــس لســر چ 

ڕیژیـــــــسۆر، ئکــــــتر، پـــــــداگۆگ، : ستانیسالڤــــــسکییک دەکیــــــن
زۆربی لکۆلرەوەکــانی ئم . ستانیسالڤــسکی ســرەتا یــان کۆتــایی

ســرەتاکانی کــار و چــاالکی و برھمکــانی ستانیسالڤــسکی بـوارە، 



 

، لم قۆنـــاغدا زیـــاتر کـــاری ١٩٢٥-١٩٠٩دەگڕنــنوە بـــۆ ســـانی 
لســــر مســــلکانی ڕاســــتگۆیی ل ھســــت و ھۆشــــدا کــــردووە، 

ـــۆ ســـانی  ـــتوە ب ڕـــریش دەگ ـــانی دوات ، لم ١٩٣٨-١٩٢٩قۆناغک
ش سبارەت ب کـردارە قۆناغیشدا توانیویتی متودەکانی، بتایبتی

متــودە . برەوپــشوە برــت) جــوو جســتییکان(فیزیکییکــان 
فیزیکییکانیش بریتی بوون لوەی ک پویست ئکتر دەستبج و 

) ب یارمتیی کـردارە فیزیکییکـان(ڕاستوخۆ لسر تختی شانۆ 
  .ب جست و بیرکردنوە، ل شانۆنام و ڕۆکی بکۆتوە

ـــــددا کۆ ـــــسکی ل خـــــانوادەیکی دەومن ـــــستانتین ستانیسالڤ ن
گورەبووە و باوکی بازرگانکی ناسراوی خاوەن سامان و موک و 

ـــووە ـــاکی زۆر ب ـــان . م ـــزەی بنماکی ھب ـــی ئم پاشـــخان دارای
ڕۆکــی گورەی ل ژیــانی ھــونریی ستانیسالڤــسکیدا گــاوە، نک 

ــــــو بنمــــــا دەومنــــــ دەکانی ئو دەم ڕۆکــــــی ھر ئوە، بک
برچاویان ھبووە ل دەومندکردن و برەوپشوەچوونی ژیانی 

ـــــووریی ئو دەمی مۆســـــکۆدا ئم بنمـــــان . ڕۆشـــــنبیری و کولت
ـــونریی پیـــشیی و  ـــارمتی و پاپـــشتی ســـاندیکا و ڕکخـــراوە ھ ی
ـــردوون ـــان لگڵ ک ـــرینگییوە مامی ـــان داوە و ب گ . ئماتۆرەکانی

ـــی شـــانۆی ستانی ـــاری ڕەوت ـــاوکی دی ـــت ن وەی ببرلـــسکی ب سالڤ
ڕووســـی، بـــۆ چنـــدین ســـاڵ گرووپکـــی ئمـــاتۆری ھبـــووە و لو 
گرووپدا چ وەک ئکتر و چ وەک ڕیژیـسۆر کـاری کـردووە، بم 

ــۆ(دا ١٨٩٨ک ل ھــاوینی ســای  ــرۆڤیچ دانچنک ــر نمی -١٨٥٩) فالدیمی
ــــــدارە مژووی١٩٤٣ ــــــوە دەکــــــات و دی یوەنــــــدیی پپ  ــــــان ل یکی

چـــشتخانی سالڤیانـــسکی، ک شـــو و ڕۆژـــک دەخاینـــت، ســـاز 
، )شانۆی ھـونری مۆسـکۆ(دەکن، دەشبت دەستپکی دامزراندنی 

 کـــساندەر بلـــۆک(کلئ ( یســـا ی ١٩١٢لدا شـــانۆنام) کییالشـــ



 

لسر شانۆی ھـونریی مۆسـکۆ دەبینـت، ل یاداشـتکانیدا ) زیندوو
کترەکــان زۆر بــاش و بھاوتــا بــوون، بم ھمــوو ئ: (دەنووســت

ئوان ئکــتر بـــوون، تنھـــا ستانیسالڤـــسکی ســـرلنوێ ئکـــتر و 
ئو ) مــرۆڤیش بــوو، تکھکــشکردنکی ئفــسوونی ژیــان و ھــونر

قوتابخانیی ستانیسالڤسکی بۆ ڕاھنـان و دروسـتکردنی ئکـتر و 
ئوە نبـوو، ک گشی سیستمکی دایمزراندبوو، تنھا ھر بـۆ 

خۆی گش بکات و ل برەوپـشچوونکی بردەوامـدا بـت و شـتی 
نوێ فربت، بکو ب شوەیکی گشتی بۆ ئوەیش بوو، ک قوتابی 
و ئکترەکــــــــــانی فــــــــــری ئوە بکــــــــــات، ب چ شــــــــــوەیک ئو 

ســای . تکھکــشکردن ئفــسوونییی نــوان ژیــان و ھــونر فــربن
ــــک ل یاد١٨٨٩ کی ــــوو  ل ــــت ھم تی، دەبکانیدا نووســــیویاشــــت
ــه ــان دەکنوە ڕگ ــیقت و ژیــان نزیکم بــۆ . (یک بگــرین، ک ل حق

ئوەی بگین ئو شونیش دەبت بـزانین مبسـتمان ل حقـیقت 
ژیــان چیــی وە. و لمبکــۆ م دوو شــتل ک ،یــش کــاری مــنمئ( ،

بـۆ ئوە کـردووە، ھروەھا ستانیسالڤسکی ب پداگرییوە ئامـاژەی 
 ڕاســــتی ســــنوورەکان (ک یــــشتن بــــاوی گ مــــرۆڤ دەبــــت ل پن

ئم داوای ستانیسالڤسکی نبووە تنھـا ل ئکترەکـانی ) بترازنت
. ئوێ ڕۆژێ، بکو پرەنـسیپکی کـۆنکرتیی ھمیـشیی بـۆ ئکـتر

ــیقت،  ــشتن ب ڕاســتی و حق ــاوی گی کاتــک ستانیسالڤــسکی ل پن
دن و لکترازانــی ســنوورەکان دەکــات، ھاوکــات پرســکی داوای بزانــ

زۆر گرینگی ھونری نواندن دەورووژنت، ئویش ڕۆی ئکـتر و 
ڕۆ ردا . بــوون بھــون ت لقــیقبــۆ ستانیسالڤــسکی ڕاســتی و ح

 وە، بتیبوونھـاوو کانی دیموکراسـی، بمکچ یوەست بووە بپ
ــز و وزەی شــانۆوە، بو ھ ــوون ب ــاری شــانۆ ل بواب ــوون ب ک اب

ستانیسالڤــــــــسکی ل کتــــــــب .  و ل بــــــــوونی مرۆڤــــــــدا کۆمگــــــــه



 

باسی ڕەوتـی ھـونری خـۆی بم ) ژیانم ل ھونردا(دانسقکیشیدا 
ـــــــــت دەکـــــــــات و دە وەیگـــــــــه: (شـــــــــوەی ڕدۆزیـــــــــن  ک لی

سروشتگراییکی دەرەکی و ڕواتئامزەوە بۆ ڕیالیزمکی قووڵ و 
ــــــاوەکی ــــــک لو پر) ن کــــــان و ی ــــــی کارەک ــــــشی، ک ل چق سانی

ـــشکانی  ـــووە، ک نمای ـــووە، ئوە ب ـــسکیدا ب ـــدانی ستانیسالڤ گرینگیپ
 ی، بوبن و ســیما و ســتراکتورەکــت ــر و پ ــارکی ھــونریی جگی ک
ھیچ شوەیک جار ل دوای جار گۆڕانیـان بسـردا نیت و وەکـو 

کدا شــانۆ بــۆ ستانیسالڤــسکی ل پــش ھمــوو شــت. خۆیــان بمنــنوە
  . ھونری دووبارەکردنوە بووە

 ل رەکــانی کــردووە، ککتئ داوای ل میــشستانیسالڤــسکی، ھ
ئکـتر دەبـت ل ژیـانی ئـستای خـۆیوە کـار لسـر . ئستادا بژین

ڕۆکانی بکات، بنما سرەتاییکانی کاری ئکتر لگڵ ڕۆکـانی 
ــــــــان، ئوانی ل چاوت ــــــــدا ئوەی، ک شــــــــت ھنووکییک روکانک

ــت  دەیبین ــدا، ک ــوو ڕۆک ــردار و خــۆی ل ھم ــات ک ڕوودەدەن، بک
 خریکـی ئامـادەکردنی ١٩١٢ئم ھونرمنـدە، ک سـای . بدۆزتوە

ـــــوف(شـــــانۆنامی  ـــــرین بنمـــــای )ترت ـــــت، گرینگت یر دەبی مـــــۆل
ــــاتوە و  ــــارەکتر شــــی دەک ــــاوەوەی ک ــــانی دەرەوە و ن ڕووکارەک

: لم ڕووەوە دەـت. ەوپشوە دەباتمتودەکی ھنگاوکی تر بر
" وە دەسـت پـخـودی خـۆت ـدا، لڕۆ بۆ ئامادەکردن و کارکردن ل

 ر لکــتوەک ئ ـت، کنکارناھب و شــتاننھـا ئیـت، مــرۆڤ تدەک
خۆیــدا ھن، بکــو نابــت فنتازیــا و بنمــا و مانــا فرەڕەھنــدەکانی 

  " نمایشک لیاد بکات
ـــۆ ئو ھمـــوو ئو شـــتانی ئمـــ ـــم بگنویـــستن، ب ـــۆ ئ ۆ ب

ئو ســردەم . ســردەمی ستانیسالڤــسکیی تیــا دەژیــا جــودا بــوون
دا مانڤـستی ١٨٨١ل سای ) ئمیل زۆال(سردەمی ناتورالیزم بوو، 



 

ی بــو کردبـووەوە، بـزووتنوەکیش ل ســای )شـانۆی نـاتوارالیزم(
شـــــانۆی () ئنـــــدریی ئنتــــوان(دا، ب کــــردنوەی شــــانۆکی ١٨٨٧

یان لیباڵ ل پاریس، دەبت ب خـاوەنی پـگ و شـانۆی ) سربست
دا ١٨٩٨لم کاتـــاندا ستانیسالڤـــسکی و دانچینکـــۆ، ل ســـای . خـــۆی

ـــــه ـــــنن، ھر ل ڕگ زرریی مۆســـــکۆ دادەمـــــون ی ئم  شـــــانۆی ھ
شانۆیشوە ستانیسالڤـسکی سیـستم بناوبـانگکی بـۆ ھـونری 

شـانۆنامکانی چـخف، . لسـر دەکـاتنواندن دەخوقنت و کاری 
 ویـــستیان بدا نمـــایش کـــراون، پم شـــانۆیرەتاوە لســـ ر لھ ک
کــــارکی قــــووتری ئکــــتر، ھزکــــی تــــری مــــۆتیڤ ناوەکییکــــان، 
ڕاســــتگۆییکی گورەتــــری نوانــــدن دەکــــرد، ک لوەپــــش ب ھــــیچ 

ھو ســــرەتاییکانی توژمــــی . شـــوەیک کــــاری تیــــا نکرابـــوو
ـــاتو ـــسکی، ن ـــانی ستانیسالڤ رالیزم لســـر شـــانۆ و ل الی ئکترەک

 ــــشتبوون ــــدا گی بتــــایبتی ل برجســــتکردنی دەقکــــانی چخف
 ــــــــــاریی ــــــــــشکانیش ب وردەک ئاســــــــــتکی چقبســــــــــتوو و نمای

 ئو ١٩٠٤-١٨٦٠چــــخف . ڕواتئامزەکــــان بــــارگراوی کرابــــوون
 شانۆنامکانی فۆرم ناتورالیزمییی بدڵ نبوو، ک ستانیسالڤسکی

 ش دەکـــــــرد، ستانیسالڤـــــــسکی خۆیـــــــشی لـــــــشکپ ـــــــ ئوی پ
برئنجامکــان قایــل نابــت، بمیــش تووشــی قیرانکــی ھــونریی 

دا ڕوودەدات، ١٩٠٥ئم قیـــران، ک ل ســـاکانی . قـــووڵ دەبـــتوە
ـــشوە  ـــی گورە، ھر لم قیرانی ـــش و ملمالنیک ھـــۆی ک ـــت دەب

چکرە دەکـات و ھنگـاوی دروسـت سیستمکی ستانیسالڤـسکی 
ـــــتوە ـــــدن دەدۆز ـــــونری نوان ـــــۆ ھ ـــــر ب ـــــودکی ت ـــــت و مت دەن .

 وەک ئکـتر و ١٩٠٩ستانیسالڤسکی ددان بوەدا دەنـت، ک سـای 
) تۆرگنــــڤ(ی )مانگــــک ل الدێ(ڕیژیــــسۆر کــــاری ل شــــانۆنامی 

ت برئنجامکی تـر و توانیـویتی چارەسـر بـۆ  کردووە، گیشتووه



 

ئو . ە ســـــایکۆلۆژی و ســـــایکۆلۆژی ڕیـــــالیزم بـــــدۆزتوەتنـــــگژ
ــۆی  ــک بــوون بدوای چارەســرەکانیدا دەگڕا و ب ی دەمژاننــگت
ندەدۆزرایوە، ک خـــــــۆی ل خوقانـــــــدنی تکنیککـــــــی نـــــــاوەکی، 
ــا و ھســت و ھۆشــی  ــا بتوانــت ب فنتازی سیــستمک بــۆ ئکــتر ت

ت ماموە و بتوانتی نزیک بکڕۆ ڵ فـۆرم بکـات خۆی لگل 
  .  و ناوەڕۆککی ڕۆحی بدۆزتوە

 کی پراکتیکی، لوەیش ی بکممای سیستستانیسالڤسکی بن
کاتی پرۆڤ و کارکردن لگڵ ئکترەکـانی و ئو دەق شـانۆیاندا، 

ــاوە ئو . ک ل شــانۆی ھــونریی مۆســکۆ کاریــان تیــادا دەکــرد، ڕۆن
ئ ف داوای لخچــــ ی، کرەکــــان دەکــــرد، بــــووە ڕاســــتگۆییکت

ڕاسـتگۆیی تنھـا بریتـی : بنمایکی پتوی کارەکانی ستانیسالڤسکی
ـــو ڕاســـتگۆیی  ـــانی ڕۆژان، بک ـــۆپیکردنی واقیعییتـــی ژی ـــی ل ک نی
 ی لو ڕاســتگۆییــاوازە ل دیمنکــان و نوانــدنی ئکــتر شــتکی جی

ــدا دەیبینــین و ڕاســتگۆیی لســر شــانۆ، ئ. واقیعــی ژیــانی ڕۆژانمان
شــتی ک ل ڕاســتی بچــت، ک تــۆ بــوات پیتــی، بم ل واقیعــی 

یڕاستی بوونی ھب کلدا، ڕاستگۆیی شتگژیانی ڕۆژان  .  
 ر سسی ستانیسالڤسکیش لکمکانی سیسترەکییما سبن

مبست ل . کردار، نست ھروەھا متود: ڕەھندی پتو داڕژراوە
ـــ شـــاراوەیی، ک کـــردار جـــووی ئکـــترە و ن ســـتیش ئو عق

 ک لشــــر وەکــــو بکــــتــــراوە و ئ ــــاریی تــــدا ھگی چنــــدین زانی
متـــودەکیش لســـر . دروســـتکردنی ڕۆکیـــدا پنـــای بـــۆ دەبـــات

ھمـوو جـوویکی جسـت ل دیــوی . بنماکـانی کـردار ڕۆ دەنرـت
ـــوی نـــاوەوەی  ـــاوەکی(دەرەوە، ھـــاوتریب لگڵ جـــوویکی دی ) ن

ـــی ) تۆڤـــستۆنۆگۆڤ. (رەکئکـــت ـــابی و ھواداران ـــک ل قوت ک یک
ستانیسالڤــــسکی و دادەنرــــت ب نــــوکرەوەی سیــــستمکی، بم 



 

شوەی بنماکانی سیستمکی ستانیسالڤـسکی ڕوون دەکـاتوە و 
ـــت گـــه: (دەڕ ل ک ،وەیکان ئی  گرینگتـــرین پرنـــسیپی پرۆســـ

.  الی ئکـتر بئاگـا بنیـتوەرکپکردنوە ونکانی نـاو نسـت ل ده
ــــردار و  ئی ده ــــی؟ ک ــــدا چی ــــانی مرۆڤ ــــردن ل پرۆســــی ژی رکپک

وەیســـــــــت و ســـــــــۆز و . بیرکـــــــــردن؟ ھـــــــــی ئی نســـــــــت چی
ــــوو پرۆســــی  ــــای وای، ک ھم ــــش مان ــــانیتی، ئمی کاریگرییک

ی کــردار و بیرکــردنوەوە  مشـقکانمان بــریتیی لوەی، ک ل ڕگــه
  ).ن بئاگا بنینوەھست و سۆزەکانما

ئکتر، برلوەی بت سـر تخـتی شـانۆ پویـست ل ھسـتی 
ڕاستقینی کـارەکترەک بگـات، چـونک ئم جـووی ئنـدامکانی 
جســــــت و تــــــۆنی دەنــــــگ و ســــــیمای گوزارشــــــتئامز و ئامــــــاژە 
 ر لکـــــــتدواتـــــــر ئ ن، کدەردەخ رەککانی کـــــــارەکتویـــــــستپ

ھنـــــت و تنـــــانت دوای ئوەی ســـــر ڕۆکیـــــدا بکاریـــــان دە
بــۆ ستانیسالڤــسکی . شــانۆکیش چــۆڵ دەکــات، دەبــت بم بزانــت

نھنییکــــانی خوقانــــدنی فیگــــوری ڕۆــــک لگڵ بئاگاھنــــانوەی 
نستدا یک دەگـرتوە، ھر لبر ئوەیـش ئم گـرفتی ئکـتر و 

ــار گورەی ھ . یمــامی ڕۆڵ لم گۆشــنیگایوە بھــایکی ئجگ
ـــانی ھـــونر و  ـــات، ک بنماک ـــۆ ئوە دەک ـــاژە ب ـــسکی ئام ستانیسالڤ
سرچاوە گرینگکانی ئفراندن ل قوویی ڕۆحی و نسـتی مرۆڤـدا 
 بـردەوام، بکی بیشق و پرۆڤم بم بشار داوە، بخۆی ح
گش و ئاگاییکی وردی تکنیکی ناوەوە، بب دیقت و دیسپلین و 

. ز، ھرگیـــز ئکـــتر ناگـــات ئاســـتکانی نســـتئـــارەزوویکی بھـــ
 ـــت نیر بگـــت ـــا ئوەی، ک ئک ـــشی تنھ مبســـت ل سیستمکی

  . ئاست قووڵ و نھنییکانی نست



 

ستانیسالڤسکی لو بوایدا بووە، ک گرینگ ئکتر وردەکاریی 
ــــــردوو و داھــــــاتووی  فاکتکــــــانی دەقک، ھروەھــــــا ھمــــــوو ڕاب

دوای . بـــۆ ئوەی ب باشـــی ل ئـــستای بگـــاتڕۆکیـــشی بزانـــت 
 کــانی دەق ئوەی، ک ھمــوو فاکتکانمــان زانــی، دەبــت ڕووداوەک
تبگین و بۆ ھسوکوتی ڕۆکیش، ئاڕاست و ھک بـۆ ڕەوتـی 
کردارەکـان دیـاری بکرـت، ھروەھـا ستانیسالڤـسکی پـگی ئکـتر 

ک براوردی برز دەکــاتوە و لگڵ پـــگی نووســری شـــانۆنام
ــار  دەکــات؛ ھردووکیــان، نووســری شــانۆنامکن و ئکــتریش، ک
لسر تـوژە قووکـانی ژیـان دەکن، بم ھردوو ال نھنییکـانی 
ــــۆ  ــــان ب ــــدی خۆی ــــۆرمی تایبتمن ــــان ب شــــواز و ف ــــانی مرۆڤی ژی

  . دەردەکوت
ستانیسالڤـــسکی دەیوـــت ئکـــتر خـــۆی و ببـــ کـــاریگری و 

ی ھــــیچ کســــک بگــــات ئو ئاســــتی، ک ل چ دیــــد و ڕنمــــاییکردن
 ی، کو دید و دیمـایدەکات، ئ کشانۆیی یری دەقوە سکدیمای

ھر لرەیــشوە باســی ئوە . نووســری شــانۆنامک مبســتییتی
دەکـات، ک چـۆن ئکـتر و نووسـری شـانۆنامک ل یکتـر نیزیـک 

ـــار ی ســـایکۆلۆژییوە ل بکـــرنوە؟ چـــۆن وا ل ئکـــتر بکـــات ل ب
ڕۆحــــــی ڕۆکی بگــــــات؟ ئمیــــــش بشــــــک لو پرســــــیارانی 

ھر . ستانیسالڤـــسکی لگڵ ئکترەکـــانی کـــاری لســـر کـــردوون
ـــانی  ـــرینگ شـــرۆڤی فاکتک ـــسکی بالیوە گ لبر ئوە ستانیسالڤ
دەقک، بتایبتی ئستا و ڕابـردوو و ئاینـدەی ڕۆک، ل دووتـوی 

ــد بکر ــتڕووداوەکان  . ،ــات ــستا بگ ئ باشــی ل وەی بــۆ ئ ــتر ب ئک
دەبــت ڕابــردوو و ئاینــدەی ڕۆکی و ھلومرجکــانی ب باشـــی 

ک ڕووداوەکانی دەقکیش شی دەکینوە، گـرینگ ھکـی . بزانت
 ککردنـــی ڕۆجبکـــانی جوت و وردەکارییـــسوکگــشتی بـــۆ ھ



 

یم پرۆســئ ویــستپ وەیــش بگــات کت، لــشرــا و بک  ب فنتازی
  .خون و جست و ڕۆحیی ئکتر دەومند بکرت

ستانیسالڤــــــــسکی دەســـــــــتی ئکترەکــــــــانی دەگرـــــــــت و ئو 
 دەق وە لکـــــوو ڕووی ـــــا ل ھم ـــــاتوە ت ـــــۆ دەک ـــــان ب دەروازانی

لکۆینوە ل سردەمک، واقیعی ژیـانی ڕۆژانی : شانۆییک بگن
ــــاوە، پ ــــدا ژی ــــارەی ت ــــی و نووســــر و ئو ڕۆژگ اشــــخان مژووی

ــــاون و  ــــا ژی کۆمیتییکــــانی کارەکترەکــــان و ئو ڕەوشــــی تی
ھتـــد، ھروەھـــا ئامـــاژەیش بـــۆ ئوە ... بـــارودۆخ ســـایکۆلۆژییکان

دەکـــات، ک ھمـــوو بنمـــا ئـــستاتیکی، کـــۆمیتی، ســـایکۆلۆژی و 
مۆتیڤکــانی تــری دەقک، ب ھــیچ شــوەیک لیک جیانــاکرتوە و 

ــــــ ــــــان پ ــــــوون، بم شــــــوەییش ھمووی کوە یکیکــــــی یکگرت
ــــــان پــــــکوە  ــــــانی شــــــانۆنامک و کــــــرداری ئکترەک ڕووداوەک

ستانیسالڤــسکی ئاگــاداری ئکترەکــانی دەکــاتوە، ک . دەبســتتوە
ی ڕەخنیکی شیکاریی وشکوە ھوبدەن ل فـاکت و  تنھا ل ڕگه

انا شـاراوەکاندا ئکتر دەبت ب دوای م. ڕووداوەکانی دەقک بگن
. بگڕـــــــت و بنمـــــــا ســـــــایکۆلۆژی و ڕۆحییکـــــــانی بـــــــدۆزتوە

ستانیسالڤسکی ھانی ئکترەکانی دەدات، ک ل ڕوات ساکارەکی 
ڕووداوەکانـــدا قـــووڵ بـــنوە و ب وردیـــیوە جومگکـــانی بپـــشکنن، 
چـــونک لوـــدا، ل قـــوویی شـــت ڕواتییکانـــدا، شـــتکی گرینگتـــر، 

اراوەک دەدۆزــتوە، ک لوانی کلیلــی کــردارە ڕۆحــی ڕووداوە شــ
ـــت کـــان بتییم ڕووداو و . ڕواـــانی ئ ـــنوەی نھنییک ـــارە دۆزی دی

 نھــــا بواو و گــــشتگر، تکی توەیشــــ ب کــــو دەقی نــــان فاکت
پـــشتبستن ب ئزمـــوونی ئکترکـــی پیـــشییوە جبجـــ نابـــت، 

رکپکــــردن و  بکـــو دەبـــت ئکـــتر ل ڕووی ھـــۆش و ئاســـتی ده
ڕۆشنبیری و خۆپگیاندنوە گشی کردبـت، گرنـا بیـنر ھسـت 



 

ــــات، ئوەی ک نووســــری شــــانۆنامک ل ڕگــــه ی دەقکوە  دەک
 رەکــان بکتوەی ئــت لڕاســتی دەچ  شی دەکــات، زیــاتر لــشکپ
 ر لــــی نووســــ ــــۆی ناکرــــت دەق ــــوو برجســــتی دەکن، ب ج

ــــۆژیکی کردارە ــــردنوە و ل ــــانی بیرک ــــتر و برئنجامک ــــانی ئک ک
 ی بکی ڕۆخشما و نوەی بنرلر بکتت ئوە، نابتجیابکر
ــۆ ڕوون  ــانی ب ــت و ھــزر و کردارەک واو بووبت ــۆکم شــوەیکی ت

  . بووبتوە، دەیالۆگی ڕۆکی ئزبر بکات
ـــسکی ل بشـــی  ـــشک(ستانیسالڤ ـــانی نمای ـــی ڕۆن ی ئم )چیرۆک

جیاوازییکان لنوان ڕیژیـسۆرکی : ۆر دەکاتکتبدا، باسی ڕیژیس
دیکتــــاتۆر، ک ھســــتی پــــ ل داھنــــانی ئکترەکــــان دەکوژــــت و 
سربســتیی جــوو و ھــسوکوتکانیان ســنوودار دەکــات لگڵ 
 ســـایکۆلۆژە و ل ،ـــداگۆگنـــدە، پرمھون ـــشی، ک ئو ڕیژیسۆرەی

کــــات و ی ھــــونر و ئزمــــوونوە خزمتــــی ئکترەکــــانی دە ڕگـــه
سروشتی پ ل داھنانیان تیا دەبووژنتوە و برەو ئامانجکانیـان 

ئم ڕیژیسۆرە، وات ڕیژیسۆرە ھونرمندەک، . دەبات، دەخات ڕوو
پیوەندییکی دروست و ھـونری ب ئکترەکـانییوە دەبسـتتوە 
و ئم جـــــۆرە ھاوکــــــاری و پیوەنـــــدیییش ژیــــــانکی زینــــــدوو و 

ــووڵ  دەبخــشت ب پرۆســ شــانۆییک و ب کــاری ڕاســتگۆیکی ق
ستانیسالڤــسکی، بتــایبتی لم بشــدا، ب . ئکــتر لگڵ ڕۆکی

تونــدی پـــ لســـر ئوە دادەگرـــت، ک ھـــیچ جیـــاوازییک لنـــوان 
کــاری ئکــتر لگڵ خــۆی و لگڵ ڕۆکیــدا نیــی، ئکــتر چنــدە 

ــــ ورە بکی سروشــــتیی گــــای ــــرە و توان ــــدە و خــــاوەنی بھ ت، ھن
زیــــاتریش پویــــستی ب مشــــق و کــــاری بردەوام و دۆزیــــنوەی 

کنیکت .  



 

 ماتیک لراپاگیری و سیـــستکی ســـوەیشـــ ستانیسالڤـــسکی ب
یکم ڕووبڕووبــــــوونوەی نــــــاوەوەی ڕەوشــــــی ئکــــــتر لگڵ 

بــــۆ ئوەی ل دیــــوی نــــاوەوەی ئکــــتریش . ڕۆکی دەکـــۆتوە
 وە بتســـتوە و بیبتـــۆ ڕۆکیوە، ل ســـرەتادا تنھـــا بر بک

چنـد بشـکی  بچـووکی دەرەوەی مۆتیڤکـانی دەقک دەکوــت و 
پاشـان لکـۆینوەک ھمـوو بشـکانی . ب قووی لیان دەکـۆتوە

دەقک دەگرتوە و مۆتیڤکان، وەک پریشکی ڕووناکی ل تاریکیـدا 
کان پــــــشــــــمــــــوو بوە و ھو دەبــــــنورە دەبــــــن و بــــــوە گک
ــــش دەگــــرتوە ــــا ھمــــوو دەقک و ڕۆکی ئم . دەبســــتتوە، ت

قووبـــــــوونوەییش ب شـــــــوەیکی ناڕاســـــــتوخۆ و ل نســـــــتی 
 ت، کڕکاندا دەگقوو ستما فراوان و ھدوای بنرەکاندا بکتئ
چـــاو ناتوانـــت بیانبینـــت، گـــوێ ناتوانـــت بیانبیـــستت و ھـــزریش 

 زیاتر وەکـو ھسـتکی کـراوەی ھـونری ناتوانت تیان بگات، بکو
  . دەردەکوت

، پالنکی وردی ڕیژی بۆ شانۆنامی ١٩٣٠ستانیسالڤسکی سای 
دادەڕژت و لبر نخۆشیی خـۆی، دەینرـت بـۆ شـانۆی ) ئۆتللۆ(

ــا بــکن، بم ئو پــرۆژەی ھرگیــز  ــا کــاری تی ھــونریی مۆســکۆ ت
و پـالن ڕیـژییک، ک بـۆ دواتر ھمـو. ناچت بواری جبجکردنوە

ــــدا  ــــداگۆگی لگڵ ئکــــتر و قوتابییکانی وە و کــــاری پگــــوتنوان
ــونری  ــانی ھ ــک ل شــاکارە گورەک کی ــت ــت، دەب بکــاری دەھنی
ڕیـــژی و خونـــدنوەیکی پراکتیکـــی بـــۆ شکـــسپیر و ل دووتـــوی 

کــارکردنی ئکــتر لســر (کتبکیــشدا چــاپ دەکرــت، ئم کتــبیش 
شک لم پالن، وەک دیـدکی ڕیـژی و تروانینکـی کردەیـی ب) ڕۆڵ

لم . و ئنجامکانی ھو تیۆری و پراکتیکییکـان، بـو کـراوەتوە
بشــدا وەک ھمــوو ھوکــانی تــری پــشووتری ستانیسالڤــسکی، 



 

گرینگییکـــــی زۆر داوە ب یکم ڕووبڕووبوونوەکـــــانی ئکـــــتر 
دەکرـــــــــــــت یکم : (ـــــــــــــتلم ڕووەوە دە. لگڵ ڕۆکیـــــــــــــدا

ــان ژنــومردکی  ــی دوو عاشــق ی ــوونوەی ڕۆڵ ب ژوان ڕووبڕووب
مـن بھـایکی زۆر ب . ھرگیز لبیر نـاچتوە. تازە براورد بکرت

یکم تگیـــشتن و کاریگرییکــــان دەدەم، ب شــــوەیک ڕۆکــــی 
یــان ھ ــرین ) یکالکرەوەی ــک ل گرینگت کوە، یم دەروازەیر لھ

کی خاوەیشــ چـۆن ب وە، ککـانی ڕوون دەکـاتکـانی بـۆ قوتابیی
ڕاســــت و دروســــت دەق شــــانۆییک بخــــوننوە؛ ستانیسالڤــــسکی 
بوایکــــی پــــتو و تواوی بوە ھبــــووە، ک یکم خونــــدنوەی 
دەقک و ب شوەیکی ڕاست و تگیشتنکی دروستوە، یارمتیی 

 ر دەدات، ککترەتاوە "ئس ر لھ ک لشـدا، بکڕۆحی ڕۆ ل
  " خۆی و ڕۆحی خۆی و ڕۆحی ڕۆک بدۆزتوە

ستانیسالڤــــــــسکی بردەوام ل شــــــــیکردنوە و تــــــــاقیکرنوە و 
 دەگــات میــشــت، ھوەی کارەکــانی خۆیــدا دەبنــدننوێ خورلســ

ــــــاری ل مشــــــق و ئامــــــادەکردنی   ــــــامی نــــــوێ و گۆڕانک برئنج
ئنجامـــانی لوەوبر شـــتکی ھنـــدک لو . ئکترەکانیـــدا دەکـــات

بگنویست بوون، دواتر سرلبری گۆڕانکارییان بسـردا دـت 
و ل ھندک ل دیما و ڕاھنان و ئنجامکـان پشـیمان دەبـتوە و 
 ل ــت، بــۆ نمــوونکــی تــر وەردەگریچکی ڕکمیــش سیــستمب
ـــدین ڕۆژەی دەق لســـر مـــز و  ـــدنوە و شـــیکردنوەی چن خون

ــــدا، بر لدەســــتکردن ب کو ــــتر و قوتابییکانی رســــی و لگڵ ئک
ل کۆتــــایی ســــییکانی ســــدەی . پرۆڤکــــردن پشــــیمان دەبــــتوە

جنــــابی (ڕابــــردوودا، ک خریکــــی پــــرۆڤی شــــانۆنامی پــــشکنر 
ــت)مــوفتیش ــن، دە ــۆل دەب ــاکین، ک : "ی گۆگ ــم وەک جــاران ن ئ

دەنیــشتین تــا ب قم لســر مزەکــان ب کتــبکی دەســتمانوە دا



 

شــانۆنامک پارچپــارچ بکیــن و دابشــی بکیــن بســر چنــدین 
 و ب ســتج ر شــانۆ و بســ وە دەچیــنــری ئ ــو لب بشــدا، بک

ــــن لکۆینوەکانمــــان ل ســــرەتای " شــــوەیکی پراکتیکــــی دەکوی
ەکانیــــشدا، دوای ئوەی سیــــستمکی ب چنــــدین ١٩٠٠ســــانی 

ــدا دە ــت گۆڕانکاری کــان و (ڕوات، دەمــوو ڕۆــسۆر ھ ــت ڕیژی دەب
ھر ) تکای نمایـشک ب ھاوکـاری و لگڵ ئکترەکانیـدا ڕۆبنـت

 وە، کوە دووپـــات دەکـــاتدا ستانیسالڤـــسکی زیـــاتر ئـــاغ لم قۆن
ئکــتر دەبــت ل خــودی خــۆیوە، ل ڕۆح و جســت و تروانینــی 

 ل خــۆتوە دەســت پــ ئگر. "خـۆیوە کــار لگڵ ڕۆکیــدا بکـات
ـــت،  ـــدا دەژیی ـــۆ ل ڕۆکت ـــت دەروازە، ئوە ت بکیـــت و خـــۆت بکی
ئگر ل کسکی تر و ل شونکی ترەوە کار ل ڕۆکتدا بکیت، 

  ".ئوا لگیدا دەبت ب گمیکی دەرەکی
ــادەییکی بردەوام و ڕاســتقین لســر  ــۆ ئام ستانیسالڤــسکی ب

یوەنــدییشــانۆ، داوای پ رەکانیــدا دەکــات، لکتــوان ئنــز لھکی ب
ــاوی  ــدیکردن، ک ب ن ــی پیوەن ــشیدا ئم چمک ــانی تمنی دواڕۆژەک

ەوە ئامــــــاژەی بــــــۆ دەکات،گۆڕانکــــــاری و )کــــــردارە فیزیکییکــــــان(
 وی لکـــــی پـــــتیگـــــت و پخۆدەگررفـــــراون لکی بوتنـــــشکپ

ی نـاگرتوە، ئو پیوەندیی تنھـا ئکترەکـان. سیستمکیدا دەبت
ــــش لگڵ ســــتراکتور و  ــــدییکی بھزی ــــدنی پیوەن ــــو خوقان بک

پیوەنــــدییکی . ژیـــنگی دیــــمن و ئتمۆســـفری شانۆنامکیــــشدا
 پرۆســــ ل ،کمــــست ــــوو بش و مۆتیڤکــــانی سی ڕاســــتقین ھم
چــەکی کــاری ئکــتر لگڵ ڕۆکیــدا دەبســتتوە بیکوە و 

ــــــن ب بشــــــکی ڕاســــــتقین و ئکترەکــــــان ل ڕۆکانی انــــــدا دەب
ککراوەی نمایــــــــشکانــــــــدا . جیــــــــانکــــــــردارە فیزیکیی وەی لئ

ــتر ل ) جســتییکان( ــۆد و کــاری ئک ــایکی زۆری ھی و میت مان



 

ــدیی  ــدیکردن؛ پیوەن ــاتوە، پیوەن ــووڵ دەک ــونرییکدا ق پۆســ ھ
ــــمن و پانتــــایی  ــــوو دی ــــنگی ھم ــــر و ب ژی ــــان ب یکت ئکترەک

پیوەنـدییکی ڕاسـتقین ھمـوو بشـکانی سیـستمک . انۆکوەش
لنـــو کـــارەکدا دەبســـتتوە ب یکتـــرییوە و دەبـــت پرژینکـــی 
ــی  ــشتگرەکانی یک لدوای یک ــا گ ــۆ بنم ــۆ گــرووپک و ب ــز ب ھب

کناکـــات، . نمایـــش یـــشتنگو پری ئبیوەنـــدیش دەســـتنھـــا پت
پویـست مـرۆڤ : "نـدییوە وەربگیرـتبکو دەبت شتک لو پیوە

کـشی ڕۆحـی  شتکان لنو چـاودا ببینـت، تروانیینکـانی ئو تکـه
  " خۆی بکات و بزانت ھست ب چی دەکات

ھمـــوو ڕۆژکـــی نـــوێ، شـــتکی تـــازە لگڵ خـــۆی بـــۆ مـــرۆڤ 
دەھنــت، ئم شــت تـــازەی، دەبــت ل ھمـــوو وانیکــی نوانـــدن و 

رجکدا بکردنکدا پرۆڤمـوو نمایـشھ کۆتاییـشدا ل ـت و لب ست
ستانیسالڤسکی ئوەیش دووپات . فۆرمی گوزارشتئاسا لخۆ بگرت

ـــدا، ڕەوشـــی ئو ڕۆژەی  ـــت ل ڕۆکی ر دەبـــت ـــاتوە، ک ئک دەک
ــــارە  ــــز خــــۆی دووب ــــت و ھرگی نکاربھی بــــاوڕ ــــترەکی ھ ئک

ـــاتوە ـــدای و . نک ـــش ل جـــوونکی بردەوام ـــان ھمی ـــوو ژی ھم
 وە گـرینگر ئبر لوە، ھتمرۆڤدا دەدۆز کی نوێ لک شتڕۆژ
ئو شــت نــوی ڕۆژانیی ژیــانیش بخــرت ســر شــانۆ و ل کــاری 
ئکــــتر لگڵ ڕۆکیــــدا بکــــار بھنرــــت و ل ھمــــوو ڕۆژکــــی 

ل ژیـانی واقیعـی ڕۆژانی ژیانمانـدا، . نمایشکدا برجست بکرـت
ییقینڕاســت ر شــانۆ شــتســم لب ،یواقیعــدا بوونیــان ھ کان ل

ئگری (شــــــــت ڕاســــــــتقینکان ئوانن، ک تــــــــۆ ب یــــــــارمتیی 
  .  بوات پیتی) ئفسووناوی

ەکانیـــــــشوە دەگـــــــات دوا ١٩٠٠ستانیسالڤـــــــسکی ل ســـــــانی 
ــــــــــۆری و  ــــــــــوون تی برئنجــــــــــامی بشــــــــــکی زۆر ل بیروبۆچ



 

ــات ڕووبڕووی  ــانییوە، ھاوک ــونری پراکتیکییک ــر ل ھ جــۆرکی ت
ــوو  ــد، ک ھم الی مایرھۆ تی لــایب ــتوە، بت ــژی دەب ــدن و ڕی نوان
ـــــــر پرســـــــیارەوە ژ ـــــــات ـــــــسکی دەخ ـــــــستمکی ستانیسالڤ . سی

ستانیسالڤسکی لیک کاتدا ب ھزرکی قووی ھونری و ھسـت و 
رکی بوە کـردووە، ک چارەسـرە ئـستاتیکیی  سۆزکی پتوەوە ده

ـــــاکن، سروشـــــتگراییکا ن ھمـــــوو گرفتکـــــانی ئو چارەســـــر ن
بتایبتی لو ڕووەوە، ک ئو ب چقی پرۆسـ شـانۆییکی خـۆی 

ژیـانکی ڕووکشـی دەرەکـی ببخـشت ب بنمـا نــاوەکی و : دەزانـی
لوەوبر ئو ھمـــــــــــوو ڕەوش و . خودگراییکــــــــــانی مـــــــــــرۆڤ

بارودۆخکـــــــــانی ل ڕووکـــــــــاری دەرەوە بـــــــــۆ کارەکترەکـــــــــانی 
ـــهدەرەخـــساند ـــا لو ڕگ یوە ڕۆک ھســـت و ســـۆزی خـــۆی  ن ت

 پنا دەبـات بر ١٩٠٥ھر لبر ئم ھۆکارانیش سای . بدۆزتوە
ستودیۆکی لناو شـانۆی ھـونری مۆسـکۆدا بـۆ -مایرھۆد و شانۆ

  . دەکاتوە
ستانیسالڤــــــسکی وەک ھونرمنــــــدکی گورە، مامۆســــــتایکی 

 بپیــر ھو نویکــانی بپرۆش و کــراوە، بوپڕی ڕاســتگۆییوە
 ــت ــاوی دەچ ــشی دادەخرــت و ن ــت، ک شانۆکی ــدەوە دەچ مایرھۆ
ـــۆ  ـــای شـــانۆکی خـــۆی ب ـــسکی دەرگ ـــستی ڕەشـــوە، ستانیسالڤ لی

ئم بــۆ . دەکـاتوە تـا بتوانـت لســر ئزموونکـانی بردەوام بـت
ـــــــــــــــورای و  ـــــــــــــــستکی م وـــــــــــــــا ھ ـــــــــــــــسکی تنھ ستانیسالڤ

ــــــانی ــــــوونوەیکی ئازای ــــــو ڕووبڕووب ــــــت، بک ت نابدەســــــ 
توانینکــی قــووی سیاســتی شــانۆیی و ھوــستی ھــونریی ئو 

  . دەبت
پرس بنڕەتییکانی ستانیسالڤسکی ھر وەکو خۆیـان مـانوە و 
 ەدا چــــنــد دم چل ر دەکـردن، کســژایـی ژیــانی کــاری لدر ب



 

 بـۆ بتوانی شوازکی گوزارشتئامزی ڕەسن و ڕاسـتقین: دەبنوە
برجســـتکردنی ڕاســـتییکانی نـــاوەوە بـــدۆزیتوە، ک تنھـــا وەک 
فۆڕمکی دەرەکی سیر نکرت، بکو بب ھیچ دوودیـیک، وەک 

ستانیسالڤــسکی زیــاتر باســی ل فــۆرمکی . ژیــان خــۆی دەربکوــت
  . ناوەکی دەکرد

 بارەت بوەکــانی ســینکۆلرگیــز کۆتــایی بستانیسالڤــسکی ھ
ـــۆییوە، ک ھـــونری شـــانۆ  ـــا و بردەوام لو پرســـانی دەک نھن

ــــدنی ھــــونری  ــــوون ب بنمــــا ســــرەکییکانی خوقان پیوەســــت ب
ئزمـــوون پراکتیکـــی و بیرکـــردنوە قـــووڵ و خوقانـــدن . نوانــدنوە

بردەوامکیـــشی زۆر لوە خراتـــر دەڕۆیـــشت تـــا ئو بتوانـــت و 
  . فریای ئوە بکوت تۆماریان بکات

ندە لنو شانۆدا بدوای مرۆڤدا دەگڕا، بو ھیوای ئم ھونرم
بوو ئکترەکانی لسر شانۆ و ل کاتی کارەکانیاندا، ل فۆرمکانی 

  . شانۆدا مرۆڤبوونی خۆیان بپارزن
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  بشی سیم
  لبارەی شانۆوە: مایرھۆد
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ل کۆتاییکانی سدەی نۆزدە و سرەتاکانی سـدەی بیـستم و 
لگڵ دەرکوتنی کۆمک شـانۆکاری بسـلیقدا، ھـونری ڕیـژی 
شـــانۆیش چمـــک و شـــوازە ھونرییکـــانی ل فـــۆرمکی نــــوێ و 

ــۆ ئم ســردەمیاندا ــارەکترکی ســربخۆیش ب ــت و ک ودەردەک 
ـــات ـــونرە دەســـتبر دەک ـــوون کســـانکی وەک مـــاکس . ھ ـــۆ نم ب

 ڕەنسا، گـۆردن کرەیـگ لف نتوان لئ ندریمانیا، ئئ ڕاینھارت ل
ـــــــا  ـــــــد ل ڕووســـــــیا بنم ـــــــسکی و مایرھۆ ـــــــا، ستانیسالڤ بریتانی

ان ل دیـد و ئم شـانۆکار. سرەکییکانی ھـونری ڕیـژی دادەڕـژن
بۆچوونی خۆیانوە، دەستیان کرد ب لکۆینوەی تیۆری دەربارەی 
ـــوون کردەییکانیـــان و گڕان بدوای پرســـیارەکانی شـــانۆ و  ئزم

ئم ھونرمنــــدان، . قووبـــوونوە ل بنماکـــانی ھـــونری نواندنـــدا
ــــۆییوە و ئکتریــــان وەکــــو  ــــدە ل ھــــونری نوانــــدنیان دەک چن

ــامازکی گر ــدەیش ل سروشــتی ئ ــا، ھن ــونری شــانۆ دادەن ــی ھ ینگ
ھونری شانۆ و ئستاتیکا و پرەنـسیپ و بنماکـانی ئم ھونرەیـان 

ئم ئزمـــــــوون دەومنـــــــدەی ھـــــــونری ڕیـــــــژی . دەکـــــــۆییوە
دەروازەیکــی بریــن و نــوێ ب ڕووی دۆزیــنوەی چنــدین یاســای 

 ڕووی ھونری و جۆرە تگیشتن و ھۆشیارییکی تری شانۆیی ب
  .بینران و ھونری شانۆدا دەکاتوە



 

ــــــۆبر و ل دوای  شــــــانۆی ڕووســــــیش بر ل شۆڕشــــــی ئۆکت
 انـــــــــ ـــــــــاری و داب ـــــــــی گورە ل گۆڕانک ـــــــــشوە، ڕۆک شۆڕشی
 ــــدن و چ ل سرتاســــرییکی ھــــونری شــــانۆدا، چ ل ڕووی نوان
ڕووی ڕیــــــژییوە دەبینــــــت؛ چنــــــدین شــــــانۆکاری گورەی وەک 

 تــــــاییرۆڤ و ئزنــــــشتین شانبشــــــانی ڤاختــــــانکۆف، گدکــــــۆڤ،
فیسیفۆد (ستانیسالڤسکی دەردەکون، بم لنو ئو شانۆکاراندا 

ــــد وە کردەیــــی و ١٩٤٢-١٨٧٤) مایرھۆــــاقیکردن  ب ئزمــــوون و ت
لکۆینوە تیۆرییکانی، وەکو توانایکی ئزموونگر و نوکرەوەی 

ـــــت ودەســـــتپ. شـــــانۆی ڕووســـــی دەردەک ر لـــــد ھ کی مایرھۆ
ـــۆن،  ـــی ک ـــانی شـــانۆی گرک ـــدا ســـوودی ل فۆرمک تاقیکردنوەکانی
شـــــانۆی ڕۆژھتـــــی، بتـــــایبتیش شـــــانۆی چینـــــی و کـــــابووکی، 
پرنـسیپکانی شـانۆی میللـی، شـانۆی کۆمیـدی و کۆمیـدیای دیالرتــی 

ــــووە ــــانکۆف. (وەرگرت ــــوویتی) ڤاخت ــــد گوت مایرھۆ بارەت بســــ :
 شانۆیکی نوی، ئمیش ھموو نمایشک ل نمایشکانی مایرھۆد(

ــانوەی دەگرــت ــدەی ب خۆی ــوو شــوازە دەومن ). لبر ئو ھم
 ل ســیمینارکدا باســی جیاوازییکــانی ١٩٢٢ھر ڤاختــانکۆف ســای 

نوان ستانیسالڤسکی و مایرھۆد، ک دوو ڕبازی دژ بیک بوون، 
ران شانۆ بـۆ مایرھۆـد بـریتیی لوەی، ک بیـن: (بم شوەی دەکات

ـــت ئوان ل شـــانۆن و  چـــاد ن ـــان ل ی ـــا چـــرکیک ئوەی ـــۆ تنھ ب
بردەوام ئوە بزانن، ک ئکتر وەک ھونرمندک ڕۆکی خۆی 

یوانچواو پــم شــانۆ بــۆ ستانیسالڤـسکی تـت، بران : دەبینبیــن
بتواوی ئوەیـــــان لبیـــــر بچـــــتوە، ک ئوان ل ھـــــۆی شـــــانۆدا 

ـــشتوون و بشـــکن  ـــان کش و ئتمۆســـفر و ژیـــنگی دانی ل ھم
کو ژوورە شـــانۆیی کماکــــانی ). ڕۆر بنســـستانیسالڤــــسکی ل

کردارکی ناوەکیی، ھستکی ناوەکی قووڵ بۆ مشـق و خوقانـدنی 



 

ــانی مایرھۆــد  ــرد،بم مشــق بیومیکانیکییک ــارەکتر کــاری دەک ک
ەکرد و لسـر سیــستمک کــاری دەکــرد، ک ل دەرەوە دەســتی پــد

ئکتر ل ڕوانگی جووی فیـزیکییوە دەسـتی . دەچووە ناوەوە
  . بسر ھستکانیدا دەگرت

مایرھۆد چندە گرینگیی ب ئزموون و پرۆس ھـونرییکی و 
 نالی ـــــی داوە ب ـــــدەیش گرینگی دیـــــدی شـــــانۆیی خـــــۆی داوە، ھن

ــش. تیــۆرییک و ئزموونکــانی خــۆی نووســیوەتوە وە لم ڕووەی
ــا تیــۆری و  ــدانوەیکی دەقــاودەقی بنم پرۆســ شــانۆییکی ڕەنگ
بۆچـــوون ھونرییکـــانییتی، تیـــۆر و پراکتیـــک دوو دیـــوی ھمـــان 

نووسینکانی مایرھۆد، ک بریتین . پرۆسن و یکتری تواو دەکن
ــوان  ــانی ن ــار و پیوەســتن ب ئزمــوون کردەییک ــک گوت کۆم ل

لبـارەی (یوە، ل دوو کتبـدا ب نـاوی ی خـۆ١٩١٢ و ١٩٠٥سانی 
بشـی : کتبک ل س بش پک ھـاتووە. بو کراونتوە) شانۆوە

یکمیان باسـک سـبارەت ب دەروازەیک بـۆ تکنیـک و مـژووی 
ــد ل شــانۆنامی  کــاری ڕیــژی مایرھۆ بارەت بک ســشــانۆ، باســ

 گوتـارن، بشـی دووەمـیش کۆمـک. تریستان و ئیـسۆدەی ڤـاگنر
ک مایرھۆـــد ل کـــاتی جیـــاوازدا نووســـیونی، لم گوتـــاراندا باســـی 
ڕاینھــارت، کرەیــگ، نووســرە شــانۆییکانی ڕووســیا، شــانۆی کــۆن، 
سبارەت ب ئزموونکانی خـۆی وەکـو ڕیژیـسۆر، بـۆ نمـوون دۆن 

ھتـــد ... جـــوانی مـــۆلر، نمـــوون ھنـــانوە ل دەفـــتری یاداشـــتکانی
  . دەکات

یشی سشـانۆی میللـیب ب تیش . میش تـایبکـبپاشـکۆی کت
لیستی ناوی ئو شـانۆنامانی کـاری لسـر کـردوون و ھروەھـا 
شـــیکردنوە و باســـکردنی کـــارە شـــانۆییکانی دەگـــرت خــــۆ، ئم 
بشـــیان زیــــاتر برئنجـــامی ئزموونکــــانی مایرھۆـــدە لنــــوان 



 

: ســـان دەـــتمایرھۆـــد ســـبارەت بم با. دا١٩١٢ و ١٩١٠ســـانی 
ــــدییان بو ( بشــــی یکم و دووەمــــی ئم کتــــب، بتواوی پیوەن

ــــــوان ســــــانی  نل ک ،یوە ھدا کــــــارم ١٩١٠ و ١٩٠٥نمایــــــشان
وانی ک  تیاکردوون، بم بشی سـیمیان پیوەسـت بو لکۆینـه

  ).دا کردوومن١٩١٢ل سای 
وککی ب  ل دایـک و بـا١٨٧٤ی مانگی دووی سای ١٠مایرھۆد 

 ـــت ـــادەیی دەچ ـــدنی ئام ـــووە و دوای خون ـــک ب ـــانی لدای نژاد ئم
کــۆلژی یاساناســی، بم ھر زوو واز لم کــۆلژە دەھنــت و بــۆ 

 ـــت ـــدن دەچ ـــدنی ھـــونری نوان ـــاش ). درامـــای فیلھارمۆنیکـــا(خون پ
ـــــی ئم ئامۆژگـــــای، ســـــای   و ھر ل ســـــرەتای ١٨٩٨تواوکردن

 ئنـدامی شـانۆی ھـونریی مۆسـکۆ و وەکـو دامزراندنییوە، دەبـت
ئکتر سرکوتووان ڕۆی ھژدە کسـایتیی سـرەکی ل نمـایش 
و پــــرۆژە ھــــونریی جۆربجۆرەکــــانی ئو شــــانۆ ھرە گــــرینگی 

 . ڕووسیای ئوکاتدا دەبینت
ـــد ل ســـای  ریی مۆســـکۆ ١٩٠٢مایرھۆـــون  بدواوە شـــانۆی ھ

ئم . دادەمزرنــــت) نــــوێکــــۆمی درامـــای (بجـــ دەھــــت و 
ـــدنییوە، وەکـــو ڕچکیکـــی  ـــۆمی ھر ل ســـرەتای دامزران ک
ــاتی شــانۆ و  ــانی ئو ک ــسیپ باوەک ــت و پرەن ــاواز و دژ ب نری جی
ــت خۆی دەبربتــین و ســکی برایی، چــاالکییبــازی سروشــتگڕ .

ـــۆمی چنـــدین شـــانۆیی نمـــایش دەکـــات و  ـــد بـــۆ ئو ک مایرھۆ
تی ھونری ب ھرم و ناوچ و شارەکانی ڕووسیادا کۆمک گش

دەکات تا ل ئاکامی ئو کارە ئزموونگریاندا و لژـر کـاریگریی 
ــانی  ــاعی، دەگــات برئنجــامی بنماک توژمکــانی ســمبۆلیزم و ئینتب

مایرھۆـد ھر زوو ئوەی بـۆ ڕوون . شانۆیکی مرجدار و جیاواز
 دەق و شــــــانۆنام وە، کــــــت دەب ــــــستیان ب ســــــمبۆلیزمکان پوی



 

فۆرمکی نـوێ و سـتایلکی تـری نوانـدن دەکـرد، ھروەھـا شـانۆیش 
پویـــست بگـــات ئو ئاســــتی، ک شـــیعر، ھـــونری ونکــــشان و 

  . مۆسیقا پی گیشتبوون
یـــشدا و ب یـــارمتیی ستانیسالڤـــسکی ١٩٠٥ل ســـای مایرھۆـــد 

ش کۆمـــک دادەمزرنـــت، بـــۆ ئم مبســـتی) ســـتۆدیۆ-شـــانۆی(
ھونرمندی ونکـش، مۆسـیقاژەن، ئـاوازدانر، ئکـتر و کسـانی 

ـــــاتوە ـــــۆی کۆدەک ـــــد لم شـــــانۆ . ڕۆشـــــنبیر ل دەوری خ مایرھۆ
 ســتمــا و ئامــاژە و زمــانی جکــانی ھمکدا دووپــاتی چســتۆدیۆی
دەکــاتوە و ب شــوەیکی پــالن بــۆ داڕــژراو فــۆرم نویکانیـــان 

ڵ ئو گــــرووپ بدوای چارەســــری تــــردا توە و لگ تــــاقیکردووه
گڕاون و گــرفت ھونرییکانیــان، بتــایبتی چارەســرە کۆنکانیــان 

زۆرجار ل . ل ھلومرجکی تر و ستایلکی جیاوازتردا بکارھناوە
ــــسکییوە  ــــانی ستانیسالڤ ــــوار و برئنجــــام و تاقیکردنوەک ڕپۆرت

ر و فـۆرمی جـودا و دەسـتیان پکـردووە و گیـشتوونت ئنجـامی تـ
ســــتایلکی تــــری ھــــونری و زمــــانکی جســــتیی و تایبتمنــــدیی 

ی سرنج، برھمکانی ئم شانۆ ستۆدیۆی  ئوەی جگه. شانۆیی
ن بــــۆ بیــــنران و ن بــــۆ کســــ نزیککــــانی شــــانۆی ھـــــونریی 

ــانی ب . مۆســکۆیش نمــایش نکــراون ئگرچــی ئم شــانۆی دەرگاک
وە، بم ڕۆکــــــی ئجگــــــار گرینــــــگ و ڕووی بینرانــــــدا نــــــاکرت

یکالکرەوەی ل مژووی شـانۆی ڕووسـیدا بینیـووە و ھمـوو ئو 
شتانی، ک دواتر ل شانۆ پشەوەکاندا برجست بوون، ل کار و 
. ئزموونکــانی ئو شـــانۆ ســـتۆدیۆیوە ســـرچاوەیان وەرگرتـــووە

ریی شـانۆی مایرھۆد لم قۆناغدا ب قووی کوتبـووە ژـر کـاریگ
ــابوکی و کاناکــاکی  ــدیای دیالرتــی و شــانۆی ک ــۆنی، کۆم چینــی، ژاپ
سـمائامزی ھینـدی، ک دواجـار ھمـوو ئمـان بـوون ب ســرچاوە 



 

مایرھۆـــــد خـــــۆی . ســـــرەکییکانی تکنیـــــک و بۆچوونکـــــانی ئو
ستانیسالڤسکی دامزرنری : (سبارەت بم شانۆ ستۆدیۆی دەت

یش ڕاست، ک مـن وەک ڕیژیـسۆر و لگڵ ئوە. ستۆدیۆی-شانۆی
باشترین ئندامانی کۆمی درامای نوێ پیوەندیم پوە کرد، بم 

ستۆدیۆ نبـووە لقکـی الوەکیـی شـانۆی -ئوەی ڕاستی بت شانۆی
ھونریی مۆسکۆ، وەکو ستانیسالڤـسکی دەیویـست، ئم بگییـش 

ــانی شــانۆی ک بوپڕی ســتۆدیۆ، -پویــست بــۆ شــارەزابوون ل ژی
ھر لبر ئم ھۆکـارەیش، ک بـۆ . سربستییوە کارەکـانی دەکـرد

 کی ئاسـان لوەیشـ رایـی و بڕی خوپب ،من ڕوون و ئاشـکرای
 رایی و بمان خھ ر بریی ڕزگاری بوو، ھوازی شانۆی ھونش
شــوەیکی ئاســان پــشتی کــردە شــوازە ئامادەکراوەکــان و وەکــو 

ـــژڕەو ب ـــۆ ئوەی تیرکـــی تی ـــا، ب ـــازە ھنگـــاوی ن ـــایکی ت رەو دونی
سـتۆدیۆی بـۆ مایرھۆـد دەبـت -ئم شانۆ) بنماکانی خۆی ڕۆ بنت

شـــانۆی پــــشکنین و لکــــۆینوە و دامزرانـــدنی شــــانۆیکی نــــوێ، 
 م شـانۆیماکـانی ئت بندەب کالکردەوە، کموان یوەیشی بۆ ھئ

ــان ــرتوە؛ ی ــان ڕۆ نن ــژە ب لســر ســتراکتورە کۆنک ــا در  ئوەت
ڕبــــــاز و بنمـــــــا شـــــــانۆییکانی شـــــــانۆی ئنـــــــدری ئنتـــــــوان و 
ستانیسالڤـــسکی بـــدات، یـــان ل ســـرەتاوە دەســـت پبکـــاتوە، بم 
 و ســـــتۆدیۆیئ ی، کنجـــــامو ئئ ستانیسالڤـــــسکی زوو دەگـــــات
دابخات، ھۆکارەکانیش زۆر دەبن، بۆ نموون ستانیسالڤسکی ھموو 

ــۆرک ــۆ ئوە ســتۆدیۆک وەک تی ــت و ئامــاژەی ب ــستراک دەبین ی ئب
دەکرد، ک ئکترەکان ھـیچ جـۆرە ڕۆحکـی ناوەکییـان نیـی و تنھـا 
وەکو قوڕکی خـاو ب دەسـتی ڕیژیـسۆرکی بسـلیق و بتوانـاوە، 

ھۆکـــارکی تـــری . ل فـــۆرمکی ئبـــستراک و بگیانـــدا دەجـــوونوە
ڵ مایرھۆــــد داخــــستنی ســــتۆدیۆک، ئو ئکــــتران بــــوون، ک لگ



 

ئکترەکـــان لســـر بنماکـــانی شـــانۆی ھـــونریی . کاریـــان دەکـــرد
 ریتکنیــــــک و دابــــــونــــــی تپروەردە کرابــــــوون و بمۆســــــکۆ پ
ــان کردبــوو، لبر ئوە لگڵ  ــسکی کاری ــالیزمییکی ستانیسالڤ ڕی
ــــــــدە ئزمــــــــوونگرییکی ئودا ندەگونجــــــــان ــــــــد و دی مایرھۆ .

ەکـاتوە، ک ئو ھـونرە نـویی ستانیسالڤسکی ئوەیش دووپات د
مایرھۆد، بۆ ئوەی تنھا نبت ب فۆرمکی مۆدرنی ب ھست و 
ھۆش و گیـان، پویـستی ب ئکـتری نـوێ و تکنیککـی تواو نـوێ 
ھی تا بتوانـت ڕۆح نـاوەکیی پـ ل ھسـت و سـۆزەکی ئکـتر 

ــــد لم  م مایرھۆــــت، بنــــدا، )ســــتۆدیۆ-شــــانۆ(بووروژ لگڵ یی
ھمــوو ئو بربستانیــشدا، ک ھــاتوونت بردەمــی، دەگــات چنــد 

ــۆ نمــوون ســاکارییکی گوزارشــتئامز ل : برئنجــامکی گرینــگ، ب
سـینۆگرافیادا، ھـزی مۆسـیقا و سـرچاوەکانی ڕوونــاکی، وەک دوو 
ئـامازی تجریــدی بــۆ گوزارشـتکردن ل ھــزری ڕیژیــسۆر و گڕان 

  . ھونری نواندن و کاری ئکتربدوای شوازکدا بۆ 
 ڕووی چـوون خاوی ل ری جومگکترایی ئشانۆی سروشتگ
ـــدووە، بم  ـــگ خوقان ـــانوە، لســـر ئاســـتکی گرین ـــاو ڕۆکانیی ن
 رییانکــو ئارایــشتگبــووە، بکان نمــا پالســتیکییھۆکارەکانیــان بن

.  دەکاتی ئندشوە کارمان ت کاری ھونری تنھا ل ڕگه. (بووە
ــشیوە بنــت، وریــای  ندم ئپــاڵ ب میــشھ ــست لبر ئوە پوی
بکاتوە، نک بب کار بجی بھت و دەبت ل ھمـوو نمایـشکدا 

ـــدۆزتوە ـــی . ھمـــوو شـــتک ب ـــش، مرجک ندوەی ئـــان بئاگاھن
پویـست بـۆ کــردارە ئـستاتیکییکان و یاســایکی سـرەکیی ھمــوو 

ھر لرەوە، کارە ھونرییکـان نابـت ھمـوو . یشھونرە جوانکان
شتک بۆ بینر ڕوون بکنوە، بـئوەی خۆیـان بیـری لـ بـکنوە، 



 

ـــــاریکراودا  ـــــنر ب ئاڕاســـــتیکی دی ـــــشی بی ندـــــا ئ ـــــو تنھ بک
  ).دەورووژنت و دوا بیار بۆ خۆیان بج دت

ـــاغ جیـــاواز و  ـــشتی ل ھمـــوو قۆن ـــد ب شـــوەیکی گ مایرھۆ
پرۆژەکانیدا، ھمیش لگڵ یکم دەستپکردنی ڕۆژانی خونـدنوە 
و مشق و چوون سـر شـانۆدا، ئوەی بـۆ قوتـابی و ئکترەکـانی 

توە، ک ل دەرھنانی شانۆییدا، دوو خـای سـرەکی  ڕوون کردووه
یکمیـان گیانـدنی پیـام و بۆچـوونی : ھن پویست ڕەچـاو بکـرن

یکمرھری بیـــام و نووســـو پـــشکردنی ئ ، دووەمیـــشیان نمای
گمی (ئو شوازەیشی ناو ناوە . بۆچوونی ل شوازکی شانۆیدا

و لســـر ئو بۆچـــوون و بنمـــای ھمـــوو نمایـــشک ڕۆ ) شـــانۆیی
  . دەنرت

مایرھۆد ل زۆر شـونی ئم کتـبدا، ڕۆـی نووسـری شـانۆ و 
ـــات و د ـــاس دەک ـــدییکانی شـــانۆ و ئدەب ب ـــۆ پیوەن ـــدی خـــۆی ب ی

ـــک و بنماکـــانی دەقـــی شـــانۆیی دەخـــات ڕوو ل شـــونکدا . (تکنی
ئم . خونـــدوومتوە، ک تخـــتی شـــانۆ ئدەب دروســـت دەکـــات

ـــی ـــاریگریی بســـر ئدەبوە . ڕاســـت نی ـــتی شـــانۆ ک ئگر تخ
ک ڕووەوەیی نھا لت، تبگـه: ھک ڕتا ئاسـت ک  شــی گھ ل 

شانۆیکی نوێ ل ئدەبوە لدایک . دەگرتو برەوپشوەچوونی 
ــــشخریی شــــکاندنی شــــوازە  دەستپ ــــش ــــیش ھمی ــــت، ئدەب دەب

چــخف بر ل دامزرانــدنی شــانۆی ھــونریی . درامییکــان دەکــات
، )مۆسکۆ، نورەسی نووسیوە، ک لسر ئم شانۆی نمایش کـراوە

ــد جــگ ل چــخف  روەھــا مایرھۆــگ(ھ -١٨٦٢) مــۆریس مترلین
 ب نموون دەھنتوە و ئاماژە بۆ ئوە دەکات، ک مترلینگ ١٩٤٩

دەیوت شانۆنامکانی زۆر ب سـاکاری بخـرن سـر شـانۆ و ھر 
. ل مترلینگوە دیدی خۆی بۆ سـتراکتوری دراماکـان دەخـات ڕوو



 

ــالۆگ ھن، یککیــان ( ل ھمــوو کــارکی دراماتیکیــدا دوو جــۆر دەی
، وشــکان بدوای یکتریــدا دــن و ڕووداو و ڕووکشــ و پویــست

ئوی تریـــــان شـــــاراوەی، ک نابـــــت . کردارەکـــــان ڕوون دەکنوە
بینران ل دووتوی وشکانوە تیان بگن، بکو لنو وچانکاندا، 
ل قیــژە و ھاتوھــاواردا نــا، بکــو ل بدەنگیــدا، ل منلۆژەکانــدا نــا، 

، مترلینگـــیش ب )الســـتیکییکاندابکـــو ل مۆســـیقای جـــوونوە پ
شوەیک بنمای دیـالۆگ دەرەکییکـانی ڕۆنـاوە، ک کارەکترەکـان 
ب کمتـــرین وشـــ گوزارشـــت ل کـــردارە درامییکـــان دەکن، بم 
یکانــدا ھخــودی کــردارە درامیی رز، گــرژی لکی بر ئاســتســل .

