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ــان وا ــرۆڤ ل ھمــوو چرکســاتکدا ل ژی ــیکدا، م قیعی
ھروەھا ھموو ،  نیننیھواسخۆ یان کترکوشتنسرقای یه

ھموو کاتی . ننابان دەرشی خۆیخواستی خۆشویستکاتک 
خۆیشیان بۆ ئوە ترخان ناکن، باسی شتی ژیران بـکن، 
بکو ئوان زیاتر خریکی نانخواردن، خواردنوە، چاوچاون 

ــاتنو گــوت ــا و تووڕەھ ــش ئوەی، ک _ نی شــتی بمان ئمی
دەبوای دەقک نووسرابا، ک . دەبت لسر شانۆ ڕوو بدات

مرۆڤکان بن و بۆن، نان بخۆن، باسی ئاووھوا بـکن و 
ژیان دەبت ڕک وەک ئوە وا . ریکی یاريی کاغزن بنخه

 وە بــن، کــک وەک ئر ڕکــانیش ھو مرۆڤ یھ ــت، کب
رە و . نھــو ــوو شــتک گرک ــت لســر شــانۆیش ھم دەب

ــان،  ھاوکــات ئاســان و ســادە بــن، وەک ئوەی ل خــودی ژی
خک لسر شانۆ ژەمکانی ڕۆژانی . خۆیدا، بو جۆرەن

خۆیان دەخۆن و لگڵ تپڕینی کاتدا بختوەر دەبن، یان 
 . ژیانیان وران دەبت
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  سرەتایک
  

ـــۆ الی خـــۆی چـــخ ـــی گورە ب ـــو ھزک ـــش وەک ف ھمی
 ــــوە، شــــانۆم ل ــــانم جــــوانتر بینی ــــدا ژی ــــشاوم، ل چخف ڕایک
چخفــــــدا ب شــــــوەیکی تــــــر دۆزیــــــوەتوە، ک الی ھــــــیچ 

چـخف، بـۆ مـن، . مـدیوهشانۆنامنووسکی تر بو شوەی نه
ئو سرەتای بوو، ک ھمیش دەگڕـموە سـری و شـتکی 

ب ژیـــان لـــوە فـــر دەبـــم، دیـــدکی تـــرم پـــ تـــری ســـبارەت 
چخف بـۆ . خشت و زیاتر ل شانۆ و ڕۆی شانۆ دەگمبهده

من ل زۆر ڕووەوە ل شکسپیر گورەتـر، یـان ھاوشـانی ئو 
بووە و وەک دوو ھزی گورە پرۆسـی شـانۆیان دەومنـد 
ــ ئوان  ــدووە، ک بب ــۆ شــانۆ خوقان ــان ب کــردووە، دونیایکی

ـــــشتن زەحـــــمتلشانۆ ـــــا . گی ـــــشدا چـــــخف ت لگڵ ئوەی
ساکانی جنگيی جیھانی دووھم لسر شانۆکانی ئورووپا 

ــا الی چنــد شــانۆکارکی زۆر ب کمــی نمــایش کــراوە و تــه نی
دیاریکراویش ناسراو بووە، بم لدوای جنگ و بتایبتییش 

 وە، چخف ب شـانۆکانی ئورووپـا ئاشـنا١٩٥٠لدوای سای 
ــــتوە ــــازە دەدۆزر ــــشوەرکی ت ــــت و وەک کی ی . دەبســــا ل

شــــــانی شکــــــسپیر، گرنگتــــــرین یــــــش بدواوە، شــــــانبه١٩٦٠
ـــووە، ک ب بردەوامـــی لســـر شـــانۆکانی  شـــانۆنامنووس ب
ـــــراوە و  ـــــشکش ک وەی جـــــوداوە پـــــدن ـــــا، ب خون ئورووپ

  .دایهوهھمیشیش ل نوبوونه



 

یـــــۆردا ڕاڤ چـــــخف ھرگیـــــز پرســـــ ئدەبییکـــــانی ل ت
 و بـــوون و نکـــاری ئ کـــان، نتیۆریی لســـکـــردووە و من
ســرنجی ئویــان ڕاکــشاوە، بم ل نوەنــدی نووســینکانیدا 

ئو شـــــتی : توەھمیـــــش پـــــداگريی ل گرفتـــــک کـــــردووه
ھاوچرخکانی خۆی ب ئدەبی ڕیالیزم ئاماژەیـان بـۆ دەکـرد، 

 ل ژیــــان نزیــــک چیتــــر بــــۆ ئو باســــی ل واقیــــع ندەکــــرد و
ندەبووەوە، بکو لنو چند دابونریتکدا، ب تواوی چقـی 

جۆرکی تر ل نووسین بۆ ئوەی سـرلنوێ واقیـع . بستبوو
ل ڕیـالیزمکی تـری ھونریـدا ڕەنـگ بـداتوە، بـۆ ئو پویــست 

ــــوو ــــا و . ب ــــۆ بنم ــــوو ب ــــردی، گڕانوە ب ئوەی چــــخف ک
ــــانی ســــاکارییکی قــــووڵ،  ــــارکردن ل شــــت ئگرەک خۆڕزگ

زیادەکـــان و قووبـــوونوەیکی جیـــاواز بنـــو بنماکـــانی ئو 
ســاکاريیش ل نووســیندا شــتکی ســانا و ســاکار . ســاکارییدا

 ،یبـــووە و ھنگی خـــۆی ھۆزی و ئاســـتکـــو ئـــابـــووە، بن
ــایبتی ئو زمــانی دەبــت دەربــی ئو واقــیع، ھاوکــات  بت

 دەبـت شـتکی دروسـتکراو و ئامازکی سـاکاریش، زۆر جـار
یی چخف گرتی بر بـۆ دۆزیـنوەی ئو ئو ڕگه. ب گیان

ــانی  ــدنی دابونریتک ــاین و تکان ــاکكردنوە و دام ســاکاریی، پ
ئو ڕیالیزم بوو، ک فۆرم و شوازەکانی بنمایکی بھزیان 

چخف پی وا بوو، ئو ڕیالیزم . ل ئدەبی ڕووسیدا ھبووە
  . ر گوزارشت ل واقیعیتی ژیان و ژیانی ڕۆژان ناکاتچیت

ـــــــخف ســـــــرەتا ل ســـــــاکانی  وە، ب ١٨٨٩ و ١٨٨٨چ
 و ڕیـالیزمکـی نـوێ و جـودا بـۆ ئکنیککانی تـوانيی تچیرۆک
بـــدۆزتوە، ک لنــــو وردەکــــاریی ڕووکش و ســــاکارەکانی 
دیــــــوی دەرەوەی شــــــت ڕواتییکانــــــدا، شــــــت گوھری و 

 چیرۆکــــه لــــه. بــــدۆزتوە و برجســــتیان بکـــاتقووکـــان 



 

ـــه ـــدیایکی پـــ ل کورت ـــ ل خنـــدە و کۆمی ـــدا، تـــۆنکی پ کانی
ـــــار دەھنـــــت، ئم  ـــــک بک از و میتودـــــام ـــــین، وەک ئ پکن
 ریتدابـون ک بـۆ خۆدەربـازکردن لفۆرم تش دەبکۆمیدیای

ئم چیــــرۆک کــــورت . باوەکــــان و داھنــــانی متــــودکی نــــوێ
و ســـــاتیران، تنھـــــا ڕەخـــــن نبـــــوون ل مســـــل کۆمیـــــدی 

کۆمیتییکان، بکو توانج و گـاتوگپیش بـوون ب ھـونر 
و دەمدەبی ئو . و ئ نژارە، زەردەخپ ف دەیتوانی لخچ

ل پکنینــــــیش جۆرــــــک ل پژارە دروســــــت بکــــــات، ک لم 
ر ھاوکـش دژ بیکدا ژیـان تــاکی ھژاران و ھنـدک جــا

ڕەشبینيیکی وای دەخوقان، ک  ل قوویی برگ کۆمیدی و 
ــین ــازاری پاوانکــانی ببین ــانی پــ ل ژان و ئ . ســاتیرەکیدا ژی

مــن وای دەبیــنم، ئگر ئرکــی ئدەب لنــو : (چــخف دەــت
 نھـــــــا لت ،یھ بــــــووەدا، ککک مــــــوو ڕســــــواییو ھئ

 ڕەتکردنوەی خودی دا بت، کوات ئم"مرواری"دۆزینوەی 
دەبرە، چونکــه. ئھــون دەب، بـۆینــای ژیــان وەک خــۆی  ئو

یوەی ھنھــــــا . دەکــــــات، وەک ئت دا، کتو حــــــال واتک
دۆزرابتنوە، ئوا ئدەب ئرکی خۆی لدەست " مرواريیکان"

ــــن، ). داوە ــــە لو کســــانی، ک دەژی ــــاکی چــــخف پ دونی
ـــــرن،  ـــــ ئوەی ھســـــت ب ھاوســـــرگیری دەکن و دەم بب

ـــــت ـــــان بکر ـــــوونی ژی ـــــان ئو . تپڕب ـــــارەکتران خۆی ئم ک
بنــــدیخانی نــــابینن، ک تیایــــدا زینــــدانی کــــراون، ک ژیانیــــان 

نینکمان کاتدا پھ و ل تراجیدیای . ە لپ کژیان کۆمیدیای
ئمیــش ئو مســالنن دەبــت تیۆریــان بــۆ بکرــت و . ئــازار

  . یان ل دووتوی دەقکانیوە بۆ بکرتخوندنوەی ڕەخنی
لمژە خونی ئوەم ھبووە ب کتبـک زیـاتر ل چخفـدا 

شـی  قووڵ ببموە، مودا و بنما و سـتراکتورە ھـونرییکی



 

یــشم دەخونــدەوە، چنــدە لســر -، چنــدە چــخفوهمــهبکــه
شـــانۆکانی دونیـــا دەقکـــانیم دەبینـــی و چنـــدە لم نووســـرە 

بووموە، گرنگی و گرانيـی ئو پرۆژەیشـم زیـاتر بـۆ نزیک دە
ئم کتــبی بردەستیــشتان لکــۆینوەیکی . ڕوون دەبــووەوە

شیکاری نیی سبارەت ب ژیان و دونیا و برھم زۆرەکـانی 
چیرۆککانی، شانۆنام ڤۆدڤل و یکپردەییکـانی و : چخف

وک بــۆ دواتــریش شــانۆنام درژەکــانی، بکــو ھوکــی بچــو
ئاشنابوون ب دیدی شانۆیی و خوندنوەیکیش بۆ ھر پـنج 

نورەس، خا ڤانیا، س خوشک، بـاخی : شانۆنام گورەکی
، ک ل تمنی )پالتۆنۆڤ(گالس، ھاوکات یکم دەقی درژی 

ئم کتب ھوکی بچووکی من بۆ . بیست سایدا نووسیویتی
یــدە ھونرییکــانی ئم پــنج ڕوونکــردنوەی مودا بــابتی و د

دەق و دەستنیشانکردنی بنما سرەکییکانی؛ ڕۆنـانی درامـی، 
ھــزر، ئتمۆســفر، ھاوکــات ئو بھایــانی چــخف بدوایانــدا 
ــونری  ــانی چــخف ل ھ ــاریی بنڕەتیی دەگڕا و ئو گۆڕانک

ــدا کردوونــی ــی شــانۆی جیھانی ئم لکــۆینوەی، . شــانۆ و دەق
یکی وردی دەقکــــــــــانی چــــــــــخف و چنــــــــــدە شــــــــــیکاری

ـــارەکتر و  ـــانی درامـــی و ک ـــدنوەیکی ھمالینی ڕۆن خون
ڕووداوە، ھنــــــدەیش دەروازەیکــــــی برینــــــی ڕەخنیــــــی و 
 ک، کر و ڕیژیـسۆرکـتمـوو ئبـۆ ھ کی گرنگیشیاریدەدەر

ــانی چخفــدا بــکن ــی ھر . دەیانوــت کــار ل دەقک وەرگان
خی چورەکگ وە بۆ کوردی -فچوار دەقڕووسیی یش ل

دا، ل -و بوکردنوەیــان ل پــرۆژەی زنجیــرەی شــانۆی بیــانی
دەزگــای ئــاراس، چنــدە ھــانی ئم نووســینی داوم، ھنــدەیش 

خۆشکر و سـرچاوەیکی گرنـگ و سـرەکيی نووسـینی ڕگه
ببــ بــوونی ئم . ئم کتــب بــووە و ئاســانکاريی بــۆ کــردووم



 

دی، ئم کتـــب بھـــایکی ئوتـــۆی دەقـــانی چـــخف ب کـــور
  .  ندەبوو

ەوە بــــۆ بــــاخی -لم کتــــبدا، بش ب بش، ل پالتۆنــــۆڤ
ی شـانۆنامنووس دەبینـین؛ تنـانت -گالس، گشی چخف

ــنوە ــک دەبی ــشوە نزی ــدک شــتی ورد و کۆنکرتیي ــۆ : ل ھن ب
ـک )دوکتـۆر(نموون ل ھموو دەق شانۆییکانیدا کارەکتری 

-گ ل دوا دەقی، ک ھیچ دوکتۆرکی تیا نیی، چخفھی، ج
ــۆ ونــاکردنی ئم  ــوونی خــۆی، ب ــشک ســوودی ل ئزم ی پزی

ــووە ــدا . دوکتــۆران وەرگرت ــر، ک ل ھمــوو دەقکانی شــتکی ت
ــاوە، تقکــردن، ل ھمــوو  گڕاوەتوە ســری و بکــاری ھن

ووەوە  دەقکانیدا، جگ ل دوا دەقی، تقی تیـا دەکرـت، لم ڕ
ئگر : (گــــــوتیکی بناوبــــــانگی چــــــخف ھی، ک دەــــــت

تفنگـــک ل ســـرەتای دەقـــک ب دیـــوارەکوە ھواســـرابت، 
دا )سـ خوشـک(بم ل ) دەبت ل کۆتایيدا تقی پـ بکرـت

 ــت، لدەب قدەنگــی ت مــان لدەرەوەی شــانۆوە گو نھــا لت
ــالس ــاخی گ ــدە دا ب ھــیچ شــوەیک تق ناکر-ب ــت، ھرچن 

ــــت ر شــــانۆ دەبینرســــــــیش ل ــــواری ب . چک ئگر مرگ ب
چخف بدای، لوان بوو باخی گالس، ک ن پزیشکی تیای و 
ن تقیــشی تیــا دەکرــت، ســرەتایکی تــر بــوای بــۆ ھــونری 

ورەیرە گم نووسنووسین الی ئشانۆنام .  
ــنی دایک-ل ھمــوو دەق شــانۆییکانی چــخف ــی دا و ک

نگتیڤ، دایککی خراپ ھی، چـخف خـۆی بـاوککی خراپـی 
ھبووە، بم دایکـی کسـکی میھرەبـان بـووە و پوەنـدییکی 

زینیـدە (دا کارەکتری -ل ئیڤانۆڤ: باشی ب دایکیوە ھبووە
دایکــی ساشــا، ھنــدە ڕەزیــل و چــاوچنۆک، قرزی ) لبــدیڤی

 ھدەگرتوە، ل خا تازەزاواکی ل پارەی مارەیی کچکی



 

 و گـوێ نـادات ب رقاماناوە سـشتی ب ڤانیادا، دایکی ڤانیا ب
دا، ئرکادینــــا، ک -خم و ئازارەکـــانی کـــوڕەکی، ل نورەس

ــاتر پابنــدی دایکیتــی، بم -کنــستنتین ــا زی ی کــوڕی ل نین
ل . ئو کوڕەکی نابینت و ھندک جار گاتیشی پـ دەکـات

ا، دەکرـت ناتالیـا، وەک دایککـی ببزەیـی ببینـین، س خوشکد
ک تنھا بیـر ل خـۆی دەکـاتوە و منـداکان وەک چکـک دژ 

یـشدا، -تنـانت ل بـاخی گـالس. ب مردەکی بکار دەھنـت
وــــنی دایککــــی خۆویــــستمان ھی، ھرچنــــدە وــــنک لم 

ندە ئاشکرا نییدا ھو پـا. دەقیا، ئفـسکی لوبۆڤ ڕنمرە ک
ــۆ  ــ بکــات ب ــا ســفری پ ــات، ت ــراوە، دەب ــای کچــی دان ــۆ ئانی ب
پــاریس بــۆ الی دۆســتکی، ک ئانیــا خــۆی ئو پــارەیی زۆر 

ویستپ .  
ــدە چــخف ب کــورتچیرۆک دەســتی ب نووســین  ھرچن
 ،رەیم نووســـکی گرنگـــی ئزمـــوونم شـــانۆ ئکـــردووە، ب

ییوە دەستی پـ ھروەک چیرۆک ل سرەتاکانی ژیانی ئدەب
ـــردووە و ل شـــانۆوە  ـــکوی شـــانۆ ک ـــی ت ـــردووە، چیرۆک ک
 کی قـووڵ لوەیشـ کـانی بکانی نووسیوە و چیرۆکچیرۆک

ئم ئــــــاوتبوونیش ل . ســــــتراکتوری دەق شــــــانۆییکانیدان
ــــــدەی  ــــــووە، ھن ــــــارەبوونوە نب ــــــرۆک و شــــــانۆدا دووب چی

یدا ب ژیـانکی کارەکترەکانی نو چیرۆککانی، ل شانۆنامکان
تـــرەوە دەرکوتـــوون، خـــودی چیرۆککـــان بـــوون ب شـــانۆ و 
شانۆ لنو چیرۆککانیدا گشی کـردووە و بـوون ب شـتکی 

زۆر جار ئوە دووپات دەکـرتوە، ک کـۆی برھمکـانی . تر
ی گورە ئامـــاژەی بـــۆ دەکرـــت، )ڕۆمـــان(چـــخف وەک یک 

 ـو دەقن توتـوونکـانی کوە، پریـشکی چیرۆککانییشــانۆیی



 

زۆر جاریش ب شوەیک ل شوەکان چیرۆککـانی بـۆ شـانۆ 
  . ئامادە کردوون و لسر شانۆکان لدایکبوونتوە

 کــــانی، بچیرۆک راورد بکان بشــــانۆیی نووســـینی دەق
شونخونی و ئـازارکی زۆر و گڕانکـی بردەواموە لدایـک 

ت ســر ڕەوشــی ووهبــوون، ک زۆر جــار کــارکی خراپــی کــرد
ھنـــــــدک لو بــــــــوایدان، . تندروســـــــتيی ئم نووســــــــرە

دا لسـر ١٨٩٧ل سـای) نورەس(نووشوستی یکم نمایشی 
ــــه ــــاری ئو خونب ــــسکی، ھۆک ــــهشــــانۆی ئلکسندەرنی  ربوون

بردەوامی چـــخف بـــوو، ک تـــا دوا ڕۆژەکـــانی ژیـــانی لـــی 
  . نبووەوە

ــه ــهچــخف ھر ل دەق ی ــانیوە بدوای ییــه ردهکپ کورتک
فۆرم و شوازکی نوـدا گڕاوە، ئم فۆرمیـشی ل سـرەتادا 
ــوان شــوازە  نک لــاوازیی ــش جــۆرە جی ندۆزیــوەتوە، ھمی

گڕان بدوای شـوەی . تازەکان و ناوەڕۆککی کۆنـدا ھبـووە
تــازە، کــارەکتری جــودا و ئــامازە جیاوازەکانــدا، پوەنــدییکی 

ــ ــی ب بھــا و دی ئم گڕانی . دە تازەکانیــشوە ھبــووەگرنگ
 ف لخیتانی دارسـتان(و ) ئیڤـانۆڤ(و ) پالتۆنۆڤ(چەوە )شـ

دەســـت پـــ دەکـــات، ھروەھـــا تنھـــا ھوکـــیش نبـــووە بـــۆ 
ــــووە بدوای  ــــو گڕان ب ــــازە، بک ــــنوەی شــــوازکی ت دۆزی

ھر زوو ) پالتۆنــۆف. (ڕاســتگۆیی و بھاکــانی ھــونر و ژیانــدا
ــــت  نوت دوا(دەدڕــــکڕ کی زۆر و بمــــاوەی ی مردنــــی ب

ــتوە کی دەدۆزریر )نوســخســردەوامــی کــار لب م بب ،
ــــــانۆڤ( ــــــش ) شــــــیتانی دارســــــتان(و ) ئیڤ ــــــاتوە، ھمی دەک

دەگڕـتوە سـریان، ئامادەیــان دەکـاتوە، گۆڕانکارییـان تیــادا 
خـــا (دەکـــاتوە، ســـرلنوێ دایانـــدەڕژتوە و ل ئنجامـــدا 

ـــا ـــت)شـــیتانی دارســـتان(ل ) ڤانی ـــک دەب ئم ھو . ەوە لدای



 

ــــ ــــخف انبردەوام ــــاخی (ی چ نورەس، ســــ خوشــــک و ب
برھم دەھنن و چخف لم دەقانیدا، ماناکـانی ئو ) گالس

ــــــدنی ئو دەق شــــــانۆیی گوراندا  گڕان ھــــــزریی ل ئفران
 بــــۆ ١٩٠١چــــخف ل نامیکیــــدا، ک ســــای . دەدۆزــــتوە

ئـــستا ھســـت بوە دەکم، ک : ( نووســـیوە، دەــتیگــۆرکی
 وەیو شــــــر بوەوبک بنووســــــم، لوەیشــــــ ب ویــــــستپ
نمنووســـیبت، ئمیـــش ســـبارەت ب مســـل کۆنکـــان نـــا، 
بکــو دەبــت ب شــوەیکی تــر ســبارەت ب شــتگلکی تــر و 

، ئمیـش ئو دیـدە ھمیـش )لپناوی مرۆڤکی تـردا بنووسـم
بووە، ک چخف ل پراکتیکـدا کـاری  ل گۆڕانکارییهبزۆز و پ

  . لسر کردووە
چخف ھر ل چیـرۆک سـاتیرە تنزئـامزە کورتکـانیوە 

ی ڕووسیدا گهل ھوی ئوەدا بووە بنو واقیعی ژیانی کۆمه
 و واقـیعو ئازارەکانی مرۆڤی ئ شک خوارەوە و ل تڕۆبچ

ــا. بگــات ــان ئو ھر زوو، ل ژی ــانوە، لو ژی نی ڕۆژانی خۆی
 نــــدەروەر و تونــــدوتیژە گکــــسان و نــــادادپخت و نایســــ
. گیــشتبوو، ساتیرەکانیــشی برھــستییکی ئو واقــیع بــوون

چخف خونی ندەبینـی، دەیویـست برھمکـانی گوزارشـت 
لو واقیع و مرۆڤکـانی بکـات؛ کسـانی خۆویـست، بزربـووی 

دک جار بباک، ڕەشبین برامبر ب ئـستا ژیانکی بمانا، ھن
و دواڕۆژ، بکـــار، ببـــ ڕوتـــووش و دەســـکاری و دروشـــمی 

  . بریقدار، پاوانکانی پک دەھنن
چخف ھوی ئوەی ندەدا، لم واقیع سخت گندەدا 
ونــای مرۆڤـــی بچـــووک بکـــشت، ئو نیدەیویـــست ڕەوشـــی 

و باســـــی ئو ژیـــــانی مرۆڤـــــی بچـــــووک بـــــاس بکـــــات، بکـــــ
ل گورەیی مرۆڤ دەگرـت، ک  بربستانی دەکرد، ک ڕگه



 

چـــخف ب . کی بچـــووک بـــتســـکـــهوا ل مـــرۆڤ دەکـــات 
ــیتی پرەی  ــانی ئو واقیع شــوەیکی ڕاســتگۆیان، ل بنماک
پــ دابــوو، ئو شــتانی دەدۆزیــیوە، ک ل مرۆڤــدا بچــووکن، 

ــان ــدا، ک بچووکی ــاتوەلو ئامــادەبوونی مرۆڤ چــخف .  دەک
ـــایخ و ڕەشـــبینی  ـــان بب ـــاريی ئو ژی کـــاری لســـر گۆڕانک
. کارەکترەکانی ندەکـرد و ئوەی بـۆ خۆیـان بجـ دەھـشت

 بــــوو، کــــزی مــــرۆڤ ھوزە و ھ وی بکــــی پــــتوایو بئ
دەتــــوانن ژیــــانی خۆیــــان بگــــۆڕن، گورەیــــی لنــــو چپــــاوی 

ھر لم . ۆزنوەنایکسانی و سختيی ڕۆژگار و گندەیدا بـد
ــــایکی  ڕووەوە، ســــاکاری و ڕاســــتگۆیی ل گوزارشــــتدا، بنم
ــک  ف پخی چــورەکگ ــدن فــراوان و گرنگــی پرۆســ ئفران
 ــــالیزم ــــانی ئو ڕی ــــت، ســــاکاری و ڕاســــتگۆیی بنماک ندەھ
ــرۆک و دەق شــانۆنامکانیدا  ــدەی، ک چــخف ل چی تایبتمن

 ڕووی ئدەب و کــاری لســر کــردوون و دونیــایکی تــری ب
ڕاســـــتگۆیی ل گوزارشـــــت . توەشــــانۆی جیھانیـــــدا کـــــردووه

ھونرییکانــدا، ل خــودی ھــونردا بنمــایکی گلــک گرنــگ و 
ئوەی ل ھـــونردا : (پـــتو بـــووە بـــۆ ئو، لم ڕووەوە دەـــت
ل ھونردا ناتوانین ... برز و جوان، ئوەی ب درۆ قایل نابت

ت ل پوەندیی خۆشویـستییکانیدا، مرۆڤ دەتوان. درۆ بکین
ل سیاستدا، ل پزیشکیدا، درۆ بکات، دەتوانـت فـ ل مـرۆڤ 

ک زۆر جـــار -بکـــات، تنـــانت خـــودی خـــودایش فریـــو بـــدات 
ل .  بم ھرگیز ل ھونردا نـاتوانین درۆ بکیـن-ڕووی داوە

س دەستخردا کتڕھوننابر خشت ۆ و ل.(  
دەو زمـــوونو ئکی ئمف، وەک سیـــستخنـــدەی چـــم

تواو وای، یکیکـــــی ھــــــونريی چــــــ و ســــــراپاگیرە، لم 
ئزمووندا شانۆ، چیرۆککانی تواو دەکات و چیرۆککانیشی 



 

مودا ھزری و ھونری و کۆمیتییکانی نو شانۆنامکانی 
لگڵ ئوەیشدا دەتوانین بين، ک . قووڵ و ھمالین دەکن

نۆنامنووس ھکـی جیـاواز دەدۆزـتوە و ھـدی چخفی شا
 کشـــانۆیی ی پرۆســـشـــی خـــۆی دەکـــات، گشــــــدی گھ
 وە، لبـووننو رگـری، لب ل پ کیشگ ،فخی چشگ
دوورکوتـــنوە ل دابـــونریت کۆنکـــانی شـــانۆ، ل ڕـــساکانی 
شانۆی سردەمکی، تا ل کۆتایيدا بنمـا نـوێ و سـتراکتورە 

لم بوارەدا ستانیسالڤسکی و . زەکی بۆ شانۆ ڕۆ دەنتجیاوا
نمیــرۆڤیچ دانچنکــۆ، ک دەقکــانی ل شــانۆی ھــونری مۆســکۆ 
ـــی و  ـــان ل بردەوام ـــار گورەی نمـــایش دەکن، ڕۆکـــی ئجگ

  . گشی پرۆس ھزری و ھونرییکی چخفدا گاوە
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   دەروازەیک بۆ ناساندنی چخف
  وەک شانۆنامنووسک
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ــوان چــخف   بشــکن ل ١٩٠٤ -١٨٦٠شــانۆنامکانی ئنت

ــــه ــــدا، ئوەی جگ ــــیت ل شــــانۆی ئورووپی ــــی واقیع ی ڕەوت
، ک چـخف ل زۆر ڕووەوە واقیعیتـی یهوهگومانیش نیی، ئه

چـخف تـوانيی . انـدووەشانۆنامنووسکانی ئورووپای تپڕ
ئگر بشکی زۆری . مامیکی بابتيیان لگڵ واقیع بکات

ـــانی  ـــانی ژی ـــا بیۆگرافیاک ـــا، لســـر بنم نووســـرانی ئورووپ
ــوون ســتریندبرگ،  ــۆ نم ــان شــانۆنامکانیان داڕشــتبت، ب خۆی
ئوا چخف شانۆنامکانی وەک ئامازـک بـۆ گوزارشـتکردن 

ـــایبتی خـــۆی ـــوهل ژیـــانی ت ـــت، ندییـــه و پ نکـــار ناھکـــانی ب
ــه ــۆ گوزارشــتکردن ل خــودی بــوون ھروەھــا شــوازکیش ن ب

ـــابینی و بیـــر و . خـــۆی ـــخف دیـــد و دونی کارەکترەکـــانی چ
 ــانی ب ــاخن ڕوو، بکــو ئو کارەکترەک ــانی ئو ن بۆچوونک

ــارە ناتبــا و بــه بــدەنگی و زمــانی تنھــا لســر شــانۆ، ب گوت
ژەوە، بج دەھت، کارەکترەکانیشی چۆن ل جست و ئاما

ـــومژاوی،  ـــانکی تم ـــسف و زم ـــ فل ـــشتوون، بب ـــا گی دونی
ــکن و  ــاردانوەی ئوەی دەی ــست و ک وھ ڕوو، ل ندەخــر

ـــن، ڕه وەدەیـــگ دەدات ـــخف . ن ـــابتگلییی چ ـــام ب ئو م
لگڵ ھـــــــــونری درامـــــــــا و ونـــــــــاکردنی واقیعـــــــــیتکی، 

ـــی  ـــاوچرخی دەروازەیک ـــای ھ ـــوێ ب ڕووی شـــانۆ و درام ن
 ــی ــۆ نمــوون چــخف مودا دەروونی ــاتوە، ب ــدا دەک ئورووپی
 ــــۆ و پرســــ ــــدی گفتوگ ڕیالیزمییکــــانی کســــایتییکان و دی



 

گورەکان، ک سیما سرەکییکانی ڕیالیزمی شـانۆی ڕووسـی 
بوون و پابندی دەکردن ب کات و شونوە، ال دەبات، لبری 

سککی ژیــانی ڕۆژان، ل ئاســت جۆراوجۆرەکانیــدا ئوە گرۆتیــ
یکی نوێ بـۆ دیـدی چـخف، چ ل برجست دەکات، ک ڕگه

شــانۆی چــخف . شــانۆ و چ ل کورتچیرۆککانیــدا دەکــاتوە
 کی تازە بۆ شانۆ دەستی پیوە ئاڕاستول ک ،یو ئاستئ

  . کرد
)٢(  

ری مـژووی ئگر ئیبسن سرەتایکی نوێ و دەستپکی ت
شانۆ بت، ئوا بب ھیچ گومانک چخف سرەتایکی تـری 
شــانۆی؛ چــخف کۆتــایی ب قۆناغــک ل ڕۆمانــسییت ھنــا و 
 ورووپــــی داڕشــــت، کتــــی ئکی تریــــشی بــــۆ واقیعیمــــایبن

، ئاوگوســــت ١٩٠٦ -١٨٢٨ســــرەتاکی الی ھنریــــک ئیبــــسن 
و  ١٩٠٢ -١٨٤٠، ئمیــــــــل زۆال ١٩١٢ -١٨٤٩ســــــــتریندبرگ 

ــدابوو ری ھــسی ســ ــاتورالیزمی فرەن ــالیزم و ن . توژمــی ڕی
ــی ســمبۆلی  ــسن ھــیچ ونیک ــو ئیب ــۆ نمــوون، وەک چــخف ب
بسر ناوەڕۆک واقیعیکیدا ناسپنت، ھروەھا جیھانکمان 
بۆ برجست ناکات، ک لسـر بنماکـانی خـر و شـڕ، وەک 

ای کــش و ھــزە دەرەکییکــان ڕۆنرابــت، بکــو لســر بنمــ
  .ملمالن ناوەکییکان کاری کردووە

ــــــواری  چــــــخف، ھر ل ســــــرەتا براییکــــــانییوە ل ب
نووســینی دەق شــانۆییکانیدا، قــسی ئاســایی ژیــانی ڕۆژانی 
 ی ژیـــــــانی ڕۆژانم قــــــساننــــــاوە؛ ئکارھکنیــــــک بوەک ت
ــــــات ڕووکــــــاری  ــــــان برەوپــــــشوە دەبن، ھاوک ڕووداوەک



 

 دەخن ڕوو، گوزارشـــت ل ڕەوشـــ دەرەوەی کارەکترەکـــان
ناوەکییکان دەکن و پوەندییکانی کارەکترەکان ب یکتر و 

ئو ڕیـــتم مۆســـیقیی چـــە . ب ڕووداوەکـــانوە دەخن ڕوو
سمفونیئاســــای، ل دەق گشــــکردووەکانی دواتریــــدا زیــــاتر 

  . دەردەکوت و دەبت مۆرککی تایبت ب چخف
  

)٣(  
ـــاتر ل ســـد ـــۆرکی زی ـــسیم گ  -١٨٦٨ ســـاڵ لموبر مک

 ل یکک ل نامکانیـدا، ک بـۆ چخفـی نـاردووە دەـت ١٩٣٦
دەزانــــی ئــــوە چــــی دەکن؟ ئــــوە خریکــــی ئوەن ڕیــــالیزم (

ــوپت دەکن ــت. لت ــا وا ب گــۆرکی مبســتی ل !) ب دۆزەخ! ب
ـــــر و  ـــــوو، ک ڕەخنگ ـــــیت ڕووکشـــــ ب ـــــالیزم ئو واقیع ڕی

ئو نمایشانیشی ل سـاکانی . انیان دەکردبینرانیش چاوەڕو
دا لسر شانۆکانی مۆسکۆ و شـارەکانی تـری ڕووسـیا، ١٨٨٠

ل ڕووی ســــتایلوە پــــشکش دەکــــران، ب ڕیــــالیزم نــــاوزەد 
چــــخف وەک پزیــــشکک، چــــۆن ھر نخۆشــــک . کرابــــوون

ڕەوشکی تایبت و خودگرای بو نخۆش، سـیری شـانۆی 
نیانبوون ل کردارەکانی مرۆڤدا، ناتبایی دەکرد، نائارامی و د

و جیاوازی ل خستن ڕووی کسایتییکان و تواونکردن و 
پچانی دیالۆگکان، لو ڕیـالیزمی شـانۆ و ئدەبـی ڕووسـيی 

مکـــسیم گـــۆرکی ھســـت ب . ی ندەبـــووەوەئودەمدا جگـــه
ــــــت  ف دەکــــــات و دەزانخی چــــــنــــــدەکتمتایب ڕیــــــالیزم

ــانی ڕۆژان، ب ھمــوو شــانۆنامکا نی ڕووە ڕاســتقینکی ژی
 ســــترجــــری واقیعــــدا ب وردەکارییکــــانیوە، ل ئاســــتکی ت

ـــــات ـــــی مۆســـــیقایک ل . دەک ـــــخف وشـــــیک، دەنگ الی چ



 

ــــ ــــی لپ ــــاتن ژوورەوەیک ــــاوەڕواننکراوی دوورەوە، ھ  و چ
کارەکترک، بزارییکی کتوپ، دەنگک ل پشت پردەکانوە، 

ردنک، تاس و ئارەزووی کسک، خۆشویستییکی مائاوایيک
بــ ھیــوا، ھنگــاو لدوای ھنگــاو ل دەروازەکــانی وەھـــموە 
 کواوی پریـشکت ب ـت، کنقخۆی دەخوت بکی تایبزمان

ئو متودەی چخف بکاری دەھنا، لو . ل وەھمکانی ژیان
 ک وە، بـــــــۆ نمـــــــوونتدا کـــــــۆدەبوخۆیناڕاســـــــت ســـــــتایل

ارەکترەکـــان پـــکوە قـــس دەکن، ڕاســـتییکان لوەدا نیـــی ک
پیڤکـان . ئوان باسی دەکن، بکو لوەدای، ک ئوان ناین

ئوان دەدوـن  ببـ ئوەی وەمـی یکتـری . تنھا بـۆ پیڤـن
ـــک  ئاواز ی لکریوەکان، ھشـــ ک لوەیشـــ وە، بـــدەن ب

ئوان بــۆ . رقادەخونــت، ھریک و ب خــودی خــۆیوە ســ
ــین تــا وەمــی یکتــری بــدەنوە، بکــو بــۆ  ئوە ل دیالۆگــدا ن

جار لدوای جار پـشووەکان . ئوەی بیر ل شتکی تر بکنوە
 وان لئ وەیر ئبیـش لمکاندا دروست دەبن، ئیڤو پنل

ژیان . یکتری ناگن، یاخود ب تواوی گوێ ل یکتری ناگرن
تـــی خـــۆی لنـــو پـــشووەکاندا وەردەگرـــت؛ الی چـــخف ڕەو

. لوانی ڕووداوگلکی گرنگیش لنو ئم پشواندا ڕوو بدات
چخف بھاکانی بدەنگيی گڕانـدەوە بـۆ شـانۆ و سـرلنوێ 

ــیوە ــادا دۆزی ــانی ل درام ڕووداوە گرنگکــان الی . ئو بھای
چخف لسر شـانۆ ڕوو نـادەن، بکـو ل دەرەوەی شـانۆ و 

ور ل چــــاوی بیـــــنرانوە ڕوو دەدەن، بم ھژموونیـــــان دو
بسر کارەکتر و ڕەوتی ڕووداوەکانوە ھی، ھنـدک جـار 

  . ئاڕاستی ڕووداوەکانیش دەگۆڕن
  
  



 

)٤(  
زۆر جار پکنین ل دەقکانی چخفدا، ک ل نمایـشکانیدا 
ڕەنگ دەداتوە و ئو کۆمیدیای دروسـت دەکـات، ک چـخف 

تی، ل شتکی ساکارەوە دروست دەبـت، بـۆ نمـوون مبستی
ی کارەکترەکــانی لو بــوایدان ل چقــی گرنگیپــدان و جگــه

ـــمی  ـــار الی ئوان، ل کاتکـــدا ئ ـــدان و بی ســـرنجی ھموان
بینران، ل ھۆکدا دەبینـین ئم کـارەکترە ل پراوـزدای و 

پشتگوخــستندا تنــانت توانــای خــۆگرتنوەی لو پراوــز و 
ـــی ـــان و . نی ـــ وەمک ـــی ڕســـتکان، پرســـیارە ب تواونکردن

ـــو پانتاییکـــدا  نـــراوی، ل ـــان ب تواونک ـــی ڕووداوەک جھن
پکدادەچن، ک بدەنگی و پشووەکان ھندەی ئوەی دەوترـت 
 ل راییبــــوونی ناوەنــــدگم نئ ،وەی ڕوو دەدات گــــرنگو ئ

اردا بوونت شتکی ئاسـایی و دەقکانی چخفدا، لگڵ ڕۆژگ
ــۆرککی تایبتمنــدی نک تنھــا چــخف، بکــو نریتکــی  م

  .تری شانۆیی
پاوانکانی ھیچ ڕەوتکی ھزريی دیاریکراویان نیی، بکو 
ـــی  ڕاوکـــدەنگی و د ب ل ک ،وەیدەســـت ـــان ب ئو زەنگانی
واقیعـــی ژیـــانی ئو ڕووســـیایدا دەزرنگـــتوە، ک بانگشـــی 

چـــــخف شـــــانۆی ل . لدایکبـــــوونی شـــــتکی نـــــوێ دەکـــــات
بشــانۆکردن ڕزگــار کــرد، درامــایکی بــ درامــای نووســی و 
تراجیدیایکیش، ک ل بنڕەتدا خایی ل ھموو توخم درامـی 

: ستانیسالڤـــسکی ل یادەوەرییکانیـــدا دەـــت. و تراجیـــدییکان
گـرن، دەق شانۆییکانی چخف ڕووداوگلکی زۆر لخـۆ دە(

بم ئم ب ڕووکاری دەرەوەیدا ل گشکردندا نیـی، بکـو 
ل نبـــوونی ڕووداوە دەرەکییکانـــدا . ب ڕووکـــاری ناوەوەیـــدا

الی ئو کـــارەکترانی چــــخف خوقانـــدوونی، ڕووداوکــــی 



 

ـــشی ســـخت خـــۆی شـــاردووه ک ل ـــ ـــاوەکيی پ الی . توەن
شـانۆییکان چخف باشترین شـت ئوەی، ک دەبـت کـردارە 

ئم تکنیـــک و فـــۆرمی ) ل ماناکـــانی ناوەوەیـــدا تگیـــشتبیت
چخف ل دەق شـانۆییکانیدا دایھنـاوە، لگڵ ڕۆژگـار کـۆن 
 ـرا خـۆی لنگـاوی خھ وە بوانچپـ چـوون، بر نسو ب
کات مۆدرن و پۆست مۆدرنکانی ئم ڕۆژگارەمانوە نزیـک 

  . دەکاتوە
  

)٥(  
ــدی و گرۆ ــهکۆمی ــۆ چــخف ڕگ ــسک ب ــی ســخت و تی یک

تکنیککــی جــودا بــووە بــۆ ئوەی ل دابــونریت باوەکــانی ئو 
کات ڕزگاری بت؛ مودا و ستراکتورە چخفییکیش ھر وا 
ب ئاســــانی بــــۆ نوەکــــانی دوای چــــخف ئاشــــکرا نبــــوون، 
 ل وە کالســـــیکیینـــــدنو دیـــــد و خوھـــــۆی ئ تی بتـــــایبب

ـــدراوەی شـــانۆیقا دا - ھـــونری مۆســـکۆ بســـر چـــخفب
ــسکی . ســپاندبوویان ــو ١٩٣٨ -١٨٦٣ستانیسالڤ نــی ل  چخف

تراجیـــــدی و /بـــــازنیکی داخـــــراوی ڕاڤیکـــــی ســـــایکۆلۆژی
سروشتگرادا بند کردبوو، بم شوەییش بنمـا ئبـسورد و 

چــخف . گرۆتیــسک چــە کۆمیــدییکی چــخف دیارنامنیــت
ــسکی ل کــشیکی بردەوامــدا لم ڕووەوە لگڵ ستانیسال ڤ

بــــووە، بتــــایبتی ئامــــاژەی بــــۆ ئوە دەکــــرد ئو کۆمیــــدیای 
، ل پیڤکـــی ١٩٠٢چـــخف ســـای . نووســـیوە، نک تراجیـــدیا

ــدا، لگڵ ئلکــسندەر تیکنۆڤــۆ، نووســرکی گنجــی  ڕۆژانی
: ئو سردەم، ک زۆر جار سردانی چخفی کردووە، دەت

انم وا ل خـــک دەکن دەســـت بـــکن ب ئـــوە دەـــن، دەقکـــ(
گریان، من ئمم ل خکی تریشوە بیستووە، بم من لبر 



 

ــسکی(ئوە ئلکــسیی . ئم ھۆکــارە نمنووســیون ، )ستانیسالڤ
چـخف ھر ل ). ک کارەکترەکانی منی کردوون ب گرینـۆک

ھمــــوو ئوەی مــــن (ھمـــان گفتوگۆیــــدا، ب تیکنۆڤــــۆ دەـــت 
ســیری "ب شــوەیکی ڕاســتگۆیان ب مرۆڤــی بــم دەموــت 

خۆتــان بــکن، ســیر بــکن ژیانتــان چ بچــارە و بزارکـــار و 
تـامر !" بگوەی، ئر ئببگــات، ل ممــرۆڤ ل وەی گــرنگئ

ـــان  ـــۆ خۆی ـــر و باشـــتر ب ـــاییوە ژیـــانکی ت لم بـــگن، ب دنی
 لم ڕووەوە دەتـــــوانین بـــــن، ئو کۆمیـــــدیایی) دەخـــــوقنن

چـخف خوقانـدوویتی، جۆرــک نیـی ل تکنیککـی شــانۆیی، 
  . یک بۆ لژیانگیشتنبکو ڕگه

چـــــــخف ب وردی ھنـــــــدک دەنگـــــــی وەک مۆتیـــــــڤ و 
ــایکی مۆســیقيی بکــار دەھنــا، ستانیسالڤــسکی ل دیــدە  بنم
 رییــــــاریگ ــــــشکانی بم ک سروشــــــتگراکی خــــــۆیوە نمای

ۆ برجســــــتکردنی دەنگيیــــــان بارگــــــاوی دەکــــــرد، نک بــــــ
ــــو زیــــاتر بــــۆ ئوەی ل کش و  ــــانی چــــخف، بک مۆتیڤک
ئتمۆسفرە سروشتییکوە نزیک بتوە و ونیکـی تواوی 
ــی چــخف  د یــش بموە، ئتزر شــانۆ بگــوواقیــع بــۆ ســ

ــا . نابــت ــدا و ب دەنگــی برز ت چــخف ل یکــک ل پرۆڤکان
ــت، دەــت ب ــ ــازە (: ستانیسالڤــسکی گــوی ل شــانۆنامیکی ت

کشــوھوایکی : دەنووســم، ک بم شــوەی دەســت پــ بکــات
خۆشــی ھی، چنــد بــدەنگ و ئــارام، ن گومــان ل جریــوەی 
 ک، نکوکـــوی کوکـــوختیی گ، نی ســـپح ل ن ،یکچـــۆل
ــــی  ــــی ســــعات و ن زەنگ ــــای بایقوشــــک، ن چرکچرک ن

ــسکیک ــات ل یکــک ل نام)گالی ــۆ ئۆگــا ، ھاوک ــدا، ک ب کانی
ــت  ــپری نووســیوە، دەی ــزە (کنی ــست ل دوان ــک، ک پوی ندیم

" وات ستانیسالڤـسکی"چرک زیاتر نخاینـت، کچـی الی ئو 



 

، بم چـــخف ئوەیـــشی زۆر بـــاش )چــل چـــرک دەخاینـــت
 وی لکـانی ئری مۆسـکۆ دەقنھا شـانۆی ھـونت دەزانی، ک

 پاراســتبوو، ھر ئوانـــیش ھمــوو جــۆرە شـــتکی نخــوازراو
شــانۆی . میــان گیانـدبووە ســرکوتن گورەکـاندەقکـانی ئـه

ــــونر، چــــخف دەکــــات ب شانۆنامنووســــکی پــــل یک،  ھ
  . یش شانۆی ھونر دەکات ب شانۆیکی ھونری-چخف

ئمیش یکک لو ھۆکارانی، ک تا دوای دووەم جنگـی 
ی ڕابردوو، چـخف ل جیھانی و سرەتای شستکانی سدە

ئورووپا نمایش نکراوە، تا کۆمک ڕیژیسۆر ل ڕووسـیا و 
ــــــسا،  ــــــا، بتــــــایبتییش فرەن ھنــــــدک ل وتــــــانی ئورووپ
سرلنوێ چخف وەک کیشوەرکی تازە دەدۆزنوە و لنو 

 بنــد کرابــوو، ڕزگــاری یئو دابــونریت سروشــتگرایی تیــا
گرنگ ل خوندنوەیکی نـوێ و ئو نمایشان ڕۆکی . دەکن

ــا  ــنوە و گشــی بنم ــۆ دۆزی ــر ب ــانیزمکی ت ــنوەی میک دۆزی
  .کۆمیدی و گرۆتیسکییکی دەقکانی چخف دەبینن

  
)٦(  

 کی تــر لم جــۆرف شــیعرن، بخکانی چــشــانۆیی دەق
ــو مۆســیقادا : شــیعر نتی، لف نووســیویخو شــیعرەی چــئ

ورەس، خــاشــارداوە؛ نخوشــک، بــاخی خــۆی ح ڤانیــا، ســ 
ــۆ کــردوون،  ــاژەی ب ــین، وەکــو چــخف ئام ــدی ن گــالس کۆمی
ــنران تیگیــشتوون، بکــو  ــین، وەکــو بی ھروەھــا درامــایش ن
 دەر لـدا و بول کی جـودان، کشاکاری شـیعرین، مۆسـیقای
ھمـــوو ڕـــسا و بنمـــا و دابـــونریت شـــانۆییکان، خوقـــاون، 

یکانیش ڕیتم و ھارمۆنی و شیعر )بدەنگی(و ) پشوو(تنانت 
یـــان ھ ـــاواز و مۆســـیقای خۆی مۆســـیقای چـــخف، ئو . و ئ



 

 وە، لەکـــــانو مانـــــای د پـــــشت وشـــــ ل ک ،یمۆســـــیقای
قــووویی دەقکوە دەردەچــت، گوھری بنمــا نادیارەکــانی 

ــدا /دەق ــش، ک ل ھــزر و ھســت و ســۆزی کارەکترەکان نمای
ەیک دەقکــانی چــخف، ل ڕووە ب ھر شــو. چــ دەبــتوە

کۆمیتییکانوە، سایکۆلۆژی، مارکسی، بوونگرایی یـاخود 
ــــه ، مۆســــیقا و شــــیعرکی برز وهمــــژووی ئدەبوە بخونین

لبر .  دەیخـونینوەاتـکە دەبتوە، ک-ئاوزانی ئو چخف
ئوە سیر نیی، ک ھندک ل ڕەخنگـرە گورەکـان چـخف 

چخف ھندە چ دەنووست، ک .  براورد دەکنب مۆزارت
ــــا  ــــرین وشــــ و دەســــتواژەکان، گوزارشــــت ل دونی ب کمت

ــــاۆزەکی مــــرۆڤ دەکــــات، لم ڕووەوە،  ــــتر(ئ ــــد پین ھارۆ (
ـــت( و ٢٠٠٨ -١٩٣٠ كل بکی ١٩٨٩ -١٩٠٦) ســـامۆقوتـــابیي 

ھر وەک کارەکــانی ئوانــیش، بونیــا و . ن-بئمکــی چــخف
یعرە شـــــانۆیی چــــە تواوەی، ک ل وشـــــ ڕیــــتم و ئو شــــ

 ی ڕاست لنانی وشکارھب کو لت، بوە دەرناچکانجوان
ــــرنگ ــــدا، گ ــــسۆرەکانی ســــرەتای . ســــاتی ڕاســــتی خۆی ڕیژی

ــــان ئو شــــیعرە  ــــا توانیی شســــتکان ل ڕووســــیا و ئورووپ
بـــدۆزنوە و چـــخف ب شـــوازکی تـــر و ب تکنیککـــی تـــر 

  .نمایش بکن
  

)٧(  
و چـــــ کی چـــــکـــــی ســـــاکار و ســـــتراکتوکنیکت ف بخ

 مــــا گرۆتیـــــسکییت بنکی تــــایبرتمۆســــفدروســــتکردنی ئ
کۆمیــــدییکان، لنــــو ســــتایل لیریکییکیــــدا چــــ دەکــــاتوە، 
ئمیــش دەبـــت ھــۆی گشـــکردنکی نــاوەکی، ک ل خـــودی 
ـــگ دەداتوە و  ـــی شـــانۆنامکدا، ڕەن ـــا چیرۆک ـــابتکدا، وات ب



 

ھروەھا دینامیک . تگر و یکگرتوو پک دەھنتیکیکی گش
و ھارمۆنیتکی چ لنو دەق یکپردەیی و شـانۆنام درـژ 
و گورەکانیدا ھی، ھندک ل ڕەخنگرەکانیش ئاماژەیـان بـۆ 
ئوە کــــردووە، ک دەق کــــورت و ڤــــۆدڤل یکپردەییکــــانی 

دەق چخف، وەکو پشکی و دەروازەیکی کۆمیـدی وان بـۆ 
ـــری ـــا . گورەکـــانی دوات ـــی کـــردنوەی دەرگ ـــانی کلیل ڤۆدڤلک

گورەکـــانی شــــانۆی چــــخفن و چــــخف ل ڤۆدڤلکــــانوە 
ـــ کـــردووە . گۆڕانکـــاریی بنڕەتییکـــانی ل شـــانۆدا دەســـت پ

 مـکچ گوزارشـت ل بـووە، ک و فۆرمف ئخل بۆ چڤۆدڤ
 ل شــت دژەکــانی ژیــان: دژەکــان و پــووچگرایی ژیــان دەکــات

ـــدییکی  ـــش پوەن ـــدی و تراجیدیاکانـــدا، ک ھمی ڕەوشـــ کۆمی
ڕەوشــــکی دــــتزن ل فــــۆرمکی . بھــــز کۆیــــان دەکــــاتوە

کۆمیدیدا، ڕەوشکی کۆمیدی ل شوازکی درامی و تراجیدیدا، 
ئم بــارودۆخ پــ ل دژبیکــانی ژیــان، بــابتی ڤۆدڤلکــانی 

ــــــخف ب در. ن-چــــــخف ــــــش، چ ــــــی ھر لبر ئوەی ژای
ئزموونی خۆی گرنگيی ب ڤۆدڤل داوە و ڤۆدڤلی ب درامـای 
یکپردەیی و کۆمیدیای یکپردەیی ناوزەد کردووە، مژووی 

لســر  (١٨٨٥یکم دەقــی ڤۆدڤلیــشی دەگڕــتوە بــۆ ســای 
 ١٨٨٩) زەماوەنــــد (١٨٨٧) ورچ(و دواتــــر ) یکــــی درــــژڕگــــه

، ک ١٩٠٢ە)نی تووتنزیا(، دوا ئزموونیشی ١٨٩١) سائاھنگ(
) زیانی تـووتن. (نووسیویتی) باخی گالس(بر ل شانۆنامی 

یکــک ل دەق چــ و گرنگکــانی چــخف، ک ســرەتا ســای 
١٨٨٦ م بــاوەوە، ب  نووســیویتی و ســرلنوێ ب ھمــان ن

شوازکی ئبسورد، گرۆتیسک و لنـو چمککـانی لیریککـی 
ربی شــــارەزایان و ڕەخنگرانــــی زۆ. توەچــــدا دایشــــتووه

ــردووە، چــخف دوای  ــان بــۆ ئوە ک ــواری چــخف ئاماژەی ب



 

بو شوەی، ) باخی گالس(توانیویتی ) زیانی تووتن(ڤۆدڤلی 
ک کارەکترەکـــانی ب تـــۆن و شـــوازکی کۆمیـــدی ڕۆنـــاوە، 

ســــیما گرنگکــــانی ڤــــۆدڤلی چــــخف ئوەی، ک . بنووســــت
ـــــک مـــــۆرک رمـــــوو کارەکتروەھـــــا ھھ ،یتی ھـــــایب کی ت

ھریکیان ب زمانی تایبتی خۆی دەدوت، درـژدادڕ نبـت، 
وامــدا ردهل ھموویـشی گرنگتــر، ئوەی، ک ل جـوویکی بــه

: دەکرــت ب کــورتی بم جــۆرە پناســی ڤۆدڤــل بکیــن. بــت
 ،کی ئاســـاییلـــدا شـــتڤۆدڤ ل ،ـــی ئوەی ل ژیانـــدا ئاســـایی نی

ــــش گو ــــونرەی، ک چــــخف ئمی ھر و سروشــــتی ئم ھ
  . دەستکی بای تیا ھبووە

  
)٨(  

، ک )ئیڤـانۆڤ(چخف ل ھردوو دەق برایی درژەکیدا 
ڕیژیــــسۆر و ) فیـــۆدۆر کۆرشـــی(لســـر داوا و ڕاســـپاردەی 

دا ١٨٨٧بڕــــوبری شــــانۆ، ب مــــاوەیکی کــــورت ل پــــایزی 
 ڕوونــی ئوەی  ب١٨٨٩) شــیتانی دارســتان(نووســیویتی و 

پیشان داوە، ک ئو بدوای فۆرمکی نـوی درامـادا دەگڕـت؛ 
ڕووداوەکان، کۆتایی پردەکـان ب شـوەیکی شـانۆیی، پـشوو 
و بدەنگی، کاریگرییکان، ئمان و زۆر شتی تر گرنگ بوون 
 مــوتیڤ ــوون ــر، بــۆ نم ــۆ چــخف، ھرچنــد مســلکانی ت ب

ھــــایکی زۆریــــان بــــۆ ئو نــــاوەکییک و ڕۆحــــی درامــــاک ب
ــــووە ــــت . ھب ــــان چــــۆن بتوان ــــای ئوەی دەگی ــــش مان ئمی

برجستی ژیان نـاوەکییکی کـارەکتر و دیمنکـان بکـات 
لـرەوە گڕان بدوای کـاریگریی . و پکوەشـیان ببسـتتوە

ـــی جیـــاوازی تـــۆن و  ســـایکۆلۆژییکان، منلـــۆژە پـــ ل چین
ــدەنگ ب ،کی چــــد ــان، پــشوو، گوزارشــت و دی یی گوتئامزەک



 

ـــووش و وەک  ـــانکی ڕۆژانی بت مۆســـیقایکی ڕۆحـــی و ژی
ژان ( فرەنـسی یئکـتری بناوبـانگ. خۆی، دەست پ دەکـات

ـــارۆت ـــوی ب ـــخف ) ل ـــانی چ لم ڕووەوە ســـبارەت ب دەقک
ھمــوو خــولککی دەقکــانی چــخف پــە، بم (گوتــوویتی 

کـو ل بـدەنگی و ھسـتکردن ئم پبوون ل دیالۆگدا نیـی، ب
دا ڕۆنـــراون و )بـــدەنگی(چـــخف شـــانۆنامکانی ل . ب ژیـــان

 ١٩٥٠ – ١٨٥٦یش -جۆرج برناردشۆ). تنھا ل ئستادا دەژین
ھر جارک درامـایکی چـخف : (سبارەت ب چخف دەت

دەبیــنم، دەموــت ھمــوو برھمکــانی خــۆم فربــدەم نــاو 
  ).ئاگرەوە

و دواتــــر ل ) ئیڤــــانۆڤ(و تکنــــیک چخفیــــی ل ئم دیــــد 
دا قــــووڵ )خـــا ڤانیــــا(دا دەردەکون، ل )شـــیتانی دارســــتان(

 واوی لت م بوە، بـــــــــن . دا گشـــــــــ دەکن)نورەس(دەب
 ل شـانۆیکی ١٨٨٩مانگی دوانزەی سـای ) شیتانی دارستان(

بچــــووک ل مۆســــکۆ نمــــایش دەکرــــت، بم ڕەخنگرەکــــان 
یــان دایدەپۆســـن، ب شـــوەیک چــخف تـــا ل ژیانـــدا ببزەی

ی داوە نمـایش توە و ن ڕگهبووە، ھرگیز ن بوی کردووه
توە و ب خــۆی ســرلنوێ کــاری لســر کــردووه. بکــرتوە

  . وە دەردەکوتوە)خا ڤانیا(ناوی 
  

)٩(  
 ر لھ ف، کخی چـــکینـــو ســـتراکتورە درامـــاتۆرگیی

ــــتســــرەتاوە دە وــــه: ردەک ــــۆرە ب ــــالۆگ، ج دحــــایبوونی دی
 ڕەوشــ کانـدا، کو کـردارە فیزیکیی ـوان وشــنک لتیـیدژای
کۆمیدییکان دروست دەکـات، ھاوکـات ئو بـابتی ل ھمـوو 
دەقکانی چخفدا دووبارە دەبتوە، بۆ نموون ئو ئاھنگی 



 

ـش دا ب ئـاھنگکی پـ ل ک)نورەس(ل : ھرگیـز ناگدرـت
و پــــشوی دەســــت پــــ دەکــــات، کنــــستنتین نمایـــــشکی 
 ترە، گـاکـتخـۆی ئ رکادینـا، کت، دایکی، ئوتوو نابرکس
ب توانـــــا ھونرییکـــــانی کـــــوڕەکی دەکـــــات و نمایـــــشکی 

گیشتنی پۆفیسۆر سریبریکۆڤ و یلنای ژنی بۆ . دەشونت
 ی دەرەوەیــان، لـک و خــانووەکڤانیــا(مۆ و دا، نــا)خــائ تب

دا )ســـ خوشـــک(ل . ئـــاھنگی ھنـــدک چـــاوەڕوانی دەکن
ـــا ـــانی ئو -ناتالی ـــاھنگ نریتگراک ـــوو ئ ـــدی ھم ـــی ئن ی ژن

خـــزان، ب شـــوەیک ل شـــوەکان قدەخ دەکـــات، ئیرینـــا و 
 وەی سـزانونـی گـون و خرگیز زەماوەند نـاکتوزینباخ ھ

دا، ئو )السبـاخی گـ(ل . خوشککیش بۆ مۆسـکۆ نـایت دی
ئاھنگی لوبۆڤ ڕانفسکیا خۆی بۆ ئامادە کردووە، ب ھۆی 
فرۆشتنی باخی گالسکوە ناگردرت و پاخین و ڤاریایش، 
ھرچندە خون ب ھاوسرگیرییوە دەبیـنن، بیک نـاگن و 

  . ھرگیز ئو زەماوەنده ناگن
  

)١٠(  
: ۆرداشانۆنامکانی چخف دابش دەکرن بسـر دوو جـ

یکم، ئو شــــــانۆنامانی، ک ڕووداوەکــــــانی ڕاســــــتوخۆن، 
سـتپکردنی دەگـرتوە، بـۆ ئمیش برھمکانی سرەتای ده

نمـــــوون شـــــانۆنام یک پردەیـــــی ڤۆدڤلکـــــانی، ھروەھـــــا 
ـــــــانۆڤ( دووھم، شـــــــانۆنام ). شـــــــیتانی دارســـــــتان(و ) ئیڤ

خوشک و بـاخی گـ ڤانیا، س ورەس، خاژەکانی، نالس، در
ـــان  ئو شـــانۆنامانن، ک ب ڕووداوە ناڕاســـتوخۆکان ئاماژەی

جیـــاوازییک ل شـــواز و ســـتراکتوری ئم دوو . بـــۆ دەکرـــت
ل جــۆری یکمـــدا . جــۆرەدا ھی، ھروەھــا ل ناوەڕۆکیـــشدا



 

ــــــنوە، ل جــــــۆری  ــــــان ڕووبڕووی بیــــــنران دەب ڕووداوەک
وە ڕوو دووھمدا، ڕووداوە سرەکییکان ل دەرەوەی شانۆک

دەدەن، ئوەی ب شــــوەیکی کـــــراوەیش ڕوو دەدات، زیـــــاتر 
ــاوەکیی ــاوەوە و واقیعکــی . ڕووداوکــی ن ھاوکــات واقیعکــی ن

دەرەکیشمان ھی؛ واقیع دەرەکییک ساکارە و ب شوازکی 
 ،کنــاوەکیی م واقــیعــت، بدەکر شــاعیری گوزارشــتی پــ

  . و نزیکقوو و پە ل سمبۆل و ئاماژەی دوور 
  

)١١(  
 وخۆی بکی ڕاسـتوەنـدییتی پف نووسیویخوەی چئ
بزووتنوەی واقیعیت و ناتورالیزمییوە نیی، چخف گرنگـی 
 ــتکــو ڕۆدەچنــاکردنی دیــوی دەرەوەی واقیــع نــادات، بو ب
 رەکانیــدا، بــۆ نمــوونــو ژیــانی نــاوەوەی کارەکتنخــوارەوە ب

ــــــا رودۆخ چــــــ و چــــــخف وەکــــــو پزیــــــشکک ڕەوش و ب
پکـداچووەکانی نـاوەوەی مـرۆڤ و پیوەنـدییکانی ب دونیــای 
دەرەوە و ھســـتی نـــامۆبوون و دابـــان و کوتـــن، ل مرۆڤـــدا 

ھروەھا چخف وەک ناتورالیزمییکـانیش . برجست دەکات
 کــانی ڕووکــاری دەرەوەی ژیــانی ڕۆژانوردەکاریی گرنگــی ب

انیــشی ل بنماکـانی ژیــنگ و تۆمارکردنیـان نـادات، کارەکترەک
تنانت ئو سیمایانی . و دەوروبر و میراتوە شی ناکاتوە

 ــــــات و ل ــــــان لگڵ دەک ــــــگی سروشــــــتوە مامی ل ڕوان
 ل دەریــــاچ یان دەکــــات، بــــۆ نمــــوونســــترجکانیــــدا بدەق

دا، ڕۆکــــی )بــــاخی گـــالس(و بـــاخکی گـــالس ل ) نورەس(
مۆتیــــــڤ و کــــــارەکترکی گرنگیــــــان ھی و دەکرــــــت وەک 

سروشت الی چخف وـن . سرەکی مامیان لگڵ بکرت
یان تنھا دیکۆرک نیی بۆ ڕووداوەکان، بکو دەبـت سـمبۆل 



 

ستانیسالڤسکی . و مۆتیڤکی سرەکی ل ستراکتوری دەقکدا
ــــــــت (وتنــــــــی  ودەیان ن، کورە دەککــــــــی گیھ وانئ

.  ل نواندانـدا برجسـت بـکندەقکانی چخف پشکش یـان
دا پویـــست مـــرۆڤ ھبـــت، ئمیـــش -ل دەقکـــانی چـــخف

مانـــای وای بـــژی، ببیـــت و بدوای ئاســـت قووکـــانی ڕۆحـــدا 
لـرەدا چـخف ل فـرە . بگڕت، ئاڕاست گرنگکان بدۆزیتوە

ــدا ــامازە نبینراوەکانی ــدا بھــزە، زۆر جــاریش ل ئ . ماناییکی
ــدک جــار ئ ــهھن ــدک جگ ــردا و ئیمپرۆشــیونیزم، ل ھن ی ت

ــت،  ــالیزم ب ــست ڕی ــردا پوی ــدک شــونی ت ســمبۆلیزم، ل ھن
  ).تنانت ھندک جاریش ناتورالیزم

ەوە گرنگ و ل شانۆنامکانیدا کـاری -ئوەی ب الی چخف
لســـر کـــردوون، دەرخـــستنی ھۆکـــارە ناوەکییکـــانی دەروونـــی 

ــــد یمــــرۆڤ، ئمیــــش ل ڕگــــه  ســــتراکتورکی ئاســــایی و چن
ــــــــانی ڕۆژان و  ــــــــی واوە، ک ژی ــــــــی ڕۆژان و پیڤک ڕووداوک