دیش لگڵ ئکــتری قوتابخــان شــانۆیی کۆنکــان و کــاری مایرھۆــ
ئکترەکانی، ک شوازکی نوێ لخۆ دەگرت دەبـت بنمـایک بـۆ 
ـــۆ نمـــوون شـــانۆنامکانی  تـــاقیکردنوە و ب ئزمـــوونکردنی، ھر ب

ــــۆ ئوەی . مترلینــــگ ئکــــتری قوتابخــــان شــــانۆیی کۆنکــــان، ب
ـــاریگرییکی بھـــز ل بیـــنران بـــکن، ھـــاوار دەکن، دەگـــرین،  ک

ھ نن و بر سـنگیاندادەناسـشن بری . ردوو دەستیان دەککـتئ
تــازەیش، ک گوزارشــت ل ترۆپکــی تراجیــدیاکان دەکــات، ب ھمــان 
: شــوەی مریم، ک گوزارشــت ل خم و بختیــاریی خــۆی دەکــات

خامۆشییکی دەرەکی، ک زیاتر ل ساردییوە نزیک، بب ھـاوار و 
  . وڵ دەردەکوتگریان، ب بدەنگی، بم ب شوەیکی قو

مایرھۆـــــــد بردەوام لم شـــــــانۆیوە بـــــــۆ ئو شـــــــانۆ و لم 
ستۆدیۆیوە بۆ ئو ستۆدیۆ ل فۆرمکانی شانۆی میللی، کۆمدیای 

... دیالرتی، پانتۆمایم، تکنیک و شوازەکانی شـانۆی چـین و ژاپـۆنی
 یـش لمـت، ئری دەبزمـوونگریکی کاری ئوە و ختھتد دەکۆ

 و شواز و فۆرمکی تـر و جیـاواز بـۆ  دا بووە، ک ڕگهپناوی ئوە
 ی، ککنیکـانو تک لنـدھ وە، بـۆ نمـوونتری نواندن بدۆزھون



 

 وە وەریگرتبــــوو، بریتــــی بـــــوون لشــــانۆی ژاپــــۆنی و چینیــــی ل
چـــۆنیتیی خـــستن ڕووی فیگورەکـــان، بو شـــوەیی بر ل یکم 

 رەکانی بکترەکان، ئیڤی کارەکتکرۆپات پوەی پانتۆمایم و ئش
ـــالۆگ و  ـــوتنی دەی ـــن گ ـــادە دەکن و دوای ئوە دەکوت ـــان ئام خۆی

  . مۆنۆلۆژەکانیان
ــــــوان ســــــانی  نر لــــــد ھ وەی ١٩١٧-١٩١٣مایرھۆــــــۆ ئ دا ب

 کنـیکڵ دیـد و تگل کرۆپات دروست بکـات، کی ئکی نورکتئ
انۆیی ل شــانۆییکیدا بگونجــت، سرپرشـــتیی قوتابخــانیکی شـــ

لم قوتابخــانیدا جــۆرە جــوو و . شــوازی ســتۆدیۆیکدا دەکــات
سیستمکی مشقکردن پیادە دەکرت، ک دواتـر دەبـت پاشـخانکی 

مایرھۆـد . تیۆری و پراکتیکی و دەروازەیکی گرینگ بۆ بیومیکانیـک
ل ڕاپۆرتکـــدا پرۆگرامـــی ئم قوتابخـــانیی بـــۆ خونـــدنی ســـانی 

قوتابییکـان مشـق : توە بم شوەی ڕوون کـردووهدا ١٩١٧-١٩١٦
ـــای و  ـــامکی ئیت ـــدیای دەم لســـر جـــوونوە شـــانۆییکان و کۆمی
ـــۆینوە ل کردارەکـــانی  ـــا لک ـــوزاری دەکن، ھروەھ ـــونری ڕاگ ھ

ــوانن لگڵ ١٧٠٠ و ١٦٠٠ئکــتر ل ســردەمی  ــا بت ــدا دەکن ت ەکان
وانیش ل دەرەوەی ئم لکـــۆین(شـــانۆیکی مۆدرنـــدا بیگـــونجنن 

سیــستم ئکــادیمیی دۆگماییکــان، یــان ھوــی الســاییکردنوەکاندا 
گرینگتـــرین پرۆگرامـــی خونـــدنی ئو قوتابخـــانییش لم ) دەکرـــت

  . چند خای الی خوارەوەدا کۆدەبتوە
 لکۆینوە و خوندنی تیۆری ل بوارەکانی درامای ڕووسـی -١ 

گۆگـــــۆل، پوشـــــکین و (بتـــــایبتی  ١٨٤٠-١٨٣٠لنـــــوان ســـــانی 
  ).لیرمۆنتۆف



 

 دابونریتکــانی شــانۆی ناوبــازاڕ، یــان چمککــانی شــانۆی -٢
... میللی ل الی مۆلیر، شکسپیر، ھۆڤمـان، پوشـکین، گۆگـۆل، بلـۆک

  . ھتد
  .  سرک و شانۆ-٣
 ١٨٠٦-١٧٢٠کــــارلۆ گــــۆزی ( کــــارلۆ گــــۆزی و شــــانۆکی -٤

ییکی ئیتــــانووســــر و شانۆنامنوێ نووســـرلو دەیویــــست ســــ 
ــات فــۆرمکی ھــونریی  ــدوو بکــاتوە و بیک ــدیای دیالرتــی زین کۆمی

  ).ڕەسنی نتوایتی
  .  شانۆی ئیسپانی-٥
  .  ڕسا تقلیدییکانی درامای ھیندی-٦
  .  شانۆی ژاپۆنی و چینی-٧

ئم پرۆگــرامیش ب ڕوونــی دیــد و چمکــی ئو شــانۆی پــشان 
دەستبرکردنی دەدات و دەیویست لم دەدات، ک مایرھۆد ھوی 

یوە شانۆیکی تر، بدەر ل دابـونریت تقلیـدی و باوەکـانوە  ڕگه
مایرھۆـــد ئوەی پـــشان دەدا، ک چـــۆن فـــۆرم . برجســـت بکـــات

ــدا، شانبشــانی  ــایبتی ل برگکــی ڕۆمانتیکی ــانی شــانۆ، بت میللییک
  . سرک و شانۆی ڕۆژھتی دەڕوات بڕوە

توە، ک دەبـــت ل  یرھۆــد ھمیـــش ئوەی دووپـــات کـــردووهما
ی ڕیژیـــسۆرەوە ھمـــوو یـــارمتییک و ب ھمـــوو ئامازـــک  ڕگـــه

پشکش ب ئکتر بکرت، بۆ ئوەی بتوانت پردە لسـر ڕۆحـی 
. خۆی، ک ئـاوزانی ڕۆحـی نووسـری شـانۆنامک بـووە، ھماـت

تـرە، ک تنھـا پناسـی پالنـی کاری داھنرانی ئکتر لوە گورە
ــوونی بســر  ــت ھژم ر ناتوانــت ــات، ئک ــنران بک ــۆ بی ــسۆر ب ڕیژی
ــسۆری  ــدا، ل نووســر و ڕیژی ــت، ئگر ل یک کات بوە ھرانــن بی
شــانۆنامک نگیــشتبت، شــانۆیش ل الی مایرھۆــد دوو شــوازی 



 

شــــــانۆیکی : کــــــارکردنی ھی و ل دوو پیوەندیــــــدا کــــــۆدەبتوە
ـــــــۆرەکیش س کوچکئاســـــــا و شـــــــانۆی ڕاســـــــتھ، ھردوو ج

پیوەنــــدییکی میکانیزمییـــــان ب نووســـــر، ڕیژیـــــسۆر، ئکـــــتر و 
یوە ھرانوەی ڕیژیـسۆر . بینئاسـادا، دوای ئگۆششـانۆی س ل

پالنکی ب ھموو وردەکاریکانییوە دەخـات ڕوو، ئامـاژە بـۆ ئو 
ــا  ــانی تی ــات، ک کارەکترەک ــنی دەک م شــانۆ وی ئــن ــت، و دەبین

ـــو  ـــسۆر وەک ـــت، ڕیژی مفۆنیا دەچکۆرســـی ســـ ل ئاســـایگۆشس
 ،داییگۆشـــــم سڕەمـــــی ئھ ل ک ،م کۆرســـــرکردەی ئســـــ

ــار دەکــات ــانی ئم . دەردەکوــت و ک نووســر و ئکــتریش بنماک
ــک ل وشــ و  ــو ڕیتم ــنن؛ نمایــشکیش وەک ــک دەھ پ یگۆشــس

روشـــتگرایی ڕزگـــار دەکـــات، بم ل ڕەنـــگ و فـــۆرم، خـــۆی ل س
شــانۆی ڕاســتھ، ک مایرھۆــد ل فــۆرمی ھکــدا ل ڕاســتوە بــۆ 

ئامـــاژەی بـــۆ دەکـــات، ) نووســـر، ڕیژیـــسۆر، ئکـــتر، بیـــنر(چپ 
ـــــــسۆر دوای ئوەی ل نووســـــــری شـــــــانۆنامک دەگـــــــات،  ڕیژی

نووســر و ڕیژیــسۆر (داھنــانکی خــۆی دەگــوزتوە بــۆ ئکــتر 
ـــــــاوز ـــــــنئ ـــــــر دەب ـــــــانی ) انی یکت ـــــــتریش دوای ئوەی داھن ئک

ی ڕیژیـــسۆرەوە وەردەگـــت، ڕووبڕووی  نووســـرەکی ل ڕگـــه
بم ) نووســر و ڕیژیــسۆر ل پــشت ئکــترەوە(بینرانــدا دەبــتوە 

شوەییش ب سربستی پردە لسر ڕۆحی خۆی ھـدەمات و 
زیــــاتر پرە کــــردارە ھاوبشــــکیش لنــــوان ئکــــتر و بیــــنران 

دوای قووبــوونوەیش ل ھـزری نووســر و گــوگرتن ل . دەسـنت
مۆسیقای دیالۆگ ناوەکییکان، ڕیژیـسۆری شـانۆنامک جـوونوە 

ــات ــشان دەک ــانی دەستنی ــۆ ئکترەک بمیــش ئو . پالســتیکییکان ب
 ـو دیـالۆگنرانـدا دروسـت دەکـات تـا بر و بینکـتوان ئن پردە ل

ــاوەکیی شــا ــوو شــتک . راوەکاندا ڕۆبچــن خــوارەوەن وشــکان ھم



 

نان، ئمیـش مانـای وای ئـم لسـر شـانۆ پویـستمان ب وـنی 
ــــاودری  ــــارکی چ ــــن ب ــــنران بخی ــــا بی ــــووو ھی ت ــــزۆز و ج ب

جـوونوە پالسـتیکییکان بیـنران ناچـار دەکـات، ک . دووربینییوە
ۆر و ئکترەکان گویـان دیالۆگ ناوەکییکان، بو شوەیی ڕیژیس

. وشـکان بـۆ گــوگرتن، بم پالسـتیکا بـۆ چــاوە. لیتـی، تـ بــگن
: بم شوەی ئندشی بیـنران دەکوـت ژـر دوو کـاریگرتییوە

  . بینین و بیستن
مایرھۆــــد بــــۆ بدیھنــــانی دیــــدە شــــانۆیی و برجســــتکردنی 

ــک دەشــک وە تــشــاکیی پ ــویکی، ڕوون نت، تخــتی  تــوانین ن
ــانی  ــی بنماک پــۆر ب ــنرانوە، دیک ــت ئاســتی ھــۆی بی نشــانۆ دەھ
سروشـــتگراییکان ھدەوەشـــنت، جــــوو و شـــوازی دەنــــگ و 
 ــت، لکــان ڕۆدەنمــا پالســتیکی و ڕیتمییر بنســر لکــتگــوتنی ئ
تواناکانی سما نزیک دەبتوە و چمکی سما ل ھـونری نواندنـدا 

توە و ئکترەکــانی برەو بشــدارییکی ڕاســتقینی زینــدوو دەکــا
 ـتدا ببم شانۆیل یش زۆر ئاسانگومان وشکردارەکان دەبات، ب

مایرھۆـــــد لم . ھــــاوارکی پـــــ ل ئـــــاواز و بــــدەنگییکی شـــــیرین
ڕەوشــدا، ب بردەوامــی باســی گرینگیــی ھــونری ســما دەکـــات، 

ل ی مــرۆڤســتوەی جنو جــووما بــۆ ئم ســبــواری ڕیتمــدا، ئ 
  . جوونوەییش وەک مۆسیقا وای بۆ ھست و سۆزمان

ــگ ل خــۆی دەکــات ــد پرســیارکی گرین ــرەدا مایرھۆ م : لــا ئ ئای
شانۆی برەو زیندووکردنوەی شانۆی گرکیمان نابات؟ ھر خۆی 

ــــــت، بمـــدا دەوە وە . (لڕووی بیناســـازیی کـــی لشـــانۆی گر
: خــۆ دەگرــت، ک شــانۆی ئمــۆ پویــستییتیھمــوو ئو شــتان ل

لو شانۆیدا دیکۆر ھیچ بوونکی نیـی، شـون مودایکـی سـینیی 
ویــستکی پرســازی پالســتیکی شــتیکو پ یر ) ھمۆســیقایش، ھ



 

ـــــوخمکی گرینـــــگ و تواوکری کـــــاری  وەک شـــــانۆی گرکـــــی ت
ـــی ھمـــوو ئو شـــتانی لســـر شـــانۆ  ـــدە، مۆســـیقا زەمن مایرھۆ
 ت، کخشدەب ندی پتمکی تایبڕوودەدەن دیاری دەکات و ڕیتم

ــیچ شــوەیک پابنــد نیــی ب ژیــانی ڕۆژانوە مایرھۆــد پنــا . ب ھ
دەبات بر قسیکی چخف و بۆچوونکانی خۆی پ دەسلمنت 

ــی، بکــو وەکــو : (و دەــت ــانی واقیعــی ڕۆژان نی ــانی مۆســیقا ژی ژی
یی، ک ل ئندشماندا برجست دەبت، بوشوە"چخف دەت 

بۆ مایرھۆد، کارکردن بم ") نک بو شوەیی، ک ھی یان دەبت
 ،ســتما، ڕیــتم، مۆســیقا و زمــانی جســ وە لو نزیکبــوون وەیشــ
ھونری ڕیژی و کـاری ڕیژیـسۆر ل کـاری ئنـدازیاری تالرسـازی 

ــــز ــــتریش بتواوی ن ــــاتوە، کــــاری ئک ــــک دەک یک ل کــــاری نزی
پیکرتاشکوە، لبر ئوەی ھموو ئاماژە، جوویکی سر یـان 
ــــــی  ــــــاری ل ونیک ــــــۆرم و ھک جســــــت، جــــــگ ل گوھری ف

کدا، زیاتر نییرتاشیکپ .  
مایرھۆد سوودکی زۆر ل فۆرم کۆنکـانی شـانۆ وەردەگرـت 

ە لو یـش یکـک بـوو)کابوتـان(و ھوی زیندووکردنوەیان دەدات، 
ــــان جــــۆرە  ــــووە؛ کابوت ــــ وەرگرت ــــان، ک ســــوودی ل ســــتایل کۆن
ــووە، ک ئکترەکــانی ب شــوەی ئامــاژە و  ــدیایکی گڕۆک ب کۆمی
تکنیکـی پاوانبـازی کاریــان کـردووە و خــاوەنی فـۆرم و ســتایلکی 

ــوون ــونریت ڕەســنکانی . (سرســوڕھنر ب ــان خــاوەنی داب کابوت
ــدن و ل ســدەکان ــاوا بھــۆی ئم ھــونری نوان ی حڤــدەدا، ل ڕۆژئ

ــای گشــیکی  جــۆرەی شــانۆوە، بتــایبتی شــانۆی ئیــسپانی و ئیت
، ھروەھــــا مایرھۆــــد ھــــونری پانتۆمــــایم ب )گورەیـــان کــــردووە

تــوخمکی ڕەســـن و ســـرەکی دەزانـــت بـــۆ گڕانوە بـــۆ شـــانۆی 
 درین تا لووە شانۆیکی نوێ بنیاد بنت و پالتفۆرم و کرەس و



 

ڕیژیسۆرە ھاوچرخکان، . (ئامازکی تر ب ئکترەکانی ببخشت
 ــت لوەی شــانۆی کۆنــدا، دەبنــاوی بونیادنــانپ ل وە دەبیــنن، کئ
ــسۆر و  ــۆ ڕیژی ــکن، چــونک زۆر شــت ب ــ ب پانتۆمــایموە دەســت پ
 ــزی تـــوخمڕووی ھ تی لتــایبرەکــانیش ئاشــکرا دەکـــات، بکتئ

  ).امک و ئاماژە و جوودەم: سرەکییکانی شانۆوە
مایرھۆد ھر لم قۆناغدا، تکنیکی گرۆتیـسک دەکـات بشـکی 
گرینگ و توخمکی بھز و بنمـایکی پـتوی دیـدە شـانۆییکی و 

گرۆتیـــسک ژیـــنگ و ئتمۆســـفری . پالســـتیکییتی ھـــونری نوانـــدن
شــــانۆنامک تــــا ئو ئاســــت قــــووڵ دەکــــاتوە، ک وەکــــو شــــتکی 

ل ژیانــدا، بدەر لو شـــتگلی دەیـــانبینین، . بکوـــتسروشــتی دەر
بـــــوارکی ئجگـــــار گورە و فـــــراون ھی، ک ب ھـــــیچ شـــــوەیک 
 و شــتانی ئراوە، گرۆتیــسکیش شــرۆڤــا پردەیــان لســر ھنم

شـت دژبیککــان . دەکـات، ک ل سـروو ئاسـتکانی سروشـتوەن
ی دانـسق دەخوقنـت، پکوە ل یکیکدا دەبستتوە و تـابلۆیک

 ـت، کی بـۆ ئاشـکرا ببنییـانو نھـت تـا ئوە دەنرانبیـن پاڵ ب ک
ـــایزانن تکنیکـــی گرۆتیـــسک وەھمکـــان . تنـــانت کشیـــشکانیش ن

 ــی ب ــی واقیع ــع و گمیک ــشاندانکی واقی پ ب مت، گنکدەشــکت
واقیـــع دەکـــات و ل شـــوازەکانی خوننمـــایش و کاریکـــاتر نزیـــک 

بــۆ ئم مبســتیش گمی دەمامــک و شــانۆی بــووک . ەبــتوەد
گرۆتیــسک کنــیکو تکن لشــنــانی . بکارھب ریــش لوھی گخــا

گرۆتیسکدا بۆ گواستنوەی ئاسـتی ڕوانینـی بیـنر لو چرکسـاتی 
پی گیشتووە بۆ ئاستکی چاوەڕوانکراوی تر، تقالی بردەوامی 

 ک لجۆر ندە، کرمتھوننڵ خۆیدا دگداخورپان ل .  
ب چکردنوەیکــی فلــسف ) لبــارەی شــانۆوە(کتبـی یکمــی 

 نـــــین، کدەھ ـــــد کۆتـــــایی پـــــی مایرھۆنـــــدەکمدەو شـــــانۆیی



 

گوزارشــت ل ھــزر و دیــدی مایرھۆــد دەکــات و ونیکــی ڕوون و 
ھمـوو ئو . (ئاشکرای ئم ھونرمندە گورەیمان پـ دەبخـشت

 بــــۆ ھـــونرەکم مامیــــان لگڵ دەکم، لگڵ واقیعــــی شـــتانی
ــــارەزووە  ــــابتوە، بکــــو لگڵ ڕاســــتیی ئ ڕاســــتقین یکــــانگیر ن

ھـــونر ناتوانـــت گوزارشـــت ل . ھونرییکانمـــدا تکھکـــش دەبـــن
 نھـا گوزارشـت لکو توە بکات، بکییموو وردەکارییھ واقیع، ب

ــاغ ــدا دەکــاتگۆڕانکارییکــانی واقیــع ل قۆن ب .  زەمنیــی جیاجیاکان
 ن بن و شــووە و زەمتندەوەشــر واقیــع ھکی تــر، ھــونواتــای

 د  بمایرھۆ وە، کتژری دادەڕکی ھونوازن"شری زەمھون "
  .ئاماژەیان بۆ دەکات" ھونری شون"و 
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کۆمـک باسـی گرینـگ لخـۆ ) لبارەی شانۆوە(بشی دووەمی 
ــــی و دەگر ــــی درام ــــوون باســــک ســــبارەت ب ئدەب ــــۆ نم ــــت، ب 

ــاییرۆف،  ــی یاداشــتکانی ت ڕۆشــنبیریی شــانۆیی، شــرۆڤکردنی کتب
ئکــــتری ئاینــــدە و بیومیکانیــــک، گرفتکــــانی مۆســــیقا ل نمایــــشی 

ــشکنر  ــشی پ ــژی ســبارەت ب نمای ــانی ڕی ــابی (شــانۆیدا، پالنک جن
ھر ل . نی مایرھۆـدک یکـک ل گرینگتـرین برھمکـا) مـوفتیش

دەروازەکــانی ئم بشیــشوە ڕنماییکــانی خــۆی بــۆ ئکترەکــانی 
دەخـــات ڕوو، باســـی ھـــونری ڕیـــژی، مســـل ئایـــدیۆلۆژییکان و 
شــانۆ، توژمکــانی دژ ب خــۆی، کــاری ڕیژیــسۆر لگڵ ئکــتر و 

  .  ھتد دەکات... مایکۆڤسکی و پوشکین
ا، باس ل گرینگیـی ھـونری مایرھۆد ل سرەتای کتبی دووەمد

ڕاگوزاری دەکات، ڕاگوزاریش یکک ل تکنیک گرینگکانی مشقی 
ی کۆمیــــدیای  ئکـــتر و ل ســـدەی پــــانزەدا ل ئیتایـــاوە، ل ڕگـــه

ــۆ  ــدیش ب وە، مایرھۆــتو دەبــادا بــ دیالرتیــیوە ب ھمــوو ئوروپ
مشــــــقکانی . تکنیکــــــی شــــــانۆکی ســــــوودی لــــــ وەرگرتبــــــوو

کــانیکیش گشــیکی ڕاســتوخۆی ســتایلی جــووی ئکــتری بیومی
ن و . کۆمیــــدیای دیالرتیــــیڕەســــ مــــا شــــانۆییــــدا، بن ل ڕاگوزاری

 مگ وە، ککشـانۆیی یی پرۆسـقوو کان، لقیینڕاست قلیدییت
ـــا  ـــن، ھروەھ ـــت، برجســـت دەب خـــۆ دەگرـــگ ل و ســـما و ئاھن



 

ـــــــوێ لســـــــر  بنماکـــــــانی ڕەگوڕیـــــــشی ئدەبکـــــــی درامـــــــی ن
ــــی جســــت و بیومیکانیــــک و زانــــستی جــــوونوە  پروەردەکردن
 ـسا کـۆن و دژوارەکـانی سـایکۆلۆژیا، بـۆ نمـوونک ڕت، نڕۆدەنر
. تنھا جوونوەیکی شان قـووتر گوزارشـت ل ئاھوھـاوار دەکـات

بیومیکـانیش بــۆ مایرھۆــد پویــستییکی ھنـووکیی بــوو تــا ئکــتر 
بن وە لو دووربخـــــاتل رایی، ککانی سروشـــــتگوییمـــــا و پـــــش

. دەمدا بتواوی کــۆنترۆی شــانۆکان و ھــونری نوانــدنی کردبــوو
ھـــونر لســـر بنماکـــانی ئو پرۆســـس ڕۆدەنرـــت، ک داھنـــانی 
ھونرمنــد بکــات داھنــانکی ھۆشــمند، ھر لرەیــشوە ھــونری 

مکانی نوانــــــدن بــــــریتیی ل ڕکخــــــستنی ئامازەکــــــانی، ک ئنــــــدا
ــان بھنــت و  ــا بتوانــت ب شــوەیکی ڕاســت بکاری جســتیتی ت

مایرھۆد ئوە دووپات دەکاتوە، ک ھونری . گوزارشتیان ل بکات
ئم ڕاسـتیییش . نواندن داھنـانی شـوازە پالسـتیکییکان ل شـوندا

پویستی ب لکۆینوەی بیومیکـانیکی ھی، ب بـوای مایرھۆـدیش 
ی ئــــش ــــساکانی کئاگــــاداری ڕ ک ،وەدایرخ لری ھــــاوچکــــت

نیــی ســتی جما، : بیومیکانیــک و جــوووانبــازی، ســوەرزش، پا
ــــدن  ــــۆ نوان جــــوونوەی ڕیتمئاســــا، بۆکــــسن و شڕەشــــیر، ک ب
شـتگلکی بسـوودن، بم ھــیچ سـوود و کاریگرتییکیـان نابــت، 

نی جووی جستوە ی خولکی تایبت ب ڕەھندەکا ئگر ل ڕگه
پرەیان پ ندرـت، ئمیـش مسـلیکی بنڕەتـی و پویـست بـۆ 

  . ھموو ئکترک
ـــد ل وەمـــی ئم پرســـیارەدا ـــازی : مایرھۆ ـــن ڕب چـــۆن دەڕوان

ک تـــایبت ب ئـــوە؟ ) زانـــستی جـــوونوەی جســـت(بیومیکـــانیکی 
ــی، ک بتــوانین لســر تخــت(دەــت  ی شــانۆ ئم ڕبــازە شــتک نی

ئم مشـق بـۆ ڕاھنـانی ئکـتر لسـر بنمـایکی . نمایشی بکین



 

ئـم، ک ل ئکـتر دەڕوانـین؛ پمـان گـوت پویـستی . ئزموونگری
یوە ھو ب مــا، ... ب لبر ئوە دوانــزە، یــان ســیانزە بنمامــان دان

ھســـتمان کـــرد، ک ئم بنمایـــان بـــۆ ئکـــتر پویـــستن تـــا بتـــوانن 
 گوزارشــتئامزەکانی خۆیــانی پــ بھــز بــکن و وایــان لــ شــوازە

 ـــن ـــر و ھـــزرانی، ک ل نمایـــشکدان، بگین ـــوانن ئو بی بکـــات بت
مشـــقی بیومیکـــانیکیش بـــۆ مایرھۆـــد ئوەی، ک ئکـــتر ) بیـــنران

جســتیکی ڕاســـتی ھبـــت، ئاســـتی ڕۆشـــنبیری و ھۆشـــیاریی تـــا 
  . یشی ھبتئاستکی زۆر برز بت و ھستکی مۆسیق

ـــدن، بیومیکانیـــک و  ـــونری نوان ـــستی جـــووی ئکـــتر و ھ زان
 مۆسـیقا دەگـات مۆسـیقاوە و ب ـد لی پالستیکی بـۆ مایرھۆجوو
ئاستکانی کامبوون و تواوی خـۆی، چـونک مۆسـیقا دەستنیـشانی 
 ر شــانۆ ڕوودەدەن، دەکــات، لســی، لو شــتانمــوو ئنــی ھزەم

ەھـای پـ دەبخـشت، ک ب ھـیچ شـوەیک ھمان کاتدا ڕیتمکی و
مۆسـیقا پـوەری کـات ل . پیوەست نیی ب زەمنی ژیانی ڕۆژانوە

ی ئکـترەوە دەگوڕـت بـۆ پوەرەکـانی شـون و ب بۆچـوونی  ڕگه
مایرھۆد ل شانۆی کۆنی گرکیـشدا ھر وا بـووە؛ ھسـت و ھـۆش 

ــت و جــگ ل گیـشتوونت ئاســتک، ک دەق بتواوی تیــا بــزر دەب
  .  سما، ھیچ شتکی تر لسر شانۆ نامنت

ی مــۆلیر )دۆن جــوان( ل شــانۆنامی ١٩١٠مایرھۆــد ک ســای 
کــــار دەکـــــات، شـــــواز و فۆرمکـــــانی گاتگەکـــــانی ســـــدەکانی 
ــــشونکانی  ــــۆ ترادی ــــتوە ب ڕــــت و دەگ نــــار دەھ ناوەڕاســــت بک

دۆن جـوانیش . سیکۆمیدیای دەمامکی ئیتای و شانۆی میللیی فڕەن
نمایـــــشک ل زۆر ڕووەوە دەبـــــت . ب دەمـــــامکوە دەردەکوـــــت

نماینــدەیکی دیمــا و دیــدی شــانۆی مایرھۆــد، بتــایبتی ل ڕووی 
جــــووی ڕیتمئاســــای ئکــــترەوە؛ ئکترەکــــان وەکــــو ســــمازان، 



 

 دەکانی ناوەڕاســت، بەکـانی ســگتکرۆپاتیــک و گاوانبـازی ئپا
دابونریت . انکی پالستیکیی جستوە دەرکوتوونھموو بکارھن

و فۆرم درینکانی شانۆیش چ بۆ مایرھۆد و چ بۆ ئکترەکانیش، 
 نیــشاندەر و دۆزیـــنوەی چارەســری نـــوێ، نک ھر  دەبــن ڕگـــه

وەکو سازکردنوە و سرلنوێ دامزراندنوەیکی کۆپیئاسای ئو 
انی سدەی ناوەڕاست دەبت فۆرمان، بۆ نموون فۆرمی گاتگەک

  . سرچاوەیکی کاریگر و بردەوامی سوود ل وەرگرتن
ــد ســای  ی ١٩٢٤مایرھۆــسکی )دارســتان( شــانۆنام ی ئۆسترۆڤ

 نمایش دەکات، شانۆنامکیش ب شـوەیکی ڕادیکـای ١٨٨٦-١٨٢٣
مایرھۆـد ھمـوو ئامادەکـارییکی بـۆ ئم دەق، لو . ئامادە دەکـات

ە دەبــــت، ک نمایــــشکی بکــــات ســــاتیرکی تونــــدوتیژ دەروازەیو
بۆ ئم مبست . سبارەت ب سروەت و سامانی سرمایدارەکان

دەقک کــــورت دەکـــــاتوە، دیمنکــــان پـــــاش و پــــش دەخـــــات و 
ســـــتراکتوری چیـــــرۆکک بش بش دەکـــــات و بســـــر ڕووداوی 

ۆرانی و دیـمن لیریکییکـان دەکـات ب گـ. بچووکدا دابشیان دەکات
ــامری  ــۆن(ســما و مۆســیقا و ئ ــت) ئۆکۆردی نــار دەھ ــوو . بک ھم

ــدا  ڕۆــک ل ڕۆکــان ڕتیمــی تایبتمنــدیی خــۆی ل جــوو و پیڤ
ھبـــووە و گوزارشـــتی ل چیـــن کـــۆمیتییکی خـــۆی کـــردووە، 
ھمـــــــوو دەقکی ئۆسترۆڤـــــــسکی دەبـــــــت جـــــــۆرە شـــــــانۆیکی 

نجامکی تری لکۆینوە و ئم نمایشیش ئ. دەمامکئامزی سیاسی
ڕاڤ بردەوامکـــــــانی مایرھۆـــــــد دەبـــــــت لســـــــر بنماکــــــــانی 
دابونریتکانی کۆمیدیای دیالرتی، شانۆی ڕۆژھت و فۆرمکـانی 

  . شانۆی میللی
مایرھۆد لم پۆژانیدا، ھوی داوە ب شوەیکی تایبتمنـد و 

مۆســفرکی جیــاوازیش کــار ل ســر ھــونری ڕوونــاکی بکــات و ئت



 

خونئــامز بخوقنــت؛ بــۆ نمــوون ب ڕوونــاکیی ئکــتر و ئــامازە 
بکارھنراوەکــانی ســر تخــتی شــانۆی لنــو مودایکــی بــزۆزدا 
 ــــان ب ــــی جــــۆرە ختکــــشییکی کــــردوون، ی کنــــاوە و تکارھب
ڕوونـــــاکی دیــــــمن لدوای دیـــــمن پانتــــــایی شـــــانۆکی تســــــک 

وەکانی ڕوونــاکی و ب شــوەیکی توە و دواتــریش ســرچا کــردووه
ت سـر شـونکی دیـاریکراو، بم شـوەییش  چ و بھز خـستووه

ھمـــوو وردەکارییکـــانی دیـــمنک زەق کـــراوەتوە و جـــوونوە 
ت فۆرمکی پیکرئاسـا، دیمنکـانیش ب  پالستیکییکانیشی کردووه

دا شـــوەیکی بـــزۆز ل پانتاییکـــانی شـــون و جوگرافیـــای شـــانۆک
  .  جوویان پکراوە

مایرھۆـــد ل کتبــــی دووەمــــدا ل زۆر ڕووەوە باســــی نمایــــشی 
 ١٩٢٦، ک سـای ١٨٥٢-١٨٠٩ی گۆگـۆل )جنابی موفتیش(پشکنر 

چارەسـرە ھونرییکـانی، تخـتی شـانۆ، . نمایشی کردووە، دەکات
ــتر دەخــات ڕوو، ھروەھــا  ــادەکردنی شــانۆنامک و ڕۆــی ئک ئام

ـــا  ـــشکی باســـی بھ ـــات و تی ـــۆل دەک ـــانی دەقکی گۆگ و گرینگییک
ســــرنجیش دەخـــــات ســـــر ئو ســــردەمی شـــــانۆنامکی تیـــــا 

ـــد، شـــانۆی ڕووســـی ل . نووســـراوە ـــدی مایرھۆ ـــا و دی ـــی دیم پب
سـدەی نـۆزدەدا سـ نـاوی گورە تۆمـار دەکـات، لم ڕووەیـشوە 

 ھر گۆگۆل، ک ب تواوی ددانی پیـاد نرابـوو، پوشـکین، ک: (دەت
و لیرمۆنتۆف، ک تا ئـستا ب ) لبواری شانۆدا(زۆر کم دەیانناسی 

  )). ئمیش ھر لبواری شانۆدا(ھیچ شوەیک نماندۆزیووەتوە 
 گرانیـی کـارکردن و خـستن وە دەکـات، کد ئاماژە بـۆ ئمایرھۆ
سر شانۆی پشکنری گۆگۆل لوەدای، ک ب شوەیکی سـرەکی 

ــای ــسۆر ناچــارە لســر ئکــتری بتوان ــست، لبر ئوە ڕیژی  پوی
 ل نوانـدنی ئکـتر  شانۆ بـارودۆخکی گونجـاو بخوقنـت، ک ڕگـه



 

بگومـــان نمایـــشی . نگرـــت و ھمـــوو کـــار ئاســـانییکی بـــۆ بکـــات
بۆ مایرھۆد قۆناغکی پشکوتووی دیدە ھونرییکی و ) پشکنر(

دەگــات بدەســتھنانی چمککــانی مشــقی ئکــتر و بیومیکــانیک و 
مایرھۆـد لم . چندین ئنجام، ک لوەوبر کاری لسر کردبـوون

ی ب خۆی داوە زۆر شـت ل دەقک بگۆڕـت، بـۆ  ئزموونیدا ڕگه
نمـــوون، ڕووداوەکـــانی ل ھرمکـــی بچـــووکوە گـــوزاوەتوە بـــۆ 
ـــانی  ـــگی بکارھن ڕ راڵ و لژەن ـــردووە ب مۆســـکۆ، ئاغـــاکی ک

ی دروســـت جلــوبکی نـــوتییســایوە، کمدەی نـــۆزدەھرگی ســـ
بـــــجگ لمـــــانیش، بـــــۆ ئوەی زەمنـــــی نمایـــــشک ب . کــــردووە

شــــوەیک چــــ بکــــاتوە، ک کــــاتکی زۆر نخاینــــت، ھروەھــــا 
ــانت  ــاری بکــات، تن جــووی ئکترەکــان ل شــونکی تســکدا دی

ــ ھکی بــاکیی ــست ڕوون ــت، پوی ویش بشــ کــات ــار ئگر ک ز بک
. بھنرــــت، چــــونک بم تکنــــیک، نوانــــدنک زیــــاتر زەق دەکــــاتوە

ـــــــی،  ـــــــانی ل دەقکدا کردوویت ـــــــۆ ئو گۆڕانکاریی ـــــــد ب مایرھۆ
ــم بیرمــان ل (گڕاوەتوە بــۆ ســر برھمکــانی گۆگــۆل خــۆی  ئ

ـــــاک  ـــــردەوە، ک زەویک پ ـــــافرەت ک ـــــارەکترکی ئ ـــــادکردنی ک زی
رەکترەمــــان ل الی گۆگــــۆل خــــۆی دەکــــاتوە، بم دواتــــر ئم کا

دەخــونتوە، ) گۆگــۆل(ل کاتکــدا ئکــتر برھمکــانی . دۆزیــیوە
 وە بســتینــت بیبدەکر وە، کــتوەی وا دەدۆزنئامــاژە و جــوو

  ).دەقکوە
 یی، لکی نیوەبــازنر شــانۆیســر لــد نمایــشی پــشکنمایرھۆ

ە دەرگـــای لخـــۆ شـــوەی نـــاوە برمیلکـــی ھکۆـــدراودا، ک پـــانز
ــشکش دەکــات ــووە، پ ــانی . گرت ــشتنی مووچخۆرەک ــی گی ل دیمن

میریدا بۆ نـاوچک، کتـوپ ئو دەرگایـانی ب دیـوارە بـازنییکوە 
بـــوون، دەکـــرنوە و ل بردەمـــی ھر دەرگایکیـــشدا برپرســـکی 



 

ــل دەدات ــری وەســتاوە و برتی ــشدا، دوای . می ــایی نمایشکی ل کۆت
ـــ واوەی ھوە، ئـــت و دەبـــ ـــشکنرە ڕاســـتقینک ب ـــشتنی پ ی گی

جنــابی مــوفتیش ب جلــوبرگی شــتوە، ب نقــال دەبن دەرەوە، 
دوابدوای ئم دیمنیش پردەیکی سپیی گورە دت خـوارەوە و 

ڕاسـتییکی لسـر  ب پیتی ئاتوونی بانگوازی گیشتنی پـشکنرە
ز دەکـرتوە، دوای دیــمنک ک پردە سـپییکیش بر. نووسـراوە

 ر شـانۆ و بسـ ند بووک رەکان، کۆمکتبری ئشـانۆی (ل
ن) بووکش دەکشکنی کۆتایی پدیم .  

 مـت ئـد دەوە (مایرھۆتڕاویـنر گشکردنی پـشکنـشکبـۆ پ
ــــۆی  ــــا ئمــــۆ نمــــانتوانیوە ب ــــیتی ت ــــیت، ئو واقیعی ــــۆ واقیعی ب

ی نبت، ک ئم بیومـان،  قیعییت ئو ڕگهبگڕینوە، ئگر وا
ل پنــاوی ئوەدا، . دەبــت ب ڕبــازکی سروشــتگرایی چقبســتوو

لم نمایـــشدا ھومـــان داوە ب شـــوازی تـــازە ل واقیعـــیت نزیـــک 
ببینوە، بـۆ ئم مبسـتیش مشـقکانی بیومیکانیـک و فۆرمکـانی 

ــاوە، ھروەھــا ل ڕگــ ی مۆســیقاوە توانیومــان ل  هترمــان بکــار ھن
" واقیعیتی مۆسـیقا"واقیعییتوە نزیک ببینوە، لبر ئوە زاراوەی 

ــت ــاواز دانانر ــم ده. ب زاراوەیکــی جی رکمــان بوە کــردووە، ک  ئ
ــــانی  ــــی بنماک پــــت ب دەب کــــش ــــانی نمای پکوەبســــتنی پارچک

کی خـۆیوە ئکتر ناتوانـت تنھـا ل ڕـگی ڕۆ. ئۆرکسترا بت
ــد  کــاریگرتی دروســت بکــات، بکــو پویــست ئم ڕۆ لگڵ چن
فۆرمکی گونجـاوی مۆسـیقادا تکھکـش بکرـت، ک پـکوە لگڵ 
ڕووناکی و کرەس شانۆییکانی سر تختی شـانۆ، پرۆسـیکی 
کـــاریگریی ئۆرکــــسترائاسای نوانـــدن دروســــت دەکن، ھروەھــــا 

رم مۆســیقیی دەاللییکــان بســر بـــگ بــایخی دابشــکردنی فــۆ



 

ـــایکی ئوتـــۆ دروســـت  ـــانی نواندنـــدا دەردەکون، ھارمۆنی جیاجیاک
  ) دەکن، ک زیاتر ل واقیع نزیک دەبتوە

بازن ھـونرییکی دەگـات خـای ) پشکنر(مایرھۆد ب نمایشی 
ــــایی؛ لم کارەیــــدا ئو تکنیــــک و فــــۆرم و شــــوازان بکــــار  کۆت

ـــــــتوە نـــــــازە دەھ ـــــــۆی و ل ســـــــرەتاکانی ڕب ـــــــاتی خ ، ک ل ک
لــرەدا ئم فۆرمــان دەبســتتوە . ســمبۆلییکاندا بکــاری ھنــابوون

بیکوە و سرلنوێ ل برگکـی تـردا برجسـتیان دەکـاتوە و 
دەقکی گۆگۆلیش ئو ھلومرجی بۆ دەخوقنـت تـا بو شـوە 

ریی قووزموونگکی ئدید و ب ستربوەستنوە بیخو .  
بــــۆ مایرھۆــــد بدەســــتھنانی زەمنــــی نمــــایش ل الی ئکــــتر 
پویستییکی گرینگ، ئم گرینگیییش دەچـت بـواری دیـدی ئوەوە 

زەمن شــــتک نیــــی، ھمــــوو . وەک ڕیژیــــسۆر و ھــــونری ڕیــــژی
 ویـستم پبگـات، ب ی تـکخبای بکات و ل ستی پک ھسک

ختر تسر لکتن بکاتئھای زەمب ست بی شانۆ ھ.  
کاری سرەکیی ڕیژیـسۆر لو سـاتوە دەسـت پـدەکات، ک ئو 
ــد  ــت ب ھن ش دەکرــشک ــا پ ــشکی تی ــۆ یکمجــار نمای ھــۆی ب
 ی بکنمایـــــش ،و شـــــانۆیـــــانی ئ ـــــت و لســـــر بنماک وەربگر

ــت ران ڕۆبنــن ــادەبوونی بی ــد زۆر . ئام ڕای مایرھۆ م کــارەیش بئ
ختســ وە، کی شــانۆکخــتــادی ت ، چــونک ھر ھیک ل بونی

پیوەنـدیی ب وردەکـاریی ســینۆگرافیا و کـاردانوەی بیــنران و ئو 
کرەسانی گوزارشت ل زەمنک دەکن، ھبت، دواجار ل کـاتی 
نمایــــشکردندا، نک ل کــــاتی پــــرۆڤدا کــــاردانوەی نخــــوازراوی 

ــتوە ودەک ــ ۆســک، وەکــو ل الی ســرەوە کــۆی پر. بینرانــی ل
ئاماژەمـــان بــــۆ کــــرد، بـــریتیی ل برجســــتکردنی ھارمۆنیــــایکی 
 ویــستپ ــی وایــد پمایرھۆ بــۆی ،مــانمــوو ئــسترائاسای ھئۆرک



 

ڕیژیسۆر ھسـتکی مۆسـیقی قـووی ھبـت تـا بتوانـت جـوونوە 
  . شانۆییکان بپی ئاڕاست و تۆن و توازنی دەنگ ڕۆنت

ــین، ب مایر ــۆ ئوە دەکــات، ک قوتابخــانی مینینگ ــاژە ب ــد ئام ھۆ
ـــانی  ـــا شـــانۆیی گرینگک ـــوو بنم ـــازە سروشـــتگراییکی، ھم ڕب

یکــی  کوشـتووە و شـانۆی ل ڕووی تکنیکـی ڕیـژییوە برەو ڕگـه
ــــــردووە ھر لژــــــر کــــــاریگرتیی شــــــوازەکانی ئم . داخــــــراو ب

یکـی بنبسـت و  ت ڕگـه قوتابخانیدا ھونری نواندنیش گیـشتووه
ھمــــوو شــــتک بــــووەت ونیکــــی فۆتــــۆگرافی، ھــــونریش مانــــا 

  . ھونرییکی خۆی لدەست دا
 ر لھ ی، کنـــــــدانرمو ھونـــــــت لـــــــک دەبکـــــــد یمایرھۆ
ســرەتاوە پیوەنــدی دەکــات ب شۆڕشــی ئۆکتــۆبرەوە و ل ســای 

ــت برپرســی ئو دەزگــایی سرپرشــتیی ھ١٩١٧ مــوو یــشدا دەب
بۆ یـادی یک . ئو کولتوورە شانۆیی نوی دەکات، ک دت برھم

دا ب ١٩١٨سای شۆڕشیش، ل سـرەتاکانی مـانگی یـانزەی سـای 
 و ھر ل نووسینی مایکۆڤسکی ١٩٣٠-١٨٩٣ھاریکاریی مایکۆڤسکی 

ئم نمایــش ھمــوو . پــشکش دەکــات) مــستیریا بــوف(شــانۆنامی 
ــان تکدەشــکنت  ــانی ژانرەک ــ ل ڕاز و نیازەک ــۆرم پ ــاتر ل ف و زی

ـــامز نزیـــک  ســـدەکانی ناوەڕاســـت و شـــانۆیکی مـــۆدرنی ئاھنگئ
یشدا ل الین گورەترین دەسـتی پـارتی ١٩٢٠ل سای . دەبتوە

شانۆی شۆڕشی (کۆمۆنیستوە ڕادەسپردرت تا شانۆی ئۆکتۆبر 
  . دروست بکات) ئۆکتۆبر

ــد باســی ئوە دەکــا ــاتر مایرھۆ ت، ک بوە تاوانبــاری دەکن، زی
 کلســـو مم بـــۆ ئک نــاوەڕۆک، بوە دەدات، نشـــ گرینگــی ب

لرەدا بوارکی تری سیم ل ئارادای، ک پیوەندیی ب (شتکی ترە 
ـــاوەڕۆکوە ھی، ئوەیـــش چـــۆنیتیی ئم  بســـتنوەی شـــوە ب ن



 

یوەیســــتنــــ) ب مدا دیــــاغی ســــ ــــۆ ئو ل قۆن یکم : توشــــ ب
وەیـــش وشـــوە ھـــزر، دوای ئوە، دوای ئنم . جـــووـــد لمایرھۆ

ڕووەوە نمــوونیکی جــوان دەھنــتوە و ھــونرەکی ب ھــونری 
مـن ئو ھونرەتـان پـشکش دەکم، : (پیکرتاشی براورد دەکـات

ھروەک مایکــــل ئنجلیــــۆ و لیۆنـــــاردۆ داڤینــــشی، ک ل ماناکـــــانی 
تیان بوە دەکـرد جـوانیی پیـکر لوەدای، ھونریان دەزانی و ھس

  ).ک ل برد دروستکراوە و ل مرۆڤی ڕاستقین ناچت
ھموو ھوڵ و ئزموون ھونرییکانی مایرھۆد ل ڕەخنیکی 

خودی خۆی زیاتر ھیچیتر نیی ک ھـیچ . (توند لوەیھـیچ شـ من ب
ی خـۆم ئـازاد کارکی ڕیژیی تازە ئنجـام نـادەم، بر لوەی بتواو

ھونرمنـــدی ڕەســـن، ک بدوای ) نکم ل نھنییکـــانی دوا کـــارم
 ل وە ڕەخـــنردەوامیـــیب ب ک ،یســـو کـــت، ئڕنانـــدا دەگداھ
. خـــۆی دەگرـــت و لو ئاســـتدا ناوەســـتت، ک بدەســـتی ھنـــاوە

ــد ئم پــگیی ھونرمنــد دەبســتتوە ب ســتایلی کــار و  مایرھۆ
 و ئاسانیی ھونرەکی؛ زمانی ھـونر دەبـت ئاشـکرا دیدکی ساکار

و سـاکار بـت تـا بتوانـت پیـامکی خـۆی بگینـت و کــاریگریی 
ساکاربوون بم مانـایوە ل ھـونردا، . بسر بینرەکانییوە ھبت

ــــو ھر زۆر گــــران، ھمــــوو  ــــارکی ئاســــان نیــــی، بک ھوڵ و ک
، ھمـوو ھونرمنــدکیش ی تــایبتی خـۆی ھی ھونرمنـدک ڕگـه

ـــدی خـــۆی ســـبارەت ب ســـاکاری ھی، بم  بۆچـــوونی تایبتمن
ـــد ھـــ گـــشتییکانی  ئوەی گـــرینگ، ئوەی ک پویـــست ھونرمن
  . خۆی، دید و ئفسوونی ھزرە تایبتمندەکی خۆی لدەست ندات

 ر ســـســــــردووە ب ـــاری ڕیژیسۆریـــشی دابش ک ـــد ک مایرھۆ
ــاغی : قۆناغــدا ــاغی کــاری ھــاوبش لگڵ قۆن کــاری ســربخۆ، قۆن

ئکترەکانیــدا و قۆنــاغی مشــقی ڕاســتقین لگڵ بینرانــدا، چنــدە 



 

ڕیژیــسۆریش ل قۆنــاغی یکمــدا زیــاتر خــۆی مانــدوو بکــات، ھنــدە 
ل قۆنـاغی دووەمـی کـاری . (کاری ل قۆناغی دووەمدا ئاسان دەبـت

کــتھاوکــاریی ئ بــک بیــش ڕیژیــسۆردا، ھــیچ شــتمــت، ئر ناکر
 ک ،وەیدەســــت ی بکتکی پرــــسۆر ســــ ــــای وای، ک ڕیژی مان

ی خۆیوە سـرەکی تـری  ئکتر دەیجوونت، ئکتریش ل جگه
ســـبارەت ب ) پتکی ب دەســـتوەی، ک ڕیژیـــسۆر دەیخوقنـــت

ڕیژیسۆر و ئکتر، مشقی ڕاستقیین ل یکم ڕۆژی نمایشکوە 
. کات، ل کاتکدا ئکتر ڕووبڕووی بیـنران دەوەسـتتدەست پدە

ـــــد زیـــــاتر پناســـــینکی  بۆچـــــوونی مایرھۆ کـــــان، بوە پرۆڤرلب
ـــسۆر  ـــشکی، ک ڕیژی ـــی ئامازەکـــانی نمای ھـــاوبش و جگیرکردن

لم دەروازەیوە کاری ڕیژیسۆر و ئکـتر پابنـدە ب . دەیخوقنت
کاردان وە و برانئاسـتی ترۆپـکئامادەگیی بین وان دەگاتوەی ئ .

مایرھۆـــــد ھر ل یکم ڕۆژی نمایـــــشکوە، ب وردی ئاگـــــاداری 
کــــاردانوەی ســــیما و ھچــــوون و داچــــوونی ھســــت و ھۆشــــی 
بینرانی کـردووە و تـا دوا ڕۆژی نمایـشک ئـاوگۆڕ و دەسـتکاریی 
کــارەکی کــردووە؛ ھر ل گــۆڕین و پــاش و پشخــستن و البردنــی 

یــــــمنوە تــــــا دەگــــــات ســــــرلنوێ بوونیادنــــــانوە و ھنــــــدک د
لبر . چارەســرکردنی زۆر ل بشــکانی شــانۆنام و نمایــشکوە

ئوە ھمیـــش دوا ڕۆژی نمـــایش بـــۆ مایرھۆـــد وەک یکم ڕۆژ و 
  .یکم نمایش وابووە

ـــد  کـــانی مایرھۆـــرۆژە و چاالکیی ـــت کـــار و پ ـــدا دەکر ل کۆتایی
ئو قۆنـاغی لژـر ھژمـوونی : اغـدادابش بکرت بسـر دوو قۆن

ســـمبۆلیزمکاندا کـــاری دەکـــرد، قۆنـــاغی دووەمـــیش دوای شـــۆڕش 
ەوە، ک سیــــستمکی ١٩٢٠دەســــت پــــدەکات، بتــــایبتی ل ســــای 



 

جودای بۆ مشقی ئکتر داھنا و بمیش ئستاتیکایکی نـوی بـۆ 
  .  شانۆ خوقاند

ـــــــوو تقالکا ـــــــد، لگڵ ھم کانی مایرھۆـــــــش ـــــــۆ نمای ـــــــدا ب نی
ـــان، لو واقـــیعوە زۆر  گوزارشـــتکردن ل شـــۆڕش و گۆڕانکارییک

دوای ئوە بب ھیچ بـگیک . دوور بوو ک شۆڕش باسی دەکرد
 ل یکـــــــک ل ١٩٤٠ب تـــــــاوانی ســـــــیخوری دەیگـــــــرن و ســـــــای 

  .ژرزەمینکانی شۆڕشدا دەیکوژن
 مایرھۆد دەرگایکی گورە ب دوای خۆیدا دەکاتوە و مانایکی

ل بشــکانی . گورەی بــۆ ھر یک ل پیــسکاتۆر و برــشت دەبــت
داھاتوویشدا باس لو بردەوامییی گشی ھونری ڕیژی دەکین 
و کاریگرییکــانی مایرھۆــدیش ل الی نوەکــانی تــری شــانۆکارانی 

  .جیھان ب ڕوونی دەبینین
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  بشی چوارەم

  ئرڤین پیسکاتۆر و شانۆی سیاسی



 



 

یکـــی تونـــدوتیژی خوقانـــد و  جنگـــی جیھـــانیی یکم کۆمگـــه    
ـــوزەرانی خکـــی ســـرلبر ئـــاوەژووکردەوە ـــان نـــوی . گ ئم ژی

روسـت کـرد، ک ڕق و برسـتی و بئومـدی و ھلـومرجکی وای د
ڕەشــبینی، وەکــو دەرئنجــامکی ئو شــڕە، بــاڵ بســر گــوزەرانی 
خکیدا بکـشن و ژیـان ڕچکیکـی تـر وەربگرـت، ئم ڕەوشـیش 
 ب وە کــــــردووە، ککی زۆری شــــــانۆکارەکانی ناچــــــاری ئشــــــب

ــان بگــۆڕن ــزر و بیروباوڕەکانی ــد و ھ ــان دی لم . شــوەیکی ڕادیک
ـــــــسکاتۆر  ـــــــرڤین پی کی وەک ئســـــــدا کردەم١٩٦٦-١٨٩٣ســـــــ 

ـــت، ک گوزارشـــتکی ڕاســـتوخۆ و ئاشـــکرای  وشـــانۆی (دەردەک
پیـــسکاتۆر ل . لنـــوان ھردوو جنگـــی جیھانیـــدا دەکـــات) سیاســـی

سرەتادا فلسف و مژووی ھونر ل میونیخ دەخونت، ل سـای 
ت و پیوەندی دەکـات ب ەوە بیار دەدات وەک ئکتر کاربکا١٩١٤

شـــــانۆکانوە و ھر زوو لگڵ ڕیژیـــــسۆرکی بئزمـــــوونی وەک 
 شـانۆکان بھـۆی ١٩١٥ماکس ڕاینھارت دەکوت کـار، بم سـای 

ـــانی  ـــری ئوە ل برەک یکم جنگـــی جیھـــانییوە دادەخـــرن و لب
  . جنگ دەگیرستوە

ا دەبت و پیسکاتۆر وەکو ئکترکی سرباز ل برەکانی شڕد
نمایشی شانۆیی ل سنگرەکانی پشوە بۆ سربازەکان پـشکش 
دەکـــات و دواتـــر ئامـــاژە بـــۆ ئوە دەکـــات، ک وـــن خوناوییکـــانی 
جنگ و بشداری و ھست و سۆز و کاردانوەی کاریگرییکـانی 
ئو جنــگ ڕچــکی ژیــانی گۆڕیــوە و ھر لژــر ئو کــاریگریدا، 

ــــردووه پیــــسکاتۆر ئوەی دووپــــات . انۆی سیاســــیت شــــ ڕووی ک
توە، ک لدوای جنگوە بۆ ئو زۆر گران بووە، ب شـوە  کردووه

بۆی شانۆ بۆ ئو لدوای . ئاساییکی خۆی کار ل شانۆدا بکاتوە
ئو جنـــگوە ھـــونرکی سیاســـیی و پیـــامکی سیاســـیی ڕوون و 



 

ی و دەیوـت ئاشکرایشی ھی، خۆیـشی دەبـت چـاالکوانکی سیاسـ
ئم شانۆ سیاسـیییش . ھونر بخات خزمتی ملمالنی چینایتییوە

ـــسفی و شـــوازی ھـــونرییوە  بـــۆ پیـــسکاتۆر ل ڕووی دیـــدی فل
و ) ھــــونر(چنــــدین مانــــای گیانــــدووە، بــــۆ نمــــوون ئو وشــــی 

بتواوی ل یکتر جیادەکـاتوە؛ تکوکردنـی ئم دوو ) سیاست(
ــاتزاراوەی برەو چ ــسکاتۆر . مککــی گــشتگر و ناڕۆشــنمان دەب پی

نایوت ڕۆی ھونرمند ببینت، بکو ڕۆکی سیاسی، بتایبتیش 
دیــــارە : پیوەســــت بــــت ب مســــل و ملمالنــــ چینایتییکــــانوە

بۆرژوازییت ب درژایی مژوو پی وابـووە، ک شـانۆ ل نوەنـدک 
ر نیـی، بم پیـسکاتۆر بـۆ سـیرکردن و چژوەرگـرتن زیـاتر ھیچیتـ

ئم ئاڕاستیی گۆڕی و شانۆی ھنای سر ڕچکیکی تر، کاتک 
ل پـــاڵ چژوەرگرتنـــدا، کـــردی ب ناوەنـــدک بـــۆ ھۆشـــیارکردنوەی 
ـــایبتیش لبر ئوەی  بیـــنر و ھســـتکردن بڕاســـتی شـــتکان، بت

ـــــسکاتۆ ل . زۆربی بینرەکـــــانی ئو ل چینـــــی کرکـــــار بـــــوون پی
یکانیدا باسی ئو برپرچ ناوەکیی بھزەی بۆ جنگ و یادەوەری

ـــونر ب شـــوەیکی  ـــدانی ب سیاســـت و بســـتنوەی ب ھ گرینگی
پیسکاتۆر بۆ ئم مبسـت لنـوان . گشتی و شانۆ بتایبتی دەکات

وەکـو شـانۆیکی گڕۆک، ) شانۆی پرۆلیتـار(دا ١٩٢٠-١٩١٩سانی 
نۆییش یکـــک دەبـــت ل شـــانۆ ل برلـــین دادەمزرنـــت، ئم شـــا

و دەمکانی ئماتۆرە چاالکئ . کارگ رەکانی دەباتکتپیسکاتۆر ئ
و شــونی کــار و نــاو خکــی ئاســایی ســر شــقام و کۆنکــان، 
نمایــــشی ســــاکاری ڕیــــالیزمی ســــبارەت ب پرســــ ھنــــووکیی و 
ڕووداوە سیاسییکان و کارەساتکانی جنگ و گوزەرانی کرکاران 

ــــــشکش دەکن و پیوەنــــــدییکی ڕاســــــتوخۆ لگڵ بینرانــــــدا پ
  . دروست دەکن



 

شانۆی پرۆلیتار شانۆیکی ئایدیۆلۆژی دەبت، ک وشی ھونر 
و ڕیژی و سـتایلی ھـونری تـک دەشـکنت و دەبـت ئاڕاسـتیکی 

و دەمکانی ئکسپروشیونیستئ وژمی توانچم . پپیـسکاتۆر ل
ـــک کی وە لـــارەی ـــتب کانیدا دەـــست مانیڤ ل ) : ی، کو ســـتایلئ

ـــسۆر بتواوی دەســـتیان بســـردا  ـــتر و نووســـر و ڕیژی ئک
ـــشتگر کـــۆنکرتی بـــت ئوەی . دەشـــکت، دەبـــت ب شـــوەیکی گ

دەوترـت، دەبـت دووربــت ل ھمـوو جـۆرە ئزموونکــارییکوە و 
ــــت، ســــاکار کان بکسپروشیونیــــستــــازی ئ  و نابــــت ســــر ب ڕب

بم شـــوەییش . دیـــاریکراو و پیـــامکی شۆڕشگانیـــشی ھبـــت
 ،شنو چکسپروشیونیست و ستایلی لکی نوێ، ئموو ڕۆمانتیکھ
ـــــدە خـــــودگرا بۆرژوازییکـــــانوە  ک ل پویـــــستییکانی ھونرمن

ئمیـش ل دەرەوەی سـنوورەکانی ) سریان ھداوە، وەالوە بنرت
تر دەبکی شۆڕشگکی ڕووسیایساکارەکانی شانۆی وم ھکی 

سیاسی، ک ل ھوی دروستکرن و بوونیادی شانۆیکی پرۆلیتار و 
ــۆ ئوە . شۆڕشــگدا بــوون ــدە پیــسکاتۆر خــۆی ئامــاژەی ب ھرچن

کردووە، ک ئو ئاگـای ل شـانۆی ڕووسـی نبـووە، بم شۆڕشـی 
م ئۆکتۆبر و شانۆی شۆڕشگری ڕووسیا کاریگرییان بسر فۆر

و شوازەکانی پیسکاتۆرەوە ھبووە، ئم کارتکردن لگڵ گش و 
 تیش کتـایبمانیا گۆڕاوە، بوەچوونی باری ڕامیاریی ئشرەوپب
 کی جیــاوازتری لمانیــا بــارودۆخڕەوش و بــارودۆخی سیاســیی ئ

  . بارودۆخی سیاسیی ڕووسیا لخۆ گرتووە
ڕابــردوو، : (انیــدا دەــتپیــسکاتۆ ل یکــک ل مانیڤــست براییک

ڕابـــردووە و بســـرچووە، ئـــم ل ئـــستادا دەژیـــین، ل قۆناغکـــدا 
ــن، ھر لبر ئوەیــش  ــرا و بردەوام کان خسیاســیی ــاریی گۆڕانک

ـــشمان ) سیاســـت( ـــدا دـــت و ھمووی ـــلی یکم ل گرینگیپدان ب پ



 

لژـــر چترەکیـــدا کۆدەکـــاتوە، کوات بـــۆچی دەبـــت ئـــم داوای 
تکی تـر ل شـانۆ بکیــن، جـگ ل پوپاگنـدەی سیاسـی؟ شــانۆی شـ

نکیـن، ) واقیع(ئم پویست ھر باسی . گرکی ھمان شتی دەکرد
کــاری شــانۆی شوڕشــگریش ) بیگــۆڕین(بکــو پوــست لســرمان 

ــــوە  وــــا ل ــــت ت ک وەربگری دەســــتپــــع وەک خــــا ئوەی، ک واقی
اتوە، لوـــــوە بنماکـــــانی جیــــاوازیی کۆمیتییکـــــان ڕوون بکــــ

ڕەخنیکــی کـــۆمیتی دابژـــت و بانگشــی شـــۆڕش بکـــات و 
بم ئم بــــۆ . ســـتراکتوری سیـــستمکی نــــوێ دەســـتبر بکـــات

ــات کولتــووری شــانۆی  ــووە، ک پــشت بک ــسکاتۆر بو مانــای نب پی
 نھــــا پــــشت بــــز بخــــات و تراوجیھــــانی و شــــانۆی کالســــیکی پ

بستت، پیسکاتۆر دید و دیمایکی قووی بۆ پوپاگندەی سیاسی ب
کولتـــــوور و مـــــژووی شـــــانۆ ھبـــــووە و ھمیـــــش توانینیکـــــی 
 بارەت بم ڕووەوە ســــبــــووە، لرە ھم ھــــونی بــــۆ ئکتــــاندیال

ـــوویتی تراجیـــدیای ھاملـــت : (شـــانۆنامی ھـــاملتی شکـــسپر گوت
 تنھــا پیوەنــدییکی پــتوەی ب ئــموە ھی، تراجیــدیایک نیــی، ک

ئم تراجیـدیای پیوەنـدیی . پابندی کات و شونکی دیـاریکراو بـت
 شـــت زۆر ل ردەوام گوزارشـــت لوەی بر ئبل یوە ھمـــ ب ئ
ــــین  ڕــــت بگ ــــش دەب ــــات، ھر لبر ئوەی ھاوچرخکانمــــان دەک

یـــاندا، ک وا دەکـــات ھاملـــت گوزارشـــت ل ئـــم  بدوای ئو ڕگـــه
 لســـر ڕیژیـــسۆرەکان پویـــست، ک درامـــاک ل لبر ئوە: بکـــات

کش و ژیــــــنگ مــــــژووییکیوە بگــــــوزنوە بــــــۆ نــــــو کش و 
ژینگیکــی ھــاوچرخ، ب مانــایکی تـــر وای لــ بــکن، ک نـــوێ و 

رخگه) ھاوچم ڕم  پیسکاتۆ لل وە، کوە دووپـات دەکـاتوە  ئی
ـــرۆڤ و کۆمگـــه ی  ، جگـــه ســـردەمی ئـــمدا پیوەنـــدییکانی م



 

پیوەنـــــدییکانی مـــــرۆڤ و چارەنووســـــی ســـــردەم درینکـــــانی 
  . توە گرتووه

ــدا، جــۆرە بزم و  پیــسکاتۆر ل نمایــشکانی ســرەتای ڕەوتکی
ـــی پـــ ل بـــشرمی و  گم و مۆســـیقا و گـــۆرانی تـــکوی دیمن
ـــدەی سیاســـی دەکـــرد و ل شـــون گـــشتییکاندا  ســـاتیر و پوپاگن

ـــرد،  ـــشکشیان دەک پ رەتاوە لســـ ر لـــدە، ھ بم ئم ھونرمن
ھوی ئوەدابوو زمـانکی ھـونری و تکنیککـی تـایبت بخـۆی و 
فــــــۆرمکی جیــــــاواز بــــــۆ شــــــانۆ سیاســــــییکی بــــــدۆزتوە، لم 