داوا ل : (چـخف لم ڕووەوە دەــت. گوزەرانمـان دیــاری دەکن
ـــان دەکرـــت، ک لســـر شـــانۆ مـــوجیزە  ـــاو و ژنک ـــاوان پی پ
بخوقنن، بم ئم ل ژیانی ڕۆژانمانـدا، ل باشـترین ڕکوتـدا 

کناواسین یان فیشوە، خۆمان ھوانی خۆمانناوچ ين بک نان
، نخـــر، ...نـــاکوین ســـرچۆک بـــۆ دەربینـــی خۆشویـــستییک

زۆربی کاتکان خریکی نـانخواردن، خـواردنوە و باسـی شـتی 
دەبت ئم جۆرە کسان لسر شانۆکان ببینـرن، . بماناکردنین

کارەکت ک ،کمــان بنووســیایدەق ــن و دەڕۆن، دەبــوای رەکــان د
نـــانی ئـــوارە دەخـــۆن، باســـی کش و ئـــاووھوا و گم دەکن، 

ك لبر ئوە، ک نووســرەک ئمی دەوــت، بکــو ئمیــش نــه
ــیکدا وا دەگوزەرــت ــان واقیع ــوە -لبر ئوەی ل ژی ئ واتک 

 نخـر، ن نـاتورالیزم و ن -تان دەوت؟ -ناتورالیزمییکی زۆال
مرۆڤ . مرۆڤ نابت خودی چوارچوەک بازنتوە. شڕیالیزمی



 

ـــت، مرۆڤکـــانیش ھر بو  وا ب ،ـــان چـــۆن ـــت لگڕـــت ژی دەب
شوەی بن، ک ھن، ڕەسن و ل نژادەوە، نوەک فووتکراو و 

ـــت و ). دروســـتکراو بف گوزارشـــت لخەی چــــــ ـــد د ئم چن
ـــانی پ ـــی دەکـــات، ک ســـتراکتوری دەقک ـــست چخفی ڤـــک مان

 ویش بـۆ شـانۆ دەخـاتی ئکفییلست و دیدە ساکارە فندەھ
 ورەی لکـــــی گڕۆ بچـــــووک رەگـــــرافم پـــــات ئ ڕوو، ھاوک

چخف ل نامیکی تریدا، . دا ھبووە-تگیشتنی دیدی چخف
 بــۆ میخــائیلی بــرای نووســیوە، ھر لســر ئم ١٨٨٧ک ســای 

ەقکانیـان پـ کـردووە ل شانۆنامنووسکانمان، د: (بابت دەت
 ل مــانکــان، مــن نــازانم ئبوکڕانی و لروەھــا شــو ھ فریــشت

بم من جیاوازم ... کوی ڕووسیادا، ئم کارەکتران دەدۆزنوە
لوان، ل دەق شـــــانۆییکانی منـــــدا، فریـــــشت یـــــان تنھـــــا یک 

ڕانيیش، بوونی نیییش... شیھۆکارەک من نازانم ک ک ،وەیئ 
  ).تاوان و ک تاوانبارەب

چــــخف دەقکــــانی یــــان ئو واقیعــــیتی ئو پیــــەوی 
 رەکــانی بماکـانی واقیـع داڕشـتبوو؛ کارەکتر بنسـدەکـرد، ل
مانــا تقلیــدییکی پــاوان، پــاوانی گورە نــین، بکــو ئوان 

دــن ژوورەوە، دەچــن دەرەوە، : کســانکی ئاســایین و دەژیــن
 و چـــا خـــواردنوەن و باســـی ئـــاووھوا خریکـــی نـــانخواردن

وەک چــــخف خۆیــــشی ئامــــاژەی بــــۆ کــــردووە، ئم . دەکن
شوەنووسین جۆرە ھبژاردنک نبووە بـۆ ئو، بکـو ژیـان 
خـــــۆی وای و بم شـــــوەی ڕەوڕەوەی ژیـــــان دەگوزەرـــــت، 

ــان لســر شــانۆ دەبــت ھاوشــوەی (چــخف گوتــوویتی  ژی
، ئمیـش )ا دژوار و سخت بتژیان، ساکار و ل ھمان کاتد

ـــست و  ڤـــۆ کـــردووە، جـــۆرە مان وەک لوەوبر ئاماژەمـــان ب
ـــاری  ـــدی چـــخف بـــۆ ھـــونری شـــانۆ دی پرۆگـــرامک، ک دی



 

ئو ل ژیـــانی ڕۆژانمانـــدا، شـــت گورەکـــان ل شـــت . دەکـــات
 تراجیدیاکانـــــدا و ب کان لکۆمیـــــدیی کانـــــدا، ڕەوشـــــبچووک

اقیعــــــــیتکی چــــــــخف ل و. پچوانیــــــــشوە، دەبینــــــــت
ــانی ڕۆژانوە  ــراو و نبینراوەکــانی ژی وردەکــاریی ســاکارە بین
 ی ژیــانی ڕۆژانمانایــانب و وردەکــارییدەکــات؛ ئ دەسـت پــ
 ک ڕووداوە دەرەکیــــیوە، نــــان بــــۆ دەدۆزن گوھری ژیانم

ئمیـــــش مانـــــای ئوە . تونـــــدوتیژ و پـــــ ل ھاتوھاوارەکـــــان
ـــت، ک کارەکترە نیـــرێ و ناگ ـــانی چـــخف ســـاکار و بگ ک

ـــ و  ـــانی چـــخف چ ـــچوانوە کارەکترەک ـــن، ب پ ئاســـان ب
 نــد و ژیــانی ڕۆژانمودای جــودا و دەوم ن لۆزن و پــئــا

چــخف ب مانــا تقلیــدییک، پــاوان دروســت . چــ دەکنوە
ــــــاوانن و  ــــــوو کارەکترەکــــــانی ئو پ ناکــــــات، بکــــــو ھم

ھر لبر . وەیــــان دەبســــتتوەپوەنــــدییکی ئــــاۆزیش پک
دا -ئوەیــــــــش، جــــــــوو ل دەق و نمایــــــــشکانی چــــــــخف

  . جوویکی بکۆم، وەک لوەی تاککسی بت
دەبــت بــۆ شــانۆی ) نورەس(ک ستانیسالڤــسکی خریکــی 

ھونری مۆسکۆ، ئم پشنیارە بۆ چـخف دەکـات، ل کۆتـایی 
ــــــــا  ــــــــۆرین پردەی ســــــــیمدا، دوای ئوەی ئرکادین و تریگ

دەگڕنوە بـۆ مۆسـکۆ، ئافرەتـک ب منـداکی شـیرەخۆرەوە، 
ک دەگــری، بھنــت ســر شــانۆ، ئمیــش بــۆ ستانیسالڤــسکی 

ـــــــووە ـــــــی ھب ـــــــدا ب . ھۆکـــــــارکی واقیع چـــــــخف ل وەم
تـابلۆی ! ، شانۆ ھـونرە"واقیعی("سرسووڕمانوە گوتوویتی 

ـــبکرەوە و لبـــری ئو لـــووتی ل ،ـــنـــک بھ کی پیاوە، لـــووت
ـــــوە بـــــکی پقینمـــــان . ڕاســـــتم تابلۆکب ،واقیعیـــــي مئ

  ).شواندووە
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خۆکوشــــتنکی تریپلیــــۆڤ ل نورەســــدا، ئو گــــوللیی 
 ــــــسکی ل ــــــا(ڤینت ــــــا ڤانی ــــــت ب ســــــریبریکۆڤ )خ دا دەین

 ۆفیـــــــــسۆرەوە، مردنـــــــــی توزینبـــــــــاخ لدیمیرەڤیچـــــــــی پڤ
 کــــــدا لوەیرووبوونخوشــــــک(ڕووب م )ســـــــمـــــــوو ئھ 

ڕووداوان نامــانگینت ھــیچ چارەســـرک، ئمــان تنھــا بـــۆ 
ئوەن تا ب شوەیکی ڕوون و ئاشکرا، ئوەمان پیشان بدات، 

ــه ــیچ ڕگ ــۆی ک ھ ــرۆڤ لســر ئم گ ــمی م ــۆ ئ چــارەیک ب
نیی و . زەویي ف چخواشی الی چھ زۆر ب ک ،م ژیانئ

 ک ل بـدەنگی و نائامـادەیی بچووک دەبتوە، ئو دیمنانی،
کارەکترەکانوە ڕۆ دەنرت، لپـ ل ڕیزبنـدی ڕووداوەکانـدا 
ــا ب جــووی  ــت، تنھ ردا دســــان ب گۆڕانکــاری و ئاوگۆڕیی

ــه ــز ت ــدە ھرگی ــهھســت و ســۆز، ئو کــۆت و بن ــووهواون ی ب
ڕەوشی ڕۆح، ئمان ل کۆنسپتی ڕووداوەکاندا چنـدە سـاکار 

ەکون، ھروەک ژیانی ڕاستقینی خۆمـان چـ و ئاسان دەرد
قورســایی دەقکانیــشی ل ھــیچ شــونکدا . و گــرژ و ئاۆزیــشن

 ،کیــشداینمــوو شوھ ن لـــت بمــان کاتــدا، دەکرھ ل ،نیـی
 شــت و گدەکــشوە ھرچاومــانب ب ــزدایراوپ وەی لئ
 ـــت ب دەب ـــ ـــشدای لپ دەکـــات، ئوەی ل چقـــی ڕووداوەکانی
 ل ککــیــش یمــدی، ئ ــا، یــان کۆمی شــتکی ئاســایی و ببھ
ــــــتر و  ــــــانی چــــــخف، ک بردەوام ســــــرنجی ئک نھنییک
. ڕیژیـــــــــسۆرەکانی دونیــــــــــای ب الی خۆیــــــــــدا ڕاکــــــــــشاوە

ــر : (ستانیسالڤــسکی دەــت چــخڤ باشــتر ل ھر کســکی ت
لوە گیشتووە، ک کرداری شـانۆیی دەبـت ب مانـای کـردەی 

 لـک بـدرتوە، چـونک تنھـا لسـر بنمـای ئم دیوی ناوەوە



 

جـــۆرە کـــردارە دەتوانرـــت ب شـــوەیکی پـــوخت برھمـــی 
ـــردارە  ـــدرت، ل کاتکـــدا ک ـــ ب ـــت و پرەی پ شـــانۆیی ڕۆبنر

ــتوە و ســرقا نــا دەمارەکانمــان دەالو ــان تنھ ان یدەرەکییک
دەکــات، یــان دەیانھژنــت، کــرداری نــاوەکی گیانمــان گیــرۆدە 

) ات، داگیـــــــری دەکـــــــات و دەیکـــــــات مـــــــوکی خـــــــۆیدەکـــــــ
ــــدان  ــــدن و چن کارەکترەکــــانی، ک ل زۆر ڕووەوە دەومن
تـــۆژاڵ لخـــۆ دەگـــرن، ل ئتمۆســـفرکی سرســـووڕھنردا 
 م لــزیکن، ب ــیعوە ن ــن و دەجــوونوە، ک زۆر ل واق دەژی
بزوانـــدنکی شـــاراوەدا، تـــۆنکی زۆر تـــایبتی چخفـــی لخـــۆ 

م بزواندن و جگۆرکی، ب پلی یکم ب دیقت و ئ. دەگرن
 دا، کو ئامـاژانل ن، بۆ نمـوونقسنووردا دەخوکی بوریایی

وەرزەکــانی ســاڵ، ســری کــاتژمر، کش و : چــخف داینــاون
 پـ ی لو دەنگـانـدەنگی و ئـوان بنوا، گۆڕانکـاری لئاووھ

کی بچووکن ل بدەنگییک تک دەشکنت، ک ھموویان بش
نخـــــــــــشی ئو تون ســـــــــــایکۆلۆژییی ب شـــــــــــوەیکی 
چـــــــاوەڕواننکراو مـــــــۆرککی زینـــــــدوو، ل ھمـــــــان کاتـــــــدا 

ــۆ ئوە . دەومندیــشی پــ دەبخــشت چــخف ئم شــتان ب
بکـــار ناھنــــت تـــا کــــاریگریی شـــانۆییکان لو دیمنــــاندا 
برجســـت بکـــات، بکـــو بـــۆ ئوەی ڕۆحـــی نـــاوەوەی ژیـــان 

  . ەربخاتد
ئارامی و بدەنگیی دەرەکییکانی کارەکترە سرەکییکان، 
ھروەھـا ژیـان نــاوەکیی چـ و ئاۆزەکانییـان، ل یک کاتــدا و 
. لســر چنــدان ئاســت و ب چنــدان ئاڕاســتدا دەســووڕنوە

ـــامککی  ـــو دەم نـــان ل ـــش و ملمالنک زۆری ک ـــدە ب ھرچن
شــار داوە؛ ئاــاردا خۆیــان ح ــۆ نادی ــکوە ب ۆزییکــان ل دیمن

ــــر گشــــ دەکن ــــی ت ــــدیی نادیــــارەی، ک . دیمنک ئو پوەن



 

ـــکوە  ـــدان شـــوە و شـــوازی جـــودا پ کارەکترەکـــان، ل چن
دەبســــتتوە، ل ئنجامیــــشدا ھنــــدە تونــــد دەبــــت و ھنــــدە 
ــازبوونکی  دەجڕــت، دڕاوکــ و پشــوییکانمان ھــیچ دەرب

ـــــی ـــــۆ نی ـــــدەنگییی ل ســـــتراکتوری پـــــشووەکان و ئو . ب ب
ــــانکی  ــــن زم ــــاتر دەب ــــاتر و زی ــــدا گشــــ دەکن، زی دەقکانی
یکانیـــدا ھڕۆنـــانی دەق کـــی گرنگیـــان لـــد و ڕۆ . دەومن

ـــدا ســـبارەت ب ١٨٨٦چـــخف ســـای  ـــک ل نامکانی کی ل ،
من نـازانم چـۆن وەھـای، (بھای بدەنگی و پشووەکان، دەت 

ختیــاری و ســـات قــوو خمبـــار و گورەتــرین ئاســـتکانی ب
 ـــــ کارەساتئاســـــاکان، ب زۆری ل بدەنگیـــــدا گوزارشـــــتیان ل

ــری : دەکرــت ــدا ل یکت کســ عاشــقکان ب باشــی ل بدەنگی
  ).دەگن
  

)١٣(  
ھرچندە کارەکترەکانی چخف الینی شڕ و خراپیان 
تــــدای، بم ئم شــــڕە چمککــــی ڕەھــــای نیــــی، الینکــــی 

کیش لنـــو ئو تـــاریکییی کارەکترەکانـــدا، ھمیــــش ڕوونـــا
یـزی ھھکی نادیار و زۆر جاریش بڕەی . ئامادەییو شـئ

 ـــــات، ل ـــــانی دەک ـــــاوەوەی کارەکترەک ـــــاوزانی ن چـــــخف ئ
ملمالنیکــــــی بھــــــزدای لگڵ خــــــودی خــــــۆی، نک لگڵ 

ئم کارەکتران خون . کارەکترەکانی تر و دونیای دەرەوەدا
 و بــــــز ئ ــــــان ھرگی ــــــنن، بم کم ی سربســــــتییوە دەبی

خونیـــان نـــایت دی، ھوکانیـــشیان بـــۆ بدەســـتھنانی ئو 
ل شــــانۆنام و . سربســــتیی ھمیــــش ســــرکوتوو نابــــت

ھروەھــــا چیرۆککانیــــشیدا، ھردەم ئو ڕەوشــــان دووبــــارە 
 لو دەبنوە، ک مرۆڤيان تیا بندە، بندی بنـدیخان نـا، بکـو



 

کۆمیــــــــــدیاندا، ک ھــــــــــیچ /ڕەوش و دیــــــــــالۆگ تراجیــــــــــدی
کیان نییکـی . دەربازبوونزک یـان ھسانک، کستربھیچ ب

دیـــاریکراو ئم کـــارەکترانی بنـــدی بـــارودۆخ و ڕۆژگـــار و 
ڕەوش ناھموارەکان نکردووە، بکو خۆیان خۆیان ناچـاری 

ــــارودۆخ کــــردووە ــــھــــیچ کســــک ئو ڕگــــه. ئو ب  یی ل
نگرتوون، ک سربست نبـن، خۆیـان لنـو سـات تراجیـدی، 

کارەکترەکـان . ییـان ب خۆیـان نداوەکۆمیدییکاندا ئو ڕگه
پاوان، ھروەھا شڕخواز و شڕانی، یان ڕەش و سپی نین، 
 چـاک کـانی مـرۆڤ لمـوو توخمھ کو مرۆڤی ئاسایین، کب

  . و خراپ، باش و خراپ، لخۆ دەگرن
ئ و ل یزیان ھھکی بئامادەگیی میشھ رانم کارەکت

دەقکاندا ھژموونکی بھزیان /ھموو چرکساتکانی نمایش
ی بـۆ ر بـرۆک ئامـاژهپیتهبسر تکای ڕووداوەکانوە ھی؛ 

نـــاو وام لــهردهف بــهکــانی چخــهوانــهپاــه ، کــهوە کــردووهئــه
ر شــانۆ ســهوامیــان لــهردههژیــن و بــوونکی بــکانــدا دهڕووداوه

ژوورکـی وا لهبن، ئهر شانۆیش نهسهساتکدا لهر له، ئگهیهھه
ی کـهژووره، یـاخود لـهوهیـان خـواره وهرهنھـۆمی سـه تـردا، لـه

ــشته ــانی خۆیــان دهوهپ ــندا ژی ــۆ ئوەیــش . ژی ــروک ئامــاژە ب ب
زم دەکـــات، ک بدحـــایبوونکی گورەی، چـــخف ب نـــاتورالی

وشیک، وەسـتانکی بـزارکر، : (ناوزەد بکرت، بروک دەت
ـــی پـــشت کالوســـکان،  دەنگـــی مۆســـیقایک ل دوورەوە، دەنگ

ھنگــاو لدوای ھنگــاو -ھــاتن ژوورەوەیک، مائاوايیکردنــک 
زمــــانی وەھمــــک بــــۆ خــــۆی دەخوقنــــت، ک ب تواوی ئو 

وک، ک بـاخی بر). وەھمی ل پریشککانی ژیانوە وەرگیراوە
ــاخکی -گــالس ی لســر شــانۆی بودونــۆڤ نمــایش کــرد، ب

لسـر شــانۆ، ب شــوەیکی کـۆنکرتی برجســت نکردبــوو، 



 

بکـو ل شــانۆ بۆشــکیدا، ئو بــاخی بــۆ فنتازیــای بیــنران 
بج ھشتبوو، تا خۆیان بو شـوەیی دەیانوـت ل ھـزری 

چــــــخف : (ەــــــتھر لم ڕووەوە د. خۆیانــــــدا، بیخــــــوقنن
دروســتکری فـــیلم، ک ھـــیچ شــتکی کم نیـــی، بم لبـــری 

ــر  ــی ت ــۆ دیمنک ــوزتوە ب ــکوە بگ یــان ل _ئوەی ل دیمن
ل ھسـتکوە بـۆ ھسـتکی تـر، _ شونکوە بۆ شونکی تر

ل سـاتکی . بر لوەی قوورس و ناخۆش ببت، دەگـوزتوە
گڵ کارەکترەکدا یکانگیر ھستیاردا، ک بینر ب تواوی ل

دەبت، ڕەوشکی چاوەڕواننکراو دت و ئو سـات ھسـتیارە 
چـــخف ونـــای کســـانی . ھـــیچ شـــتک جگیـــر نیــی. دەبــت

ـــــشییدا  خـــــودگرا و کـــــۆمڵ ل بـــــارکی گۆڕانکـــــاريی ھمی
دەکشت، ئمیش درامای جووی ژیـان، ک الی ئو گریـان 

م و خۆشی تنین، خکتو پو دەبک.(  
  

)١٤(  
ئو وردەکارییــــانی ھنــــدک جــــار چــــخف ل ڕنمــــایی 

رەکانی تۆمار کردوون، بۆ نموونکتکانیدا بۆ ئر : (دەقسب
 کــب ت، کتــش دەکک ھیناســــۆ دۆرن دەکــات، ھ ــاژە ب ئام
 ،نــک ڕادەممک ،نکـدەتک ھوە، شاندەستی ت بدەگر

دەگڕێ، لدوایوە دەڕوات، ب چــــــــاو بدوای شــــــــپقکیدا 
 ر دەکــا، بســی لکبقوە شــگۆرانیــوتن ــشک دەدات، بباو

لوانی بـۆ ھنــدک ) ھتــد... دەنگـی برز، گـوی خــۆی دەگـرێ
کس، ئم ڕنمایان ھندە گرنگ نبن، بم بۆ چخف جۆرە 

ئو . دەرگــــــــایک بــــــــوون، ک لوــــــــوە دەچــــــــت ژوورەوە
کـــــــان بـــــــت چـــــــی ل پـــــــشت ئو نیویـــــــستووە ب ئکترە

ــــهده ــــت خۆیــــان بدوای ئوەدا وهرگایان وان دەبکــــو ئن، ب



 

ئو دەیویست تنھا شـونی دەرگاکانیـان پیـشان بـدات . بگڕن
  . و ئکترەکان خۆیان ئو دەرگایان بکنوە و بچن ژوورەوە

ـــت  دەکر ،ـــان ـــن لو جـــۆرە دەرگای دەقکـــانی چـــخف پ
ە، بم ھموو خونرـک، ڕیژیـسۆر و شونکانی بدۆزرتو

ـــۆن ـــاندا ب ـــان بو دەرگای ـــت خۆی ـــک دەب رکتئ . وەی لئ
پــشت دەرگاکانیـــشوەی، ھرگیــز ھمـــان شــت نیـــی، ھمـــوو 
ئکترـک شــتی خـۆی ل پــشت ئو دەرگایـانوە دەدۆزــتوە، 
ھروەھــا ڕیژیــسۆرەکانیش ل پــشت ئم دەرگایــانوە دیــدکی 

. کی بۆ ڕاڤ و خوندنوەکانی خۆیان دەکنھونری و ئستاتی
چـــخف نیدەویـــست ھـــیچ شـــتک بـــۆ ئکترەکـــانی شـــانۆی 

ــانت ستانیسالڤــسکی یــش ڕاڤ بکــات و وەمــی -ھــونر و تن
ئو ھمیش ب پداگرییوە دەیگـوت . پرسیارەکانی ندەدانوە

، )من ئوەی ھی نووسیوم، ھموو شتک لودا نووسـراوە(
ئو وەم بوو، ک ئکـتر و ڕیژیـسۆرەکان ل نھا تئمیش 
  .ەوە دەستیان دەکوت-چخف

  
)١٥(  

ئوەی چخف جیادەکـاتوە، ئوەی ھمـوو کـارەکترکی 
دونیایکی تایبتمندی خۆی و ھر یکیان چیرۆکـی تـایبتی 

یــــۆی ھ ــــوو . خ ــــزۆزە، ھم ــــگ و ب ــــدکی گرن ــــان ناوەن جیھ
 ناوەنـدەدا خـای ڕووداوەکـان و مرۆڤکیش بۆ خۆی لنو ئم

کارەکترەکانی چـخف . پیوەست ب دونیا و دونیای دەرەوە
لنـو ئم ناوەنــدە گــرنگی جیھـانوە مــام لگڵ خۆشــی و 
ــــــــان و  ــــــــان و دەوروبرەکی ــــــــانی خۆی ناخۆشــــــــییکانی ژی

ـــۆ چـــخف تنھـــا . کســـایتییکانی تـــردا دەکن درامـــایش ب
کو بر ل ھموو شـتک، ھـونری ئدەبکی ڕووت نبووە، ب



 

 کنیــــک و فــــــــت تناب وەیــــشر ئبر لشــــانۆ بــــووە؛ ھ
ھونرییکان ل خودی دەق شانۆییک گرنگتر بن، نووسـری 
شـانۆیی دەبـت ھونرمنــد و شـاعیر بـت و شــانۆ بخـات ژــر 
ـــچوانوە،  ـــانی خـــۆیوە، نک ب پ ـــوون و کاریگرییک ھژم

  . ڕکفی خۆیوەشانۆ دەق بخات ژر
چخف بیوگرافیای خۆی ل دەقکانیدا ننووسیوە، ھروەھـا 

ی ھوڵ نادات بیروباوەڕی خۆی لنـو شـانۆنامکانی و ل ڕگـه
ــــــــار و  ــــــــانی وانی ئاک ــــــــت، دەقک وە دەببرــــــــانی کارەکترەک
پوپاگنــدەی سیاســـی و ئامۆژگــاريی کـــۆمیتی و بۆچـــوونی 

ـــین ـــی ھـــونر و تنـــانت، ک چـــخ. ســـپنراو ن ف باســـی ڕۆ
دا دەکـــات، دەبـــت ب )نورەس(ھـــونرکی نـــوێ ل شـــانۆنامی 
، ک شــانۆنامکی )کنــستنتین(بشــک ل ھــزری کــارەکتری 

ل نامیکیـدا، . لنو شانۆنامکدا نووسیوە، نک دیدی چـخف
چ سوودکی : ( بۆ میخائیلی برای نووسیوە، دەت١٨٨٩ک سای 

ھموو کارەکترەکـان ل خـۆت بچـن، کـ گرنگـی ب تیای، ئگر 
  ).من، یان ب تۆ دەدات؟ یان بیروباوەڕەکانی تۆ یان ھيی من؟

شانۆنامکانی چخف باسی خۆشویـستی، جیـابوونوە و 
دابان، پیربوون، ملمالنـی نوەکـان، خون بـه بناوبـانگبوون، 

نتینی دا ماشا کنست)نورەس(ل . شانۆ و ئدەبیشوە دەکات
خـۆش دەوــت، کنـستنتین نینــای خـۆش دەوــت، نینـا عاشــقی 
تریگۆرین بووە، ئرکادینا تریگۆرینی خۆش دەوت، تریگۆرین 
ئامادەی ب ھموو کسـکی تـری بگـۆڕتوە، ھمـوو عاشـقن، 

کی ھسـک م بب . ڤانیــا(ل نــای ژنــی )خــایــشدا، ڤانیــا یل
 چـــــاوی لســـــر پۆفیـــــسۆری خـــــۆش دەوـــــت، بم یلنـــــا

ئسترۆڤ، سـۆنیا بـۆ ئسـترۆڤ دەسـووتت، بم ئسـترۆڤ 
ئنجامکانی ئم پوەندییانیش کۆمک گرکورەی . نایبینت



 

دەروونيـــی ســــختن و چـــخف ب ئاســــانی و ب تکنیککــــی 
ساکار مامیـان لگڵ دەکـات، ھروەک ئوەی دیمنـک بـن 

ژیـانی ڕۆژان ـت،. لروەھـا دەگوترمــوو ھھ مـان بـاس لھ 
دەقکانیــــــدا دووبــــــارە دەبــــــنوە و ھر ھمــــــوو دەقکــــــانی 
برجسـتیکی دەومنـدی ژیـانی ڕووســیای ل دەوروبری 

لگڵ ئوەیـــشدا ئم دەقـــان زۆر . کۆتـــایی ســـدەی ڕابـــردوو
 پیشاندانی کۆنتراسـت گورەکـان، لنـوان )نورەس(. جیاوازن

ھزەکان، خا ڤانیا ل ھموو گفتوگۆ ھۆشیارەکان و ھست ب
 ل ،ــــست ــــاتر نــــزیک ل مــــرۆڤوە و ڕیالی دەقکــــانی تــــری زی
دەقکانی تریشی ساکارترە، س خوشـک ل ڕووی ھسـتوە، 

یش وەک مـۆزارت -ل ھموویان دەومندترە و باخی گالس
ســووک، ھروەھـــا لگڵ قوورســی و قـــوويی مـــۆزارت یک 

یعیتی چخف مژوویکی تـری ئمیش ئو واق. دەگرتوە
  .بۆ شانۆی ئورووپی پ تۆمار کرد
  

)١٦(  
ڕەوتـــی چـــخف، وەک شانۆنامنووســـک ل جـــوویکی 
 دەکـات، ک وە دەسـت پـو خات، لدەب سترجيیدا ببازن
ل دەق سرەتاییکانیدا، پشت ب بنمـا شـانۆیی تقلیـدییکان، 

ـــر ل . لکـــانی دەبســـتتو ڤۆدڤ) ئیڤـــانۆڤ(بتـــایبتییش  دوات
ــدا ــا، ســ خوشــک: دەق درژەکانی دا، ئم -نورەس، خــا ڤانی

ـــان تـــک دەشـــکنت و شـــتکی تـــر بونیـــاد دەنـــت ل . بنمای
 نوێ لرلکـــــانی ژیانیـــــدا، ســـــالس(کۆتاییبـــــاخی گـــــ( دا ب

شوەیک ل شوەکان، دەگڕتوە بۆ سر ھندک لو یاسـا 
رەتای دەسـتپکردنی، بم ل فـۆرم و و بنما شانۆییانی س

  . شوازکی گلک پشکوتووتر و قووڵ و جیاوازەدا
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 ١٨٦٠ی مـــانگی یکـــی ســـای ٢٩ف،  چخـــهپـــاڤلۆڤیچئنتـــوان 
ووری ڕووسـیا، ک دەکوـت سـر باشـگـانۆگ لـهشاری تـهله

، باپیری، ل بـاوکییوه. دایک بووهکنارەکانی دەریای ڕەش، له
دەتوانـت ژیـانی ، بم )موژیک(ک پیان گوتراوە کۆیل بووە، 

خۆی و خزانکی بکتوە و ل ژیانی کـۆیالیتی ڕزگاریـان 
ـــت ـــی و . ب ـــی ببزەی ـــانکی بچـــووک و مرۆڤک ـــاوکی بازرگ ب
ـــد ـــخف ل تون ـــدا، چ ـــووە لگڵ خـــانوادە و منداکانی وتیژ ب

ـــامیکی ســـای  ـــاوکی گوتـــوویتی١٨٩٢ن : دا، ســـبارەت ب ب
کـردم، یـان ڕاسـتتر ی دهردهروهدتوە یـادم، ک ئو چـۆن پـه(

. وای بــم، برلوەی تمنــم بگــات پــنج ســان، کوت لــدانم
کم شت بیرم لی ھموو بیانییک، ک ل خو ھدەستام، ی

 ١٨٧٦سای !). دەکردەوە، ئوە بوو؛ ئاخۆ ئمۆ لدان دەخۆم؟
ـــــابووتبوونی  ـــــۆی ن ـــــخف، ب ھ خـــــانوادەکی، جـــــگ ل چ
باوکییوە، ل ترسی خاوەن قرزەکان دەگوزنوە بۆ مۆسکۆ، 
بم چـــــخف لبر تواوکردنـــــی خونـــــدن ل تگــــــانۆگ 

. ی دەومنــدەکان دەژیدەمنــتوە و ب وانگــوتنوەی منــدا
 دوا ئامادەیی ل تگانۆگ تواو دەکات و ئویش ١٨٧٩سای 

دت مۆسکۆ و ل کۆلژی پزیشکی دەست ب خونـدن دەکـات، 
ھاوکات بۆ ئوەی یـارمتیی بنمـاکی بـدات، دەسـت دەکـات 

 بــۆ یکم جــار ل ھفتنامیکــدا، ١٨٨٠ب نووســین و ســای 
 خوند ١٨٨٤سای . اتیر بو دەکاتوەدوو کورت نووسینی س

تواو دەکـــات و بوانـــامی پزیـــشکی وەردەگرـــت و ھر لم 
سانیــــشدا، نیــــشانکانی تووشــــبوونی ب نخۆشــــدی ســــیل 

دا، ل ھاوینـدا لگڵ ١٨٨٧ -١٨٨٥لنوان سانی . دەردەکون
ــدا، ل گونــدی  ــابکینو(ھمــوو خزانکی ، ک نــزیکی ھشــت )ب

لم نـــاوچیدا، بـــۆ یکم . کۆوە دوورە، دەژیـــنمیـــل ل مۆســـ



 

جـــاریش کــــاری پزیــــشکی دەکـــات و چارەســــری جوتیــــار و 
. ھژارەکــــــــــانی ئو نــــــــــاوچی و دەوروبرەکی دەکــــــــــات

 مـوو دەقھ بـابکینو، ل ل م ھاوینانکانی ژیانی ئرییکاریگ
ـــایبتییش  ب شـــوەیک ل ) ســـ خوشـــک(شـــانۆییکانیدا، بت

   . داوەتوەشوەکان ڕەنگی
چخف ل ھموو ژیانیدا، ل یک کاتدا پزیشک و نخـۆش 

ارەکانی نخۆش بووە، ئمیش وای کردووە، ل نزیکوە ل ئاز
ـــتوە و ل و گرفتکانیـــان ت وە نزیـــک بیـــانبگـــات و زیـــاتر ل

چـــخف ســــبارەت ب . نووسینکانیـــشیدا ڕەنگیــــان داوەتوە
 نخۆشــییکی خــۆی ل خــۆی ھوــی داوە ل ھمــوو ژیانیــدا

 ١٨٨٩خــــک و تنــــانت ل خۆیــــشی بــــشارتوە، ک ســــای 
ی براشی ب نخۆشیی سیل دەمرت، چخف تووشی )نیکۆال(

ــۆ یکم جــار چارەنووســی  ڕەشــبینی و دڕاوکــ دەبــت و ب
  . نزیکی خۆشی، ک مردن، دەبینت

 یکم کۆمچیرۆکی ل کتبکی سـربخۆدا ١٨٨٦سای 
دەکـاتوە، ھاوکـات لسـر داوای ئلکـسی سـوڤورین، ل بو 

ل ســای . دەســت دەکــات ب نووســین) کــاتی نــوێ(ڕۆژنــامی 
ـــــــشدا یکم شـــــــانۆنامی ١٨٨٧ ـــــــانۆڤ(ی ، ک ب دە ڕۆژ )ئیڤ

ــــانۆڤ . دەینووســــت، ل مۆســــکۆ دەخــــرت ســــر شــــانۆ ئیڤ
دا ١٨٨٩سرکوتنکی ئوتۆ بدەست ناھنـت، بم ل سـای 

وتنکی گورەوە ل ســـــان پتشـــــبۆرگ نمـــــایش ب ســـــرک
ـــرتوە ـــۆمچیرۆکی ل ١٨٨٧ھر ل ســـای . دەک دا، یکم ک

دەزگــــاکی ســــوڤورین بــــو دەکــــرتوە و دوو شــــانۆنامی 
ــــیش  ــــۆدڤلی یکپردەی ــــوازبنی(ڤ ل . دەنووســــت) ورچ و خ

ــــستی ڕووســــی ١٨٨٨مــــانگی دەی ســــای  ــــای زان دا، ئکادیمی
 رە پاداشــــتی پۆشـــــکین، کھ دەبیـــــیئ پاداشـــــت ل ککــــی



 

 گرنگکانی ڕووسیا، ب بۆنی بـو
ل (کـــــــردنوەی کـــــــۆمچیرۆکی 

ھر . ی پــــ دەبخــــشت)ئــــوارەدا
لم ســــــادا، چــــــوار شــــــانۆنامی 

ــه ــورتی ی ــی دەنووســت، ردهکپــهک ی
ھروەھـــا پـــنجم کـــۆمچیرۆکی 

  . بو دەکرتوە
ــــر  ژرەتادا، لســــ ف لخچــــ

ــــاو ــــدان ن ــــۆ چن ی خواســــتراودا، ب
کی : نمــوونم، دوکتــۆربــرای بــراک

ب نخۆش، پیاوە ب سـپک بـو 
توە، بم ئو نـــــــاوەی کـــــــردووه

ــرد  ــ دەرک ــاوی پ ــاتر چــخف ن زی
)و ) ئانتۆســـیا شـــیکۆنتئ ـــوو، ک ب

ــــــــــــایینی  مامۆســــــــــــتایی وانی ئ
ـــــاوی نـــــابوو ـــــوت، ن ـــــ دەگ ـــــانۆگ پ . مســـــیحییتی ل تگ

وو ناوی خوازراویـان دۆزیـوەتوە، ک لکۆرەوەکان پنجاود
ــو ــاون،  چــخف ل ب ــاری ھن ــردنوەی نووســینکانیدا بک ک

ئمیش لبر ئوە بووە، ک بتوانت زۆرتـرین نووسـین بـو 
بکاتوە تا بتوانت ئوەندەی پارە دەست بکوت، پـی بـژی و 

  . یارمتیی خانوادەکیشی پ بدات
ــی زۆری ل ــانۆگ گرنگییک ــدا ھبــووە؛ تگ  ژیــانی چخف

ئم شارە ل زۆر ڕووەوە ل شارەکانی تری ڕووسیا نچووە، 
تگانۆگ شارک بووە ل کناری دەریا و ھمیـش پوەنـدیی 

زمانی گرکی ھاوشانی زمـانی . ب دونیای دەرەوە بھز بووە
ڕووسی بووە و ل ژیـانی ڕۆژان و لسـر شـقامکان بکـار 



 

ارەدا زمــانی تــورکی، فرەنــسی، ئیتــای و ھــاتووە، ھر لم شــ
شـانۆی ئم شـارە ب . ئینگلیزی ب دانیشتوانکی نامۆ نبووە

ـــووە،  ـــشکوتوو ب شـــاوە و پوە، گـــووریی ھـــۆی ئو فرەکولت
ھروەھــا ئــۆپرای ئیتــایی لــ بــووە، ب ھــۆی ئم ئــۆپرایوە، 
تیـــپ گورەکـــان ب نمایـــشکانیانوە ســـردانی ئم شـــارەیان 

ــــــــرد ــــــــانۆگ، ک برھم . ووەک ــــــــان گورەکی تگ کتبخ
کالســــیکیی ڕووســـــی و جیھانییکـــــانی دونیـــــای تیـــــا بـــــووە، 

چـخف . فکـی ڕۆشـنبیریی بـاش بـوون بـۆ چخـهیهرچاوهسه
ھرچییکی لم کتبخانیدا دەست بکوتـای، دەیخونـدەوە و 

ھر لم شــــارەدا، جــــگ ل . دوایــــی بــــۆ براکــــانی دەگــــایوە
ان، لگڵ ھاوپۆلکانی دەچـت بـۆ شـانۆی شـارەک، لم کتبخ

شانۆیدا کۆمیدیا و ئۆپرت، ھروەھـا شـانۆنامی نووسـرە 
ــــسپیر، شــــیللر و شــــانۆی  ــــوون شک ــــۆ نم ــــانیش، ب گورەک

  . کالسیکی ڕووسی، گۆگول و ئۆسترۆڤسکی تیا نمایش کراوە
چخف ھر ل سـرەتاکانی ھرزەکـارییوە، پوەنـدییکی 

ــی بھ ــز و ڕاســتوخۆی ب ھــونری شــانۆوە ھبــووە، تمن
سیانزە سان دەبت، ک دایکی دەیبات بـۆ شـانۆی تگـانۆگ، 
 ل ی دیوە، کڕووسی و بیانییان و نمایشی ئھاوکات زۆرب

دایکـــی ئـــارەزوویکی زۆری ل . تگـــانۆگ پـــشکش کـــراون
شــــانۆ ھبــــووە، ژیــــانی ترخــــان کردبــــوو بــــۆ پروەردەی 

ــــــد ــــــاریگرییکی زۆری بســــــریانوە من اکانی و ڕۆڵ و ک
ـــووە، . ھبـــووە چـــخف ئم ڕۆی دایکـــی ھمیـــش ل یـــاد ب

پوەنـــدییکی بھـــزی پـــوەی ھبـــووە و بـــۆ ھمـــوو شـــتک 
بھرەکمـان "پرسیاری ل کـردووە، زۆر جـاریش گوتـوویتی 

  ." ل باوکم و ڕۆحیشمان ل دایکموە وەرگرتووە



 

ــر چــخف ل مــ ای ھاوڕکــانی نمایــشی ئماتۆرئاســای دوات
 ـــت وروەھـــا دەکـــوە، ھ ـــا بینی ڕکخـــستووە و خـــۆی دەوری تی
نووسینی دەقی درامی و پرۆس و خوندنوەی ئدەبی کالسیکی 

ھر لم . ڕووســی، دواتــر شکــسپیر و شــۆپنھاوەر دەخــونتوە
دا ١٨٨١-١٨٧٨شارە، ک قوتابیی ئامادەیی بووە، لنوان سـانی 

ی نووسـیوە، )پالتۆنـۆڤ(یی خۆی ردهم دەقی درژی چوارپهیک
ـــش  ـــراوە و ن بوی ـــایش ک ـــووە، ن نم ـــدا ب ـــا خـــۆی ل ژیان ک ت
کـــراوەتوە، ھاوکـــات چـــخف خۆیـــشی نگڕاوەتوە ســـری، 
 ـــک ل کی ف بخی چـــم دەقـــی ڕووســـی ئ ـــسپۆڕانی ئدەب پ

ـــ . ننھنیـــی ئاشـــکرانکراوەکانی ژیـــانی ئدەبیـــی چـــخف دادەن
چـــخف ئم دەقی نـــاردووە بـــۆ ئکـــتری گورەی ڕووســـی 

ــــــا( ــــــا یارمۆلۆڤ ــــــی ل ١٩٢٨ -١٨٥٣) ماری ــــــیچ وەمک ، بم ھ
یارمۆلۆڤاوە بدەست ناگات، ئمیـش چـخف دگـران دەکـات و 
تووشی نائومدی دەبت و ھموو دەستنووسکی لناو دەبـات، 

نکــات ســوندیش دەخــوات چیتــر بــۆ شــانۆ ننووســت و ڕوو 
ب شــوەیکی ڕــکوت نوســخیکی ئم دەق لنــو . شــانۆکان

ــــــاوەتوە ــــــو ١٩٢٣ئم دەق ل ســــــای . ئرشــــــیفکیدا م دا ب
  . کراوەتوە

خونــــدنی ئامــــادەیی تواو دەکــــات، بــــۆ   کــــه١٨٧٩ســــای 
خوندنی زانکۆ برەو مۆسکۆ دەکوت ڕێ، ھرچندە ھموو 

ــابووتبوونی بــاوکی و خــزانکی ســ ســاڵ لوەوبر لبر  ن
گانۆگیــان بجــ ھــشتبوو و ل مۆســکۆ ب قرزکــی زۆر تــه

ھر لم قۆنــاغی ژیانیــدا، دوای ئوەی . کــولمرگی دەژیــان
 رھاتســســاتیر و چیــرۆک و ب تبــاب ل مۆســکۆ، جــگ ــتد

پریـــشککانی ژیـــان ل (کورتکـــان، ڕپۆرتـــاژکیش ب نـــاوی 
  . بو دەکاتوە) مۆسکۆ



 

خف ل ســــــرەتای چــــــ
ژیـــــانی مۆســــــکۆیدا، چنــــــد 
گوتارکی ڕەخنی شانۆییش 
 ک ـــوون ـــۆ نم دەنووســـت، ب
ژن ئکــــــتری بناوبـــــــانگی 

ــــارد(فرەنــــسی  ) ســــارا برن
 ل مۆســـــــــــکۆ ١٩٢٣ -١٨٤٤

یکـــک ل کارەکـــانی نمـــایش 
دەکات، چخف ل گوتارکی 
ـــــــــدا، باســـــــــی ئوە  ڕەخنیی
 ــارد ب دەکــات، ک ســارا بارن

رەزای، بم توانـــــــا و شـــــــا
ـــــری ئوە  نیتوانیـــــوە کـــــارەکترەک برجســـــت بکـــــات، لب
کارەکترەکی ل پشت تکنیک و توانای ئوەوە، وەکو ئکتر 

توە، ک سـارا چـخف ئوەی دووپـات کـردووه. بزر کـردووە
 کی ناسروشتییانوەیش یدا خرۆشاوە و بکڕۆ رنارد لب

  .کردووەزدەڕۆیی ل ھسوکوتکانیدا 
 ف لخدا چنج سام١٨٩٧-١٨٩٢ماوەی پ ل خۆڤلی ک ،

کـت و دەکوـت دەرەوەی مۆسـکۆوە، خـانوویکی گورە ده
لوێ لگڵ بنماکیدا دەژی، لم ناوچیدا خریکـی کـاری 
پزیـشکی دەبــت، ب چــی کـار دەکــات و بشــک ل گرنگتــرین 

 جوتیارەکـــانی چیرۆککـــانی دەنووســـت، ھاوکـــارییکی زۆری
و ئو ناوچی دەکات، ب خۆڕایی چارەسریان دەکات و ڕگـه

قوتابخانیکیـــان بـــۆ دەکـــاتوە، بشـــداریی چنـــدان پـــرۆژەی 
کــــۆمیتی بــــۆ برژەوەنــــدیی خکــــی ھژاری نــــاوچک و 

ــــو ــــی دژ ب ب ــــوون کمپین ــــۆ نم بــــوونوەی  دەوروبری، ب



 

ــو نخۆشــیی کــۆلرا و ئو برســتییی ب شــوە یکی زۆر ب
ل چیرۆککانی ئم کاتیدا، چنـدان وـنی . بووبوەوە، دەکات

تونــــدوتیژ و ژیــــانی چرمســــری و ھژاری و نامرۆڤــــانی 
ــــانی گونــــد و شــــارەکانی ئو ڕووســــییانه مــــان بــــۆ ھژارەک
ھر لم . دەگــــتوە، ک دونیـــــاکی ئویــــان پـــــک دەھنـــــا

ــــــشدا شــــــانۆنامی  ــــــاری دەنووســــــ) نورەس(خانووەی ت، ب
تندروســـــتیی خراپتـــــر دەبـــــت، ئمیـــــش ناچـــــاری دەکـــــات، 

، خـــۆڤلیموە لبـــری ١٨٩٩بفرۆشـــت و ل ســـای  خانووەکـــه
چخف بـۆ ئم مبسـت، ل کۆتاییکـانی . بگوزتوە بۆ یاتا

دا پــارچ زەویــیک ل یاتــا، ل نــیمچ دوورگی ١٨٩٨ســای 
ــۆد ــت و خــانووبرەیکی گورە و م م دەکرــر رنی لســر ک

 خـۆڤلیمف لـه ژیانی ئو پـنج سـای چخـه. دروست دەکات
 وە، بۆ نموونکانیدا ڕەنگیان داوەتمرھکی زۆری بشب ل

، خـا )نورەس(، ژینگ و کشـی )٦خانووی ژمارە (چیرۆکی 
ڤانیا و بـاخی گـالس، لژـر کاریگرییکـانی ئو پـنج سـای 

   .نووسراوندا خۆڤلیمژیانی 
پــشکش ) شــیتانی دارســتان( یکم نمایــشی ١٨٨٩ســای 

ـــــی  ـــــۆی خراپی ـــــشک، ب ھ ـــــد نمای ـــــت، بم دوای چن دەکر
کارەکوە، ڕادەگیرت و چخف تا خۆی ل ژیاندا بـوو، چـاپی 
ناکات، دواتر کاری تیا دەکاتوە و سرلنوێ دایدەڕژتوە و 

 ١٨٩٦ســـــای . وە بـــــوی دەکـــــاتوە)خـــــا ڤانیـــــا(ب نـــــاوی 
ــسکی، ل ) نورەس(شــانۆنامی  لســر شــانۆی ئلکسندەرنی

شاری سان پتشبۆرگ، ب نووشوسـتییکی تواوەوە نمـایش 
 بسـر  خراپـىئم نووشوسـتیی کـاریگرییکی زۆردەکرت، 

ەوە بجــ -بــاری دەروونــی و ڕەوشــی تندروســتیی چــخف



 

ــۆ شــانۆ ننووســت ــار دەدات، چیتــر ب . دەھــت، چــخف بی
وەبتز دەبی پاشگل میشھ ک، کیار .  

ــۆ  چــخف ل ڕگــه١٨٩٠ســای  ی ســیبیریاوە، گشــتک ب
دوورگی سـاخالین، ک وەکـو بنـدیخانیکی گورە وا بــووە، 
ــا ل ڕەوش و  ــتوە، ت نــگ دەم ــاوەی ســ مان ــۆ م ــات و ب دەک

 .، ك لوـــــدا ژیـــــاونبــــارودۆخی ئو زینـــــدانییان بکـــــۆتوە
ــــ ی ھــــاوار و دان گورەیدا، ک وەک جگــــهچــــخف لم زین

ــــۆیلوە،  ــــازاد و ک ــــایتی، ب ئ ــــاینی ســــختی ھمــــوو مرۆڤ ن
نــــاوزەدی کــــردووە، ب شــــوەیکی ورد تبینییکــــانی تۆمــــار 
ــــــــــدار لگڵ کاربدەســــــــــتکانی دوورگک و  ــــــــــات، دی دەک
 نـدکراوەکان دەکـات، لب زار لدە ھ کان و زیـاتر لوانپاس

ە ل ژیـــــان و گـــــوزەرانی دانیـــــشتوانی ئو ھمـــــوو ڕوویکو
ساخالین : (سبارەت ب ساخالین دەت. دوورگی دەکۆتوە

و تاق شونکی دەگمن و شیاوە، ک لکۆینوە کۆنترین جگه
ھمــوو ). لســر تاوانبــارانی ئو ئۆردووگــا زۆرەملــی بکرــت

، گشتک ھشت مانگ دەخاینت، ک دەگڕتوە بۆ مۆسـکۆ
 ل کتبکـــــدا ب نـــــاوی ١٨٩٥ئنجـــــامی گشـــــتکی، ســـــای 

ـــــــــــــاتوە، بر ل )دوورگی ســـــــــــــاخالین( ـــــــــــــو دەک ەوە ب
 ــــــــک لکــــــــدا، وەک زنجیرەگوتاربکت وەیـــــــشی لوکردنب

چـخف کتـبکی ب دیـدکی . توەگۆڤارکـدا بـوی کـردووه
ســـــاردی بـــــالین و ل ھمـــــان کاتـــــدا، ھســـــتکی گرمـــــی 

ـــــــــــام مرۆڤدۆســـــــــــتییوە، ـــــــــــستک دژ بو م وەک پرۆت 
ئم . نامرۆڤایتییانی لگڵ بندکراوەکاندا دەکـرا، دەنووسـت

 بارەت بتی سـتایبوە، بینانماردە ھو پھۆی ئ ب بکت
خراپــــــی و نــــــادادپروەری و تونــــــدوتیژیی ڕەوش و ژیــــــانی 

ــت جگــه وە، دەبکانــدانیی ی ســرنج و گفتوگــۆی چینکــی زین



 

ئو گشــتی چــخف . گی ڕووســیای ئو کــاتزۆری کـۆم
بۆ دوورگی ساخالین، جۆرک ل گشـتکی پالنبـۆدارژراوی 
 ک بــۆ دۆزەخ، کردانــرزەمین و ســک بــۆ ژشــتســمبۆلی، گ

  . دواتر ل زۆربی نووسینکانیدا ڕەنگی داوەتوە
 سردانی تۆلستۆی ل یاسنایا بولینـا دەکـات و ١٨٩٥سای 

. ی لگڵ ئم نووســرە گورەیدا ئنجــام دەداتیکم دیــدار
رکــــی بوە کردبــــوو، ک چــــخف دیــــاردەیکی تۆلــــستۆی ده

جیاوازە و بھایکی گورەی بۆ کـورتچیرۆک و نۆڤلتکـانی 
و کســایتیی چخفــیش دادەنــا، بم دەق شــانۆییکانی ھــیچ 

جارکیــــان ل . گرنگــــی و بھایکیــــان الی تۆلــــستۆی نبــــووە
ئوە دەزانـن، ک مـن : (دەبوونی چخف خۆیدا، گوتوویتیئاما

حزم ل شکـــسپیر نیـــی، بم دەق شـــانۆییکانی ئـــوە زۆر 
  ). خراپترن

 نخۆشییکی زۆری بۆ دەھنـت و خـونکی ١٨٩٧سای 
 ــــــت لم جــــــار ناچــــــار دەبکوە و بــــــۆ یتنــــــدەھزۆر ھ

. کوـتنخۆشخان بۆ چارەسرکردنی نخۆشـیی سـیلکی ب
 بــــــــــاوکی دەمرــــــــــت، ھر لم سایــــــــــشدا ١٨٩٨ســــــــــای 

ــازە لگڵ  ستانیسالڤــسکی، ل شــانۆی ھــونری مۆســکۆ، ک ت
ب ) نورەس(نمیـــــرۆڤیچ دانچنکـــــۆ دایانمزرانـــــدبوو، دەقــــــی 

ــــــــشکش دەکن ورەوە پــــــــار گ ئم . ســــــــرکوتنکی ئجگ
سرکوتن تنھا بۆ چخف نابت، بکو سـرکوتنک بـووە 

ی ھـــونری مۆســـکۆ، ستانیسالڤـــسکی، نمیـــرۆڤیچ و بـــۆ شـــانۆ
ــانت جیھــانیش ــی شــانۆی ڕووســی، تن ــوو ڕەوت ھر ل . ھم

 -١٨٦٨سروبری پرۆڤکانی نورەسدا، عاشقی ئۆگا کنیپر 
ـــت ل ئکترەکـــانی شـــانۆی ھـــونری ١٩٥٩ ـــک دەب کی ک ،

سـای . مۆسکۆ و ڕۆی ئرکادینـا ل نورەس دەبینـت، دەبـت



 

پوەنــــدیی خۆشویــــستیی قــــووڵ دەبــــتوە و ب  ئم ١٩٠١
 ر، دوور لگا کنیپف و ئۆخت و چرگیری کۆتایی دھاوس

، ب تنھـا زەماوەنـدی ھاوسـرگیری سـوکارچاوی خک و که
چخف و ئۆگا کنیپر، ھمیش دوور لیک دەژین، . دەگن

 چخف ل یاتا و کنیپریش ل مۆسکۆ، بم ھمـوو ڕۆژـک
نام بـۆ یکتـر دەنووسـن، بم شـوەی ئاگـاداری ژیـانی یکتـر 

ـــن ـــاوی . دەب ـــدا، ب ن ـــان ل کتبک ـــۆی ئم نام ـــدارە ھرە (ک د
ــا ئــستایش وەرگــدراونت ) ئــازیزەکم بــو کــراونتوە و ت

چـخف لدوای نمایــشکردنی . سـر زۆربی زمانکـانی دونیـا
. ۆ دەنووسـتنورەس، ب تواوی بۆ شانۆی ھـونری مۆسـک

خــا ڤانیــا، ســ خوشــک و بــاخی گــالس، یک لدوای یک 
  . لسر ئم شانۆی سرکوتنی گورە بدەست دەھنن

چـــــخف بردەوام ســـــفری بـــــۆ دەرەوەی ڕووســـــیاش 
 برەو ڤنا، ڤنیسیا، فلۆرەنس، ١٨٩١کردووە، بۆ نموون سای 

نــام بــۆ ڕۆم، مــۆنتی کــارلۆ و پــاریس دەڕوات، لم وتــانوە 
ــــرۆڤیچ و  ــــسکی، نمی ــــپر، خوشــــککی، ستانیسالڤ ئۆگــــا کنی

ـــت رـــت. ســـوڤورین دەن ـــدا دە ـــک ل نامکانی کی ـــو : (ل نل
 ــــادەوەریم ل ــــومن، خۆشــــترین ی ھمــــوو ئو شــــونانی بینی

ینیــسیا ھــت و . ڤشــارکۆڤ دەچ کی زۆر لوەیشــ ڕۆم ب
نیاپــ-ـــشادهرنجـــی ڕانـــهریـــایش ســـهده. یـــش پیـــسر م، کبل

خۆشـم نـازانم مسـل چیـی، بـۆ . تـم لـی چووبـووتاقـهئوەى 
  ).ماوەی ساکی تواوە من ل جوودام

دا ١٨٩٧-١٨٩٦ی لنـــوان ســـانی )خـــا ڤانیـــا(ھرچنـــدە 
نووســـیوە و زیـــاتر ئامـــادەکردن و ســـرلنوێ نووســـینوە و 

ە و لوەوبر لســر )شــیتانی دارســتان(داڕشــتنوەی دەقــی 
ۆی شــارۆچک و ھرمکـانی تــر نمـایش کرابــوو، بم ل شـان



 

شـــانۆی ھـــونری مۆســـکۆ فـــۆرمی خـــۆی وەردەگرـــت و ئو 
سرکوتن بدەست دەھنت، ک بینران و ڕەخنگرانی شانۆ 

دا، ١٨٩٧ئم دەق بۆ یکم جار ل سـای . چاوەڕوانیان دەکرد
لگڵ شــــــانۆنامکانی تــــــری چخفــــــدا، ل برگکــــــدا بــــــو 

مکسیم گۆرکی، ک خا ڤانیا ل شـانۆ بچـووک و . دەکرنوە
ـــردا نمـــایش  ـــانی دەرەوەی مۆســـکۆ و ھرمکـــانی ت دوورەک

نمایــــشک . دەکرـــت، دەبینــــت، تووشــــی سرســـامی دەبــــت
 ـــت، ب دەھ جـــوە بـــۆرکیی ـــاریگرییکی زۆر بســـر گ ک
ــــۆ چــــخف  ــــامیکی ســــتایش ب ــــشک ن ــــک دوای نمای جۆر

ـــا. دەنووســـت ـــانگی دەی ســـای خ دا و ل ١٨٩٩ ڤانیـــا، ل م
ـــت ـــایش دەکر ـــونر نم ـــسکی ل شـــانۆی ھ ـــژی ستانیسالڤ . ڕی

ستانیسالڤـــسکی، جـــگ ل کـــاری ڕیـــژی، ھر خۆیـــشی ڕۆـــی 
ھر ل . دەبیــنن) یلنــا(و ئۆگــا کنیــپریش ڕۆــی ) ئســترۆڤ(

ی ٣١ل ) سـ خوشــک(شـانۆی ھـونری مۆســکۆ، شـانۆنامی 
ی مـــانگی ١٧ل ) بـــاخی گـــالس( و ١٩٠١مـــانگی یکـــی ســـای 

  . دا بۆ یکم جار نمایش دەکرن١٩٠٤یکی سای 
ــــخف ل ســــای  دا گربســــتک لگڵ دەزگــــای ١٨٩٩چ

ـــــۆی  ـــــۆ چـــــاپکردنی ک ـــــارکس ل پتشـــــبۆرگ، ب ـــــف م دۆئ
، ل دە برگدا، واژوو ١٩٠٢ -١٨٩٩برھمکانی نوان سانی 

 تواو دەبــــت و ھر لم ســــادا خــــانووەکی یاتــــا. دەکــــات
 ب ١٩٠٠ســــای . دەنووســــت) خــــانم و ســــگکی(نــــۆڤلتی 

ــدەبژردرت و ســای  کادیمیــای ڕووســی ھــدامی ئ  ١٩٠٣ئن
چاپی دووھمی کۆی برھمکانی ل شانزە برگدا، ل بنکی 

مـانگی . مارکس بو دەکـرنوە. ف. دەزگای بوکردنوەی ئا
 ب ناونیـــــشانی  دوا چیرۆکــــی خــــۆی١٩٠٣دوانــــزەی ســــای 

  . دا بو کراوەتوە١٩٠٤ەوە نووسیوە، ک ل سای )بووک(



 

تـــا دـــت بـــاری تندروســـتیی چـــخف خـــراپ دەبـــت، ئم 
ڕەوشــــ خـــــراپی تندروســـــتیی، چـــــخف ناچـــــار دەکـــــات، 
ســـــفرگلکی زۆر بـــــۆ دەرەوەی وت، بتـــــایبتییش بـــــۆ 

ــــات ــــسا بک  لگڵ ژنکی، ب مبســــتی ١٩٠٤ســــای . فڕەن
ر رەسرکردن برەو برلـین و لوـوە بـۆ شـاری بادینڤیلـهچا
ی ١٥ لســر ١٤مانیــا بڕی دەکون، لوێ نیوەشــوی ئــه لــه

مانگی حوت، ل ژووری ھۆتلکدا، ل تمنی چلوچوار سایدا 
ــی دەکــات ــر، ل مۆســکۆ ب خــاک . کــۆچی دوای ــتیک دوات ھف

  . دەسپردرت
ـــا کنیـــپر ل یاداشـــتکانیدا  بم شـــوەی مرگ و دوا ئۆگ

عـات یکـی چخف سـه: (ساتکانی ژیانی چخف دەگتوە
ــۆ ندەدرا ــووەوە، ھناســی ب ــات دوو ســه. شــو خبری ب ع

ـــک ھـــات کی . "دوکتۆرـــشت ـــ، ب پ ـــوان ھســـتای ســـر پ ئنت
ـــانی  ـــی برز و ڕوون و ئاشـــکرا، ب ئم ـــکوە و ب دەنگک ڕ

} ...مـن دەمـرم{): یی ندەزانـیھرچندە ئو ھـیچ ئمـان(گوتی 
ئنتـوان پرداخکی گـرت . دوکتۆر داوای شمپانیای بـۆ کـرد

ب دەســــتیوە، ب وردی ســــیری کــــرد، ب زەردەخنیکوە 
ـــــوتی ـــــی کـــــرد و گ ـــــک شـــــمپانیام {: ســـــیری من زۆر دەم

شــمپانیاکی خــواردەوە، ب ھمنــی لســر } توەنخــواردووه
وت و منــیش ھکپ پــاالی چ موتم ڕابــکوەنــدە فریــاکر ئ

ــانگم کــرد، الیوە، خــۆم بســر جگــه ــدا نووشــتاندەوە و ب کی
دان کوتبـــوو، وەک منـــداک ب ئـــارامی ناســـهبم ئو ل ھـــه
یکم ف تنھا چلوچوار ساڵ ژیا، نهچخه...). خوی ل کوت

دی، ی ١٩١٧شوڕشــی  و نــه١٩٠٥شۆڕشــی ڕووســیی ســای 
ی مــرد، بم فریــای ئوە کوت بشــکی ھرچنــدە ب گنجــ

ـــت ـــه. زۆری ڕووداوەکـــانی ڕووســـیا ببین ســـتی ھـــهچـــخف ب



 

ڕووسیا  کرد، کهی دهوهپشبینیی ئه وهنووسرکی ھۆشمنده
ی جـاران و ڕووسیا کۆنـهدەڕوات و ئه ورهو گۆڕانکی گهرهبه

  . ی بۆ نماوەتوەوهھیچ بوارکی مانه
ــــــازار و چــــــخف ســــــ ســــــای کۆ ــــــی ب ئ تــــــایی تمن

ـــش نخـــۆش،  ـــات، ھمی ئشـــکنجیکی زۆرەوە بســـر دەب
 وەیــــشدا لڵ ئگــــرا، لکی خواو و پیربــــوونکــــی تزییھب

زیـانی (نووسین ناوەستت، جگ ل چیرۆککـانی، مۆنۆدرامـای 
دەنووست، ئامادەی پرۆڤکانی باخی ) باخی گالس(و ) تووتن

ب خـــۆی  اتـــا و مۆســـکۆدا جگـــهگـــالس دەبـــت و لنـــوان ی
  . ناگرت

ــادی لــه  ســای چــخف دەکوــت یکم ٤٤دایکبــوونی ی
ەوە، دوای نمایـــشک، ببـــ )بـــاخی گـــالس(شـــوی نمایـــشی 

ویـــستی چـــخف، لســـر شـــانۆ یـــادی دەکنوە؛ چخفکـــی 
ڕیـــو، مانـــدوو، نخـــۆش و ب کۆککـــۆک و نزیــــک ل نگپـــهڕه

ــــــدان و  ل گوتـــــاری پیاھــــــهمرگوە ناچـــــار دەکن، گــــــوێ
ــه ــهچ م یــادی پــات ئ ــنران بگرــت، ھاوک ــتر و بی ڕزانــی ئک
یـش، وەکـو - سـای چـخف٢٥، ڕکوتـی یـادی دایکبوونـهله

  . نووسر
 بــۆ میــوان میــشی ھکف دەرگــای مــاخنــدە چــرچھ
ــز  رکی دوورەپســو کم ئبــووە، ب ــاوا بردەوامکــانی ئ

ــز  ــووە و ھرگی ــر بکــاتڕگــهب ــانی داگی . ی ب کس نداوە ژی
ــشانی  ــریش، ل ھک ــی و چ دوات ــی گنجت چــخف چ ل تمن
تمندا ھاوڕیکی نزیـک و تایبتمنـدی نبـووە، خوشـککی 
تنھا کسی نزیک و بـاوەڕپکراوی ئو بـووە، بتـایبتی وەک 
ســـکرتری خــــۆی بــــۆ نووســـین و برھمکــــانی ب دونیــــای 

ـــــــــس ی . وڕاوەدەرەوە ھو ھـــــــــاوڕ ـــــــــش ـــــــــدک ھاوپی ھن



 

ــیچ کســک ب تواوی  ــوون، بم ھ ــری ھب ــزی ت ردوورەپ
خۆیــشی . نبــووەت کســکی نزیکــی ئو، تنــانت ژنکیــشی

وەک : (، ل یکــک ل یاداشــتکانیدا نووســـیویتی١٨٩٠ســای 
 ر وایــش بم، ھی خۆمــدا ڕادەکــشگــۆڕەک نھــا لت چــۆن ب

ـــم ـــواد. تنھـــا دەژی ـــانی ھی ـــوانم ســـیرکی ژی ـــا بت ارم لو دونی
  !).خونکی جوان بوو: بسرچووم بکم و بم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

یشى سمب  
  دەروازەیک بۆ شانۆنامکانی چخفو  پالتۆنۆڤ

  



 



 

  پالتۆنۆڤکی بونکراوە
ئزۆڤـــسکی _ ، ل ســـندووقی بـــانکی ڕووســـی١٩٢٠ســـای 
 ت بخـه)ڤلۆڤیچپاماریا (تایبکی ی خوشـکی چف، ڕەشنووسـ

. ی چــــــــخف دەدۆزرــــــــتوەکــــــــراوهنــــــــه لوەوبر بــــــــو
ـــــــــتری الپڕە گورەدا کـــــــــهشنووســـــــــهڕه ـــــــــانزە دەف ، ل ی

نووســراوەتوە، ک ب تنھــا ھنــدەی ھرچــوار شــانۆنامکی 
ڕەخنگرەکـان ھر زوو ئامـاژە بـۆ ئوە . تری چـخف دەبـت

وتــابی، ھــشتا فــری ھــونری دەکن، ک چخفکــی گنجــی ق
نووســـيوه، کـــورتکردنوە و چکـــردنوەی نووســـین نبـــووە، 

ــدنوە، جگــه ــۆ خون ی بم دەقک بو دوورودرــژیییوە ب
یتی خۆی ھژی تایبو چ رنجس .  