ئو شــــانۆ سیاســـییی، ک ل ھمــــوو : (بارەییـــشوە گوتـــوویتی
ــــدا جخــــتم لســــر کــــردوونتوە، ن شــــتگلک مــــن  پۆژەکانم

ــــانی د ــــی گۆڕانکــــاریی کۆمیتییک ــــت و ن پرچکردارک نابامھ
ن، بکـــو ڕەگوڕیـــشکی دەگڕـــتوە بـــۆ ســـرەتای ١٩١٨ســـای 

ئم سرەتا ساکارە، وەک فۆرمکی شانۆیی ل ) سدەکانی ڕابردوو
ــردنوەی پیــامكی سیاســی و شــونکی بھــزی گفتوگــۆ و  بوک

ەکاندا بووە ئاماز و ١٩٢٠ ل کۆبوونوەی بینران، بۆ پیسکاتۆریش
تنانت ک پیسکاتۆر بووە ڕیژیسۆرکی دیـار و . دیدکی ئستاتیکی

 رلــــین، بــــۆ نمــــوونب ت لورەکــــانی دەورپرســـیاری شــــانۆ گب
ئو درامـاتۆرگیی چـ ) پیسکاتۆر(و دواتریش شانۆی ) شانۆی گل(

گرینگ ران، شانی بینکردنشداریپسیاسی و ب یامکانی کار و پ
  . و پۆژەکانی پکھناوە

ــــت و  ری نوانــــدن دەڕوانھــــون ــــر ل پیــــسکاتۆر ب جــــۆرکی ت
دەیوت ب شـوەیکی وا کـار لگڵ ئکترەکـانی بکـات، ک لگڵ 

شــانۆ پویــستی ب جــۆرکی . دیــد و چمــک سیاســییکی بگونجــت
 رایی و نشــانۆی سروشــتگ ر بســ ــک ن رکترە، ئــت تــری ئک

 ب شانۆی ڕیالیزم بت؛ ئکترک ھسـت و ھۆشـی تـکوی سر



 

ڕۆکی نکــات، بکــو کــۆمنتی لســر ئوەی پــشکشی دەکــات 
 ر برامـبی و بکڕۆ ر برامـبت بھۆشـیارب میشت و ھبھ

لسـر ئم ئکـترە نـوی پویـست، ک تنھـا . ئامادەبوونی بیـنران
ات ڕوو، بکــــــو ئو ھــــــزرەی برئنجــــــامکی دیــــــاریکراو نخــــــ

ـــدووە ـــامکی خوقان ـــی سرســـختی . برئنج ـــسکاتۆر دوژمنک پی
شــانۆی سروشــتگرایی ل ھــزری . شــانۆی سروشــتگرایی دەبــت

 داویـــستییپ ـــت گوزارشـــت ل وەوە، ناتوانی ئکشـــانۆ سیاســـیی
سرەکییکانی بینران بکات، لبر ئوە ئو شانۆ نویکی لسر 

کوتووەکانی تکنیک و زانـست، ک ھـاتبوون نـو شـانۆوە بنما پش
ــوون ــۆ نم ــزۆز، توانــا : دادەڕشــت، ب ــی ب ــایی، دیمن ڕوونــاکیی کارەب

کارەباییکان بۆ برزکـردنوە و نزمکـردنوەی ئاسـتکانی تخـتی 
شانۆ، شـانۆیکی ھمیـش بـزۆز و بـازنیی، بکارھنـانی سـینما و 

ــامگرییوە( زیــاتر ل دۆزیــنوەی فــۆرمکی تــری شــانۆ، ک ) ڕۆژن
ـــدوو و  ـــ ل جـــوو و زین ـــامگرییکی پ ـــووە، بم ڕۆژن ـــک ب نزی

  . برجستکراو
دا باســــی )شــــانۆی داســــتان(برــــشت چنــــدین جــــار ل کتبــــی 
ئم کاتک بـاس ل شـانۆی : (پیسکاتۆری کردووە، بۆ نموون دەت

ــایبتی لو الینوەی پیوەســت ب ــن، بت ــات و سیاســی دەکی  خب
 وە یـاد، چـۆن شـانۆی لـتوە، پیـسکاتۆرمان دوسـاوەکانژیانی چ
ھــۆ داخراوەکــان ھنــای دەرەوە و نمایــشکانی گواســتوە بــۆ نــاو 
ــردە بر  ــای ب ــش، پن ــجگ لمی ــان، ب جمــاوەر ل کــارگ و کگک

ـــاریی ســـردەم ـــی دۆکیۆمنت ـــوترین تکنیک ـــشت ددان بوەدا ) ن بر
ر ڕووەوە ســــوودی ل پیــــسکاتۆر وەرگرتــــووە و دەنـــت، ک ل زۆ

 ی لو شانۆکارانل ککپیسکاتۆر ی وەیش دەکات، کئاماژە بۆ ئ
ل یکـــک ل . ھمـــوو ســـردەمکدا پـــگ و گرینگیـــی خـــۆی دەبـــت



 

شـــوازەکانی پیـــسکاتۆر (یـــشیدا دەـــت ١٩٣٣ســـیمینارەکانی ســـای 
 ڕوانــگی کــاری نووســری شــانۆنام و ئکــتر و ســینۆگرافی، ل

، ھروەھــا برــشت )تکــشکاندنی ھمــوو دابونریتکــانوە گۆڕیــووە
پــی وابـــووە، ک پیـــسکاتۆر ب ھــیچ شـــوەیک دەرگـــای گفتوگـــۆی 

ــارەی شــوەوە  ــدەی ئو  نکــردووه) تکنیکــی شــانۆیی(لب توە، ھن
باســــانی دەورووژان، ک پیوەنــــدیی ب مســــلی نــــاوەڕۆکوە 

امنووس نبــــووە، ھروەھـــا خــــاوەنی پیــــسکاتۆر شـــانۆن. ھبـــووە
تیۆرکی شانۆییش نبووە و بو ئاڕاستاندا کاری نکردووە، بکو 
ــدکی  ــسۆر دی ــووە، بم وەک ڕیژی ــسۆر ب ــلی یکم ڕیژی ئو ب پ
ــۆرم و  ــدە شــانۆییکی ل ف ــوویتی دی ــووە و توانی ــستاتیکیی ھب ئ

تیی ب شــوازە جوداکانــدا برجســت بکــات و زمــانکی تــری جســ
  . ئکترەکانی ببخشت

پیـــسکاتۆر ب درامـــاتۆرگکی تکنیکـــیش ئامـــاژەی بـــۆ دەکرـــت، 
ـــــادی شـــــانۆ و  ـــــانی ل بونی ـــــوانیی ھمـــــوو ئو تکنیک چـــــونک ت
ــدا ھبــوون، ب شــوەیکی  خــانووبرەی شــانۆ نــوی ئوروپییکان

ئم . کردەیــی و پــ ل فنتازیــا بــۆ مبســتکانی خــۆی بکاربھنــت
سۆرە ڕەوتــــی گشــــی ڕووداوە درامییکــــانی ب شــــوەیک ڕیژیـــ

دابش کــــردووە، ک ھاوکــــات لســــر چنــــد شــــونکی جیــــاوازی 
باخانی شانۆکدا پشکش بکرن؛ زۆرجار دیمنکانی وا دابش 
. کــردووە، ک ڕووبڕووی یکتــرببنوە یــان ببــن تواوکری یکتــر

 ـــ ـــزۆز و پ ـــی ب ـــویتی ڕیتمک ـــسکاتۆر توانی ل جـــوو ل ژوورە پی
ــــت و  نقــــدا بخو ــــانی نواندن ــــانی، ل شــــون جیاوازەک دراماتیکییک

ـــت وە دەیـــشم بارەیوە، لتســـتوەشـــیان ببکو : (پمـــوو ئھ
یانی، ک ل تکنیکدا بکارم ھنـاون، تنھـا ل پنـاوی داھنـانی  ڕگه

خــودی نوــدا نبــووە، بکــو گرینگیــدانم ب تکنیــک دەگڕــتوە بــۆ 



 

پیــسکاتۆر ئم گشــی تخــتی ) گشــی مــژووی تخــتی شــانۆ
شــانۆی دەبســتتوە ب برەوپــشچوونکی دیالکتییــان ل ئدەبــی 

  . شانۆ و برھمھنانی پرۆژەی شانۆگریدا
پیسکاتۆر ل ماوەی چند ساکی دیـاریکراودا، تـوانیی کۆمـک 

 و چنـدین ئــاماز و گۆڕانکـاریی بنڕەتـی ل ھــونری شـانۆدا بکــات
ــت و بم شــوەییش بیانخــات شــانۆوە و  نکاربھــوێ ب تکنیکــی ن

پیــسکاتۆر یکم کســ، ک : شــانۆ برەو ڕەوتکــی مــۆدرن برــت
شاش و فیلمی سینمایی و ونی فۆتۆگرافیی خـست نـاو شـانۆوە، 
ســــینۆگرافیای کــــردە بشــــکی جیــــانکراوە ل ڕووداوەکــــان، ئو 

 شانۆیش کردەوە، ک بتوانت قـووویی تخـتی شـانۆ یی بۆ ڕگه
 نــت و زانیــارییو دۆکیۆم نــامگنــان و نمایــشکردنی بکارھبــۆ ب
 ل ت، بۆ نمـووننکاربھکان بیینووککان و ڕووداوە ھستاتیکیی
ــانی  ــانی و کاریگرییک ــی ئلب ــۆی نوت ــشکانیدا، بھ ــک ل نمای کی

ر بازاڕی دراوەوە، لسنـاو ب ـتوی شانۆ ئـاژاوە دەکختر تس
لم کـاتدا ل قـوووی سـر شـانۆ و لسـر . کارمندانی بۆرسوە

شاشـیک کشـتی جنــگ پـشان دەدات، ک ب دەریـادا دەڕوات بــۆ 
ئمیـش . ناچارکردنی وەستانی کرکـارانی نوت ل بیـرە نوتکانـدا

نۆ و گشـــــیکی گورە بـــــوو بـــــۆ ئو ڕۆژگـــــارە و ئاســـــتی شـــــا
  . بکارھنانی تکنیک و ئامازە جیاوازەکان

ـــــسکاتۆر ســـــای  ـــــشک ســـــبارەت ب مـــــانگرتنی ١٩٢٤پی  نمای
کرکـارانی شـیکاگۆ برامـبر ب خـاوەن کارگکـان، ک مــافی ڕەوای 

دەقـــی . ھشـــت کـــاتژمری کاریـــان خواردبـــوون، پـــشکش دەکـــات
ســایی و نمایــشک زیــاتر دۆکیۆمنتــاری بــووە و ل ھمــوو بنمــا ئا

ــدییکانی شــانۆ بدەر بــووە، لبر ئوە بــۆ برجســتکردنی  تقلی
تنگژە ئابووری و پیوەندیی ئاۆزەکانی نوان کرکاران و خاوەن 



 

کارەک، ب پرۆژکتۆر ونی فۆتۆگرافی دۆکیۆمنتاری بکارھناوە، 
ت بر دەرخستنی چندین ون و پـشاندانی  ھروەھا پنای بردووه

می ئامادە و تۆمـارکراو، ک لگڵ ڕووداوەکـانی شـانۆگرییکدا فیل
ـــــزەی . گونجـــــاون ھب و وەھـــــمتی ئـــــوی لم ڕووەیـــــشوە توانی

نمایـشکی بارگـاوی کردبـوو، بــشکنت و نمـایش و ھـۆی بیــنران 
ـــکوە ببســـتتوە ـــژووی شـــانۆوە، ئم برھم ب . پ ڕووی م ل

ســــین ــــت، ک ــــایش دادەنر ــــراوە، یکمــــین نم ــــار ھن ــــا بک مای تی
بتــایبتیش لو ڕووەوە، ک جــگ ل الین فیکــری و ئــستاتیکاکی 
توانیـــویتی بھـــایک ب ڕۆنـــانی درامـــاکی ببخـــشت و بھـــز و 

ــــشکشی بکــــات ــــرەوە پ بم شــــوەییش بنمــــایکی . برگکــــی ت
ــا  ــانجی شــانۆ تنھ ــش شــانۆییک بخــشیووە؛ ئام پــداگۆگی ب نمای

 ـــات ب ـــو وریـــاکردنوە و ک ـــرتن نیـــی، بک ســـربردن و چژوەرگ
ــاریی ــدانی زانی رکــردن و پی . فســا ر لی ١٩٢٤ھشــانۆنام دا ب

)ھاتوھـــاوارەک ل ســـوورە پـــ وەی ) نمایـــشی کۆبـــوونھـــۆ ل ک
کرکارانی پارتی شیوعی نمـایش دەکرـت، چمککـانی دیـد و ھـزرە 

ـــــاتوە ـــــووڵ دەک ـــــاتر ق ـــــنی لم . سیاســـــییکی زی دا وـــــش نمای
ت  سربازەکانی برەی شڕی وەکو سواکر و بالنکان خـستووه

ڕوو، بم سرکردەکان دەومنـد و ب شـوازکی کاریکـاتۆری و 
ــشیی شــڕەکن ــانوە بــراوەی ھمی ــوبرگ فرمییکانی لم . ب جل

نمایشدا گۆرانی و سـما و فیلمـی سـینمایی بکارھنـاوە، ھر لم 
ــش ــدەی نمای ــامی پوپاگن ــری پرۆگرامــی شــانۆنامک، بیانن دا لب

ســـــبارەت ب نـــــاوەڕۆکی شـــــانۆنامکوە، ل شـــــوەی نـــــامیلکی 
پیـسکاتۆر ھر ب بـۆنی . بچووکدا بسر بینرانـدا دابش کـردووە

ــــشکشکردنی  پ)ھاتوھــــاوارەک ل ــــ ــــش ســــوورە پ وە، ئوە )نمای
ۆی پروپاگنــــدەی دووپــــات دەکــــاتوە، ک شــــانۆی سیاســــیی شــــان



 

سیاســـــیی، شـــــانۆی فرکـــــردن و ئیـــــستفزازی سیاســـــیی، دەبـــــت 
  . شانۆیکیش بت بۆ چینی کرکاران کار بکات

ــــسکاتۆر ســــای  ــــوون شــــانۆییکی ل ١٩٢٩پی ــــوختی ئزم  پ
یوە ل برلـین بـو دەکـاتوە و )شـانۆی سیاسـی(کتبکدا ب ناوی 

سیاســییکی بــۆ ئو دیـد و بۆچــوون شــانۆییکانی، فـۆرم و ھــزرە 
 ـی بـۆ دابـوو، دەخـاتوک ھدەیسـ چارەک زیاتر ل ی، کشانۆی

کتبک ل پشکییک و بیستودوو بش پکھاتووە و بش ب . ڕوو
بش چمک و شوازە فیکری و ھونرییکانی ئو شانۆ سیاسییی 

تیــی دەکــرد بــاس دەکــات، بــۆ نمــوونرایو ڕابرەوە بــۆ : ئھــون ل
ســـت، مـــژووی شـــانۆی سیاســـی، شـــانۆی پرۆلیتـــار، شـــانۆی سیا

ناوەنـــــــدگرایی، ڕەوشـــــــی شـــــــانۆی گل، ئاکـــــــان، درامـــــــایکی 
ــــــک لســــــر شۆڕشــــــی ڕووســــــی، ئو  وانینــــــاری، ت دۆکیۆمنت
ــــسکاتۆر،  ــــدنی شــــانۆی پی ــــت، دامزران ــــت واب ناب ی کتدەســــ

سرکـــشییکانی "ڕووبڕووبـــوونوەی کـــات، داســـتانکی ســـاتیری 
ــد"... یکی ســربازشــڤا ــی . ھت ســرچاوەیکی ) شــانۆی سیاســی(کتب

دەخـــات ) شــانۆی داســتانئامز(گرینگیــش، ک ســرەتا براییکـــانی 
 ل الین ناشـــــونالیزم ١٩٣٣ئم کتــــبی پیـــــسکاتۆر ســــای . ڕوو

 ر لت، ھنربـی تـر دەسـوتزارەھـا کتڵ ھگکان و لسۆشـیالیزم
ــان ســادا ل الین دەســتی  ــوو جــۆرە ھم ــاوە ھم نــازیی ئمانی

دوای ئوە ل . کـــارکردنکی ل بـــواری شــــانۆدا لـــ قدەغ کــــراوە
دا بـۆ ١٩٣٠مۆسکۆ درژە ب کار و چاالکییکانی دەدات و ل سـای 

مــــاوەیک دەبــــت بڕــــوبری شــــانۆی نــــونتوەیی ل مۆســــکۆ، 
ھروەھـــا ل پـــاریس و نیـــۆرک ژیـــاوە و کـــاری کـــردووە، ل ســـای 

١٩٥١ ـترلـین دەبب مانیـای ڕۆژئـاوا و لوە بـۆ ئـتڕوە دەگیش
دا پاشـکۆیک بـۆ ١٩٦٠پیـسکاتۆر ل سـای . بڕوبری شانۆی گل



 

ــی  ــی شــانۆی (ب نــاوی ) شــانۆی سیاســی(کتب ــۆ کتب پاشــکۆیک ب
بـــو دەکـــاتوە، لم پاشـــکۆیدا باســـی ئزمـــوونی خـــۆی ) سیاســـی

بگومـان ئم دوو کتـب ب .  دەکـات١٩٦٠ بـۆ ١٩٣٠لنوان سـانی 
درــژی باســی ســفری شــانۆکارکی گورە و پیــام سیاســـی و 

ی مرۆڤــایتی دەکـات، ک چنـدین قۆنــاغی  شـانۆییکی بـۆ کۆمگـه
  . سیاسیی توندوتیژی پ ل ھکشان و داکشان دەگرتخۆ

پیسکاتۆر بو مبستی سرنجی تواوی بینران ب ئاڕاستی 
ک و گشت وردەکارییکانیدا ڕابکـشت و ھسـتکی نمایش شانۆیی

گـــشتگریان ل ال بورووژنـــت، دەیویـــست ب یـــارمتیی ئنـــدازیاری 
شـانۆیکی گـشتگر ) ڤاتر گرۆپیۆس(بناوبانگی ئمانیی بیناسازی 

 ل ی شــــانۆی بــــزۆزەوە، کخــــتی تڕوانــــگ ــــت و لبوونیــــاد بن
، نمایــشکان پــشکش ژوورکــی گورەی شــانۆییدا بــو بکــرنوە

بکرن و بھۆی دیمنی بھـز و ونیـیوە، ھاوکـات لگڵ ڕەوتـی 
ئم . گشی ڕووداوەکاندا کار لسر ئامادەبوونی بیـنران بکرـت

بشک بوو ل دیدە ئستاتیکییکی پیـسکاتۆر و ھمـووی نچـووە 
ا بواری کردەیی و جبجکردنوە، ئگر تیۆرکی درامیش لوکاتد

ھبــوای، دەکــرا ئو شــانۆ و دیــدەی پیــسکاتۆر ب شــانۆی داســتانی 
ــــار بکــــردای ــــش باســــی شــــانۆی . سیاســــی ھژم ــــسکاتۆر ھمی پی

داســتانئامزی کــردووە، بم بو شــوە و ڕچــکی نــا، ک دواتــر 
زاراوەی شــــانۆی . برـــشت شـــوازەکی خــــۆی پـــ نــــاوزەد کـــرد

تـــــر و بپـــــی داســـــتانیش ل ڕیژیـــــسۆرکوە بـــــۆ ڕیژیـــــسۆرکی 
 ـــــت، کردا دســــــــــاریی ب ـــــدی ڕیـــــژی گۆڕانک ـــــان و دی بکارھن
پیــسکاتۆریش ئم چمـــکی بکارھنـــاوە، ل پـــش ھمـــوو شـــتکدا 

ــــوە ــــستۆ گۆڕی ــــی چمکــــی ئری پنی، بی کــــات و شــــوکم . یب
شوەییش شانۆی داستانئامز ئاماژەیک بووە بۆ جۆرە نمایـشک، 



 

زگــاری بــووە، بتــایبتیش ل ڕووی ک ل دابــونریت واقیعییکــان ڕ
شـانۆی داسـتان دەبـت بـۆ مسـل . بنما و پودانگ درامییکـانوە

سیاسی و کۆمیتییکان پناسیکی ھزری بت، نک چوون نـاو 
بـۆ پیـسکاتۆر ) شانۆی داستان(ڕۆوە، ھروەھا چمک و زاراوەی 

ک دەق مانــــــای ب شــــــانۆکردنی دۆکیۆمنتارەکــــــانی گیانــــــدووە، 
ـــدیۆلۆژی بکرـــت ـــسکاتۆر . شـــانۆییک وابســـتی کردارکـــی ئای پی

 ــــۆژیکی پرســــ ــــت برجســــتی ل شــــانۆ دەب ــــوو، ک ــــوای واب ب
 ــــــاوازیی ھنــــــووکیی سیاســــــی و ئیکۆنــــــۆمی و تنگشــــــ و جی
 لســــر مســــوە کـــار لو دەروازەیکـــان بکــــات و لتیییکۆم

 باکــــانی فــــۆرمی ھونرییکــــان بکــــات، لم ڕەوشیــــشدا تکنــــیک
م شـانۆیھـای ئب کی گرینگ و بازئام توە دەبانـشت . گبر

ئزموونکـــانی پـــسکاتۆر ل ســـرەتادا ھرا و پـــشوییکی : (دەـــت
تواوی ل شانۆدا دروست کـردووە، ئگر ئم ئزموونـان شـانۆی 
ــردە شــونی  ــشکانی ک ــانیکی، ئوا ھــۆی نمای ــۆکی میک ــردبت ھ ک

ــوو ــان وابــووە و . نوەکۆب ــۆی پرلم ــو ھ ــۆ پــسکاتۆر وەک شــانۆ ب
 یـرانن و پسکاتۆریش گرفت و قمانرلو پندامانی ئرانیش ئبین

ت بردەمـی  کۆمیتیی گورەکانی، بب ھیچ ئـاۆزییک خـستووه
ئم پرلمــــــانوە، ئم قیرانــــــانیش چــــــاوەڕوانی چارەســــــرکی 

ـــووکیی و ڕاســـتوخۆبوون ـــانجکی بگ) ھن ومـــان ئم شـــانۆی ئام
ھبووە، ک بتوانـت ئم پرلمـان و بینرەکـانی بگینـت ئاسـتک 
تـــــــــا پــــــــــکوە و ب یـــــــــارمتیی دۆکیۆمنــــــــــت و کــــــــــارەکترە 

  . دیاریکراوەکانییوە بیاری سیاسیی خۆیان بدەن
ـــــاوازەی شـــــانۆوە،  ـــــۆرم جی ـــــستاتیکا و ف م ئماکـــــانی ئبن ل

ــس ــیلم بــۆ پی ــانی ف ــزی تکنیکــی بکارھن ھکی بــووە مــۆتیڤ کاتۆر ب
 کــان و بنری دیمواوکمــان کاتــدا دەبــووە تھ ل وە، کانــ گ



 

براورد لگڵ چارەســر و ئامــادەیی ئکــتران و برجســتکردنی 
ـــ ل ســـرنجی دەخوقانـــد ـــی تـــری پ ـــانی تـــردا، ژینگیک . دیمنک

ک بـوارکی پیسکاتۆر باسـی تکنیکـی فیلمـی بو شـوەی دەکـرد؛ وە
فرگیــــی، چ ل ڕووی درامــــا و چ ل ڕووی کــــۆمنتوە بــــۆ ســــر 

ــــی ڕووداوەکــــان ــــشی ڕەوتــــی . ڕەوت ککھکــــان تدرامایی ــــیلم ف
 نتــار و گــرتکان دەبــوون و دۆکیۆمی نمایــشمڕووداوەکــان و گ
ونگیراوەکانیان ھم تکو دەکـرد و ھم بجیـا، وەک دوو ھـی 

ــــــب لگڵ ڕووداوەکا ــــــشتوونتری ــــــدا ڕۆی ــــــت . ن ما دەتوانســــــین
بردەوامییکی تکنلـۆژیی نـوێ بـۆ جیھـان بخـات سـر ئو شـتی 

ل ھمـان کاتـدا دەتـوانین شـریتی . لسر شـانۆ برجسـت دەکرـت
 ــت، کئامــادە و دیــاری بکر وەیو شــوە، بڕووی کــات ل کفــیلم

اوانـــی دووپــاتکردنوەیک بـــت بـــۆ ڕووداوەکـــانی نمایـــشک، برفر
ــت بــۆی ھ ــشی ب ــاتوە و کۆمنتی ــووی بک ــات، ق ــرت و . بک ــی گ ڕۆ

ــــی کۆرســــی  روەک ڕۆدا، ھــــشان ــــمن ســــینماییکان لم نمای دی
تراجیـــدیای گرکـــی وابــــووە، بـــۆ نمــــوون ڕەوتـــی ڕووداوەکــــان و 

ـــردووه ـــووڵ ک ـــشکانیان ق ـــاوەرۆکی ک ـــتر و  ن توە، جـــووی ئک
ــداوە و وە گرکــ ــایی شــانۆکیان پ ــان لســر ڕووداوە پانت  کۆمنتی

ــــووە ــــشک ھب ــــی نمای ــــانی درامی ــــشتییکان و ڕۆن ــــدک ل . گ ھن
ـــۆ ئوە  ـــان ب ـــسکاتۆر ئاماژەی شـــرۆڤکارانی شـــانۆی سیاســـی و پی
کردووە، ک بکارھنانی سینما ھندەی کۆرسی تراجیـدیای گرکـی 

: پیــــسکاتۆر خــــۆی گوتــــوویتی. چــــ و بھــــز و ھمالین بــــووە
فــیلم گمیکــی تکنیکــی نبـوو، بکــو کــاتی گشــ و بکارھنـانی (

ــالی ــدکی ماتری ــۆ شــانۆ ھــاتبوو، ک دی ــر ب ــۆرمکی ت ــشتنی ف -پگی
  ). مژوویی ھاوبشی بۆ ئم ھبوو



 

فرکـردن، ڕاڤکـردن و : سینما لم نمایشاندا س ڕۆـی بینیـوە
کــــی ــــنگ درامی ــــستنڕووی کش و ژی ــــاری یکمیــــان، وات . خ ک

ی فراوانبوونی بـازنی ڕووداوەکـانوە، ک لسـر   ڕگهفرکردن ل
 کنجـــــــامئ ک، کوەیشـــــــ دی، ب ـــــــتڕوودەدەن، د شـــــــانۆک
ــــردوودا ڕووی  بشــــوەیکی سروشــــتی، ھر وەکــــو ئوەی ل ڕاب

ی ورووژانــدنی بیـنرانوە دـت دی تــا  ڕۆـی دووەم ل ڕگـه. دابـت
نــدی تــاوان بـۆ ھنـجبگــرن و پکان بتـوانن ڕەخنتییســایک ک ل

سیمیشیان لو ڕوانگیوەی، ک ئوەی فیلمک پشانی . ڕابکشن
ــاتوانن لســر  ــان ن ــاتیڤی ئو شــتگلی، ک ئکترەک دەدات ئترن

  . شانۆ پشکشی بکن
بکارھنـــانی فـــیلم ئو دەرفت بـــۆ پیـــسکاتۆ دەڕەخـــسنت، ئو 

 ملمالنـــیک لنـــوان بشـــان ل ڕووداوەکـــان جیابکـــاتوە، ک ھـــیچ
بشداربووەکاندا لخۆ ناگرـت، بم شـوەییش پیـڤ بیـستراوەکان 
ــا  ــر و ھســت و ســۆزەکانیش ب شــوەیکی ڕەھ ــن ڕگ ــر دەب کمت

فـــیلم ئو دەروازەیی بـــۆ بینرانـــیش کـــردەوە، ک ب . وەردەگرـــت
 ک ڕووداوی دیـــاریکراو، کنـــدھ توانبـــ نـــانالیکی بوەیشـــ

ئو بـــوارە بـــۆ کســـایتییکان دەڕەخـــسنت تـــا بیـــاری ئمیـــش 
خۆیـــان بـــدەن، ھروەھـــا ئو بـــارودۆخ بـــۆ بیـــنران دەکـــاتوە تـــا 
 وە، ککـــانوانـــدی پا ـــرەوە، نک ل دی ـــدکی ت ڕووداوەکـــان ل دی

ـــت ـــت، ببیننقـــان دەیانخو لبر ئوەی کارەکترەکـــان . ڕووداوەک
تیبوونی ئبــاب ــابن ب ــد ن ــنران ل زانیــاری و چیتــر پابن وەی بــۆ بی

دەنگوباســــکان پــــشکش دەکرــــت، وات کارەکترەکــــان دەتــــوانن 
: بوپڕی سربســـــــــــتییوە بیـــــــــــروڕای خۆیـــــــــــان دەربـــــــــــن

بیروباوڕەکانیشیان بھایکی گورەی دەبت، جگ لمیش دەکرت 
جیاوازییکانی نوان واقیع ونگیراوەک ب شوەیکی ڕووکش و 



 

 فافش وە، وشماییھۆی فیلمـی سـینر فیلم بسل تۆمارکراوەک
لپناوی برزکردنوەی ئاستی گوزارشتئامزی پیڤوە تا ئاستکی 

ــاریکراو برز بکــرتوە ــه. دی ــاک  بم شــوەییش فــیلم ڕگ  بــۆ درام
دەکاتوە، ھروەھا فیلم لسـر شـانۆ بھـایکی سـمبۆلیی ھی، بـۆ 

لسر شاشکان لگڵ ئکتر لسـر نموون ئگر ونی ئکتر 
شـــانۆ براورد بکیـــن، بتـــایبتی ل ڕووی بارســـت و قدوقـــامتی 
ـــر  ـــار گورەت ـــانی ســـر شاشـــک ئجگ ـــترەوە، ئوە ئکترەک ئک
 کـی سـمبۆلی لیگکان پر شاشـی ســنوە ور ئبن، لدەبینـر

ییکــانی ئم جــگ لوەی، ک بکارھنــانی ســینما پانتا. خـۆ دەگــرن
  . نوان شانۆ و سینما تسک و چ دەکاتوە

یکیــــدا، ھوــــی داوە )شــــانۆی سیاســــی(پیــــسکاتۆر ل کتبــــی 
پناســیکی دیمــا و دیــدی ھــونری خــۆی بــۆ بکارھنــانی ســینما، 

ئوەی دەموــــــت، ب خوقانــــــدنی جــــــۆرە : (بم شــــــوەی بکــــــات
ــــزە گ ر شــــانۆ و ھــــوان کردارەکــــانی ســــ نک لــــدیی ورە پیوەن

مژووییکاندا بدەستی دەھنم، بۆ ئم مبستیش چند ئامازـک 
بکـار دەھـنم، ک مۆتیڤکـانی مـرۆڤ و ھـزە گورە دەرەکییکــانی 

 چینایتییکـان پـشان  سرەوەی مرۆڤ یان مرۆڤی تاک و کۆمگه
لنو ئو ئامازانیشدا فیلم یکیکی ھـونریی، بم جـگ . دەدات

زــک ھــیچ شــتکی تــر نیــی، ک ڕەنــگ ھر بــۆ ڕۆژی دوایــی ل ئاما
  )شتکی لو باشتر بکار بھنین

شانۆ داستانییکی برشت کاری لسر دروستکردنی دابان و 
ــنران  مودایک لگڵ بیــنران دەکــرد، بــۆ ئوەی ئو بــوارە بــۆ بی
بجـــ بھـــت تـــا بیـــربکنوە و ھوـــست وەربگـــرن، بم شـــانۆ 

ــگی پرۆســ -نییداســتا ــست ل ڕوان ــسکاتۆر دەیوی سیاســییکی پی
ـــــــۆ  ـــــــامز و دۆخ ســـــــرووش ب ـــــــن خونئ وە وکـــــــانژووییم



 

. ھاتووەکانوە بینرەکانی وریا بکاتوە و شـتکی نویـان فـر بکـات
یوە و ل بنماکانی ئو فۆرم داستانییی خۆیوە ل  ھر لم ڕگه

ـــووە و  خونـــی ب شـــانۆیکی چمککـــانی شـــانۆی گل نزیـــک دەب
پیـسکاتۆر ئامـادەبوو، ھمـوو شـتک، ک . گشتگری تواوەوە دەبینی

زانست نویکان برھمیان ھنـابوو، ل پنـاوی ئامانجکـانی خۆیـدا 
ئکترەکـــانی، وەک ئکــتری شــانۆی گرکـــی و . بکاریــان بھنــت

ــــاری  ــــایی شــــانۆکانیان ل ڕووی شــــونوە دی ئلیزابــــسی، ک پانت
ـــ نک ـــوو، سربســـتییکی زۆری ل ڕووی شـــون و کـــاتوە پ راب

دەبخــــشین، ئکــــتری شــــانۆی داســــتانیش ب ھمــــان شــــوە ئو 
شـانۆی بـازنیی، پیـژەی : ئامادەییی تیابووە، ک پانتـایی جوداکـان

بــــزۆز، پــــردی دروســــتکراو، ھروەھــــا ئو پانتاییــــانی، ک بپــــی 
ـــان نـــز ـــوانراوە برزبکـــرنوە، ی پیـــسکاتۆر . م بکـــرنوەپویـــست ت

 ی شـانۆ بکـات بخـتدەیویست ت)جـوو ل کی بـزۆزی پـرئـام (
 دژوار و دژ ب ـشو ک ک بۆ ملمالنـنڕووی ھزرەوە، شو یان ل

ل کتبی شانۆی سیاسیدا و سبارەت ب یکک ل نمایش . یککان
ــوو شــتکدا(شۆڕشــگرە گورەکــانی، ب نــاوی  : دەــت) لگڵ ھم

ـــان ب شـــوەیکی ئ( ـــووەوە، خۆی وانی ھـــۆی شـــانۆکیان پکردب
ـــوو،  /.../ ئکتیـــڤ بشـــداریی ڕووداوەکـــانی ئم ســـردەمیان کردب

 بـوو بوان نبووبووە واقیع و ڕاستی و چیتر بـۆ ئ وانشانۆ بۆ ئ
ــدا قــووت بــووبتوە، بکــو بــووە  شــتک ل بردەمــی ھــۆی بینران

ـــراوان،  ـــوونوەی ف ـــگ، یک ھـــۆکی کۆب ـــی جن ـــانکی برین گۆڕەپ
ــــــشاندانی گورە ــــــاوەڕۆکی ) خۆپی ــــــسکاتۆر لســــــر ئاســــــتی ن پی

نمایــشکانیش، لو بــوایدا بــووە، ک شــانۆی سیاســی نابــت تنھــا 
ڕووداوە خـــودگرایی و پـــاوان مژووییکـــان بخـــات ڕوو، بکـــو 

  . دەبت شیکاری بۆ ڕەنگدانوە کۆمیتی و داراییکانیشیان بکات



 

 رەکانی ببین وە دەکرد، کشت کاری بۆ ئبر ر لپیسکاتۆر ب
شــوەیکی ئکتیــڤ تــکوی ڕووداوەکــان بکــات و جیاوازییکــانی 

ـــت ھی شـــانۆ نخـــتران و تـــن ـــوان ھـــۆی بی ـــی . ن بریککوتن
تاککانی ناو ھۆی بینران بکـات لـشاوی خکـی و پـکوە ھسـت 

ــکن و بو شــوەی ــو تاکــک ب ڕاســتی ب ــنران، وەک یش خــودی بی
ڕۆیــــان نمنــــت و ھمــــوو ببــــن یک دەنــــگ و ڕووبڕووی یک 

شـــــانۆی پیـــــسکاتۆر کیفــــــی ب . ڕاســـــتی و یک واقیـــــع ببــــــنوە
چپڕزانی بینران نھاتووە، بکو ویستوویتی ڕۆکی فرگیـی 

ـــــت نقن بخوالیمی ھـــــ ـــــۆی چ ـــــت و گفتوگ ـــــسکاتۆر . بگ پی
بینرەکانی باوەڕیان ب شتکی دیاریکراو ھبت، بکو نیویستووە 

ل چــاوەڕوانی ئوەدابــووە، ک بیــارکی بھــزی کردەیــی بــدەن و 
یکک ل . لو پناوەدا، ب شوەیکی چاالک و بھزتر بن ژیانوە
کـــــــار و . شـــــــواز و تکنیککانیـــــــشی کـــــــاری ھرەوەزی بـــــــووە

ــــسۆر، مۆســــیقاژەن و برپرســــیارتیی ھریک ل نووســــر، ڕ یژی
ــوون ــر دەب ــکوی یکت لگڵ . ئکترەکــان، ب شــوەیکی تواو ت

نووســـینی دەقکدا، بونیــــادی دیمنکـــان و مۆســــیقایش دروســــت 
ـــدا،  ـــی و ڕیژی ـــاری کردەی ـــاتی مشـــق و ک ـــا ل ک ـــوون، ھروەھ دەب

  . سرلنوێ کار ل ئامادەکردنی دەقکدا کراوەتوە
ــک ل گرینگتــرین پرۆ کڕووی فــۆرم و ی ــانی پیــسکاتۆر، ل ژەک

ناوەڕۆکوە، پشکشکردنی ڕۆمان بناوبانگکی نووسری چیکی 
ــــاوی ١٩٢٣-١٨٨٣ە )یارۆســــالڤ ھاشــــک( ــــشییکانی ( ب ن رکس

 لسـر شـانۆی پیـسکاتۆر نمـایش ١٩٢٨، ک سای )شڤایکی سرباز
ـــت ـــک . دەکر ن پـــم ـــستوپنج دی ـــشدا، ک ل بی ـــسکاتۆر لم نمای پی

تووە، شاشـــ و فـــیلم، وەک ئامازـــک بـــۆ برجســـتکردنی ئو ھـــا
ـــــــارەکترە ســـــــرەکییکیدا  ـــــــانی ک ـــــــانی ل ژی ڕووداوە جیھانیی



 

ڕوودەدەن، ببـــ ئوەی کاریگرییـــان بســـریوە ھبـــت، بکـــار 
ڕووداوەکانی ئم چیرۆکیش ل شڤایکی سرباز دەدوت، . دەھنت

شـڤایک پیـاوکی : وبکات کوێک ل تیپکی بزر بووە و نازانت ڕو
بچووکی ڕووخۆش و سووربوونی خۆی سبارەت ب خزمتکردنی 
ـــشان دەدات، ب ڕادەیک ھـــیچ  ـــدا پ ـــسا ل جنگ ـــۆریتی نم ئیمپرات
 ــشکمــل و بکی گســو کــار بــدات ئــاخۆ ئ کســک ناتوانــت بی

دواتـر بھـۆی . یاخود دەیوت ب زۆرزانیـیوە جنـگ ڕیـسوا بکـات
ن دەربالی ســــتیار، لرنجی سیاســــیی زۆر ھک ســــــــد ــــی ھن ین

پۆلیسی نھنییوە دەسـتگیر دەکرـت و دەخـرت بنـدیخانوە، بم 
. خۆی وا پـشان دەدات، ک مـشکی تواو نیـی، بـۆی ئـازاد دەکرـت

 ــ فرتوف م بربازی، بتــی ســوە بــۆ خزمتپاشــان بانــگ دەکــر
ـــدی ـــی خۆڕزگـــارکردن دەدات و چن وھ ـــشی دەکـــات، کرکن س

ـــی ســـوپا دەکن ـــشییکانی . گوزارشـــت ل دەبنگ رکـــار و س ڕەفت
 نگـی پــز بـۆ پیـسکاتۆر تـا جھکی سیاسیی بتباب تشڤایک دەب

  . ڕیسوا بکات
پیسکاتۆر بۆ یکمجار لم نمایشیدا، جگ ل بکارھنـانی فـیلم، 

گرۆتیـسکی دەمامک، بووک و بووکی ئجگـار گورە و لبـوکی 
ــدا، یکیکــی ھــونریی  ــاوە و لگڵ نوانــدنی ئکترەکانی بکــار ھن
بھزی دروست کردووە و توانیـویتی پیوەنـدییکی ڕاسـتوخۆ و 
ھمالین لگڵ بینرەکانیشیدا بخوقنت، ھروەھا ونای پۆلیسی 
. ســـیخوری ب دەمـــامکی یک چـــاو و گـــوچکی گورەوە کـــردووە

رەکـانی تـر، پیسکاتۆر بـۆ بـی شـڤایک و کارەکتکردنی ڕۆسـترج
دوو شـــــــانۆی خـــــــی گورەی بکارھنـــــــاوە، ک ب پـــــــچوانی 
 ت بـووە بتـایب ییم شانۆ بـازنک لکوە؛ یتوە خوالونکترییی
. شــڤایک و ئویتریــشیان کارەکترەکــانی تــری لســر جــوووەتوە



 

ـــاتکردنوەیکی ـــۆ پیـــسکاتۆر دووپ ـــۆژەک ب  پراکتیکـــی و ھمـــوو پ
ـــــووە بـــــۆ دەســـــتبرکردن و کـــــاریگری و ماناکـــــانی  کردەیـــــی ب

پیــسکاتۆر ل کتبـــی شـــانۆی . بکارھنــانی تکنیککـــی درامـــاتۆرگی
ــت  دە ،ــوون ــایبت بم ئزم ــن ب (سیاســیدا و لو بشــی، ک ت م

ئم بووکن ل الین منوە . یارمتیی فیلم و بووک کارم دەکرد
کی ھــونریی تایبتمنــد نبــوون، بکــو ونــای ئو ھـیچ جــۆرە دیــد

ــــای سیاســــت و ژیــــانی  ــــاو دونی ــــووانی ن ــــرژ و ڕەقب ــــورە گ فیگ
کۆمیتیی وتی ئوتریشی کۆنی دەکرد، لگڵ ئوەیشدا دەتوانین 

نـیمچ : جیاوازی لنوان ئاستکانی بکارھنانی بووککـان بکیـن
 مرۆڤ، شڤایکیش برامـبر بووک، فیگوری ببووککراو، نیمچ

. ئم جیھــان پــ ل فنتازیــای، وەکـــو تــاک بوونوەرــک وەســـتاوە
 و ئاســتــا ئ ــان ت ــرم لوە دەکــردەوە ئم دیــد و بیرۆک مــاوەیک بی

 ب شــڤایک بــدەم، وەکــو تــاک ئکــتر و بتنھــا ھر  برم، ک ڕگــه
و خـــۆی لســـر شـــانۆ ڕۆک ببینـــت، ل کاتکـــدا وـــن گــــشتگر 

 رەکـانی تـر لکانی تـر و چـواردەوری شـڤایک و کارەکتوردەکاریی
  )ی فیلم، بووک و بندگۆوە میکانیزمی کارەک بخوقنت ڕگه

 وە بـــووە، کئ م نمایـــشـــانی ئ ـــی تـــر ل خـــا گرینگک یکک
بـــۆ شـــانۆ ) یارۆســـالڤ ھاشـــک(پیـــسکاتۆر نھـــاتووە ڕۆمـــانکی 
اوە ڕووداوەکـــان و کـــارەکتر و ئامـــادە بکـــات و ھوـــی ئوەی ند

بونیــادی ڕۆمــانک بگــوزتوە بــۆ فــۆرمی درامــا و دەقــی شــانۆیی، 
ــان و فــۆرمی  ــک گانوەییک ــری ئوە ھوــی داوە چم ــو لب بک

ی ڕیزکردنی ھندک ل بشـکانی ڕۆمـانکوە  داستانئامز، ل ڕگه
انۆی ئم ڕۆمـــان لگڵ پرۆگـــرام سیاســـییکی شـــ. بکاربھنـــت

ــــــــسکاتۆر دەگونجــــــــا و مســــــــل ھنوکییکــــــــانی شــــــــڕ و  پی
ی سـرنجی  کاریگرییکانی بسر کـۆمڵ و کاردانوەکانیـدا جگـه



 

دا، )شــانۆی سیاســی(پیــسکاتۆر ل بشــکی تــری کتبــی . ئو بــوون
 نــگ لکانی جلســت مدەب وە دەکــات، کتی ئامـاژە بـۆ ئتـایبب

رجســــــت بکــــــرن و وزەی دەروازە و فۆرمکــــــانی ســــــاتیرەوە ب
 یـــش لمڕوو، ئ ری بخـــاتکـــی ھـــونیمری، وەکـــو گشۆڕشـــگ

ـــت ڕگـــه دەب ســـترجوە بـــیلم ـــنگی . (ی ف ـــۆ خـــستن ڕووی ژی ب
کارەکترەکـــان ل دۆزیـــنوە و برجســـتکردنی ســـتایلی شـــڤایکدا، 
بکارھنــانی فــیلم ڕۆکــی گورەی گــا، بم ئم جــارە نمتــوانی، 

 ڕووی شوازی بابتکوە، تنھا ب بکارھنانی فیلمـی بتایبتی ل
ـــاری ـــم-دۆکیۆمنت ـــل ب ـــاتورالیزمی قای ـــوو . ن ـــت ل ھم فیلمـــیش دەب

ـــــۆتیڤ ســـــاتیرییکان  ـــــۆی لگڵ کاریکـــــاتۆر و م ـــــشکدا، خ نمای
ھر ب پـشنیازی منـیش فیلمکـی ئنیمیـشن ســبارەت . بگونجنـت

بـۆ ڕووداوەکـان دروسـت ب ساتیرە سیاسـییکان، وەک پاشـینیک 
ــا  ــس بووککــان، ھروەھ ــس و پۆلی ــیمدا ســوپا، کنی ــرا، لو فل ک

  ).جوونوە توندوتیژە کۆمیدییکانیان برجست دەکرد
ـــویتی شـــڤایک و کش و  ـــیلم توانی ـــانی ف پیـــسکاتۆر ب بکارھن
ژینگ و دەوروبرەکی ل چوارچوە مژووییکی دەربھنت، بم 

بســـتتوە ب ڕووداوە ھنووکییکـــانوە؛ پزیـــشکی شـــوەییش بی
ھتد ئو فیگوران بوون، ک ل ... سربازی، ئفسر، داواکاری گشتی

پیـــــسکاتۆر توانیـــــویتی بم دەق و . ئمانیـــــادا بوونیـــــان ھبـــــووە
 ــــالن ــــۆ ئاســــتی پ ــــات و شۆڕشــــگری ب ــــامی خب ــــشکی پی نمای

ی ئامـاژە بـۆ کـردن، جـگ. سیاسییکانی ئو ڕۆژگـارە، بگـوزتوە
ک برـــشت ئم ڕۆمـــانی ب یکـــک ل ڕۆمـــان ســـرکوتووەکانی 

، لژـــر کاریگرییکــــانی ١٩٤٣ســـدەی بیــــستم دانـــاوە و ســــای 
شـڤایک ل (پسکاتۆردا و ھر لم ڕۆمـانوە، شـانۆنامیک ب نـاوی 

  .دەنووست) شڕی دووەمی جیھانیدا



 

وە کـاری دەکـرد و ھر پیـسکاتۆر ل بنمـا فیکرییکـانی مارکـس
لژر ڕۆشنایی ئو فلسف مارکسییوە شرۆڤی بۆ ڕووداوەکـان 
و دیدی نمایشکانی دەکرد، ھر لو ڕوانگییشوە کاردانوەیکی 

  . ڕاستوخۆ و بھزی ئاشکرای ل بینرەکانی دەویست
دا، بھـــۆی دەســـتی ١٩٣٠پیـــسکاتۆر ل ســـرەتای ســـاکانی 

وە ئکـانیــتنازییدەھ جـمانیــا ب . ،ڕووســیا رەتا ڕوودەکــاتسـ
دوابدوای ئوە دەکوت گڕان ب سرانسری وتانی ئوروپادا، 
ھۆنــد، بلچیکــا، فرەنــسا، ئیــسپانیا، ســود و لم وتــاندا بــاس و 
لــدوانی ھــونریی پــشکش کــردووە و ھوــی داوە چمکــی شــانۆ 

ۆتاییدا بتواوی ل پاریس جگیـر سیاسییکی بو بکاتوە تا ل ک
ــــت ــــانی .  دەب ــــی جیھ ــــسکاتۆر بر ل ھگیرســــانی دووەم جنگ پی

ـــانی  ـــات وت یکگرتووەک ـــت و ڕوودەک دەھ جــــــایش ب ئوروپ
ــــا ــــت و . ئمریک نزڕــــی دادەم ــــا قوتابخــــانیکی درام ل ئمریک

چندین شانۆکار و ھونرمنـد و نووسـری گنـج ل دەوری خـۆی 
ــاتوە و ل مــاوەیکی کمــدا پیــان دەگینــتکۆد ھر بــۆ ئم . ەک

ەوە )سـتۆدیۆ(قوتابخانی شانۆیکی ئزموونگری ب ناوی شانۆی 
بۆ قوتابییکانی دەکاتوە و کۆمـک شـانۆنام، لوان مرگسـاتی 
شالیری شکسپیر، ھندک ل شانۆنامکانی مۆلیر، پرسـ شـاینی 

ـــــۆژین ئۆ ـــــرایی ئ ـــــلئلکت ـــــات... ن ـــــشکش دەک ـــــد پ ھر لم . ھت
ک دەمکبــوو ) شــڕ و ئاشــتی(شانۆییــشدا، ڕۆمــانکی تۆــستۆی 

ـــات ـــشکش دەک ـــوو، پ ـــادە کردب ـــۆ ئام ـــدک ل . خـــۆی ب ـــر ھن دوات
قوتابییکـــانی پیـــسکاتۆر دەبـــن نـــاوی دیـــاری ڕەوت ھـــونرییکی 
 ــــوون ــــۆ نم ــــت، ب ــــان دەب ــــی گرینگی ــــا و ڕۆک ــــاتی ئمریک ئوک

شانۆنامنووســـی ئمریکــی تنـــسی ولیــامز، ئکـــتری : انیانــدالنو
 ک ،لیـنناوبانگ مارلۆن براندۆ و ڕیژیسۆر و شـانۆکار یودیـت مب



 

ئمریکــی، لم ) شــانۆی زینــدووی(یکــک بــووە ل دامزرنرانــی 
 و گـرووپل ککـشـانۆی زینـدوویش ی ،نـدوویاندا خویقوتابخان

ســـتش ل ی، کر شـــانۆییانســــی بنـــوکی برییکاندا کــــاریگ
تکـرای بــزووتنوەی شـانۆی ئزمــوونگریی جیھـانییوە ھبــووە و 

  .پیامکی بھزی سیاسیشیان ھبووە
پیسکاتۆر، ک دوای شڕ دەگڕتوە ل برلینی ڕۆژئـاوا جگیـر 
دەبــت و دەبــت ب بڕــوبری ھنــدک ل شــانۆ گورەکــانی ئو 

ـــــین ـــــانکی ١٩٥٥ای ل ســـــ. دەمی برل ـــــشدا ســـــرلنوێ ڕۆم ی
ب ئامادەکردنکی ترەوە نمایش دەکاتوە، ) شڕ و ئاشتی(تۆستۆی 

لم نمایـــــــــشدا حیکـــــــــایتخوان بکاردەھنـــــــــت، ک بشـــــــــداری 
ڕووداوەکانیش دەکات، بۆ نموون دەبت لپـچرەوە، جـگ لوەیـش 

وکی ڕۆی تکنیککارکی ھونری دیووە و ئو سربازانی ل بو
ـــدوە ـــوون، جوون بم شـــوەییش بردەوام . گورە دروســـت کراب

  . بنو ڕووداوەکاندا تپریوە و ئامادەبوونکی بردەوامی ھبووە
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ل سدەی ڕابـردوودا، ھـیچ کسـک لدوای ستانیسالڤـسکییوە، 
ــشت  ــد بر رتۆــدەی ب ــوونی بســر شــانۆی ١٩٥٦-١٨٩٨ھن  ھژم

ھندک پیان وای، کاریگرییکانی برـشت ل . ئوروپییوە نبووە
ـــــست،  ـــــاتر و گورەتـــــرە، چـــــونک ئو تیۆری ستانیسالڤـــــسکیش زی

ووس و سرکردەیکی سرکوتووی شانۆیش ڕیژیسۆر، شانۆنامن
ــووە ــانی . ب ــاغ ھرە گرینگک ــک ل قۆن کی ــشت ب م ڕووەوە برل

 ر لــت و ھی شــانۆی جیھــانی دادەنروەچوونی پرۆســـشرەوپب
ســـــرەتاوە، وەک ھر دیـــــاردەیکی شارســـــتانی و ڕۆشـــــنبیری و 

و پگ . ودا بووەوی سرنج و گفتوگۆ و شرۆڤی ج ھونری، جگه
ــــدە  ــــو ل دی ــــی، بک ــــا ل شــــانۆنامکانیدا نی ــــشت تنھ ــــای بر بھ
جیاوازەکیــــــدای بــــــۆ شــــــانۆ، ک ب نووســــــین تیــــــۆری و تــــــزە 
سیاسییکانی و تکنیک نۆییکی، چمک و فۆرمکی تری بۆ شانۆ 

  . دەستبرکرد
برشت تنھا شانۆکارک، ک ل کۆتاییکانی سدەی ڕابردوودا، 

ەکی )ھــــــونری شــــــیعر(دنوەیکی قــــــووی ل ڕوانــــــگی خونــــــ
دژە (ەوە، دەگــــات ئنجـــامکی تــــر، ک ب ٣٨٤-٣٢٢ئریـــستۆتالیس 

ـــستۆ ـــی دوو ھزار ســـای ) ئری ـــت و نریتک ـــۆ دەکر ـــاژەی ب ئام
ئگر درامــایکی . تیــۆری شــانۆ دەخــات ژــر ڕەخــن و پرســیارەوە



 

ئریـــــستۆیی برجســـــتی جیھانـــــک، تراجیـــــدیایک ببـــــ ھـــــیچ 
نکارییک بکات، ئوا شانۆیکی داستانئامز تواو پچوانی و گۆڕا

برجســــتی جیھانــــک دەکـــــات، ک پویــــست ل گۆڕانکـــــارییکی 
ــــدا بــــت ب الی ئریــــستۆوە، کاتارســــیس یــــان ئوەتــــا . بردەوام

پاکبوونوەی بھۆی ترس و بزەییوە، یان پـاکبوونوەی ل تـرس 
ـــاکبوونوەییش  ـــت، بم و بزەیـــی، ئم پ ژوەرگـــرتن دانانرچ ب

یژوەرگرتن ھازەکانی چئام ویستی بـی . پپروەھا نواندن، بھ
 مـــکم چـــشت ئم برب ،وەیریـــستۆ الســـاییکردنکــانی ئمکچ

ــدنکی بــزۆز و داســتانئامز ــت ب نوان و . دەگۆڕــدنی داســتان ئ نوان
 ئامــــاژە ب نوانــــدنی، ک ب شــــوەیکی تواو ئاســــایی بــــت، وات

ـــانی دەقکدا " ڕاســـتی" ـــا بابتییک ـــتر ماناکـــانی ل مان ـــدات و ئک ب
ـــــتوە مـــــوو . دەدۆزھ وە دەکـــــات، کریـــــستۆ ئامـــــاژە بـــــۆ ئئ

یکی ھک، ناوەڕاســــت و کۆتــــاییرەتایک ســــشــــانۆ . تراجیــــدیای
داستانییکی برشت ھیچ پرنسیپ و جۆرە یاسایکی وەھا پیـەو 

 . ناکات
ــشت ســای  ی ١٨٩٨برســا ــووە و ل ــک ب ــسبورگ لدای  ل ئاوگ

ل دوا سـاکانی یکم جنگـی جیھانیـدا، . یشوە دـت برلـین١٩٢٤
ی کـۆلژی پزیـشکی یک بۆ خزمتی سـربازی بانـگ دەکرـت، قوتـاب

دەبت، دوای جنگ ناگڕتوە بۆ زانکۆ و واز ل کـۆلژی پزیـشکی 
ــت نووســینی شــ ووە دەکبــری ئــت و لنی . یعری میللــیدەھســا

 ئم شیعران کۆدەکـاتوە و ل کتبکـدا چاپیـان دەکـات، دوای ١٩٢٢
کـاری کـردووە و ) کابرێ(ماوەیکیش وەک ئکتر و ھونرمندی 

. دەستیش دەکات ب دەرھنانی ئو دەقانی، ک خـۆی نووسـیبوونی
ـــونیخ ) تپکـــانی شـــو(ل ھمـــان ســـادا، یکم شـــانۆنامی  ل می

 دەکرت، ئم شانۆنامی گوزارشت ل تراجیدیای سربازک نمایش



 

وی ب ودەکــات، ک ل شــڕ گراوەتوە دەبینــت دەزگیــرانکی شــ
ــر خــۆی لگڵ  ــت جــارکی ت ویــش ناتوانــردووە و ئ ــر ک یککــی ت

برــشت لم یکم دەق شــانۆیییدا، چ ل . دا بگــونجنتوە کۆمگــه
ــاریگریی ڕووی زمــان و چ ل ڕووی شــوازە ــر ک ــووە ژ وە، کوتب

ــشدا شــانۆنامی  ــستکانوە، لگڵ ئوەی تپکــانی (ئکسپروشیونی
ب سرەتایکی پتوی واقیعی سیاسی دادەنرت، ھروەھا ب ) شو

 وخۆ گوزارشـت لڕاسـت ـت، کژمار دەکرشت ھکی برنھا کارت
 ئم شـــانۆنامی. ی ھـــاوچرخی ئمــانی دەکـــات ڕەوشــی کۆمگـــه

وەردەگرـت و بمیـش ) کالیست(پاداشتکی گرینگی وەکو پاداشتی 
دەرگایکی فراوان ل برشت دەکـرتوە، بـۆ نمـوون ھر دوای ئم 

 وەک دراماتۆرگ ل ،مانی(پاداشتـت ) شانۆی ئکـار دەب دەست ب
و بۆ ماوەیکیش دەبت دراماتۆرگی ڕیژیـسۆرکی بناوبـانگی وەک 

) شـانۆی ئمـانی(ۆ برشت ئم قۆناغی کار ل ب). ماکس ڕاینھارت(
دەبــت قوتابخــانیکی گرینــگ و ب شــوەیکی برفــراوان بشــکی 

لتووری شـانۆی جیھـانی دەخـونتوە و کاریـان لسـر وگورەی ک
دەکات، بۆ شانۆیان ئامادە دەکات و ل ھندک ڕووەوە دەگڕتوە 

 مــاوەیدا و لژــر برــشت ھر لم. بــۆ ســر ســرچاوەی دەقکــان
ھژموونی ئکسپروشیونیـستکاندا چـوار شـانۆنامی یک پردەیـی 

 ژ، بۆ نمـوونکی دریند شانۆنامکـانی (و ) بـاڵ(و چدار و دەوەن
ــاگۆنی(و ) شــار ــشوستیی شــاری ماھ دەنووســت، ) ســرکوتن و ن

ــــــــستکان دوور  ــــــــشت زوو ل توژمــــــــی ئکسپروشیونی م برب
ـــتوە و لو  وو دەکـــت ل ناتوان وژمو تئ ـــت، ک ـــاوەڕەدا دەب ب

 ل ڕ و پـزمـوونی شـر ئسـ ک بخـاتدا ھیچ شتژووییم قۆناغ
ھرچندە ڕبازی ئکسپروشیونیزم، ک شوازە (کشی مرۆڤایتی 

 نــــــد کــــــردووە و بمکانیان زۆر دەوزە شــــــانۆییگوزارشــــــتئام



 

وانراوە بکاربھنرـت، کۆمک ئنجامی ئستاتیکی، ک تا ئستا نتـ
گیــــشتووە، بم ئم ڕبــــازە، وەکــــو بابتــــک بــــۆ چاالکییکــــانی 
ــۆڕینی جیھــان  ــایی تواوی خــۆی ل گ ــایتی، پردەی ل بتوان مرۆڤ
ھمــــــای، ھر لبر ئوە بھاکــــــانی ھســــــتپکردنی ل شــــــانۆی 

   .)ھاوچرخدا سفر بوو
 دەوروبری  فلسفی مارکسیزمدا، لیبرشت لژر کاریگری

ــا و ١٩٣٠ســانی  ــستمکردنی دیم ــار لســر داڕشــتن و بسی ەوە ک
دیـدە شــانۆییکی دەکـات و زاراوەکــانی شـانۆی داســتان و شــانۆی 

ـــاراوە ـــت ئ نکتیکی دی . دیـــالفـــس ـــۆ ئم مبســـت پـــشت ب فل ب
مارکسی سبارەت ب مـژوو و کـۆمڵ و شارسـتانییت دەبسـتت 

وونی و چارەنووســـی دەبســـتتوە ب و سروشــتی درامـــاکی و بـــ
دا ١٩٣٠ھر ل سـای . سروشتی مرۆڤ و چارەنووس و بـوونییوە

پیسکاتۆر دەناسـت و بـۆ مـاوەیک کـاری لگڵ دەکـات و ل شـانۆ 
سیاســییکی پیــسکاتۆرەوە دیــد و ھــزرە سیاســییکی بــۆ شــانۆ و 

،سـتبم مو بۆ ئم ئدەکات، ب شکانی گازە شانۆییر ئامھ 
ەوە فــۆرمکی تــر بــۆ نووســینی دەقــی شــانۆنامکانی ١٩٢٨ل ســای 

ــدا  ــادکی داســتانی و فرگیی ــۆرمدا بدوای بونی دەدۆزــتوە، لم ف
دەگڕیت، وەک لوەوبر ئاماژەمان بۆ کردووە، ل بنماکانی ھزری 

برـشت . سیاسی و فلسفی مارکسییوە سرچاوەی وەرگرتـووە
) ئــۆپرای ســ قرووشــی(دا شــانۆنامی ١٩٢٨بــۆ نمــوون ل ســای 

 م دەقت، ئشالی خۆیدا ڕادەک رنجی جیھان بس ت، کدەنووس
برــشت بم . شــوازە داســتانیی قــوو براییکــانی ل خــۆ گرتــووە

ـــــت و شـــــانۆنام براییکـــــانی ئو  ورە دەنکی گنگـــــاوی ھدەق
 داسـتان دەمیشی، ئو گش خـرایی، وەکـو نووسـرکی شـانۆی

دەرگـایکی ) شـانۆی داسـتان(برشت ب دەستواژەی . دەخن ڕوو



 

لتووری و وپ ل نھنی و سرسوڕمان و بدحایبوون ل نوەندە ک
بگومان شانۆ و چمکـی داسـتان ل چنـدین . شانۆییکدا دەکاتوە

ڕووەوە تـــوخمی ھـــاوبش و لکچـــوو کۆیـــان دەکـــاتوە، بم ھر 
ــشیان ســیما  ــدی خــۆی ھی، ک یککی ــوخمی تایبتمن ــا و ت و بنم

لوی تریــــــان جیــــــا دەکــــــاتوە، لم ڕووەیــــــشوە کــــــۆکردنوە و 
دەبـــت ) شــانۆ و داســتان(پکوەبســتنیان لیک یکی ھونریــدا 

برشت دەتوانت ئم جیـاوازی و تـوخم دژ بیکـان . کارکی گران
و بمیـــش دا کۆبکـــاتوە )شـــانۆی داســـتان(ل چمـــک و زاراوەی 
  . دا دروست دەکاتوشانۆیکی نوێ و جو

برــشت ھر ل ســـرەتاوە ھنگـــاوی خـــرا دەنـــت و دەگڕـــت 
ـــونری  ـــری ھـــزری و ھ ـــی شـــانۆیی و (بدوای شـــوازکی ت ئدەب

و ل کۆمـک لو شــانۆنام ) شــانۆی فرگیـی(بـۆ ) ئدەبـی درامـی
 یانی درامیـفرگییانی دەینووست، بنما ھزریی نویکی ل ڕۆن

ســــتراکتور و داڕشــــتنکانی ئم دەقــــان، . دەقکانیــــدا دەخــــات ڕوو
 میللـــی پکیـــانوە یشـــوازکی دژ بیک لخـــۆ دەگـــرن، ک گـــۆرانی

کۆکردنوەی بنما دژ بیککانیش بۆ برشت تـا دوا . دەبستتوە
برھمکـــانی، دەبـــت یکـــک ل تـــوخم گرینگکـــانی ســـتراکتور و 

بونیــادی دەق کــانیمــا دژ بو بنکی داســتانی ئوازشــ کــانی و ب
) بنمــا و دەرەکـــی(شــانۆنامی . کۆدەکــاتوە و بکاریــان دەھنــت

ـــــــۆس( و ١٩٣٠  نمـــــــوونیکی برز و ١٩٣٩) دادگـــــــایکردنی لۆکۆل
شتی برکییرگوتووی قۆناغی شانۆ فرکس .  