، الپڕەی یکمـــی پـــوە وهدۆزنـــهده شنووســـهم ڕهئـــه کـــه
. یشانکی بۆ داناوەنماوە، لبر ئوە نازانرت چخف چ ناون

ـــــی چـــــخف نووســـــراوەتوە و لوە  ڕەشنووســـــک ب خت
 ـــاریی ل ـــتوە ســـری و گۆڕانک ڕابـــدان جـــار گ ـــت چن دەچ
ھموو الپڕەکانیدا کردبت؛ د کوژاوەتوە، وش و دی تر 
لــرەولوێ زیـــاد کـــراوە، ھروەھـــا قمـــی ڕەنگاوڕەنـــگ بـــۆ 

وون ب مرەکبـــی نووســینوە و دەســـتکاریکردنکان، بــۆ نمـــ
ــــاری لســــر ئم دەقدا  ڕەش، شــــین، ســــوور ســــرلبر ک

ـــردووه ـــژوویک ب شـــونی ئم ک ـــیچ م ـــ ئوەی ھ توە، بب
ــــــــدک لو . دەســــــــتکاریکردنوانوە ھبــــــــت لبر ئوە ھن

ی ئم دەقدا کــــردووە، وهپــــسپۆڕانی کاریــــان ل ســــاغکردنه
ف  ک چخـهلوەدەچت. وەک س چاپ ئاماژەیان بۆ کردووە

کـانی دڕانـدبت و پاکنووسـکراوهنوبردبـت، دانـهی لـهقـهم دهئـه
ڕزگــاری  ناوبردنــهئم ڕەشنووســ ســرەتایی لو ھرشــی لــه

ـــــۆ یکم جـــــاریش ســـــای  ـــــت، ب ـــــاوی ١٩٢٣بووب ـــــر ن ژل 



 

ــو _ی ئنتــوان چــخف)کــراوڕەشنووســکی پاکنووســنه( دا ب
  . دەکرتوە

ـــۆ یکم ـــوان  جـــار ک ب ننی لـــۆی دا ١٩٣٣-١٩٢٩ســـا ک
 ف لخکانی چمرھ٣٠ب م دەقوە، ئتو دەکررگدا، بب 
ــاوی  ــو دەکنوە، ) نوەیکــی ببــاوك(بناونیــشان لژــر ن ب

دووەم چاپی کـۆی برھمکـانی چـخف، ک لنـوان سـانی 
١٩٥١-١٩٤٤ ب م ڕەشنووســوە، ئنکــی (دا چــاپ دەکــردەق

 برگکشیدا، ک لنوان ٣٠دوا چاپ گورە و ل ) بناونیشان
دا بو کراونتوە، سرلنوێ ناونیـشانی ١٩٨١-١٩٧٤سانی 

ی پــ دەبخــشرت، بم دواتــر ب نــاوی )نوەیکــی ببــاوک(
 کرەکیی شانۆنامری ست)پالتۆنۆڤ(کارەکتەوە دەناسر .  

ئم شـانۆنامی، ل چـوار پردە و چنـدان دیمنـی درــژی 
میلۆدرامیدا، جۆرە ڕەخنیکی کـۆمیتی دەخـات ڕوو، بم 
ــارەکتری  ــاتر ســبارەت ب ک ــد و تبینییکــان زی ســرنج و دی

 یکرەکیی دەقکـان ) پالتۆنۆڤ(سکنیکییت لسـم وەک ل
پالتۆنــــۆڤ ل شــــارۆچکیکی بچــــووکی . و فــــۆرم و شــــواز

م پیڤــی دوورەدەســتی ڕووســی، ژیــانکی بمانــا دەژی، ھردە
جوان، سبارەت ب کارکردن و ئازادی لسر زمانیتی، بم 
 و ل وەیدوای ئــــــافرەتب ،ســــــتم میــــــشــــــردەوە ھ ب ک
 ،بردنیدایخـشتی لوھ ل ک، کدەستی ئافرەت کۆتاییشدا ب

چــــــخف ل پالتۆنۆڤــــــدا ھــــــزە کــــــۆمیتیی . دەکوژرــــــت
گکـــانی کـــۆمگرنگ شـــان کـــان، ککیدژب ی ڕووســــی ل

کۆتاییکــانی ســدەی حڤــدە و ســرەتاکانی ســدەی نــۆزدەدا 
پک دەھنت، دەخات ڕوو؛ بۆ نموون چخف کارەکترەکانی 
ــــۆمگی  ــــانی ک ــــوو چینوتوژەک ــــاییوە ل ھم بوپڕی وری

ــــژاردووە ــــارەکتران ب شــــوەیکی . ڕووســــییوە ھب ئم ک



 

نایتی و توندەی سمبۆلی برجستی ئو کش و ملمالن چی
ــــان ده ــــزە کۆمیتییک ــــوان ھ ــــهن ــــۆ ک ــــاژەیک ب ن، ک ئام
زانو ھکی ئوەیرووبوونڕووب : ریـککی کـۆن خمسیست

 ماکــانی بــشتا بنش ھکی نــومن، سیــستماکــانی دەڕوخــبن
وەیڕم بوتوون، بکواوی دەرنت .  

، ل پالتۆنۆڤ وەک سمبۆلی نوەیکی ڕۆشنبیری ڕووسـی
ـــوان ئم دوو برەیدا  نمـــدا، لڤدەھدەی حناوەڕاســـتی ســـ
 ــاغ بــزر بــووە، ھاوکــات ســمبۆلی ئو گومانیــش، ک ئو قۆن

پالتۆنــۆڤ خــاوەنی زەویــوزار بــووە، بم . مــژوویی ھیتــی
بر ل دەســتپکردنی شــانۆنامک لدەســتی داوە، لبــری ئوە 

پالتۆنــۆڤ ھــیچ . کئو ئــستا ل گونــدک مامۆســتایکی بچــوو
ــۆنک نیــی، ل ھمــان کاتــدا  ھســت و ســۆزکی بــۆ دونیــا ک
ناشــتوانت ب تواوی الینگیــری ئو دونیــا تــازەیش بگرــت، 

لم گژاوەدا، لنـوان ئم . ک ھشتا بنماکانی دەرنکوتوون
دوو دونیـــا جیـــاوازەدا، ک پالتۆنـــۆڤ ھســـت ب الینگیریــــی 

وربـــانیی میخـــواردنوە و باوەشـــی ھیچیـــان ناکـــات، دەبـــت ق
  . ئافرەت و ژیانکی بمانا

ئم دەق براییی چخف ب ڕوونی کاریگریی تۆرگنڤ 
ئگر . ەکــانی بســرەوەی١٨٠٠و ئدەبــی ڕووســیی ســانی 

دەقکیش ھمووی وەک خۆی بخرت سـر شـانۆ، شـش تـا 
 ب عــات دەخاینــت، لبر ئوە، ھر ل ســرەتاوەحوت ســه

پالتۆنۆڤ . ئامادەکردنکی زۆر و کورتکردنوەوە نمایش کراوە
ل ھمـــان کاتــــدا درامــــا، کۆمیــــدی، تراجیــــدیا و ڤــــۆدڤل، ئو 
ــــژدادڕییوە، ل ڕووی  ڕووی در ل ،دایم دەقی لوییــــش پ
 وە، لڕووی زۆریی ڕووداوەکانی وە، لرەکانزۆریی کارەکت

ــانی ڕووســی ئو ســردەم دەچــت خف لو تمندا چــ. ژی



 

توانیـــــــویتی ترازووی ڕووداوەکـــــــان لنـــــــو ئو ھمـــــــوو 
 ١٩٢٨سـای  .شوازاندا، لو ستایل زۆر جیـاوازەدا، ڕابگرـت

 ل ،ەوە)پالتۆنــۆڤ(یکم نمایــشی ئم دەقیــش ب ناونیــشانی 
  .ئمانیا نمایش کراوە

  
  ھی گشتی ڕووداوەکان

ی ھـــاوین و ل ڕووداوەکــانی پالتۆنـــۆڤ ل ڕۆژکـــی گرمـــ
ب . ڕوو دەدات) ڤۆینیتــستڤ(موـک و بــاخچکی خــانوادەی 

بــۆنی ھـــاوین و دوای زســـتانکی ســختی درـــژەوە، دەبـــت 
. کـۆدەبنوە) ئاننـا(ئاھنگ بگدرت، بۆ ئم مبسـتیش الی 

ی ژەنڕاڵ، لگڵ )ڤۆینیتـستڤ(دوای مردنی مردەکی ) ئاننا(
بـاری . ل ژنکـی تـرە، دەژیـن، ک )سـرگی(کـوڕی مـردەکی 

دارایــی بروبــوومی ئم موــک و مــاڵ و بــاخچی، ھروەھــا 
وەی بـاری دارایـی ژیانیـشیان دابـین . ئاننایش زۆر خـراپبـۆ ئ

بــــکن، ب بردەوامــــی قرز دەکن، قرزەکــــان زۆر دەبــــن و 
ـــاتر ـــانیش زی ـــاوەن قرزەک ـــارەی خ ـــدک لو خـــاوەن . ژم ھن

ــد ــو میوانکان نل رزانق ــان ل ــا(ان و ھمووشــیان مرخی ) ئانن
پالتۆنۆڤ مامۆسـتایکی سـاکار و ئاسـایی ئم . خۆش کردووە

کردووە و مندایشیان ) ساشا(گوندەی و ھاوسرگیریی لگڵ 
یوەی ) ئۆسیپ. (ھئ بـسـپدزە، بکراوی ئکی گومـانلسک

ــــــت ــــــت، ئامــــــادە دەب ــــــشت کراب بانگھ . رە لم کــــــارەکتئ
دوایی ئۆسیپ، . ی)ئاننا(ژی و ب نھنی عاشقی دارستانکان دە

ـــــت ـــــدا دەکوژر ـــــی تمومژاوی ـــــا. (ل ڕووداوک عاشـــــقی ) ئانن
ــۆڤ ــی ئوە، ب -پالتۆن ــشتن و بینین ــاتر چــاوەڕوانی گی ە و زی

 ـــــش، وات ـــــۆڤ(گیـــــشتنی ئوی ـــــش و ) پالتۆن و ک ـــــ ملمالن
خۆشویـــــستیی دـــــین و ھســــــت و ھۆشـــــ بھزەکــــــان، 



 

ی )ســــــــرگی(لم نوەنــــــــدەدا . شندەردەکون و ھدەکــــــــ
کـردووە ) سـۆفیا(زڕکوڕی ئاننا، ک تازە ھاوسرگیریی لگڵ 

ب گنجــی پوەنــدییکی ) ســۆفیا. (و عاشــقیتی، ئامــادە دەبــن
. دداریی لگڵ پالتۆنۆڤ ھبووە، ک لـرەدا زینـدوو دەبـتوە

 کــــشی ســــۆفیا و ل مـــــردەکی پالتۆنــــۆڤ دەچــــت بــــن
ـــ وە،ھتدا دەگکـــش مـــر خۆ ژی لـــستیی  ئو خۆشوی

مــردەکی ل برچـــاو ) ســۆفیا(دامرکــاوەتوە، دەژنــتوە و 
دواتـر پالتۆنـۆڤ، . دەکوت و داوای جیابوونوەی لـ دەکـات

. ک ھۆشـی دــتوە و سرخۆشـی بریــدەدات، پـشتی تــدەکات
ـــا و ژنکی خـــۆی ـــۆ الی ئانن ـــتوە ب ڕـــدە ) ســـۆفیا. (دەگ ھن

ـــۆڤ الی ڕەوشـــی دەر وونیـــی تـــک دەچـــت، پالنکـــانی پالتۆن
ــا(و الی ) ساشــا( ــت)ئانن ــش ئاشــکرا دەب ــی. ی ــارودۆخی دارای  ب

کـان نـاتوانن رزهن قـه ھند خراپ دەبت، ک چیتر خاوهشيئاننا
 ریان بوەستن، بۆیسی(لرگناچـار دەکـات بـاخ ) ئاننا(و ) س

کردنـی ینهپارزگار. و موککیان بخن مزادەوە و بیفرۆشن
ــــــاوەتوە و  ــــــۆی م ــــــاوکیوە ب ــــــوکی ل ب ســــــرگی لو م
 ـــــک ل وە، جۆرـــــی دوو ن ـــــۆرک ل دابان ـــــی، ج ھڕاجکردن

سـرگی ھنـدەی ناپـاکیی . ملمالن لنوان ئـستا و ڕابـردوودا
ژنکی و شــــونکوتنی پالتۆنــــۆڤ کــــاریگریی بســــریوە 

رییو کـاریگئ ککڕاجکردنـی مــونــدە ھـت، ھــتدەبی ناب .
ـــــرەوبرەیدا  ـــــش و بگ م کـــــی ) ســـــۆفیا(ل ـــــارکی خراپ ل ب

   .دەروونیدا، گوللیک دەنت ب پالتۆنۆڤوە و دەیکوژت



 

  دەستپکی شانۆیی
  
  
  
  
  
  
  
  

  پالتۆنۆڤ ل شانۆی نتوایتی لندەن                              
  

ە و چخف -پالتۆنۆڤ، یکم تقال شانۆییکانی چخف
ل تمنـــی حڤـــدە یـــان ھژدە ســـاندا، ک قوتـــابیی ناوەنـــدی 

ــۆ . بــووە ل شــاری تاگــانوگ، نووســیویتی ســرەتا ئامــاژە ب
 کــراوە، ک ئم دەقی تیــا نووسـرا بــت، چــخف ١٨٨١سـای 

ـــانم ئکـــتری  ـــۆ خ لم ســـادا ڕەشنووســـکی نـــاردووە ب
ــاتی ڕووســیا  ــانگی ئو ک ــا(بناوب ــا یارملۆڤ انۆی ل شــ) ماری

مــالی، ل مۆســکۆ، بم دەقکی ببــ ھــیچ بــاری ســرنج و 
ـــنوە ـــۆ دەگ ـــواری . ھـــسنگاندنکوە ب ـــسپۆڕانی ب دواتـــر پ

ــــوان  نل م دەقئ ی، کوایــــ ــــشتوونت ئو ب چــــخف گی
دا، دوای ئوەی خانوادەکی دەگوزنوە ١٨٧٨-١٨٧٧سانی 

وگ مـاوەتتاگـان نھا لت و بوە، نووسـراوەبۆ مۆسکۆ و ئ .
ئوەی زیاتریش ئم بۆچـوون پـشتاست دەکـاتوە، نـامیکی 

ە، ک ل مــــانگی دەی )ئلکــــساندەر(بــــرا گورەکی چــــخف 
دا، ل مۆســکۆوە بــۆ چخفــی نــاردووە و باســی ١٨٧٨ســای 

ەوە )ھتیمچکـان(یان ) نوەیکی بباوک(دەقک ب ناونیشانی 



 

ــۆ ئوی ــا ســیری دەکــات، ک چــخف لوەوبر ب ــاردووە ت  ن
ــب ک . بکــات و ڕای خــۆی پــنــدــشتا ھوەیــشدا، ھڵ ئگل

لکۆرەوەی تر ھن، ک ئوە دووپات دەکنوە، چخف لو 
و ) پالتۆنـۆڤ(قۆناغدا دوو دەقی درژی نووسـیوە؛ یککیـان 

ــــــشیان  ــــــاوک(ئوەی تری ــــــی بب ە، بم زۆریــــــنی )نوەیک
ـــواری ئدەب و شـــانۆی ـــسپۆرانی ب ـــداگری لوە پ ف پخچـــ 

 ن، کبــاوک(و ) پالتۆنــۆڤ(دەککــی بوەیمــان دەقــن و ) نھ
  . چخف ھر یک دەقی لو قۆناغدا نووسیوە

ـــارەکتری  ـــدان ک ـــدە چن ـــاوک(ھرچن لم دەقدا ھن، ) ب
ــشانی  ــاییوە ناونی ــاوک(بم ب دنی ــش لگڵ )نوەیکــی بب ی

 ،و باوکانت، ئی دەگونجککـاری ناوەڕۆک ـک بوەک باوک
خۆیـــان، برامـــبر ب نوەکانیـــان، ھناســـن، ک ســــرلنوێ 

ئم کـوڕان . دەکرت سمبۆلکیش بن بـۆ ڕووسـیای قیـسری
 تــا چاویــان لــ ژیانیانــدا نیـی رز لیی بکی نمــوونســھـیچ ک

کــانیش لم نوەنــدەدا ئو بــکن و شــتیان لــوە فــر بــن، باوکــه
ۆ کوڕەکانیـان و ئامـادەییکی ڕۆحــی و نمـوون ئایـدیایی نـین بــ

چـــخف خـــۆی . فیزیکییـــان نیـــی ل ئاڕاســـتکردنی کوڕەکانـــدا
بــــاوککی تونــــدوتیژ و ببزەیــــی ھبــــووە، ک ھــــیچ ھســــتی 

چخف لم ڕووەوە لژر کاریگریی . برپرسیارتیی نبووە
دا بـووە، ک )باوکان و کوڕەکـانی(ڕۆمان گورەکی تۆرگنڤ 

  . ڕستیک لو ڕۆمان) نوەیکی بباوک(ھتیمچ و 



 

  چخفکی بئزموون
ـــدە چـــخف ـــی گنـــج و بئزمـــوون ئم دەق -ھرچن ک

ـــــووڵ و  ـــــارەکتری ق ـــــدان ک ـــــژەی نووســـــیوە، بم چن در
دەومنــــــــــــــد و ڕەوشــــــــــــــی ھمچشــــــــــــــن و ڕووداوی 
سرسووڕھنر و ڕۆنـانکی درامیـی بھـز و ھکـی گـشتیی 

ینــدوو لخــۆ دەگرــت، ک نووســر دواتــر ل دیــار و تواو و ز
 ریان و لوە ســــــتڕژەکـــانی تریـــدا، دەگکـــورت و در دەق
دیدکی دەومند و گشیکی ھونری و تکنیککـی نـوێ و 
. ســــلیق و دیقتکــــی تواوەوە ســــوودیان لــــ وەردەگرــــت

ــدا ھن، بــۆ  ــری لم برھم براییی ــانی دوات ــشکی دەقک پری
ەندیی خۆشویستیی بئاکامکـان، ئو زەویـوزار و نموون پو

، حیوارەکانی )باخی گالس(باخچیی ل مزاددا دەفرۆشرت 
، ئـافرەت بھزەکــان و )نورەس(ھاملـت، ب نمـوون ھنــانوە 

ـــــردن  ـــــاوانی بدەســـــت، تقک ـــــا(پی ـــــوونی ) خـــــا ڤانی و ب
خکانی تری چموو دەقھ ل ک، کری پزیشکدا -فکارەکت

) نیکـۆالی تریلتـسکی(کارەکتری پزیشککی پالتۆنۆڤ . ھن
ـــان کـــارەکتری  کســـکی قـــسڕەق، ک ل زۆر ڕووەوە ھم

، بم )سـ خوشـک(ە، پزیـشککی شـانۆنامی )چیپووتیکین(
 ل ـــــان، ک ـــــی نوەک و ملمالن ـــــش ـــــان ک ب گنجـــــی، بگوم

کچوونـاندا، لگڵ ھمـوو ئم ل. پالتۆنۆڤیشدا، ب زەقی دیارە
پالتۆنۆڤ و باخی گالس ل زۆر ڕووەوە، ل ھموو دەقکانی 

ئاننـــا پتــــرۆڤن (تـــری چـــخف زیـــاتر ل یکتــــرەوە نـــزیکن، 
ڤڤۆژنیتـــس( روەکھ )یافـــسکالس، )لوبـــۆڤ ڕانی بـــاخی گـــ

خاوەن زەویوزارە، ھرچندە بـاری داراییـان تواو نیـی، بم 
دووکیـــــان زەویـــــوزار و پــــارە تخشانوپخـــــشان دەکن، ھر
چــــخف لو خــــاوە . موککیــــان ل مزاددا دەفرۆشــــرت



 

کۆتـایی دەکــات، ک پالتۆنــۆڤ، بــاخی . دەسـت پــ وەیم شــب
یـــش پالتۆنـــۆڤی -گالســـی یکم و ســـرەتای، بـــاخی گـــالس

ھنــدک . دووھم، بم ل ونیکـی قــووڵ و گشـکردوودا
ــۆ ئو ــان ب ە کــردووە، ک چــخف ل ل ڕەخنگرەکــان ئاماژەی

دوا ڕۆژەکــانی ژیانیــدا، بــاخی گــالس دەنووســت، گڕاوەتوە 
بــۆ ســر پالتۆنــۆڤ و ســـوودی لــ وەرگرتــووە، یــان بـــاخی 

بم شــــوەی، ل . دا نووســــیوەتوە-ی ل پالتۆنــــۆڤ-گــــالس
 شدایک دەبن، گف لخژەکانی تری چدر وە دەقپالتۆنۆڤ

گـرن، ھاوکـات گۆڕانکـارییکی دەکن و ئاڕاستی جـودا وەردە
  . گورە ل شانۆی جیھانیدا دەکات

ــۆڤ ــاوەکییی ل پالتۆن ــتم ن دا بدەســتی -چــخف ئو ڕی
 ی پشەوی کردووە و گیکانی تریدا پشانۆنام ناوە، لھ

ــــــانی ڕووســــــیادا، شــــــانۆنامی ١٨٠٠ل ســــــاکانی . داوە ەک
ــان ــ: نووســرە جیھانییک ــان، ئیب ھتــد ... سنمترلینــگ، ھاوبتم

وەردەگـدران سـر زمـانی ڕووسـی و ب بردەوامـی لسـر 
شــانۆکان نمــایش دەکــران، ئیبــسن ڕچکیکــی کالســیکی بــۆ 
ــرد، ک دواتــر  ــەوی دەک ــنج پردەدا پی پ ــانی خــۆی ل دەقک
. زۆربی شانۆنامنووســـــکانی دونیـــــا پیەویـــــان کـــــردووە

شــوە، گوەی الســایی ئیبــسن بکــاتبــری ئف لخچــ ی ب
) پالتۆنۆڤ(یی دا، ک ھر ل سرەتاوە ل ردهفۆرمکی چوارپه

 نـاوە) ئیڤانۆڤ(و دواتر لکـاری ھژەکانی تریدا بدر و دەق .
چــخف ھمــوو پردەیکــیش دابش دەکــات بســر دیمنــی 
 بـردەوامـدا، بکـی بوەی ڕەوتشـ ردەکـانیش لبچووکـدا، پ

ئمیـش .  ئاسـایی دەکنئوەی پچانی تبکوت، گشـیکی
ڕۆنــانی گــشتیی دەقکی، لم ڕۆنــان درامیــیوە، جــوویکی 

سـت ی ھـهوهناوەکیی ڕیتمی دەقک، لنو ڕووداو، قووبوونـه



 

ئم سیــستم چنیــن . و پوەنــدیی چەکانــدا دەســتبر دەکــات
دا گلک ب ھۆشیارییوە کـاری لسـر -درامیی، ل پالتۆنۆڤ

کی ناوەکی و دەرەکیی دیمنکانی نـو بشـکانی ڕیتم. کراوە
ڕک خستووە، زنجیرەی ڕووداوەکـانی ب شـوەیکی لـۆژیکی 

توە و یکیکــی ھــونری، بــابتی لنــو بیکوە بســتووه
  . ئتمۆسفردا خوقاندووە/ کارەکتر/ ھی گشتیی ڕووداو

ی چخف ھر لم دەق برایییدا توانیویتی ئتمۆسفرک
 ـــت ب ـــر دەب ـــت، ک دوات نقـــدا بخو ـــو ڕووداوەکان نـــگ ل گرن
یکک ل ئاماژە دیارەکانی نـوکردنوە و داھنـانی تکنیککـی 
تـــازە، کارەکترەکـــان ب ســـانایی ل دیـــالۆگ و منلۆژەکانـــدا 
ــــدەمارت ر ھســــــــان ل ــــان ئاشــــکرا دەکن و پردەی . خۆی

نــــو ئم ڕاســــتییکان ســــبارەت ب ڕەوشــــی مــــرۆڤ، ھر ل
قــسوباس ســاکارانی ژیــانی ڕۆژان و ھــسوکوتکانیانوە 

ــــــت دەب ســــــترجــــــت و ب وــــــوڕی . دەردەک ــــــۆڤ ک پالتۆن
سردەمکیتی، کسایتییک چندان سیمای دژبیک لخۆ 

ـــهدەگرـــت؛ لگڵ ده ـــهکـــهرهوروب ڵ قـــهی دگل ڕاســـتگۆی ،
 نیی، چ بۆ خـۆی خۆی، بھزە، ل ھمان کاتدا کسکی ئاسان

ھرچنـدە بشـکی زۆر . و چ بۆ دەوروبرەکی و ئوانی تر
ل ڕەخنگرەکان ھوی ئوەیان داوە، پالتۆنۆڤ ل بنمـایکی 

ــــیوە ڕاڤ بــــکن و مــــۆرککی دۆن جــــوان، ل )دۆن جــــوان( ی
دا بم )پالتۆنــــــۆڤ(ڕوانــــــگی ڕۆــــــی ئــــــافرەتوە ل دیــــــدی 

 بۆ ئوە دەکات، ک ژیان پالتۆنۆڤ ئاماژە. کارەکترە ببخشن
 و مـۆرکی لرەکی داوە کارەکتوف ھخم چب ،ئافرەت

ئو خۆشویـستییی . بنـت دەرەوە) دۆن جـوان(خۆویـستی 
ل الین ئــــافرەتوە ڕووبڕووی دەبــــتوە، ناتوانــــت ژیــــانی 
پبکاتوە، ھروەھا شتکیش نیی ببت ئترناتیڤک بۆ ژیانی 



 

ۆڤ ناتوانت ھیچ کسـکی ب جیـددی خۆشـبووت، پالتۆن. ئو
زوو بزار دەبت و دەگڕتوە بـۆ سروشـتکی خـۆی و بـۆ 

لم ڕووەوە دەتـــوانین بـــن، ک ھمیـــش . نـــو خـــودی خـــۆی
ــــۆڤ ــــزەکی پالتۆن ھب نوە؛ -الیشــــقداوی ع ــــت وە دەک

دا -ئــــــافرەت تنھــــــا بســــــر الین بھــــــزەکی پالتۆنــــــۆڤ
ـــ دهســـردەکوت و ب ـــات ئاســـانی زەفری پ ـــۆڤ . ب پالتۆن

ی درهھۆشـــیارە برامـــبر الین بھزەکـــانی خـــۆی و ئو غـــه
ڕۆژگار لی کردووە، دەزانت چارەنووس ب ڕچکیکی تریدا 
بــردووە و ئوەی ئو ڕۆژــک ل ڕۆژان خونــی پــوە دیــووە، 

ت دی؛ ک سۆفیایش دوای ئو ھمـوو سـا ل مـای نھاتووه
  :ا دەبینتوە، پی دەتئانن

دری ل کردم، ک من ب ھیچ چارەنووس ب چشنک غه
شوەیک، لو کاتدا ب خیامدا ندەھات، ک ئو دەم تۆ 
بایرۆنکــــــت ل منــــــدا دەبینــــــی و منــــــیش ئو وەزیــــــرە 

ی کاری گرنگی پ دەسپردرا، یان کریستۆفر ڕوانکراوهچاوه
  .  مامۆستام و ھیچی تر نابم سۆفیا، من. ک_کۆلۆمبوس

  پالتۆنۆڤ، پردەی یکم
  
ــــۆڤ لگڵ ھمــــوو ئو بارودۆخیــــشدا کســــکی  پالتۆن
زیــرەک، ھســتکی بھــزی ب یکــسانی ھی، دەزانــت دونیــا 

زان، ک ھیچ ھیوایکیان نیی، ڕقی ل تمی و پە ل گل و نه
ھیچ کـارکی بکاریی، بم خۆی ناتوانت ھیچ بکات و توانای 

نیی، ک کاریگریی بسر خۆی، یـان ڕووداوەکـانوە ھبـت، 
بـــاقوبریق بکـــو لبـــری ئوە، ھمیـــش قـــسی لـــووس و  بـــه

ــــک و  ر خســــ ــــرش دەکــــاتک جــــاریش ھنــــددەکــــات، ھ
  . سرکۆنیان دەکات، تا دواتر داوای لبوردنیان ل بکات



 

مکانی مودا ھــــونریی ســــرەتایی نادیارەکــــانی شــــانۆنا
چخف ل ژیانی ڕۆژانوە، ل ھسوکوت و پیـڤ سـاکار و 
ـــــــــــش  ـــــــــــانیوە دەردەکون، ئمی ســـــــــــاناکانی کارەکترەک
کــــاریگرییکی بھــــز لنــــو ڕووداوەکــــان و پوەنــــدییکانی 
کارەکترەکانیدا بجـ دەھـت، بـۆ نمـوون لپـ ھۆشـمندیی 

وو موداکـانی ، ک لوانی ھم)پالتۆنۆڤ(کارەکترکی وەکو 
ــاواز و  ــن، شــتکی جی ــنر ئاشــکرا و ڕوون ب الی خــونر و بی
 ــــــ ــــــۆژیکی ڕووداوە دەرەکییکــــــانوە، ل ــــــشت ل ناتبــــــا، لپ

ناپـاکی، خۆشویـستییکی بھـز، وەدەرکوتنـی . وتکهردهده
پوەندییکان، کوشتن یان منلۆژە درژ و پیڤ الوەکییکان، 

 ھنـــدک لو کــــرداران چارەســـری پاپـــشت و ھۆکارەکـــانی
ل . ن، ک پالتۆنـــۆڤ، ئاننـــا، ســـۆڤیا یـــان ساشـــا دەیـــکنکـــهده

ــدا،  ــان ل گۆڕانکــارییکی خــرای دیمنک ــایی ڕەوشــکدا ی ناتب
  . ھی گشتیی ڕۆنان درامییک ئاشکرا دەکات

  
  پالتۆنۆڤ ل پالتۆنۆڤدا

ــارەکتری ســرەکیی  ــاری لســر ک چــخف لم دەقدا ک
 کم : کــردووە) پالتۆنــۆڤ(شــانۆناموەنــدیی ڕووداوەکــان بپ

 ــــۆی و ب ــــر ب خ ــــدییکانی ت ــــارەکترەوە ل الیک و پوەن ک
ــــه  ــــرەوە، ل ــــانی ت ــــهکارەکترەک ــــرالی ــــی ت ل ســــرەتادا وا . ک

دەردەکوت، ک پوەندی پالتۆنۆڤ ب کارەکترەکانی تـرەوە، 
الوازە و ھـــــیچ قووبـــــوونوەیکی تیـــــا نیـــــی، بم ھمـــــوو 

رەکترک پوەندییکی بازنیی بم کـارەکترەوە ھی و ل کا
ـــــا  ـــــان ئوەت ـــــانوە، ی جـــــوویکی بردەوامـــــدای ب ھمووی

ــــتوە ــــی دەب ــــان ل ــــان ڕقیی ــــی، ی گــــوو . ھاوســــۆزن ل ھم
ـــــایبتی خـــــۆی ھی، ئم  ـــــی ت ـــــک لم دەقدا ڕەنگ رکارەکت



 

کــــــــارەکتران ھریک و ب شــــــــوازی خــــــــۆی، ل دیــــــــدی 
ــــدیی ــــۆڤپوەن ــــ ده-کانی خــــۆیوە، پالتۆن ــــان پ . ناســــنتم

ــــۆڤ  بۆچــــوونی ھمــــوو کارەکترەکــــان ســــبارەت ب پالتۆن
ــر  ــان ل بۆچــوونی ئوانــی ت ــاوازە و بۆچــوونی ھــیچ یککی جی

ی ســرنج، ئوەی پالتۆنــۆڤ ئوەی لم دەقدا جگــه. ناچـت
ب کردارەکـــــانی ھمـــــوو کارەکترەکـــــان برەو ڕووخـــــان و 

ھتــد، ... ئاننــا، ساشــا، ســۆڤیا، ســرگی: و دەبــاتکوتنکــی توا
 ککجــارەکی و کۆتــایی شــانۆناموتنــی یم کپالتۆنــۆڤ(ب (

  .  خۆیتی، ک ب دەستی سۆڤیا دەکوژرت
ای بـــازنی پوەنـــدییکانی کـــارەکتری پالتۆنـــۆڤ ب تکـــ

و ل وهتهستراوهچارەنووس و ژیانی کارەکترەکانی ترەوە  به
پوەنــــدییکی دووفــــاقيی خۆشویــــستی، ل یک زۆر ڕووەوە 

ــدان  ــت، ب چن ــان بزان ــ ئوەی کســیان بوی تری ــدا، بب کات
لو ساتانیش پالتۆنۆڤ لسر شانۆ . ئافرەتوە دەبستتوە

ــش  ــی ئوی ــادات، ب دەرکوتن ــۆ ڕوو ن ــی، ھــیچ شــتکی ئوت نی
کــــش و ملمالنیکــــی بھــــز و ھســــت و ھۆشــــکی چــــ و 

 دەردەکوت، وەکو میکانیزمکی پـ ل وزە و ھـز، ھمالین
  . ڕووداوەکان دەجوونت و دەیانبات ب ڕوە

ئم شـانۆنامی مودایکـی ئدەبيـی گورە لخـۆ دەگرـت 
ـــۆ ڕوون  ـــسقی ئو بنمـــا ڕۆشـــنبیرییمان ب و ونیکـــی دان
دەکاتوە، چخف لوەی فر بووە، سرچاوەکانی ڕۆشنبیريی 

ە گنجمان بـۆ ئاشـکرا دەکـات، ک ب شـوەیکی ئم نووسر
چــخف وەکــو . قــووڵ و لــۆژیکی لم دەقیــدا بکــاری ھنــاوە

گنجکــی خــونوار و ھۆشــمند، دەقکی پــە ل ئامــاژە بــۆ 
ـــــانی ئدەب ـــــاوە گورەک ـــــانی و ن ـــــی جیھ ـــــسپیر، :ئدەب  شک

ـــــۆل،  ـــــسکی، پوشـــــکین، گۆگ ـــــایرون، ئسترۆف نیکراســـــوف، ب



 

ھتــد، ... ڕووســییکانشــیعرییه ات داســتانهڤــسکی، ھاوکــۆیستۆد
ی خۆیدا و لسر زاری کارەکترەکانی و ک چخف ل جگه

لم ڕووەوە دەقک . ل سیاقی ڕووداوەکاندا بکاریان دەھنت
ــــــــــــــوختی ھمــــــــــــــوو ئو شــــــــــــــتانی ئو لو تمندا  پ
ـــان  ـــونی و کاریگريی ـــدوونیتییوە و لســـر شـــانۆ بینی خون

بــــووە، ھاوکـــــات کــــۆکردنوە و ســـــرلنوێ بســــریوە ھ
ــــی کالســــیکی و ھاوچرخکــــانیتی و  بکارھنــــانوەی ئدەب

ورەی جیھانییکی گوەی کولتوورژکردندر .  
  

  چوار ئافرەت و پالتۆنۆڤک
ــافرەت -لم دەق برایــیی چــخف دا چــوار کــارەکتری ئ

ـــۆرۆڤن، ساشـــا : ھن ـــسڤ، ســـۆفیا گ ـــرۆڤن ڤۆژنیت ـــا پت ئانن
یڤـــانۆڤن، مـــاری فیمـــۆڤن، ک ھرچواریـــان ڕۆکـــی جیـــاواز ئ

لوی تریـــان دەبینـــت و ھرچواریــــشیان ڕوویکـــی جــــودای 
ھاوکــــات ئم . مــــان بــــۆ دەردەخن-کــــارەکتری پالتۆنــــۆڤ

ئافرەتــان ب شــوە و شــوازی تــر، ل دەق درژەکــانی تـــری 
ـــــخف ـــــی دەدەن ب ژیـــــانی -چ دا دەردەکونوە و بردەوام

  . خۆیان
ــــــوەژنکی خــــــاوەن  ب ک ،ڤــــــس ــــــرۆڤن ڤۆژنیت ــــــا پت ئانن

ـــری  ـــی ت ـــوزاری ئرســـتۆکراتیی، ونیک ل ) ئرکادینـــا(زەوی
ـــــسکیا(و ) نورەس( ـــــاخی گـــــالس(ل ) ڕانف ـــــا ل . دای)ب ئانن

پالتۆنۆڤدا سمبۆلی حز و ئـارەزووە شـھوانییکان، ھروەک 
ــا(کــارەکتری  ــا(ی )یلن ات و تنھــا ھــیچ کارــک ناکــ) خــا ڤانی

 ک بووە، پالتۆنۆڤ ڕاو بکات و بیکات بر نرخھ ت بودەی
ھیی خۆی، ک مستیش دەبت، ڕاستی دەت و پردە لسـر 



 

ـــدەمات ـــانی خـــۆی ھ ل پردەی ســـیمدا، دوای ئوەی . ژی
  : چند پکک شراب دەخواتوە ب پالتۆنۆڤ دەت

ی ھــــــیچ شـــــــتک لوە خراپتــــــر نیـــــــی، ک ئـــــــافرەتک
ک ل ژیاندا ھیچ ئرک و ... پشکوتووخواز و خوندەوار بیت

  من بۆ چی باشم، بۆ چی دەژیم؟... کارکت نبت
  پشوو

من ... من کسکی بموڕام، بب ئوەی گوناھی خۆم بت
ئا؟ تۆیشم خۆش ) پدەکنت... (ئافرەتکی بموڕام، پالتۆنۆڤ

ت بوە بر ئبل یشوانر لت، ھمدەووانی ... (موڕاناوچ
... ھموو شـتک بـۆ منـیش برەو خراپتـر دەچـت) دەست

مـن دەبـوای ... ھمیش بۆ ئم جـۆرە کسـان ھر وا بـووە
ـــوبری قوتابخـــانی  ڕـــان ب بووبوومـــای ب پرۆڤیـــسۆر، ی

ئگر بووبوومای ب دیپلۆمات، ئوا ھموو دونیام ... شونک
ــک دەدا ــد... ت ــافرەتکی خون ــت و ئ ــت ... ەوار بی ــیچ کارک ھ

ئسپ و مانگا ... پویست نبت، ھر زۆر ب ئاسانی... نبت
و سگ، ھن، چونک پویستن، بم مرۆڤ ژن بت، ئوە 

کی زیادەیشت ،ویست نیی؟ بۆچی تۆ ھـیچ ... ھیچ پوا نیی
  نایت؟ 

  پالتۆنۆڤ، پردەی سیم
  

ـــــــــــهھر لم ڕووەوە شـــــــــــه  ھوەســـــــــــ ووه رابخواردن
شھوانییکانی و داگیرکردنی پالتۆنـۆڤ و عشـقکی بمـوڕاڵ 
ــــارەی  ــــام و ئو ک ــــوا و پی ــــت ھی و دەبــــۆ ئ ــــسنوور، ب و ب

ــاتوە ــ دەک ــ پ ــانی پ ــدا، . بۆشــاییکانی ژی ل پردەی دووھم
دوای ئوەی ھوکـــــــانی لگڵ پالتۆنـــــــۆڤ نـــــــاگن ھـــــــیچ 

  : برئنجامک، دەت



 

کی سرڕاست بۆ من بیت، ئوە ئگر نتوانم ب شوەی
...! ل ڕۆژکی وەک ئمۆداو بزۆر و ب توندوتیژی دەتبم

 م ڕەوشی چاوەڕوانییردووکمان لھ وە ھاتووە، ککاتی ئ
  ... من بزۆر دەتبم بۆ خۆم... بزارم لم... گل بین دەرەوە

  پالتۆنۆڤ، پردەی دووھم
  

ردەوری ئاننــــــا بشــــــکی زۆری کارەکترەکــــــان ل چــــــوا
ســــپدز، کۆبـــوونتوە؛ بازرگــــان، ســـرمایدار، مامۆســــتا، ئـــه

ئم کارەکتران ل چین جیاوازەکانی کۆمن . پزیشک، قوتابی
 کیان بوەنــــدییوەکان پشــــ ک لوەیشــــ یـــان بکریو ھ
ئاننــاوە ھی و ھنــدک ل ســیماکانی کــارەکتری ئاننــا دیــاری 

ھریکیان ل پـگی خـۆیوە، لو ئم کارەکتران و . دەکن
 کـانی ئاننـا دەخـاتنالی ـک لنی بۆی دیاری کراوە، الیڕۆ
ـــــانی  ڕوو، پردە ل ڕووی وـــــنیک ل وـــــن جوداکـــــانی ژی

لم نوەنــدە کــۆمیتییدا ژیــانی و چارەنووســی، . ھــدەمان
  . بتایبتییش دوای فرۆشتنی موک و ماک، دەردەکوت

  
ب ینی سۆفیا و پالتۆنۆڤل- ویستی، لکی خۆشوەندییدا پ

 وت لـکڕ وەی بم دوای ئبووە، بڕۆژگارەکانی زانکۆوە ھ
 ویــــــــستییم خۆشوە، ئکتــــــــری دەبینــــــــنی ئاننــــــــا یمــــــــا

ــی . ســرھدەداتوە ــوڕی )ســرگی(ســۆفیا ئــستا ژن ی، ک زڕک
وای ئو ئاننــای و ئوانـــیش دـــن بــۆ ئم ئـــاھنگ ھـــاوینی و د

ھموو سا، سرلنوێ پالتۆنۆڤ و سۆفیا یکتری دەبینـنوە و 
  : سۆفیا ب ئاننا دەت. عشق درینکشیان سرھدەداتوە

  

کارەسات میشتووه! ئم گندان حاچ ی، کو ئاستئ ت
 وە، لمم بـکـردەکم وەی بیـر لئ بت بڕدەپڕۆژ ت



 

 ستی پتئامادەبوونیشیدا ھم چی دەست ناکم، ھناک ...
چ ) بیر دەکاتوە! (چی بکم... من ب تواوی تاقتم لی چووە

ماندا ! ترسناککرگیریینگی ھاوسر ئاھسکی زۆر بکات
  ... تنپڕیوە، کچی ھر ل ئستاوە

  پالتۆنۆڤ، پردەی دووھم
  
 ی لـــردەکی ســـۆفیاوە، مـــشبـــن ک ـــتپالتۆنـــۆڤ دەچ

ســــــــۆفیا دەگــــــــات ئو بــــــــاوەڕەی، ک .  دەخــــــــاتبرچــــــــاو
ھاوسـرگیرییکی ھیکـی گورە بـووە؛ سـرگی لوەتی 
زانکــۆی تواو کــردووە، ھوــی ئوەی نداوە کارــک بکــات، 
 ـــــاوەژن بکـــــو وەک کســـــکی بکـــــار ب قرز و بســـــر ب

ســۆفیا پالنــی ئوە دادەنــت، ک . بــوەژنکی بــاوکیوە دەژی
ی بھنــت و لگڵ پالتۆنــۆڤ بــوات، ژیــانکی واز ل مــردەک

تــازە، کــامران و پــ ل خۆشــی و کــارکردن ل شــونکی تــر، 
ک سـۆفیا خــۆی ڕادەســتی . لگڵ پالتۆنـۆڤ دەســت پـ بکــات

ـــابتوە،  ـــردەکی جی م ـــار دەدات ل ـــات و بی ـــۆڤ دەک پالتۆن
ھســـت ب مترســـییکانیش دەکـــات، ژیـــانکی بختیـــار یـــان 

  :کی تواو؛ سۆفیا دەتسرگردانیی
  

برگی ئمان ناگرم، زیاد لوەی ل توانای ! من ناتوانم
وە! (مندایسنگی ت بیان) دەستی دەگر رگی منم مئ ...

یــان !... خریــک دەخنکــم، چ ھوایکــی ناخۆشــ! بختیــاری
ھروەھـا ئو پیــامی ... ئوەتـا ئو دەبـت مرگــی مـن یــان

کی تازەی پژیانرت! یت، من نزای خمن تۆم خۆش دەو ...
تازەک م، ژیانبۆ دەک !کی ڕوون و ئاشکرایوە شتئ !  

  پالتۆنۆڤ، پردەی دووھم
  



 

ســۆفیا دەیوــت شــتکی تــر ل پالتۆنــۆڤ دروســت بکــات، 
ــووە،  ــی کوت ــاوەی ت ــانی ببخــشت، لو زەلک ــایک ب ژی بھ

 کــاری ڕزگــاری بکــات، خۆشویــستيی پــ ببخــشت و فــری
ـــکن ـــازە دروســـت ب ـــکن و ژیـــانکی ت ـــکوە کـــار ب . بکـــات، پ

  : سۆفیا ب پالتۆنۆڤ دەت. کارکردن مانا ب ژیان دەبخشت
  

میخایل، ئم دەبین ! من دەتکم ب کسک، ک کار دەکات
نانی خۆمان دەخۆین، ئارەق دەکینوە و دەستمان ! ب مرۆڤ
من کـار ) التۆنۆڤسری دەخات سر سنگی پ... (دەقیشت

  ... دەکم
  پالتۆنۆڤ، پردەی سیم

  
 وە باســــی گرنگيــــی کــــار لیمرھم بکم یف لخچـــ
ژیانی مرۆڤدا دەکات، ک دەبت بنما و مسلیکی سرەکی 

خا ڤانیـا، سـ خوشـک : ل ھرس دەق سرەکییکانی تریدا
  . و باخی گالس

کــــی ــــۆڤ، پالساشــــا، ژن فرمی ــــۆڤی پالتۆن ی زۆر -تۆن
یــشی بــۆ ئاشــکرا -خــۆش دەوــت، ک پوەنــدییکانی پالتۆنــۆڤ

ـــــۆی  ـــــا، بم ک ب ـــــت لگڵ ئانن رەتا وا دەزانـــــت، ســـــ دەب
ــــــشوە ھی، تووشــــــی  ــــــديی ب سۆفیای ــــــت پوەن ودەردەک

روونيـــی خـــراپ دەبـــت، برەو بـــاركی دینـــی و ڕەوشـــکی ده
ـــان بھ ـــایی ب ژی ـــوەت دەڕوات و ھوڵ دەدات کۆت ـــت و خ ن

خۆشویــستی و ھاوســرگیرییکی ساشــا و . خــۆی بکوژــت
ـــۆڤ ـــدییکانی ب پالتۆن ـــی، -پوەن ەوە بنمـــایکی یکـــسانی نی

ـــداکانیان بخـــو  ـــت، من نساشـــا پالتۆنـــۆڤ دەالو ـــش ھمی
ــۆڤ ــه-دەکــات و پالتۆن ــديی ژرب ــری ب یــش بردەوام پوەن ژ



 

یمـدا، . ئافرەتی ترەوە ھکشی یب لی لرگپالتۆنـۆڤ سـ 
  :دەپرست، ئایا لگڵ ساشا بختیارە

  سرگی
تۆ بختیاری لگڵ . ببورە، پرسیارک ب دکی کراوەوە

  ئودا؟ 
  پالتۆنۆڤ

ـــزانڵ خگل مـــرین، ئی دو ... ھـــاوڕر مـــن ئگئ
! ماکی خۆت... لدەست بدەم، ئوە تاھتای حسابم دەرچووە

کی تواو لگڵ ئو تـۆ ب شـوەی. ڕۆژک دـت تـدەگیت
زان مانای چییژیاویت تا بزانیت بوونی خدا نستمـن . ھ

ئم ئوەنـدەی ... ساشاکی خۆم ب یک ملیۆن ناگۆڕموە
ئو گل و منیش بککی ھیچ ... بکرت پکوە گورە بووین

  ...نایم
  پالتۆنۆڤ، پردەی یکم

  
ـــۆڤ پرســـیار ل ـــشدا، پالتۆن  ساشـــا ک ل بشـــی دووھمی

دەکات، ک ئوی خۆش دەوت، ساشا وەک ئافرەتکی ئاسایی 
خۆشویـــستيی خـــۆی بـــۆ مـــردەکی دەردەبـــت، ھر لبر 
ئوەی مردتی و خزانی یکترن، ئمیـش بـۆ ساشـا شـتکی 

  .ساکار و بگنویست و شتک نیی گفتوگۆی لسر بکرت
   

  پالتۆنۆڤ
  منت خۆش دەوت؟ /.../ 

  ساشا
  چۆن دەتوانم تۆم خۆش نوت؟! ارکچ پرسی

  پالتۆنۆڤ



 

دەزانـم، بم ئو شـت خۆشـ چیـی منـت لبر خــاتری 
پم ب چی وات ل دەکات منـت ئـاوا خـۆش ! خۆش دەوت

  !بووت
  ساشا

ۆ تۆ چند سیریت، بۆچی تۆم خۆش دەوت؟ ئم... ئمم
چۆن دەکرت من تۆم خۆش نوت، ک تۆ مردی ! میخائیل

  منی؟ 
  پالتۆنۆڤ

  منت ھر لبر ئوە خۆش دەوت، ک پیاوی تۆم؟
  ساشا

  . من لت تناگم
  پالتۆنۆڤ، پردەی دووھم

  
ی، کیژکـی گنجـی تمن -ماری فیمۆڤنژنی چوارەمیش 

بیــست ســایی، کیمیــا دەخونــت، سروشــتکی ئرســـتۆکراتی 
ھی، پــی خــۆش نیــی دەســتی مــاچ بــکن و ھمیــش بوارــک 

مـــاری ئـــافرەتکی . ان خـــۆی و ئوانـــی تـــردا دەھـــتوەلنــو
و زوو زوو دەســت ب گریــان دەکــات، پالتۆنــۆڤ ستناســکه ھــه

. ھر ل سرەتای ئم ئاھنگدا سرکۆن و گاتی پ دەکات
ماری برگرییکی بھز ل خـۆی دەکـات، دواتـر ناچـار دەبـت 

بکـــــات، ک روەردە شـــــکاتی لـــــتيی پرایـــــوبڕب دوا ل ل 
 وەی پالتۆنــۆڤ لدوورخــستن ب و شــکاتنجــامی ئشـدا، ئب

  خـــۆىمـــاری ل شـــکاتکی. گونـــدەکی خـــۆی کۆتـــایی دـــت
ــانی  ــوو ئو ســرکۆن و گات ــتوە، لگڵ ھم شــیمان دەبپ
. پالتۆنۆڤ ب ماریی دەکات، ماری دـی دەچـت ب پالتۆنۆڤـدا

  :ۆڤ دەتماری ل کۆتایی شانۆنامکدا ب پالتۆن



 

من ناموت ... تۆ تنھا کسکیت... من ھیچم ناوت/.../ 
... تۆ... چیت دەوت لم بک! ھیچ شتک ل کسی ترەوە بزانم

  )دەگری! (تۆ تنھا ئو کسیت
  مپالتۆنۆڤ، پردەی چواره

  
 ک لوەیشـــ وە و بکیب م ژنـــانمـــوو ئپالتۆنـــۆڤ ھ

وەکان دەســـتخمڕشــــــۆ ئ ـــات، ب ـــان ۆ دەک ـــاکی لوی تری  ناپ
دەکات تا دوای ساتکی تـر ناپـاکی لوی تریـشیان بـۆ یککـی 
ــــانیش ڕووبڕووی یکتــــر  ــــات، ھروەھــــا ئم ژن ــــان بک تری
دەکاتوە، لگڵ ئوەیـشدا پالتۆنۆڤیـان دەوـت و ھریکیـان 
ــدا ڕابکــشت و  ب شــوەیک دەیوــت پالتۆنــۆڤ ب الی خۆی

  . بیکات ب ھيی خۆی
ر چگستی و ئربدەستدانی سستی و لربکانی سمک

 زۆر، چ بئـــارەزووی خـــۆی یـــان ب چکردنـــی مـــرۆڤ، بملک
ـــــــاوەکی و چ ب شـــــــوەیکی ڕاســـــــتوخۆ و  شـــــــوەیکی ن
ســـرزارەکی، بـــابتگلکی گرنـــگ و ســـرەکيی نووســـینکانی 
چخف، ب درژایی ژیانی ئدەبی، پک بھنت، ئوا لم کارە 

پالتۆنـــــۆڤ ل ھر . دا ب ڕوونـــــی دیـــــارەســـــرەتایی ژیانیـــــ
ــه ســتدانی ئو سربســتییی دهچرکســاتکدا، ک ھســت ب ل

ھیتــــی، دەکــــات، یــــاخی دەبــــت و ئامــــادەی ژیــــانی کســــی 
پالتۆنــۆڤ، ک مســـت . برامــبر لم پنــاوەدا تــک بــشکنت

دەبـــت، وەکـــو مرۆڤکـــی بـــ ویـــست دەکوـــت ژــــر حزە 
ـــافرەت دەکـــات، ک شـــھوانییکانیوە، خـــۆی  ڕادەســـتی ئو ئ

ـــردووه ـــاریگريی . لوەوبر ب ھۆشـــیاری ل خـــشتی ب ک ک
شرابیشی بسرەوە نامنت و بئاگـادتوە، ئوە ل ھمـوو 

  . پیمانکانی پشیمان دەبتوە



 

بم جـۆرە پالتۆنــۆڤ، وەکـو کســکی ڕادیکـاڵ و ئیــدیالیزم 
 و ئنجامـک، لبـری ھیچ ب ھیچ ناکات و ناگات ھیچ مبسـت

 ـــت ب وەی ببـــت(ئ و )ھاملکانی ئـــدە دوورەدەســـت کـــی گون
ـــزەوەن و بمانـــا  ـــدوتیژ و ق ـــی تون دەمی ڕووســـیا، گمیک

پالتۆنـۆڤ تنھـا . لگڵ خودی خۆی و دەوروبرەکی دەکات
ل بــواری ئافرەتــدا ســرکوتنی تواو بدەســت دەھنــت، ئم 

  . ەھنت دسرکوتنیش کۆتایی ب ژیانی
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  
  
  چوارەمبشى 

  
   نورەس

  دیدکی کۆمیدی بۆ تراجیدیای ژیان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 چخف و ئندامانی شانۆی ھونری مۆسکۆ



 

 
 
 
 



 

وتنـی دەق کـهرنـهچخف دوای دابانکـی زۆر ل شـانۆ و سـه
، ل ســای )شــیتانی دارســتان(و ) ئیڤــانۆڤ(شــانۆییکانی تــری 

 یکم ١٨٩٥دا دەســـــت دەکـــــات ب نووســـــین و ســـــای ١٨٩٤
بر ل نووســــینی ئم . تواو دەکــــات) نورەس(ڕەشنووســــی 

نـدان جـار ل نامکانیـدا باسـی دەسـتپکردن شانۆنامییش، چه
و پرۆسی نووسین و ناوەڕۆک و تواوکردنی ئم کارەی بۆ 

ــــردووە ــــانی ک ــــۆ ســــوڤورین ١٨٩٥ســــای . ھــــاوڕێ نزیکک  ب
شـتکی ســیر /.../ مـن دەقکـی شــانۆیی دەنووسـم(دەنووسـت 
ــــردا دەــــت ) دەنووســــم ــــاره(ل نــــامیکی دوات زووی ھــــیچ ئ

نووسینی دەقی شـانۆییم نیـی( ل کی تریـدا، کینـام م لب ،
دا بۆ سوڤورینی ناردووە، دەت ١٨٩٥ی مانگی دەی سای ٢١

ی یـت، خریکــی نووســینی دەقکــکــهییـت یــا نئیـدی بــاوەڕ بکــه(
شانۆییم، ک لو بوایدام تا کۆتایی مـانگی نـۆڤمبر تواوی 

ــا دوور . دەکم ــا ســرەکییکانی درام ــدە خــۆم ل بنم ھرچن
کۆمیدیایک، س ڕۆـی . دەگرم، بم چژ ل نووسینی دەبینم

 ــی سروشــت، ک ــاو، چــوار پردە، دیمنک ــی پی ژن، چــوار ڕۆ
یکی زۆر سبارەت ب ڕوانت؛ گفتوگۆبسر دەریاچیکدا ده

ـــارهئدەبیـــات، ڕووداوگلکـــی کم، مـــشتومکی زۆر ده ی رب
، دوای مانگک ل نامیکی تریدا سوڤورین )گرتدهشق ھهعه

. توەووهئاگادار دەکاتوە، ک ل نووسینی دەق شانۆییکی ب
) رز دەســتم پــتــۆنی ب وە، مــن ببــووم کنووســینی دەق ل

چپـــ ری کـــرد و بـــساکانی ھـــونمـــوو یاســـا و ڕی ھوان
. درامـاوە، ب تـۆنکی ئجگــار نـزم و ھـدی کۆتــاییم پـ ھنــاوە

مـن زیـاتر نـاڕازیم تـا ڕازی، ک . وەکو نوڤلتکی لـ دەرچـووە
 منوێ دەگرلوە، سنمدایکبووەیشم دەخوتازە ل م دەقئ

چخـوف ). ڕەی ب ھیچ شوەیک شانۆنامنووس نـیمهئو باو



 

وەک خـۆی لو نامییـدا ئامـاژەی بـۆ کـردووە، ب پـچوانی 
ــا و ســتراکتورە نریتگراییکــانوە،  ــونری درام ــساکانی ھ ڕ

ـــــردووە-کـــــاری ل نورەس ـــــانی : دا ک ـــــان ل پردەک ملمالنک
سرەتاوە گش ناکات تا دواتر ب شوەیکی تراجیدی یاخود 

بـری ئوە، کۆمیدی بگـات خـای کۆتـایی و چارەسـر، بکـو ل
چـخف . کارەکترەکان وەک زنجیرک پکوە بستراونتوە

ل دەقکانی تریدا گڕاوەتوە سر ئم فۆرم و کاری لسر 
  . کردوون و ب تواوی گشی پ داون

ھرچندە چخف ناڕازی بوو لوەی ئو نووسـیویتی و 
 خــۆی ب شــانۆنامنووس ندەزانــی، لگڵ ئوەیــشدا دەیزانــی

شــانۆنامکانی دەنــارد بــۆ . شــتکی نــوێ و جیــاوازی نووســیوە
ھــاوڕێ نزیککــانی تــا بیخــوننوە، ھاوکــات دەیویــست لســر 

ـــت ـــایش بکر ـــت . شـــانۆکان نم ف ڕازی دەبخوە چـــر ئبل
لســر شــانۆی ئلکسندەرنیــسکی ل شــاری ســان ) نورەس(

  . پتشبۆرگ نمایش بکرت
 نووشوســـتی یکم ھــیچ ســرکوتنک ھنـــدەی کوتــن و

لسـر شـانۆی ئلکسندەرنیـسکی، ) نورەس(شوی نمایشی 
 ی ١٧لم ١٨٩٦ی مانگی دەی ساکردووە، ئدا ناوبانگی دەرن

ل مــــژووی شــــانۆی وه قییــــهزهنووشوســــتییی نورەس بــــه
چخڤ بم ھرەس ھونریی تووشـی . جیھانیدا تۆمار کراوە

ــت و نایورە دەبکی گــدییکی تــر بــۆ شــانۆ نائومــت جــارو
  . بنووست



 

  نورەس لسر شانۆی ھونری مۆسکۆ
  
  
  
  
  
  
  

  
ستانیسالڤسکی و فالدیمیر نمیرۆڤیچ                                 

  
دوای دوو ســـــــاڵ بســـــــر ئو نووشوســـــــت گورەیدا، 

 ســـرکوتنکی گورە لســـر ١٨٩٨وات ل ســـای ) نورەس(
سـرەتا چـخف . ەسـت دەھنـتشانۆی ھونری مۆسکۆ، بد

ب ھیچ شوەیک نایوت بچت ژر باری ئوەی، ک جارکی 
فالدیمیــر نمیــرۆڤیچ (نمیــرۆڤیچ . تــر نورەس نمــایش بکــرتوە

 لوەوبر ھــاوڕی چــخف بــووە و ل نــزیکوە ١٩٤٣ -١٨٥٩
: ، نــامیک بــۆ چــخف دەنرــت و دەــت)یکترییــان ناســیوە

ندەیــت کــار ل دەقکتــدا بــکم، وەک ئوە م ئگر تــۆ ڕگــه(
) نورەس(وای دەست بخیت بینم و بمخنکنیـت، لبر ئوەی 

تنھا دەقکی مۆدرن وەک ڕیژیسۆر سرنجی منی ڕاکشاوە، 
ھروەھـــا تــــۆیش تنھـــا نووســــرکی مـــۆدرنی، ک شــــتکی 
گورەتــر پــشکش ب شــانۆیک دەکیــت، ک ڕپۆرتــوارکی 

ر دەتوــت و پتــان باشــ، برلوەی پرۆڤکــان ئگ. ھبــت
ــۆی  ــۆ الت و گفتوگ ــم ب بکــات، د ــ و ئو ) نورەس(دەســت پ

دواتــــر نمیــــرۆڤیچ ل ). پــــالنی بــــۆ نمایــــشک ھم، دەکیــــن



 

یاداشــتکانیدا، دووپـــاتی ئوە دەکـــاتوە، ک ھرچنـــدە یکم 
ی تۆلـستۆی )تـسار فیـۆدۆر(نمایشی شانۆی ھـونری مۆسـکۆ 

ناوبــانگی ) نورەس(م شــانۆی ھــونر ب شــانۆنامی بــوو، ب
 رییـــون ـــازەیی چـــخف ســـرەتا ھ ـــرد و بو ســـتایل ت دەک

ــات ــ دەک ــانی دەســت پ ــدا . پتوەک ــرۆڤیچ ل یادەوەرییکانی نمی
ــــــت  ــــــشی (دە ــــــم لگڵ نمای ــــــشتین ئو )نورەس(ئ دا گی

لم ). شــکن ل خــودی ژیــان خــۆیە قــوونی، ک بــه)پــشوو(
ــــ ــــی نمای ــــد ڕۆ دا مایرھۆنتین"شــــست ، ستانیسالڤــــسکی "کن

  . دەبینن" ئرکادینا"، ئۆگا کنیپر "تریگۆرین"
 ـــت، ک ـــا دەب ـــت و ل یات نابین کـــش چـــخف خـــۆی نمای
 ت لکی تـایبری مۆسـكۆ، نمایـشوە، شانۆی ھـونتڕدەشگ

دا، بـۆ چـخف ببـ دیکـۆر و ١٨٩٩یکی مانگی پنجی سـای 
چخف سبارەت بو نمایش .  پشکش دەکنکوالیسکانی

ــت ــدا دە ــاتوانم -نورەس: (ل نامیکی ــی؛ ن ــ دیکــۆر بین م بب
دەقک ب شـــــوەیکی بالینـــــان ھـــــسنگنم، لبر ئوەی 
نورەس خــــۆی ب شـــــوەیکی نفرەتـــــی ڕۆکی دەبینـــــی، 
ھمیــــش ب دەنگکــــی برز لووشکلووشــــکی گریــــانی بــــوو، 

بســر شــانۆکدا ھر ھــاتوچۆی ) نووســرەک(تریگــۆرینیش 
ھیچ "دەکرد و وەک ئوەی ھاکا ببورتوە، قسی دەکرد؛ ئو 

کی خۆی نییک به" ویستوەیش یش برەککتبوو، و ئدحـا
بم ب شـــوەیکی گـــشتی زۆر . ک مـــن دـــم تـــکڵ دەھـــات

ـــوو، ســـرنجاکش بـــوو ـــدک شـــوندا، لو . خـــراپ نب ل ھن
  ). ا نبووم لوەی، ک ئوە من نووسیومبواید

ـــــــــش ســـــــــرکوتووەکی  ەوە، ک )نورەس(لدوای نمای
لڕیژی نمیرۆڤیچ و ستانیسالڤـسکی بـوو، نـاوی چـخف بـوو 
ب بشــکی گرنــگ ب نــاوی شــانۆی ھــونری مۆســکۆوە، ئو 



 

شــــــانۆیی ستانیسالڤــــــسکی و نمیــــــرۆڤیچ، ل گفتوگــــــۆیکی 
ــانگی ھژدە  ــسکی ل داعاتیــســهبناوب ــشتخانی سالڤیان چ ل ،

مۆســــکۆ، ســــتراکتور و بنمــــا ھــــونری و ھــــزری و جــــۆری 
. دا بــۆ دانـــا١٨٩٧بڕوەبردنکیــان ل مــانگی ششــی ســای 

، ١٨٩٨لدوای ســــــرکوتن مــــــژووییکی نورەسیــــــشوە 
ـــک ب شـــوەیکی ھکـــاری بـــووە لۆگـــۆ و -وـــنی نورەس

کی گورە بــۆ ســمبۆلی شــانۆی ھــونری مۆســکۆ، ســرکوتن
یــــــش، وەک -شــــــانۆی ھــــــونری مۆســــــکۆ و بــــــۆ چــــــخف

ــــسی ل . شــــانۆنامنووس ــــونریم(ستانیسالڤ ــــانی ھ دا بم )ژی
ــــونری  ــــشکی نورەس ل شــــانۆی ھ شــــوەی باســــی نمای

ئم نمایـش بـۆ . شانۆ تازەکمان لدایـک بـوو: (مۆسکۆ دەکات
چخف و مژووی شانۆ مانـایکی تایبتمنـد لخـۆ دەگرـت، 

بــ ئم ســرکوتن، بــ ھــیچ گومانــک، دوو دەقکی تــری ب
چـــخف، ســـ خوشـــک و بـــاخی گـــالس ب ھـــیچ شـــوەیک 

ئوەی لم نمایـــشدا ڕووی دا، جـــۆرکی ). لدایـــک ندەبـــوون
ڕووب ری ڕیژی و سـتایلی نوانـدن، کھون ووی ڕتازە بوو ل