 پـشکش) شـانۆنامی فرگیـی(برـشت ل ھوـی ئوەدا بـووە 
ـــدە نمایـــشک پرۆژەیکـــی ســـرکوتووبت،  بکـــات و ھاوکـــات چن

تمکــی تایبژگــری چنــدەیش ھگــهنــھڕ ــت و لــژەوە  د بی چ
لم ڕووەوە برشت پشت ب ھـزر و دیمـایکی . بینرەکانی فربکات



 

ھیچ ھۆکارک نیـی، ک : ( دەبستت، ک دەت١٨٠٥-١٧٥٩) شیلر(
ئمیــــش ئو مانــــای ) ۆ نگرــــتگرینگیــــدان ب ئاکــــار چــــژ ل خــــ

دەگینـت، ک شـانۆی برـشت شــانۆیکی فـرگیی بـۆ ســدەیکی 
زانستی، لم ڕوانگیشوە برـشت درامـا ب ونـاکردنکی ڕەخـنی 
ژیان دەزانت، ئم ڕەخنییش ب شوەیکی سرەکی ل ستراکتور 

 بــۆ شــانۆی داســتانیش. و بونیـادی شــانۆنامکاندا برجســت دەبــت
ــــــردوودا  ــــــوەی ســــــدەی ڕاب ــــــشت ب ھــــــیچ شــــــوەیک ل نی بر

ی ئمـــــانییوە، ینابســـــترتوە ب چمکـــــی فلـــــسفی ئـــــستاتیک
 ک لریالی ھ تی لتـــایبب)ــــت ) کانــــت و ھیگـــم ڕووەوە دەل

" ئــستاتیکای کانـــت و ھیگـــ"لگڵ ئوەیــشدا، ئم ئـــستاتیکاییش (
ـــرد ـــۆ ک ـــاژەی ب ـــشی ئام ـــارکس خۆی ووە، ب شـــوەیکی ھروەک م

ئاسـایی ل ھکــشاندای، زۆر زیـاتر ل ھــزر و دیمـا ئــستاتیکییکی 
 ـــــستاتیکای کانــــت و ھیگـــــئ ھــــیچ ل ی، کوانکان، ئمارکــــسیی
) تناگن، ئم جگ لوەی ل بنمـا زانـستییکانی مارکـسیش نـاگن

 ین ھیگوەیشدا دەتوانین بڵ ئگس بوو، ١٨٣١-١٧٧٠لم ککی 
 ھـونری درامــای ب فلــسفکیوە بســتوە، درامــا ســیمایکی ک

ــــاریی ــــ ل گۆڕانک ــــوونگرای پ ــــات و ب . ب ــــۆڕک دەک ــــوون جگ ب
 یـــدا لگوە لمـــان شـــھ ـــایش ب ـــی دەگۆڕدرـــت، درام بردەوام

و گۆڕانکاریــــدای گــــۆرکواز و . جماکــــانی شــــتیش بنمارکــــسیی
وە وەردەگرھیگ م الی مارکس گۆڕانکاريی واقیع ل١٨١٨ت، ب -

 مبستمان دیـالکتیک و ل بـری ڕاڤیکـی ڕۆحـی، ڕاڤیکـی ١٨٨٣
ـــۆ دەکـــات و دەیوـــت کۆمگـــه ـــایتی  مـــاديی ب یکـــی دوور ل چین

لســر . بدەســت بھنــت، نک برەو ڕۆحکــی ڕەھــا ھنگــاو بنــت
ـــــست، ک ڕووبڕووی ھســـــت  ـــــاوچرخ پوی شانۆنامنووســـــی ھ

وە، بــت بــاتن ــزر بک ــام لگڵ ھ ــو م ــاری شــانۆنامنووس . ک ک



 

ــای پوەبنــت برەو جــوونوە و  ئوەی ئم ھــزرە فــر بکــات و پ
گۆڕانکاری بـوات لبـری ورووژانـدنی ھسـت، وەک چـۆن مـارکس 
ئامـــاژەی بـــۆ ئوە کـــردووە، ک لســـر فلـــسف پویـــست جیھـــان 

ر ھـونر و بگۆڕت، نک شرۆڤی بۆ بکـات، ب ھمـان شـوە لسـ
ــست مــرۆڤ  ــان، پوی ــۆ گــۆڕینی جیھ شــانۆیش، وەک ســرەتایک ب

  . بگۆڕت
ک نازییکـان دەســت دەگـرن دەســت، برـشت و ھلیــن ڤایگــل 

دا، ڕۆژــک دوای ســووتانی ڕایخــستاگ ١٩٣٣ ل ســای ١٩٧٢-١٩٠٠
. وت بج دەھن و تا پانزە سـاڵ نـاگڕنوە) پرلمانی ئمانیا(

ن پـراگ، لوـشوە برەو ڤیننـا، سویـسرا، دانیمـارک، سرەتا دەچـ
ــدا ل ســای  ــدا، ڕووســیا دەڕۆن، ل کۆتایي ەوە ل ١٩٤٧ســود، فینلن

وت یکگرتووەکـــــانی ئمریکـــــا دەگیرســـــنوە، دوای ئمریکـــــا 
دەگڕـنوە بـۆ ئوروپـا و سـرلنوێ ل سویـسرا و نمـسا جگیــر 

ـــــشتی ( ب نـــــاوی برـــــشت وەک خـــــۆی ل شـــــیعرکدا.  دەبـــــن بر
گوزارشتی ل کـردووە، باسـی لوە کـردووە، ک زیـاتر ) بستزمان

لوەی مــرۆڤ پوەکـــانی دەگۆڕـــت، ئو وتـــان دەگۆڕـــت و لم 
  . وتوە دەچت بۆ ئو وت

ــاغی پگیــشتن و گشــی ھــونری و  ــشت ل ئمریکــا قۆن بر
کــانی، وەکــو سیاســیی دەســت پــدەکات و شــانۆنام داســتانیی درژە

بــازنی تباشــیری قوقــاز، مــرۆڤ باشــکی ســچوان، دایــک ئــازا، 
 ڕۆمـــــان ل یـــــشی، کو شانۆنامانک لنـــــدژیـــــانی گـــــالیالی و ھ

ی )دایـك(گورەکانی ئدەبی جیھانییوە ئامادەی دەکردن، لوانیش 
شڤایک (مکسیم گۆرگی و شڤایکی یارۆسالڤ ھاشک، لژر ناوی 

دەنووست، ھروەھا گڕانوە بۆ سر ) جیھانیدال شڕی دووەمی 
ھنـــــدک ل شـــــانۆنام کالســـــیکیی گورەکـــــان و ئامـــــادەکردن و 



 

ســـرلنوێ چارەســــرکردنیان، ک لگڵ دیــــد و دیمــــا سیاســــی و 
ئنتیگــــۆنی : ھــــونرییکی ئودەمی ئودا بگــــونجن، لوانیــــش

ــدیای کۆریۆ ــارلۆ و تراجی ــی م ــسی ســۆفۆکلس، ئدواردی دووەم ن
ـــسپیر ـــاندا، . شک ـــی داوە لم نووســـین و ئامادەکردن وـــشت ھ بر

 و چمککــانی شــانۆی  تیۆرەکــانی ھــونر و کــاریگری ل کۆمگــه
داســتان و فرگیــی برجســت بکــات و یاســایکی نــوێ بــۆ شــانۆی 
داســتانی سیاســـی بخـــات ڕوو، ک بتواوی دژ ب یاســـا کۆنکـــانی 

نووسـینی ئم دەقـان . تۆییکان دەبـتشانۆی درامی و بنما ئریـس
 ـک وا بـوون، کزموونـک، یـان ئوند ھشت زیاتر وەک چبۆ بر
ببــ وەســتان کــاری لســر کــردوون و ھرگیــز شــوازی کۆتــایی 
خۆیــــــان ل تــــــاراوگ وەرنــــــاگرن؛ بکــــــو ھمیــــــش ســــــرلنوێ 

ــان ب . دەیاننووســتوە برــشت ھســتی بوە کــردووە، ک ئم دەق
موونکی کردەیی و پرۆسی شانۆیيدا نڕۆیشتوون، لبر ئوە ئز

تـــا ئو ڕۆژەی ب پراکتیـــک و لســـر شـــانۆ و لگڵ ئکترەکانـــدا 
  . تاقی نکردوونتوە و کاری تیا نکردوون، تواو نبوون

شانۆ یکـک لو ھـونرانی، ک ل پـش مـژووەوە گوزارشـتی 
؛ ئگر شــانۆی گــرکیش ل مــرۆڤ و مســلکانی مــرۆڤ کــردووە

گوزارشتی ل مرگساتی مرۆڤ برامـبر ب چـارەنووس کردبـت، 
ئوا مسلکانی چمکی چارەنووس لگڵ گۆڕانکارییکانی کۆمڵ 
و شارســـتانییت و بـــاری ئـــابووريی مـــرۆڤ گۆڕانکـــاريی بســـردا 

چارەنووسکی میتـافیزیکیش ل الی برـشت گۆڕانکـارییکی . ھاتووە
یری بســـردا ھـــاتووە و لو چارەنووســـ میتـــافیزیکییوە ســـراپاگ

برــــشت لم ڕووەوە . بــــۆت چارەنووســــکی ئــــابووری و سیاســــی
ئاوڕکی ب ھند ل بـزووتنوەی شـانۆی جیھـانی دەداتوە و ھوڵ 
 رخی جیھانیـــدا، بخـــاتی شـــانۆی ھـــاوچخـــشن رلـــین لدەدات، ب



 

ــای توژ ــدکی پــ ب بھ م نویکــانوە و خــاکی گرینــگ و ناوەن
 خــــــۆی ب و ناوەنــــــدە، ککــــــی ئنالی شــــــانۆی داســــــتان بکــــــات

ڕووسـی و ئمریکـی : ھرچندە شـانۆکانی. (دامزرنری دەزانت
ــــان ھی، لگڵ  ــــاوازییکی گورەی ــــانی، ل زۆر ڕووەوە جی و ئم
ئوەیشدا چندین سـیمای ھـاوبش کۆیـان دەکـاتوە، ک ھموویـان 

ت   ب وشــیک، چنــدین نوکارییــان خــستووهشــانۆی ھــاوچرخن،
ل ھنـــدک . ســـر تکنیککـــانی ڕیـــژی و شـــوازەکانی نوانـــدنوە

ڕوویــشوە چنــدین لکچــوون ل شــوازەکانی ئم شــانۆیاندا ھن، 
یکی جیھـــانيی ھکنیـــک مـــۆرکت ـــت، کوە بر ئبل ،یوانل /.../

ـــــشکوتووەکاندا لبر ئوەی ئم شـــــانۆیان ل شـــــارە گورە و  پ
. دامزراون و دەکون ناوجرگی وت پیشسازیی گورەکـانوە

لوە دەچــت شــانۆی برلــین لم چنــد ســای دوايیــدا پگیکــی 
گورەی لنــــــو شــــــانۆی وت ســــــرمایدارییکاندا بــــــۆ خــــــۆی 
ـــدەکانی شـــانۆی  کـــردبتوە، ئمیـــش لبر ئوەی ســـیما تایبتمن

کی ئاشکرا و گشیکی زیاترەوە، ل قۆناغکی ھاوچرخ ب شوەی
. دیاریکراوی برەوپشوە چوونی شانۆی برلیندا ڕەنگـی داوەتوە

 ب رلــــین، کر گوتمــــان، قۆنــــاغی کۆتــــایی شــــانۆی بوەوبوەک ل
شوەیکی ئاشکرا برجست بووە و ل چنـدین ڕووەوە ھاوشـانی 

ھرچندە . ئامز بووەتوە، شانۆیکی داستان شانۆی ھاوچرخ بووه
ــاوی وەک  ــر ن ژرخ(لــاوچ ــان ) شــانۆی ھ ــسکاتۆر(ی و ) شــانۆی پی

دا کۆیان بکینوە، بم ئمان ھموویان سر ب )شانۆی فرگیی(
شــانۆی داســتانیش، بپــی دیــد و دیمــای برــشت ) شــانۆی داســتانین

 ،یتیــــدا ھیبــــواری ژیــــانی کۆم زن لکــــی مبزاڤ ویــــستی بپ
ــــدنی گرینگیــــدان ب گفتوگــــۆیکی ئامــــا نجی ئم بــــزاڤیش ورووژان

سربست سبارەت ب گرفتکانی ژیان، ئمیش ل پناوی ئوەدا، 



 

دەبـــت بزاڤکـــی . ک ئم گرفتـــان ل داھـــاتوودا چارەســـر بکـــرن
 گرینگان م پرسرگری لت ببتوان ت، کورەی وا دروست بکرگ

  .واستکان بووەستتوەبکات و دژی ھموو ئاڕاست نخ
: برـــشت ھمیـــش ل بـــواری تیـــۆر و پراکتیکـــدا کـــاری کـــردووە

توە،   کردووهیتوە، ئوەی تاقی  کردووهیئوەی نووسیویتی، تاقی
ـــــۆر و  ـــــامازکی ئو تی ـــــشی، ک ئ نووســـــیوویتی و شانۆنامکانی
ــراکتیک بــوون، لگڵ کــات و ســتایلی ئدەبــی و زمــان و پــگ و  پ

ئم کــش دژوارەیــش . دا، ل کــشیکی دژواردا بــوونڕۆــی شــانۆ
ـــــــستاتیکییکان ب مبســـــــتکی  ـــــــا سیاســـــــیی و ئ لســـــــر بنم

برـشت ڕیژیـسۆر و نووسـرکی شـانۆنام . دیاریکراوەوە ڕۆنـراوە
بـــووە، ک ھمیـــش چـــاودريی ئزموونکـــانی خـــۆی و ئزمـــوونی 

وە، کســانی تــری کــردووە، ل ئزمــوونی کســانی تــری وەرگرتــو
ئوەی لگڵ ھــزری ئو نگونجـــاون وەالوەی نــاون و تیۆرەکـــانی 

توە و ل  بکــاری کردەیــی و ئزمــوون پراکتیکییکــانی داڕشـــتووه
 ــدا، گۆڕانکــاريی لکی نور نمایــشوەی ھو تــاقیکردن شــکــاتی گ

برــشت بوە درامــای ســـردەمکی . دیمــا و ھزرەکانیــدا کــردووە
ا دەکــــاتوە، ک پویــــست لنــــاو خــــۆی ل ســــردەمی پــــشوو جیــــ

: سیاســتدا ب قـــووی ڕۆبچـــت خـــوارەوە، ھر لم ڕووەوە دەـــت
ـــای ( ـــانی، مان ـــان دەرھن بیرکـــردنوە ل نووســـینی شـــانۆنامیک، ی

ـــتوە و  ئوەی ســـرلنوێ کۆمگـــه ـــتوە، وت ڕـــک بخی  ڕۆبنی
ئم سیاسـتیش بـۆ برـشت ) سرپرشتيی ئایـديۆلۆژیایک بکیـت

ــــــکوە بســــــتراودا کــــــۆدەبنوە ل : (ل دوو ڕەھنــــــد و مداری پ
ک ب شـوەیکی گـشتگر ) سیاستی شانۆدا و ل سیاستی کۆمدا

لم ڕووەوە شـــــانۆی داســـــتان ب . و تواو یکتـــــری تواو دەکن



 

شوەیکی چ و بھز و ڕاستوخۆ ب سیاستوە بستراوەتوە، 
  . ب ئويتریان محاب شوەیک باسکردنی یککیان ب

 ن، کوە دەکـــۆ ئ ـــاژە ب ـــان ئام ـــوو لکۆینوەک ـــدە ھم ھرچن
شانۆی سیاسی دەگڕتوە بۆ پیسکاتۆر، ئگر بو بۆچوونـانیش 
قایل بین، ک برشت ھموو شـتکانی ل پیـسکاتۆرەوە وەرگرتـووە، 
ئوا ڕوون و ئاشکرای، برشت ل سنوورەکانی پیـسکاتۆردا قتـیس 

ـــت و ناوەســـتت، بکـــو گۆڕانکـــارییکی مزن ئنجامـــدەداتنام ن .
پیسکاتۆر تنھـا ھسـتی سیاسـی ل الی بیـنران دەورووژانـد، بم 
برشت دەیویست ل ڕوانـگی ئـامازە شـانۆییکانوە فریـان بکـات 
و ھۆشــــــیاریان بکــــــاتوە و ب یــــــارمتی واقیــــــع و ل دەروازە و 

ـــژووەوە پرد کان ســـتراکتوورەکانی مـــستیی ە لســـر ڕاســـتیی زان
ھماـــت، ئمیـــش ل پنـــاوی ئوەدا نـــا ک بینرەکـــانی تنھـــا لم 
ڕاســتییانوە، ب کۆمـــک زانیـــارییوە بچـــن دەرەوە، بکـــو ھـــانی 
دەدان تا شۆڕش بسر ئو واقیع سـپنراوەدا بـکن و ل پنـاوی 

ســـی ل الی ئگر شـــانۆی سیا. گۆڕانکاریـــدا ڕووبڕوویـــان ببـــنوە
پیــسکاتۆر و برــشت، کــاردانوەیکی ڕاســتوخۆ و خۆرســکی دوو 
شـــانۆکار بـــت ســـبارەت ب ڕووداوەکـــانی نـــوان ھردوو جنگـــی 
ــــانی، بتــــایبتیش ئو ڕووداوانی ڕاســــتوخۆ بــــوون ھــــۆی  جیھ
ھگیرسانی دووەم جنگی جیھـانی، ئوا دیمـا و دیـدە شـانۆییکی 

ــدەپڕنت م ھــزرە تــشت ئو برــی ئ  و شــانۆکی دەخــات خزمت
 وە، بو مــــرۆڤ رمایــــوان ســــ ن وندەک وە، کــــش جیاوازیيانی
شوەیک چمک و ھزرەکانی مسلی ئیمپریالیزم ل کۆن و نودا 

ھمــــوو . بخـــات نـــو پرۆســـ سیاســــییکی شـــانۆی داســـتانییوە
کشیک بـۆ برـشت بنمـایکی مژوویـی و کـۆمیتيی ھبـووە، 

نیـــایش ل گـــۆڕانکی بردەوامـــدای و ڕەوشـــکان پرچکـــرداری دو



 

مـــــرۆڤ دیـــــاری دەکن، نک ڕەوشـــــت و مســـــل ئاکارییکـــــان، 
ل کـــارە ) چـــژ. (نمایـــشکانیش ب چـــژەوە برەو زانـــستمان دەبن

ھونرییکانـــدا بشـــک ل پرۆســــ تیـــۆری، سیاســـی، فرگیــــی و 
یــشدا باســکی ١٩٣٦ل ســای . بونیــادە گــرینگکی شــانۆی برــشت

دەنووسـت و ) شـانۆی چـژ، یـان شـانۆی فرگیـی(گرینگ ب ناوی 
لم باســدا، باســی شــانۆ دژ ب ئریــستۆکی خــۆی دەکــات و ھر 
ــات، ک وا ل ئکــتر  ــامۆبوون دەک لم نووســیندا باســی چمکــی ن
دەکـــات ل بــــری چــــوون نــــاو ڕۆوە، ڕۆکی نمــــایش بکــــات  و 

ڕمان بکات و ناچاری ڕەخـن و ھوـست بینران تووشی سرسوو
مــژوو یککــی تــرە ل چمککــانی برــشت، ک . وەرگرتنیــان بکــات

 ـــــــزی بھکی میکـــــــانیزمی و بیوەنــــــدییـــــــزی(پرو ) دوورەوپ
یوداوە ھڕووداوەکــــــان وا -دروســــــتکردنی م و ڕووەوەی، کل 

 وەی لڕوو، وەکـــــو ئ نـــــت و ) ڕابـــــردوودا(دەخـــــرڕوویـــــان داب
)ت) ستایشئوکی نامۆ دەربکوەیش ب.  
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ھموو بابت تیۆری و فلسف شانۆیی و دیدە ئستاتیکییکی 
ــــاوی  ــــدا ب ن ــــشت، ل کتبک ــــۆری شــــانۆی داســــتان(بر ــــو ) تی ب

ــــوور و  ــــک گرینــــگ ل کولت لکی گشــــب ــــووە ب کــــراونتوە و ب
 ھشــت ســرچاوەکانی شــانۆی ھــاوچرخی جیھــانی، کتــبکیش ل

ڕەتکردنوەی ڕۆتینکـانی شـانۆ، برەو شـانۆیکی : بش پکھاتووە
ــا ل دەرەوەی پرنــسیپ شــانۆییکانی  ــاوچرخ، ســبارەت ب درام ھ
 ری نوانــــــــدن، ڕەوتــــــــون ــــــــۆ ھ ــــــــازە ب ــــــــای ت ــــــــستۆ، بنم ئری
ـــسکی، نخـــشسازیی  ـــستمی ستانیسالڤ ـــشکوتووخوازەکی سی پ

نیدا، ئۆرگــــانۆنی دیکــــۆر و نووســــری مۆســــیقا ل شــــانۆی داســــتا
ـــۆ  ـــشی ترخـــانکردووە ب ـــۆ شـــانۆ، دوابشی ـــۆینوە ب بچـــووکی لک

لم ڕووەوە ئم بشــــانی کتــــبکیش . دیالکتیـــک لســــر شـــانۆ
ـــسفی و  ـــستاتیکی، فل ـــی دیـــد و دیمـــا شـــانۆیی، ئ ونیکـــی ڕوون
تیۆرییکی برشتمان بۆ دەخات ڕوو، ھروەھا ئو دەرگاییش بۆ 

اتیڤی سیـــستمکی ستانیسالڤـــسکی و تیـــۆرە سیـــستمکی ئترنـــ
زۆر کس لو بــــوایدان و . ئـــستاتیکییکی ئریـــستۆ دەکـــاتوە

پــداگری دەکن لوەی، ک برــشت سیــستمکی تواو و گــشتگری 
کرگیز تیۆرە شانۆییشت ھم بری، بۆ شانۆی داستان داناوە، ب

ــانی ئو بنمــا  وەک سیــستمک تواو ناکــات، بکــو ب درژایــی ژی



 

ســـرەکییانی کـــاری لســـر دەکـــردن، گۆڕانکـــاريی تیـــا دەکــــرد، 
ســـرلنوێ و ب شـــوازی تـــر دایدەڕشـــتنوە و دەیخـــستنوە ژـــر 

  .  پرسیار و قووبوونوە و دەومندکردنوە
زراوکــی برــشت، ب پــشتبستن بو بۆچــوونی، ک شــانۆ دام

ــــــت ب شــــــوەیکی گــــــشتی  ــــــی وابــــــووە، دەب پ ،تیییــــــۆم ک
لکۆینوەیکی ورد ل پکھاتکانی بکرت، نک ھر لسـر ئاسـتی 
 وە بماکـــانی ڕیژیـــشر ئاســـتی بنســـکـــو لر، بکـــتدەق، یـــان ئ
شــوەیک، ک بینرانـــیش بھنــرن نـــاو پرۆســ شـــانۆییکوە، بـــۆ 

وەی دواجار، کار بکاتـتئـستیان و بیانگۆڕوسـت و ھر ھس  .
بۆی بینر، توخمکی گرینگی دید و تیـۆرە شـانۆیی و سیاسـییکی 

ــشتوە . (برر بــۆ ئبیــن وە، کتوەدا کۆنــابنھــا لیش تکلســم
ئامــــادە بکیــــت فــــۆرمکی تــــازە و قوتابخــــانیکی شــــیعريی تــــازە 

ـــنران بتـــوانن ـــاوەربگرـــت، بکـــو بـــۆ ئوەی بی ن بگـــۆڕن، ب  خۆی
دەستکوتکانیاندا بچنوە، ھۆشیار بن و سرلنوێ خـودی خۆیـان 
بونیــاد بنـــنوە، دیـــارە ئمیـــش پیوەنـــدیی ب چـــژ و ئـــستاتیکای 

یشانۆوە ھ.(  
ـــنوەی  ـــک سیاســـی و دۆزی ـــۆ دەســـتبرکردنی چم ـــشت ب بر
ــان؛ فــۆرمی داســتان، شــانۆی فرکــاری و  ــک و فــۆرم نویک تکنی

ـــانوەیش درامـــایکی د ر گب ـــابردن ـــدەدات، پن رە پکتیکی پـــال ی
سـبارەت ب دیـالکتیکی درامـایش، ئوە . دەبت توخمکی سرەکیی

دووپات دەکاتوە، ک ھونری درامای دیالکتیکی ل بواری شـوەدا 
ـــۆی نمـــایش و خـــستنڕووی  ـــاوە، نک ل ناوەڕۆکـــدا، ب ھنگـــاوی ن

کی ئاســایی ناکرــت، بکــو ھــسوکوتی کارەکترەکــان، وەک شــت
وەکو شتکی سرسووڕھنر، ئکتر ڕەوشـک دەخـات ڕوو، نک 

پویست بینر سرنجی پیوەندیی نـوان ڕەفتـار و : السایی بکاتوە



 

ھسوکوتی کارەکترەکان بدات و بو پرۆسسوە بیانبستتوە، 
یــش پمکی دیــاریکراودا ڕوو دەدات، ئیگــو کــۆمنل ویــستی ک

یھ کی زانستییانیمام ب .  
شانۆی داسـتانئامز ل چوارچـوەی ئم مـام زانـستییوە پنـا 
نـامگنـت و بما و دۆکیۆمو سـین کـانی شاشـر فۆرمب دەبات .

لبر ئوە نابـــــت ئکــــــتریش ب شــــــوەیکی تواو بچــــــن نــــــاو 
رکی دیـاریکراو ڕۆکانیانوە و پویست لسریان، ک ھمیش بوا

ــــنوە،  زن و بھــــار ــــانبینن بپ ــــان و ئو ڕۆنی دەی ــــوان خۆی نل
ھروەھا لسریشیان پویـست ھۆـستکی ڕەخنئـامز سـبارەت 
ب کارەکترەک، لالی بینران بوروژنن، ھر بۆی ناشبت بینران 

ی پکـداچوونکی سـایکۆلۆژییوە بـۆ کـارەکتری شـانۆنام،  ل ڕگه
ــــدەنب ــــان بدەســــتوە ب ــــشدا دەبــــت . تواوی خۆی لم پرۆسیی

ــدییکی ئــازاد و تواو  ــتر ب بیــنرانوە پیوەن ــدییکانی ئک پیوەن
بـــۆ ئم مبســـت و تگیـــشتنکی ڕەخنئـــامزی . ڕاســـتوخۆ بـــت

ل : ڕووداوەکانی نمایشیش، دەبـت پابنـدی تکنیکـی نـامۆبوون بـین
دەبــن ) ئاسـاییکان(ودۆخ و ڕووداوە ی ئم تکنیکیـشوە بــار ڕگـه

ی سرنج و تووشی تامان و سرسوڕمانمان  شتکی نامۆ و جگه
ئو نواندنی نـامۆبوون دەسـتبری دەکـات، ئو نوانـدنی، . دەکن

ک ئو بوارەمان بۆ دەرەخسنت ب بـابتک ئاشـنا بـین، ل ھمـان 
ی  ھر ل ڕگـه. مۆ بـتکاتدا وای ل دەکات، ک ب ئـم ناتبـا و نـا

 ر شــانۆ نــابینن، کســل م مرۆڤــانران ئوە چیتــر بیــنکنــیکم تئ
ــــر ھــــیچ کــــاریگری و گۆڕانکــــارییکوە و ل برامــــبر  ژ نــــاچن

گیـشتن ب نـامۆبوونی . چارەنووسـدا دەسـتپاچ و بتوانـا بوەسـتن
ڕووداو، یـــــان کـــــارەکتر، ل پـــــش ھمـــــوو شـــــتکدا مانـــــای ئوە 

یبـا و دەگت مـوو سـیفاترە ھو ڕووداوە، یـان کـارەکتئ ت، کن



 

ڕۆشــن و دیارەکــانی خــۆی ل دەســت بــدات، ھروەھــا بم کــارەیش 
ڕەوشکی پ ل سرسووڕمان و بدواداچوون و پرسیار ل خودی 

کاتــک بیــنر ئم مــرۆڤ . ڕووداو و کارەکترەکانــدا دروســت بکــات
لوە دەگات، ک بارودۆخک بم بم شوەی لم ونیدا دەبینت، 

ــــارودۆخکیش بو  ــــدووە، ھر لبر ئوە، ک ب شــــوەیی خوقان
دەشــکرت ئو مــرۆڤ . شــوەیی، مــرۆڤیش بم شــوەی ونــاکراوە

بکـو ل واقیعکـی بو شوەی نا، ک لو واقیعدای پشان بـدرت، 
. پـشان بـدرتتر و شوەیکی تردا، بو واتایی ک پویست ببت، 

 ئمیشدا دەکرت بینر ھوستکی نوێ ل شـانۆدا ل برئنجامی
  . بدۆزتوە

بیـــــنر ل ڕەھنـــــدی ئازارەکـــــانی پـــــاوانی : (برـــــشت دەـــــت
بـ، منـیش ھمـان ئـازار "شانۆیکی دراماتیکی ڕادەمنت و دەت 

و ژانم چشتووە، منیش ھر وەک پـاوانک وام، ئمیـش شـتکی 
کارەســـاتی ئم مـــرۆڤ . سروشـــتیی و ھمیـــش ھر وایـــش دەبـــت

ئم . چـــارەیک شـــک نابـــات دەمھژنـــت، لبر ئوەی ھـــیچ ڕگـــه
. ھونرکی گورەی، لوە دەچت ھموو شتک لـرەدا ئاسـایی بـت

من لگڵ ئوانی دەگـرین، دەگـریم و لگڵ ئوانیـشی پـدەکنن، 
من ئمم بخیاـدا : "ی داستان دەتبم بینری شانۆ." پدەکنم
ی  ئم ھــسوکوتکی ھی و تــا ئاســتکی برز جگــه. نھــاتووە

رسوڕمانکی . ست سنوورسندە و دەبکی ناڕەوا و ناپکار ،مئ
ـــت ـــۆ دابنر ـــت، بـــۆی ھر . ب ندەمورووژ وانـــا کارەســـاتی ئم پ

ــــت، پویــــست ڕگــــه ــــک بت چۆنــــدۆزر ــــۆ ب وە، ئم چــــارەیکی ب
ـــن بو . ھـــونرکی گورەی، ھـــیچ شـــتکی ئاســـایی لخۆناگرـــت م

") کسان پـدەکنم، ک دەگـرین بـۆ ئوانیـش دەگـریم، ک پـدەکنن
شــــاعیر یــــان نووســــری داســــتان و شانۆنامنووســــ درامییکــــان 



 

ــــونری دەکن،  ــــایبتی ھ ــــسا و بنمــــای ت ــــک ڕ ەوی کۆمــــ پی
دەکرــــت ئم . بت و گشــــکردنگرینگترینیـــان یاســــای یکی بـــا

ـــار  ـــان ھۆک ـــکن و ھم ـــابت ب ـــان ب یاســـایانیش چارەســـری ھم
 ک ،وەیوانیان ئورەی نم جیاوازیی گت، بنداستان(بیانجوو (

ـــایش  ـــان داوە، درام ـــردوودا ڕووی ـــتوە ک ل ڕاب دەگ و شـــتانئ
دەکـــــات، وەک ئوەی، ک لم ) دەستنیـــــشان(ڕووداوەکانمـــــان بـــــۆ 
چیرۆککـی داسـتانئامز ونـای مرۆڤمـان ل . چرکساتدا ڕوو بـدەن

دونیــــایکی دەرەکیــــدا بــــۆ دەکــــشت، ل دونیایکــــدا ب کردارکــــی 
 وە، بـۆ نمـوونخودی خـۆی دوورە ل ک ،رقاورەوە سڕ، (گشـ

یـــان ھر شـــتکی تـــر، ک پویـــستی ب پانتـــاییکی برینـــی ) گشـــت
ا ونــای ئو مرۆڤانمـان بــۆ دەکــشت، ھسـتپکردن، بم تراجیــدی

ک زیاتر ب دەروونی خۆیانـدا ڕۆدەچـن خـوارەوە و گوزارشـت لو 
ـــش  ـــت، ئمی ـــدا دەگوزەر ـــاوەوەی خۆیان ڕووداوان دەکن، ک ل ن
 کی درامـی لمـایداستان ھیچ توخم و بن ت، کنیوە ناگمانای ئ

ســـتان لخـــۆ خـــۆ ناگرـــت، یـــان درامـــا ھـــیچ تـــوخم و بنمـــایکی دا
ناگرت، زۆرجار ڕک دەکوت دراما چندین توخمی داستان لخـۆ 
دەگرت، ھروەھا داستانیش توخمی درامی، بم ئوەی سـخت و 
دژوارە، ئوەی درامــــا ل ســــتراکتور و چوارچــــوەیکی داســــتان و 

  . داستانیش ل فۆرمکی درامیدا نمایش بکیت
 ناکات، بکو باسی شـانۆی برشت باسی درامایکی داستانئامز

داستان دەکات، شانۆ ل دیدی ئوەوە دەبت داستانی بت، ئمیـش 
بۆ برشت کارکی ئاسـان نبـووە، بتـایبتی ئو فـۆرم شـانۆییی 
ئو دەیویست بیکات شانۆی داستان مژوویکـی درینـی ھبـووە و 

وە ھر لبر ئ. ســرەتاکانی دەگڕــتوە بــۆ شــانۆی گرکــی کــۆن
برشت کوت داڕشتنی تیۆرکی نوێ و تایبتیش بم شانۆ نویی 



 

خۆی، تیۆرک پناسیکی تـری ھـونر بگـشتی و شـانۆ بتـایبتی 
بکــات و بنماکــانی ئو شــانۆی ب شــوەیک دیــاری بکــات، ک ھــیچ 

  . کسک لوەوبر نیکردبت
گرینگتـــــــرین جیاوازییکـــــــانی شـــــــانۆی درامـــــــی و شــــــــانۆی 

  :مزیش لم چند خای خوارەوەدا کۆدەبتوەداستانئا

  
برشت بۆ تکنیک و چمککانی نـامۆبوون کـاریگریی شـانۆی  

نکــانی بســرەوەبووە، بتــایبتیش شــانۆی ژاپــۆنی، سـردەم دری
شانۆی ئیسپانی کالسیکی، شانۆی ئلیزابسی و فۆرمکانی شـانۆی 

شــــانۆی ژاپــــۆنی ل (برــــشت ئوە دووپــــات دەکـــاتوە، ک . میللـــی
ــــشتووه ــــانی دەســــتدا، گی ــــانی جووک . ت ئاســــتکی برز بکارھن

 شوازەکانی داستان بۆ شانۆ شوازەکانی دراما بۆ شانۆ
 دەگدڕنوەڕووداوەکان  ڕووداوەکان ڕوودەدەن ١
بینران دەخرن چوارچوەی  ٢

 ڕووداوەکانوە
 بینران دەکات چاودر

  بینران ل چاالکی و  ٣
 بشداری دەخات

 ت تووخمکی بشداربینران دەکا

 ناچاری دەکات ھوست وەربگرت ھست و سۆزی دەورووژنت ٤
 ونیکی جیھان ئزموونکی زیندووە ٥
  بینران ھاوسۆزی ئازار و  ٦

 ژانی کارەکترەکان دەکن
  و بینران ڕووبڕووی دەبنوە

  شیکاریی بۆ دەکن
  مرۆڤ گۆڕانکاریی مرۆڤ گۆڕانکاری قبوڵ ناکات ٧

 قبوڵ دەکات و دەیگۆڕت
  ھموو دیمنک یکیکی  دیمنککان پیوەستن ب یکوە ٨

یندی ھتمتایب 
 بوونی کۆمیتی ھزر دیاری دەکات ھزر بوون دیاری دەکات ٩

١٠ دەستست باھ دەستھۆش با 



 

ــــۆنیش  ــــتری ژاپ ــــامۆبوون"ئک ــــانی ن ــــا "کاریگرییک ــــۆی توان  بھ
بـــسنوورەکانییوە ل چـــاودری، ب شـــوەیکی ئاشـــکرا ل بردەم 
ـــت ندەســـت دەھـــانی ب ـــۆ خـــودی جوونوەک ـــدا ب ) چـــاوی بینران

ـــ ئوەی  ـــوزنوە بب ـــی ھســـتکان دەگ ـــۆنی و چین ـــتری ژاپ ئک
دا باســـک ب نـــاوی ١٩٣٧برـــشت ل ســـای . خۆیـــان ھســـتئامزبن

دەنووســت و ) نری نوانــدنی ژاپۆنیــداچمککــانی نــامۆبوون ل ھــو(
ھوڵ دەدات ھ ھاوبشکان و شوەی برجسـتبوونی چمکـی 
 مـکی چتوە و ئاوتری نواندنی ژاپۆنیدا بدۆزھون نامۆبوون ل

ئم جـگ لوەی ئـاوڕکی ب ھنــدی ل . ھـونرییکی خـۆی بکــات
ــدیش داوەتوە و ی مایرھۆکشــانۆیی ــیک  ســوودکی ڕبــاز و تکن

ــــووە ــــ وەرگرت ــــاندا . زۆری ل ــــر ئم کاریگریی ژر لــــشت ھ بر
ــدین تکنیکــی نــوێ و تــایبتی بــۆ نوانــدنی ئکــتر و ھــونری  چن
ـــــۆ برجســـــتکردن و دەســـــتبرکردنی چمککـــــانی  ـــــدن، ب نوان

ڕزگارکردنی تختی شـانۆ و ھـۆی : دەخاتڕوو، لوان) نامۆبوون(
و شــکاندنی ھمــوو وەھــم و ) ونیئفــسو(نمـایش ل ھمــوو شــتکی 

بــــــوارە موگناتیــــــسییکان ب مرجکــــــی گرینــــــگ دادەنرــــــت بــــــۆ 
برشت دەت، پویـست ). کاریگرییتی نامۆبوون(برجستکردنی 

ڕووناکییکی بھز سر شانۆ و ھۆی بینرانیش ڕووناک بکـاتوە، 
چونک تاریککردنی سـر تخـتی شـانۆ و ھـۆی بیـنران وا دەکـات 

یکـک . ینران یکتر نبینن و دۆخکی ترسئامزیش دنـت ئـاراوەب
ل ئـــــامازە تکنیکییکـــــانی تـــــریش ئوەی، ک ھنـــــدک ل نـــــاوی 
 ر شاشـسـکـان لرەکان، دەقـی گۆرانییی کارەکتنکان، وندیم

  . و پالکاتی گورە بۆ بینران پشان بدرت
، پویـست بتواوی کاتک ئکتر نواندن بۆ کارەکترک دەکـات

نچــت نــاو ڕۆکیوە و ھر ل دەســتپکوە ھوڵ ندات تکــی 



 

)رەکوەیشدا ) کارەکتڵ ئگت، لی ببینکت ڕۆر دەبکتت؛ ئب
دەبـــت لم ڕۆ دووربکوـــتوە و نچـــت نـــاویوە، بکـــو تنھـــا 

 نمایــــشی بکــــات و شــــییبکاتوە، ب مانــــای ڕۆکی وا ببینــــت، ک
ئگر ڕۆی ھاملت ببینت، دەبت پمان بت، مـن ھاملـت . نایبینت

نـیم و ناشــموت ھاملــت بـم و داوای ئوەیــش ل ئــوە نــاکم وەک 
 وەتان پم و ئتان بۆ نمایش دەکرەککو کارەکتت وابن، بھامل
دەم ھاملت بم شـوەی بـووە، مـن تنھـا بۆتـان ڕوون دەکموە، 

ەکی خـــۆی )ڕۆڵ(ئکــتر برلوەی بیـــر ل . و ببیـــنمنک ڕۆــی ئ
ــــــاتوە، ک چ شــــــتک تووشــــــی  ــــــر لوە بک ــــــت بی وە، دەببکــــــات
سرسوڕمانی دەکات و چ شتکیش دەبت ھۆکاری برپرچـدانوە، 
 ون و لکــاتی نواندنــدا دەربــک ــت لدەب ن، کو ڕاســتییانئ مــانئ

ــدەنوە ــگ ب ــارەکدا ڕەن ــی ڕ. ک ــت ڕاڤکردن ــدا دەب ــان کات ۆڵ ل ھم
ڕاڤکردنی بابتکیش بگرتوە، ب گوزارشتکی ڕاستتر، ل خودی 

کک ڕۆبکـات، نوە دەسـت پکتکردنی بـابو شرۆڤ چـی : (ڕاڤ
ـــــــۆن مـــــــام لگڵ ڕووداوە  ـــــــت؟ چ دا دکوانـــــــا بســـــــر پ
ھنووکییکان دەکات؟ چـۆن ھـسوکوت دەکـات؟ ڕووبڕووی چ 

دەبـت ئکـتر ب شـوەیکی ) ھتـد...  دەبـتوە؟جۆرە بیروباوەڕـک
ـــۆ  ـــت و شـــتکیان ب ران بـــن ڕاســـتوخۆ و سربســـت ڕووی ل بی

ل . بگتوە، ئو گانوەییش بکرت بنمای ھموو کردارەکـانی
کاتکــدا ئکــتر بم شــوە سربســت و ڕاســتوخۆی ڕووبڕووی 

دەکاتوە، ک بـدوت و  بۆ کارەکترەکیشی  بینران دەبتوە، ڕگه
بگومــان بمیــش دەبــت گـــەرەوەی ئو ڕووداو و . بجــووتوە

کــارەکتران، ھروەھــا کــارەکترەکیش لژــر چــاودریی بینرانــدا 
ھمـــوو . دەمنـــتوە و ملکچـــی جـــۆرە تـــاقیکردنوەیکیش دەبـــت

بم (شــــتکانی ئم تکنــــیکیش لم دوو وشــــیدا چــــ دەبــــتوە 



 

 ب ئکتر نادرت،  لبر ئوە ڕگه). بکو بو شوەی... اشوەی ن
ک بتواوی لگڵ کارەکترەکیــــدا تــــکو ببــــت و بچــــت نــــاو 

یــش نیــی، بکــو ئو )شــڤایک(نیــی، ھروەھــا ) لیــر(ئو . ڕۆکیوە
کســان نمــایش دەکــات، ئو بیروباوەڕەکــانی ئوان تــا ئو ئاســتی 

ــت، ب شــوەیکی وەبکرتزک .  سروشــتی دەگــووەیھــیچ شــ ب
 ب ســانی تــر بــدات، کــشانی خــۆی یــان کوە پــت ئــت و نابناکر

  . ت ڕۆکیوە شوەیکی تواو چووه
لسر ئکتر پویست ھموو ڕووداوک ل بوارە مژووییکی 
ـــــــدی ئم ڕووداوانوە،  ـــــــو ڕەھن نـــــــدات و ل ـــــــشان ب ـــــــدا پ خۆی

ئم پیوەنـدییانی . لنو یکتریدا کۆبکـاتوەپیوەندییکانی مرۆڤ 
نوان مرۆڤیش تنھا مۆرککی گشتی لخۆ ناگرـت، بکـو بوەیـش 
جیا دەکرتوە، ک خاوەنی سیما و سـیفاتی تایبتمنـدی خـۆیتی و 

ـــــشوە ـــــر ڕەخـــــنی ســـــردەمکی تری ژ ـــــتودەک . وتنـــــشک پ
بوونوە بـوانین بردەوامکانیش وامان ل دەکن، ب چاوکی نامۆ

شـــتکی ئاسایـــش، ک . ھـــسوکوتی ســـردەمکانی پـــش خۆمـــان
برــشت ڕبــازە نــویکی ل ھمــوو پکھــات و بوارەکــانی نمایــشی 

دەق، ھـــونری نوانـــدن، ســـینۆگرافیا، : شـــانۆییدا برجســـت بکـــات
ڕووناکی و ھونری ڕیژی تا بتوانت گورەترین کاریگریی بسر 

ھـزری برـشت بـۆ تخـتی شـانۆ لوەدا کـۆ .  ھبتبینرەکانییوە
زمـــــــــانکی (دەبـــــــــتوە، ک توانـــــــــایکی گورەی ل نووســـــــــینی 

دا ھبووە و وش و دەکـان توانـای ئوەیـان ھی، ک )جووئامز
بگوزنوە و برجستیان ) ئکتر(ڕەوش سرەکییکانی قسکر 

  . بکن
پویست، ئو واقیعی لسر ھونری دراما و شانۆی ھاوچرخ 

ــانی، بــئوەی  ــی بینرەک ــدای، بخــات بردەم تیی تــای ــی چین ملمالن



 

برـشت ئامـاژە . تۆسقاک ل توندوتیژیی ئم ملمالنی کم بکـاتوە
بۆ ئوە دەکات، ک ل سردەمی ئستادا، تگیشتنی بیـنر بـۆ کـارە 

ــاوان،  ــاردانوە و ھاوســۆزی لگڵ پ ــان ھونرییکــان و ک ب ھم
شـوەی ئو زەمن نیــی، ک ئریــستۆی تیــا ژیــاوە، چــونک بیــنری 
ئمۆ پویست ل دونیای سرمایداری و ملمالنی چینـایتی بگـات 

  . و لم ڕوانگیوە کاردانوەی بۆ ھونر و شانۆ ھبت
برشت لم کتبدا، ڕەوت ئزموونگرییکانی شانۆی ئوروپـی 

یککیان کاریان لسر مسـلکانی (ۆدەکاتوە ل دوو ئاڕاستدا ک
ئوەیــش ) چـژ کــردووە و ئویتریــان لســر مســلکانی فرکــردن

 نشـیانتوانیوە بـگکان جیاوازن و نزموونئ وە، کدووپات دەکات
ھیچ ئنجامکی یکگرتوو و دیاریکراو، ھر لبر ئوە ناتوانین ئم 

ــایی ئزموونکــان  ــنســردەم ب کۆت ئاڕاســتکانیش . ھژمــار بکی
ھندک جـار تـکو دەبـن، بم دەکرـت ب شـوەیکی تـایبتی و 

دەکرــــــت لژــــــر ڕەوش و . (جیــــــاواز ل ھردووکیــــــان بــــــوانین
ھلــومرجی دوو جـــۆر کـــاردا، ل ھریک ل برەوپـــشوەچوونی 

وات ل ئاڕاســتی چـــژ و ئاڕاســـتی : ئم دوو ئاڕاســتی، بـــوانین
بــــوون بــــوانین، ئمیــــش مانــــای وای شــــانۆ چنــــدین ھوــــی فر

پشکنینی داوە، ک الینی چژ تیای بھز بـووە، ھروەھـا ئزمـوون 
  )توە و پشکنینی تر، ک ئاستی چمککانی تگیشتنی برز کردووه

برشت بشکی تری ئم کتبی بـۆ گفتوگـۆ و شـنوکوکردنی 
کردووە و ڕووبڕووی شانۆ سیستمکی ستانیسالڤسکی ترخان 

داستانییکی خۆی دەکاتوە و براوردکارییکی ورد و ھونری و 
 وە دەکـات، کـشت ئامـاژە بـۆ ئبر ھزرییان بۆ دەکـات، بـۆ نمـوون
ـــی  شـــانۆکی ستانیسالڤـــسکی سروشـــتکی ســـۆفیگران و چمکک
پیــرۆز فرھنــگ و بنمــای سیــستمکی لخــۆ گرتــووە؛ دەروونــی 



 

 شــانۆیدا تــا ئاسـتکی برز ل مســل دینییکــان نزیــک مـرۆڤ لم
دەبتوە و ھونر دەبت سرووشکی دینی و شوەیکی خواوەندی 

وات دەق ) وشـــ(ئم جـــگ لوەی، ک . و ســـیحرکردن ل بیـــنران
شــــانۆییکان، بجــــۆرە ســــۆفیزمک بارگــــاوی کــــراوە و برگکــــی 

ەیک شـاینی گـۆڕین و پیرۆزی وای لخۆ گرتووە، ک ب ھیچ شو
، )دەســـتوپوەندی ھـــونر(ت  دەســـتتوەردان نیـــی، ئکـــتریش بـــووه

ــی  ھروەھــا ڕۆــی ھــونر تمــومژاویی و ب ھــیچ شــوەیک کردەی
نیـــی، ھمـــوو شـــتک لم پرۆســـ شـــانۆییدا، ل جـــوویکوە بـــۆ 
 ــــستیان ب ــــا جــــوونوە گورەکــــان، پوی ئاشــــکراکردنی شــــتک ت

 ،یــک ھنــاوە، ھۆکاردەســت ھکیان بیوەنــدییرانــیش جــۆرە پبین
شــــانۆکی ستانیسالڤــــسکی ب . وەک ئوەی قوتــــابیی مســــیح بــــن

بۆچــوونی برــشت نــونری ترۆپکــی شــانۆیکی بــۆرژوازیی، لگڵ 
ئوەیـــشدا ئوە دووپـــات دەکـــاتوە، ک ستانیسالڤـــسکی زۆر شـــتی 

ــــوون گوھری شــــیعری ل شــــانۆنامک ــــۆ نم ــــردووین، ب اندا؛ فرک
ی کارە ھونرییکانییوە توانیـویتی چمـک  ستانیسالڤسکی ل ڕگه

و دیـدە شـیعرییکانی ل نمایـشکاندا بپارزـت و ل شـتی ڕووکش 
ستانیسالڤسکی ئوەی فری ئکترەکانی کردووە، . دووربکوتوە

یتیی ھیکی کـۆمھـاینواندنی شانۆیی ب ریی (شـانۆی . کھـون
یک بووە، ک ب ھزر و بیروباوەڕ دەومند بووە و شانۆ) مۆسکۆ

ـــــــان ـــــــوو وردەکارییک ـــــــی داوە ب چارەســـــــرکردنی ھم . گرینگی
ستانیسالڤسکی ل چی و ئاۆزیی ژیـانی کـۆمیتی گیـشتووە و 
 ،و ژیــانی ئــن نوێ ورلتی ســــوی ــش، ک توانی ھر لبر ئوەی

و کارەکانیشی ل بواری ھمو. (بب ئوەی تیا بزر بت، بکشتوە
  ).ڕیژیدا پردە لسر شت گوھرییکان ھدەمان



 

 قۆنــــاغ ــــشت و ستانیسالڤــــسکی زیــــاتر لــــانی بر جیاوازییک
ــــــاغی  ــــــۆ نمــــــوون ل قۆن برزەکــــــانی پرۆســــــکدا دەردەکون، ب
برجســـــتکردنکی واقیعـــــی کـــــارەکتر ل الین ئکـــــترەوە، ئم 

اریی ئکـــترەوە لســـر شـــانۆ مســـلییش پیوەنـــدیی ب ھۆشـــی
ھی، چۆن؟ ستانیسالڤسکی زنجیرەیک ئـاماز دەخـات بر دەسـت 
ـــانی، ک یارمتییـــان دەدات ھۆشـــیاریی خۆیـــان لدەســـت  ئکترەک
بــدەن، یــان بیگــۆڕن ب ھۆشــیاریی ئو مــرۆڤی دەیانوــت لســر 

برشت یکک ل جیاوازیی سرەکییکانی . شانۆ برجستی بکن
گرینگتـرین شـت : ( و ستانیسالڤسکی بم شـوەی بـاس دەکـاتخۆی

ل الی ستانیسالڤــــسکی ل کــــاتی خــــۆ ئامــــادەکردنی نمایــــشکانیدا، 
ــــادەکردنی  ــــاتی ئام ــــن، ئوەی ل ک ئکــــترە، بم ســــبارەت ب م

یکری شانۆنامنووس ،نمایشدا گرینگ ( ،وەیستی ئبشت مبر
ـــانی ستان ـــۆ ک مشـــق و ئامادەکارییک ـــترەوە ب ـــسکی ل ئک یسالڤ

ئکــــــــــترە، بم برــــــــــشت ل ھــــــــــزرەوە، ل شـــــــــــانۆنامک و 
چیرۆکــی شــانۆنامک، ب . پداویــستییکانییوە دەســت پــ دەکــات

 یھ تو بــابوای بکیـدا ڕوودەدات و بــوان خنوەی لمانـای ئ
گفتوگـۆ بکـات، ڕەخـن بگرـت و گۆڕانکـاری (بۆ بیـنران، بـۆ ئوەی 

ـــواری چـــوارەم ) بکـــات ل کاتکـــدا شـــانۆکی ستانیسالڤـــسکی ب دی
بربستکی بھز لنوان شانۆ و ھۆی بینرانـدا دروسـت دەکـات، 

ھونری ڕووناکی و سینۆگرافیا و مۆسیقا بۆ : برشت ھموو شتک
 ک دەخـــاتـــوو شـــت ـــار دەھنـــت و ھم ـــوارە بک ڕووخـــانی ئو دی

ــــــــدە داســــــــتانییکی شــــــــانۆ و پدا ــــــــستییکانی خزمتــــــــی دی وی
و پیوەنـدییکانی تخـتی ) نامۆبوون(برجستکردنی چمککانی 

. شــانۆ و ھــونری نوانــدن و ئکــتر و بیــنران و ھــۆی شــانۆکوە
دەبـــت ئم شـــانۆی سروشـــتکی بـــزۆزی ھبـــت، (برـــشت دەـــت 



 

قوویی شانۆ ب شاشیک ئامادەبکرت و ئۆرکسترای مۆسیقایش 
ــــال و ئوالی شــــان ــــهلم ــــۆ بکــــرتوە ۆکوە جگ ــــان ب ل ڕووی ) ی

ــردەییوە مۆســیقا گــرینگ، چــونک یــارمتیی ئکــتر دەدات مانــا  ک
شــاراوە کــۆمیتی و ســرەکییکان، ل ڕووی ھمــوو پیوەنــدیی 

پانتـایی شـانۆکی برـشت، . ڕووداوەکانی شانۆنامکوە بخـات ڕوو
ـــــــی  ـــــــچوانی شـــــــانۆی واقیع ـــــــشی ب پ ـــــــانت ساپیتکی و تن

 ل ـــ ـــرت ســـتراکتۆرکی پ ـــسکییوە، دەک ـــستمکی ستانیسالڤ سی
جوو و بزۆز بۆ ئامادەکردنی ھموو گۆڕانکارییکان، بیر لوەیش 
ــۆ ناوەڕاســتی ھــۆی  بکــرتوە تخــتی شــانۆکیش بگــوزرتوە ب

  . بینران، ئمیش ل الی ستانیسالڤسکی شتکی نویستراو بووە
وونکــــانی برــــشت، ونیکــــی شــــانۆ بپــــی ھــــزر و بیروبۆچ

جیھانمــان پــشکش دەکــات، جیھــانیش بپــی ئو یاســایانی، ک تــا 
 ،ـــدای ـــارن، ل گۆڕانکاری ـــستا ب شـــوەیکی تواو شـــاراوە و نادی ئ
لبر ئوە دەبت ئامادەکردنی شانۆ و سینۆگرافیا و پکھنرەکـانی 

ییکـــانی گۆڕانکار. تـــری نمـــایش ل گۆڕانکـــارییکی بردەوامـــدا بـــن
جیھــانیش تنھــا ھر ئکــتر، ڕیژیــسۆر و ئامادەکــاریی ســینۆگرافیا 
 ـــان ـــنرەیش ک چـــاودریی ئم گۆڕانکاریی ـــو ئو بی ـــاگرنوە، بک ن
دەکات و بشداری و ڕووبڕووبـوونوەی ھوـستکان دەبـتوە، 

لم سینۆگرافیایدا تنھا برجسـتکردنی دیـدی جیھـان . دەگرتوە
 ،ر گرینگ نییتیی بیـنت یارمند دەتوانتا چ وەیئ وەی گرینگئ

لبر ئوە ھونرمنــــدی ســــینۆگراف، ک . بــــدات ل جیھــــان بگــــات
ـــژی و ھـــونری  ـــدی ڕی ـــی و ســـرەکیی ب دی ـــدییکی بنڕەت پیوەن
 ل زی پــــــئــــــامکی ڕەخنبۆچــــــوون ــــــت لدەب ،یوە ھنوانــــــدن

 م دیدە بزۆز و پوە کاربکات و ئگۆڕانکاریی یش لگۆڕانکاریی ل
لسر سـینۆگراف پویـست، ک ھـیچ شـتک . (خزمتی بینراندا بت



 

 ک ،ویـستریـشی پسروەھـا لـت، ھنک داننر شوستا کۆتا ل
بب ھـۆ جگـۆڕکی پـ نکـات، یـان شـونی شـتک بگۆڕـت، لبر 
ئوەی ئو ونی جیھانمـان پـشکش دەکـات، جیھـانیش بپـی ئو 

ـــایی ئاشـــکرا یاســـای ـــستا ب شـــوەیکی تواو و کۆت ـــا ئ انی، ک ت
گۆڕانکاریــدای ــوون، ل ــان تنھــا . نب ــشدا گشــی جیھ لگڵ ئوەی

نخشکش و سینۆگراف نایانبینت، بکو ئوانیـشی ل نـاو ھـۆی 
نمایشدا چـاودریی دەکن، ئوەی ئو سـینۆگراف دروسـتی دەکـات، 

نیی، ک سینۆگرافک جیھـان دەبینـت، دەبینن، تنھا ئوەیش گرینگ 
بکو ئوەیش گرینگ تا چند دەتوانت ئم بینین یارمتیی بینران 

ــــدات ــــدا ب ــــشتنی جیھان ــــانی مۆســــیقا و جســــتی ) ل تگی ئامرەک
ئکتریش، گرینگتـرین ئـاماز و توخمکـانی سـینۆگرافیان، باشـترین 

افیا ئوەی  بــــۆ برجســــتکردن و دروســــتکردنی ســــینۆگر ڕگــــه
 رەکـان و لکتی ئی ڕۆژانقانـدن و پـرۆڤی خوھاوشانی پرۆس
کۆتــایی ڕۆژانــی پــرۆڤدا، تواو ببــت، ئمیــش مانــای وای، ک ئو 
سینۆگراف ب بردەوامی سـینۆگرافیاکی ل ئنجـامی ئو مشـق و 
پرۆڤـــــانی ئکترەکـــــان دەیـــــکن، تـــــاقی دەکـــــاتوە و بۆچـــــوونی 

 بشــکی ســرەکیی گمکن، ل خــودی پرۆســ ئکترەکــانیش، ک
ـــاری  ـــی لب ـــن زەمینیک ـــی دەب شـــانۆییکدا، ب شـــوەیکی کردەی

کانی سینۆگرافیاکنرکردنی الینی و چارەسوەی نھکردن.  
 ر دروســت بکــات، ککــتالی ئ ل و وەھــمــت ســینۆگرافیا ئناب

 بــۆ دووپــات ئو ل دونیــایکی واقیعیــدا دەســوڕتوە، بکــو ئوەی
و کاری تیا دەکات ڕاسـتییی ئم شانۆیئ وە، کوە . بکاتر ئبل

ــوخم و  ــی ھی و ئم دوو الین، وەک دوو ت ســینۆگرافیا دوو الین
ـــــــان کاتـــــــدا  دوو کرەســـــــ پیوەنـــــــدییان بیکوە ھی، ل ھم
 ن؛ ســـینۆگرافیا وەکـــو الییوە ھکتـــرییر یســـریـــشیان بکاریگ



 

 ن بینـــــــراوەکالی ـــــــت ل ـــــــدا دەب ـــــــنرانوە، ل ھمـــــــان کات ل بی
ـــــشوە ببینرـــــت یکـــــک ل بنمـــــا گرینگکـــــانی ئم . ئکترەکانی

ـــزۆز دروســـت  ـــوخمی ب ـــاماز و ت ســـینۆگرافیاییش ئوەی، ک ل ئ
بکرـــت، ئمیـــش تنھـــا بـــۆ ئکـــتر کارئاســـانی ناکـــات، بکـــو ئم 

بن ــــــــتدەچ ک ،ردەوامب نماکـــــــــانی گۆرانکــــــــاری و جــــــــوو
خۆشــکریش دەبـت بــۆ چارەســرە ڕاســتوخۆ  سـینۆگرافیاوە، ڕگــه

تکنیکییکان و بینرانیش دەخات بـارودۆخکی پـ ل چـاوەڕوانی و 
پویست شـانۆ زمـانی تـایبتی خـۆی . چاودریی وردی بردەواموە

 ــان ــدوو و جۆراوجــۆر، بم ئم زم ــانکی شــانۆیی، زین ــت، زم بھ
  .  رجی تیادا بت، ک توانای گۆڕانکاریی ھبتپویست ئو ھلوم

ک برــــــشت و ھلیــــــن ڤایگــــــل لدوای جنــــــگوە ل برلینــــــی 
ڕۆژھت جگیر دەبـن، دەسـتبج دەکون تقالی بدەسـتھنانی 
ـــشیان ل ســـای  ـــان، ئنجـــامی ھوکانی ـــایبت ب خۆی شـــانۆیکی ت

کۆتـایی پـ ( مبلبرلـین ئنـس(دا ب دامزراندن و کردنوەی ١٩٤٩
ئم شانۆی ئو دەرفتی بۆ برشت ڕەخساند، ک تیۆرەکانی . دت

بخــات بــواری پــراکتیکوە، بــۆ ئم مبســتیش کۆمــک ئکــتری 
یکم . تـایبت بخـۆی، ک جنــگ پڕەوازەی کردبـوون، کۆبکــاتوە

پرۆژەیــشیان، ک دوای گڕانوەیــان پــشکشی دەکن، شــانۆنامی 
دەبــت، ئم نمایــشیش ســرکوتنکی گورە بدەســت ) ازادایــک ئــ(

دروســتکردنی ئم گــرووپ و ل مــاوەیکی کمــدا، بر ل . دەھنــت
دا تــوانیی ونیکــی بھاوتــای ١٩٥٦کــۆچی دوایــی برــشت ل ســای 

و دیـــــد و دیمـــــا ھونرییکـــــانی، ل ڕوانـــــگی ) شـــــانۆی داســـــتان(
ـــات ســـر شـــانۆ ـــشکانوە بخ ـــۆ. نمای ـــشت ب یش برســـتبم مئ 

ت نمایـشکردنی دەقکـانی خـۆی و ئامـادەکردنی ھنـدک ل  کوتووه
. شانۆی کالسیکی، ھاوکات دەقی نووسرانی ھاوسردەمی خۆیشی



 

برشت لم بارودۆخ نـویدا، دیمنکـانی یک لدوای یک لگڵ 
ـــــاتوە و  ـــــاقی دەک ـــــدا ت ـــــی بردەوام ـــــانی و ل پرۆژەیک ئکترەک

بنوێ لرلکان ســـکانیانـــدا شـــانۆنامشـــق و پرۆڤر ڕۆشـــنایی م
دادەڕـژتوە و گۆڕانکـاریی بردەوام و ھنــدک جـار بنڕەتیــشیان 

  . تیادا دەکات
ـــشت لم کتـــبدا، بشـــک ب نـــاوی  ـــانۆنی بچـــووکی (بر ئۆرگ

ترخــان دەکــات،ک دەکرــت بم شــوەییش ) لکــۆینوە بــۆ شــانۆ
ـــۆین(بنووســـرت  ـــازی بچـــووکی لک ، وشـــکیش )وە ل شـــانۆڕب

ل بنڕەتدا گرکی کۆن و بـۆ نووسـین لـۆژیکی و بنمـا ) ئۆرگانۆن(
یش دەگینـت )ئاماز(معریفییکان بکارھاتووە، ھروەھا مانای 

و زیاتر قوتابییکانی ئریستۆ بۆ مانـای لۆژیـک، وەک تگیـشتنکی 
ــ ــۆ ک ــانۆن ب ــاوە، ھاوکــات وشــی ئۆرگ ــان ھن ــاری بکاری ۆم زانی

 ـــشت بم برکارھـــاتووە، بریـــستۆیش بوەی لـــۆژیکی ئینکـــۆل
 نووسین ک لکی ناوە و بکاری ھوە بینکۆبازی لستی ڕبم
 بارەت بکــانی ســگرینگ تیــۆریی ــستاتیکیییــشتووە ئگپ ھــزریی

دا ل سویـــسرا ١٩٤٨شـــانۆ دادەنرـــت، ئم لکـــۆینوەی ل ســـای 
ی نووســـراوە، بســـا وە١٩٤٩م لـــراوەت ـــو ک ـــشت لم . دا ب بر

ـــژی و ) ئۆرگـــان بچـــووکدا( ڕاڤیکـــی تواوی دەق و ھـــونری ڕی
نواندن ل شـانۆ داسـتانییکیدا دەکـات و ھمـوو بنمـا تیۆرییکـانی 
ــــات بم  ــــاتوە، ھاوک ــــونرییوە ڕوون دەک ل ڕووی سیاســــی و ھ

لکــــۆینوەی ئم : (شــــوەی ئامــــاژەی بــــۆ ئم نووســــین کــــردووە
ــــستدا، لخــــۆ  شــــرۆڤیک ســــبارەت ب شــــانۆ، ل ســــردەمی زان

برــشت، ک لکـــۆینوە بنمــایی گــرینگ تیـــۆرییکی ب ) دەگرــت
نـاوزەد دەکـات، بردەوامیـیک بـۆ ھو یک ) ئۆرگـانۆنی بچـووک(

ــــویی، ک ب شــــانۆیکی  ــــۆ ئو شــــانۆ ن ــــانی ئو ب لدوای یکک



 

ناوەک لـرەدا . ە ئریستۆ، ئاماژەی بۆ کردووەنائریستۆیی، یان دژ
جۆرە لۆژیک و تیۆرییک، ک دژ ب ھونری دراما و ئدەبی درامی 
 م ئۆرگــانــشت لروەھــا برــت، ھنرکاردەھقلیــدی بو شــانۆی ت

 ــات، ک ــۆ ئوە دەک ــاژە ب ــۆری (بچــووکدا، ئام ــای تی ــران ون زۆر گ
ی زانــستکی ئــستاتیکای نــامۆبوونی شــانۆ، ل دەرەوەی ســنوورەکان

ئم جـگ لوەی، چنـدین جـار ئوە دووپـات ) دیاریکراوەوە بکیـن
ـــایی  ـــستمان ب شـــانۆیک تنھـــا ئو توان ـــم پوی دەکـــاتوە، ک ئ
 و مرۆڤ و لکانی نیوەندییپ ست و ھۆش و ھزرمان لت، ھبن

ــدا بورووژنــت، بکــو بتوانــت ئو ھــزر  و بــارودۆخ مژووییکان
 ویـستکی پشـت ت، کنبناسـ کی وا پـوەیشـ بیروباوەڕەمـان ب
: بــۆ گــۆڕینی ڕەوش و بــارودۆخ مژووییکــان، بــۆ نمــوون دەــت

ــتوە، بکــو دەبــت بو ( نبم یی ھوەیو شــــت مــرۆڤ ب ناکر
شـــوەی ببینرـــت، ک دەبـــت وا بـــت، نابـــت تنھـــا لو ڕاســـتییوە 

ەـت بوشـوەی، بکـو لو خــاوە، ک برەوپـشوە بـۆین، ک د
ئمیـش ئوە ناگینـت، ب سـاکاری خـۆم . دەت پویـست وا بـت

ی ئوەوە، بکــو ب پــچوانوە، دەبــت خــۆم بــخم  بــخم جگــه
لم ڕەوشــــدا ب نــــاوی . ھمـــان ئاســــتوە و ڕووبڕووی بــــبموە

ۆکمان ھموومـــانوە ھـــسوکوت بـــکم، لبر ئوە لســـر شـــان
  ).پویست، ھموو ئو شتانی نمایشیان دەکات، نامۆ بکات

برشت ل دوا ساکانی تمنیـدا، کمتـر ل چمککـانی شـانۆی 
داستان دەدوا، لبری ئوە باسی شانۆی دیالکتیکی دەکرد، ئمیش 
 ر لکــو ھو، بـت بـۆ ئکـی تــازە بووبمـک و زاراوەیـت چبوەن

ــاڵ شــانۆی داســتاندا باســی ل شــانۆی ســرەتای ســییکانوە ، ل پ
دیالکتیکیش کـردووە، بم ل سـاکانی کۆتـایی ژیانیـدا، زیـاتر ئم 
چمک دووپـات دەکـاتوە و ئامـاژەیش بـۆ ئوە دەکـات، ک شـانۆی 



 

دیالکتیکی مانای پرۆسـسکی بردەوام و تواو نبـوو دەگینـت، 
 ۆژەکپ و ڕووەوەی، کبوو لواو نردەوامـی تکی بیپرۆس ل

کردن و بونیادنــــــان دایشــــــوە و گبــــــوونوە . قوور ئبر لھ
ــنوە ل شــانۆی  ــبدا، باســی پڕی م کتکانی ئشــدوا ب ــشت ل بر

ــالکتیکی دەکــات ــۆ شــانۆی دی ــان بو : (داســتانییوە ب ــستا ھوک ئ
ئاڕاســتیدا دەڕوات، ک ل شــانۆی داســتانوە بچیــن ســر شــانۆی 

شانۆی داستان، وەکو چمککی ئـستاتیکی، ل ڕوانـگی . الکتیکیدی
ـــــامۆ و  ـــــشتنی ئـــــم، ب ھـــــیچ شـــــوەیک ن ئـــــم و بپـــــی تگی
ــالکتیکی ب ھــیچ  ــالکتیکوە، شــانۆی دی دوورەوپڕــز نبــووە ل دی

لگڵ . شـــوەیک ناتوانـــت دەســـتبرداری تـــوخمی داســـتان بــــت
ـــــم مبســـــتمان ئ ـــــشدا ئ ـــــوو ئمانی وەی، ک پویـــــست ب ھم

ــــک بخــــرنوە کان ڕــــراو شــــت ــــشت ئم ). شــــوەیکی درکپک بر
پڕینوەی ب سرلنوێ ڕکخستنوەی شتکان، لسر ئاستکانی 

رککـــردن ب قـــووی و فـــرە مودا و فـــرە ڕەھنـــد و فـــرە مانـــا و  ده
  .گشتگری ناوزەد دەکات
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 و ١٩٤٨-١٨٩٦) ئنتـۆنین ئـارتۆ(ھرچندە شانۆی تونـدوتیژی      
شـانۆی داســتانی برــشت دوو ڕبـازی جیــاواز و دژ ب یکــن، بم 
ـــشت  ـــارتۆ و بر ـــدەی ئ ـــری شـــانۆیی ھن ـــازکی ت ـــۆر و ڕب ھـــیچ تی
ھژموونیــان بســـر ڕەوتـــی شـــانۆ و تیـــۆری شـــانۆی جیھـــانییوە 

 و دیما و دیدی  ئم دوو شانۆکارە، ل ڕووی تیۆری ئیدیال. نبووە
 ردووکیــــان بوەیــــشدا ھڵ ئگواو جیــــاوازن؛ لوە، تو پــــراکتیک
ھمان شوە دژ ب وەھمی شانۆی بۆرژوازی و شانۆی ترادیشونی 
ــــان  ــــرتن و کاتبســــربردن، کاری ــــی و چژوەرگ ــــالیزمی ئوروپ ڕی

ــردووە ــه. ک ــشت ل ڕگ الی بر ر شــانۆ لگکی ی ئــژەوە، دیــد چ 
ـــاری شـــانۆ  ـــارتۆ ک ـــت، ئوە ل الی ئ بـــاری ھ ـــامزی فرک ڕەخنئ

ی ھــــــرش و خــــــورپ و زمــــــانی جســــــتوە  ئوەی، ک ل ڕگــــــه
   . ھژموونی بسر بینرەکانییوە بج بھت

دوو چمـک لخـۆ دەگرـت، ک ھردوو ) توندوتیژ(دەستواژەی 
ــی  ــدوتیژی"و " شــانۆ"چمک ــشتنکی جــوودا ی و ئــارتۆ"تون  ب تگی

. لوانی پش خۆیوە سـیری دەکـردن و ھوـی بکارھنـانی دەدا
بـــۆ ئـــارتۆ ھر ئوە نیـــی لســـر تخـــتی شـــانۆ، " شـــانۆ"چمکـــی 

لبردەم بینرکی سست و ناچاالک و کمترخم و بیـرنکرەوە، 
 بڕوە دەچت، بکـو ئو نمایـشی، ک بیـنر بئاگـا دەھنـتوە و

 ـــت، کدەھ جــــــدا ب ـــی ل دڵ و دەروونی ـــاریگرتییکی ڕۆحی ک
ئامـاژە " تونـدوتیژی"ب ھمان شـوە، چمکـی . ھرگیز بیر ناچتوە

ی جســتیی، یــان دەروونـــی، بکــو بـــریتیی ل ینیــی بــۆ تونـــدوتیژ
ــاوکرۆکی بیــنر و خرۆشــاندنکی  ــان و ن ــدنکی ســختی گی ورووژان

ـــــی ئو  ـــــانی دەروون ـــــنرەی بر ئم جـــــۆرە شـــــانۆی ببزەیی بی
. دەکوت، ئو دەروونی، ک سست و خـاو و ملـکچ و قایـل بـووە

ناوەرۆکی بۆچوونکی ئارتۆ کارکردنکی ببزەییانی لسر ھزر 



 

ــدوتیژی ســر شــانۆ،  ــنر، نک نمایــشکردنکی تون ــدانوەی بی و لک
زاردان، ن سـادیزم و ن ئـا" تونـدوتیژی"مبستی ئارتۆ ل چمکـی 

جســــتیی بــــۆ تکــــشکانی ) ببزەییــــانی(بکــــو ســــووربوونکی 
 . واقیعکی ساخت و پشاندانی دیوە ڕاستقینکی

ئــارتۆ پــی وابــوو، دەق مانــای شــانۆنامی قــۆرخ کــردووە، نک 
ھر ئوە، بکو شواندوویتی، بـۆی پویـست زمـانکی تـایبتی بـۆ 

 نیــــوەی ل چوارچــــوەی دروســــت بکرــــت؛ زمــــانکی شــــانۆیی، ک
ـــت ل جـــووی  ـــی ب ـــشی بریت ـــوەکی تری ـــت و نی وەدا بـــردن بیرک

ڕاســــتی، مــــرۆڤ . ئنــــدامکانی جســــت و سیــــستمکی ئامــــاژەیی
ــشتنکی تواوی بــۆ دەســتواژەی  ــست تگی ــدوتیژی"پوی یــان " تون

نووسـری . ببزەیی ھبت، ک ئارتۆ زۆر ب چی بکاری ھنـاوە
پـی وای، بکارھنـانی ئم دەسـتواژەی ل ( یمـسنلـی ج(ئینگلیزی 

ــگی  ــارتۆ ل ڕوان ــافۆریی و دەشــت ئ ــانکی میت ــارتۆ بکارھن الی ئ
فلسفی نیھیلزمییوە بکاری ھنابـت، بو پـیی پویـست شـانۆ 
ڕوانینکــی ڕووخــنری تــدا برجســت بــت و بینینکــی تــازە بنیــاد 

ــــت وەگال. بنســــتی تبــــارتۆ م ــــی ڕووداوە ئ ــــنرە ل چق ــــدنی بی ن
 وە بلیقر ئاسـتی سـسر ناچار دەکات لبین وە، واتکانشانۆیی

ئم کارە، ب دید و دیمای ئارتۆ، . نمایش شانۆییکوە سرقاڵ بت
کردەوەیکی دەقـان و ببزەیـی برامـبر ب بیـنر؛ چـونک شـانۆ 

ارزگـاريی لـ بکرـت، دەکات شونک بیـنر تیایـدا، لبـری ئوەی پ
دەخرت ژر مترسییوە، بو پیی ڕاستوخۆ پیوەندی ب تـرس 
 م کارە بۆ شـانۆ بم ئارتۆ ئوە دەکات، بکانی ژیانییو ترشوتا

بپــی ئم دیمــا و بۆچــوونی ئــارتۆ، ڕیژیــسۆر، . پویــست دەزانــت
ــــت نک وەرگــــی دەق شــــانۆییک بــــۆ  ر دەبیننــــی خــــولق ڕۆ

ــی شــانۆییکرد ــی ڕیژیــسۆر قورســتر . ارک ــان ئمیــش ئرک بگوم



 

ـــات ـــنوە بـــۆ ســـر ئم . دەک ڕوردی دەگ دا، بشـــم بدواتـــر ل
النسم  .  