جــۆرکی نــوێ ل نووســینی دەقــی شــانۆیی بــووەوە، ھاوکــات 
ـــانج دەھردوو ـــان برەو یک ئام ـــر ڕکی ـــشتن و لگڵ یکت ۆی

  . دەگونجان
شانۆی ھونری مۆسکۆ دەیویست ئترناتیڤ بت بۆ ئو 
شــانۆیانی ھبــوون، ک چ ل ڕووی ڕپۆرتــوار و چ ل ڕووی 
نوانـــدن و ھـــونری ڕیـــژی و پکھنرەکـــانی تـــری نمایـــشوە 

ـــــش لدوای ئو نم. ســـــتایلکی نریتگرییـــــان خوقانـــــدبوو ای
ـــــن )نورەس(ســـــرکوتووەی  ەوە، دەقکـــــانی چـــــخف دەب

 ـــــی بوھ ل ـــــسکی، ک ـــــۆ ستانیسالڤ ـــــگ ب ـــــدکی گرن ناوەن
پراکتیزەکردنی تیۆرەکانیدا بوو سبارەت ب ڕیـالیزمی نـاوەکی 



 

ستانیسالڤــــــــسکی ل . و برجســــــــتکردنی سیــــــــستمکی
و ) نورەس(دوای سـرکوتنی نمایـشی : (یاداشتکانیدا دەـت

، ندەکرا شانۆکمان بب دەقکـی تـازەی چـخف )ا ڤانیاخ(
 نـد بـوو بوە چارەنووسمان پابو کاتیش لوەیم شت، بب

ئگر دەقکی بۆ نووسـيین، ئوە : دەستی ئنتوان پاڤلۆڤیچوە
ئــمیش وەرزکــی شـــانۆیيمان دەبــت، ئگر ھیچیــشمان بـــۆ 

یکی خـــۆی ننرـــت، ئوە شـــانۆکمان ھمـــوو درەوشـــانوە
  ). لدەست دەدات

  
  ھموویان عاشقی کسکی ھن

نورەس ب زمانکی سـاکار، تکنیککـی برزی شـانۆیی و 
ل  فلسفیکی قووی ژیانوە، چیرۆکـی یـانزە مرۆڤمـان، کـه

نـار کـهیکک ل شارە گچـک و دوورەدەسـتکانی ڕووسـیا، لـه
 بســـــرھات و .وهگتـــــهژیـــــن، بـــــۆ دهکـــــدا دهیـــــهریاچـــــهده

ـــــــایی و  ـــــــانی نورەس باســـــــی مســـــــل ھتاھت ڕووداوەک
خۆشویـستی، جیـابوونوە و دابـان، : ھنووکییکانی مرۆڤ

ــه ــانگبوون، ھ ــان، بناوب ــوان نوەک ڕی نــوون، شــ ــا روهپیرب ھ
یـشدا، باسـی خونـی ئو مانـهپـاڵ ئـهلـه. شانۆ و ئدەب، دەکن

کـــتر و نووســـر و ئکســـان دەکن، ک دەیانوـــت بـــبن بـــه
لم ڕووەوە، بـابتی سـرەکيی نورەس، ل . ناوبانگ دەربکن

پوەنــــدی و پابنــــدبوونی ھونرمنــــد ب ژیــــانوە، ھروەھــــا 
ئوەی فــــۆرمی . پابنـــدبوونی ھــــونر ب واقـــیعوە، دەدوــــت

ــــــت، کــــــردارە  ــــــش پــــــک دەھنی ســــــتراکتورەکی ئم دەقی
ئ نران زوو دەگــن ــین؛ بی ــان ن و ئنجــامی، ک ل دەرەکییک

ی نمایــشکدا، شـتکی ئوتــۆ، بتــایبتی ل ڕووی سـوعاتدوو 



 

ـــادات، بکـــو لســـر ئاســـتی  کـــردارە دەرەکییکـــانوە، ڕوو ن
  . ناوەوە، شتگلکی ئجگار زۆر ڕوو دەدات

، وهتــهســتراونهکارەکترەکــان وەک زنجیــرەیک پــکوە بــه
رسووڕھنر فۆرمک، چخف ل نورەسدا ب شوەیکی س

ــاری ھنــاوە مدڤیــدنکا عاشــقی ماشــای، ک کنــستنتینی : بک
خۆش دەوت، کنستنتین عاشقی نینای، نینـایش تـای عشـقی 
بۆ تریگۆرین ل ھـاتووە، ک لگڵ ئرکادینـا دەژی، بم ئو 
ـــــی، لبر ئوە ل پردەی  ـــــا نی ـــــۆ ئرکادین خۆشویـــــستیی ب

، ب دزيی ئرکادیناوە یکتری سیمدا بیار دەدەن ل مۆسکۆ
ھموویان عاشقن، ھمووشیان عاشقی کسـکی ھن، . ببینن

ــان ــۆ -خولیــای ئو شــتن، ک نی ــانکی تــر، شــونکی تــر ب  ژی
  . زیندەگی، ھروەھا عیشقکی تر

ـــخف ل نوەرس ـــ و -چ ـــایکی ســـایکۆلۆژيی چ دا، درام
 ،ش و ژیـنگکی کمـا و باكگرونـدر بنسخت، لنـد سچ ب

ــــی شــــانۆیی ــــوی شــــانۆیی و زمــــانی دەق ــــامازکی ن یوە -ئ
ـــات ـــشکش دەک ـــدا . پ ـــویکی چـــخف لم دەقی ـــامازە ن ئ
ە لســـــــــر شــــــــــانۆ و ئــــــــــامازە )ژیــــــــــان(نمایـــــــــشکردنی 

ـــومرج و ڕەوشـــکی  گوزارشـــتئامزەکان، برجســـتی ھل
ـــان دەکن ـــیک ســـادە و . ژی ـــوەدانگ درامی ـــان و پ ڕووداوەک
 گشتيی دەقک و ھموو توخمکان ل پوەنديی ساکارە، ھی

  . کارەکترەکاندا، پکوە دەبستتوە
چخف ئو جۆرە پوەندیی بکـار ناھنـت، ک دوو کس 
 ـــی بکیـــان دکی پـــل ،یویـــستییان ھکی خۆشـــدیی پوەن

، بکو لبـری ئم جـۆرە )کسی سیم(کسکی تردا دەچت 
ــستیی ــدیی خۆشوی ــهپوەن ــستيی ی ــهان، خۆشوی ــهکالی ــار  ن بک

ـــت، ئوا ئو . دەھنـــت وە بکیـــشیان ب ئگر دوو کس دی



 

: سـرناکوت و زوو تـک دەچــتنـه مخایـهخۆشویـستیی کـه
ـــديی نینـــا و کنـــستنتین دەشـــوت، نینـــا و تریگـــۆرین  پوەن

ــابن، بم پــوه ــا و تریگــۆرین بردەوام ن ــدیی نــوان ئرکادین ن
ر لنـــــو برژەوەندییکانـــــدا پـــــتوە و ب یکگریـــــوویی زیـــــات

ـــــــۆ مـــــــاوەیک، لبر ئو  ـــــــشدا ب ـــــــتوە، لگڵ ئوەی ندەم
خۆشویــستیي کــاتییی بــۆ نینــا ھیتــی، دەســتی لــ بردەدا، 

ئو . دواتر پشت دەکاتوە نینا و دەگڕتوە بۆ الی ئرکادینـا
ھروەھـا خۆشویستیی بھزەی مدڤیدنکا بۆ ماشـا ھیتـی، 

پلینــــای دایکــــی ماشــــا بــــۆ دۆرن، ماشــــا بــــۆ کنــــستنتین و 
ــديی  ــا، کــۆمچیرۆککی ڕاســتقینی تراجی کنــستنتین و نین
ــانی ئم کــارەکترانن، ک ڕەوش و ڕچــکی ڕووداوەکــان  ژی

ئم کـــــارەکتران، ھر ھموویـــــان ل . نبرەوپـــــشوە نابـــــه
 ژیانی خۆیان ل مگینن و تنانت لغخۆشویستیدا دۆڕاون، 

چــۆن عشــقی نینــا، کنــستنتین . خــودی خۆیــشیان ڕازی نــین
ـــک  نتین، ماشـــا تـــست ـــاوایش عشـــقی کن ـــک دەشـــکنت، ئ ت

کنستنتین ھیچ ھستکی بۆ ئو عشـق بھـز و : دەشکنت
قــووی ماشــا نیــی؛ ل ئنجامــدا ماشــا ھســت ب پیربــوونکی 

. یيـشی لدەسـت دەداتڕۆحی دەکات، تنانت ھسـتی دایکایت
ماشــا خــۆی ئنجــامی خۆشویــستییکی یکــالین و بئاکــامی 
خۆشویستی پلینای دایکیتـی ب دۆرنـی دکتـۆرەوە؛ ھر لم 
ـــی ناشـــرعيی دۆرن بـــت، نک  ڕووەوە ماشـــا لوانی کچک

  :ماشا ب دۆرن دەت. کچی شمراڤ
  

 ب بم دـم بـوای... من باوکی خۆمم خۆش ناوێ/.../ 
ئوەی، ب ھموو گیانموە ھست دەکم ک ئوە ل منوە 

جا یارمتیم بدەن، یارمتیم بدەن تا کارکی نابجم ... نزیکن



 

... فیۆم نداوەنکردووە، تا دەستم نچووەت ژیانی خۆم و به
  ٤٤ل... چيی تر ناتوانم لوە زیاتر

بو ماشا خۆی قایل بو ڕۆ غمگین و ناشادەی خۆی و 
 و ژیــانـژ لــت، چــی خـۆی دەبینو ڕۆی ژیـانی، ئتراجیـدیای

یکم . پژارە و عشــــــــق بـــــــــوەمی خــــــــۆی دەبینـــــــــت
ــه ــدنکا دووپاتکردن بــۆ ئو  کــهیــهوهدیالۆگکانیــشی لگڵ مدڤی

ت ووهڕۆی خۆی، ک الی ئو شتکی بگنویست و گیشت
تناعو قئ .  

  
  مدڤیدنکا

  ە بۆ ھردەم ڕەشپۆشن؟ پم نان ئو
  ماشا

  ئوە من ماتمینی بۆ ژیانی خۆم دەگم، 
   ١٥ل. من بدبختم

ـــات، شـــوو ب مامۆســـتای  ـــریش، ک ماشـــا شـــوو دەک دوات
ــــا  ــــدنکا دەکــــات، ئو شــــووکردنیش تنھ قوتابخــــانک، مدڤی

شــوی و بدبختیــیی هڕاکـردن لو واقــیع نالبــار و ژیــان پــ
 سرەتای پردەی سـیمدا ب تریگـۆرین ماشا ل. تیایدا دەژی

 ئمیـش مانــای )٦٨مـن شــوو دەکم ب مدڤیـدنکا ل(: دەـت
وای، ک ماشا دەیوت بم شووکردن ل واقیعی ژیانی خـۆی 
 نتین و لنـــــستک وە، لـــــت ووە دووربکمـــــا ـــــات؛ ل ڕابک

ــشارتوە ــۆبکتک، . یادەوەرییکــان خــۆی ب ــا ئ ــدنکا تنھ مدڤی
ـــا ـــاتتنھ ـــ بک ـــۆ ئوەی ماشـــا شـــووی پ ـــاوک ب بـــوونی .  ن

مدڤیدنکا و ئو ھاوسرگيریی، لنو شت دژبیککانـدا ڕوو 
دەدات، ل خۆشویـــــستییوە نیـــــی، ھر لبر ئوەیـــــش ئو 
ژیانی ل سرەتاوە دروستی دەکن، بریتیی ل دۆزەخک بۆ 



 

ڤـــک لم ھاوســـرگیرییدا مدڤیــدنکا، وەک مرۆ: ھردووکیــان
ــوانکی نخــوازراو،  ــت می وە، دەبــت بچــووک و بچــووکتر دەب

ی ماشایی مایگو ککی ئپانس.  
ـــــی  ک ڕۆســـــیـــــشدا، ھـــــیچ کرانم زنجیـــــرەی کارەکتل
ــــک لم  کــــوو ی ــــو ھم ــــی، بک ــــاوانی نی ــــان پ ســــرەکی ی
کــارەکتران دەکرـــت ل چاوتروکانکــدا ببـــت ب کـــارەکتری 

ــارەکترەوە و لم چرکســاتدا ســرەکی و ل ڕەوشــی  ئم ک
ھمـــــوو کارەکترـــــک و ئو . ســـــیری ئوانـــــی تـــــر بکیـــــن

نـــدان حیوارانیـــشی دەیـــن، دەکرـــت ل ھمـــان کاتـــدا، ل چـــه
ڕووەوە ســیر بکــرن و ب شــوازی جیــاواز مامیــان لگڵ 

ـــت بکر : ،ـــددیی ـــاتر قـــووڵ و جي ـــاوەوە، ک لم الینوە زی لن
ری دەرەوە، ک زۆر جـــــار ل فـــــۆرمکی ھاوکـــــات ل ڕووکـــــا

کۆمیدی، یان تراجیکۆمیکدا دەردەکوت، بـۆ نمـوون ڕۆکی 
ــدا  ــان کات ــر، دەبــت ل ھم ــان کارەکترەکــانی ت کنــستنتین، ی

دیــوی کــانی تــر لــهرهکتــهنتــین و کــارهنــستهلنــاوەوە؛ ڕۆــی کــه
وان و پـشتیبن بـهکتر دهستن و بۆ یهمان ھهگری ھهھهەوە ناو

. ونکهردهرز دهپهنزئامز و دوورهل ڕووکاری دەرەوەیش ته
لســــر چــــخف : (ستانیسالڤــــسکی لم ڕووەوە گوتــــوویتی

شانۆ، ل ئاستکی برزدا دەستی بسر ڕووکـاری دەرەوە 
، ھروەھـــا گڕان بدوای )و نــاوەوەی ڕاســـتییکاندا دەشــکت

ـــدا الی ھر کارەکتر ـــامکی تایبتی ـــانی پی ـــک ل کارەکترەک 
دا، ب ھ دەکوـــتوە، لبر ئوەی ناکرـــت ھـــیچ -چـــخف

ـــو  ـــابکرتوە، بک ـــشتییکی دەقک جی ـــدە گ ـــک ل دی حیوار
دەبــــت ھمیــــش ســــیری ئوەیــــش بکرــــت، ل کۆنتکــــستی 

  .  ڕووداوەکاندا، چی ل کارەکترەکانی تر ڕوو دەدات
  



 

  ڕووکاری دەرەوەی ڕووداوەکان
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 دیمنک ل نمایشی نورەس ل شانۆی ھونری مۆسکۆ
  

ـــاوین لگڵ  ـــتر، ڕۆژکـــی خۆشـــی ھ ـــای ژن ئک ئرکادین
ــۆ خــانووە ھــاوینکی  ــۆرینی نووســر دــن ب ــارەکی، تریگ ی

ــستنتین(ســۆرینی بــرای، کــوڕەکی  ــه، ک خــه)کن ی وهونــی ئ
کی ر، لوێ دەژی، ھروەھــا بــرا بتمننووســه ، ببتــهیھ
ئم جگ ل کسانکی تریش، بۆ نمـوون شـمراڤ ) سۆرین(

 ـــا، ک ـــشک، نین ـــی پزی ـــی و ماشـــای کچـــی، دۆرن ـــای ژن و پلین
کیژکی گنج، مدڤیدنکای مامۆستا، ک یکـک ل کـارەکترە 

ــــــدییکانی چــــــخف ــــــشکی . کۆمی ل پردەی یکمــــــدا، نمای
،نــاری دەریــایم کل ،رزەکــارانماتۆرئاســای ھوەی ئشــ ل 

ــاژاوە  شــانۆی ھــاویندا پــشکش دەکرــت، ک ب پــشوی و ئ
ـــت ـــایی د ـــامی . کۆت ـــستنتین ل ئنج ـــدا کن ل پردەی دووەم

ل . خۆشویــــستییکی بئاکــــاموە ھوــــی خۆکوشــــتن دەدات
پردەی سیمدا، ئرکادینا و تریگـۆرین خۆیـان ئامـادە دەکن 

دەیوـــــت بــــۆ ئوەی بگڕـــــنوە بــــۆ مۆســـــکۆ، تریگــــۆرین 
بمنــتوە، ئرکادینــا ناچــاری دەکــات، ل کاتکــدا ئو ل پــشتی 



 

ئوەوە نینــا لخــشت دەبــات، بیــار دەدەن ل مۆســکۆ یکتــری 
ــدییکی خۆشویــستی ببســتن پردەی چــوارەم . ببــین و پوەن

دوو ساڵ بسر ڕووداوەکاندا تپریوە، وەرزی پـایزە و زۆر 
، ئم گۆرانکارییـان ھمـوو شت گۆرانکاريیان بسردا ھـاتووە

کارەکترەکــان، کم و زۆر دەگــرتوە، بم کــارەکتری نینــا 
. ل ھموو ڕوویکوە گۆرانکـاريی بنڕەتيـی بسـردا ھـاتووە

ھموو ئو کارەکترانی ل دیمنـی یکمـدا دەردەکون، لم 
پردەی چـــــوارەمدا ســـــرلنوێ کـــــۆدەبنوە، ئرکادینـــــا و 

کوەن، ئو پوەندیی ژربژرەی نـوان نینـا تریگۆرین ھر پ
ــۆرین ب شــوەیکی شکــستخواردوو کۆتــایی ھــاتووە،  و تریگ
منــداکی لـــی بـــووە، ک ئـــستا ل ژیانـــدا نمـــاوە و مـــردووە، 
 دی و بـــووە ب تکـــانی ھـــاتوونونخ ک لنـــدـــشی ھ خۆی

ـــــــدیی، بم . ئکـــــــتر ـــــــستنتین نووســـــــرکی مامناوەن کن
ت ئو بــــروایی، ک ن دەتوانــــت بنووســــت و ن ووهگیــــشت

ـــــستيی  دەشـــــبت ب نووســـــرکی ڕاســـــتقین و ن خۆشوی
ـــت ـــاد دەچ ـــشی ل ی ـــۆ . نینای ـــا ب ـــدا، دوای ئوەی نین ل ئنجام

چــارەیکی ل بردەمــدا مــاوەیکی کــورت دەبینــت، ھــیچ ڕگــه
 ـــت بک دەنیـــت و گـــوللنکانی دەدڕـــت، دەستنووســـننام

  . یوە و کۆتایی ب ژیانی دەھنتسری خۆ
  

  ھونر و خۆشویستی
ئوەی لـرەدا گـرنگ ئامـاژەی  بـۆ بکرـت، ئوەی، ک دوو 
مسلی سرەکی لنو ڕووداوەکان و لگڵ کارەکترەکـان 
و ل کــات و شــون جیاوازەکانــدا، ل چقــی شــانۆنامکدان و 

ر و بھـــــایکی گورەیـــــان ھی؛ ئوەیـــــش بھاکـــــانی ھـــــون
 ک لوەیشـــــ رەکـــــان بمـــــوو کارەکتو ھ ویـــــستییخۆش



 

ھمــوو ئو . شــوەکان بم دوو مســلیوە بســتراونتوە
ــــــوترن و  ــــــان دەگ شــــــتانی لســــــر شــــــانۆ ڕوو دەدەن، ی
دەردەکون، گوزارشـــــتی جـــــودای ئم دوو مســـــلی، یـــــان 

خۆشویستی و (ناڕاستوخۆ پوەندییان بم دوو مسلیوە 
ــان . ەوە ھی)ھــونر ــانیش باســی ئو مرۆڤ ھمــوو ڕووداوەک

  . ن، ک خۆشویستی دەکن و کاری ھونری دەخوقننکهده
زۆر جــــــار پوەنــــــديی کارەکترەکــــــان ب مســــــلکانی 
ھونرەوە، لسـر ئاسـتکی برز پابنـدی مرگ و ژیـانن، بـۆ 

نینــا لپنــاوی ئوەی ببــت ب . نمــوون الی کنــستنتین و نینــا
ژیانکی : ئکتر، ھموو شتک لدوای خۆیوە بج دەھت

یش بدوای -ئارام، ما باوان و خۆشویستکی، کنستنتین
کنستنتین ھر ل سرەتای . فۆرمکی نوی شانۆدا دەگڕت

  :پردەی یکمدا باسی فۆرم و شوازی نوێ دەکات و دەت
   

یستمان ب شوازی دەب شوازی نوێ بخوقنین، پو/.../ 
نوی، خۆ ئگر ئو شـوازە نویمـان پـ برھم نیت، 

  ٢٢ل.چاکترە ھر دەستی ل ھگرین
ــستی  ــستنتین خۆشوی ــی دەشــکنت، وەکــو ) نینــا(کن تک

ــــانی خــــۆی  ــــایی ب ژی ــــوایش کۆت ــــام و بھی نووســــرکی ناک
  .دەھنت

 ل نووسـر/ئکـتر، تریگـۆرین/ئم مسالن الی ئرکادینا
دوورەکیـان بیـوە،  ئاستکی تـردای، ئمـان بناوبـانگن، ڕگـه

مــــان شــــت ســــتووه و ھــــهقیــــان بــــهتــــدا چــــهڕواــــهم لــــهبــــه
و ددان ب یکتریـــــدا نـــــانن، بتـــــایبتی وهنـــــهکـــــهدهدووبـــــاره

ـــستنتین ـــستنتین/ کن ـــا، کن ـــری / ئرکادین ـــۆرین و یکت تریگ
  .وەالوە دەنن



 

 نورەس ل شانۆی ھونری مۆسکۆ
 

شــــــانۆنام وەیم شــــــی ب
شـــــڕی نوەکـــــان، ) نورەس(

کۆن و نوێ، مرۆڤ بھرەمنـد 
لم . و ببھرەکان دەخات ڕوو

شـــــــــــــــڕەدا کنـــــــــــــــستنتین 
ـــــه ـــــهب ـــــونری  وهھونرەکی ن

 و دژی چیـــن یکـــی نـــووەین
ـــــــــــــدە  ـــــــــــــاودار و ھونرمن ن
تقلیدییکان، دژی فۆرم کـۆن 
و چقبستووەکان و دژی ئو 

ــونرەی، کــه  مــار بنــهســهلــه ھ
  .کان داڕژراوهقلیدی و سواوهته

 تی لتایبب ،شیشدا ھاوبرانم کارەکتوان ئنوەی لئ
کانیـان ب مسـل ھونرییکـانوە، ئوەی، نووسـر ندییـهپوه

توە ووهپرس ھونرییکانی ب بنما کۆمیتییکانوە بست
رنـگ ت ب شـکی گووهو پگی ھونر و ھونرمندیـشی کـرد

و جیانکراوەی کۆمگ، ھروەھا چۆن مسل ھونرییکـان 
بنمـــا و پگیکـــی کۆمیتییـــان ھی، ب ھمـــان شـــوەیش 
ـــــستی، گیروگـــــرفت دەروونییکـــــان و  مســـــلکانی خۆشوی
ڕەوش ناھموارەکان، بشـکن ل بـارودۆخ کۆمیتییکـان 

یزیــشیان ھھتيی بیکی کــۆممــایــ. و بنک یــرانو ق ش
خۆشویستییکان تنھا ڕەگکی قووی سایکۆلۆژيی ل ھست 
. و ھۆشی مرۆڤدا نیی، بکو ل ڕەوش کۆمیتیيکیـشیاندا

چـــــــخف ل بنماکـــــــانی پوەنـــــــدیی خۆشویـــــــستییکان و 
چمککــــــــانی ئدەب و ھــــــــونرەوە، ژیــــــــان و سیــــــــستمی 

ـــــۆمگ. کـــــۆمگیک دەخـــــات ڕوو ـــــدی ک  و مـــــرۆڤ پابن



 

ـــان ناچـــار  ـــدا سربســـت، ی دابونریتکـــانیتی، ل ھمـــان کات
دەکرــــت برپرســــیاریتيی ژیــــانی خــــۆی و ئوەی دەیکــــات، 

کسکی ھت خۆش بووـت، لگڵ دابونریـت و . ھبگرت
بــۆ . بنمــا و یاســاکانی کۆمگیــشدا تووشــی کــشت دەکــات

کنـــــستنتین  و نینـــــا ھردوو مســـــلک، خۆشویـــــستی و 
ـــدا  ـــان کات ـــونر ل ھم ـــانی ھ ـــن؛ گرفتک ـــکو دەب ـــونر، ت ھ
گرفتکانی خۆشویستیيشن و دەبن مۆتیفکی بھـز و پابنـد 

گرفــــت و تنگژەکــــانی ھــــونر بــــۆ ئوان ھيــــی . ب ژیــــانوە
ویستيیـــــشخۆش . ک لنـــــدھ کی گرنگـــــی تـــــریش، کخـــــا

ــانی ــۆ کــردووە، ئوەی کارەکترەک ــان ب  ڕەخنگرەکــان ئاماژەی
نورەس ل جــۆرە بۆشــاییکی سیاســیدا دەژیــن، ئوان باســی 
 م خۆیــان واقیعــی ژیــان، لن، بدەب و شــانۆ دەکر، ئھــون

بگومان چخف . دەرەوەی موک و زەویوزارەکیانوە نابینن
ی کارەکترەکانی ل نورەسدا بو شـوەی ب وریاییوە، ونه

ــــــــی ــــــــشاوە، ک چــــــــاو ل ڕاســــــــتییکانی واقیع دەرەوەی ک 
  . کۆمگکی خۆیان بپۆشن

ـــــــــویتی ئم دوو مســـــــــلی، ئم دوو  چـــــــــخڤ توانی
جمسرە، ئم دوو بنما گـرنگ، ب شـوەیکی فـراوان قـووڵ 
بکـــــاتوە و مودایکـــــی ھمچشـــــنیان پـــــ ببخـــــشت و 
گیروگرفت و پشویی کۆمیتییکان، مسـل ئابوورییکـان 

کانوەنــــدییی پڕوانــــگ ڕوول وە بخــــات . ر لڤ ھخچـــــ
ویـستی ر و خۆشهکانی ھونهلهسهدەستپکی شانۆنامکوە، مه

بـات و بیکوە دەیانخـات ڕوو؛ ده ڕـوهکتـر بـهشانی یـهشانبه
ـــــی،  ـــــرفت دەروون ـــــشان دەدات و گیروگ کارەکترەکانمـــــان پی
کــــــۆمیتی و عشــــــق ئاۆزەکانیــــــان ئاشــــــکرا دەکــــــات و 

  .ستت ب یکوەمۆتیڤکانیان دەب



 

ـــشکش  یان پکشـــانۆیی ـــش ـــا، ک نمای ـــستنتین و نین کن
دەکن، تنھا دوو گنجی بئزموونن، خون ب بردەوامـی و 
گشی ھونری خۆیانوە دەبینن، لنوان بینرانیشدا، ئوەی 
ــــــشتوون، دوو کســــــی  ــــــنن، دانی ــــــوە دەبی ــــــی پ ئوان خون

ئرکادینــای دایکــی : نربــاوەڕپکراوی بوارەکــانی ئدەب و ھــو
کنــــستنتین، ک ئکترکــــی ناســــراوە، ھاوکــــات تریگــــۆرینی 

ــدە لســر . نووســر ــدییکانی ئم چــوار کــارەکترە چن پوەن
ئاست ئرۆتیکییکان دەجوونوە و ئکتیڤن، ب ھمان شـوە 

  . لسر ئاست ھونرییکانیش
 و ئو دەقی کنــستنتین نووســـیویتی، ک چـــخڤ دیـــد

ـــستنتین ـــا برجســـت -بیروبۆچـــوون شـــانۆییکانی کن ی تی
دەکات، وەک مۆدلـک ل توژم ئڤانـدگار و سـمبۆلیزمکانی 

مـــــــۆریس (ئو ســـــــردەموە وەردەگرـــــــت، بتـــــــایبتییش 
ـــــــگ ـــــــی ســـــــمبۆلیزمکانی  ١٩٤٩ – ١٨٦٢) مترلین  و توژم

ئو توژم ســــــــمبۆلیی، لو زەمندا بووبــــــــوو . فڕەنــــــــسا
زی دەڕبینی کۆم شاعیر و ھونرمندی شوەکار و ئاوابه

ـــشکردنی . شـــانۆ ـــوون نمای ـــاریس کوتب شـــانۆ بچووککـــانی پ
شـــانۆنامی ئزمـــوونگری، ک ڕوونـــاکی، تـــاریکی و ســـبر، 
کــۆالژی ئبـــستراک، دیــدی خونئـــامز، دەنــگ و بـــووک و 

ھنـــــدک ل ســــــرچاوە . تنـــــانت بۆنیـــــشیان بکاردەھنــــــا
ن، ک ل یکـــــک لو ن ئامـــــاژە بـــــۆ ئوە دەکـــــهمژوییکـــــا

نمایشاندا، بۆنیان بنـاو ھـۆی بینرانـدا پرژانـدووە، ھروەکـو 
ـــاتی  ـــادا، ل ک ـــشکی خـــۆی و نین ـــستنتین ل نمای ئوەی کن

دا، بۆنی گۆگرد و شـتی تـر )چاوە سوورەکان(دەرکوتنی دوو 
  . دەکاتوە بو



 

  نورەس  ل دیمنک
 لندەن ل تینتوای لسر شانۆی

 

کنــــــــستنتین وەکــــــــو 
ـــر ل دەق ـــک بی ونی خک

دەکاتوە، پاشڕۆژی زۆر 
ـــــــــــــــــــــایکی  دووری دونی
 نا کـردووە، کمردووی و
ل منلۆژکی درژدا، نینا 
برجســــــــتی دەکــــــــات، 
ھاوکـــــــــــــــــــــــــــــــــات وەک 
ســـــــــــــــــــــــــــــمبۆلیزمکان، 
 ریینـــــانی کـــــاریگکارھب
: شانۆییکان، ڕەنگ و بـۆن

دەرکوتنـــــــی دوو خـــــــای 
ــۆگرد ســوور، وەک چــاو و بــو ــردنوەی بــۆنی گ ھمــوو . ک

 بــــــۆ نینــــــا نــــــامۆی و ھر ل ســــــرەتاوە ڕەخــــــن ل دەقک
نمایشکردنی شـانۆگرییکی (: کنستنتین دەگرت و دەت

ــی ل ــدا نی ــدووی ت ــارەکتری زین ــوە ســخت، ک م ) ٢٧ئب
ــدات و وەک  ــان الب ــونریت باوەک ــت ل داب ونتین، دەیــست کن

ین کنـستنت. خونک مام لگڵ کارەکترەکی نینا دەکـات
 ب کری دەق و ڕیژیــسۆری نمایــشوخۆ، وەک نووســڕاســت

  :نینای ئکتر دەت
  
ژیان نابـت وەک ئوەی ھی، یـان ! کارەکتری زیندوو(

 ی، کوەیو شکو بت، بنمایش بکر ،ویستوەی پوەک ئ
کانماندایونخ ٢٧ل. ل (  

  



 

 ی لکر دوای ڕەخــننتین باســی گرنگيــی نینــا ھنــستک
گۆرین دەکات، دەیوـت بزانـت گنـج یـان پیـرە، ئمیـش تری

ئوە دەردەخات، ک نینـا تنھـا وەک نووسـرک ب تریگـۆرین 
  :نینا دەت. سرسام نیی، بکو وەک پیاوکیش

  
دایکتــان بــۆ مــن گرفتــک نیــی، لو ناترســم، بم /.../ 

ـــرەیم ... تریگـــۆرین لودا، ھردەمـــی ئب نمایـــشکردن ل
نووســــرکی وا ... ترســــن و ھم مــــایی شرمیــــشدەم

  ٢٧باش ئو گنج؟ ل... ناسراو
  

نینا لرەدا کنستنتین، نک ھر وەک پیاو، ک ئو خۆشی 
ــدار دەکــات ــدیش برین ــان . دەوــت، بکــو وەک ھونرمن بگوم

 رکادینــــــای دایکیــــــشی، کنتین بــــــۆ ئنــــــستی ککنمایــــــش
 ـــامۆی ـــتگرای ن ـــی نری ـــ ئکترک و ڕاســـتوخۆ ڕەخـــنی ل

بـــ، ئۆباـــت ب  (:دەگرـــت و ب تنـــز و پکنیـــنوە دەـــت
  )٣٤ل. گردنم، کاریگريی شانۆیی ھر وا دەبت

   
ـــــشدا، دوای ئوەی  ـــــایی شانۆنامکی کنـــــستنتین، ل کۆت
دەبت نووسر و ل گۆڤارەکاندا نۆڤلتکـانی بـو دەکـرنوە، 

من تا دت زیاتر و زیاتر (: ەتب ڕوونی و ب پداگرتنوە د
 ،ـدا نیـیفۆرمی کـۆن و  نو کار ل ی کوایو بئ مدەگ

ت ل ڕاستیدا بیر ل بکو لوەدای ک مرۆڤ  کاتک دەنووس
  ت، چـونکدەنووسـ و بـۆیوە، ئک ناکاتھیچ جۆرە فۆرم

. خودی نووسین، ئازادان و بپروا ل ڕۆحیوە سردەکات
  )١٠٩ل



 