ل باشـووری فرەنــسا، ل خزانکــی ) مارســیلیا(ئـارتۆ ل شــاری 
کاتۆلیکی توندڕەو لدایک بووە، بم لم ژیـنگ داخـراوە تونـدڕەوە 

 ل قوتابخـــــان ١٩١٠ســـــای . ـــــت پـــــاریسڕادەکـــــات و ھر زوو د
ــا بــو  گۆڤــارکی ئدەبــی دەردەکــات و یکم شــیعرەکانی خــۆی تی

 دا بم ســـــار لوە، ھر(دەکــــاتس بـــــۆدلو ١٨٦٧-١٨٢١) چــــار 
ــۆ( ــاالن پ ــار ئ ــان ب ١٨٤٩-١٨٠٩) ئدگ ــت و برھمکانی ئاشــنا دەب 

ـــانوە ـــر کاریگریی ژ ـــت ووە و دەکتـــد ســـای ل . وردی دەخون
دا تووشــــی دڕاوکیکــــی بھــــز و ڕەشــــبینییکی کوشــــندە ١٩١٥

ــانی  ــت و کتبک نی نووســیبوونی دەدڕــان ــت، ھمــوو ئو دەق دەب
 ک لکی ريی پزیشکدا، لر چاودژکیش لفرێ دەدات و بۆ ماوەی

ھر . دا دەمنــــتوە)مارســــیلیا(نخۆشــــخان تایبتییکــــانی شــــاری 
مـانی دەگیرـت، ئـاوودەی ئو دەرمانـان بھۆی ئم نخۆشـییوە ز

دەبــت، ک بھۆشــی دەکن و ل ھمــان کاتــدا خریکــی ونکــشان 
دواتـر دەردەکوـت، ک ئـارتۆ تووشـی جـۆرە نخۆشــییکی . دەبـت

دەمـــارگرژی و ھوکردنـــی دەمارەکـــانی مـــشک بـــووە و تـــا مـــردن 
اددە پـوەی دەتلـتوە، ک تمنـیش ھدەکــشت زیـاتر ئـاوودەی مــ

ـــت مـــودمین ـــدا دەب ـــت و ل ھمـــوو ژیان رەکان دەبـــاری . ھۆشـــب ب
تندروســتی و دەروونیــی دەشــوت و ھمیــش لژــر چــاودری و 
ـــتوە، لگڵ ئوەیـــشدا ڕەوشـــی  نرکردنی پزیـــشکیدا دەمچارەســـ
. دەروونی ھر باش نابت و زیـاتر برەو خراپـی و خراپتـر دەروات

 مـانگی کـۆچی دوایـی دەکـات، یشدا خوشـککی شـش١٩٠٥ل سای 
ئم ڕووداوە زۆر کــاری تــ دەکــات و ھنــدەی تــر بــاری دەروونــی 

 بـۆ یکمجـار دوو ١٩١٦سـای . ناھموار و ناجگیر و ئاۆز دەبـت



 

ـــارچ شـــیعر ـــارین: (پ ـــازاری (و ) یکم بفرب ـــا ئ درەختکـــانی دەری
یــشدا یکم ١٩٢٣بــو دەکــاتوە، ل ســای ) جــوانيی خۆیــان دەدەن

) گمی تریکت تراکتـی ئاسـمان(ۆم شیعری ئارتۆ ب ناونیشانی ک
ـــرتوە ـــو دەک ـــو ١٩٢٥ل ســـای . ب ـــۆم شـــیعری ب دا دووەم ک

توژمـی (دەکاتوە، ھر لم دیواندا کـورت شـانۆنامیک ب نـاوی 
بـو دەکـاتوە، ک گوزارشـتکی بھـز ) فیچقی خـون(یان ) خون

 و چمککـــانی ئو شـــانۆی دەکـــات، ک ل دیمـــا و دیـــدە شـــانۆکی
ـــات ـــۆ دەک ـــاوە بانگشـــی ب ـــر بوپڕی توان ب شـــوەیک ل . دوات

شــوەکان ڕەوشــ خــراپکی ئــارتۆ و بــارە ئــاۆزە دەروونیــیکی، 
دەبت فاکترکی گرینگ بۆ پناس ھونرییکی، ک ب شـوەیکی 

دژوارەکان دادەر ختس ما ڕادیکار بنسواو لتتژر .  
ل مـانگی ھشـتی سـای (ئارتۆ ھرچندە بشکی زۆری ژیـانی 

ـــــــانگی پنجـــــــی ســـــــای ١٩٣٧ ـــــــا م ل نخۆشـــــــخان ) ١٩٤٦ەوە ت
دەروونییکان و شتخانکاندا دەبـات سـر، بم ب بردەوامیـیوە 
 وەی، کر ئبر لھ ،ــی پــداگريی لوە دەکــرد، ک ئو نخــۆش نی

ــــۆ ئو بوو ــــوو ب پناســــکی خــــودگرا و نخۆشــــ؛ نخۆشــــی ب ب
کولتووری، نخۆشـی تـاراوگیک بـووە بـۆ ئو تـا لوـوە ب دوای 

ئو کـش دەروونیـیی ئـارتۆی تیـا . پناس و خودی خۆیدا بگڕـت
ــشتنی  ــا بــووە، بم ئو تگی ــشتنی دونی ژیــاوە پویــستی ب تگی

ای و  و شـوازە ئاکـاری و مـوڕ ئو ویستوویتی، پویستی ب ڕگـه
ــه ــستی بو ڕگ ــووە، بکــو پوی ــاريی باوەکــان نب ــووە، ک  ڕامی ی ب

پـــش ڕەوڕەوەی ) وەک ســـوریالیزمکان ئاماژەییـــان بـــۆ کـــردووە(
ئارتۆ ل چندین نامدا، ک بۆ ھاوڕکانی ناردووە، . مژوو کوتووە

باســی ئوەی کــردووە، ک ئو دەمــک مــردووە و خــوا ســرلنوێ 
ــردووه ە ب جســتکیدا و ب شــوەیکی پــ ل ڕاز و تو ڕۆحــی ک



 

یوە ھکـانی مـرۆڤپیرۆز و ڕۆحیی نالی یوەنديی بنی پم . نھل
ڕەوشیشدا ئارتۆ ناچار بووە بگڕتوە بۆ دونیا پ ل نھنیـیکی 
پش ل دایکبوون و دوای مردن، کوات ئو شتيیی ئارتۆ تووشی 

وانــایی بــووە برامــبر بو جیھــان ھــاتبوو، ھــۆی بدەســتی و بت
ھر . فراوان پ ل ھما و کارەسـات خفکـراوانی نـاوەوەی خـۆی

ـــــدوتیژ و  ـــــت ب شـــــانۆیکی تون وە، ژیـــــانی دەبیـــــشیم ڕوانگل
ببزەیی، خاپووربوونکی بھز، ک دەروازە بـۆ زەمنکـی نـوێ و 

  . لدایکبوونکی نشترگرییان دەکاتوە
زۆرجـــار ) برەو شـــانۆیکی ھژار(ل کتبکیـــدا گرۆتۆڤـــسکی 

 رنجی دەخاتر ئارتۆ و باسی دەکات، تیشکی سوە بۆ ستڕدەگ
سر و پناسیکی وردی ئارتۆ و ئارتۆیکی نخۆشمان بۆ دەکات 

ئــارتۆ وانیکــی گورەمــان فــر دەکــات، ک ھــیچ کســک (و دەــت 
نییــش نخۆشـــییکی ئو وا. ناتوانــت ئو وانیمـــان فــر بکـــات

گــه. ئــارتۆیوەی جئ  ــاوازە ل ــی، نخۆشــییکی ئو جی ی نیگرانی
نخۆشــــییکی ئو شــــتی دەســــتی . نخۆشــــيی ســــردەمکیوە

شارســـتانییتی ئمـــرۆیش بدەســـت نخۆشـــيی . چوســـانوە بـــوو
لتبوونی کسایتییوە دەتلتوە، ئم لتبوونیش لنوان ھـۆش و 

ــــدایھســــت، جســــت و ــــۆمڵ ب ھــــیچ .  گیان لم ڕووەیــــشوە ک
 ب ئارتۆ نادات تووشی نخۆشییک بت، جیـاواز ل  شوەیک ڕگه

ھر لبر ئوە خــستیان ژــر ئشــکنجی . نخۆشــییکانی خــۆی
چارەسرکردنی توژمی کارەباییوە، تـا ناچـاری بـکن ددان بوەدا 

ــــووە ــــۆمڵ ب ــــاری نخۆشــــییکانی ک ــــت، ک دووچ ــــا ، )بن ھروەھ
ئــــارتۆ (گرۆتۆڤــــسکی ســــبارەت ب ئــــارتۆی شــــانۆکاریش دەــــت 

شـــوازکی دیـــاریکراوی لدوای خـــۆیوە بـــۆ بجـــ نھـــشتووین، 
ھروەھا ونی ڕبازکیشی نکشاوە، ئوەی ئو لدوای خـۆیوە 



 

 ل کیـش گوزارشـتمگومـان ئب ،یـنو و شندشتووە، ئھجب
کــات تــا ئاســتکیش ئنجــامی بکــاتی و کســایتيی ئــارتۆ خــۆی، ھاو

ییـــان ل ئـــارتۆ گـــرت تـــا  ھۆکـــارگلکی پویـــستیترن، ک ئو ڕگـــه
ئوەی بیـــــری لــــــ دەکــــــردەوە بخــــــات بــــــواری جبجکــــــردن و 

  ) پراکتیکییوە
ـــارتۆ ب شـــانۆ دەژیـــا، شـــانۆ زمـــانی ژیـــان و بـــوونگرایی و  ئ

ــ کــی نوبو و زمــانی کترزەمین بــووە بــۆ ئــستی ســڤمان ک ،ش
. ل پارچ گورەکاندا کۆدەکاتوە) پارچ بچووککان(مینیاترییکان 

ــارتۆیش مرۆڤکــی شــانۆیی، ک لگڵ نــاوەوەی  شــانۆ ملمالنــی، ئ
ــــووە ــــدا ب ــــی بکۆتایی ــــدا ل ملمالنییک ــــا دوا . خۆی ھر لبر ئوە ت

ساتکانی ژیانی، شانۆی بو شون ئفسوونیی دەزانی، ک مرۆڤـی 
: ھر لم ڕووەوە گوتـوویتی. ۆ جیھـان تیـا ل دایـک دەبـتتازەی ب

کاتـــک دەژیـــم ھســـت ب خـــۆم نـــاکم، ک زینـــدووم، بم کاتـــک (
  )گمی شانۆ دەکم ھست ب بوونی خۆم دەکم

-١٨٤٤) فرـدریش نیتـش(ئارتۆ ھر وەک فیلسووفی ئمـانی 
ی بـوونی  ل توانینکی قوتـاربوون و سـرفرازییوە تماشـا١٩٠٠

کردووە، لم ڕووەیشوە مبسـتی سـرلنوێ دۆزیـنوەی مـرۆڤ 
بــووە، ک ب ھزاران ســـاڵ لژـــر دابـــونریتی ئـــاینی مســـیحيیتدا 
تالوەتوە، ئو دابـونریتی سـتراکتوری کولتـووری ئوروپـی پـک 

لم ڕووەوە ئگر نیتش بانگوازی گڕانوەی بـۆ ئـاھنگ . ھناوە
کۆن دان دیونیزمییرھسـ ر لتیش بتـایبـت، بک کردبکانی گر

ـــــی )ســـــوکرات(و گشـــــکردنی فلـــــسفی  ووا ئـــــارتۆ ھەوە، ئ
ـــــه ـــــا لو  گڕانوەی کۆمگ ـــــژووی داوە ت م ر لـــــانی ب  براییک

  .   یوە بگات نھنیی قووڵ و شاراوەکانی مرۆڤ ڕگه



 

) اکیشـانۆ و ھاوتـ(دا چاپی یکمی کتبی ١٩٣٨ئارتۆ ل سای 
ــاوازدا . بــو دەکــاتوە کتــبکیش ک نووســر ل چنــد کــاتکی جی

 وەی شــانۆی بـــاو و لرەنگــاربوونبــۆ ب کالیقتی، تنوســیووی
بشکانی کتبک بریتین . ھمان کاتدا ڕۆنانی شانۆیکی تری جودا

شانۆ و تاعوون، شانۆ و ڕۆشنبیری، ڕیژی و میتافیزیک، شانۆی : ل
ــارەی شــانۆ ل ڕۆژھت و  ــا، دەرب ــاوا، شــانۆ و کیمی شــانۆی ڕۆژئ

بــــالی، شــــانۆ و تونــــدوتیژی، مانڤــــستکانی شــــانۆی تونــــدوتیژ و 
ــان ــانی زم ــد... نامک ــشی . ھت ــشانی کتبکی ــارتۆ ب ناونی شــانۆ و (ئ

مبســتی ئوە بــووە، ک دەبــت شــانۆ وەکــو ھاوتــاکی ) ھاوتــاکی
ۆژان نا، ک ھدی ھـدی ببینین، بم وەک واقیعکی ڕاستوخۆی ڕ

بووە ب ونیکی بجوو و وەسـتاوی واقیـع، بکـو ھاوتـایک بـۆ 
ــــوونیی و  ــــی، نم ــــ ل مترســــی، ببزەی ــــر؛ دژوار، پ ــــی ت واقیعک
 ری لـــدەی ســـ ـــگ وان ھر ئوەن پرنسیپکانیـــشی وەک ئو نھن
دەریــا گورەکــانوە دەرھنــا، پلیتــی بگڕــتوە بــۆ نــاو تــاریکيی 

کتـــبک، ل ناونیـــشانکیوە پیوەنـــديی نـــوان . ویی دەریـــاکقـــو
ب بۆچـوونی ئـارتۆیش، شـانۆ و . شانۆ و واقیعی ژیان دەچسـپنت

 ودای جــــــوودادان، بدوو م ل دوو کیــــــان، ک واقیـــــع بــــــریتین ل
واتــایکی تــر، یکتــر دووبــارە دەکنوە یــان ھاوتــای یکتــرین، ھر 

ون یـان سـبر ) ھاوتا. (یش دەردەکوتلرەوه ناونیشانی کتبک
نیــی، ھروەھــا تنھــا جــۆرە پیوەنــدییکی زمــانوانی یــان پیڤئاســا 
نیی لنوان شانۆ و ھاوتاکیدا، بکو پیوەندییکی سرانـسری و 

ـــــان دەکـــــاتوە ـــــکوە بســـــتراو کۆی ـــــی . پ ئگر ڕوونکردنوەیک
ی تگیشتنی ئارتۆ بۆ بپ) ھاوتا(پراکتیکیش بۆ ناونیشان و وشی 

ئگر بمانوـــت یکـــک ل : ئم ھاوتـــایی بکیـــن، دەتـــوانین بـــن
شانۆنامکانی ئسخیلۆس، ک باس ل بـابتکی مژوویـی زۆر پـش 



 

سردەمکی خۆی دەکات، بپی متودەکی ئارتۆ نمـایش بکرـت، 
پویــست ب ھــیچ شــوەیک ڕەھنــدە مژووییکــانی دەقک لســر 

تی شـــانۆ بـــۆ قـــووکردنوەی ڕاســـتیی مژووییکـــان بکـــار تخـــ
ی دامزرانـــــدنی  نھنرــــت، بکـــــو پویـــــست ڕیژیــــسۆر ل ڕگـــــه

نک دەق (پیوەندییکی ڕۆحی لنـوان بیـنر و پرۆسـسی نوانـدن 
کشـانۆیی ( ســوودوەرگرتن ل ب دیـوە شـاراوەکانی واقیعـی ڕۆژان

ــانی دەق نمایــشکر ــۆی ڕەھنــدە مژووییک ــنر، ب ــت بی نیبگ اوەک
ئگر ھمان دەقی ئـسخیلۆس دوای چـل سـای تـر نمـایش بکرـت، 
 ڕیژیــسۆرەک و دەمئ ــت، ک ــا ب ــیع ھاوت ــست لگڵ ئو واق پوی
 ردەوام لیش شانۆ بمران دەدات، بشانی بیندیوە نادیارەکانی پ

وەدایزراندنسی ڕووخان و دامیـش . پرۆسمگومـان ئکرۆکـی ب
ی ئارتۆیکزەییبشانۆ توندوتیژە ب .  

ی  ھرچنـــدە ئم کتـــب ل کـــاتی بوکردنوەیـــدا دەبـــت جگـــه
ــازە، ســرلنوێ  ــشوەرکی ت ســرنج، بم ل شســتکاندا وەک کی
ــــانی بســــر ڕەوت و  ــــستایش کاریگرییک ــــا ئ ــــتوە و ت دەدۆزر

. نییوە دیـارەتوژمکانی شانۆی ئزموونگری و ئڤانگارتیی جیھـا
ــتر و شــانۆکاری فرەنــسی  ــوی بــارۆ(ئک ، ک ١٩٩٤-١٩١٠) ژان ل

ــــارتۆ کــــاری کــــردووە و خــــۆی ب قوتــــابيی ئو زانیــــوە،  لگڵ ئ
ــوویتی  ــارتۆ گوت ــبکی ئ کت بارەت بک (ســــی ــ ھــیچ دوودی بب

گرینگتـــرین کتـــب، ک ل ســـدەی بیـــستمدا " شـــانۆ و ھاوتـــاکی"
تدەربارەی شانۆ نووسراب.(  

ـــ لســـر  ـــارەی شـــانۆ دەنووســـت، ب چـــی پ ـــارتۆ دەرب ک ئ
ڕووداوەکــانیش تنھــا ئوە نــین، ک ڕووداوە شــانۆییک دادەگرــت، 

ـــدا  ـــو ئو شـــتی ل ھۆشـــی بینران لســـر شـــانۆ ڕوودەدەن، بک
ــــت ســــر شــــانۆ و لگڵ  دەچ ک ،یندییو ھۆشــــمڕوودەدات، ئ



 

ئکـتری .  و تـکو دەبـتھۆشمنديی ئکتردا بریک دەکوت
ئـــــارتۆ ل پیوەنـــــدییکانی خۆیـــــدا ب ڕاز و نادیـــــارەوە دەتوانـــــت 
ڕووبڕووی تـرس ببــتوە و پردکــی پیوەنــدی لنــوان دژەکــان و 

 شــوەییش وشـــ و دەق بم. ئاســت جیاوازەکانــدا دروســـت بکــات
ـــر،  ـــان ب واتـــایکی ت ـــ دەبخـــشرت، ی ڕۆکـــی پراوزئاســـایان پ

ت وشـــ، ک گوزارشـــت ل مســـل ســـیکۆلۆژی و شـــانۆی پویـــس
وشـ دەبـت . ڕووداو و کشکان دەکات، ل دەقکان ڕزگـار بکرـت

مانایکی تر لخۆ بگرت، ک مودایکی ڕۆحیی قـووڵ و چمککـی 
ئـاتۆ ڕیژیـسۆر . چی ونیی بکات بنمایکی تر بـۆ گوزارشـتکردن
کشــــــانۆیی ــــــش ــــــی نمای  و نووســــــری دەکــــــات کســــــی یکم

ھونری ڕیژیش بھۆی جـوو . شانۆنامکانیش دەخات پراوزەوە
و دەربینـــی دەموچـــاو، بھـــۆی بـــاری جســـتیی جووئـــامزەوە، 
بھۆی بکارھنانکی کۆنکرتيی مۆسیقاوە، ھموو ئو شتان لخۆ 

ـــانگرتخۆ ســـرباری ئمـــانیش . دەگرـــت، ک پیـــڤ و گـــوتن دەی
ـــارتۆ لم . تنی پیڤکـــانیش لخـــۆ دەگرـــتبکارھنـــان و ڕکخـــس ئ

ڕووەوە ئامـــاژە بـــۆ ئوە دەکـــات، ک دەبـــت لم دیـــدەوە ل ڕیـــژی 
بوانین، دیدی بکارھنانی ئفـسوونی، نک ل ڕووی ڕەنگـدانوەی 
ئو شـــتانوە، ک ل دەق نووســـراوەکانوە ســـرچاوە وەردەگـــرن، 

کرت ل ئنجام بکو وەک ڕەنگدانوەیکی ھموو ئو شتانی دە
ــان ل جــوو، وشــ، دەنــگ، مۆســیقا، ک پکوەبســتنیان  بابتییک

ئم پکوەبســـتنیش تنھـــا ھر لســـر شـــانۆ . بدەســـت ھنـــاوە
برجست دەبـت، ھروەھـا ھمـوو ئنجامکانیـشی ھر ل بردەم 
شــانۆ و لســر شــانۆ دەبــت، ئو نووسرەیــشی وشــی نووســراو 

ــت،  نکــار دەھگــهبدا جم شــانۆیــارتۆوە ل ــابتوە؛  ل دیــدی ئ ی ن
لسریشیان پویست شونی خۆیان بۆ ئو کسانی پسپۆری ئم 



 

ـــکن ـــدووەن، چـــۆڵ ب ـــابتیی زین ـــسوون ب ـــاڵ دەـــم . (ئف ب ھرح
شـــانۆیک، ک ڕیـــژی، واتـــا ھمـــوو ئو بنمایـــانی ب شـــوەیکی 

چــی دەق بکــات، ئــدا شــانۆیین، ملک ــایبتی تی وە شــانۆی کســی ت
دەبنگ و شت و لڕـالدەر و دژە شـیعر و برژەوەنـدخوازە، واتـا 

کی ڕۆژئاواییسک.(  
ئارتۆ لم کتبیـدا ب زمـانکی سـاکار، ھنـدک جـاریش ئـاۆز و 
گــــران و دووبــــارەبووەوە  گوزارشــــت ل کۆمــــک تــــز و دیــــدی 

اوە ھمچشنی ناتبا، بـۆ شـانۆ دەکـات و دەگڕـتوە بـۆ سـرچ
سرەکی و براییکانی ھونری شانۆ؛ لوانیش تراجیدیا کۆنکان، 
ــــ ل ڕاز و نیازەکــــانی چاخکــــانی ناوەڕاســــت و ھمــــوو  شــــانۆ پ

ھروەھـا دووپـاتی ئوەیـش . جۆرەکانی سما و شانۆی ڕۆژھتـی
دەکــاتوە، ک دەبــت شــانۆ بگڕــتوە بــۆ ســر ســرچاوە و بنمــا 

 کانی، گرینگــی برەتاییــۆ ســ ــژی بــدات ب مســلکانی ھــونری ڕی
 ک لـت،نبوە ھرەکـانییر بینسزی بھکی برییوەی کاریگئ

ی دیالۆگ و مسل فیکرییکانوە، بکو ب جوو و دەنگ و  ڕگه
 ـــوێ دەیانخـــات ـــاکی و ھمـــوو ئو تکنیکـــانی، ک شـــانۆی ن ڕوون

ــش کــردووه. بردەســتی شــانۆکارانوە ــۆ ئوەی توە، ک  ئامــاژەی ب
ـــی ئوە دەدەن  وـــو ھ ـــاکن، بک ـــایش ن شـــانۆنامی نووســـراو نم
ســبارەت بابتگلــک، بــۆ نمــوون ڕاســتوخۆ کــاری ڕیــژی لســر 
ــشکانیان بونیــاد بنــن ــام و شــاکاری ناســراو بــکن و نمای . بگن

ئگر ئــم شــانۆیک دابمزرنــین بــۆ ئوە نیــی دەق شــانۆییکان (
ــن ســر شــانۆ، ب ــن ڕەوشــیك، ک لوــدا بخی کــو بــۆ ئوەی بگی

ھمــوو شــت تاریککــان، شــاراوەکان و ئوانی پردەیــان لســـر 
ھســـــت و نســـــتمان ھـــــندراوەتوە، ل جۆرـــــک ل مـــــاددە و 

ئـــــم بدوای ئو شـــــتدا . برجســـــتیکی واقیعیـــــدا دەربـــــکون



 

 ل ناگڕین، ک ب شوەیکی بردەوام دەردەکوت، وەک ھمیش
 ،و جــۆرە نیــیب ی، کو شــتخــشین بــووە، وەھــم بب شــانۆدا واب
بکـــو ب پـــچوانی ئوەوە، مبســـتمان ئوە بـــووە، ک چنـــدین 
تــابلۆ ب ھســتمان ببینــین، ئو ونــانی شــاینی شــکان و شــواندن 

  ).نین و ڕاستوخۆ لگڵ ھستماندا دەدون
ل ڕیتــــــوا ســــــرچاوەکانی شــــــانۆیکی میتافیزیــــــک بــــــۆ ئو 

 وە ھــاتوون، کــان ــ ل ڕاز و نھنییک ــا پ ســرەتاییکانوە، ل بنم
ســــــــتراکتورکی دینــــــــی و کولتــــــــووری ھی و ڕەگوڕیــــــــشکانی 
ــژوو، بــۆ ســدەی ناوەڕاســتی  م ر لکــانی بوە بــۆ چاخــتڕدەگ
ئوروپــا و بــۆ کولتــوورە درینکــانی ڕۆژھت و ئاســیا و ئاســیای 

ــی پــاکژبوونوە ئــارتۆ دەی. ناوەڕاســت ی )کاتارســیس(ویــست چمک
ــدۆزتوە، دەیویــست ســرلنوێ شــانۆ بو  ــستۆ ســرلنوێ ب ئری
ـــرۆڤ  ـــدا ڕووبڕووی م ـــانوە، ک ل چاوتروکانک مترســـییانی ژی

ئوەی زیـــــاتر ئـــــارتۆی ب . دەبـــــتوە و ڕوودەدەن، ببســـــتتوە
گوھری ســرەتای بــوون و دونیــا و مرۆڤــی کــۆنوە دەبســتوە، 

 درینکـــان خـــۆی ب تواوی لگڵ  وەی، ک مـــرۆڤ ل کۆمگـــهئ
ــان گونجانــدووە، لبر ئوە  سروشــت و دیاردەکــانی ئو کۆمگــه ی

 ڕەخـــــــــــساون و نـــــــــــاکۆکییکـــــــــــان نتیییکۆم یوەنـــــــــــدییپ
ــــــشتا دروســــــت  دا ھردەمانو کــــــات و ســــــکــــــانیش لتییچینای

ــــوون ــــشی ڕاک. نبووب ــــاتر ســــرنجی ئارتۆی ــــشاوە، ئو ئوەی زی 
یکتیی نپچاوەی نوان مـرۆڤ و سروشـت، مـرۆڤ و گردوون، 

 دـرین براییکـانی مرۆڤایتیـدا،  مرۆڤ و کۆمڵ بـووە ل کۆمگـه
ھروەھـــا ئـــارتۆ کوتبــــووە ژـــر ھژمــــوونکی بھـــزی شــــانۆی 
ڕۆژھتیـــیوە و ب چـــاوی ئفـــسوونوە ل فۆرمکـــانی شـــانۆی 

ــــا ــــی، بت ــــی دەڕوان ــــالی(یبتیش ســــمای دوورگی ڕۆژھت ل ) ب



 

دا، ب گشتکی ھـونری دـن پـاریس ١٩٣١ئندۆنیسیا، ک ل سای 
ــــــشکش دەکن زەکانیان پمائامســــــ نمایــــــش ــــــک لکم . و یل

ــدا دەگڕا،  ــرد و ئوەی ئو بدوای ــشدا، ئوەی ئو باســی دەک نمای
نووسر و بتایبتی فۆرمکی ڕەھای وا، ک بتواوی ل دەستی 

ل شـانۆی بالیـدا ھمـوو شـتک . دەق و وش پـاککرابتوە، دەبینـت
ی خــۆی ل ڕوانــگی وەرگــان و  لســر شــانۆ دەخوقــت و ڕگــه

ڕەفتــــارکی تــــایبتییوە دەکــــاتوە و ڕیتــــواکی نمــــوونیی پــــش 
لم شـانۆیدا ھزەکـانی خــر و . وشـکان بـۆ وشـکان دەگونجنــت

بکی ئنگج ڕ لکـی ئاسـایی شرر بیننھـا ھرانیش تدیدان، بین
نین، بکو دەکون ژر کاریگريی ھزە ببزەیی و بزارکرەکی 

یشانۆوە و توانای گۆڕینیان ھ .  
ــاربوون، ب شــوەیک  شــانۆی بــالی شــانۆی ســرفرازی و قوت
ھمــــــوو شــــــتکان خــــــرا، بر لوەی بگڕــــــتوە بــــــۆ شــــــوازە 

نمایــشکانی . کــارییکی نامۆیــان بســردا دــتتجریــدییکان، گۆڕان
شانۆی بالی ل سما، گۆرانی، پانتۆمیم و مۆسیقا پک دـت و سـر 
بو شانۆ دەروونیی نیـی، ک شـانۆکارەکانی ئوروپـا تگیـشتوون، 
 ــــدن ھروەھــــا شــــانۆ دەگڕنــــتوە بــــۆ ئاســــت برایــــی و خوقان

ـشندڕووی ئ تی لتـایبی خۆی، بواوەکوەتـنو تـرس و وڕ  .
دەکرــت : (ئــارتۆ بم شــوەی باســی شــانۆی بــالی دەکــات و دەــت

 ل -سبارەت بو شتانی نـاپورن-داوای وانیکی برزی گیانی 
بکرت، ئمیش دەگڕتوە بۆ ئو توانـا ونائـامز و ) بالی(شانۆی 

یھــــزردا ھ ی لخــــشو . سرووشب ــــرۆک ــــی، بی ئم شــــانۆ میللی
انکی نائاســــاییمان دەربــــارەی ئاســــتی ڕۆشــــنبیریی ئو گل تامــــ

دەداتــــ، ک جژن نیــــشتمانییکان ل ئتمۆســــفر و ســــتراکتوری 
، ئــارتۆ دوای بینینــی نمایــش )کــشیکی ڕیتــواییوە نمــایش دەکــات



 

ســـمائامزەکی دوورگی بـــالی باســـی ئوەی دەکـــرد، ک شـــانۆ 
بکوــتوە و ھـــونری پویــست ل ھمــوو جۆرەکــانی وەھــم دوور

شانۆیش دەبت ل دەستی دەق و دیالۆگ ڕزگار بکرت و لبـری 
ئوە پویست واقیعیتکی تایبت بخۆی دەستبر بکات، ک تنھـا 
گوزارشـــت ل خـــودی خـــۆی و بونیـــادی خـــۆی بکـــات، ک زمـــانکی 

ل شـانۆی ڕۆژھتیـدا زمـانی .  تـایبت ب خـۆی ھبـتیمیتافیزیکی
 ئاخــــاوتن بــــوونی نیــــی، بم زمــــانی جســــت، ڕەوش و پیــــڤ و

ـــوونکی  ـــک ب ـــانکی دی ـــی زم ـــدەی بھـــای دەربین ـــان ھن ئاماژەک
یزیـان ھھب . ھایـان لتـدا زمـانی ئاماژەکـان بشـانۆی ڕۆژھ ل

زمان ئاساییک زیاترە و دەستکی ئفـسووناويی ڕاسـتوخۆیان 
  . پ دەبخشرت

موو بنمـا تقلیـدییکانی شـانۆی ڕۆژئـاوای ئارتۆ بم کتبی ھ
ـــدین نوەی شـــانۆکار و  ـــاوەتوە و کـــاریگريی بســـر چن گھ
نووســرانی شــانۆ و ڕەخنگـــرانوە ھبــووە، ھر بــۆ نمـــوون ئو 
نوەیی، ک ل دوای دووەم جنگـی جیھـانییوە،لگڵ توژمکـانی 

ن یونــسکۆ، ســامول بکــت، یــۆژی: شــانۆی پــووچگرایی دەرکوتــن
 تیش لتـــایبب ،رنــاردۆ ئارەبـــاڵ و ژان ژینیــیدامـــۆڤ، فئــارتور ئ
ڕووی بکارھنانی چمککانی پیـڤ و مـامکردن لگڵ دیـالۆگ 
ــــدا،  ــــایی و ئتمۆســــفر و ســــتراکتوری دەقکانیان و تکــــست و پانت

ئم . کوتوونت ژر ڕکـف و کـاریگریی بـسنوورەکانی ئـارتۆوە
ـــانی تـــری جـــگ لوەی،  ـــوو توژم ھـــاوچرخ و مۆدرنک ک ھم

شـــانۆ، ب شـــوەیک ل شـــوەکان، لژـــر کاریگرییکـــانی ئـــارتۆدا 
ئــارتۆ کــار ب بنمــا تقلیــدییکانی پۆســی شــانۆ و . لدایــک بــوون

ڕاڤی دەق ناکات، ڕۆنانی درامی لسـر بنمـا ئاکـاریی نگۆڕەکـان 
ل . واوی پــشتگوێ دەخــاتو بنمــا ســایکۆلۆژییکانی کــارەکتر بت



 

الی ئارتۆ پویست ڕۆنان درامییکان لسر شـوازکی میتـافیزیکی 
ڕۆبنرــــت و ھیمــــا و ئامــــاژە و زمــــانی جســــت و مجــــاز، ســــیما 

لســــر نووســــرە شــــانۆییکانیش . ســــرەکییکانی پــــک بھنــــت
پویست مام لگڵ ڕەگوڕیش دەروونیی قووڵ و داسـتانییکانی 

ـــدا ـــهمرۆڤ ـــا لو ڕگ ـــکن ت ـــوانن ڕووخـــسار و ســـیماکانی   ب یوە بت
ئو نمایـــشانی شـــو لدوای شـــو . (کارەکترەکـــان دیـــاری بـــکن

خۆیــــان دووبــــارە دەکنوە و بردەوام ڕەچــــاوی ھمــــان ڕۆتــــین 
ی  دەکنوە، ھمیــش ھمــان شــتن و وەک خۆیــان وان، چیتــر جگــه

نیی مدانی ئن. گرینگیپ ویستمان بپ مت، ئب دانسق ک ،کمایش
ک کـــاریگرتییکی چاوەڕواننکراومـــان پـــ ببخـــشت، ھاوکــــات 

ـــانی ڕۆژان نبـــت نمـــایش و ) دووبـــارەکردنوەی ڕووداوەکـــانی ژی
جوونوەی ئکتریش لم شانۆیدا، تنھا وەک کۆمک ئاماژەی 

  . بینراو بۆ زمانکی نبینراو و نھنیئامز وان
ۆ گیشتووە، ک کردارکی واقیعی ئفسوونیی و ئارتۆ وا ل شان

تنھــا مــام لگڵ شــت بینــراو و مادییکــانی ســر تخــتی شــانۆ 
ناکـات، بکــو ڕاسـتوخۆ کــار لســر ھسـت و ڕۆحیــشمان دەکــات 

) ک ،کی ســایکۆلۆژییســتــن جــۆرە ھڕدوایــدا دەگب موەی ئــئ
ئــارتۆ دەــت ). شدایزیــاتر لگڵ ھــزە شــاراوەکانی دمانــدا ل کــ

ئو شانۆیی ئستا ھی، ژیانمان بـۆ برجسـت دەکـات و بدوای (
دیکۆرکی ڕیالیزمی و ڕووناکیدا دەگڕت تا دووبارە واقیعی ژیانی 
ڕۆژانمان بـۆ برجسـت بکـات، یـان جـۆرە وەھمکمـان بـۆ برھم 

و شـانۆ بـۆ ئـارتۆ ئ) بھنت، ک ئمیش ل ھمـوو شـتک خراپتـرە
جـــوونوە، دەنـــگ، وشـــ، ئـــاگر، : ئــامازەی، ک ھمـــوو زمانکـــان

 وە، کـتدا دەبینو خـانوێ خـۆی لرلت و سـنکاردەھوار بھ
رکپکـردن و گوزارشـتکردن ل  هھزر پویستی ب زمـانکی تـرە بـۆ د



 

ئارتۆ ھر لم ڕووەوە ئاماژە بۆ ئوە دەکات، ک دەبت . دیاردەکان
ھبت، ک شانۆ ژیان نـوێ دەکـاتوە؛ ژیانـک مـرۆڤ بوامان بوە 

ـــووە ـــا ئـــستا نب مـــرۆڤ لم شـــانۆیدا . دەکـــات ئاغـــایکی وا، ک ت
 وەی، کبـــین بــک قایــل نرجم وە، بــتدایــک دەبنوێ لرلســ
. تنھا ھر ئامازکی تۆمارکردن بین و شـتکان دووبـارە بکیـنوە

ـــن چارەنووســـی کســـ( ت  تيی خـــۆم خـــستووهلو شـــانۆیدا، ک م
پناوییوە، ئو شـانۆیی سـرەتا ھناسـ دەبـت خـای دەسـپک و 
دواتــر پــشت ب دەنــگ یــان ھــاوار دەبســتت، بــۆ ئوەی زنجیــرەی 
 ران لی بیـــنو کـــاتوە، زنجیـــرەی ئتکان بونیـــاد بنـــریوەنـــدییپ
ـــن؛  ڕـــدا دەگ ـــایبتی خۆیان ـــی ت ـــشکوە بدوای واقیع ـــانی نمای می

ــشکدا   ڕگــهپویــست  بــۆ بیــنر خۆشــبکرت، ک خــۆی لگڵ نمای
  ). ھناس دوای ھناس و سات دوای سات. ھاوشوناس بکات

 ر ئاماژەمـــــان بـــــۆ کـــــردووە، بوەوبرەتا، وەک لئـــــارتۆ ســـــ
ــدی  ــدەکات، دوای ئوە پیوەن کی شــیعری بچــووک دەســت پدیــوان

نوە و  و ســــوریالیزمکا١٩٦٦-١٨٩٦دەکــــات ب ئنــــدری بریتــــۆن 
لگڵ شـــارڵ دۆالن کـــار دەکـــات و ھنـــدک ڕۆـــی بچـــووک، بم 

ل پــــاریس یکم . گرینــــگ لســــر شــــانۆ و ل ســــینمادا دەبینــــت
 Theatreەوە )شانۆی ئتل(ھنگاوە شانۆیی جيدییکانی لسر 

de l` Atelier نــدرمھون ــدەکات، کن( دەســت پشــارلس دولــ (
شانۆی ئتل . ی ئم شانۆی دەبتڕیژیسۆری یکم و برپرسیار

ب شوەیکی جوودا و نزیک ل پرنسیپکانی شانۆیکی ئڤانگارد و 
تاقیگئاســاوە کاریــان کــردووە و کــاریگريی شــانۆی ڕۆژھت و 

ــووە ــانی ناوەڕاســتیان بســرەوە ب لم . فۆرمکــانی شــانۆی چاخک
 شـــــانۆیدا، ئکترەکـــــان فـــــری ئوە دەبـــــوون چـــــۆن دەســـــتیان،

قاچکانیــان و ھمــوو جســتیان ب شــوەیکی جــوودا بکــاربھنن، 



 

ئمیش سرەتایکی بھز دەبـت بـۆ ئـارتۆ، ک ھر ل سـرەتاوە 
  . توە ب شوەیکی جیاواز بیری کردووه

 کو ژیانی خۆی سوریالی بوو؛ چونکبوو، بئارتۆ سوریالیزم ن
تتی و ھمــــوو جــــۆرە نخۆشــــیی دەروونــــی و پریــــشککانی شــــ

بھۆشــبوون، ژیــانی پــ کردبــوو ل ونیکــی ســوریالیزم؛ ھروەھــا 
ئکــتریش نبــوو، چــونک ئو ڕاســتگۆییی لگڵ خــودی خۆیـــدا، 
لگڵ ئو ڕۆی ل ژیانــــدا ھیبــــوو، ناچــــاری دەکــــرد ھر خــــۆی 

ئارتۆ ب زمانکی پ ل ڕاز و نیاز دەینووسـی، . ھونری نواندن بت
وە، بر ئک ھن ــــــدبوو، ک ــــــدی خوقان ــــــانکی تایبتمن ــــــو زم ک

لوەوبر ھیچ کسک بو زمانی ننووسی بوو؛ لبر ئوەی ئو 
 خونکانیدا دەژیـا و ئارتۆ ل. ب زمانکی محاڵ محای دەنووسی

 ویـان دەکـرد و لی ژیـانی و ھـزری ئسترجکانی بوننای خو
 خونکانیــشییوە خونکـانییوە شـۆڤی ژیـانی دەکـات و ھر ل

بــۆ ئوەی ب وشــ وــنی ئو . (وــن شــانۆییکان دروســت دەکــات
ھاوارە بکشم، ک خونم پـوە دیـووە، ب کۆمـک وشـی زینـدوو 
ئو ونی دەکشم، ب وشـگلکی لبـار و گونجـاو، ل دەموە بـۆ 
دەم، ل ھناسوە بـۆ ھناسـ، نک بـۆ گویکـان، بکـو دەبـت بـۆ 

، ســـبارەت ب بھــای خونـــیش ) ســینگی بیـــنران بیگــوزموەنــو
خون ھۆشــــمندییکی قــــووڵ ل بئاگایيمانــــدا دەســــتبر (دەــــت 

دەکـــات و لوکـــاتی چارەنووســـکی ڕووت ببـــ ویـــستی خۆمـــان 
ھر لم ) دەمانبات ب ڕوە، فری ڕووداوەکـانی بئاگایيمـان دەکـات

 چۆن خونکانمان کارمـان ڕوانگیوە ئارتۆ باسی ئوە دەکات، ک
تـــــدەکن، ب ھمـــــان شـــــوەیش واقیعـــــیش کـــــاریگريی بســـــر 
 ب ،یونـــی شـــانۆ ھخ وای بریش بـــبیـــن ،یوە ھکانمــانونخ
ــانوەی  وە و گزانک گــوــت، ن نرکاربھون بــک وەک خ رجم



 

ئگر مرۆڤ بـوای ب خونـی واقیـع ھبـت، ھـیچ شـتکیش . واقیع
ئــارتۆ ھر لم . اگرــت بــوای ب خونــی شــانۆ نبــتی لــ ن ڕگــه

ڕووداوەکــــانی نــــو خون، ک بھــــۆی ئاگــــایی : (بــــارەیوە دەــــت
ــر  ــاییم ف ــانی ئاگ ــانی ژی ــای ڕووداوەک ــوە دەچــن، مان ڕوە بمقــوو
 واتــوە دەبــات، ک ڕــدا ب ــی ت دەکن، ک چارەنووســکی ڕووت من

نم لوــدا چـــارەنووس شــانۆ وەکــو ئاگــاییکی مزن، بم ئوە مــ
  ).دەبم ب ڕوە

دا لگڵ ڕۆگر فیتــراک و ڕۆبــرت ئــاڕۆن ١٩٢٦ئــارتۆ ل ســای 
دادەمزرنــت و چنــد نمایــشکیش بــۆ ئم ) شــانۆی ئلفرــد گــاری(

 ی خۆی، بۆ نمووننمایش(شانۆیونش )خـشکرگ  پی ستریندب
ری دەکـات، ھاوکـات دیـدی خـۆی بـۆ گۆڕانکـارییکی بنڕەتيـی ھــون

شتکی بگنویست، ک ئـارتۆ شـانۆکی خـۆی . شانۆ دەخات ڕوو
 ١٩٠٧-١٨٧٣ئلفرـد گـاری . ناوزەد بکات) ئلفرد گاری(ب شانۆی 

وەک ئــارتۆ گرەکــی بــووە شــانۆ ل ســینۆگرافیا، ھــونری ڕیــژی و 
ــاک بکــاتوە ــانت ل ئکــتریش پ ــانی . تن ــاریی بنڕەتی ئم گۆڕانک

رەوە دەســـت پـــدەکات، لم ڕووەیـــشوە، گـــاری ل خـــودی نووســـ
ئو کسی بۆ شانۆ دەنووسـت، (توە، ک  ئوەی دووپات کردووه

دەبــــت ھۆشــــیارییکی تواو و گــــشتگری ســــبارەت ب زاراوە و 
رک بوە بکـات، ک بـۆ شـانۆ  هچمککانی ھونری شانۆ ھبت و د

  ). دەنووست
 و ئدەبــــی زۆربی ڕەخنگــــر و تیۆریــــستکانی بــــواری شــــانۆ

جیھـــانی، ئامـــاژە بـــۆ ئوە دەکن، ک گـــاری دامزرـــنری شـــانۆی 
ئو شانۆیی ل پنجاکانی ھزارەی ڕابـردوودا، ب نـاوی . پشەوە

شانۆی پووچگراییوە، لسـر دەسـتی بکـت و یونـسکۆدا سـری 
ئوبـــــوی (ھـــــداوە، بردەوامییکـــــی ڕاســـــتوخۆی شـــــانۆنامکانی 



 

ھا قۆنـاغی دووەمـیش، ک ل چلکانـدا زیـاتر ی گاریی، ھروە)پادشا
 وت، بر و کــــــامۆ دەرکالی ســــــارت فیدا للــــــسکی ففــــــۆرم ل

گــاری ل . بردەوامییکــی تــری بیــر و ئــستاتیکای گــاری دادەنرــت
تکنیککــانی قرەقــۆز، شــانۆی بــووک، بنمــا درینکــانی شــانۆی 

ەکـات و دەقکـانی ئلیزابسی و تکنیککـانی شـانۆی میللیـیوە کارد
ــشکش  وە پکنیکــانو فــۆرم و تــانی ئ ئوبــوی پادشــایش ل بنماک

ئارتۆ ب شوەیکی تواو فلسفی گاری دەخـونتوە، ل . دەکات
چمک کردەییکانی دەگات، لۆژیک بھزەکی ئوبو شـیدەکاتوە و 
دەیکات کۆمک زاراوەی کردەیی بۆ شانۆ تونـدوتیژەکی خـۆی و 

ـــشی ب شانۆ ـــاری(کی ـــد گ لفرـــات) شـــانۆی ئ ـــاوزەد دەک ـــارتۆ . ن ئ
ی ئاوگوســت ســتریندبرگ )خوننمــایش(سـبارەت ب نمایــشکردنی 

شانۆی ئلفرد گـاری قرزاری ئوەی، ک ئم ( دەت ١٩١٢-١٨٤٩
جۆرە دەقان بخات سر شانۆ، بنما و پرنسیپکانی ئم شانۆییش 

ــــد گـــاری دە. ئاشـــکرایلفرـــت ماناکــــان بـــۆ شــــانۆ شـــانۆی ئوی
 کان، کڕاســــتیی ــــک ل ــــا جۆر ــــان، ھروەھ ــــتوە، نک ژی نڕبگ

لنـوان ژیـان واقیعیـیک . ت قووترین بشکانی ھستوە کوتووه
 ت، کوڕۆح دەردەک ل کی پیمکانماندا جۆرە گونو ژیانی خ
 کی زۆر بوەیشــــ ـــت و بی کردارەکــــان بکرســـتـــت وابدەکر

قت ئو واقــیع شــانۆییی شــانۆی گــاری دەیوــت ســرلنوێ دیــ
شانۆی ئلفرد گاری وەکو پرچکردارک ). بیدۆزتوە، بخوقنت

 ســـتییربو سوەی ئـــۆ ئ دژی شـــانۆکانی ئو دەم دامزراوە، ب
ڕەھایی ل مۆسیقا، شیعر و ونکـشاندا ھی ببخـشت ب شـانۆ، 

  . کی سیروسمرە ل ببش کراوەک تا ئستا شانۆی ب شوەی
ــی  ــشکشیان دەکــات بریت دا پم شــانۆیــارتۆ ل ئو نمایــشانی ئ

بوون ل) :کتتووش بزر ) دایک م دەقنووسینی ئارتۆ خۆی، ئ ل



 

ل نووســـینی ) ڕاز و نیـــازی خۆشویـــستی(بـــووە و ندۆزراوەتوە 
ی ڕۆبــرت ل نووســین) دایکــک ب کۆشــک منــداوە(ڕۆگر فیتـراک 

ل ) خوننمایش(ل نووسینی ڕۆجی فیتراک ) سکی سووتاو(ئاڕۆن 
وزخـــانی نووســـینی ســـتریندبرگ، ئم نمایـــش ب سپۆنـــسۆری با

سود ل پاریس پشکش دەکرت، بم ھرایکی گورە دەنـتوە 
و سوریالیزمکانیش مانڤستک دژی نمایشک دەردەکن و ھوڵ 

دواتــر . نوە و یکم ڕۆژی نمایــشک تــک بــدەندەدەن ئــاژاوە بنــ
ل نووسینی ڕۆجی ) منداکان دەست دەگرن دەست(شانۆنامی 

ئارتۆ بۆ ئم نمایشان ل ڕوانگی شیعرە پـ . فیتراک نمایش دەکات
 ــــان ب ــــاون، ی ــــۆ دان ل ھمــــا و ســــوریالیزمکانییوە ســــیناریۆی ب

 کــردووە، ک ڕۆجــی شــوەیکی ســرەکی ئو شــانۆییانی نمــایش
فیتراک ئینووسین، لبر ئوەی فیتـراک وەک ھـاوڕێ و قوتـابییک 
ل ھمـوو کس زیـاتر دەیتـوانی دیــد و دیمـا پراکتیکـی و تیۆرەکــانی 

 ـــووە، ک ـــارتۆ ڕای واب ـــات، چـــونک ئ ـــارتۆ دەســـتبر بک ـــوو (ئ ھم
نووســـــرە شــــــانۆیی گورەکــــــان ل دەرەوەی شــــــانۆدا بیرییــــــان 

ــد ،)توە کــردووه لفرر شــانۆی ئســــارتۆ ل  تکــای ئم کــارانی ئ
گاری پشوازییکی باشیان ل الین ڕەخنگرەکانوە ل دەکرـت و 
  . ئو گوتارە ڕەخنییانی لسر ئم نمایشان نووسراون، پۆزەتیڤن

ئارتۆ ئاماژەیش بۆ ئوە دەکاتوە، ک سرلنوێ خوقاندنوەی 
ــان ــۆ ئو، داڕشــتنوەی ژی ــاھنگکی شــانۆ، ب ــت وەک ئ ؛ شــانۆ دەب

ئفسوونی وابت و داوای ل بکرت، ک لسر بنماکانی پیوەندی 
و چارەســـرکردن ب تونـــدوتیژی و نـــوکردنوەی ژیـــانوە بونیـــاد 

شـانۆ پیوەسـت ب ھسـتکی دابنـراوەوە، ب بزاوتکـی . (بنرتوە
ی، ب واتای ڕاستقینی ھزرەوە، ک کۆپیکراوی بزاوتی ژیان خۆیت

ژیان ب شوە میتافیزیکییکی، لبر ئوەی ئامز بـۆ چبـوونوە، 



 

کـــش، قوورســـایی و مـــادە دەکـــاتوە، کوات بھـــۆی دەرئنجـــامی 
 بــۆ کــرداری خــراپ و بــۆ ھمــوو ئو شــتانی  ڕاســتوخۆوە، ڕگــه

 وی و بربـــــب پانتـــــایی، ب دی و بب یوەســـــتن بچ و پھـــــاوپ
ات؛ ھمـوو ئمـان ل کۆتایيـدا لو ئاگـاییدا، ک ماددەوە خـۆش دەکـ

ــــو ژان و ئــــازارکی گورەدا دەبینــــرتوە، دەردەکون نژیــــان . ل
ناتوانت ئو توندوتیژیی نبینراوەی، ک ھموو ئو ئگران لگڵ 
خۆیان دنن، ل بردەوامی خۆی بکوـت، بم ئو تونـدوتیژییی، 

ـــ نزی ســـنوور دەبـــان ـــانی ئو ژی ـــو ئشـــکنج و ژرپن نت و ل
ھمـــوو شـــتکاندا پیـــادە دەکرـــت، ئو ھســـت حتمیـــیی، ھمـــوو 

  ).  ئمانن، ک پیان دەگوترت توندوتیژی
 شــانۆیی و جیھـانکردنی ئسـترجکانیدا بــۆ بنمایـش ئـارتۆ ل
ئفــسوونیی تونــدوتیژەی ل نووســین تیۆرییکانیــدا باســی دەکــردن، 

 ی برئنجــــامکی ئوتــــۆ، بــــۆی ئمجــــارە ب یــــارمتیناگــــات ھــــیچ
نووسینکانی شـیللیی شـاعیر و سـتندالی ڕۆمـاننووس شـانۆنامیک 

ــشانی  ەوە ئامــادە دەکــات و ل ھــۆکی )بنمــای تشنــشی(ب ناونی
ــــشی  ھژاری دوور ل ھمــــوو مرجکــــانی ھــــۆڵ و شــــانۆوە نمای

ت ڕوو، ک ل کۆنت تشنشی خـستۆ(ئم نمایش بسرھاتی . دەکات
ـــــا ژیـــــاوە ـــــارتۆ لم نمایـــــشدا ) ســـــدەی شـــــانزەھمدا ل ئیتای ئ

زەبروزەنگی تشنشی و ئو خۆشویستیی سکسيیی بۆ بیاتریسی 
ـــووە، برجســـت کـــردووە ـــوو . کچـــی ھیب ـــارتۆ بم نمایـــش ھم ئ

ی ئوروپيـی  دەمامک و بربست دەروونـی و سـاختکانی کۆمگـه
ت ســر بنمــا موراییکــانی  نــدی کــردووهھمــایوە و ھرشــکی تو

شارســــتانییتی ئوروپــــا، ک ئــــابوویکی پــــ ل درۆودەلســــ و 
تشنـشی بـۆ ئـارتۆ درامـایکی . دروستکراوی ل پشتوە حشـارداوە

 ـــووە، ک ـــاز ب ـــی و ڕازونی ـــدوتیژی و ببزەی ـــ ل مترســـی و تون پ



 

جستی ھر وەک تراجیدیای گرکی بر) کارەکترەکان(مرۆڤکان 
ــــاری  ــــار دەکن، ک لوەوبر چارەنووســــکی دی ھزکــــی ورانک

  . کراوە
بۆ یکمجار ل ششـی مـانگی پنجـی سـای ) بنمای تشنشی(

ــوو ١٩٣٥ ــراوە، بم ئم ھو شــانۆییی وەک ھم ــشکش ک دا پ
ــــری، ھر ل ســــرەتاوە تووشــــی  ــــانی ت ھو شــــانۆیی کردەییک

ئم جـگ .  ئوتـۆ بدەسـت ناھنـتشکست دەبت و سرکوتنکی
لوەی دەکوــت ژــر ڕەخنیکــی تونــدوتیژی ڕەخنگــر و ناوەنــدە 
شـــــــانۆییکی ئو دەمی پاریسیـــــــشوە، ئم نووشوســـــــتیانیش 
ــی  ــاری دەروون ــارتۆ گۆشــگیر و شــتگیر دەکــات و ب ــر ئ ــدەی ت ھن
برەو ھدر دەچت، لبر ئوە پاریس بج دەھت و ل سـای 

ەوە دەچت بۆ مکسیک و ماوەیک لنـاو ھیندەسـوورەکان و ١٩٣٦
ھۆزە براییکانی ئم وتدا، ل دەرەوەی پرنسیپ شارسـتانییکان 
و ژیانکی مدەنیئاسایدا، ب مبستی لکۆینوە ل ڕیتواکانیـان و 
گڕان بدوای کولتوورکی ئفسوونیدا، دەژی، ھروەھا ل زانکـۆی 

شـانۆ و (چند سیمینارک سبارەت، بۆ نمـوون ب مکسیکۆ سیتی 
ــــدەکان ــــاریس(و ) خواوەن ــــگ ل پ ــــشکش ) شــــانۆکانی دوای جن پ

ئــــــارتۆ باســــــی ئوەی کــــــردووە، ک مکــــــسیکییکان ب . دەکــــــات
پــچوانی ڕۆژئاواییکــانوە ھــزە نادیارەکــان ل ھمــوو شــتکاندا 

ــانی خــودی شــتکان ــنن، ئو شــتانی ناکرــت ب ڕام  بھنــرت دەبی
برھم، بکو ل ئنجامی براوردکارییکی ئفسوونیدا ڕوودەدات، 

ـــشانی  ـــشیدا ب ناونی ـــی مکـــسیک(ھروەھـــا ل گوتارکی ) داگیرکردن
ئم ونـــان، ئم جـــوون، ئم ســـمای، ئم ڕیتـــوان، ئم (دەـــت 

... مۆسیقای، ئم ئامازە پچاوان و ئم دیالۆگی ل پ دەوەسـتت
ھموو ئمان بوپڕی چاودرییوە تۆمار دەکرن، بپـی توانـایش 



 

ــرن ــشکدا، ک . ب وشــ پناســ دەک ــایبتی لو بشــانی نمای بت
 وەدا چـــیش لمکانی ئـــوەی پرنـــسیپر ئبل ،دیـــالۆگی تیـــا نیـــی
 ناســکان پوشــ ی بو شــتانتۆمــارکردنی ئ یــنبگ وە، کــتدەب

ن و ژمارەئامکناکرمۆسیقای روەک پارچدواتـریش )زکردنی، ھ ،
برەو ئرلندە دەکوت ڕێ، بم برلوەی پاریس بج بھـت، 

دا سیمینارکی گرینگ ل زانکۆی سـۆربۆن سـبارەت ١٩٢٨ل سای 
 رگ(بر و مش دەکات) ھونشکپ .  

ئـارتۆ، ک دەشـگڕتوە ل ئنجـامی نخۆشـیی دەروونییکانیـدا 
ــــــاوەیکی برەو ــــــۆ م ــــــشوە ب ــــــت و بم ھۆیی تبوون دەچشــــــ 

ــژ ل نخۆشــخان دەروونــی و عق دوورودر ،زەییــانبکانــدا، بیی
  . توندی دەکن و دەیخن ژر ئشکنجدانکی سیستماتیکییوە

ئوەی لــــرەدا گــــرینگ ئامــــاژەی بــــۆ بکیــــن، ئوەی ک ئــــارتۆ 
کـــدا، ک شــــیعری ل کات: ھمیـــش ل شـــانۆدا و بـــۆ شـــانۆ ژیـــاوە

دەنووسی، شانۆ سرچاوەکانی دەبت، ک دەشچت بۆ مکسیک بۆ 
گڕان بدوای ئو ڕۆشـــــــنبیرییی تـــــــا ئوکـــــــات شارســـــــتانییت 

ھمــوو . نیـشواندبوو، ھر وەک کســکی شـانۆکار ڕەفتــار دەکـات
ــارە شــانۆییکانی،  ــام، مانڤــست و گوت ــشی، شــیعر، ن نووسینکانی

گرینگ چـــاوگ کـــانی شـــانۆ و دەبـــن)کی )وشـــدیـــالۆگ ـــتیـــش دەب
  .ناوەکی و تایبت ب ئارتۆ

شــانۆ ل الی ئــارتۆ ڕاکــردن ل واقیــع، یــان پنــایک نیــی، بکــو 
ـــاریگريی بســـر  ـــۆ ئوەی ک ـــت ب نرکاربھـــت ب دەکر کازـــام ئ
ـــا نووســـر و  ـــت، ئم کـــاریگریییش تنھ بـــاوە ھ مـــرۆڤ و دونی

 پــلی یکم ئو بیــنرانی دــن ھــۆی ئکــتر نــاگرتوە، بکــو ب
شانۆکانوە دەگرتوە، چونک شانۆ دەتوانـت چارەنووسـی مـرۆڤ 

ئارتۆ دەت مۆسـیقا ب . دیاری بکات و گۆڕانکاری ل ژیانیاندا بکات



 

ھزرە ڕۆحییکانی کار ناکات سر مـار، بکـو لبر ئوەی ک مـار 
ب درــژی لســر زەوی ئــاژەکی خــشۆکی و درــژە، لبر ئوەی 

لــوول دەبــت، لبر ئوەی ھمــوو جســتی بر زەوی دەکوــت، 
شپۆلکانی مۆسیقایش، ک دەگات سر زەوی، وەک شالنکی ورد 

ــات جســتی مــارەکیش ــشنیازی . (و نرم و زۆر درــژ دەگ مــن پ
 فـــسوونی لـــئ یـــن، کراورد بکو مـــارە بران بم بیـــنوە دەکئ

ـــن و ل ـــۆ ھـــزرە چـــ و   ڕگـــهدەکی ـــانگڕنینوە ب ی جســـتوە بی
سرەتا ب ئـامازە زبرەکـان و لگڵ ڕۆژگـاردا زیـاتر . بدیقتکان

و زیاتر نرم و بدیقت دەبن، ئم ئامازە زبـرانیش ل سـرەتاوە 
ــت ــی دەو لبر ئوە، . ڕامــان و تبینیکردنکــی ڕاســتوخۆی بینران

ا ل ناوەڕســتدا دادەنیــشن، ل کاتکــدا بیــنران ل شــانۆی توندوتیژیــد
گرینگیـــــــدانیش لم نمایــــــــشدا . نمایـــــــشک چـــــــواردەوری دەدات

گرینگیپـــدانکی بردەوام؛ ســـرەتا بدوای دەنگکانـــدا ل پنـــاوی 
  ). شپۆلکانیدا دەگڕن و دواتریش ل پناوی وناکردنیدا

 ی دەنـــگ و مۆســـیقاوە کـــاریگرییکی ئـــارتۆ دەیوـــت ل ڕگـــه
قووڵ و ڕاستوخۆ ل ھست و نستی بینرەکانیدا دروسـت بکـات، 
ئم کــاریگریییش ب ئــامرە نویکــان دروســت نابــت، لبر ئوە 
ـــان  ـــان ی ـــرین لبیرکراوەک رە دـــام ـــانی ئ ـــات بر بکارھن ـــا دەب پن

ــامرە . خوقانــدنی ئــامری تــازە و تــایبت ئم جــگ لوەی ئــارتۆ ئ
بشــک ل ســینۆگرافیا بـۆ نمایــشکانی بکــار مۆسـیقییکانیش وەک 

ــت نتی، . دەھــووی ــامرە مۆســیقییکان (لم ڕووەوە گوت ــست ئ پوی
شانۆ ل الی ئارتۆ ) ھندەی بارست و جستی مرۆڤکان گورەبن

یی گرینگی ھو دوو ڕۆ کی میتافیزیکییرکردن و : شانۆیچارەس
 پیوەنــدییکی پــتو و ســرلنوێ بونیادنــانوە، ئم دوو چمکیــش

یوە ھکیمیکانیزمییان ب . ل ـت شـانۆ بـریتییدە و دیدەی، کئ



 

ئاماژە و ھما میتافیزیکییکـان، ھنـدەی دیـدی تونـدوتیژی بـۆ ئـارتۆ 
گرینگ، ل چمککـانی میتـافیزیکوە تـوانین تونـدوتیژەکی ئـارتۆ 

ئگر : ( دەـتل یکک ل نامکانیدا. گوزارشتی خۆی وەردەگرت
شـــــانۆ ھاوشـــــانی ژیـــــان بـــــت، ئوا ژیـــــان ھاوشـــــانکی شـــــانۆ 

یکقینمیتافیزیــک، تــاعوون و تونــدوتیژی )ڕاســت ی، کو ژیــانئ ،
مـــرۆڤ ناتوانـــت لو تـــاعوون ڕزگـــاری بـــت، بم . لخۆدەگرـــت

ــــــــاکژبوونوە و  ــــــــاعوون بــــــــسووتت و برەو پ دەکرــــــــت بو ت
  . چارەسرکردن بچت

نۆ ل ڕووی گوھرەوە ل تـاعوون بچـت، لبر ئوە ئگر شـا
نیی بو دەبـتوە، بکـو لبر ئوەی وەک تـاعوون پردە لسـر 
 ــــــــــــدوتیژەی ل ــــــــــــدەمات و ئو گوھرە تون کــــــــــــان ھنیینھ
ناوەوەماندای، ک ھموو ھزرە گندەکانی کسی تاک و میللتکی 

ۆ وەک تاعوون وای، قیرانک شان. توە، دەھاوژت دەرەوە گرتووه
دروست دەکات، ب چاکبوونوە یان ب مردن کۆتـایی دـت، تـاعوون 
 وە، کو دەکاتکی وا بخۆشییکی وا دروست دەکات، نژەینگت
لدوای خــۆیوە ل مــردن زیــاتر ھــیچ شــتکی تــر نــامنتوە؛ یــان 

 واقیـع، شانۆ وـنیک نیـی ل. پاکژبوونوەیکی تواو یاخود مردن
بکــو ل واقیــع واقیعیتــرە و ئوەمــان پــشان دەدات، ک چــۆن ژیــان 

شــــانۆی تونــــدوتیژ بم دیــــدە . شــــانۆیکی ببزەیــــی و تونــــدوتیژە
بینران ب ھسـتیان بیـربکنوە، ناکرـت سـرەتا : بارگاوی دەکین

لگڵ ھزریدا بدون، وەک ل شـانۆی ڕیـالیزمی دەروونيـی ئاسـایيدا 
یر. ھبل ڕووبکـات وە دەکـات، کر ئسکار ل م شانۆیوە ئئ 

 رانــدا لنی بیندوای جــوو ڕان بو و گربــورە و بکــی گربین
ی ئو شیعرەوە، ک ل ھندک جژن و بۆن گورەکاندا ھن،  ڕگه

  . ک خکی دەڕژنت سر شقامکان



 

ە، ک ئــــارتۆ وا ل ھمــــوو پیوەنــــدییکانی مــــرۆڤ تگیــــشتوو
ئگر سرنجی بابتکانی کتبـی . دیالۆگ و ملمالنیکی بردەوامن

یــش بــدەین، جــۆرە پکــداچوون و تکوکردنــی )شـانۆ و ھاوتــاکی(
کـانکیجوودا و دژب شـانۆ و ڕۆشـنبیری، شـانۆ و تـاعوون، : شت

ــا، شــانۆی ڕۆژھت و شــانۆی  ــدوتیژی، شــانۆ و کیمی شــانۆ و تون
ــــــــاوا، ڕیــــــــژی و می ھتــــــــد ئم پگیــــــــشتن و ... تافیزیــــــــک ڕۆژئ

ـــت، یـــان  خـــۆ دەگرواز لـــۆرم و شـــ ـــدین ف ـــنیش چن بریککوت
ـــندا،  ـــان، لم بریککوت چمککـــانی شـــواز و بنمـــا دیاریکراوەک
 ی شــتــش و ک جــۆرە ملمالنــ ــن ــر لخــۆ دەگــرن و دەب فــۆرمی ت
ــــادا  ــــوان شــــانۆ و کیمی نل ــــوون ــــۆ نم ــــان، ب دژبیک و جیاوازەک

یکشــانۆى ی ی لقــوو ر بگ؛ ئینــی ھنھ ل ری پــوھکــی گ
ڕوانین، دەبینین ھروەک کیمیا ب چند بنمـایکی ھاوبشـی نـوان 
ھونرەکــــــانوە پیوەســــــت، بنمــــــایک، ک ل بوارەکــــــانی ڕۆح و 
ئندــشدا ل پکــداچوونکی پـــ ل بــزۆز و زینـــدوودای، ھر وەک 

ئـــارتۆ . کدا دروســـت دەکرـــتچـــۆن ئـــاتوون ل بـــوارە سروشـــتیی
ھمیــش، بــۆ دۆزیــنوەی چمــک جیاوازەکــانیش گفتوگــۆ و دیــالۆگ 
ــوو بــار و ڕەوشکانیــشدا  ــوان ئم توخمــاندا دەکــات و ل ھم نل
دروســـتبوونی ئم جـــۆرە دیالۆگـــان دیـــدە شـــانۆییکان برەوپـــش 
 دا دەبـــــــــــــنم دۆخکاکـــــــــــــان لیدژب نوەی الیر ئبن، لدەب

  . ری یکتری و شانۆیش دەبت پرۆس و توخمکی ھاوبشتواوک
یکـــک ل خــــا گرینگکــــانی ئم کتــــب و تــــزە ئــــستاتیکی و 
تــــوانین فلــــسفییکانی ئــــارتۆ، ڕووخــــانی شــــانۆ و ســــرلنوێ 

وەی شانۆیی : بوونیادنانکقلیـدییت ڕووخانی شانۆ سـایکۆلۆژیی
ڕوانگ وەی لماکـانی ڕۆژئاوا و بوونیادنانبن رەتایی و لکی سی

  .  ڕیتواکی ئفسوونییوە



 

ئارتۆ دژی شانۆی ئوروپیـی، دژی لکـۆینوەی سـایکۆلۆژی و 
یدژی وشـــ ،ـــالیزم . ڕووداوە، دژی ڕپۆرتـــوارە، دژی شـــانۆی ڕی

ھر لم ڕوانـــگیوە وشـــ ب یکـــک ل کارەســـات ڕاســـتقینکی 
ی بردەوام لنـــــوان ســـــر شـــــانۆ دەزانـــــت و دەبـــــت کـــــشیک

 ویـــــستپ ک ،ـــــش ـــــدا، ھر لبر ئوەی ـــــد و ئامازەکانی ھونرمن
شـــــوازەکانی ئم کـــــشی بـــــدۆزینوە و ســـــیری قۆناغکـــــانی 

ئــــارتۆ ئوە دووپــــات دەکــــاتوە، ک . برەوپــــشوەچوونی بکیــــن
 ،وشـ ب کـو گرینگیـدانب ،ی گـوتراو نیـیالبردنـی وشـ کلسم

ی لوەیو شـــکی تــــری وزەی بنـــانکارھب ب ،کانمانــــدایونخ 
. وشــــی ل پانتايیــــدا و برجســـــتکردنیتی ل شــــیعری شـــــانۆدا

) ر بتی سکی تایبوەیش کی نووسراو و گوتراوە، بدیالۆگ شت
 ل ک ،وەییـــــشمان ئگوە، بـــــبکت ب یوەســـــتپ ،شـــــانۆ نیـــــی

ی بـۆ شـانۆ ترخــان ی دەستنووسـکانی مـژووی ئدەبـدا ئو جگــه
دەکرــت، وەکــو لقکــی الوەکــی ل مــژووی زمــانی ئاخــاوتن تماشــا 

ــت ــات کــردووه) دەکر توە، ک دەبــت  ئــارتۆ ھمیــش ئوەی دووپ
بگڕن بدوای ئامازی نودا بۆ نووسینی ئم زمان، ھروەھـا ئم 
ــان  ــت، ی نــایی شــانۆ و مۆســیقادا خــۆی بگونج ــامازان لگڵ پانت ئ

ـــک ـــتجۆر نرکاربھـــان ب ـــۆ دان ـــارە ب ـــۆ :  ل زمـــانکی ژم ژمـــارە ب
ی ژمــارەوە سیــستمک بــۆ پیــت و  دانــانیش، وەک مۆســیقا، ل ڕگــه

ئاتۆ زۆر جار ل نامکانیـدا بچـی باسـی . دەستواژەکان دادەنرت
ـــاوا و  ـــی وشـــ لســـر شـــانۆی ڕۆژئ کانی زمـــان و ڕۆیوەنـــدییپ

ـــشی ـــدی خۆی ـــات و دی ـــدا دەک ـــان و شـــانۆی ڕۆژھت ـــۆ بکارھن  ب
داھنانکی تر و جیاوازی شیعرییتی وش ل شانۆیکی میتافیزیکـدا 

ـــــایکی (دەخـــــات ڕوو  ـــــستانی بھ وو ھ ـــــوو ـــــۆی ئو ج بھ
 پــــانتۆمیم ک لــــد ــــرن، وەک ئوەی ل ھن ــــۆ دەگ ــــامز لخ ھمائ



 

نشــــونراوەکاندا دەبینرــــت، ک دەــــم پــــانتۆمیمی نشــــونراو، 
یمی ڕاســـتوخۆی، ک جووکـــان لجیـــاتی ئوەی مبســـت پـــانتۆم

 ک ،مــ ــی ئ ــانتۆمیمی ئوروپ ــکن، وەک چــۆن پ ڕســتکان نمــایش ب
تمنی تنیا پنجا ساک دەبـت و تنیـا شـواندنی ھنـدک الینـی 
ــان،  ــت بیرۆکک ــات، دەب ــارە دەک ــایی، ئو ک ــدیای ئیت ــدەنگی کۆم ب

 شـوەیکی ڕاسـتی ھوستکانی ھزر، ڕوخسارەکانی سروشـت ب
و کۆنکرتی نمایش بکن، واتا بردەوام ئاماژە بـۆ شـتکان بـکن و 
 ی، کتیــیڕۆژھ و زمــانکان، وەک ئسروشــتیی بــۆ وردەکــاریی
بھۆی درەختـکوە، ک بانـدەیکی لسـر ھنیـشتووە و چـاوکی 
داخستووە و خریـک چـاوەکی دیکیـشی دادەخـات، نمایـشی شـو 

ن، ھنــدین ســمبۆلی جۆراوجــۆری بــکــی چڕ ــت لروەھــا دەتوانر
ەوە بیرۆکیکــــی ئبــــستراکت یــــان ھوــــستکی ھــــزری )تورات(

ـــۆ نمـــوون ـــت: (نمـــایش بکرـــت، ب کـــونی دەرزیـــدا ناچ حوشـــتر ب (
 ،وەی ژیـــــانو، ڕۆنــــانوەی شــــانۆیش بـــــۆ ئنوێ ڕۆنـــــانرلســــ

ســـت، بدەســـتھنانی زمـــانکی تایبتمنـــدی شـــانۆیکی تـــرە، ک ج
دەنگ و مۆسیقا بادەستن، شانۆکی ئـارتۆ ئـاھنگکی سـیحریی و 

  . ی شانۆوە نوکردنوەی بوون ل ڕگه
ــدوتیژدا دەــت ــستی شــانۆی تون ــارتۆ ل مانڤ ــانی : (ئ جــگ ل زم

 م بنـاوەوە، ب ـتو وەسـتان د دەنگ، زمانی بینین، زمانی جـوو
ــــژ ببــــنی درکــــک ماناکــــانی و فــــۆرمرجک موەیشــــ وە و ب

ب مانای ئم ئاماژان بکین جۆرـک ل . کۆبکرنوە، ک ببن ئاماژە
لف و بـپیتی ئ . م زمـان و پانتـاییی بوەی شـانۆ پر ئبر لھ

بردووە، زمانی دەنگکـان، ھـاوار، ڕوونـاکی و ئو وشـانی السـایی 
ک دەنــگ دەکنوە، لبر ئوە دەبــت ڕــک بخــرنوە، ب شـــوەی



 

ــات ســمبۆلی ڕاســتقین و لســر ھمــوو  ــارەکتر و شــتکان بک ک
  ).ئاستکان بکاربھنرت

: دەــت) شــانۆی ئلفرــد گــارییوە(ئــارتۆ ببــۆنی دامزرانــدنی 
" سـتییربزرانـدووە تـا شـانۆ سـد گاریمـان داملفرشـانۆی ئ مئ

تواو و ســــــــراپاگیرییکی خــــــــۆی بدەســــــــت بھنــــــــتوە، ئو 
تییی ل مۆسیقا، شـیعر و ھـونری ونکـشاندا ھی، ئو سربس

سربســـتییی، ک تـــاکوو ئـــستا و ب شـــوەیکی ســـیر و بمانـــا 
، ئم ھونرمنـدە توانینکـی دینـامیکيی "شانۆی لـی بـبش کـراوە

بۆ شانۆ ھبووە؛ گڕانوەی چمکی شانۆ و گڕانوەی ئو ھز و 
دەســـــتی داوە، ئل ی، کوزەی نھـــــا بوەوە، تدیـــــدی ئ ویـــــش ل

ڕووخانی شانۆ و ڕۆنانی شانۆیکی تر بدی دت، بۆ نموون ئارتۆ 
 ران بـــن ـــرۆکی تخـــتی شـــانۆ و ھـــۆی بی ھر ل ســـرەتاوە بی
تواوی وەالوە دەنت و لبـری ئوە دەیوـت پانتاییکـانی شـانۆ و 

ات بیک ی دانیشتنی بینران، بب ھیچ جۆرە بربستک، بک جگه
 ــدیی ــت شــانۆی ڕووداوەکــان و پیوەن یش دەبوەیم شــن، بشــو
ڕاســــــتوخۆکی نــــــوان بیــــــنر و نمــــــایش، ئکــــــتر و بیــــــنران 

ەو چــواردەور ڕل ڕووی برزایــشوە، ھــۆک ب ڕا. دەگڕنــتوە
دەدرت، ھر وەک تابلۆی ھونرمندە براییکان، ب شوەیک ئم 

ووداوەکـــــان بخوازـــــت ئکـــــتر بتوانیـــــت ل ەوان ل کاتکـــــدا ڕڕڕا
ـــر ـــاکی ت ـــۆ خ ـــت ب ئاســـانی بچ وە بکـــش . خـــا وەک لوەوبری

ـــایی  ـــا کۆت گوتمـــان، ھمـــوو جـــووی ئکترەکـــان ل ســـرەتاوە ت
ژمارەئامز دەکرت، واتا ب ژمارە دیاری دەکرن، ھر وەک زمـان، 
ـــــت و ھمـــــوو  ـــــزر ناب ـــــوونوەیک ب ـــــیچ ج بم شـــــوەییش ھ

وکوت و جوو و ون شـانۆییکانیش پابنـدی ڕیتمـی خـۆی ھس
  .  دەبت



 

ئارتۆ لم کتبدا، ب چندین شوە ڕاڤی ڕەھنـدەکانی چمکـی 
دەکات و لسر چندین ئاست دەیبستتوە ب ھـزی ) توندوتیژی(

شـــانۆکیوە، لگڵ ئوەیـــشدا خونـــدنوەی ھی بـــۆ کـــراوە و 
 وە بســــــــتراوەتب ــــــــش برجســــــــتکردنی ســــــــادییت و ھمی

دەکرـــــت پناســـــی . (تونـــــدوتیژيیکی ڕاســـــتقین لســـــر شـــــانۆ
توندوتیژییکی تواو، بب پارچ پارچبوونی گۆشت بکرت، دوای 
 ؟ لــــی ــــسفییکی ئم وشــــی چی ــــا فل ــــدوتیژی، ب مان ئوە تون
توانینی ھزرەوە، توندوتیژی مانای ھز دەگینـت، پراکتیزەکـردن 

بیــــارکی بــــ پاشــــگزبوونوە، پــــداگرییکی ڕەھــــا ب ھمــــان و 
کـانی تونــدوتیژی، . ئاڕاسـتنو ل کیـنکیش ویفلــسمـوو فھ

تونـدوتیژی مانـا ڕووتکی، تنھـا ). ئمیش ل دیـدگای بوونمـانوە
ــارتۆ  ــۆ ئ ــابینتوە، بکــو ب ل ســادیزم و خــون و ئشــکنجداندا ن

ـــــای خـــــودگر ـــــای تونـــــدوتیژی مان ـــــووڵ دەگینـــــت، مان اییکی ق
 یوەنديی بتی و پزموونی مرۆڤایئ ژیان و ل کی ترە لیشتنگت

یوە ھـــــان ـــــانی واقیعـــــی ژی چمککـــــانی . ڕووخـــــانکی ببزەیی
توندوتیژی گوزارشت لو کش کونیی ھتاھتاییی نوان مرۆڤ 
 رایـــــیب ـــــشو ککی ئیســـــترجب ک ،و جیھـــــان و سروشـــــت

ــک دەشــکنت ــان ت ــگ . بردەوامی، مــرۆڤ و جیھ ھۆشــیاری، ڕەن
خوناوییکـان دەبخــشت ب ھمــوو کــردە زینــدووەکان، بتــایبتی، 
ک بوە قایل بووین ژیان ھمیش مانای مردنی کسک دەگینت، 
ئمیــــش ن ئرکــــی الســــاییکردنوەی واقــــیع و ن شــــیکردنوەی 

ــــی و کــــۆمیتیی، بکــــ ــــز و دەروون ھو پاشــــماوەی ڕووداوە ب
ــسوونییکانی خونکــی ترســناک، ئو خونی ئــارتۆ بردەوام  ئف

ئـارتۆ ل یکـک ل . باسی دەکات و دەیبسـتتوە ب تیۆرەکـانییوە
ــدا دەــت ــدوتیژییکی چــ بکیــن، ک : "نامکانی ــت ونــای تون دەکر



 

ـــــون و  ـــــ ل خ ـــــدوتیژییکی پ ـــــۆرە تون ـــــوو ج ـــــت ل ھم دەربب
ســـتتکردنی جـــوپ ـــت". لت ـــدا دە ـــامیکی تری ـــن وشـــی : "ل ن م

... ب مانـای...  ژیان بکار دەھنمیتوندوتیژی ب مانای خۆشویستی
گژاوی ژیان، ک وشکان ھڵ دەلووشـت، ب مانـای ئو ئـازارەی، 

تونـدوتیژی بـۆ ئـارتۆ ". ک بب ئو ژیـان ڕەوتـی خـۆی وەرناگرـت
 چارەنووسـی مرۆڤـایتی و شـانۆیش وەکـو تقالیکی بھزە دژی

ــــــــر چارەســــــــری ئو  ژل ک ،ری وایرگشــــــــتــــــــی ن ژوورک
نشــــــترگرییدا ڕووبڕووی ئاســــــتنگ و ئاســــــت تاریککــــــانی 

ددانـی پـدا بنـن یـان نـا، ب ھۆشـیارییوە . (ناوەوەی خۆت دەبتوە
ــــه ــــدا ل ڕگ ــــش ل واقیع ــــنر ھمی ــــنوە، بی ــــان ل نزانی ــــت ی ی  ب

ویستی، تاوان، مـاددە ھۆشـبرەکان، جنـگ و شۆڕشـکانوە خۆش
بدوای ڕەوشــــ شــــاعیرییکاندا، ئو ڕەوشــــانی پــــن ل ژیــــان، 

  ).دەگڕت
ـــــانی  ـــــسفییوە چمکک ـــــری و فل ـــــی فیک ـــــارتۆ ل تروانینک ئ
تونـدوتیژی دەبسـتتوە بو شــانۆیوە، ک خونـی پـوە دەبینــی و 

نجکی ورد و بوایکی پـتوی زیاتر مبستی جۆرە دیقت و سر
. ڕەھای بو ئامازانی، ک دونیـا و مـرۆڤ و مرۆڤـایتی دەگۆڕـت

 ب تتــایب یدا، کشــو بــا ل : دەــت) ڕیــژی و میتــافیزک(ھروەھ
ســر شــانۆ شــونکی فیزیکــی و کــۆنکرت، داوایــشمان لــ دەکــات "

ی پـــی بکیـــنوە، بشـــوەیک ، ک ب زمـــان کـــۆنکرتیکی خـــۆ
ئو زمــان کــۆنکرتيیی، ک ئاڕاســتی ھســت و ســۆزمان . بــدوت

ـــش  دەکـــات، ک ســـربخۆی ل برامـــبر ئاخاوتنـــدا و دەبـــت ل پ
چـۆن شـیعرک . ھموو شتکوە خواستی ھستکانمان بھنـت دی

شـــانۆی ". بــۆ زمــانی ئاخــاوتن ھی، شــیعرکیش بــۆ ھســتکانمان
یقتوە ئامادە دەکات و ھموو توندوتیژی ھموو شتک بوپڕی د



 

شـــتک لســـر بنماکـــانی پالنکـــی وردەوە دادەڕژرـــت و ب ھـــیچ 
  . شوەیک متودەکانی ڕاگوزاری بکارناھنت

ل سرەتای سانی سییکاندا، باسی ئارتۆ وەک ھونرمنـدکی 
ــانکی  ــا دەکــرا، مرۆڤــک ھگــری دیــد و زم گنــج و جــوان و بتوان

رز و کارەکتزبھکی بموو . رنیشیدا، ھمکانی کۆتایی تسا ل
ددانکــانی دەکون، بھــۆی خراپــی و کميــی خــواردنوە بتواوی 
لڕ و الواز دەبت و پشوەخت پیر دەبت، بم ب ھـیچ شـوەیک 
 رز و پـب تی زمانتایبوە، بتی ناوەوەی ناکوژپشکۆی ئاگرەک

ئـارتۆ ل سـای . گۆگدا دەردەکوتل شیعرەکی، ک ل کتبی ڤان 
) ڤـان گـۆگ(یکـی  دا، ساک بر ل مردنـی، سـردانی پـشانگه١٩٤٧
ک سرنجی زۆر ڕادەکشت، بم بۆ   دەکات، پشانگه١٨٩٠-١٨٥٣

ڕۆژی دوایـی ل یکــک ل ڕۆژنامکانـدا گوتــارکی ڕەخنیـی خــراپ 
 دەکــــات ی دەخونـــدتوە، ئمیـــش وای لـــ لســـر ئم پـــشانگه

لکۆینوەیک لسر ڤان گۆگ بنووست و ل پایزی ھمـان سـادا 
) ڤـــان گـــۆگ خۆکـــوژ ب دەســـتی کـــۆمڵ(ل کتبکــدا ب ناونیـــشانی 

-Saintی سرنج و پاداشتی  ئم کتب دەبت جگه. بوی بکاتوە
Beuveتوە و ئـازار .  وەردەگرـتڤـان گۆگـدا دەبین ئارتۆ خۆی ل

 گۆگ دەبـت ئـازار و ژانکـانی خـۆی؛ تـابلۆ و شـانۆ و ژانکانی ڤان
ــــۆمڵ و  ــــات ڕوو، ک ک ــــیمت دەخ ــــونريی دوو بل پناســــیکی ھ
دامودەزگـــا کـــۆمیتی، ھـــونری و سیاســـییکانی شارســـتانییتی 

  . ئوروپا تکی شکاندوون و بتواوی پراوزی خستوون
ر ل دا، وات ب ســــاک ب١٩٤٧ئــــارتۆ ل مــــانگی یکــــی ســــای 

مردنی، دوا نمایشی خۆی بۆ بینران پشکش دەکات، لم نمایشدا 
ــشکاو، نخــۆش، بم ب ئزمــوون و  ــدوو، پیــر، تک ــارتۆیکی مان ئ
: جســتیکی شــانۆیی و پــ ل جــوو قــس بــۆ بینرەکــانی دەکــات



 

ــووین( ــشتا لدایــک نب ھ مــ ــاوە. ئ ــشتا نھــاتووینت دونی ھ مــ . ئ
ھۆکارەکانی . ھشتا ھیچ شتک نخوقاوە. ک نییھشتا ھیچ دونیای

نووسری بناوبانگی ). بوون و دروستبوون ھشتا ندۆزراونتوە
 ئامادەی ئم نمایش دەبت و ١٩٥١-١٨٦٩) ئندری جید(فرەنسی 

کارکی زۆری ت دەکـات و ب ھسـتکی پـ ل ژان و ھچـوونوە 
ــش. ت دەرەوە ل ھــۆک چــووه ــۆی ئم نمای ــزگی ڕادی ن ئالی ل 

فڕەنـسییوە تۆمــار دەکرـت، بم تــا ئــارتۆ خـۆی ل ژیانــدا بــووە، 
  .پخش نکراوە

 ل ژوورەکی خۆیدا ب مردوویی ل ٤/٣/١٩٤٨ئارتۆ برەبیانی 
 وە، کدانیـــشتن ب رزەکر ئســـیدا، لکردەم چرپـــای نووســـتنب

بم شـوەییش . رـتوەتاکـک ل پوەکـانی ب دەسـتوەی، دەدۆز
  . ئفسانی ئنتۆنین ئارتۆ کۆتایی پ دت

بلیمتـک، شـاعیر، ئکترکـی شـت، ئوسـتادک، : ئارتۆ کـ بـوو
ــارتۆ خــۆی . ھتــد... ک کس لــی تنگیــشت ئم پــارچ شــیعرەی ئ

  ) ئارتۆ ک بوو؟(لوانی وەمکی ئو پرسیارە بت، 
  من کم؟ 

  من ل کووە ھاتووم؟
   ئنتۆنین ئارتۆم من

  من ئوە دەم 
  : ک دەزانم ئوە بم

  ھر ئستا 
  ئوە ئم جستیی ئستام دەبینن 

  ھپروون ب ھپروون دەفرت 
  لژر دە ھزار ڕوانگی 

  زۆر ئاشنادا 



 

  خۆی ڕۆدەنتوە
  جستیکی نوێ 
  ک ئوە ھرگیز 

  جارکی تر 
  منتان لبیر ناچتوە

کـــانی ســـدەی ڕابـــردوودا، بنمـــا تیۆرییکـــانی ل ســـانی پنجا
شانۆی توندوتیژ و دیما ڕادیکاکانی ئـارتۆ ل بریتانیـا و ئمریکـا 

ی خۆیان دەکنوە و ل تیۆرییوە دەبـن پراکتیـک و  و پۆلۆنیا جگه
چمککی برجستکراو، ھروەھا پیـتر بـروک ل زینـدووکردنوە 

 و سـرلنوێ ناسـاندنی ئـارتۆ و برجستکردنی شانۆی تونـدوتیژ
ب شـانۆی ھــاوچرخ و مــودرنی جیھــانی ڕۆکــی گورەی گــاوە، 
بتــایبتی ب خونــدنوە ھۆشــیار و دیــدە شــانۆیی کــردەییکی بــۆ 

دەرگـــایکی بریـــن ب ڕووی شـــانۆی ) شـــانۆ و ھاوتـــاکی(کتبـــی 
بـــروک ل ســـرەتای شســـتکاندا، . تونـــدوتیژ و ئـــارتۆدا دەکـــاتوە

ی دەستبرکردنی شانۆیکی میتـافیزیکيی دا و ل بکارھنـانی ھو
تووخمکانی جست و پانتایی شانۆ و شانۆیکی فیزیکییوە، ل دید 

بـــۆ ئم مبســـتیش ســـای . و خونکـــانی ئـــارتۆ نزیـــک دەبـــتوە
 لگڵ چند ئکترکی گنجدا سـتۆدیۆیک ب نـاوی شـانۆی ١٩٦٣

و ) پانتایی بۆش(واتریش ل کتبکانیشیدا توندوتیژەوە دەکاتوە و د
سـادیش -ک بـروک نمایـشی مـارا. باسی دەکـات) خای وەرچرخان(

دا پشکش دەکات، دەبت ڕەنگـدانوەیکی ئاشـکرای ١٩٦٤ل سای 
  .  شانۆی توندوتیژ و لژر ئو کاریگرییدا کار دەکات
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ھروەھا ل ھنـدک شـوندا و بـۆ نموونھنـانوە ل بشـکانی 
ـــاکی( ـــارتۆ، ســـوود) شـــانۆ و ھاوت م ل بشـــک ل دەستنووســـی ئ

 ــــبم کتوە بــــۆ ئدەســــکاریی ســــیم، بفا قی مــــستکانــــوەرگ
 . وەرگرتووە

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  بشی حوتم
 برەو شانۆیکی ھژار

  



 



 

ڕامــــان ل ئکـــتر، ســــتایلکانی، ھــــونری ب درژایـــی مــــژوو     
ــدن، تکنیــک و ماناکــانی، ب شــوەیک گۆڕانکارییــان  بســردا نوان

 ـی لکـانی شـانۆ و ڕۆخـودی گۆڕانکاریی گوزارشـت ل ھاتووە، ک
ـــــدا دەکـــــات کۆم . لســـــم وە گرینگیـــــدان بـــــش ھر لم ڕووەی

ــــاریی گورەی  ــــتریش گۆڕانک ــــانی ئک ــــا و بھاک ــــانی درام تیۆرەک
  . بخۆیوە دیوە

کــانی  ســته نجــا و شــه  پــه  لــه١٩٩٩-١٩٣٣جــرزی گرۆتۆڤــسکی 
کـــی ســـراپاگیری ل ســـتراکتوری  ا، گۆڕانکارییـــهی ڕابـــردوود ده ســـه

شـــانۆی جیھانیـــدا دەکـــات و ب قـــووی کـــار ل تکنیـــک و ھـــونری 
ھمــــوو تیــــۆرە شانۆییکیــــشی ل . نوانــــدن و ئکــــتردا دەکــــات
ــترەوە دەســت پــدەکات ب البردنــی ھمــوو ئو شــتانی، ک : "ئک

ــت شــانۆ ب ســتمان کــرد دەکرــین، ھ بــ لســر شــانۆ پویــست ن
ئارایشت، بب جلوبرگ و سینۆگرافیا و ببـ ڕوونـاکی و ئـامازە 

ھتد بژی، بم ناتوانـت ببـ پیوەنـدییکی بردەوام ... دەنگییکان
، کوات کرۆکــــی "و ڕاســــتوخۆی نــــوان ئکــــتر و بیــــنر بــــژی

 ردا چــکـتکردنی تواناکـانی ئشـگ نـدە لرمم ھونکـانی ئوھ
رەیش ب پرۆســیکی چــ و گرانــدا تــدەپڕت و دەبــنوە و ئم کــا

. پردە لسـر بنمــا قــووڵ و شــان گرینگکــانی مــرۆڤ ھــدەمات
دەبـت ئکـتر ڕۆکی وەک ئامازـک بـۆ لکـۆینوەی شـتگلک، 
. ک لپـــشت دەمامککـــانی ژیـــانی ڕۆژانمـــانوە ھن، بکاربھنـــت

ـــت ـــات، ک ئک ـــۆ ئوە دەک ـــاژە ب ـــسکی ئام ـــت بدوای گرۆتۆڤ ر دەب
. ڕاستییکانی خۆیدا بگڕـت و دەمامککـانی سـیمای خـۆی بـدڕنت

 ــیک ئرکــی ئکــتر البــردن و ســینوەی کــش ســواوەکان و تکن
ــانی  ــی ژی ــارانی، ک بدرژای ــوو ئو ڕەفت حازربدەســتکان و ھم
ـــو  ـــگ وەک ـــاری کســـنی و ڕەن ـــت و ڕەفت ـــوونت نری ـــدا ب ڕۆژانی



 

ــاھون ــدا دەرکونحــاتکی ن ــسی نواندن پرۆس موار، لــاھ . ری و ن
دیـارە ھمـوو ئمـان، وەکـو ئاڕاسـتیکی دژ، برەنگـاری ئکـتر و 
 ـــت لدەب ســـتج وە، بـــۆیی دەبـــنســـتنـــانی جکارھوەی بشـــ
ھموو برەنگاریکردنک ڕزگاربکرـت، ل پـش ھمـوو شتکیـشوە 

 ڕەوش و کلـش و شـتی ئکتر. ل کردارە فیزیکیی ھستییکانوە
ئامادە ل خۆیدا کۆناکاتوە، بکو پویست ڕگری ل ئامادەبوونیـان 

  . بکات
 ر بکتکی پیـرۆز(گرۆتۆڤسکی ئکوالرسـ ( نـاوزەد دەکـات، ک

 وە و قوربانی بیرەکدەست ھون واوی خۆی بدات بت ت بدەب
 ــدات، ک ــار و ھــسوکوت کســنیان ب ــوو ئو ڕەفت ل ناخیــدا ھم

ـــوون ـــسکی جـــۆرە . بنجبســـت ب ـــدانیش ل الی گرۆتۆڤ ئم قوربانی
 وەی خــــود، واتکانی تــــوانئاســــت دەگــــات ک ،کخۆڕادەســــتکردن
بتــاکردنیی خــود ل ڕەفتــار و ســایکۆلۆژیای کســنی ب مبســتی 

ــان ــارە بنیادنانوەی ــاوەوه. دووب ــدە ب ن ــارە مــرۆڤ چن ی خۆیــدا  دی
اناکــانی بســر گوزارشــت دەرەکییکانــدا زاڵ شــۆڕبتوە، ھنــدە تو

  . دەبت
ـــاری . شـــانۆ دەبـــت ســـنوورەکانی خـــۆی بزانـــت ـــا شـــانۆ ل ب ب

ـــۆن  ـــت، وەکـــو تلفزی بنـــد نمما دەووە وەکـــو ســـینئـــابووریی
بمسرەف و دەسـتبو نبـت، بـا لوان ھژارتـر بـت، بـا ل بـاری 

ـــت جـــگی ســـرنج و سرســـوڕمان، بوە نکنـــیکوەی، تم ئب 
ئکترکـی "بدەر لمـان، بـۆ شـانۆ دەمنـتوە و گـرینگ، ئکـترە، 

شـانۆ . ل شـانۆیکی ھژاردا، بگومـان ب مانـا دینیـیکی نـا" پیرۆز
ب ئکتر دەومند و بادەست و دەستبو و پ بخشش دەبت، 
 ب تکـــــو تـــــایبوە، بتر نـــــاگرکـــــتنھـــــا ئیش تیلســــم مئ
بینرانــیش؛ بیــنران لوە دەگن، ک ئوان بــۆ ئوە لو شــونن تــا 



 

 ــت لــدا بشــیان تو ئامادەییرەکــان قوربــانی بــدەن و ئکتوەک ئ
دەروونوە خۆیــان ئــاوەژوو بــکنوە و بتــوانن ب ھمــان پرۆســدا 

ئگر برــشت ل پرۆســ شــانۆییکیدا گرینگیــی ب ھانــدانی . بــۆن
 ئوا گرۆتۆڤـسکی گرینگیـی بوە داوە، ک لسـر بینرەکانی دابت،

ئاســتکی قــووڵ بیــنران تووشـــی خــورپ و حپســان بکـــات، ھر 
ـــد و  لبر ئوەیـــش گرۆتۆڤـــسکی پویـــستی ب بینرکـــی تایبتمن
دەستبژرە؛ ک پداویستییکی ڕۆحیی قووی ھبت، بڕاسـتی ئو 

نوەی ئم نمایـشوە ی ڕووبڕووبـوو ئامادەییی تیادابـت، ل ڕگـه
ئو ڕووبڕووبــــوونوە فیــــزیکییی . دەروونــــی خــــۆی شــــیبکاتوە

ئکــتر و بیــنر ڕۆکــی گرینــگ ل ئاســانکاریی پرۆســی شــیکاری 
زۆرجار ئمیش ناڕەزایی . دەروونی ب کۆمڵ و ھرەوەزی دەبت

بینرانـی لـ دەکوـتوە، چـونک ئـمی مـرۆڤ ھمیـش ل ھوــی 
 وەداین، کدونیـای ئ ک لتی و دەروونی خۆمان نسایڕاستیی ک

  . دەرەوە، بکو ل خودی خۆشمانی بشارینوە
 ــــ ــــسکی بب ــــژووی )دەق(شــــانۆ ل الی گرۆتۆڤ ــــش دەژی، م ی

ت نـــاو  شـــانۆیش ئم دووپـــات دەکـــاتوە، دەق دوا تـــوخم ھـــاتووه
ــاژی ــتر ن ــ ئک ئو پناســی . پرۆســی شــانۆوە، بم شــانۆ بب

دەکــــات شـــانۆ ب وەیردا (م شـــکــــتران و ئـــوان بیـــننوەی لئ
، ھروەھـــا بنمـــای شـــانۆ و ســـتراکتورە گشتییکیـــشی )ڕوودەدات

ھر . ئوەی دەیکات و ئوەی بـۆی جبجـ دەکرـت: ھر ئکترە
 الی گرۆتۆڤـــــــسکی زیـــــــاتر ل ری نوانـــــــدن لم ڕووەوە، ھــــــونل

گـرتن گـوزانوەیکی ون. پیکرتاشییوە نزیک، نک ونگرتنوە
ڕاســتوخۆی، بم پیکرتاشــی گڕان بدوای ئو شــتی لپــشت 

توە و شـواز و فـۆرمک لنـاو پـارچ  فۆرمکوە خۆی شـاردووه
الی پیکرتـاش ھمـوو . بردەکدای و پیکرتاشک دەیـدۆزتوە



 

بیــرۆکک ل پیــکرەکدا برجســت دەبــت، الی ئکـــتریش دەق 
نابــت ئکــتر . ، ک ل جســتی ئکــتردا برجســت دەبــتئوەی

خۆی لپشت ڕۆکیوە حشار بدات، ھروەھا ڕۆکیش لپشت 
ـــترەوە ـــامازک ئکـــتر جـــووی ئنـــدامکانی . ئک ڕۆڵ تنھـــا ئ

ـــۆی ڕۆکیوە شـــرۆڤی  ـــات و بھ ـــ دروســـت دەک جســـتی پ
ــــدی ــــات، بم شــــوەییش پیوەن ــــارەکترەکی دەک ــــۆی ک یکانی خ

ئگر ئکتر تنھا ب ڕاڤکردنی ڕۆڵ قایل . بوانیترەوە ڕۆدەنتوە
ــری ــدا بگ کو ت و لــش ــت دابنی ــدا دەب کو ــت ل وە دەزانــت، ئ بب .

گرۆتۆڤـــسکی ب ئاگـــاییوە پـــداگری لوە دەکـــات، ک ئکترەکـــانی 
پرۆســ ڕۆحــی و دەروونیــی قووکــانی خۆیــان بــۆ بیــنران نمــایش 

ی چنــدین ســای مشــق و تکنیککــی ڕکخــراوی   ل ڕگــهدەکن،
جستوە، ئکتر دەگات ئاسـتی پگیـشتنی ھۆشـیاری و یکگرتنـی 
ئـــامازە گوزارشـــتئامزەکانی، ب شـــوەیک، ک بتواوی ل کـــاتی 
ــــوووییوە  ــــدییکانییوە و ل ق ــــوو تایبتمن ــــشکاندا، ب ھم نمای

ن گرینگـی ب ئکـتر دەدەم، لبر مـ(گرۆتۆڤـسکی دەـت . بکرتوە
وەی مـــــــرۆڤم : ئکـــــــت، ی خـــــــۆ دەگرـــــــش دوو خـــــــاڵ ل ئمی

 ـک لوتنککریھـۆی ب ـتکی تردا، دەبڵ مرۆڤگیشتنم لکگیب
ڕووی ھست و ھۆش و تگیشتنی یکترەوە، بگومان برئنجامی 
ئم بریککوتـــن لگڵ مرۆڤکـــی تـــر و ھوـــدان بـــۆ تگیـــشتنی 

کتــریی :ــان ــشیان . ب کــورتی شــکاندنی تنھــایی و دابانم دووھمی
تقالی مــرۆڤ بــۆ تگیــشتنی خــۆی، ل ڕوانــگی کســکی تــرەوە، 
ـــی  ـــای برجســـتکردنی خـــودی خـــۆم ل دەروون ـــش ب مان ئمی

  ).کسکی تردا
ــه ــه   گرۆتۆڤــسکی ل ــد و ڕوانگ ــه و دی ــه وه ی ــه وه  لکۆین ــانی   قوو ک

  ری لـه زموونگـه یش گرووپکی ئـه سته به و مه  بۆ ئهکات و ست پده ده



 

کانیــــشی   شــــانۆییه تــــای چاالکییــــه ره ســــه. زرنــــت مــــه پۆۆنیــــا داده
 ھاریکــاریی  دا و بــه م ســاه ر لــه ، ھــه١٩٥٩ بــۆ ســای  وه ڕتــه گــه ده

 Theatreشـــــانۆی تاقیگـــــه) لودویـــــک فـــــالزون(درامـــــاتۆرگ 
Laboratorium نن مه  دادهزر .  

 نمایشکردنی شانۆی کالسـیکی و   دوای س ساڵ لهگرۆتۆڤسکی
وبۆچوونـــه   بیـــر  لـــه وره کـــی گـــه قلیـــدی، گۆڕانکارییـــه کـــی تـــه شـــانۆیه
ی  کـی شـیکاریانه یـه وه  لکۆینـه وتـه کـه کانیـدا ڕوودەدات و ده شانۆییه
کانیان  م قۆناغه نمایشه ر دوای ئه ھه. ری نواندن ر و ھونه کته کاری ئه
ــۆرمکی   و لبــری ئوە کــاره وه بتــه م ده زۆر کــه کانیــان شــواز و ف

شــــانۆ تــــاقیگییکی گرۆتۆڤــــسکی، . گرــــت خــــۆ ده البورئاســــا لــــه
سـتۆدیۆی، /شانۆیکی ئاسایی نابت، بکو چمککی مۆدرنی شانۆ

ک بنمــا ئزموونگرییکــانی شــانۆ و پرۆســی کــاری شــانۆ تیــادا، 
کی ڕۆژانشـقکار و م تر شـان. دەبگـد /ۆئی مایرھۆسـتۆدیۆک

و دواتــریش ڤاختــانکۆف ب مبســتی دامزرانــدن و دروســتکردن و 
دۆزینوەی شانۆیکی نوێ بووبت، ئوە ل الی گرۆتۆڤسکی شانۆ 

ئو چند نمایشی گرۆتۆڤسکی . تاقیگیکی جۆرک بووە ل ژیان
ــــت،  ڕناپک دەســــت تــــانی ی ــــردوون، ک ل پنجک ــــشکشی ک پ

ــی  ــاتر برھمک ــو زی ــوون، بک ــراو نب ــی تواوک تواو و پرۆژەیک
 ردەوام لب بــــــوون، ک و نمایـــــشانردەوامـــــی ئکی بیپرۆســـــ

ــــــوونت . گۆڕانکاریــــــدا بــــــوون ــــــشدا ئو نمایــــــشان ب لگڵ ئوەی
ـــژووی شـــانۆی ئڤانگـــارددا م ورە لکی گـــه. ئامـــاژەی و  مـــرۆڤ ل

ی  ، ھاوکـــشه زنـــه ه مـــ کـــی فـــره یـــه رچـــاوه  گـــراندا، ســـه وه تاقیکردنـــه
شـکی گرینگـی   بـه بنـه ران ده ، بینـه ره ر و بینـه کته بوونی نوان ئه تکه
ـــه ـــه ئ ـــواڵ و م ـــگ و .  شـــقه و ڕیت ـــۆی دەن ـــتر لم شـــانۆیدا بھ ئک

جـــوووە گوزارشـــت لو ھۆکـــاران دەکـــات، ک لنــــوان خون و 



 

ــسیپ ئکــتر دەبــت بتوان ــت ڕاســتیدا دەجــوونوە، بپــی ئم پرن 
ــانکی دەروونــی شــیکاری تایبتمنــد بخــۆی بونیــاد بنــت، ئو /زم

زمانیش زمانی دەنـگ و جـووی، ھر وەک ئوەی چـۆن شـاعیرە 
 وشـــ نـــدی خۆیـــان بتمردوونـــی و تایبکی گـــان زمـــان گورەک

  . ڕۆدەنن
ـــارەکترە شـــانۆییکان ب شـــوەیک ڕۆ  ـــی ک ـــسکی ڕۆ گرۆتۆڤ

ک لمسیـــــــست ـــــــتدەب ـــــــت، کگـــــــهدەنڕ م   ئامـــــــاژە و لی ئ
 و شــــــتانڕووی ئ ردە لوە دەدات پــــــی ئ ووە ھــــــش ئاماژانی

ل . ھماـــت، ک ل پـــشت دەمـــامک ماددییکـــانوە حشـــار دراون
ـــــان  ـــــانی مترســـــیی گورەک ـــــ ل ترســـــکاندا، لو کات ســـــات پ
  ڕووبڕووت دەبنوە، ل کاتی خۆشیی بسنوورەکاندا، مرۆڤ ڕگـه

و سروشـــتییکان نـــاگرتربر، بکــو ل ڕەوشـــ ڕۆحیـــی ئاســایی 
برزەکانـدا سیــستمک ل ئاماژەکـان بپــی ڕیتمکـی تــایبتی بکــار 
دەھنـت، دوای ئوە دەکوـت ســما و گـۆرانی، ک دەبـت بنمــا و 
ـــرەدا،  ـــاژەیش ل ـــۆ گوزارشـــتکردن، ئام ســـتراکتورە ســـرەکییک، ب

 نیی، بکـو ئامـاژە بپـی چمـک مبست ل جوونوە ئاساییکان
ـــــــسکی بـــــــریتیی ل پرچکـــــــرداری مـــــــرۆڤ،  و دیمـــــــای گرۆتۆڤ
 وە، ککموو جـۆرە وردەکـارییھ کی پاک و دوور لکرداررچپ
ھـــیچ گرینگییکیـــان نیـــی و لم سیستمیـــشدا ھمـــوو جـــوویکی 

ــــت ــــار دەکر ــــاژە ھژم ــــتر ب ئام ــــاتر . ئک ئگر پناســــیکی زی
شی بـــۆ بکیــن، ئوا دەـــن، ک ھــیچ ئامـــاژەیک ببـــ ڕاستوخۆیــ

  . رککردن نیی ده
ـــانی  ـــک ب جومگک ر دەمامکـــت ـــت ئک ژاردا، دەبشـــانۆی ھ ل
 ری جیــاوازیش بنــدین کــارەکتدەموچــاوی بــۆ ســیمای خــۆی و چ
جستی دروست بکات، بم شوەییش بـوونوەرکی چـی چنـد 



 

گــی جیــاواز دەورەکی خــۆی ڕەگــی دەخوقنــت، ک ب چنــدین دەن
ئکتر ب شـوە جیاوازەکـانی جسـت دەرگـا بـۆ . برجست دەکات

ــرداری جــوودایش دەکــاتوە، ک زۆر جــار وا ل کــارەکتری  دژە ک
 دەســت بــدات، لمــوو ســیماکانی خــۆی لیش دەکــات ھکشــانۆنام
 ل کی پــوازشــ رەکــان دەبــنکتشــدا ئیم پرۆسنجــامی ئرئب

. ک گوزارشــــــت ل ڕەگزی ھمــــــوو مرۆڤــــــایتی دەکنبــــــزاوت، 
ھروەھـــا گرۆتۆڤــــسکی تکنیککــــی تـــریش بــــۆ ڕوونــــاککردنوەی 
بنماکــانی ئودیــو ئاماژەکــان، ک لســر بنمــا دژ و جیاوازییکانــدا 
ڕۆنراوە، بۆ نموون لنوان جوو و دەنگ، دەنـگ و وشـ، وشـ و 

ــردار ــامراز و ک ــ... ھــزر، ئ نــار دەھ ــد بک ــسکی باســی . تھت گرۆتۆڤ
ڕەوشــکی گلــک تــایبت لنــوان خــۆی و ئکترەکانیــدا دەکــات و 

ــت رەکانمــدا : (دەکتــن و ئ ــاری م ــاودەم ل ک ــایبتی و ھ شــتکی ت
 ک ،وەیویـش ئـت، ئراورد بکرک بھیچ شـت ت بناکر ک ،یھ

دەبــت ئم ئکــترە زینــدوو، بــوا بخــۆ و . خــۆیم ڕادەســت دەکــات
ت بــت، لبر ئوەی کارەکمــان دۆزیــنوەی تواناکــان تــا سربســ

ئاستی کۆتا، گشی ئکتریش ل بنماکانی دیقت و سرسوڕمان 
ــش  ــۆ دەســتگیرۆیی و گشــ ھاوبشــکمان و بمی ــادەیی ب و ئام

ئم مشــقان بتواوی ب . ە ناوەکییکانمــان زینــدوو دەکــاتوە)مــن(
وە، ئــــــات ــــــردا دەمانک ــــــۆ ڕووی ئویت ــــــش ئو ڕەوشــــــمان ب می

 ـــت، کنقوە(دەخودایـــک بیـــنشـــی لھاوب وە و بکر ) پـــکـــتئ
 - وەک ئکتر نا، بکـو وەک مـرۆڤ–سرلنوێ لدایک دەبتوە 

ئوەی لم ڕەوشـدا ب . منیش سرلنوێ لگیدا لدایـک دەبـموە
ئنجـــام دەگـــات، قـــایلبوون و وەرگرتنکـــی تواوی مـــرۆڤ ل الین 

  ).رۆڤکی ترەوەم



 

گرۆتۆڤـــــسکی ڕاڤ و چارەســـــرکی ئدەبـــــی بـــــۆ نمـــــایش و 
. بـواری کـاری مـن ئفرانـدنی شـانۆی(مشقکانی ناکات، ئو دەت 

مــن خــوقنری شــانۆم، ئوەی بالی مــنوە گــرینگ وشــکان نــین، 
ــین ــایکی ). بکــو چــی بم وشــان برھم دەھن ــسا و بنم ــیچ ڕ ھ

ــۆ ھــ ــر و سیــستمک ب ــی، ھمــوو شــتکیش ھر جگی یچ شــتک نی
. ی جســتوە دەبـــت، ئمیــش شـــتکی بنمــا و ســـرەکیی لڕگــه

 ـــت، کبھ و شـــتانمـــوو ئکـــرداری بـــۆ ھرچپ ســـتـــت جدەب
ـــان تـــدەکات ـــش کـــاردانوەی . کارم ـــاردانوەی جســـتیش ل پ ک
ـــــت وە دەبـــــگ ـــــربکیتوە، ب جســـــتت . (دەن ـــــت بی ور دەتگئ

ـــــربکرەوە ـــــسکی دەپرســـــت، ک . )بی ڕۆژنامنووســـــک ل گرۆتۆڤ
ــی؟ ئویــش ل وەمــدا دەــت  ھمیــش (فلــسف ھــونرییکی چی

پـم بـ، تـۆ ب پـ دەڕۆیـتوە بـۆ . فلسف لدوای تکنیکوە دـت
  ).ماوە یان ب ھزرت؟

ــات ــۆ ئوە دەک ــاژە ب : گرۆتۆڤــسکی ل زۆربی مشــقکانیدا، ئام
شـــانۆی ھژار دژی ئو . وە دەنـــگ دـــتســـرەتا جســـت، دوای ئ

شــانۆی دەوەســتتوە، ک دەــت شــانۆ بــریتیی ل کۆمــک بــواری 
ــاواز ــدنک : ئفرانــدنی جی ئدەب، وــن، خــانووبرە، ڕوونــاکی و نوان

گرۆتۆڤــسکی ئم شــانۆی ب شــانۆی . لژــر چــاودریی ڕیژیــسۆردا
ودیــیک ب ئــم ببــ ھــیچ دو(ھــاوچرخ نــاوزەد دەکــات و دەــت 

شانۆیکی دەومند ئاماژەی بۆ دەکین، دەومند ب کموکـوڕی 
ـــانی ـــسکی دوو ســـیما لخـــۆدەگرن). و ھک ـــانی گرۆتۆڤ ل : کارەک

 ر و لنفـــرـــستاتیکی ھۆشـــیاریی مرۆڤـــی ئکی ئوە ســـیمایکالی
الیکی تریشوە گڕان و پشکنینکی زانستی سـبارەت ب تکنیکـی 

ی ئزموون کردەیی و مشـق گـران و  سکی ل ڕگهگرۆتۆڤ. ئکتر
پرۆس چە شانۆییکانییوە، بدوای وەمی پرسیارگلکدا گڕاوە 



 

ـــم، ک ھر ل ســـرەتای ( ڕدا دەگو پرســـیارانـــی ئ بدوای وەم
شانۆ چیی؟ چ شتک جیای دەکاتوە : شستکانوە ورووژاندوومن

چیی و شترەکانی ترەوە؟ ئھون شی لـشکت پشانۆ دەتوان ک ،
بکــات، بم ســـینما و تلفزیـــۆن نــاتوانن؟ بـــۆ وەمـــدانوەی ئم 
پرسیارانیش گیشتم دید و دیمای تـایبتیم؛ ک بـریتیی ل شـانۆی 
ھژار، نواندن ب شوەیک، وەک کردارک ل کردارەکانی دۆزینوە 

  . )و پردەھماین بت، ک توانای جگۆڕکی ھبت
بینریش لم شانۆیدا، بپی ھیچ جۆرە پاشخانکی کۆمیتی 
ــۆ  ــک ب کارــت کر ــت؛ دەکر ــاری ناکر ــابووری دی و ڕۆشــنبیری و ئ
گرۆتۆڤــــسکی، ک ھــــیچ بوانــــامیکی نیــــی، ئامــــادەییکی تواوی 
دەروونـــی و ڕووبڕووبـــوونوەیکی ڕۆحیـــی لگڵ ئکترەکانیـــدا 

ۆ، دکتـۆرکی شـانۆ، پرۆفیـسۆرکی ھبت، بم مامۆستایکی زانکـ
زانست شانۆیی و دەروونییکان ھیچ کـاردانوەیکی نبـت و وەک 

دەبــــت ئوە ھر ل ســــرەتاوە . (جســــتیکی مــــردوو دابنیــــشت
ئاشــکرا بــت، ک ھمــوو بینرــک بالی ئــموە گرینــگ نیــی، بکــو 

  ) بینرکی ھبژاردە و تایبتیمان دەوت
کنیکـــی تخـــتی شـــانۆ و شـــونی نمایـــشکان   گرۆتۆڤـــسکی ت

لگڵ ھمـوو پـرۆژە و نمایـشکی نوـدا، گۆڕانکـاری : وەالوە دەنت
ل جوگرافیــــا و شــــونی ئکــــتر و بینرانــــدا کـــــردووە و ھردەم 
شونکی نـوی بـۆ ئکـتر و بینرەکـانی، ب شـوەیکی وا ڕۆنـاوە، 

دا دروسـت بکـات؛ ک ھاوجۆری و پیوەنـدییکی بـسنوور لنوانیانـ
ــایش و  ــوان نم کانی نــدیی ــرە مودا ل پیوەن ــاییکی ف ــش پانت بمی

ئـــم ل ھمـــوو (ی بیـــنران، ئکـــتر و بینرانـــدا دەکـــرنوە  جگـــه
برھمکمانــــدا، پیوەنــــدییکی تــــازە لنــــوان ئکــــتر و بینرانــــدا 
دروست دەکین، ئم پیوەندیییش ل پرۆژەیکوە بۆ پرۆژەیکـی 



 

دەکرت ئکترەکان ل نوەڕاستی بینراندا نمایشک ).  دەگوڕتتر
ـــت ئکـــتر لنـــو بینرەکانیـــدا،  روەھـــا دەکرن، ھش بـــکـــشک پ
ئامازەکانی خۆی بکـار بھنـت و بشـکانی سـنوگرافیاکی ڕـک 
بخــــــات، بم شــــــوەییش بیـــــــنران دەخن نــــــو خـــــــانووبرەی 

ــانوە ــدک جــار ئکت. ڕووداوەکانی ــوارکی برز ل ھن رەکــان ب دی
 وە و بـــــــوارەک ـــــــشت دی ـــــــیش ل پ ـــــــت، بینران ران دادەبـــــــن بی
برزاییکوە دادەنیشن و تنھا سریان ب دەرەوەی و ل سـرەوە 

کنی نواندنخوارەوە بۆ شو و . دەڕواننران لیش بینوەیم شب
ــــانی نــــو بــــاخچیکی  ــــیوە، وەک ئوەی ســــیری ئاژەک برزای

ژەن، یــــان وەک قوتابیــــانی پزیــــشکی وان، ک ل برزایــــیکوە ئـــا
ــــدک جــــار ھمــــوو ھــــۆکی ب . دەڕوانــــن نشــــترگرییک ھن

ــــاوە ــــار ھن ــــی و وەک شــــونک بک ــــانخوارن ل : کراوەی ژووری ن
درکــدا، ک فاوســت دوا شــوی خــۆی پــشکش دەکــات و بیــنران 

ـــژی ئ ـــی در ـــراون و ب دەوری مزک ـــشت ک ورەدا بانگھـــار گ جگ
ئوەی لم پرۆســـیدا گـــرینگ دۆزیـــنوەی شـــوازکی . دادەنیـــشن

خــوازراوی پیوەنــدییکانی نــوان بیــنران و ئکــترە و دواتـــریش 
  . برجستکردنی ئم شوازانی ب ئامازە فیزیکییکانوە

گرۆتۆڤسکی ب پلی یکم ل دۆزیـنوە و بکارھنـانی شـونی 
 ئوە بووە، ک ھمیش ئو ژوورەی نمایشی تیا جیاوازدا مبستی

ــــک بــــت ــــراوە، ل بیــــنرانوە نزی ــــوو کــــارکیش ل کــــارە . ک ھم
 ـتوە، دەبنران ناتوانن السایی بـکبین ر، ککتکانی ئفسوونییئ

لبر ئوە دەبـــت ب البردنـــی تخـــت تقلیـــدییکی . شــتکی مزن
تر و بیـنران الببرـت، بـا شانۆ ئو سنوورە دەستکردەی نوان ئک

 سـترجردەمیانـدا بب ران و لـو بیـننکان لنتوندوتیژترین دیم
بکرت، ب شوەیک بینران ھست ب ھناسکانی ئکتر بـکن و 



 

ــــدا ــــت ب لووتیان ی بچســــتی جــــارەق ــــۆنی ئ ــــسکی ل . ب گرۆتۆڤ
و بنماکــانی ئم دیــد و ســتراکتورەوە، ھمــوو ئــامازە شــوەکاری 

ـــــات و لبـــــری ئوە ئو ڕگـــــه ـــــۆ  تقلیـــــدییکانی شـــــانۆ الدەب ی ب
ـــگ و  ـــان تـــوخمی پویـــست و گرین ئکترەکـــانی دەکـــاتوە، ک خۆی

ئکـــتر ب . کاریگرتییکانیـــان، لو ســـاتدا بـــۆ خۆیـــان بـــدۆزنوە
بکارھنـــانکی ورد و ب دیقتکــــی چــــ، دەتوانــــت ئو زەویــــیی 

یا، مزک بـۆ کورسـیی ددانپـدانان لسری ڕاوەستاوە بکات ب دەر
. ھتـد... و پارچ ئاسـنک بـۆ شـتکی ھـاوبش و ھاوکـارکی زینـدوو

وەالوەنـــــــانی ئو مۆســـــــیقاییش، ک ل ئکترەکـــــــان خۆیـــــــانوە 
 ــــت، ک نقدەخو کــــش ــــۆ نمای ــــت، ئو ئتمۆســــفرەیش ب دەرناچ
ــــت نقــــت بیخو ــــۆی ناتوان ــــدیی خ ــــراو و تایبتمن . مۆســــیقای دان

ۆنییتی دەنگکــــانی مــــرۆڤ و دەنگــــی برکوتنــــی شــــتکان ھــــارم
دەق شانۆ نیی، بب مامی ئکـتریش . مۆسیقای شانۆی ھژارە

ی پیـڤ و پکھـاتی  نابت ب شـانۆ، ب واتـایکی تـر؛ تنھـا ل ڕگـه
  . دەنگ و مۆسیقای زمانوە، دەبت شانۆ

مرۆڤـــدا  کرۆکـــی  کـــان لـــه  ڕاســـتییه یـــه، کـــه وه رکـــی شـــانۆ ئـــه ئـــه
ر  کــــانی ســـــه  درۆزنــــه مامکــــه  و ده وه ره  ده ، بیانھنتــــه وه بدۆزتــــه

ــه ده ــان الب ــه.  رــت موچاوم ــا یــه ت ک ڕاســتی ھی، ک لیک کاتــدا  نھ
کتیڤش و کـۆلرا و ھاوبگرۆتۆڤـسکی . خودگ وەیـشر ئبر لھ

زیاتر ڕوودەکات شاکارە کالسیکییکان، چونک ھگری ئفسانکان 
ڕەوشـــ درینکـــان، ک ئـــم ئمـــرۆ ل ژیـــان ب خـــودگرا و یـــان 

ــــا نــــادۆزینوە، بم ل ڕگــــه ی  ســــکوالریزمکماندا، خۆمــــانی تی
. شــــانۆوە دەکرــــت ڕووبڕووی ملمالنیکــــی ب برھم ببیـــــنوە

ھموو نمایشکی شانۆی کالسیکی وەک ئوە وای، ک مرۆڤ خۆی 
ا ببینــت، نک تنھــا پناســیکی و ھــزر و دابونریتکــان ل ئــاوند



 

ساکاری چۆنیتیی بیرکردنوە و ھسـتپکردنی گالنـی درینـی بر 
ــت ــان ب ــه ھــه. ل خۆم ــه م بنــه ر ل ــه وه مای  دووپــات  وه  گرۆتۆڤــسکی ئ

کــانی خۆیــدا  دوای ڕاســتییه  بــه ر خــۆی پویــسته کتــه  ئــه ، کــه وه کاتــه ده
 ئکـتر، بکــو وەک ڕـت و بتوانـت سـرلنوێ، نک ھر وەک بگـه

یکـــک ل پرســـیارە گوھرییکـــانیش . مـــرۆڤیش، لدایـــک ببـــتوە
وەیوەی ســنوورەکانی : ئــۆ ئ بــۆچی گرینگــی ب شــانۆ دەدەیــن؟ ب

 ـــ ـــن و بۆشـــاییکانمان پ ـــین و بربســـتکان البری ـــان ببزن خۆم
ئمیـش . (بکینوە و خودی خۆمان برزبکیـنوە بـۆ ئاسـتکی تـر

ــا ڕەوش  ــو پرۆســسکی تنھ ــرین، بک ــک نیــی وەریبگ و بارودۆخ
  گرۆتۆڤـسکی ئامـاژه) ھواش و شون تاریککانمان شفاف دەکـات

: ـت  ده کـات، کـه  ده١٩٨٠ -١٩٠٥) ر ژان پـۆڵ سـارته(کـی  یـه  قـسه بۆ
م  مـی ئـه گرۆتۆڤسکی وه).  یه کنیکک متافیزیکی خۆی ھه موو ته ھه(

زۆر ب) : ـت  و ده وه یکی خـۆی دەداتـه گـوت ر بـه ی سـارته یه ڕسته
، ھر )کرـت ند ده کاریدا به  قاب و کشه کنیکک له موو ته ئاسانی ھه

لبر ئوە پــــرۆژە شــــانۆییکان برەو ھۆشــــمندیمان دەبن، نک 
گرۆتۆڤسکی ئاماژە بۆ ئوە دەکـات، . برئنجامکی ھۆشمندی بت

ن یکتـری بھـز نــاکن، ک ڕاگـوزاری و شـت خۆڕسـک و مشــقکا
ـــریش  بکـــو ب پـــچوانوە یکتـــری تواو دەکن و پـــشت ب یکت

شــت ســرەتاییک، شــت ڕکخراوەکــان بھزتــر دەکــات، . دەبســتن
ھروەھا ب پچوانیشوە، ئمیـش سـرچاوەیکی ڕاسـتقین بـۆ 

گرۆتۆڤـسکی ئامـاژە بـۆ ئوە . جۆرە نواندنکی گشاوە دەخوقنـت
ت، ک ستانیسالڤـــسکی لم وانی نگیـــشتبوو، بتـــایبتی لو دەکــا

ڕووەوەی، ک پــــانرە سروشــــتییکانی کردبــــووە ھزکــــی ڕەھــــا، 
یــش لم حــای نبووبــوو، ک زیــاتر پــداگریی ل -ھروەھـا برــشت

  .  توە بوونیادی ڕۆڵ کردووه



 

بم گرۆتۆڤسکی، ھرگیـز ئوەی لیـاد ناچـت ئامـاژە بـۆ ئوە 
ت، ک لسر دەستی ستانیسالڤـسکی و سیـستمکی پروەردە بکا

ــای ئوە ــش خــۆی . بــووە و ئو نمــوونی ب ستانیسالڤــسکی ھمی
ــــامکی دیــــاریکراوی  ــــیچ ئنج ــــشنیازی ھ و پــــردەوە، ئ ــــاقی دەک ت

ــه ــد ڕگ ــتر ب  یکــی خــستووه نکــردووە، بکــو چن ــا ئک ت ڕوو ت
 بۆ ئو پرسیارە ھمیـش ھۆیانوە خۆی بدۆزتوە و ببن ب وەم

ئمیــش بــۆ " چــۆن ئم کــارە بــکم؟: "دووبــارەکراوەیی، ک دەــت
گرۆتۆڤسکی شتکی سروشتیی، چونک ستانیسالڤـسکی ھمـوو ئم 
شـــتانی ل شــــانۆی وتکیــــدا و ل زەمن واقیعیــــیکی خۆیــــدا 

ستانیسالڤسکی چندین پرسـیاری سـرەکی و . (بئنجام گیاندووە
ی کــردووە، بم وەمکـــانی ئــم جیــاوازن ل وەمکـــانی گرینگــ

) ، زۆرجـــاریش دەگیـــن ئنجـــامی جیـــاواز ل ئنجامکـــانی ئو)ئو
ــــۆ ســــر  ــــتوە ب ڕکاندا دەگســــترەتای شســــ ــــسکی ل گرۆتۆڤ
ــــــردارە  ــــــایبتی ل مشــــــقی ک ــــــسکی، بت مشــــــقکانی ستانیسالڤ

وــــی داوە ل دیــــارە ستانیسالڤــــسکی ھردەم ھ. جســــتییکانیدا
 وە بگــــاتکانییســــتج شــــقی مـــگکانی نــــاوەوەی (ڕڕاســــتیی

ــــتر ــــسکی بدوایــــدا )ئک ــــانی گرۆتۆڤ ، بم ئو ڕاســــتیی ناوەکی
گڕاوە، زۆر جیــــاوازتر بــــوون، ئو بدوای بنمــــا قووکــــانی ئو 
ڕاستییاندا گڕاوە، ک بنمای ھاوبشن و ھیچ مـۆرککی خـودگرا 

جست دەبـت لو برگـریی ئـازاد . بسرەوە نیییاخود کسنیان 
بکرت، ک کردارە فیزیکیی ئامادەکراوەکان ل ھناوی مرۆڤـی تاکـدا 

  . چکرەی کردووە
ــانی شــانۆی ڕووســی و ل ســروو ھمووشــیانوە  ئو تکنیک
ستانیسالڤسکی بۆ ئکتر و ھـونری نوانـدنیان دەسـتبر کردبـوو، 

 بربســـت بـــوون، ک دەبـــت بتواوی بـــۆ گرۆتۆڤـــسکی کۆمـــک



 

البــرن، ھروەھــا گرۆتۆڤــسکی ئامــاژە بــۆ ئوەیــش دەکــات، ک ئو 
سوودی ل مشق بیومیکانیکییکانی مایرھۆد، دیـدی ڤاختـانکۆف و 
فۆرم و شـوازەکانی شـانۆی ڕۆژھت، بتـایبتی ئـۆپرای پکـین، 

م ئم ی ژاپــــۆنی وەرگرتــــووە، ب"نــــوو"کتاکــــالی ھنــــد و شــــانۆی 
ــــش ھر  ــــات دەکــــاتوە، ک ئو ھمی ــــش دووپ ــــدە ئوەی ھونرمن
گڕاوەتوە بــۆ ســـر ستانیسالڤــسکی و ســـوودی ل وانکـــانی ئو 
وەرگرتووە، زۆرجـاریش ل مسـلی مـامکردن لگڵ دەق ھر 

گرۆتۆڤـسکی پـی وای ئوەی . دەگڕتوە بۆ سر ستانیسالڤـسکی
ــش دەق ک ــت بر دەبکــتوازی بــۆ ئکــو شــب ،ــی  شــانۆییک نی

مــامکردنی ھونریــانی لگڵ دەق؛ دەق ڕاســتییکی ھــونریی و 
یکانـدا بـوونی ھتییمـا بابمک و بنو چنـت . لگرۆتۆڤـسکی دە

ستانیسالڤسکی مبستی ئوە بووە ھموو بۆچوونکـانی نووسـر 
اسی شوازی ک ب. (برجست بکات و شانۆیکی ئدەبی بخوقنت

چــــــخف دەکیــــــن، ل ڕاســــــتیدا ئامــــــاژە بــــــۆ شــــــوازی ڕیــــــژی 
چخف خۆیـشی . ستانیسالڤسکی بۆ شانۆنامکانی چخف دەکین

من کۆمیدیام نووسیوە، بم "ناڕەزایی دەربیووە، ل کاتکدا دەت 
ستانیسالڤـسکی ." ستانیسالڤسکی وەک تراجیدیا پـشکشیان دەکـات

وە، ئو توانیی چخفکی تایبت ب خۆی ھونرمندکی ڕەسن بو
  ).بخوقنت، نک چخفکی بابتی

دا ئزمـوونکی خـۆی لو قۆنــاغدا   ١٩٦٨  گرۆتۆڤـسکی سـای 
، ل دە  کـه کتبـه.  دا بـو دەکـاتوە)ژار برەو شانۆیکی ھه(ل کتبی 

بش پک ھاتووە و دید و بۆچوونی گرۆتۆڤسکی و تیـۆری شـانۆی 
کــانی ئکــتر و ســیمینار و مانڤــستکانی شــانۆی  شــقه و مــهژار  ھــه

نــیش  الیـه مـه وتنکـی ھـه نـد چاوپکــه ھژار دەخـات ڕوو، ھروەھـا چـه
. لگڵ گرۆتۆڤسکی دەگرتخۆ، ک کتبک زیاتر دەومند دەکـات



 

زۆربی بشـکانی کتـبک ھاوکارەکـانی گرۆتۆڤـسکی، بتـایبتیش 
ئم کتـب بـۆ یکمجـار ب زمــانی . ردوونتۆمـاری کـ) یـۆژین باربـا(

دا، بر ل ١٩٦٥ئینگلیـــزی دەردەچـــت، بم یـــۆژین باربـــا ل ســـای 
کتبکی گرۆتۆڤسکی، کتبک لسر شانۆی ھژار، تکنیکـی کـار، 
مــام و ڕۆــی ئکــتر و مشــقکانیان و ڕۆــی گرۆتۆڤــسکی بــو 

  . دەکاتوە
 بـۆ ئو ھو بـون و   ئامـاژه وهتـا ره  سـه ر له ر بروک ھه   پیته

برەو (کی کورتی کتبـی  کییه  پشه مزنی گرۆتۆڤسکی دەکات و له
 گرۆتۆڤــــسکی  ، کــــه وه کاتــــه  دووپــــات ده وه دا ئــــه)شــــانۆیکی ھژار

بـــروک دەـــت .  شـــانۆدا  لـــه تـــه  و تایبـــه کـــی زۆر دانـــسقه یـــه دیـــارده
دا ھنــدەی ئو، ل ئوەنــدەی مــن ئاگــاداربم، ھــیچ کســک ل جیھانــ"

 ماناکــانی، ل ر و سروشــتی نوانــدن، لوھگ وە لستانیسالڤــسکیی
زانستی پرۆس فیکرییکی، ل ڕووی جست و ل ڕووی ھست و 

، ھروەھــا "ســۆزەوە، ب شــوەیکی قــووڵ و تواوی نکۆیــوەتوە
بروک ک ل کۆتایی شستکاندا ل لندەن میوانـداریی گرۆتۆڤـسکی 

ھـز و وزەی کـاری : (، تا مشق ب ئکترەکانی بکات، دەتدەکات
ـــــت لیک  ـــــی، ناکر ـــــا ڕاســـــتگۆیی، وردبین ـــــسکی، ھروەھ گرۆتۆڤ

. بڕەنگــاربوونوە: کـاریگریی زیـاتر لدوای خــۆیوە بجـ بھـت
ــدا، بکــو بــۆ  ــۆ یکجــار ل ژیان ــد ڕۆژــک، ب ــش نک بــۆ چن ئمی

 شـانۆیکی جیـاواز بگـرت ی بروک برلوەی ڕگه). ھموو ڕۆژک
بر، بـــۆ مـــاوەیکی درـــژ لنـــو بنمـــا و دابـــونریت شـــانۆییکی 
ئوروپــــــــادا کــــــــاری کــــــــردووە و ســــــــرەتا چمــــــــک و بنمــــــــا 

بم دواتــر، ھوــی داوە . توە ئزموونگرییکــانی تــاقی نکــردووه
ھموو فۆرم و شوازە جوداکانی شـانۆ تـاقی بکـاتوە و ل تقالی 

ـــــ ـــــش ڕگـــــهئوەدا ب ـــــوێ و مودای جیـــــاواز و  ووە، ک ھمی ی ن



 

 دا بــــــژی و لنــــــووکھ ل ر بکــــــات، کبکی وا دەســــــتشــــــانۆی
چاوتروکانکـــــدا پیوەنـــــدییکانی شـــــانۆ و بیـــــنران ل یکیکـــــی 

ب پچوانوە، گرۆتۆڤـسکی ھر ل سـرەتاوە . ھونریدا کۆبکاتوە
 شـــــانۆکی ی بردەوام بـــــووە، ک بـــــۆ کـــــاری لســـــر ئو ڕگـــــه

  . ھیبژاردبوو
بــو ) خــای وەرچرخــان(بــروک، ک دواتــر کتــبکی خۆیــشی 

ــات و دەــت ــدە دەک ــۆ ئم ھونرمن ــاتوە، پناســیکی ورد ب : دەک
ــا ئو ( ــات ت ــتر دەک ــاوەوەی ئک ــوی ن ــار لســر دی گرۆتۆڤــسکی ک

لبر ئوە ھمـوو . ئاستی ئکتر ل ئکتربوونی خۆی دادەبـت
ینامیکییکانی دراماک توخمی پویـستن بـۆ ئوەی ھمـوو تووخم د

ل . ئنـــدامکانی جســـت بتـــوانن پردە لســـر نھنییکـــان ھمـــان
سرەتادا ئامادەیی ڕیژیسۆر و بینران پویست بۆ بھزکردنی ئم 
پرۆســی، بم ک ئکــتر قــووتر و قــووتر ب نــاخی خۆیــدا شــۆڕ 

کییکان بزر دەبن و دەتونوە تا دەگات دەبتوە، ھموو شت دەرە
ــۆ  ــان ب ــنران بوونی ــر ن ئکــتر و ن شــانۆ و ن بی ــایی، ک چیت کۆت

ل ت،جگنڕیژی درامـا : نام نھا کار لت ب کگرتوو، ککی یمرۆڤ
ئــم نــاتوانین (، بم گرۆتۆڤــسکی خــۆی دەــت )ڕەھاکیــدا دەکــات

م ئگر ل ئاگـاییوە بـت یـان ئ. بن، ک شتکی تازەمان داھناوە
ــــــستییکان و ھونرمــــــان  ــــــونریت زان نائاگــــــایی، کــــــاریگریی داب
بســـرەوەی، تنـــانت شــــت وەھمییکـــانیش، ک لم ســــردەمی 
خۆمانـــدا بـــون، ھروەک ھمژینـــی ئو ھوایی لم کیـــشوەرەدا 

ھمــــوو ئم شــــتان کــــاریگریی بســــر . ژیــــانی پــــ بخــــشیوین
نوە ھی، ھرچندە ئم زۆرجار باسی ئم کاریگرییان کارەکانما

ناکین، ک دەشگین ئنجام ھزریی تیۆرییکانیـشمان و ب ھـزری 



 

ئوانی پش خۆمان براوردی دەکین، ناچار دەبین بگڕـنوە بـۆ 
  ).پیاچوونوەیکی وردی ڕەھندە ھزری و تیۆرییکانی ڕابردوو

گورە بـــووە و ل ئتمۆســــفرکی گرۆتۆڤـــسکی ل ژینگیکـــدا 
شـــــــــانۆیی وادا پروەردە بـــــــــووە، ک ســـــــــمبۆلیزم ســـــــــتراکتورە 

شـانۆ و درامـای پۆلـۆنی ڕەگوڕیـشیکی . بنڕەتییکی پک ھناوە
مـــــۆدرنی بھـــــزی ھی و ھر ئم ڕەگوڕیـــــشی ھژمـــــوونکی 
گورەی بسر بنماکـانی پرۆسـی شـانۆی پۆلـۆنییوە ھبـووە و 

م ڕووەیشل وروپـی، بـۆ نمـوونشـانۆی ئ وە زۆر جیاواز بووە ل
 دەروازە ١٩٠٧-١٨٦٩) ستانیــسالڤ ویسپینــسکی(شــانۆنامنووس 

ـــاگنر و  ـــز و چەکـــانی شـــانۆیکی ســـمبۆلی دەکـــاتوە و ل ڤ ھب
نیتشوە، وەکو نموونیکی با بۆ پشتکردن شـانۆیکی تقلیـدی و 

اوە، دەگڕـــتوە بـــۆ وژەیـــی، ک لســـر بنمـــا ئدەبییکـــان ڕۆنـــر
یکـــــک ل دەق گرینگکـــــانی ویسپینـــــسکی . تراجیـــــدیای گرکـــــی

ئم . دا پــشکش کــراوە١٩٠١ە، ک ل سـای )زەماوەنــد(شـانۆنامی 
دەق لژر کاریگریی شانۆی کالسیکی بووکی پۆلۆنیدا بـووە و 
ب شــــوەیکی گرۆتیــــسکی خونئــــامز، ل کشــــکی تونــــدوتیژ و 

ــۆقنردا ن ــسز(ووســراوە، ھروەھــا ت ــسالو ئیگناســی ویتکوی ) ستانی
، ک ب یکم شانۆنامنووســـی ئبـــسردی ئوروپــــی ١٩٣٩-١٨٨٥

، ک ل دەق ١٩٦٩-١٩٠٤یـــــــش )ڤیتۆـــــــد گـــــــۆمبرۆیز(دادەنرـــــــت، 
ــــسردیزم کۆدەکــــاتوە ئم ســــ . شــــانۆییکانیدا ســــمبۆلیزم و ئب

درنیزم، شانۆنامنووســ بنمــایکی پــتوی شــانۆیکی پۆلــۆنی مــۆ
 فلـسو فکـی سروشـتی کردەیـی ئردەوامییب گرۆتۆڤسکی ب ک

  . مۆدرنی شانۆی پۆلۆنی دادەنرت
ــه  پچــه گرۆتۆڤــسکی بــه ــارتۆ ئــه(ی  وان ، ڕیژیــسۆرک  وه)نتــۆنین ئ

وام  رده کـو بـه بـوون، بـه نیـا تیـۆریی نـه کـانی تـه  دیـد و توانینـه بووه



 

یــی و   بــواری کــرده کـانی لــه توانینــهی داوه  وه الی ئــه قــه وڵ و تــه ھـه
  مــه ، ئــه وه  بکــات، ڕکیــان بخــات و بیاننووســته ســته رجــه پراکتیکــدا بــه

ـــه جگـــه ـــه ی کـــه وه  ل ـــداگۆگ و ڕاھن ـــه  مامۆســـتا و پ  و  وره رکـــی گ
لم ڕووەوە گرۆتۆڤــسکی ســبارەت ب ئــارتۆ .  یــش بــووه لیقــه ســه بــه

 بــوو، بم نووســینکانی ئــارتۆ پیــاوکی پــ ل ئندــش(گوتــویتی 
ــــامی  ــــاگرن، لبر ئوەی ئنج ــــۆ ن ــــستی لخ ــــایکی زان ــــیچ بنم ھ

نووسینکانی ھگری . لکۆینوەیکی زانستیی دوورودرژ نبوون
، ھروەھـــا دەـــت )پیـــامکی سرســـوڕھنرن، بم زانـــستی نـــین

ئارتۆ ل ڕوانگی ئازار و نخۆشی و ھچوون دەروونیـیکیوە، (
کی گیـش جـۆرە تیـشکم ئازار و ژانجیاوازەکانی، ئ نجامئ یشت

، لگڵ ئوەیـشدا، گرۆتۆڤـسکی و )بھز بوون لنـو خـودی خۆیـدا
   شانۆ پویـسته ، که وه ته یان دووپات کردووه وه ردووکیان ئه ئارتۆ ھه

ـــه ـــه بگ ـــۆ ســـه وه ڕت ـــه رچـــاوه  ب ـــانی ھون ـــرۆز ک ـــوای و پی ـــی ڕیت . رک
بکیــدا، زۆرجــار باســی ئــارتۆ وەک شــاعیرکی گرۆتۆڤــسکی ل کت

ــگی  ــت، ک پ نیدەگ ــای گورەی شــانۆ دەکــات، ئمیــش ئو مان
ئـارتۆ باسـی . (شیعری ئارتۆ ل شـانۆدا بـووە، نک ئدەبـی شـانۆیی

یـــانی دەکـــرد، ک ئو ئفـــسوون چ  ئفـــسوونی شـــانۆ و ئو ڕگـــه
ایبتی جـــــۆرە وـــــنیک دروســـــت دەکـــــات، ک کـــــاریگرییکی تـــــ

ـــــت وە دەبرمانســـــب . ـــــان لوانی ب شـــــوەیکی تواو لم ون
نگیـــن، بم ھســـت بوە دەکیـــن، ک ئو شـــانۆیکی دەویـــست 
ـــــت ـــــان وەالوە بن ـــــاریگریی دەروونییک ـــــۆژیکی و ک ـــــامک ل . دەم

 یـــــــان ل ،وەی ڕووداوەکانــــــدا نیــــــیانــــــگ ری شــــــانۆ لوھگ
راندا، ھروەھـا ب خـستنڕووی گفتوگۆکردنی ئگرەکان لگڵ بین

یدا ھـــشندئ وەی لدەرەوە یـــان ئ وەی لژیـــانیش، چ وەک ئ .
ـــتردا  ـــاو جســـت و خـــودی ئک شـــانۆ کـــارک، ک لو ســـاتدا لن



 

ل کاتکدا برامبر ب خک، ئوەمان بـۆ دەردەکوـت، . ڕوودەدات
یعـــی ک ڕاســـتیی شـــانۆ ھـــونری ســـاتوەختیی، نک ونیکـــی واق

ی براوردکـارییوە پیوەنـدیی ب  ژیان، بکو شـتک تنھـا ل ڕگـه
یوە ھم . ژیـــانیـــش کـــرد، دەتـــوانین ئمســـتمان بـــک ھر کاتھ

  ).ئایا ئارتۆ باسی ئم شتی ندەکرد؟: "پرسیارە ل خۆمان بکین
ــوان ســانی  کانی نشــقم ک لــد ــب ھن م کت١٩٦٢ -١٩٥٩ئ 

گرۆتۆڤـــسکی لم . ین باربـــا تۆمـــاری کـــردووندەگرتخـــۆ، ک ئـــۆژ
، بو مانایی بتوانت "تکنیککی ئیجابی"کاتدا سرقای ئوە بووە 

ـــۆ  تکنیکـــک بـــدۆزتوە، ک ب شـــوەیکی ئیجـــابی ئو دەرگـــای ب
ئکترەکانی بکاتوە، ک بتوانن شونی خۆیان لنـو وـن ھـزری و 

رییســـتراوە ھونوە بکپـــ یوەنــدییوەپم . کانـــدا بـــدۆزنچـــۆن ئ
کارە بکن؟ ھر لرەیشوە مشقکان دەروازەیکی بـۆ خوقانـدنی 

ھمــــوو مشــــقک ســــبارەت ب . توە مشــــقی خــــودی کــــردووه
ــــــت نــــــاو  والی مــــــرۆڤ، دەک وازەکانی گوزارشــــــتکردن لشــــــ

ــوەی لکــۆینوەیکی وردەوە ر . چوارچکــتر ئســم ڕووەوە لل
کانی بخا ویستپ ک لسـتربب ـتدەب کان، کگرییرگری و ڕ

 ـتکان دەبشـقیش موەیم شـوە، بتیدا، بدۆزکنانردەم داھب
  . ئامازک بۆ زابوون بسر ڕگرە خودییکاندا

لــــرەدا نمــــوونی چنــــد مشــــقک ل مشــــق ســــرەتاییکانی 
تر گرۆتۆڤسکی دەخم ڕوو تا خونر ل ڕووی پراکتیکیشوە، زیـا

  . ل گرۆتۆڤسکی بگات



 

  مشقی جستیی
ـــاتووە و ھر  ـــک ھ شـــق پشـــت می ھـــزیک ئم مشـــقان ل ن
مشـقکیش ل چنـدین بشـی تـر پـک دـت، بم ئـم تنھـا چنـد 

  : نموونیک دەھنینوە
ی پـــــنـــــجر پســـــڕاکـــــردن ل . ســـــت بھ ســـــتـــــت جدەب

. ی خــۆی بکــاتخــاوبوونوەیکی تواو و فــین و لدەســتدانی کــش
  . پانرەکانی ڕاکردنکیش ل شانوە دت

  . ب ئژنۆی نوشتاوەوە بۆ، ھردوو دەستت شۆڕبکرەوە
ب ئژنــۆی نوشــتاوەوە بــۆ، ھردوو قاچیــشت ب دەســـتکانت 

  . بگرە
 مــــان کاتــــدا بھ ۆ، لرەوە و بــــنک بنوشــــتنــــدژنــــۆت ھئ

  . پنجکانی دەستت، پنجکانی قاچت بگرە
  

شقی ئاژەڵ م  
 وە دەکــــات، کــــۆ ئ گرۆتۆڤــــسکی ھر ل ســــرەتاوە ئامــــاژە ب
 کی چـــوارپواو و واقیعـــی ئـــاژەکی توەیســـتی الســـاییکردنبم

مرۆڤ ل نوانـدنی ڕۆـی ئاژەـدا نیـی، بکـو کـار لسـر . ناگینت
 و ئـــــاژەیـــــش ئمنـــــاکردن دەکـــــات، بکی ھـــــزری وـــــسپرۆس

 گوزارشــــت ل ــــت، کنقنــــدەکانی دەخوتمتایب نالی ــــک لنالی
بمانای، ئاژەڵ ل ھزری مرۆڤدا پیوەست دەبت، ب . مرۆڤ دەکات

بزەییوە، ف و دانـاییوە؟ ناشـبت پیوەسـت ھـزرییک سـاکار و 
زۆر گـرینگ . ھتد... شر ھمای ھزە، ڕوی ھمای ف. ببایخ بت

ووت و کـب الی سـگ، لـ(چقی ھـز ل الی ئـاژەک دیاریبکرـت 
  ). ھتد... ببەی پشت الی پشیل، سک الی گا



 

ب پی پتی برۆ، وا ھست بک، ک بسـر زەوییکـدا دەڕۆیـت، 
چنــــدین مــــاددەی جیــــاواز لخــــۆ دەگرــــت و ھســــتی جــــوودایش 

ڕەق، زبــر، نرم، چپــاو، تڕ، خلیــسک، بــۆگن، وشــک، : دەبخــشت
دەبـت ھمـوو جسـتمان . ھتـد... بفر، لمی سووتاو، کناری دەریـا

کاردانوەی بۆ ھمـوو جـوویک، تنـانت ئگر بچـووکیش بـت، 
ی تــایبتی خــۆی کــار  ھمــوو بشــکیش ل جســت ب ڕگــه. ھبــت
ئگر پـــارچ ســـھۆکمان لســـر ئرزەک ھگـــرتوە، . دەکـــات

دەبــت ھمــوو جســتمان کــاردانوەی بــۆ ئم جــووی و ســاردی 
رەک ھبـــت، نک تنھـــا ھر ســـری پنجکـــانی دەســـت، یـــان بفـــ

دەست و بامان، بکو ھموو جسـت دەبـت کـاردانوەی سـاردیی 
  . ئو پارچ بفرە بچووکی ھبت

دایکبـوو بـککی تازە لکی وردی مندارییراوردکـاری . چاودب
لنــــوان پرچ کردارەکــــانی ئو و پرچ کردارەکــــانی جســــتی 

  .  دا بکخۆت
  

  تکنیکی دەنگ
ـــگ  ـــوزانوەی دەن ـــا ب مســـلی گ ـــی بھاوت ـــت گرینگییک دەب
 یـان لنھـا ڕوون و ئاشـکرا گور تران ھک بیـنوەیشـ ت، ببدر
 ران، کبیـن وا بگـات و دەنـگـت ئکـو دەبـت، ببر نکتدەنگی ئ

مســکــی موجر چــوار. دەنگکــتدەنگــی ئ ران بــت بیــندەب وات 
دەوری بگیرـــت، ھر وەک ئوەی دەنـــگک ل ھمـــوو شـــونکوە 
بت، نک تنھا لو خـاوە، ک ئکـترەکی لـ وەسـتاوە، تنـانت 

گرۆتۆڤـسکی بـۆ ئم . دیوارەکانیش دەبـت ب دەنگـی ئکـتر بـدوت
مبســـتیش ژمـــارەیکی ئجگـــار زۆر مشـــقی بـــۆ بھزکـــردن و 

ــتر دا ــی دەنگــی ئک ــاوە، لوان الســاییکردنوەیکی پروەردەکردن ن



 

ــداڵ و پیــاوی پیــر الســاییکردنوەی . گاتئــامزانی دەنگــی ژن و من
 ـــوون ـــۆ نم ـــان، ب ـــامرە جۆراوجۆرەک ـــی ئ دەنگـــی سروشـــت و دەنگ
دـــۆپی ئـــاو، دەنگـــی بولبـــول و بانـــدە، دەنگـــی ئـــامری جلـــوبرگ 

 ســـرەتا الســـایی ئم دەنگـــان بـــکرەوە، دوای ئوە. ھتـــد... دروون
ــخ، ب شــوەیک  ــی ب ــاری لســر دەکی، ڕک لگڵ ئو دەقی ک
ھاوتریــب بــن لگڵ ئو دەنگــانی ل نســت و ھســتی شــاراوەتدا 

  .ھن بۆ ئوەی بتوانت بتواوی گوزارشتیان ل بکیت
لم . یـش دەگـرت خـۆ١٩٦٦ھروەھا کتبک مشـقکانی سـای 

مشــق و مــام لگڵ مشــقاندا گۆڕانکــارییکی گورە ل ڕووی 
ئمیــش برئنجــامکی ئو . ئکــتر و فلــسفی نمایــشدا دەبینــین

ی گرۆتۆڤسکییردەواموە بینکۆڕان و لزموون و گئ .  
یــش، ک ل جــووی ئنــدامکانی جســتدا کــۆدەبتوە، )ئامــاژە(

ـــــی  ـــــریتیی ل پرچکردارک ـــــردووە، ب ـــــو لوەبر باســـــمان ک وەک
. ک زمــــــانکی جســــــت بھــــــایکی گرینگــــــی ھیمرۆڤـــــایتی، وە

ــــردووە و  ــــاری لســــر ک ــــدا ک ــــوو قۆناغکان ــــسکی ل ھم گرۆتۆڤ
ــــتریش  ــــاک و ئاشــــکرای و ھمــــوو جــــوویکی ئک ــــانرکی پ پ

سـتکردن نیـیھ بـکیش بھیچ ئاماژەی ،ک . ئاماژەیسـتکردن نھ
. تگیشتن، لبر ئوەی تگیشتن پرۆسیکی چی بیرکـردنوەی

ھندک جار ل نمایشکدا شتگلک دەبینین بب ئوەی تیـانبگین، 
بم ھســتی پــ دەکیــن، ئمیــش ھــیچ پیوەنــدییکی ب فیکــرەوە 

نیی.  
مـامکردن لگڵ دەق کالســیکییکانیش لم تــاقیگ شــانۆییدا، 
 ک لنـدکانیان و چ بۆ ھشقو چ بۆ م یبم کتکی تری ئوەرت

ر شــانۆی کالســیکی کــردووەنمایــشســزۆرجــار . (کانیان کاریــان ل
ئم دەق کالسیکییکان بکار دەھنین، لگڵ ئوەیشدا شانۆکمان 



 

 وان ڕەگوڕیشنک لوەیڕووبوونوەی ڕووبر ئبل ،رخھاوچ
ڕاستقینییکانماندا ل الیک و ڕەوش و ھوسوکوتی ئـستاماندا 

ــــات ــــانوە شــــانۆ بم شــــ. دروســــت دەک ــــدی ڕابردووم وەی ل دی
ــشان دەدات،  وە پــان ــدی ئمۆم ــشمان ل دی ئمۆمــان و ڕابردووی
ـــاژە و  ـــ ل ئام ـــانکی ســـرەتایی پ ـــانت ئگر ئم شـــانۆی زم تن
دەنگکــــــانی بکارھنابــــــت، دەبــــــت زمــــــانکی ئاســــــایی بــــــۆ ئو 
کسانیــشی، ک ئو زمــان نــازانن، ک شــانۆنامکی پــ پــشکش 

دەبــت شـــانۆیکی لم چشــن وەک شــانۆی نتوایتـــی . ــتدەکر
ھژمار بکرـت، لبر ئوەی لسـر بنمـای تـاقیکردنوەی خـود و 

ە با کۆمیتییی، ک ل ناوەوەی خۆماندای، ڕۆنراوە و )من(ئو 
  ) بم شوەییش دەبت ب بشکی جیانکراوە ل ئم ھموومان

ـــانی  ی ژیانیـــدا ســـه اغـــهم قۆن ر لـــه  گرۆتۆڤـــسکی ھـــه ردانـــی وت
 و فـــۆرمی شـــانۆی  فـــه لـــسه  و فـــه  دیـــارده کـــات و لـــه ت ده ڕۆژھـــه
ریت و کۆده ژیاری و ئـایینی  ھا دابونه روه ، ھه وه کۆته ت ده ڕۆژھه

وـی  ھـه کـشت،  رنجـی ڕاده ت سـه النـی ڕۆژھـه کانی گـه مییه وته و ته
  کردنیـان لـه سته رجه ، ڕاڤکردن و به وه ییشتن، خوندنه ، تگه وه کردنه

. دات ری نواندنـدا ده ی ھونـه وه شق و لکۆینـه ی و فۆرمی مه شانۆکه
ی جستوە ب ئنجامکانی دەگـات، پویـست  ھموو شتک ل ڕگه

 ــت، کبھ و شــتانمــوو ئھ ر برامــبوەی بیش کــاردانســتج
ەیک ل کۆتاییـــدا، کارمــان لـــ دەکـــات، بم ناکرــت ب ھـــیچ شـــو

ــــدکی  ــــام ل دی ــــرن، لبر ئوەی ئنج ــــشتگوێ بخ ــــان پ ئنجامک
. بــابتییوە، ھۆکــاری کۆتــایی، یــان گیــشتن خــای کۆتــایی ھــونرە

بـــۆ ئوەی ئنجامـــک بدەســـت : (گرۆتۆڤـــسکی لم ڕووەوە دەـــت
 ــاوازیی ــت، ئمیــش جی ــۆ ئنجــام ئامادەبکی ــت خــۆت ب نیــت، ناببھ

ئ ،یورەکنجــام ئامــادەکرد، گــۆ ئ گر ھر ل ســرەتاوە خــۆت ب



 

ئوە ھمـــــــوو دەرگاکــــــــان ب ڕووی خوقانــــــــدنکی سروشــــــــتیدا 
، لبر ئوە ئکـتر نابـت ل برامـبر ئو شـتی کـاری )دادەخیت

تــ دەکــات، ھر ل ســرەتاوە خــۆی بــۆ کــاردانوەک ئامــادە بکــات، 
  .  دادەخاتچونک دەرگا ب ڕووی کاردانوە سروشتییکاندا

گۆڕت و  کانی ده  شوازی کاره وه ه١٩٧٠ سای    گرۆتۆڤسکی له
  وه بــری ئــه ران پــشکش دەکــات، لــه متــر بــۆ بینــه کانیــشی کــه نمایــشه

،  وه رقـای لکۆینـه لگڵ قوتابیی گنـج نونتوەییکـان زیـاتر سـه
یتـوای بـن و ل بنمـا و سـتراکتوری ڕ کانیان ده  قووه شقه  و مه ڕاڤه

ــار دەکن، بم شــوەییش ھمــوو  ــانوە ک ــزە ئنترۆپۆلۆژییک و ت
ســنوورەکانی نــوان لکــۆینوە، تــاقیکردنوە و خــودی نمایــشکانی 

  وه گوزته  ده  کالیفۆرنیاوه  له دواوه یش به١٩٨٧ سای  له. وەالوەناوە
  . ئیتایا له)  پۆنتیادره(ی  بۆ شارۆچکه

ـــــاد ـــــسکی ل پۆنتی رە، ب ھمـــــان شـــــوە ســـــرگرمی گرۆتۆڤ
ــــد و  ــــت و ل دی ــــی شــــانۆیی دەب لکــــۆینوە و مشــــقی بردەوام
. دیمـــایکی جیــــاوازەوە بردەوامــــی ب ئزمــــوونکی دەبخــــشت

، ک ســی ســاڵ تمنــی ل گرۆتۆڤــسکی بچــووکتر )تۆمــاس ڕیــشارد(
ــرین  ــدا، نزیکت ــۆرک، ل ســاکانی دوایی ــووە و خکــی شــاری نیوی ب

ی بووە و پکوە لو البورە شـانۆییدا کاریـان کـردووە، ھاوکارەکان
 ب کArt as vehicle ــا ــکوە و بجی ــان کــردووە و پ  ناوزەدی

ــــاوە ھــــاتوون،  لگڵ ئو قوتــــابیی گنجــــانی، ک ل ھمــــوو دونی
ـــا ھشـــت  ـــنج ت ـــوان پ نیش لســـتبم مـــۆ ئ ـــردووە، ب ـــان ک کاری

بیـست تـا بیـستوس سـاڵ قوتابییان وەرگرتـووە، ک تمنیـان تنھـا 
بــوون و شــش ڕۆژ ل ھفتیکــدا، ب شــوازکی چــ، بــۆ مــاوەی 



 

ھر قوتــابییکیش گر ل مـاوەی ســای . یک سـاڵ کاریــان کـردووە
یکمدا برەوپشوە چووبت، ئوا توانیویتی دوو، س سای تر، 
یاخود ل ھندک ھلومرجی تایبتیدا تا چوار سـاڵ لو تـاقیگیدا 

ئزموون و وان و مشـقکانی ئو قوتابیـان ل ڕوانـگی . بمنتوە
بــۆ نمـوون گـۆرانی، کــارکردن : فـۆرمکی سربسـتوە ئامـادەکراوە

فیزیکـی /لسر دەق، وانکانی ستانیسالڤـسکی و مشـقی جسـتیی
الینکـی تـری کـاری ئو . بشی یکمی ئو البورە شـانۆیی بـوون

کاریبی، /وە ل دابونریتی درینی گالنی ئفرۆقوتابیان کارکردن بو
ئم بوارەی . ک ب ڕەچک ھیندین و ل باکووری ئمریکا دەژین

وان و ڕاڤ شـــــــانۆییکانیان فـــــــۆرمکی ڕیتـــــــواڵ و بۆچـــــــوونکی 
ئم جـگ ل گڕانوە و بکارھنـانی . ئنترۆپۆلۆژيی لخۆ گرتووە

ی میـسر، سـوریا، ئیـسرائیل و دەقی کۆن، ک ل تکـست ئنتیکییکـان
  . گرکوە وەریانگرتووە

ھوا، ئاو، خۆڵ و ئاگر تـوخم و پداویـستيی گرینگکـانی مـرۆڤ 
ـــب کۆنکـــانی  کانی کتفییلـــسرچاوە فـــی و ســـ و خوقانـــدنی گت

ــای ئم چمکــانیش بشــك ل دیمــای . مرۆڤــایتی و بونیــادی دونی
ــک دەھی پکنــد گرۆتۆڤــسکی و دیــدە شــانۆییچ تــت و دەشــبن

بگیکــــــی گرینــــــگ ل پرۆگرامــــــی البــــــورە شــــــانۆییکی لگڵ 
شانۆ ل ستراکتورە درینکـانی گردوون و خلـیقدا . قوتابییکانیدا

 ،کاندایردەوامــی ڕاســتییکــی بڕانگ دروســت بــووە و مــرۆڤیش ل
ئمیـــش ھر ل ســـرەتاوە دیـــدی شـــانۆ ھژارەکی گرۆتۆڤـــسکی 

کتکـانی بووە، ئقوو وەی ڕاسـتییالی دۆزیـنقت ران لر و بیـن
ــوون ــدا ب ــاوەوەی خۆیان ــۆ . ن بو شــوەی، وەکــو لوەبر ئامــاژەم ب



 

ــرۆڤ و  ــوان لکــۆینوە، ئزموونکــاری، پ کــردووە، ســنوورەکانی ن
  . نمایشیان البردووە

   ئمـه شـتاکاندا بـه  ھـه  دواتـر لـه کان، که سته ژاری شه   شانۆی ھه
نـی گرۆتۆڤـسکیدا، گۆڕانکـاری و  مه  سای کۆتایی ته  پانزه ت، لهیش گه
و شــانۆ  مکــی ئــه چــه. بینــت  ده خــۆوه رخــانیکی بنڕەتــی بــه رچــه وه
یناسین، چیتر   دونیای شانۆی خۆماندا ده  له مۆ ئیمه  ئه ی، که ژاره ھه

  . و دیدی گرۆتۆفسکی ناکات ی ڕباز و پرۆژه پناسه
  کـانی ھـیچ جـۆره زمـوون و پـرۆژه  ئـه ووهیویست   گرۆتۆڤسکی نه

  ســـــته ره ر بکـــــات، میتـــــۆد و کـــــه بـــــه ســـــته ت ده کـــــی تایبـــــه یاســـــایه
قـامگیر،  سـتھنانی سـتراکتورکی سـه ده کـان و دیـدی بـه کـارھنراوه به

وام فـــۆرم و  رده الکــان بــه قــه ڕان و تــه  و گـــه بــووه و نــه ئامــانجی ئــه
  شــقه  و مــه ی داڕشــته هفــ لــسه فــه.  خــۆ گرتــووه شــوازی جیــاوازی لــه

کـــی   پانتاییــه  لـــه  چـــ و قــووتر بـــوون، کــه وه کـــان زۆر لــه فیزیکییــه
ــه ــاریکراودا ب ــسنوورە و .  بکرــت ســته رجــه دی کی بشــانۆیش جیھــان

ناکرت ل چوارچـوەی ڕبـاز و قوتابخـانی دەستنیـشانکراودا چق 
ی  و کاره ، ئه داوه ی نه وه  گرۆتۆڤسکی بواری ئه وه ر ئه به له. ببستت

سـانی تـر  قـامگیر، تـا کـه تـی و سـه کی تایبه یه  دیارده یکات ببته و ده ئه
   شـانۆییه فـه لـسه ، دید و فـه نجامه رئه ، به و فۆرمه و، ئه دوای مردنی ئه

تایی  تاھه ویکردنی ھه په. ن وی بکه  ڕبازکی دیاریکراو و په نه بکه
   لـه میـشه ر ھـه ، ھونـه یـه و ڕبـازه هرگـی ئـ ری مانای مه ڕبازکی ھونه

ھــز و .  مــۆ و ئاینــده  بـۆ ئــه ییدایــه چــوون و دونیادیــده وه وپــشه ره بـه
ــه وزه ــه دایــه ســاته و چرکــه ر لــه ی ھون ری  بــت، ھونــه دایــک ده  لــه ، ک

  . دایه وه بوونه تازه م له  رده زیندوویش ھه



 

ــه١٩٣٣ گرۆتۆڤــسکی ســای  ــه  ل ــسزۆڤ ل ــ  ڕاز ــا ل ــک  ه پۆۆنی دای
ری   مۆسـکۆ ھونـه  شاری کراکۆڤ و دواجاریش لـه تا له ره ، سه بووه

کـو ڕیژیـسۆر  دا وه١٩٥٩ سـای  م جاریش له که یه.  شانۆی خوندووه
 شـاری کراکـۆڤ  ی یـۆژین یۆنـسکۆ لـه)کـان کورسییه( شانۆنامی  به
کـی  یـه کوو پـۆژه ی، وه ر ئو شانۆنامه سه کارکردن له. وت که رده ده
  بتـــه وتـــی شـــانۆی پۆـــۆنی ده ی ڕه و کاتــه بـــا و جیـــاواز بـــۆ ئـــه تــهنا

  .توانا وتنی ڕیژیسۆرکی به رکه وی ده کی پته مایه بنه
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  بشی ھشتم

  پیتر بروک و پانتایی بۆش



 



 

ی شانۆکاری جیھانی پیتر بروک، یکک ل )پانتایی بۆش(کتبی    
کتــب ھرە گرینگکــانی ئم پنجــا ســای دوایــی، ک لســر شــانۆ 

دا بـو کـرایوە، نک ھر ١٩٦٨ کتب ک ل سـای ئم. نووسرابت
ی سرنج و گفتوگۆی تکرای شانۆکارانی جیھـان، بکـو  بووە جگه

ــک و زاراوەی  ــا ئــستا وەک )شــانۆی بــۆش(چم ــشی داھنــا، ک ت ی
چمککی ئستاتیکی و ھونری کاری لسر دەکات و کاریگریشی 

ئم کتــب ل دوو . بســر تکــای ڕەوتــی شــانۆی جیھــانیيوە ھی
دەروازەوە، ب شــوەیکی قـــووڵ و برفـــراون ل کـــشکانی شـــانۆ 

دا ڕوون  ل سـرکوە بـایخی ڕۆـی شـانۆ ل کۆمگـه: دەکۆتوە
ــــشوە کــــاریگرتی ڕۆــــی ئکــــتر و  دەکــــاتوە، ل ســــرکی تری

بـروک ل سـروبندی  .ڕیژیـسۆر ل نمایـشی شـانۆییدا شـیدەکاتوە
فۆرم و پانتایی شانۆییکاندا، شانۆ بسـر چـوار جـۆردا ڕاڤکردنی 

یـش لژـر "شانۆ"دابش دەکات و نموونیان بۆ دەھنتوە، وشی 
ڕۆشنایی ئم چـوار جـۆرەوە پناسـ دەکـات، ب واتـایکی تـر چـوار 

شانۆی مردوو، شـانۆی : ناوی جیاوازی ب چمکی شانۆ بخشیووە
اسـتوخۆ، ئامـاژەیش بـۆ ئوە پیرۆز، شـانۆی نـاپووخت و شـانۆی ڕ

دەکات، ک لوانی ئم چوار جۆرەی شـانۆ لیک کاتـدا بتنیـشت 
ــن، لم ڕووەوە  ــل لیکوە دوورب ــان ب ھزارەھــا می ــن، ی یکوە ب

ھنـــدک جــار ئم چـــوار شــانۆی، شـــان بشــانی یکتـــر ل (دەــت 
وـــست ئنـــد ل لنـــدەن، یـــاخود ئـــۆف تـــایمز ســـکۆر ل نویـــۆرک 

زۆرجـاریش سـدان کیلـۆمتر ل یکتـرییوە دوورن، . ونیان ھیبو
ھنـدک . شانۆی پیـرۆز ل وارشـۆ و شـانۆی نـاپووختیش ل پـراگ

جاریش ئم چوار جۆرە ب شوەیکی خواستراو یان میتافۆر بکار 
دەھنـــرن و ل یک کاتـــدا دووان لمـــان لیک نمایــــشدا و لیک 



 

دک جـاریش ھر چـوار جـۆرەک ل یک دیمندا تـکو دەبـن، ھنـ
  ).چاوتروکاندا لنو یکتردا کۆدەبنوە

ئم کتب تنھا بۆ ئو کسان گرینگ نیـی، ک شـیدای شـانۆن، 
بکو ب ھمـان شـوە بـۆ ئوانیـش پویـست، ک حزیـان ل شـانۆ 
نیـــی، ھروەھـــا بـــۆ ھمـــوو ئو کســـانی ل بـــواری شـــانۆدا کـــار 

 و پویست، ب ھمان شوە بۆ ئوانیش پویـست و دەکن، گرینگ
  .گرینگ، ک تماشای دەکن

ە، ل تمنــــی بیــــستویک ١٩٢٥بــــروک، ک لدایکبــــووی ســــای 
ل ستراتفۆرد پـگی خـۆی ) ڕۆمیۆ و ژولت(سایدا، ب شانۆنامی 

وەک ڕیژیسۆرکی بتوانا ل شانۆی ئینگلیزیدا تۆمـار دەکـات، چنـد 
دوای . بریش بیاری ئوەی دابوو ببـت ب ڕیژیـسۆرساک لوەو

ــــت،  نزانکــــۆی ئۆکــــسفۆرد دەردەھ مــــاتۆری لکــــی ئوەی فیلمئ
ـــت،  ـــت و دەما دەبینرەکـــانی ســـیننمھرھب ـــک لکـــت ی دەچ

برھمھــنرەک، ئامــادەیی . دەموــت بــبم ب ڕیژیــسۆری ســینما
 دابمزرنـت، خۆی دەردەبت، بـروک وەک یاریـدەدەری ڕیژیـسۆر

ــــت دوای حوت ســــاڵ لم کــــارەت، لوانی ئو  نیــــشی ڕادەگپ
  . ھلت بۆ ھبکوت، ک خۆت بتوانیت فلیمک دەربھنیت

بروک بم کارە قایل نابت و ناتوانت تا حوت سـاڵ چـاوەڕوان 
بـت، لبر ئوە ڕوودەکــات بــواری شـانۆ؛ ھر دوای چنــد کارــک، 

شانۆ بچووککان و ھۆ ساکارەکاندا پشکشی ک ل ژرزەمین و 
دەکات، بانگھشت دەکرـت تـا شـانۆنامیک ل یکـک ل شـانۆکاندا 

  . پشکش بکات
ئم ھونرمنـــــــدە، ھر ل یکم ڕووبڕووبــــــــوونوەی لگڵ 
ئکترەکانیـدا تووشــی شـۆککی گورە دەبــت، ک دواتـر ل ھمــوو 

ــانی ھونریيــدا ســوودی لــ وەردە ــروک چنــد مانگــک . گرــتژی ب



 

لوەوبر ب باشی خۆی ئامادە دەکـات، ل مـاوە و ب یـارمتيی و 
 رەکــانی پــکتفیگـوری ئ زی بچــووک، ککـاغ نـانی پــارچکارھب

ل : دروست دەکات و لسر مۆدلی سینۆگرافیاکی دەیان جونت
ۆ ســرەوە بــۆ خــوارەوە، ل التنیــشتوە بــۆ پــشتوە، ل پــشوە بــ

دواوە، ھــــاتن ژوورەوە و چــــوون دەرەوە و جــــووی پیوەنــــدیی 
ک یکم ڕۆژی پـرۆڤیش . ئکترەکان ب یکتـرەوە دیـاری دەکـات

 ـتوە درەکانییکتی ئی جووخشستووری نکی ئفایل ت بد
ژوورەوە، بم ئوەی ئو ل ماوە ئامادەی کردبوو، سرلبری 

 کۆشــــککی ب کــــاغز دروســــتکراو لســــر تخــــتی شــــانۆ وەک
جســـتی ئکترەکـــان و ئو شـــوازەی ئوان لســـر . دەڕوخـــت

تختی شانۆک پی دەجوون، لگڵ نخـش و  دەفـترەکی ئو 
بـــروک ئـــا لم ســـاتدا لوە دەگـــات، ک ئکـــتر و . ڕـــک ناکوـــت

ھــونری نوانــدن پرۆســیک، ب ھــیچ شــوەیک ناکرــت ل مــاوە 
  . بووکی بگیان مامی لگدا بکیتوەک 

ـــر شـــانۆنامی  ـــت(ســـاک دوات ـــو ژول نمـــایش دەکـــات و ) ڕۆم
 ،کرییناوەندە ھون ک لندت، ھر دەکرسوباسی لندین قسچ

بـروک ب . بتایبتیش کۆنخوازەکان ب سکنداڵ ئاماژەی بـۆ دەکن
و ھمـوو ئو بـورییوە کـار لم شـانۆنامیی شکـسپیردا دەکـات 

بنما و دابونریتانی تا ئو دەم کاری پ دەکـرا، تـک دەشـکنت 
ئم ڕیژیـسۆرە ئوە . و شکسپیرکی تر و جیاواز پشکش دەکـات

دووپــات دەکــاتوە، ک تونــدوتیژی، عیــشق، درۆ و شــیعر، بشــکی 
چندە گرینگ بوون ل ژیـانی ئلیزابـسییکان، ب ھمـان گـرنگییوە 

کیاندا و لو شـــوازەی، ک شکــــسپیریان تیـــا پــــشکش ل شـــانۆ
ھروەھـا ئامـاژە بـۆ ئوە دەکـات، ک ل  کردووە ڕەنگیـان داوەتوە،

سردەمی  شکسپیر خۆیدا دوو کوڕی گنج و جوان ڕۆی ڕۆمـو 



 

و ژولتیــــــان بینیــــــوە، ئمیــــــش مودایکــــــی تــــــری سکــــــسی و 
 ک ،کشــانۆنام ت بخـشکی تــر دەبوەینـدنی خو١٩٤٧بـۆ ســا 

نگونجاو بووە، ھروەھا بروک باسی ئوەیش دەکـات، ک سـامول 
 وایـــان ل ئـــم ٢٠٠٨-١٩٣٠ و ھارۆـــد پینـــتر ١٩٨٩-١٩٠٦بکـــت 

کردووە ب جۆرکی تر ل واقیع بگین و ب شـوەیکی تـر سـیری 
 ـشتووە، کھ جـب مالی ئ یان لرییو کاریگیش ئمین، ئبک

 ینبتوانین بوە و نمایش بکنینکسپیر بخوکی تر شوەیش.  
ــی  ــدا ل گڕانک ــا و کارەکانی ــوانین و دیم ت ل ــش ــروک ھمی  ب
بردەوامدای بۆ دۆزیـنوەی شـتی نـوێ، دژی دووبـارەکردنوەی و 
دژی ھمــوو ئو شــتانی، ک جگیــر و بجــوون، ل ھمـــوو ئو 

 و لو بــوایدای، ک شــتانیش دوور دەکوــتوە، ک جگیرکــراون
ھمــوو شــتک ب بردەوامــی پویــست تــاقی بکــرتوە بـــۆ ئوەی 

ھر لبر ئوەیــــش، ھر ل ســــرەتای . ســــرلنوێ بــــدۆزرتوە
ژیــانی ھــونرییوە، دژی پیەویکــردن و ســپاندنی ھمــوو جــۆرە 
ڕبــاز و تیۆرەکـــان بــووە و ل ھوـــی ئوەدا بــووە، ک ب ھمـــوو 

ل . بنــــدی ھــــیچ جــــۆرە توژمکــــی شــــانۆیی نبــــتشــــوەیک پا
دەروازەکــــــانی ئم لــــــۆژیک کــــــراوەیوە، ک لســــــر بنماکــــــانی 
گۆڕانکــاری بونیــاد دەنرــت، دەتــوانین ل برھــستی و قــایلنبوونی 
ڕەھای بـروک سـبارەت ب ھر پـالن و نخـشدانانکی پـشوەختی 

. انۆیی بگینپرۆسی ڕیژی و نواندن و توخمکانی تری نمایشی ش
ـــۆ  ـــت ب واوەوە دـــر و ت ـــشی ب نخـــشیکی جگی ئو ڕیژیسۆرەی

کی مـردووە و ھـیچ ژیـانی تیـادا نیـیڕیژیسۆر ،ی پرۆڤبـروک . ھۆ
باسی ڕۆی ڕیژیسۆر لسر چندین ئاست دەکات، بتـایبتیش ئو 
ــــدییکی ڕاســــتوخۆ و  ــــت بدوای پیوەن ڕدەگ ــــسۆرەی، ک ڕیژی

کتوان ئنر ئاشکرا لسـکـار ل و ڕیژیسۆرەی، کراندا؛ ئر و بین



 

دۆزیــنوە و ســرلنوێ ئاشــکراکردنی پانتــایی شــانۆدا دەکــات، ئو 
ڕیژیسۆرەی ل ساتکانی مشق و پرۆڤدا لگڵ ئکترەکانیدای و 
پکوە دەگن ئاسـت پـ ل نھنییکـان، ھروەھـا ئو ڕیژیـسۆرەی، 

ـــــــوو بربســـــــت و ـــــــانی ل ھم ـــــــۆرە ک ئکترەک ـــــــش و تی ک 
  . ئامادەکراوەکان ڕزگار دەکات

 م شــانۆیکــو ئب ،ــی ــروک شــانۆیکی دەســتبژر نی شــانۆی ب
لســر بنمــایکی دیــالکتیکی نــوان ڕیژیــسۆر و ئکــتر و بیــنران 
دروســـــت دەبـــــت، تواو ب پـــــچوانی گرۆتۆڤـــــسکی و شـــــانۆی 

ـوە کـردووە، ھژارەوە، ک ل بشکانی تری ئم کتـبدا باسـمان ل
ک شانۆیکی دەستبژرە و زیـاتر لسـر بنماکـانی پیوەنـدییکی 

ـــراوە ـــوان ڕیژیـــسۆر و ئکـــتر ڕۆن ـــی ن شـــانۆ گر . پـــتو و ڕۆحی
بینرەکانی لدەست بدات، بـوونی خۆیـشی لدەسـت دەدات؛ بیـنران 
 بـب ،وەیڕووبـوونتـوخمی ڕووب یم وشـموو ماناکـانی ئھ ب

ونوەیش تنھــــــا ونیکـــــی تــــــخ و درۆزن و ئم ڕووبڕووبـــــو
مانـــایر چــــوار . بکی وردی ھیناســـوڵ دەدەیـــن پـــستایش ھئ

مـردوو، پیـرۆز، نـاپووخت و ڕاسـتوخۆ، ل دیــدی : جـۆرەکی شـانۆ
  . بروک و بپی ئو پرنسیپانی ئو دایشتوون، بکین
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 رەتاوە نــــاوزەدکردنی شــــانۆ بســــ ر لمــــوو " مــــردوو"ھھ
شـتکانمان بـۆ ڕوون دەکـاتوە؛ شـانۆیک ببـ ژیــان، ل دەرەوەی 
پرنسیپکانی ژیانوە کار دەکات و شانۆیک بب ئایندە، شـانۆیک 
 وەیو شـــڵ ناکــات، یــان بکــانی کـــۆممــا گرینگڵ بنگل مــام

  . نایکات، ک ژیان بخش بت
 ئم جــۆرە بـروکیش ل دەسـتپک و بنماکــانی ئم کتـبوە دژی

ـــایبتی لم  ـــان دەوەســـتتوە، بت دەســـتواژە و چمـــک کولتووریی
 ب یدا، کشنـاوزەدی کـردووە؛ شـانۆی مـردوو " شانۆی مـردوو"ب

 ،یريی خراپی ھکاریگ م شانۆیئ ت، کنیوە ناگنھا مانای ئت
کوشندەیــش رییم کــاریگکـو ئشــانۆدا . ب ی لو شــتانمــوو ئھ

زارکـــار و ســـاختی، بم لپـــش ھمـــوو شـــتکوە ئم خـــراپ، ب
 ل نـــدییانتمدامودەزگـــاکردن کـــراون و "شـــانۆی مـــردوو"تایبدا ب

 ترادیـشۆن ل تروەھـا بـوونت، ھمۆرکی شانۆکانی دەو تبوون
. شانۆ بازرگانی و شانۆ نتوایتییکانی زۆربی وتانی ئوروپيدا

توخۆ و زینـدوویش دەگڕـتوە ھڕەشیش بۆ سـر شـانۆی ڕاسـ
بۆ ئو دابـان، ک ب شـوەیکی سـرەکی شـانۆ دەکـات ڕیتـواکی 
 کاندا بڵ شــاکارە کالســـیکییگل مــام تی، بــۆ نمــوونیکــۆم
ھسـتکی جـوانی دوورەپرـز و دەسـتی دووەوە، ببــ ئوەی ئو 



 

 و چـۆن پرسیارە ل خۆیان بکن، ک ئم بۆ ئمۆ چی دەگینـت
ـــــت ڵ دەکرگـــــان ل ـــــت، مامی نرـــــار دەھ ـــــروک ھر لم . بک ب

 ک لشــــــب یش لو شــــــانۆ مردوویــــــانیری ئوە ســــــدەروازەی
شانۆنام و نمایشکانی بۆلیڤـارد، ک سـرکوتن بدەسـت دەھـنن، 

زۆرجــار کۆمیــدیاکان دەبــن شــانۆیکی بھــزی بزارکــار و . دەکــات
بت، ک ئم جـۆرە بزارکـاریی ل بروک مبستی ئوەی . کوشندە

ــۆ  ــی، بکــو جــۆرە ھســت و ســۆزک ب ــایی نی ــا بتوان شــانۆدا تنھ
 بــۆ  بکارھنــانی شــانۆ خــراپ و مــردووەک، ب شــوەیک، ک ڕگــه

 ل یوانمردووەکـــانیش ل م تــوخموە، بکان دەکـــاتوتنرکســ
ووس ل ک شــانۆنامن: ھمــوو بشــکی پرۆژەیکــی شــانۆیدا ھبــن

پرۆسی شانۆییک دادەبت، تنھا دەبت ماشینکی برھمھـنر؛ 
ک ڕیژیــــسۆر ھر ل ســــرەتاوە ونیکــــی ئامــــادەکراو و تواوی 
 کی دەقاینھـا گـوت ر بیـان ھ ،یی ھکنمایش بارەت بس
 ویـــــستی خـــــۆی بـــــدات؛ ک وەی ھـــــیچ گرینگــــی بئ بـــــــــت، بب

 کـــۆم رەکــان لکتکـــی ئکنیکئاسا و جـــۆرە تــشکـــی کلینو
ســــــواوی چــــــۆنیتيی پیڤکردنــــــدا گیردەخــــــۆن؛ ک ھونرمنــــــدی 
سینۆگراف، بر ل دەستپکردنی پرۆڤکردندا، سینۆگرافیاکی تواو 
ــــادە نــــین  ــــان ئام ــــات بردەســــت؛ ک ڕەخنگرەک ــــردووە و دەیخ ک

  .بیروبۆچوونکانی خۆیان بخن ژر پرسیارەوە
 ۆی مردووشان" بروک ل" وە، کوە دووپـات بکـاتت ئودا دەی

ی مدەنی ئوروپادا، دەبت موتیڤ  سیاستی کولتووری ل کۆمگه
ــــشی ل پرۆســــی شــــانۆ و  ــــی و سیاسییکانی کــــۆمیتی و دارای
ــا شــانۆ  ــانی شــانۆیدا ھنــدە ئاســان بکــاتوە، ت سیــستمی برھمھن

 دەروازەیوە دەیوت ھر لم. بکات پداویستی و پویستی خکی
 ــــــــــتکیش دەبر چ ھۆکـــــــــاربک و لچ شـــــــــانۆی ـــــــــت، کبزان



 

ـــانی ڕۆژانی بیـــنران ـــدیيانی . پداویـــستییکی ژی ئو شـــانۆ  تقلی
بوونت بشـک ل سیـستمی کولتـووری وتـان و ئو شـانۆیانی 

ت کــایکی نتوایتــی و داموودەزگــای فرميــی  شــانۆیان کــردووه
و شانۆییان پـک لشـب ـت ببـننـدە خـراپن ناکرزرانـدووە، ھدام 

  . پداویستیی شانۆییی ئو باسی دەکات
ھر ئم شــــانۆ مــــردووە مــــامیکی گورە و پشــــکۆ لگڵ 
شــاکارە کالســـیکییکاندا دەکــات، وەک کولتـــوورکی برز، شـــانۆ و 
دەقکی نووسراو و دەروازەیکی گرینگ دەبت شانۆیکی مردوو و 

دید و دیماب شـانۆی . زارکار و ب دان، کوایو بـسـیش لزۆر ک
ـــوور و ڕۆشـــنبیریی، نک  کالســـیکی ب پـــلی یکم ئدەب و کولت

ک یکـــــک ل ڕەخنگرەکـــــانیش ل بــــــروک . نمایـــــشکی زینـــــدوو
من تنھا وەکـو (دەپرست، چۆن ل شانۆی ڕاسین دەڕوانت، دەت 

ەوە _يـــی خـــۆم ب ڕاســـینڕۆشـــنبیرییکی شـــانۆیی ھســـت ب نزیک
ڕاســــین بھــــایکی ڕۆشــــنبیری گورەی ھی، بم نــــابت . دەکم

شانۆیکی زینـدوو، پیوەنـدییکی دینـامیکی لگڵ بیـنران دروسـت 
ــۆ شــانۆیکی  ــ ل وزە ب ــزی پ ھکی برچاوەیســ تــاب ناکــات و ن

بۆ بـروک مـژووی شـانۆ ب سـ قۆنـاغی گرینگـدا یـان سـ ) جوودا
ی بت، : رزی شــانۆیدالــوتکڕــدەپف تخکــسپیر و چــــک، شگر

ـــدوتیژ  ـــدا دژی جـــۆرە شـــانۆیکی تون شـــانۆی نو ل یـــش کوانئ
ـــان  ـــر ی ـــروک بدوای شـــانۆیکی گرینگت ـــوای ب دەوەســـتنوە، ب ب
جیددیدا ناگڕن، بکو ئوان باسـی شـانۆنامی ئـارام و بکـش و 

. و خــۆش دەگینــتگرفــت دەکن، ک تنھــا مانــایکی ئــارامبخش 
  . باش بوون یان گونجاو تنھا مانایکی دروست دەخات ڕوو

ـــات، ک چـــۆن  ـــدا باســـی ئوە دەک ـــروک لم بشـــی کتبکی ب
ــانی شــانۆیکی مــردووەوە و چــۆن  شکــسپیر دەخزنــرت ڕارەوەک



 

شــانۆی (شکـسپیر دەبـت بنمـایکی گرینـگ بـۆ شـانۆیکی مـردوو 
 ئوەنـدە ب دنیـایی و ئاسـوودەیی و مردوو ل ھیچ شـونکدا خـۆی

ـــر نکـــردووە، ک ل برھمکـــانی شکـــسپیردا  قیرســـیچمیی جگی
ـــین ـــدەکات. دەیبین ـــسپیر ھ ـــردوو ب باشـــی لگڵ شک . شـــانۆی م

 یو جـۆرەی شایـستکان برە باشکتئ کانی دەبینین، کشانۆنام
ـــگ دەنونـــت ـــدوو و ھمڕەن ـــدا دەکن و زین و مۆســـیقا . کـــاری ت

لگڵ . جلوبرگکی قشنگ، تواو وەکو ئوەی ل شـانۆکاندا ھن
 ئـازار ب ل کی پـجـۆر ب و کـارانوە ئناخ یشدا لوانموو ئھ
تاقتپوکن دەبینیینوە و ل ناخوە سرزەنیشتی شکسپیر یاخود 

  )شانۆ، تنانت خۆیشمان دەکین
ـــــت دەکر ک ،ـــــی ـــــاک نی ـــــونرکی پ ـــــردوو ھ  وەک شـــــانۆی م

سۆزانییک ئاماژەی بـۆ بکیـن، چـونک ھروەک سـۆزانییکان پـارە 
بــــۆ چژکــــی کــــورت وەردەگــــرن، چژکــــی بــــلزەت، ک لســــر 

ئم . ڕۆنــــراوە) کــــین و فرۆشــــتن(بنماکــــانی لــــۆژیکی بازرگــــانی 
پیوەنـــدیییش ھـــیچ ھســــتکی قـــووی پیوەنـــدی و ئــــاوگۆڕکی 

م ئوە دووپـات دەکــاتوە، بـروک بردەوا. مرۆڤـایتی لخـۆ ناگرـت
ـــــۆرم شـــــانۆییی  ـــــان ئو ف ـــــۆرم شـــــانۆییکان، ی ـــــت ف ناکر ک
ــشکانی کۆمیــدیای  ــرنوە، نمای ــارە بک ــدۆزینوە بردەوام دووب دەی
فرانسیز، ئۆپرای پکین، شانۆی ھونری مۆسکۆ، ک ب بردەوامی 
ل وەرزە شــانۆییکاندا دووبــارە دەبــنوە، جــگ ل مرگ و بــزاری 

ک پـــــرۆڤ و برھمھنـــــانی . (چ شـــــتکی تـــــر برھم نـــــاھننھـــــی
شانۆنامیک تواو دەبت، پویست نمایشک ل بردەمـی بینرانـدا 
ــت ب ھمــان شــوە،  وە، دەبتــارە بکــر ــارە بکــرتوە و دووب دووب
 کی جــــوان و بوەیشــــ ب ــــادای ــــد ل توان ــــت و چن ــــد دەکر چن

م لو ڕۆژەوەی پـــرۆڤ و کـــاری ب-دیــقتوە دووبـــارە بکـــرتوە



 

، شـانۆیش )نمایشک تواو دەبت، شـتکی نادیـار ل ناویـدا دەمرـت
ھــونرکی کــاتیی، لو ســاتدا دەژی ک تیــا نمــایش دەکرــت، لگڵ 

ــــنرەی لو ســــاتدا تماشــــای دەکــــات لبر ئوە دەبــــت . ئو بی
و ھـــونری شـــانۆیش ل تـــازەبوونوەیکی بردەوامـــدا بـــت، ھمـــو

فۆرمک، شوازک، پیوەندییک، ڕەوشک دوای نمایشک دەمرت 
 وە و لتـــــــاد بنـــــــر ـــــــدۆزرتوە، بونی ـــــــت ســـــــرلنوێ ب و دەب

لنــو شــانۆدا ھمــوو ئو فــۆرم . (چاوتروکــانکی ئو ســاتدا بــژی
نویانی لدایک دەبن، مرگی خۆشیان ھگرتووە؛ ھموو فۆرمک 

، ک ســـرلنوش دەخـــوقتوە دەبـــت ســـرلنوێ بخـــوقنرتوە
بارگاوی دەکرت ب ھموو ئو کاریگری و ئاماژانی دەوروبری 

  ).خۆی ھدەگرت
بــروک لم ڕووەوە باســی ئوە دەکــات، ک ھر نمایــشک لبر 
ھۆکـــاری دارایـــی، یـــان ھر ھۆکـــارکی تـــر خـــرا و ب پلپـــرۆزێ 

ەکانییوە دروست بخرت سر شانۆ، پیوەندییکی زیندوو ب بینر
ناکات، یان ب پچوانوە چندین ساڵ خریکی مشق و گفتوگـۆ و 
شیکردنوە و گڕانوە بۆ ئرشیف و مژوو بین، بب ئوەی ھیچ 
 ـت، کنیوە ناگـت، مانـای ئبگۆڕ کانی کۆتایی کـارەکنجامئ ل
 ـــــدوو ب ـــــامیکی و  زین ـــــدییکی دین ـــــرۆژەی باشـــــ و پیوەن ئو پ

: بــۆ ئم ڕەوشــیش نمــوونیک دەھنــتوە. کــانییوە دەکــاتبینرە
ئکترکم بینی، بـۆ مـاوەی حوت سـاڵ پـرۆڤی ل ڕۆـی ھاملتـدا (

 ڕیژیــسۆرەک ــت نمایــشی بکــات، چــونکوەی بتوانئ بــکردبــوو ب
، ھر لم )بر لوەی کـــارەک تواو بکـــات، کـــۆچی دوایـــی کردبـــوو

ھســـتی گـــشتی ئوە (ت، ک ڕووەوە بـــروک ئامـــاژە بـــۆ ئوە دەکـــا
دەردەخـــات، گر سیـــستمک زۆر سرســـختان ڕـــگ ل پـــرۆڤی 
زیــاتر ل ســ ھفــت بگرــت، ئو کــات زۆربی شــتکان بخســار 



 

دەچــــن، ھــــیچ تــــاقیکردنوەیک ناکرــــت و ھــــیچ ســــرچیکردنکی 
لبر ئوە دەبت ھونری ڕیـژی و ). ھونری ڕاستقین ڕوو نادات

ری متمۆســــفر و ئکــــتی ئــــشوەختشــــق و خۆئامــــادەکردنی پ
ـــــش ل گۆڕانکـــــاری و ھکـــــشان و داکـــــشانکی  ڕیژیـــــسۆر، ھمی

  . بردەوامدا بت
زۆرجار خـودی نمایـشک، وەک ئنجـامکی کۆتـایی ئامانجکـان 
ناپکــــت، بکــــو گرینـــــگ ئوەی ھمــــوو بینرــــک، ڕەوشـــــک و 

ـــدۆزتو ـــایبت ب ـــانکی خـــۆی و خـــورپیکی ت لوانی . ەچاوتروک
ـــوونی بســـر  ـــشکردنی شـــانۆنامیک ھژم ـــژی و نمای جـــۆری ڕی
بینرکی دیـاریکراوەوە یـان وتـکوە ھبـت، بم ھمـان نمـایش 
ھــیچ کــاریگرییکی بســر بینرکــی تــرەوە نبــت، ئمیــش ئوە 
دەگینت، ک ئو بوایی ل نمایشکدا چقی بستووە، یان ئو 

توە ب بیـــنرانوە و  ووهەتیـــیی بـــابتکی بســـتڕاســـتگۆیی بنڕ
ــووە، بیــنری  ــی بھــزی لم شــارە یــان وت ھب بریک کوتنک

ــری ب ھمــان شــوە نبســتووه ــی ت ــان وتک ــر ی . توە شــارکی ت
ــــدا شــــانۆنامی  بــــروک لو گشــــت ھــــونرییی ب ھمــــوو جیھان

ــات)شــالیر( ــرد، ئوە دووپ ــدا نمــایش ک ــسپیری ت ــاتوە، ی شک  دەک
 چـۆن ل دا باسی دەکـات، کبم کتکی زیندوویش، لیوەک نموون
ھمــوو نمایــشکدا دەســتی بیــنران بســر ئکــتر و نمایــشکدا 
ــا،  ــا لســر ئاســتکی ڕووکشــدا ن گشــی کــردووە، ئمیــش تنھ

ـــو کـــاری کـــردووه ت ســـر نـــاوەڕۆکی دەقک و گۆڕانکـــاريی  بک
ــاوە، ئد ــاندا بســردا ھن ــشی لگڵ ئم گۆڕانکاریی ای ئکترەکانی

ئو . (گۆڕیــــوە و ڕووبڕووی ئزمــــوونکی تــــازەی کــــردوونتوە
سرەمی گرووپی پادشایتيی شکـسپیر ل سرتاسـری ئوروپـا 
شــانۆیی شــالیری نمــایش دەکــرد، بردەوام کــارەک چاکــسازیی تــدا 



 

وان بودابماوەی ن کان لست و مۆسکۆدا دەکرا و باشترین نمایش
ـــنرانی، ک . بـــوون ـــی ئو ســـاتی چـــۆن ئامـــادەبوونی ئو بی بینین

زۆربیــان زانیــارییکی کمیــان دەربــارەی زمــانی ئینگلیــزی ھبــوو، 
ـــــان بجـــــدەھت،  ـــــاریگری قـــــووڵ لســـــر ئکترەک ـــــدە ک ھن

ــــوو ــــری ســــ شــــت بــــوون. ســــرنجاکش ب : ئو بیــــنران ھگ
ویـــستییان بــــۆ خــــودی شــــانۆناموســــاری خۆشھکــــی بزح ،ک

دەردەبی بۆ پیوەندیکردن ب کسی بگانوە و ل سروو ھموو 
ئمانیــشوە ئزمــوونی گوزەرانــدنی ژیــان ل ئوروپــا لو ســانی 

ەخــــساندن ڕاســــتوخۆ بــــگن ڕدواییــــدا، ک ھوــــی ئوەی بــــۆ دە
کئـازاری شـانۆنام یی نـاوەڕۆکی پـی، . قوورنجو سـئاسـتی ئ

 بینرە دەریدەخست ب بدەنگی و دیقتوە دەریـدەبی، ئو ک ئو
ھســـتی ل ھـــۆکدا کـــاریگریی لســـر ئکـــتر بجدەھـــشت، 

ل ئنجامـدا، . ئوەبوو ڕوونـاکییکی مزن بپـرژت سـر کارەکیـان
 یش بنــدە کــارەککــان ئاشــکرا دەبــوون، ھمــومژاویترینی دیالۆگت

 ئینگلیزیـــی ھنـــدە برز پـــشکش شـــوەیکی ئـــاۆز و ب زمـــانکی
دەکـرا، ک ژمـارەیکی کمـی بیـنران دەیـانتوانی وشـ ب وشـ لــی 
ــــــوون ــــــای دەب ــــــارەک ح ــــــبگن، بم ھر ھمووشــــــیان ل ک ت .

ئکترەکــــــان کوتبــــــوون جــــــوو و ورووژابــــــوون و ڕـــــــگی 
ئمریکایان دەگرتبر و خۆیان بۆ ئوە ساز دەکرد کارەکیان بـۆ 

مــن ناچــاربووم بگڕــموە .  ئینگلیزیزمــان پــشکش بــکنبینرکــی
 وە بمـــدی بـــک ـــا پیوەن ـــتیک ل فیالدلفی ـــاش ھف ـــا و پ بریتانی

ــیم، ک ئاســتی . گــرووپکوە بوپڕی سرســوڕمان و ترســوە بین
ویـــستم سرزەنـــشتی . نوانـــدنیان ب ڕژەیکـــی برچـــاو دابزیـــووە

ـــــکم، بم ڕوون و ئاشـــــکرا ـــــان ب ـــــوو، ب ســـــرجم ئکترەک  ب



 

ــان دەکــرد ــانوە کاری ــوو ب . توانای ــدیکردن ب ئوەی گۆڕابــوو پیوەن
  ).بینرانوە

 تی لـــایب بـــروک باســـی جیاوازییکـــانی شـــانۆ مردووەکـــان، بت
 ــان لــ ــات و چنــدین نموونی ــشکردنی شــانۆی کالســیکیدا دەک نمای

 ھنـــدکیان ئوانن، ک ل ھمـــوو ڕوویکوە الســـایی: دەھنـــتوە
جــۆری ھــسوکوت، زلکردنــی ئاســـتی دەنــگ، جــۆری وەســـتان و 

ھندکی تریان گرچی تقلیـدی نـین، بم . ھتد دەکنوە... پۆزلدان
ستراکتورکی کۆنباویان ھی و دەیانوت السایی کورانی ئاماژە 
و ھـــسوکوتی پادشـــا و بھـــا پادشـــایتییکان بـــکن، ک ب ھـــیچ 

ئم السـایيکردنوە . مدا باویـان نمـاوەشوەیک لم ڕۆژگارەی ئ
کورانیی دابونریتی پادشایتی و ئیمپراتۆرە بسـرچووەکانیش، 

ی ژاپۆنی )نوو(بۆ نموون ب ھیچ شوەیک لگڵ ئکتری شانۆی 
بنما و ڕـسا ) نوو(براورد ناکرت، بتایبتی ئکترەکانی شانۆی 

.  باووبـاپیرانوە بـۆ مـاوەتوەیـان ل)نـوو(و دابونریتکانی شانۆی 
 ل ،یڕابـــردووەوە ھ یوەنـــدییان بھاکـــان پمـــا و بھ ک لنـــدھ
کاتکدا ھندکی تریان ھموو جـۆرە پیوەنـدییک بو ڕابـردووەوە 

ب شوەیکی بردەوام ) نوو(لم ڕووەوە ئکتری شانۆی . پچاوە
یکی کـورانی  ب ڕابـردووەوە ھی، لبر ئوەی السـاییپیوەنـدی

بنما شانۆییکان ناکـات، ک ل باووبـاپیرانوە فریـان بـوون، بکـو 
ـــتری شـــانۆی  ـــوو(ئک ـــۆنی لم چرکســـاتدا دەژی و ئو )ن ی ژاپ

ـــاندا دەژی و  ـــدا، لو چاوتروک ـــرین ل جوونوەکانی ـــوورە د کولت
ل ھمووی گرینگتر لگڵ بینرەکـانی ل . سرلنوێ نوێ دەبتوە

  .  وەندییکی بردەوامیشدایپی
ــو  ــین، بک ــش شــانۆییکاندا ن ــا ل نمای ــان تنھ ــک مردووەک چم
وەکــو توخمــک ل ھمــوو بنمــا ڕۆشــنبیری و کــاری ئـــابووری و 



 

ژیانی ڕۆژانی ئکتر و پرۆسی ڕیژی و دەق و ڕەخنیشدا ھن، 
لوانی لنــــــــو شــــــــانۆیکی . دەردەکون و بــــــــزریش دەبــــــــنوە

بــــروک ل .  چنــــد پریــــشککی پــــ ل ژیــــانیش ھبــــنمردوویــــشدا،
گفتوگـــــۆی شـــــانۆی مـــــردوودا، گرینگییکـــــی زۆر ب ڕەخنگـــــرە 
شانۆییکان دەدات و ل زۆر ڕووەوە ئوان ب برپرسیاری شانۆی 

بـروک دژی ئو ڕەخنگـرانی، ک ل یکم ڕۆژی . مردوو دەزانت
ــی لســر  ــارکی ڕەخنی ــشکدا دەردەکون و گوت ئو شــتی نمای

لو ســاتدا دیوویــان دەنووســن، ھروەھــا بــروک پــی وای، دەبــت 
ـــت، بچـــت نـــو ھـــۆی  وە ببینـــو شـــانۆ خـــۆی نگـــر شـــانۆ لڕەخن
ــان لگڵ  ــس بکــات، گفتوگۆی ــت، ق رەکــان ببینکتوە، ئکــردنپرۆڤ
 ــات و خــۆی ل ــانک بک ــات، چــاودری پرۆســی مشــق و ڕاھن بک

ئو ڕەخنگــرەی چیتــر چــژ ل شــانۆ  (.ھمــوو شــتک ھقورتنــت
ــــشی  ــــردووە، ئو ڕەخنگرەی ــــی م ــــت، ب ئاشــــکرا ڕەخنگرک نابین
شانۆی خۆش دەوـت، بم ل ڕووی ئاسـتی ڕەخـنوە مبسـتکی 

ڕەخنگـری زینـدوو ئو . ڕوونی نیی، ئویش ڕەخنگرکـی مـردووە
ڕەخنگــــرەی، ک ب شـــــوەیکی ڕوون و ئاشــــکرا چـــــۆنیتيی ئو 

ۆیی، ک دەبــت ھبــت ل الی خــۆی ڕیزبنــدی و بنمابنــدی شــان
 ک ،یی ھوایـــ ـــت و ئو ب خـــۆی ڕادەبین ـــدە ل کـــردووە و ئوەن
ھموو جارک دەچت بـۆ بینینـی ھر شـانۆیک، بنمـا تیۆرییکـانی 

  ). پشووتری خۆی ڕەت بکاتوە
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پیـرۆز بـۆ ماناکانی شانۆیکی پیرۆز چۆن دەدۆزرتوە، شانۆی 
بروک چ مانایک دەبخشت و دەکرت چـۆن پناسـی بکیـن؟ ئم 
شانۆی بۆ ئکتر چـی دەگینـت، پیوەنـدییکانی بیـنر و ئکـتر، 
 ر و شــانوھج یــنو چــۆن دەگ کدایچ ئاســت ر و نمــایش لبیــن

بـــروک ل ســـرەتای ئم بشـــی . گرینگکـــانی پرۆســـی شـــانۆیی
مــن ب کــورتی پــی دەــم شــانۆی پیــرۆز، بم : (کتبکیــدا دەــت

دەشکرت بو شانۆییش ئاماژەی بۆ بکیـن، ک شـت نبینراوەکـان 
ئو دیـدەی، ک پـی وای، ): شتکی نادیـاری دەرخـراو(دەکات بینراو 

ســـر تخـــتی شـــانۆ ئو شـــونی، شـــت نادیـــار و نبینراوەکـــانی 
 کاریگريی بسر ھـزر لسر نمایش دەکرن، ب شوەیکی بھز

یوە ھوەکانمـــانو بیرکردن( ـــش ـــرۆز ئو نمای ، کوات شـــانۆی پی
نبینــراو و نادیــارەی، ک بھــۆی ئزمــوونکی بھــز و دۆزیــنوەی 
نوێ و تاقیکردنوە چ و بردەوامکانوە دەبت شـتکی دەرخـراو 

ن تـابلۆ و دیار، ئمیش مانای ئوە نیی، ک پردە لسر پیکر یا
و ھر تنکــی تــری مــاددییوە البــدەین و ل نبینــراو و شــاراوەوە 
بیکین ب بینراو و دیـار و بمیـش بگیـن ئنجامکـانی شـانۆیکی 

نمایشکردنی ھموو شتکی پیرۆز تنھا بریتـی نیـی ل پردە . پیرۆز
ــی  ــار، بکــو پرۆســیکی چــ و گران ــاین لســر شــتکی نادی ھم



 

ـــــــشتن و داڕمـــــــان و ســـــــرلنوێ دۆزیـــــــنوە  و ڕامـــــــان و تگی
  بونیادنانوەی، دەستبرکردن و خوقاندنی ئو ڕەوشی، ک ڕگـه

رک ب دۆزیـنوەی  هبۆ بینر دەکاتوە ل شت نادیارەکان بـگن و د
ئو شــانۆ ئڤانگــاردەی، ک ب " شــانۆی پیــرۆز. "نبینراوەکــان بــکن

ــت پرســ م وــی دەی ــان شــانۆیکی فیزیک ــافیزیکی و بوونگراییک یت
شـت نبینراوەکـان بکـات ب شـتگلکی بینـراو و (برجست بکات و 

ــت خــانی شــانۆیکی مــۆدرنوە، بو ) دەرخــراو دەچ م شــانۆیئ
پیی ھمـوو شـانۆی ئپـسورد و بنمـا فیکرییکانیـان، بتـایبتیش 
 خودگرایی و فلـسفی ڕەوشـی مـۆڤ دەبـن ب بشـکی گرینـگ

  . لم شانۆ پیرۆزەدا
بـروک چنـدین نمــوون لم بـارەیوە دەھنــتوە، وەکـو شــانۆی 
. توندوتیژی ئارتۆ و شانۆی ھژاری گرۆتۆڤسکی و شانۆی کانینگام

ھاوکات تیشکی سرنجیـشی دەخـات سـر ئزمـوونی ئکترەکـانی، 
ک چــــۆن ل بنماکــــانی شــــانۆی تونــــدوتیژەوە، ل دەرەوەی بنمــــا 

انی شــانۆی ڕیـالیزموە، ل ھوــی ئوەدا بـوون زمــانکی تقلیـدییک
ــوونی  ــۆ برجســتکردنی ب ــانکی جســتیی ب ــری گوزارشــت، زم ت
مرۆڤ و ھست و ھۆشکانی، تنھا ب جست و دەنگ بدۆزنوە و 

شـانۆ دوا بـوارە، ک . (بینرانیش تووشـی خـورپ و ڕاچکـین بـکن
کی کـراوەیشتا ئایدیالیزم پرسیارژ: ھ ران لکی زۆری بیـنمـارەی

سرتاســـــری جیھـــــان، دووپـــــاتی ئوە دەکنوە، ک ل ڕوانـــــگی 
ئزموونکی شانۆییوە دەموچاو و سیمایکی نادیـار و نبینراویـان 
دیــــــووە، ک پرەی ب ئزمـــــــوونی ئوان لمڕ ژیـــــــانی ڕۆژانوە 

  ). بخشیوە
ــــووە ــــک ب ــــا ڕیتواییکــــانوە لدای ــــدە شــــانۆ ل بنم  و ھرچن

 ی بـروک بو شتت بخشکراو ببسترجکی بمکتی چتوانیوی



 

ــار( ــاوزەدی دەکــات، بم ئو شــانۆی ب تواوی ) نبینــراو و نادی ن
بزر بووە و جگ ل چنـد شـانۆیکی ڕۆژھت ھـیچ شـانۆیک ئو 

لبر ئوە پردەی پــشوەی شـانۆ ل ھمــوو . وزەیی تیـا نمـاوە
پردە ســـوورەک، (بۆلی دابـــونریتکی بھـــز ت ســـم ووهجیھانـــدا بـــ

 مئـــ ی، کســـتو ھی شـــانۆ، ئخـــتوەی تـــشکـــانی پڕووناکیی
ـــسوون،  ـــدابووینتوە، نۆســـتالژی و ئف ھموومـــان ســـرلنوێ من

، ئمیـش بنماکـانی ئو )ئمان ھموو بشکانی ھمان شت بوون
 دەکــات، ک ئندــشی لنــوان بیــنران و تخــتی شــانۆدا دروســت

ھموو شتکان ب نبینراوی و نادیاری دەمنتوە، ھموو شتکان 
ــــیچ  ــــردوو، ک ھ ــــت شــــانۆیکی م ــــدا دەب ل ســــنوورە داخراوەکی

ـــدوو لگڵ بینرەکـــانی دروســـت ناکـــات ـــروک . پیوەنـــدییکی زین ب
ــانی بــۆ شــکاندنی ئو  باســی گــۆردن کرەیــگ دەکــات، ک ھمــوو ژی

  . وئندشی ترخان کردبو
ئارتۆ نموونیکی برز و پیامھنرکی تنھای، ک ب بلیمتيی 
خـــۆی چنـــد مانڤـــستکی نووســـی و ھر بم مانڤـــستان ونـــای 

 ک بـروک بکی تری کـرد، شـانۆیئامـاژەی ) شـانۆی پیـرۆز(شانۆی
شــانۆیک وەکــو تــاعوون وای، بھــۆی ژەھراویکــردن و . بــۆ دەکــات

وە ھفــسوونــردن و ئ ــوونی خــۆی دەســپنیت و لبــری ھوک ژم
دەق، خــودی گم شــانۆییک دەچــت ناوەنــدی ھمــوو شــتکانوە 

  ).لو میانیدا نمایش، وەک ڕووداوک جگی دەق دەگرتوە(
ــانی شــانۆیکی پیــرۆز  ــۆ ئوەی پردە لســر چمکک ــروک ب ب
ھمات و زمـان تـایبتییکی شـانۆ بـدۆزتوە، لگڵ گرووپکـی 

و شـــــانۆی پادشـــــایتيی شکـــــسپیر تـــــاقیکردنوەیکی چـــــ و نـــــ
بروک . ەوە دەست پ دەکات)شانۆی توندوتیژ(دوورودرژ ب ناوی 

 چ دەق و چ ڕەوشـــ وە، کـــتنک دەھشـــقنـــد مچ ـــۆ نمـــوون ب



 

ئکترــــک (شــــانۆییکان، مانــــایکی قووتریــــان پــــ دەبخــــشرت 
ـــک دادەنیـــشر دیواررامـــبو ب ری ژوورەکوســـری لوســـت، ل

ژوورەک ئکترکی تر دادەنیـشت و تماشـای پـشتی ئکـترەکی 
ئکتری دووەم دەبت ئکتری . تر دەکات، بم نابت بجووتوە

یکم ناچار بکات پیـەوی ئو بکـات، ک ئکـتری یکمـیش ڕوو 
ــگ  ــارمتيی دەن ــت تنھــا ب ی ری دووەم دەتوانکــتــت، ئوەردەگ

ئو . روســت بکــات، نابــت ھــیچ وشــیک بکــار بھنیــتپیوەنــدی د
وەک پڕیـنوە ل . کارە سخت دیارە، بم دەکرت ئنجـام بـدرت

پویـــــستی لناکـــــاو، گلـــــک ھـــــزی : گژاوکـــــدا بســـــر پتکـــــدا
، ھروەھـــا مشــــقکانی )چـــاوەڕواننکراوی ســـمرە دەخوقنـــت

ردنی ھنـدک لو مایرھۆد سبارەت ب بیومیکانیک بۆ برجسـتک
ـــــت  ھامل ـــــوون ـــــۆ نم ـــــاوە، ب ـــــان ھن ـــــمن شـــــانۆییانی بکاری دی

ھاملت ئۆفیلیا فردەدات بردەمی بینران، ل کاتکـدا : بکاردەھنت
ـــت و  ـــدا د خـــۆی ب جـــۆالنیکی برزەوە بســـر ســـری بینران

  . دەچت
ئوەی زیاتر ل شانۆیکی پیرۆزمان نزیک دەکاتوە، توژمکـی 

ـــاوی شـــان ـــگ(ۆیی ب ن ـــووەوە)ھاپنین ـــو ب ئم . ، ک ل ئمریکـــا ب
شـــانۆی داوا ل بیـــنران دەکـــات، ک بشـــداريی نوانـــدنک بـــکن و 
ــــارکی  ــــت، ک ب ک نقــــا بخو ــــی وەھ ئامــــانجیش ئوەی ڕووداوک

ھاپنینــگ دەکرــت ل ھر کــات و . ھــونری ڕاگــوزاری کۆتــایی بــت
کاتی نمایشکیش دیاریکراو نابـت، شونکدا بت، دەست پبکات و 

ــا و  ــت و ھــیچ بنم روەھــا کــورتیش بــت و ھنــت زۆر بخایدەکر
. ڕسایک نیی بۆ دەستپکردن و ڕوودان و تنانت کۆتاییکیـشی

ــدا ھمــوو  ــوو شــتک ڕوودەدات، ل چاوتروکانک لم شــانۆیدا ھم
 دەخوقت ڕسا و بنما دابونریتگراییکان دەڕوخن و شتکی تر



 

و ھموو دەرگاکان و ئگرەکان کراوەن بۆ بشداریيکی زیندووی 
ـــنران ـــتر و بی ـــوان ئک ن . ـــت ب دەکر ـــگ، ک ـــک )ڕووداو(ھاپنین 

ئامــاژەی بــۆ بکرــت، ئو ھــزە مزنی ھی، ک ھمــوو شــتکان 
ــــتوە ب ری بنورەی ھــــونکی گوییــــش ــــت و پ ننینــــگ (وخھاپ

 تنھـا گورزـک گلـک ل فـۆرم مردووەکـان داھنـانکی بھـزە، ب
دەڕوخنت، وەکو ڕوخانی خانووبرەی شانۆ بزارکرەکان، شـوە 
ناشـــيرین باقوبریقکـــان، ڕنومـــایی بیـــنران، شـــونی خۆگـــۆڕین و 

ھاپنینـگ دەکرـت ل ھر . جلوبرگ ھواسین، پرۆگرام و باڕەکـان
و ھرچنـدە درـژەیش شونکدا بت ڕووبدات، ل ھر کاتکدا بـت 

، ب(  نیـیغھیچ شتک پویست نیی و ھـیچ شـتکیش قدە: بکشت
، بم ئم ھـاپنینگ بـۆ )بئاگـابوونوەی(کـورتی ھاپنینـگ ھـاواری 

بروک سرەتا و کۆتایی نیی و ھمـوو ئو شـتانی ئو ب دوایانـدا 
ـــایت ـــت لم جـــۆرە شـــانۆیدا بدی ن ڕوای . دەگـــ ـــگ ب ب ھاپنین

ھی و ئم وشـــی بـــۆ ) لخو ھســـتان و بئاگـــابوونوە(وشــی 
ەکی، ئمیش جۆرـک ل ژیـان دەبخـشت )ڕووداو(ئوان کۆتایی 

 یو دەگڕتوە خای سفر و سرەتا، بم بۆ ئوەی بگین ڕاستی
شــــتکان، دەبــــت بدوای شــــت چتــــر و گرانترەکانــــدا بگڕــــن و 

  . ینئامادەکارییکی تری بۆ بک
ــوونی تــر بــۆ شــانۆیکی پیــرۆز و دەرخــستنی  ــروک ســ نم ب

مـــرس : نادیارەکـــان دەھنـــتوە و ل زۆر ڕووەوە باســـیان دەکـــات
 شــتــوانيی گ ک ،ریکیـیمکی ئسازخــشمازان و نکانینگـام، ســ

ی مشـــقکی چـــ و  ب گرووپکـــی ســـمای بـــالی بـــدات و ل ڕگـــه
ل فۆرم ئبـستراکتکاندا شـتکی برزەوە، سمازان کالسیکییکان 

ـــر بخـــوقنن ـــام ھســـت ب توژم . ت ـــرس کانینگ کانی ممازانســـ
تازەکانی جوو لنو تکنیـک و جووکـانی خۆیانـدا، چ ب شـوەی 



 

جـووی جسـت و تکنیکـی . تاک و چ ب کۆمڵ و گرووپ، دەکن
 و کانینگام ڕاستوخۆ شونپی مۆسیقا دەکوـت و ھسـت ب تـۆن

  . میلۆدییکانی مۆسیقاک ل جستیاندا دەکرت
ھروەھا بروک ل شانۆنام ڕەشـکانی بکتـدا بدوای پریـشکی 
 ن، کو سـمبۆلـت بـۆ بـروک ئککانی بت و دەقڕڕووناکیدا دەگ

ڕەنـگ . (مانای وردی وشکان ل خودی سمبۆلکاندا ل خـۆ دەگـرن
ــاری  ــرین و کســنیترین ئدەبــی ڕۆژگ ئــم ل الین ســامول چت

  ).ەوە نووسرابت-بکت
ل نمایشکانی گرۆتۆڤسکیدا ئامـانجکی پیـرۆز بدیـدەکرت، ئو 

ی شـــانۆوە بدوای ئامـــانجکی  دیـــمن خونئـــامزەی، ک ل ڕگـــه
بـــدەنگی ل ســـمازانکانی کانینگامـــدا پـــشوی . پیـــرۆزدا دەگڕـــت

مککی پیرۆزی دەرخراو، دەکات ڕسا و دونیا نادیارەکان دەکات چ
ھمـــــا ڕاســـــتگۆکانی بکـــــت و چمکـــــی ئکـــــتری پیـــــرۆز ل الی 
گرۆتۆڤــسکی، چکرەی بنمــا پیــرۆزەکی شــانۆیان لنــو خۆیانــدا 

کارەکــانی ئم سـ ھونرمنــدەیش زیـاتر بــۆ بینرکــی . ھگرتـووە
گرۆتۆڤــسکی دووپــاتی ئوە دەکــاتوە، ک . ھبــژاردە و دیــاریکراوە

تــانی ڕووبڕووی ئکــتر دەبــنوە، ھنــدە گورە و گــران، ئو گرف
ئم ســــ شــــانۆی، . (ناکرــــت ڕووبڕووی بینرکــــی زۆر ببــــنوە

شـانۆی کانینگــام، گرۆتۆڤــسکی و بکــت ل زۆر ڕووەوە ھاوبشــن؛ 
ـــسپلینکی  بکارھنـــانی شـــتی کم، کـــارکردنکی چـــ و ســـخت، دی

  ).توندوتۆڵ و دیقتی تواو
شـــــم بـــــرای بـــــروک ئکی خوەیرکردنســـــب شـــــانۆی ( ب

ی جولیان بک و جودت مالینـا کۆتـایی پـدەھنت و گڕان )زیندوو
. قــووڵ و بردەوامکی بدوای شــانۆیکی پیــرۆزدا کۆتــایی نــایت

ھاپنینــگ، ئـــارتۆ، : ئو نموونانیــشی لم بشــدا باســی لــوەکردن



 

نۆی زینـدوو، تنھـا کانینگام، بکت، گرۆتۆڤسکی و ل کۆتايیشدا شـا
. چند قۆناغکن و پرۆژەکانی بـروک لم بوارەیـشدا تنھـا سـرەتان

لم ئزموونانوە، ل پرۆس کردەییکی شانۆ بتـاکی خـۆیوە 
ــانی  ــرین دەومنــدەکی شــانۆوە بدوای بنماک کولتــوورە د و ل

ــت ڕــردا دەگ ــاوی . (شــانۆیکی ت ــدین ســدە ئوە ب ل شــانۆدا، چن
ھ ک، لکۆیر سسن، لکی دوور دابنودایم ر لکتئ بووە، ک

ـــان ـــای برزەک ـــدراو، ڕازاوە، ڕۆشـــنکراو، لســـر پ ـــۆ ئوەی . قاب ب
 وە پیــــرۆزە، کوەی ئیــــن بئاگــــا قایــــل بکوە مــــرۆی بوھــــۆیب

ئایا ئوە دەرخری ڕـز بـوو، ئایـا ئوەی لوە . ھونرەکی پیرۆزە
کر ڕووناکيیر نزیـک دەترسا گبیـن ر زیـاتر لکـتت و ئزیاتر ب 

بتوە، ئفسوونک بتاڵ دەبـتوە؟ ل ئمـۆدا، فکمـان ئاشـکرا 
بم ســرلنوێ ئوە ئاشـکرا دەکیــن، ک شـانۆی پیــرۆز . کـردووە

ـــستمان ـــم پوی ـــو . ئو شـــتی ئ نـــن؟ ل ڕـــدا بگ ـــوێ ب دوای ل ک
  )ھورەکاندا یان لسر زەوی؟
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بــــروک ل شـــــانۆی پیـــــرۆزەوە، لو شـــــانۆیوە، ک ل ھوـــــی 
ئوەدای نبینراوەکان بکات شتکی بینـراو و لسـر ئاسـتکی برز، 
یــان نــزم پیوەنــدی ب بینرەکــانییوە بکــات، دەچــت ســر شــانۆی 
نــاپووخت، ک لوانی ل دەرەوەی زۆربی پرنــسیپ شـــانۆییکاندا 

. پیوەنــدییکی نزیکــی بیــنرانوە دــت دیکــار بکــات و ل ئنجــامی 
ئم شانۆیییش ڕوڕەسم و پرنـسیپ کۆنباوەکـانی تـدا نیـی، بکـو 
ــدا  کــی، وەکــو خــۆی تــارەزووی خ میــزاج و یــاخیبوون و حز و ئ

لوانی ئم شانۆی لنـو چوارچوەکـانی بونیـاد . برجست دەبت
کرت، بکو لنو بازاڕ، و ئندازە تقلیدییکانی شانۆدا پشکش ن

پیـسی . سر عرەبان، باخچ و گۆڕەپان گشتییکاندا نمایش بکـرن
و نـاڕکی و ھنـدک جـار جـۆرە وەحـشیتک سـیمایکی ئاسـایی و 

ــاتی ئوە دەکــاتوە، ک ل . سروشــتی ئم شــانۆی بــن ــروک دووپ ب
ھمــوو تنــگژە و قیرانکانــدا شــانۆی میللــی ســرکوتن بدەســت 

ەھنت، ئم شـانۆییش ل ھر کـات و سـردەمکدا ب شـوەیکی د
ـــــاواز دەرکوتـــــووە، بم ھمیـــــش جـــــۆرە نـــــاپووختیک و  جی

بردەوام شـانۆی گل و . (بنمایکی سرەتایی لخۆیدا ھگرتـووە
ئو شانۆی ب درژایـی قۆنـاغ . عوام سرکوتنی بدەست ھناوە
ــاوازی ھ ــار ل جیاوازەکــان شــوەی جی ــا یک ھۆک ــووە و تنھ گرت



 

شــــــــدا ھاوب ــــاپووختی-ســــرجم ونکانی خــــوێ، ئاڕەقشــــتن، . ن
رامک : ھاتوھاوار و بۆنوبشـانۆی ،شانۆکاندا نیـی ل ک، کشانۆی

لســر عرەبانکــان، ل واگۆنکانــدا، لســر داربســتکان و لنــو 
وە وەستاون، دەخـۆنپ ران بکاندا، بیندەوری بازاڕە میللیی وە، ل

 کـــــــش ـــــــۆی ل نمای ـــــــنرانی خ ـــــــشتوون، ئو بی ـــــــان دانی مزەک
ــــــان دەداتوە ــــــی ئکترەک ــــــدەقورتنت و وەم م ). ھــــــروک ل ب

ـــــۆی ناشـــــارتوە، ک ب شـــــانۆیکی  دەروازەیوە ئو خونی خ
میللیی ڕاستقینوە دەیبینت، ئو شـانۆیی ڕووبڕووی دەسـت، 

ـــــت ـــــاقوبریق دەب ـــــت و ب ـــــان ســـــرک و گمی دابونری وە، بگوم
ــوایدام، ئم . پاوانبــازی بشــکی گرینگــی ئم خونن مــن لو ب

شــانۆییش ل ھمــوو جۆرەکــانی تــری شــانۆ ل بــروکوە نــزیک و 
 تی کتـایبنـاوە، بـک ھکانیـشی پشانۆیی بیروبۆچـوون ک لشب

ات دەگڕتوە بۆ سر شانۆی کالسیکی و دەق کالسیکییکان دەخ
یـش، ک بـروک ل )خونی نیوەشـوکی ھـاوین(سر شانۆ، نمایشی 

سرەتای حفتاکاندا ب سرکوتنکی گورەوە نمایشی دەکات، لم 
کی زیندووی کارەکانی بروکیبوارەدا نموون .  

بــروک ھنــدک ل ڕەگوڕیــشکانی ئم شــانۆی ل شــانۆنامکانی 
 دژەی ل ئدەبـی درامـی ی ئلفرـد گـاری، ئو شـانۆ)ئۆبۆی پادشـا(

یــشت و شــانۆی داســتاندا ھبر . کنیکــی نــامۆبوون، کتی تتــایبب
ـــشت ـــی ھاوی ـــاوچرخ، پل ـــشتنی شـــانۆی ھ ـــی تگی ـــو  ووهکلیل ن ت
ـــانی شـــانۆوە ـــا ھـــزری و ھونرییک ـــروک لم . ســـتراکتور و بنم ب

ــد،  ــشت، گــۆردن کرەیــگ، مایرھۆکانی بریوەنــدییدا باســی پشــب
دەکــات، کرەیــگ تنھــا وــنی دارســتانکی لســر ... سکیستانیسالڤــ

پـــارچ قوماشـــک دەکـــشا و ھمـــوو شـــتکانی تـــری الدەبـــرد، لو 
بوایوە وردەکاریی زۆرەکان لرە و لوێ پویست ناکن و تنھـا 



 

ل کاتکدا برـشت . سرنجی بینران، بب ھیچ سوودک ڕادەکشن
ــــنی دیمنکــــانوە  ڕووی و نھــــا لــــدە ت مــــامی لگڵ ئم دی

شانۆیی ندەکرد، بکو ل کاری نواندن و جووی ئکترەکانیـشدا 
بــروک پــی وای، ھــیچ کســک ب جيــدی ل . برجســتی دەکــردن

بواری شانۆدا کار دەکات، ناتوانـت برـشت پـشتگوێ بخـات، ئمـرۆ 
ــــان  ــــدەکات، ی وە دەســــت پــــشت بر کی شــــانۆیی لــــار ھمــــوو ک

ــی . ە ســر ھــزر و تکنیــک و برھمکــانی ئودەگڕــتو ژان ژینی
توە،  توخمکـــــانی نـــــامۆبوونی ل ھمـــــوو دەقکانیـــــدا کـــــۆکردووه

ســاددا /، پیــتر ڤــایس ل مــارا)ڕەشپــستکان(بتــایبتی شــانۆنامی 
بـــروک ئامـــاژە بـــۆ ئوە دەکـــات، ک . ئـــارتۆ و برـــشت کۆدەکـــاتوە

ـــــدەتوان/دەقکـــــی وەک مـــــارا ـــــشت ســـــاد ھرگیـــــز نی بر ر لی ب
  . بنووسرت و بوونی ھبت

ـــات  ـــی و ئوە دووپ ـــۆ ســـر شـــانۆی میلل ـــتوە ب ڕـــروک دەگ ب
دەکاتوە، ک ل دەستی یکی ستایل ڕزگاری بـووە و بیـنریش 
بو گمی قایل، بتایبتی ک لنـوان پـانتۆمیم و دیـالۆگ، ڕیـالیزم 

ەشـکنت و ھنـدک و فنتازیادا دت و دەچت و سـتایلکان تـک د
ل فــــۆرم تازەکــــانی ئم شــــانۆیدا، . جــــار تکویــــشیان دەکــــات

ھمیـــش دەمامککــــان لســــر ڕووکـــاری ئو وەھــــم شــــانۆییی 
شــانۆکان ب درژایـــی ســـدەکان دروســـتیان کـــردووە، الدەبرـــت و 
لبــری ئوە جــۆرە دابانــک دروســت دەکــات، ک بنمــا یاخییکــان 

ھرچشــــن . (رداری بھزیــــان دەبــــتلخـــۆ دەگرــــت و پرچکــــ
ــــت، ئوا  وەی شــــانۆ درابــــدووکردن ــــارە زین ــــک لمڕ دووب وھ

مایرھۆـد . گڕاوینتوە بۆ سر سرچاوە جماوەری و میللییکان
ئامانجکی برزی ھبوو، ئو دەیویست ھمـوو ژیـان لسـر شـانۆ 
ــوو، ــزی ئو ب ــدات، ستانیسالڤــسکی مامۆســتای خــاوەن ڕ ــشان ب پ 



 

چــــخف ھـــــاوڕی بــــوو، بم ل کـــــردەوەدا ڕووی ل ســـــرک و 
  ).ھۆکانی مۆزیک دەکرد

 ــت و ل ڕــدا دەگ بــروک ل شکــسپیردا بدوای برــشت و بکت
شکـسپیر (دیدی ئوەوە شکسپیر، برشت و بکت لخۆ دەگرـت 

نموونیکی شانۆی، ک برشت و بکت لخۆیدا ھـدەگرت، بم 
ــاوەئو ل ھر ــاوی ن ــاتر ھنگ ــان زی ــم ل شــانۆدا . دووکی ئوەی ئ

ـــــه ـــــستمان، ئوەی ڕگ ـــــشتوە پوی دوای بروە  لـــــش ـــــۆ پ یک ب
ــۆ ســر شکــسپیر ــا بگڕــنوە ب ــگی ). بــدۆزینوە ت بــروک ل ڕوان

کارەکــــانییوە لســــر دەقکــــانی شکــــسپیر ڕووبڕووی ھردوو 
ــانی ل توە و ھ ووهجــۆرەکی شــانۆ پیــرۆز و نــاپووخت بــ ردووکی

بـــــــروک ل پرۆســـــــ . ســـــــتراکتوری نمایـــــــشکیدا دۆزیـــــــوەتوە
شـــانۆییکاندا، ب ئزمـــوون چـــەکی و ل گڕان بردەوامکیـــدا، 

شــانۆی پیــرۆز تنھــا ھزکــی ھی، بم (دەگــات ئو دیــدەی بــت 
یــاوازيی ھ ــزی جی ــدین ھ ــاپووخت چن ــا )شــانۆی ن ، ئگر ل بنم

ار و نبینراوەکـان بـدۆزڕتوە، ئوە ل نـاپووختدا پیرۆزەکاندا نادیـ
ــی  ــرە موداوە، ل توانینک ــدکی ف ــامیکییوە، ل دی ل ھوکــی دین
میتــافیزیکییوە بــۆ شــانۆ، دەگــات ونــاکردن برز و نموونییکــان، 
ھروەھــا شــانۆی نــاپووخت، ک ھــیچ جــۆرە ســتایل و دابونریــت و 

تی برجست و پراکتیکدا، ھموو ئو سنوورک لخۆ ناگرت، ل کا
  . شتان لنو جستی نمایشکدا دەخوقنت

لنــــوان پیــــرۆز و ناپووختیــــشدا پیوەنــــدییکی شــــاراوە یــــان 
دژایتییکـــــــی شـــــــاراوە ھی، لبر ئوەی مـــــــرۆڤ ل شـــــــانۆی 
 ــــــرۆزدا ل نــــــاپووختدا کســــــکی ســــــاکار و میللیــــــی، بم ل پی

ووخت گرینگی ب کرداری مرۆڤ دەدات، لبر خۆشاردنوەدای، ناپ
ئوەی زیــــاتر نــــزیک ل واقـــــیعوە، ل پیــــرۆزدا ل ڕابردوویکـــــی 



 

نادیــــاردا، ل ھمــــایکی فــــرە مودا و فــــرە ڕەھنــــدا پیوەنــــدیکی 
  . سنووردار دروست دەکات

بـــــروک دووپــــــاتی ئوە دەکـــــاتوە، ک دەبــــــت شـــــانۆ دیــــــدە 
بکــــاتوە و ڕووبڕووی الین ئــــستاتیکییکانی ســــرلنوێ تــــاقی 

نادیار و تاریککانی ناوەوەی مرۆڤ بتوە، لم ڕووەوە ئاماژە بـۆ 
ـــمی(دەکـــات و دەـــت ) برلـــین ئنـــسمبل( -ئوە تنھـــا ئگری ئ

سـرنج لو ئنجامــان بــدەین، ک ئـارتۆ، مایرھۆــد، ستانیسالڤــسکی، 
دیـان بو گرۆتۆڤسکی و برشت بدەستیان ھنـاوە و دوایـی براور

ــن ــن، بکی ــاری لســر دەکی ــم ک ــانوە، لو شــونی ئ ــستا . ژی ئ
ئامـــــانجی ئـــــم ســـــبارەت بو خـــــکی، ک ھمـــــوو ڕۆژـــــک 
 ؟ ئــازادبوون لیئــازادی ھ ویــستمان ب؟ ئایــا پوە چیــیدەیــانبینین

  ). چی؟ ب چ شوەیک؟
بروک لم بشدا ب چـی باسـی شکـسپیر دەکـات، ڕاڤی ئو 

ن دەکات، ک نمایشی کردوون، لیری پادشا، ھاملـت، برابری، دەقا
ھتـــد و ھمـــوو ســـرچاوەکان ... گرداوەک، تیتـــۆس ئنـــدرۆنیکۆس

شــــانۆیکی پیــــرۆز و نــــاپووخت ل . دەگڕنــــتوە بــــۆ شکــــسپیر
ـــــدادەچن و  ـــــنوە، پک ـــــک دەب ـــــک نزی ـــــسپیریدا ل ـــــاییکی شک پانت

یزیان ھھکی بوتنککریب .  
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شانۆ وەکو شون وەک ھموو شونکانی تر نیی، لبر ئوەی 
 رز لکی بورە دەکـات، ) زەڕەبـین(تا ئاستک گیـنو ـت، کدەچ

دەچـــت، ک بچـــووکی ) عدەســـ(ل ھمـــان کاتـــدا لو ھـــاونیش 
. جیھانکی بچووک، ک بچووکتر و بچـووکتریش دەبـتوە. دەکاتوە

جیاوازە ل م جیھانو ئـر ئژل میشوە ھر ئبل ،ژیانی ڕۆژان 
بــروک بم شــوەی دەروازە بــۆ . ھڕەشــیدای، ک لــی جیــابتوە

شـانۆ . بشی چوارەمی کتبکی و شانۆ ڕاسـتوخۆکی دەکـاتوە
 و فۆرم و شـوە دەیکـات  ژیان بچووک دەکاتوە و ب چندین ڕگه
ــدا گــرا ــراو، گر ل ژیان ــار و بین ــاری شــتکی دی ــک دی ــت ئامانج ن ب

ـــار و ئاشـــکران ـــان دی ـــن، ئوا ل شـــانۆدا ئامانجک ـــروک لم . بکی ب
بشــدا باســی ژیــانی شــانۆ و ژیــان ل شــانۆدا دەکــات، شــانۆ وەکــو 

ــانیش وەکــو شــانۆیکی گورە کۆمگــه کوات . یکــی بچــووک و ژی
ئگر لم دیدەوە بگڕنوە بۆ پرسیارە ھمیشییک، شانۆ چیی؟ 

م ئــــی ئ ــــرتوە؟ وەم ــــت پبک دەب ک ،ــــی ــــایی بۆشــــ چی و پانت
پرســیارەیش چنـــدە ئاســان، ھنـــدەیش گــران و لوانی مرۆڤکـــی 

کاندا، ل کلسا، ڕئاسایی لسر شقام، ناوماڵ، باڕەکان، لگڵ ھاو
شانۆ بـۆ بـروک . ل سینما و ل برامبر تلفزیۆنیش نیدۆزتوە

 ئستادا دەژی و ب بردەوامـی دووپـاتی خـۆی ئو ھونرەی، ک ل



 

 ـــستا"لوە"ئـــر . دا دەکـــات ـــایی، ک ڕووبڕووی یکت شـــانۆ ئو پانت
دەبیـــنوە، کۆبـــوونوەی کۆمـــک کســـیش ل شـــونکدا ھزکـــی 
 ویــنوەیش دەکڕووبــوونو ڕووبو بــۆ دروســتبوونی ئ ورەیگ

وەھـــــا ژــــر ڕکفـــــی نووســــر، ڕیژیـــــسۆر یــــان ئکـــــترەوە؟ ھر
ـــستاتیکایکی پانتـــایی بۆشـــکی بـــروک و  کی قـــووڵ ئســـاکاریی
لوانی چمککانی ئو شانۆیی بـروک بدوایـدا دەگڕـت، لوـدا 

بــــروک بیــــست ســـاڵ دوای نووســــینی ئم کتــــب و ل . بـــدۆزینوە
ئوەی بدوایـدا دەگڕـن زۆر سـاکارە، : (برھمکانی تریـدا دەـت

، ب واتـــایکی تـــر، چـــۆن ل شـــانۆدا ل بم ســـخت تـــی بگیـــن
شوازی سـاکار دەگیـن، ک ل سـاکارییکیدا ڕوون و ئاشـکرای و 

مانای ل مان کاتیشدا پھ ل .(  
ل کـاتی . بیـنران/بـابت/ل کاتی نمایـشدا پیوەنـدییکان ئکـتر(

ـــــــتر ـــــــدا ئوە ئک ـــــــابت/پرۆڤکردن ـــــــسۆرە/ب ـــــــدیی . ڕیژی پیوەن
، بم پیوەنــدییکان )سـینۆگراف/بـابت/ژیـسۆرسـرەتاییکانیش ڕی

: بۆ ئامادەکردنی نمـایش و ڕووبڕووبـوونوەک، دەبـت کـراوە بـت
سینۆگراف خۆی گش بکاری خۆی، لگڵ ڕیژیسۆرەک دەدات و 
ھنگاو ب ھنگاو دەچت پشوە، ببـ ئوەی دیـدە ھـونرییکی 

ــسپنت و لگڵ پ رۆســکدا فــۆرمی خــۆی بســر ڕیژیــسۆردا ب
دیکۆر و جلوبرگ شتک نین بخرن سر . کۆتایی خۆی وەربگرت

کاری ڕیژی، بکو ب شوەیکی تریبی ھاوشانی ھونری ڕیژی و 
دیدی ڕیژیسۆرەک دەڕوات و دیدی ڕیژی و پرۆسـ ھـونرییک و 

ئو . ئنجــــــــام کۆتــــــــاییک، ک نمایــــــــش، دەومنــــــــد دەکــــــــات
ی لگڵ شــانۆدا دەژی، ســینۆگرافیاکی ل سینۆگرافیــشی بڕاســت

ــــت، بشــــک ل ڕووداوەک و لگڵ  ردەوامــــدا دەبکی بیجــــوو
ــــستی و  ــــی پوی پب ک ،ــــادای ــــدییکی وەھ ــــدا ل پیوەن ئکترەکان



 

جــــووی ئوان، ل دیمنـــــکوە بــــۆ دیمنکـــــی تــــر ل گشـــــ و 
ۆســیکی گۆڕانکاریــدای، تنــانت ھبژاردنــی ئکــتریش دەبــت پر

کــراوە بــت، بــروک لو بــوایدای، ک نــازانین ئم ئکــترە بــۆ ئو 
ــان  ــرۆڤدا بۆم ــاتی پ ــت ل ک کــو دەبب ،ــان باشــ ــان ئویتری ڕۆ ی

ئکــــتر برلوەی کــــارەکترکی شــــانۆنامک بــــت، . دەربکوــــت
مرۆڤ و چندین بربستی لگڵ ژیاندا ھی و ئامازەکـانی خـۆی 

بروک پرۆسی . ەنگ و ھست و ھۆش بکاردەھنتل جست و د
یکمیـــان کـــاری پـــرۆڤ و ئو : نوانـــدن ل دوو خاـــدا کۆدەکـــاتوە

شــواز و دابــونریتی لم پرۆڤــاندا بکــاردەھنرن، دووەمیــشیان 
ڕووب ل یکــــش ــــداڕخــــودی نمای ــــوونوەی بینران ئوەی ل . ووب

ری نواندیــشدا گـــرینگکــاتی نما: ھــون کاندا ڕوودەدات، چــی لیـــش
چـــــۆن ئکـــــتر ل خـــــودی خـــــۆیوە دەبـــــت ب کســـــکی تـــــر و 
پیوەنـــدییکانی ئکـــتر ب پانتــــایی شـــانۆ و ســـیحری بیــــنرانوە 

یـــشدا لم )خـــای وەرچرخـــان(بـــروک دواتـــر ل کتبـــی . دەخوقـــت
ـــۆ کتبکـــانی ستانیسالڤـــسکی،  مســـلی دەکـــۆتوە و ئامـــاژە ب

دەکــــات و ئم کتــــب ب )  لگڵ خــــۆیکــــاری ئکــــتر(بتــــایبتی 
پویستییکی گورە دەزانت، بتایبتی ل ڕووی تگیشتنی ڕۆنانی 
 یوەنـدییو پوەی باسـی ئبـری ئل بانم کتم ئرەوە، بکارەکت
زینــدوو و دینـــامیکییی نــوان ئکـــتر و بیــنران بکـــات، ئکـــتر و 

دا گیر کردووە، کیو بۆتری نواندن ڕیژیسۆرییان لشانۆ و ھون 
بــروک تـــا ئو . ببــت پرۆســیکی کــارکردن و خـــۆ لبیرچــوونوە

ئاست ئامادەی ئوە دووپات بکاتوە، ک ھیچ زمانکی وا نخوقاوە 
باسـی ئوەمـان بـۆ بکـات، ک چـی بسـر ئکـتردا دـت، ل کاتکـدا 

  .  ڕووبڕووی بینرەکانی دەبتوە



 

ــن دەدەم ھر کس بی( کــدا برنــد کاتژممــاوەی چ ــت، لو
. ئوەی دەربــارەی بنمــا و تکنیککــانی شــانۆ دەیــزانم، فــری بــکم
، )بم دواتر کاری پرۆڤ و پـراکتیک، ک ب تنھـا جبجـ ناکرـت

ڕیژیسۆریش لم ھاوکش چەدا دەبت سـنوورک بـۆ گومانکـانی 
ــــت، ل ھمــــان کاتــــدا ئو گومــــان نشــــارت ــــۆ خــــۆی دابن وە و ب

ئو کسـی، ک بردەوام ل (ڕیژیـسۆر . ئکترەکانی ئاشکرا بکـات
ھرشــکردندای، پاشکــش دەکــات، ھــانی ئکترەکــانی دەدات، خــۆی 
دەدات بدەستوە تا بابت درامییک، ب سربسـتی ڕەوتـی خـۆی 

ڕیژیسۆر درک (، ھروەھا بروک ئاماژە بۆ ئوە دەکات )وەردەگرت
 ک پشکوتنی ھر دەقـک ھنگـاو ب ھنگـاو ل کـاتی بوە دەکات،

 وە دەگـات، کوە لدەکـات؛ ئ شـوە و گشپ تکردندا دەچپرۆڤ
ھمـــوو کارــــک کــــاتی خــــۆی ھی و ھــــونری ئویــــش ھــــونری 

یو ســاتانوەی ئدەرەوەی ). ناســین ــت، ل کی دەوــروک شــانۆی ب
ـــان ـــۆمیتیی جیاوازەک ـــووری و ک ـــوژا کولت ـــام لگڵ ت وە م

ــۆڤ بکــات، بم ئوەی لم کتــبدا، ب شــوەیکی ڕاســتوخۆ  م
ھر لم بنماییـــشوە بم . ی)ســـیکۆدراما(خـــۆی تیـــا دەبینـــتوە، 

ئوەی مـن مبسـتم ل : "شوەی باسی شانۆیکی پویست دەکـات
شانۆیکی پویست؛ ئو شـانۆیی، ک جیاوازییکـانی نـوان ئکـتر 

ــایکی و بیــ ــا پرســیارکی پراکتیکــی و کــردەیی، نک بنم نران تنھ
  ". پرنسیپیار

بۆ ئوەی ل شانۆیکی مردوو دووربکویـنوە، ل پـش ھمـوو 
 وە، بتو خووەکانی خۆی پاک بکر شکل ر لکتت ئکدا دەبشت

ــای ئوەی دەبــت بتواوی ئــازاد بکرــت ڕیژیــسۆر یــارمتيی . مان
ــــار ــــدات و ئو ب ــــت، ک ل دەق و ڕەوشــــی ب نقــــۆ بخو ودۆخی ب
ــات ــان ڕوون . شــانۆنامک بگ ــرفت ھونری ــۆ ئوەی ئم گ ــروک، ب ب



 

بکـــــاتوە و ل پرۆســــــ شـــــانۆییکاندا ب شــــــوازکی فلــــــسفی، 
ئستاتیکی و کردەیی بنمایکی تیۆریان بۆ دابژت، ب شوەیکی 

ھر لم . اتوەپراکتیکـی خــۆی ب گفتوگــۆیکی قـوووە پابنــد دەکــ
دەروازەییشوە دەیوت لکۆینوەیکی شیکاری ورد بۆ ھونری 
نوانـــدن و نوانــــدنی ئکــــتر، وەک تــــوخمکی شــــانۆیی و الینکــــی 

  .گرینگی کۆمڵ بکات
 ر لکـتر ئگژیـان، ئ ک لوازشـ ت شانۆ بکـاتوبروک دەی

ــرۆز ب ــت و ل الی گرۆتۆڤــسکی پی ــت، الی کرەیــگ ســووپر ماریۆن 
ــی  ــت ئوە بزانــت، ک ل چق م دەبب ،الی بــروک مــرۆڤ وە لئ

کــــداییو ملمالن ــــشو . ک و گفتوگــــۆی ــــ شــــانۆ شــــونی ملمالن
ناوەندکی گرینگی ئزموون کردەییکـان، مبسـتیش ل ڕاگـوزاری 
ل کاتی پرۆڤکردنیشدا، ھروەھا مبسـتیش ل مشـقکانی تـریش 

کر شتھ میششانۆی مردوود: ھ وە لتوووربک. 
ــــاریس و بتواوی  ــــۆ پ ــــوزایوە ب ــــدەنوە گ ــــروک، ک ل لن ب
بریتانیــای ل دوای خــۆیوە بجھــشت، بــۆ ئوە نبــوو ل پــاریس 
ــشکش  ورە پکی گــد نمایــش وەک ڕیژیــسۆر بردەوام بــت و چن
بکـــــات، بکــــــو تـــــا لگڵ کۆمــــــک ئکـــــتر، ک ل ھر چــــــوار 

 دونیاوە ھاتوون ل نھنییکانی ئو ھونرە بکۆتوە، کیشوەرەکی
بدوای ئو شـانۆیدا بگڕــت، ک ب بــوای ئو . ک بـوای پیتــی

ــدۆزرتوە ــت ســرلنوێ ب ــووە و دەب ــشوە . بــزر ب ھر ل پاریسی
گشت ھونریی دوورودرژەکانی بۆ ئفریقـا و ئـران و ھندسـتان 

بــروک ھوڵ . تۆلــۆژی دەخوقنــتدەســت پــدەکات و شــانۆیکی می
دەدات لم شانۆ میتۆلـۆژییدا ڕۆژھت و ڕۆژئـاوا ل پرۆسـیکی 
شـــــانۆیدا پـــــکوە ببســـــتتوە، گرینگتـــــرین برئنجامکـــــانی ئم 



 

ــدەکان و مھابھاراتــادا  ــسی بان گشــتانیش ل ئۆرگاســت، کۆنفران
  .برجست دەبن

ن ڕادیکـای خۆیمـان بروک لم کتبیدا، دووبارەی ئو بۆچـوو
بۆ دەکاتوە، ک شانۆ دەبت ھمیش ل لکۆینوەیکی بردەوامی 
ـــت  ـــد و چـــۆن شـــانۆکار دەتوان ـــا چن ـــت، ت ـــدا ب ســـنوورەکانی خۆی
دابـــونریت دیاریکراوەکــــان تپڕنــــت و شــــتکی تــــر ل دەرەوەی 

ئگر کـاری شـانۆیش ئو . ھموو بنما باوەکـانوە دروسـت بکـات
یچـــککـــی ڕڕۆتین ـــن ـــت، ئوە ھمـــوو کارەکانمـــان دەب گروەرن 

  . بەنگی دووبارەکراوە
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ەھـا بــۆ نمــوون ھنـانوەی ھنــدک ل گوتکــانی بــروک ب ھرو

دەســتکارییوە ســوودم ل وەڕگــان کــوردییکی پــشەو حــسن 
 . وەرگرتووە) شونگی بتاڵ(

  
  



 

  
  
  
  
  
  

  وشی کۆتایی
  

ئگر ســد ســاڵ لموبر ســتراکتور و فــۆرمی ھــونری شــانۆ 
ی لســـر دەســـتی شـــانۆکارکی وەک گـــوردن گرەیـــگ گۆڕانکــــاري

 وەوە بری ڕیــژی لــت و ھــونردا ھاتبســی بڕەتــی و ڕادیکــابن
شوەیکی پراکتیکـی و کردەیـی و ئـستاتیکی، ل دەرگـایکی گلـک 
فراوانوە پی نابت نو فۆرم و چمککانی مۆدرنوە، ئوا ل الی 
پیــتر بــروک ل بنماکــانی پۆســت مــۆدرنیزموە دەگڕیــتوە بـــۆ 

  . پانتایی بۆشکان
: لنـــوان ئم ســـد سایـــشدا شـــتگلکی گرینـــگ ڕوویـــان داوە

کرەیـــگ، ستانیسالڤـــسکی، مایرھۆــــد، پیـــسکاتۆر، برـــشت، ئــــارتۆ، 
ــۆدرنی ھــونری  ــک م ــروک، گشــیان بو چم ــسکی و ب گرۆتۆڤ

فـــۆرم، ئـــستاتیکا و . شـــانۆ، ل ڕووی تیـــۆری و پـــراکتیکوە، داوە
اکــــشانکی گورە و فلــــسفی ھــــونری شــــانۆ ل ھکــــشان و د

بگومـان بـازنی گشـی شـانۆ ب بـروک کۆتـایی . بردەوامدا بووە
نــــــایت، بم بـــــــروک لم ڕەوتدا گرینگییکـــــــی گورەی ھی و 

یوە ھر ڕەوتی شانۆی جیھانییسسنووری بکی بژموونھ .  
کرەیــگ ل لنــدەنوە ھنگاوەکــانی دەســت پــدەکات و ھر زوو 

ــتوە، ب ھمــان دیــدە شــانۆییکی  و دەبــادا بــ ب ھمــوو ئوروپ



 

 رییـــــدەکات و کـــــاریگوە دەســــت پنـــــدەنل وە بـــــروکیش لشــــ
شـــانۆییکی ب شـــوەیکی بھـــز، نک لســـر ئاســـتی ئوروپـــا، 

  . بکو ل تکای جیھاندا دەردەکوت و ڕەنگ دەداتوە
یدە د) پانتایی بۆش(و بروک ب ) ھونری شانۆ(کرەیگ ب کتبی 

کرەیـــگ . ئـــستاتیکییکیان بـــۆ شـــانۆیکی جـــوودا فـــۆرمل دەکن
ھروەک بــــروک دەگــــوزتوە بــــۆ پــــاریس و پــــاریس دەبــــت دوا 

  . وستگی ژیان و پرۆژە و برھمکانی
ئم کتبیش، ک ل کرەیگوە دەست پـدەکات، دوای سـد سـاڵ 

ییکانی ب بروک کۆتایی دت، بم گشی ھونری شانۆ، پیوەنـد
بیــــنر و نمــــایش، فــــۆرم و ئــــستاتیکا، ھــــونری نوانــــدن و ڕۆــــی 
 ت و لبـــــروک کۆتاییـــــان نـــــای ری ڕیـــــژی بڕیژیـــــسۆر و ھـــــون

شــــانۆ ھــــونرکی زینــــدووە و لســــر . گشــــیکی بردەوامــــدان
 میـشران دروسـت بـووە و ھکی دینامیکی بینیوەندییماکانی پبن

ندەی ھونری شانۆ کۆن و ل ل ئستادا دەژی، ھیچ ھونرکیش ھ
ــــی ــــوێ نی ــــدا ن ــــان کات ــــونرەی، ک بردەوام ل . ھم شــــانۆ ئو ھ

وەدایبووننو .  
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  .١٩٧٩دار الفارابی، بیروت . ترجم شریف شاکر) مقاالت
ــد بریخــت، نظریــة ألمــسرح ألملحمــی، تــرجم د -٤ جمیــل . برتول

  . لبنان-نصیف، عالم ألمعرفة، بیروت
ە ســـامی    المـــسرح و قـــرین، آنتونـــان آرتـــو، تـــرجم، الـــدکتور-٥

  . القاھرە١٩٧٣أسعد، 
کمال قاسم . د: کی، جیرزی، نحو مسرح فقیر، ترجم کروتوفس-٦

للطباع ١٩٨٢بغداد، -نادر، دار الحری.  
ستیان، الدراما الحـدیث بـین النطـری و التطبیـق، تـرجم، . ل.  ج-٧

. منشورات وزارە الثقاف فی الجمھوری العربی السوری. محمد جمول
  . ١٩٩٥دمشق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ووسرل برھم بوکراوەکانی ن  
  
ـــۆینوە -١ ـــدا، لک ـــۆر و پراکتیک ـــوان تی نـــدوتیژی ل شـــانۆی تون
١٩٨٨.  
گوتاری ئزموونگری ل ڕەوتی شانۆی کوردیـدا، لکـۆینوە -٢
١٩٩٥.  
ـــــارت و -٣ ـــــوان ڕاینھ نـــــایی ل ســـــتریندبری و ســـــۆناتای تارم

  .، دەزگای سردەم، چاپی کوردستان٢٠٠١بریماندا، لکۆینوە، 
ـــــارت و ســـــتریندبری و ســـــۆ-٤ ـــــوان ڕاینھ نـــــایی ل ناتای تارم

  .، چاپی سود٢٠٠١بریماندا، 
ـــدا، لکـــۆینوە، -٥ ـــروک ل شـــانۆی ھـــاوچرخی جیھانی پیـــتر ب
  .، دەزگای سردەم، چاپی کوردستان٢٠٠٣
ـــدا، لکـــۆینوە، -٦ ـــروک ل شـــانۆی ھـــاوچرخی جیھانی پیـــتر ب
  .، چاپی سود٢٠٠٤
 ڕەوتـــی شـــانۆی شـــانۆی ســـودی، ھوـــست و تـــوانین ل-٧

  .٢٠٠٦سودی ل سرەتاوە تا ئمۆ، لکۆینوە، دەزگای ئاراس، 
ــــۆرن، -٨ ــــگ، شــــانۆنام، نووســــینی الش ن ــــ دەن مۆســــیقای ب

وەرگان ل سـودییوە، دەزگـای ئـاراس، زنجیـرەی شـانۆی بیـانی، 
٢٠٠٧.  
ــــۆرن، -٩ ــــگ، شــــانۆنام، نووســــینی الش ن ــــ دەن مۆســــیقای ب

  .٢٠٠٧ چاپی سود، وەرگان ل سودییوە،
ھارۆد پینـتر، ژیـان و شـانۆ، لکـۆینوە، ل بوکراوەکـانی -١٠

  .٢٠٠٩گۆڤاری شانۆی تیپی شانۆی ساالر، 
شانۆی سودی، لکۆینوە، ل بوکراوەکانی گۆڤاری شانۆ، -١١
٢٠١٠.  



 

  .٢٠١٠ل کالسیکوە بۆ مۆدرن، لکۆینوە، ڕەنج، -١٢
ئریــک ئۆدنبــاری، وەرگانــی ل چـین، شــانۆنام، نووســینی -١٣

  .٢٠١٠سودییوە، دەزگای ئاراس، زنجیرەی شانۆی بیانی، 
س شانۆنام، نووسینی الش نۆرن، وەرگان ل . ترمیناڵ-١٤

  .٢٠١١سودییوە، دەزگای ئاراس، زنجیرەی شانۆی بیانی، 
دەزگــای . پانتــایی بــۆش و دەروازەیک بــۆ شــانۆیکی جــودا-١٥

  .٢٠١٣سردەم، 
ــــی بــــدەرەتان و -١٦ ــــانی مرۆڤک ئاوگوســــت ســــتریندبرگ، ژی

دەزگــای ســردەم، . نووســرکی ڕچشــکن، بیۆگرافیــا و ڕاڤکــردن
٢٠١٤.  
دەزگای ڕۆشنبیری جمال عیرفـان، . پڕینوە ب مرزەکاندا-١٧
٢٠١٤.  
ژان ژینیــی ئفـــسان و واقیـــع، دەزگــای ڕۆشـــنبیری جمـــال -١٨

 .٢٠١٥عیرفان، 
  ب سودی

وش و داھنــــان، لکــــۆینوەی شــــانۆ، دەزگــــای کاــــسۆن، ڕە-١
٢٠٠٨.  
  .٢٠٠٦ژیانکی تر، شیعر، دەزگای پیونیار، -٢
دوو کلۆ بفر، چیرۆکـی منـدان، وەرگـان ل کـوردییوە بـۆ -٣

  .٢٠٠١.   سودی
  