 بیروبۆچــــوون ھونرییــــانی، ک لم شــــانۆنامیدا ل ئم
ـــــۆرم و شـــــانۆ و ئدەب  ـــــستنتین ســـــبارەت ب ف الین کن
دەخـرن ڕوو، نـابن چنـد پرەگرافکـی تیـۆريی وشـک، بکــو 
 نتین و پرۆســــــــــست ـــــارەکتری کن ـــــن ب بشـــــک ل ک دەب
 و ڕووداوەکان تۆکم کدرامیی وەدانگیش پمب ،کشانۆیی

  . ڕوونتر دەکاتو 
  

  ئکتر/ئرکادینا، دایک
ــا ئکــترە، ئکترکــی  ــارە، بم وەک ) گورە(ئرکادین و دی

مــرۆڤ کســکی بچــووک، بــۆ ئوەی ھونرمنــدکی گورەیــش 
ئرکادینـا . بت، وەکو مرۆڤیش دەبت ھندک شتی تـری ھبـت

ئــافرەتکی تڕپــۆش و قشــنگ و بســلیقی، ئم ســیفتانی 
اتر دەرەکین و ل ناوەوەیدا ئو کس گورەی نیی؛ ئوەی ب زی

الی ئوەوە گـرنگ سـرکوتن، جلـی جـوان، پیاھـدان، کســکی 
خۆویــست و جـــگ لخـــۆی توانـــای ھســـتکردنی بوانـــی تـــرەوە 

ــشی( ــانت کوڕەکی ــی) تن ــ . نی ــا ب شــوەیکی ڕەق، ب ئرکادین
ین دەکــات، ئو ھســت و ھــۆش ســیری نمایــشکی کنــستنت

گـوێ بوە نـادات، ک کنــستنتین کـوڕکی گنـج و ھســت بو 
زۆر جــار ئو پرســیارە دووبــارە . کــاردانوەیی خۆیــشی ناکــات

 ل میــشھ کســرە، یــان کرکادینــا کــارەکتوە، ئایــا ئــتدەب
و ڕۆی ) ھستکان(برجستکردنی ڕۆکدای؟ ئرکادینا ڕۆی 

میــش بچــووکی ئو وەک مــرۆڤ و وەک دەبینــت، ئ) ژیانــک(
ل پردەی چوارەمدا، ببـاکی و سـرقابوون . دایکیش دەردەخات

 ترۆپـــک؛ دۆرن ل تی دەگـــاتســـتی دایکـــایبـــوونی ھخـــۆ و نب
بڕاست ئیرینا نیکییڤنا ئوە پتان خۆش (ئرکادینا دەپرست 

ادینا ، ئم پرسیارە ھیچ بۆ ئرک)١٠٧ک کوڕەکتان نووسرە؟ ل
 وخۆ لی ناکــات و ڕاســتبــوونی کــوڕەک ســت بــت، ھنیناگ



 

باوەڕ بک ھشتا ھیچیم نخونـدووەتوە، ھر (وەمدا دەت 
ـــــــاتم بـــــــۆ ھناکوـــــــت ب بۆچـــــــوونی زۆربی ، )١٠٧ل. ک

ڕەخنگرەکــــــــان، ئم وەمی ئرکادینــــــــا، تونـــــــــدوتیژترین و 
ـــــــانی نورەس ـــــــرین حیوارەک ـــــــ-ببزەیيت وارەی ە، ھر ئم حی

ئرکادینا پردە لسر بچـووکی ئو، وەک مـرۆڤ و وەک دایـک 
ھـدەمات، ڕاسـتی ئرکادینامـان بـۆ دەردەخـات و کـشی دوو 

  . نوە، دایک و کوڕ دەخات ڕوو
  

  مۆتیڤکان و گشی ڕووداو
 مـــــدا، کردەی دووھپ ژوورەوە، ل ــــــتنتین دنــــــستک

ات برپـی نینـا و نورەسکی پکراوی ب دەسـتوەی و دەیخـ
 نینا ).٥٧بم زوان ب ھمان شوە خۆشم دەکوژم ل(دەت 

-  کنستنتین)من تناگم(لوە ناگات و ب کنستنتین دەت 
ـــه ـــ ئو وڵ دهیـــش ھ ـــاتوە، ک بب ـــۆ ڕوون بک دات، ئوەی ب

ک تریگۆرین دـت ژوورەوە، ئوە . ھست ب بختیاری ناکات
ــرەییوە کنــستنتین شــونک ب ــ ل ئی ــد تنزکــی پ دەم چن

ڕارایـــی و دڕاوکـــ و بپروایـــی و تـــووڕەیی . چـــۆڵ دەکـــات
کنـــــــــستنتین زۆر گورەی؛ چـــــــــخف لم دیـــــــــمندا بو 
ــــک و نورەســــکی  نگــــاون، تف ــــشی بکــــاری ھن کلوپالنی
کـــــوژراو، ھنـــــدەی تـــــر ڕەوشـــــی دیـــــمنک و کـــــارەکتری 

  . کنستنتین بھز دەکات
 بـۆ ئم دیـمن سـوودی ل پوەنـدییکان و ژیـانی چـخف

ـــووە، ســـای  ـــایبتی خـــۆی وەرگرت ـــان، ک ١٨٩٢ت  لگڵ لیڤیت
ھاوریکی نزیکی بووە، دەچـت بـۆ ڕاو؛ لیڤیتـان ھونرمنـدی 
ونکش بووە و لو ڕۆژەدا سۆسـکیک دەپکـت و ب دوو 

یوە چـخف لم بـارە. بای بریندارەوە لبر پیاندا دەکوـت



 

من باندەکم ھگرتوە، دەنووککی درژ، دوو : (نووسیویتی
ــــــــاب و قشــــــــنگ ــــــــی نای . چــــــــاوی گورەی ڕەش و پڕک

چــی . تــوانینکی گوزارشــتی ل پرســیارکی بــدەنگ دەکــرد
لم بکم؟ لیڤیتـان ب ناشـيرینی پـدەکنت و حیلکحیلکیتـی، 

ــــی لرزۆکوە د ــــت و ب دەنگک نــــانی دەنوق ــــ چاوەک اوای ل
. منــیش گــوتم، نــاتوانم..." ســری بکــش ب زەویــیکدا: "کــردم

ری کاند و سهتهئو ب شوەیکی پشۆکاو ھر شانکانی ھه
بانـدەکیش بردەوام . جووند و سـرلنوێ داوای لـ کـردم

ل . کــردینیـری دهب چـاوە پـ ل پرسـیارە بـدەنگکانیوە سـه
رم ندۆزییوە، جگ ل پـشنیارەکی یکی تکۆتایيدا ھیچ ڕگه

ــــــوژین ــــــت، ک بیک بــــــان ن ــــــا ل . لیڤیت بو شــــــوەیش دونی
بوونوەرکی جوان و خۆشویست ھژارتر دەبـت، ھروەھـا 

  ).دوو گلپیاویش بۆ شوکردن دەگڕنوە بۆ ماوە
ئم دیمن ئاماژەیک بـۆ جـۆرە پوەنـدییکی ئیـرۆتیکيیش 

ــست ــا و کن ــوان نین نــیش -نتینل ــی ئوان دا، ھروەھــا ونیک
ـــستنتین ڕاســـتوخۆ  ـــد دەخـــات ڕوو؛ کن وەک دوو ھونرمن
باسی ئوە ناکات، ک ئو ھسـت ب چـی دەکـات، لبـری ئوە 

نورەسـکی مـردووی پیـشان : دیمنک بۆ نینـا نمـایش دەکـات
دەدات، ک ئو خــۆی کوشــتوویتی، بــۆ ئو ئــافرەتی خۆشــی 

ــیچ  ــت و ئو ھ دەوــی ــی نی ــانکی . وەمک ــش جــۆرە زم ئمی
ـــستنتین  ـــاژەی، ک کن ـــ ل ئام مجـــازی و ناڕاســـتوخۆ و پ

نینا لم زمانی کنستنتین ناگات و نازانت . بکاری دەھنت
ــد  ــا وەک مــرۆڤ و وەک ھونرمن ــانی نین ــی، زم مبســتی چی

  :جیاوازە لو زمانی کنستنتین بکاری دەھنت، نینا دەت
  



 

م ماوەیی دواییدا ئوە ب ھموو شتک تووڕە دەبن، ل
ئوەتـــــا ئم . قـــــسکانتان نادیـــــارن، ب ســـــمبۆل دەدوـــــن

نورەسیش وا دیارە سمبۆلک بت، بم بمبورن، من لی 
مـــن لوە ) نورەســـک دەخـــات ســـر قنفک... (تنـــاگم

  ٥٨ل. بگمتسادەترم ل ئوە 
  

ت و ھۆشـیارە ل مبسـتی کنـستنتین دەزانـت چـی دەکـا
ئو دیـــمنی ڕکـــی دەخــــات، ب ڕوونـــی دەـــت، چــــۆن ئم 
. نورەســــم کوشــــتووە، بم زوان ئاوھــــایش خــــۆم دەکــــوژم

کنــستنتین دەڕوات و تریگــۆرین ب دەفــترەکی دەســتیوە 
دت ژوورەوە، ھاتن ژوورەوەکی، ھسوکوت و قـسکردن 

رجڵ نینـــــایش، بگکردنی لک و مـــــامری نووســـــســـــت
ـــوێ . دەکـــات ل دەفترکـــی بچووکـــدا نخـــشی چیرۆککـــی ن

ژــت، ک ل گفتوگــۆ و دیــدارەکانی خــۆی لگڵ ماشــا و ڕدادە
ــــــــووە ــــــــاوە سرووشــــــــی وەرگرت ــــــــۆرین ل . نین ئوەی تریگ

دەفترەکیـدا تۆمــاری دەکــات، تکنیکــک چــخف ب درژایــی 
ــاوە، چــخف ل زۆر ڕووەوە ســو ــاری ھن ــانی بک ودی ل ژی

خــۆی، وەک نووســرک وەرگرتــووە بــۆ ونــای کــارەکتری 
ئمیــش ھکــی تــری چــخف، ک گڕاوەتوە بــۆ . تریگــۆرین

ـــاوە ـــاری ھن ـــانی خـــۆی و لم دەقدا بک چـــخف . ســـر ژی
ھروەک تریگـــۆرین ب بردەوامــــی ل دەفترکـــی بچووکــــدا، 

ر ڕۆژان ســرنج و تبینییکـــانی خـــۆی تۆمـــار کـــردووە، دواتـــ
 چیـــــــرۆک و دەق کی لکـــــــوپڕ ریان و بوە ســـــــڕاوەتگ
شــــانۆییکانیدا بکــــاری ھنــــاون، ئم تبینیيانیــــشی دواتـــــر 

چـخف . کـراونتوە کـۆکراونتوە و ل چنـد برگکـدا بـو



 

خــۆی لنـــوان کــارەکتری کنـــستنتین و تریگۆرینـــدا دابش 
  . کردووە

توە، هووی خــــۆی کــــردتریگـــۆرین، وەک نووســــر جگــــه
ــــو دەکــــرنوە و ناســــراوە، بم پیــــشی  ــــانی ب برھمک

ت جـۆرە ھراسـانی و بـدەرەتانییک، ووهنووسری بـۆ ئو بـ
. ک خۆی ل چارەنووسکی گران و ناخۆشـدا پناسـی دەکـات

تریگـــــــــــۆرین لم پردەیدا ل دیـــــــــــالۆگکی درـــــــــــژدا، ئم 
  :وەھناسسوارییی نووسربوون بۆ نینا ڕوون دەکات

   
ھشتا ب ... من دەب بنووسم و بنووسم و بنووسموە/.../ 

تواوی ل نووسینی چیرۆکک نبوومتوە، ھست دەکم، 
ـــی دووەم  ـــ چیرۆک ـــت، ک دەب ک بـــۆی ـــر لبر ھر ھ ئیت

مــن ... بنووسـم، ئینجـا ســیم و دواتـر چــوارەمیش بنووسـم
جا من . بوچان دەنووسم، ناتوانم ب شوەیکی تر کار بکم

ل ئوە دەپرسم، ئم چ شتکی خۆش و پرشنگداری تدای؟ 
  ٦١ل

مســلی خۆشویــستی، وەکــو ســمبۆلکی کــۆنکرتی لم 
بشی دووھمدا برجسـت دەبـت؛ نورەسـ مـردووەکیش 
ـــی نـــوان نینـــا و  ئو ســـمبۆلی، ئم نورەســـ تنھـــا پیڤک

تریگـۆرین، ک . یـش-کنستنتین نیـی، بکـو نینـا و تریگـۆرین
 ک لت، شتدەبین کفنر قسل کورەسژوورەوە، ن تد
دەفترەکیدا دەنووست، نینا دەیوت بزانت تریگـۆرین چيـی 

  :تریگۆرین دەت. نووسیوە
  

... دیمنک ب خیامدا ھات... ھیچ، ھر شتکم تۆمار کرد
؛ دیمنـک بـۆ چیرۆککـی بچـووک) دەفترەک دەشـارتوە(



 

کیژکی الو، کیژکی وەک ئوە، ل لوار دەریاچیک دەژی؛ 
وەک نورەســـک دەریـــاچکی خـــۆش دەوــــت، ھروەک 

ـــت ـــکیش کـــامران و سربس وت بم ب ڕکـــه. نورەس
کسک پیدا دەبت و چـاوی پـی دەکوـت، ل وەڕسـی و 

ورەسو نروەک ئت، ھدەکوژ یدا کیژەکتا٦٧ل. دەستب  
  

ـــۆر ین ھروەک کنـــستنتین ئو نورەســـ مـــردووە تریگ
ــستنتین  ــت، الی کن نــار دەھ ــک بک وەک ســمبۆل و میتافۆر
نورەســـک خـــۆیتی، بم الی تریگـــۆرین نورەســـک ئو 
کچ گنجی، ک ئو دەیوـت ل چیرۆککـدا بینووسـت، ئو 

ــــــان ئوە ــــــت ی ــــــا دەچ ــــــش ل نین ئم لکچــــــوون و . گنجی
ستنوەبکردەی پپ ر لک، ھورەســوان نینـا و نی نوەی

یکموە کـاری لسـر کــراوە؛ نینـا خـۆی ل پردەی یکمــدا 
ــت م  (/.../ :دەک ھــۆگری ئورەســروەک نــم ھــیش د من

  ) ٢٥ل... دەریاچی بووە
ـــــانی پردەی دووھمـــــدا، ســـــ ھونرمنـــــد : ل دیالۆگک

ونرەوە گوزارشـت ی ھـکنستنتین، تریگۆرین و نینا، ل ڕگـه
ـــستیی دەکن، ک ئاڕاســـتکانی ژیانیـــان دیـــاری  لو خۆشوی
ــبرەکی، ئو  ــا بــۆ کســی برام ــشیان بجی دەکــات؛ ھرسکی
ــــــستی دەخــــــات ڕوو ــــــان و خۆشوی : ڕەوت ســــــمبۆلییی ژی

کنــستنتین دیــمن ھمــاگلییکی خــۆی ئامــادە دەکــات، نینــا 
انــدنی خــۆی دەکــات، لنــوان دوو دونیــای جیــاوازدا، گمی نو

 ت، لــت بینووســوی دەیو چیــرۆکی ئتریگــۆرینیش کــورت
بــۆ خوقانــدن، ســ  ســ ڕگــه. دەفترەکیــدا تۆمــاری دەکــات

  . یش بۆ خۆشویستیڕگه



 

 ،قـی ڕووداوەکانـدایچ ری تریگۆرین لندە کارەکترچھ
بم خــۆی کســکی پاســیڤ، چــاالک نیــی و خــۆی خــاوەنی 

ل پردەی یکمـــــدا یـــــاوەری : وەکـــــان نیـــــیکـــــرداری ڕوودا
ــک ئو ڕۆــی  ننھــا دیمت ،مــواری زۆر ک ــای و حی ئرکادین
ـــژەی پردەی  دوورودر ـــالۆگ ـــت، ئو دی بـــا ھ ســـرەکيی تی
دووھم لگڵ نینــــــــادا؛ تنــــــــانت لم دیمنیــــــــشدا نینــــــــا 

بگومــان . دەستپـشخرە و ئو ڕەوتــی دیـمنک دەجوونــت
ــــی ئو دیــــمن کــــ ورتیش، ک دەیوــــت خــــۆی لژــــر ڕکف

عشقی تریگۆرین بۆ نینا ڕاستقین نیـی، . ئرکادینا دەربھنت
. بکو تنھا ھوک بـۆ خـۆ ڕزگـارکردن ل دەسـتی ئرکادینـا

ی نیناوە ژیانی خۆی بگۆڕـت، نینـا تریگۆرین دەیوت ل ڕگه
 ل تنھــــا ئــــامازک بــــۆ ڕزگــــاربوون لو تیی ژیــــان، ک

  . ی ئرکادیناوە تی کوتووەڕگه
  

  سفر وەک ئامازکی دراماتۆرگی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دیمنک ل نمایشی نورەس
  



 

زۆربی ئو شـــتانی ل دیالۆگکـــانی پردەی دووھمـــدا 
ـــــان داوە،  ـــــوە دەکـــــرا، ل پردەی ســـــیمدا ڕووی باســـــیان ل

 و بتــایبتییش ئو شــتانی ســبارەت ب مســلکانی ھــونر
کنستنتین، ک ھڕەشی ئوەی دەکرد خۆی : خۆشویستین

بکوژـت، ھوــی خۆکوشــتنی داوە و سـری برینــدار کــردووە، 
 ــت بوەوە دەبینـی ببونـی بمـدا خردەی دووھپ ل نینـا، ک
 کی نـوێ دەسـت پـو شانۆکاندا ژیاننیاری داوە لر، بکتئ

ـــات ـــک . بک نووســـینی چیرۆک ـــری ل ـــۆرین بی ـــارەی تریگ دەرب
 ــج ــچ گن ــن ئو ک ــان دە ــوو ئاماژەک ــج، ک ھم کچکــی گن

ــا( ــت، چــونک )نین رداری بوە دەســتبتــاڕ ــا دەپ ی، ل ئرکادین
 ــار دەدات ب ــت، بی ــایش ڕازی ناب ــت، ک ئرکادین ــای دەو نین
دزییوە و ل پشتی ئوەوە، ب نھنی ل مۆسکۆ یکتر ببینن و 

بک یان دەست پکوەندیینپ .  
ــــانی پردەی ســــیم  ب شــــوەیکی سروشــــتی، دیالۆگک
پوەنــدییکانی کارەکترەکانمــان بــۆ ئاشــکرا دەکــات، بتــایبتی 
 وە، کشـــــم بئ رکردن دەخـــــاتفف مـــــۆتیڤی ســـــخچـــــ
ھۆکــارکی گرنگــی درامــاتۆرگیی بــۆ ئاشــکراکردنی شــتگلکی 

ن مـۆتیڤی سـفر مرۆڤکـا. گرنگ ل پوەنـديی کارەکترەکانـدا
ل یکتری جیا دەکاتوە، ل شونکانیان دادەبت، ھنـدکیان 
ب تنھایی بجـ دەھـت و یـادەوەری دەخوقنـت، ئمیـش 
دەبـــت ھۆکـــارگلکی ســـایکۆلۆژی، ک کارەکترەکـــان ناچـــار 
ــت،  بکــرداری جودایــان ھرچوە و پنــرا بجــوو دەکــات، خ

 وە مـامیـشو ڕەوشی ئڕوانـگ ر لری ھڵ کـارەکتگل
ئم سـفرەی پردەی سـیم ڕۆکـی گرنـگ . برامبر بـکن

ل خوقانـــــدنی ئتمۆســــــفرە گـــــشتییک و کاریگرییکانــــــدا 
نمایش، بتایبتی چنـدە /دەگت، ب ھمان شوە ڕیتمی دەق



 

نمـــــایش برز دەکـــــاتوە، /مـــــۆتیڤی ســـــفرەک، ڕیتمـــــی دەق
 و پوەندییکانـدا چـر و ھندەیش کارەکترەکـان لنـو ڕووداو

ئم مــــۆتیڤ درامـــــاتۆرگیی ھنـــــدە ب الی . ئــــاۆز دەکـــــاتوە
چـــــخفوە گرنـــــگ بـــــووە، ک ل ھمـــــوو دەقکـــــانی تریـــــدا 
دەگڕتوە سریان و ل فۆرم و شوازی جیاوازدا، سفر و 
ـــدا  ـــنوە لنـــو کارەکترەکان لکتـــرازان و دابـــان و دوورکوت

  .دروست دەکات
  

  / ن و نینا و ئرکادیناکنستنتی
  سکوچکیکی پوەندیی ئاۆزەکان

دوو ساڵ لنـوان پردەی سـیم و چوارەمـدا تـدەپڕت، 
لم نوانیــــــشدا شــــــتگلکی زۆر ڕوویــــــان داوە، ئــــــستایش 

ــۆی نخۆشــيی  ــان ب ھ ــرای )ســۆرین(ســرلنوێ ھمووی ی ب
 ئرکادیناوە کۆبـوونتوە، خـای گرنگـی ئم پردەیش، دوای

نتین و نینــاینــستوەی ککتــربینینردەی . دوو ســاڵ یم پل
چـــــوارەمدا کنـــــستنتین و نینـــــا، ســـــرلنوێ مســـــلکانی 
خۆشویستی و ھونر و ھونرمند بوون، دەورووژنـنوە و 

گۆڕانکارییکــــان ب کــــارەکتری . ب ڕوونــــی دەردەکوــــتوە
مــوون ەوە، ھرچنــدە ڕووکشیــش، دیــارە، بــۆ ن-کنــستنتین

ئو کسـ شــپرزە و پشــوەی پردەی یکم نیــی، ڕۆکی 
حیواری کمی تدای و زیاتر بدەنگ، جگ لو سـات کـورتی 

  :باسی نینا بۆ دۆرن دەکات
  

  کنستنتین
نینا ل مای باوکی ھتووە و ئستا لگڵ تریگۆرین پک 

  ئمیانت بیستووە؟. ھاتووە



 

  دۆرن
  دەزانم

  کنستنتین
تریگـۆرین پـاش . نداکیشی بوو، بم منـداکی مـردم

مــاوەیک ل برچــاوی کوت و ھروەک چــاوەڕوان دەکــرا 
ھرچندە ئو ل ڕاسـتیدا . گڕایوە بۆ پوەندیی کۆنکانی

ھنــدەی مــن تــی . ھرگیــز وازی لوانی پــشتر نھنــابوو
ینـا گیشتبم، لوەی برگوم کوتووە، ئوا ژیانی تایبتی ن

  ٩٨ل. وەک پویست ڕچکی خۆی نگرتووە
  

ک کنــــستنتین و نینــــا بــــۆ دواجــــار یکتــــری دەبینــــنوە، 
 بـــوە، نینــا بـــتنو بمدەکــات الی ئ نتین داوای لـــنــستک
ئوەی وەمــــی بــــداتوە، جلکــــانی دەرەوەی ل بر دەکــــات، 
خـۆی ئامـادە دەکـات بـوات، بم کنـستنتین ھـیچ ناکـات بـۆ 

ئوەی کنستنتین دەیت، ھرچند . ی ل بگرت ڕگهئوەی
ــن (ب زمــانکی شــیعريی نووســرکی مامناوەنــدی دەدوــت  م

بردەوام ناوتان دنم و بانگتان دەکم، ئو خاک ماچ دەکم، 
ــشتن ــو ) ١١٢ل. ک بســریدا دەڕۆی ــین، بک ــستی ن خۆشوی

ـــام، مـــن ت(ب تنھـــایی، دواتـــر دەـــت ســـتکردنه زیـــاتر ھـــه نی
خۆشویستیی کسـک شـک نـابم گرمیـیک بـدات ژیـانم، 
سرمام ھروەک لژر خاکدا بم، ھر شتکیش دەنووسم 

ک دەردەچــنیــا  نینــا تــه).١١٣ل. وشــکوبرنگ و تــاریکونووت
 ـت، کو قایـل بـت بدا بوایو بـت و لو بیناسـئ کئافرەت

ەھـت، ئوەی نینایش دەڕوات و کنستنتین ب تنھا بج د
باش نیی گر  (ئو بیری ل دەکاتوە نینا نیی، بکو دایکیتی

یکک ل باخکدا بیبین و دواتر بۆ دایکمی بگتوە، ئوە 



 

 ئمیش دوا حیواری ،)١١٦ل... دەبت مایی نیگرانیی دایکم
ــــستنتین ــــت دەرەوە، دەستنووســــکانی -کن وەی بچرلە، ب

ــدڕنت و خــۆی  ــتب بکوژ . ــۆ دەخــات ــان ب ــوارە ئوەم ئم حی
 نــدە بــز پابھکی بوەیشــ نتین زیــاتر و بنــستک ڕوو، ک

  . دایکیوە، نک نینا
 روەردەی کــردووە، بو پتــی، ئنتین کــوڕی دایکینــستک
تواوی ل ڕووی ھست و ھۆشوە پابندی ئرکادینـای، ئو 

ــــی ل ھژمــــوونی دایکــــی ڕزگــــا ــــتتوانایشــــی نی م . ری بئ
ل ســـرەتاوە تـــا کۆتـــایی دەقک، ل کۆنتکـــستی نبوونـــه پابـــه

کنــستنتین . ڕووداوەکانــدا ڕەنگــی داوەتوە و ب زەقــی دیــارە
 دەخات وەیم شب یشم کمدا، ئکردەی یرەتای پس ل

 - خۆشی دەوم): بدەم ھوەراندنی پڕەی گوکوە(: ڕوو
 -  خۆشی ناوم، خۆشی دەوم-خۆشی ناوم، خۆشی دەوم

 ئم گم کالســـیکيییش، ک لگڵ )٢١ل/.../ خۆشــی نــاوم 
ــا ئو دەقی  خــا ســۆرین و ل چــاوەڕوانيی نینــادا دەیکــات، ت
 ک ،ــــی ــــا نی ــــات، ســــبارەت ب نین ــــشی بک نووســــیویتی نمای

ئم تــــــاقیکردنوەی ســــــبارەت ب ئرکادینــــــای . عاشــــــقیتی
ـــا دەیبین(: دایکیتـــی ـــاومئوەت ـــم خۆشـــی ن ـــت، دایک  )٢١ل. ی

کنستنتین دەیوت ببت ب ھونرمند و نووسـر، ئمیـش 
 یورەی ھرای گکی خــودگویــستییو پئ ک ،وە نیــیبــۆ ئ

ــه ــۆ ئوەی لو ڕگ ــو ب یوە گوزارشــت لو شــتان بکــات، بک
ی ھــونرەکیوە ھســت ب بــوونی خـــۆی دەیوــت ل ڕگــه

رــــت، ئوەیــــشی ئو دەیوــــت، وەک بکــــات و ددانــــی پیــــا بن
ی سـرنجی، کسکی ھونرمند ددانی پیا بنـت و ببـت جگـه

ـــــییدایک ـــــستنتین ھســـــت ب . یت ـــــان لم ڕووەوە، کن بگوم
 ــــات، ک ــــشیکی گورە لگڵ تریگــــۆرین دەک و ک ــــ ملمالن



 

کی ناسراویــشرتــی و نووســر . دۆســتی دایکنتین بنــستک
ـــــه ـــــوارکی بچـــــووک و دڕانـــــدنی ی، بکـــــهخۆکوشـــــتنهل  حی

 نـــان بکۆتاییھ وەمـــان پیـــشان دەدات، ککانی ئدەستنووســـ
ــا ــديی ب نین ــانی خــۆی، ب شــوەیکی ڕاســتوخۆ پوەن وە -ژی

خۆشویــــــستی خــــــۆی، : نیـــــی، بکــــــو ب ژیــــــانی خــــــۆیوە
ــی  ــت ل ناتوان وە، کــی ــز ب دایک ھکی ناشــاد و بــدبوون پابن

نی ھیچ ئنجام و سـرکوتنک وەک ڕزگار بت، بدەستنھنا
نووســـر؛ دایکـــی، نینـــا و نووشوســـتيی خـــۆی وەک نووســـر 

نینـــایش تنھـــا وەک . کۆتـــایی ب ژیـــانی کنـــستنتین دەھنـــت
یـــادەوەرییکی ھرزەکـــاری ل کنـــستنتین دەڕوانـــت، ژیـــان 
ــدە ھمــوو شــتک  لگڵ تریگــۆرین تکــی شــکاندووە، ھرچن

ــــدیی ــــاتووە، پوەن ــــایی ھ ــــیچ شــــتک کۆت کانیان پچــــاون و ھ
لنوانیانــــدا نمــــاوە، بم گوزارشــــت ل خۆشویــــستییکی 

ئوەی لنوانیاندا ڕووی داوە، بۆ . گورە بۆ تریگۆرین دەکات
ــری  ــت ل بی ناتوان ک ،ییقینڕاســت ــستیی ــا ئو خۆشوی نین

  . بکات
من خۆشم ... کاتک تریگۆرین دەبینن، ھیچی پ من(/.../ 

... بگرە مـن ئـستا ل جـاران زیـاتر خۆشـم دەوـت... وتدە
خۆشـم دەوـت، ... ئمیش بابتک بۆ کـورتچیرۆککی تـر

  ). ١١٥ل. خۆشویستییکی پ سۆز و ناکام
  

ـــستنتین مـــاوەتوە تنھـــا ھـــونرە،  ـــا و کن ـــۆ نین ئوەی ب
ھردووکیــــان ل پوەنــــدیی خۆشویــــستییکیاندا شکــــستیان 

نینـا و کنـستنتین لنـوان . نھـامتی بـوونھناوە و تووشی 
ـــان  ـــی خۆی وم و چـــوارەم ھیردەی ســـی پو دوو ســـائ
 وە، پارەیـان پـنو دەکرنتین بنستکانی کستا دەقداوە؛ ئ



 

وەردەگرت و خونری خۆی ھی، تریگۆرین، ک گۆڤارەکی 
   :ل مۆسکۆوە بۆ دەھنت، دەت

ل پیتربۆرگ و ... ان ھی بۆتانخونرانتان سو و ڕزی(
ھم ل مۆســــــکۆیش زۆر ب بــــــایخوە برھمکانتــــــان 

دەپرسن . دەخوندنوە و بردەوام پرسیاری ئوەم ل دەکن
کسـکی چــۆن؟ تمنــی چنــدە؟ مووکــا یــان مووڕەشــ؟ 
ھمووشیان، ئیتر لبر ھر ھۆیک بت، وا دەزانن ک ئوە 

بم کنستنتین لگڵ ، )١٠٢ل. ندووەتمنی الوتیتان تپڕا
ی خـۆی، وەکـو ئم سرکوتن بچووکانیشدا نیتوانیوە ڕگـه

ـــــــدارەدا،  ـــــــدۆزتوە، تریگـــــــۆرین ھر لم دی نووســـــــرک ب
 :ھـــسنگاندنکی بـــابتی ســـبارەت ب برھمکـــانی دەکـــات

بختی نایھن، ھرچند دەکات دەنگی ڕاستقینی خۆی بۆ (
، شتکی نامۆ و دەستنیشاننکراو دەنووس، ک نادۆزرتوە

 کی زینـدوو لتییسـایک تاک ،دەچ نوڕ ندێ جار لھ
  ) ١٠٦ل. برھمکانیدا نادۆزیتوە

ت ئو ڕاسـتیی، ک تنانت کنستنتین خۆیشی گیشتووه
 ـتویـش ببناکات تا ئ یشو گو، ئھرەی نووسین الی ئب

تریگـۆرین؛ ھر ل پردەی چوارەمـدا نووسرکی ھاوشـوەی 
  : دەت

من بردەوام باسی فۆرمی نوم کردووە، کچی وا ھست 
. دەکم ک خۆیشم برەو نووسینی ڕۆتینان بـۆی دەخـشم

ئفیشی سـر پرژیـنک ئوەی ڕادەگیانـد ) "دەخونتوە(
قژی ..." ... "ک ک لوەیناو چوارچڕیو لکی ڕەنگپدەموچاو

لنــاو ... ڕایدەگیانــد"تــۆ ســیری ئم وشــان بــک "... ڕەشـدا
/.../ لمدا نیـی/ ئوەی پی بگوترێ بھرە" چوارچوەیکدا

  ١٠٨ل



 

ــا،  ــا و ســرکوتنکانی نین شــتکی ئوتــۆ ســبارەت ب توان
وەک ئکتر نـازانین، تنھـا ئوە نبـت کنـستنتین لم شـانۆ 

ە، ئویـــش بم بـــۆ ئو شـــانۆ دوای کوتـــووە و بیـــنری بـــوو
  :شوەی باسی ئزموونی نینا بۆ دۆرن دەکات

  
  کنستنتین

ھردەم خــــــۆی دەخــــــست ژــــــر بــــــاری گورە و /.../ 
ساختکانوە، بم ب شـوەیکی نـاھموار و بتـام ڕۆـی 
دەبینـی، دەنگــی دەبـوو ب قیــژە و زیـاد ل پویــست دەســتی 

کی بوەیش ب بوو، کڕادەوەشاند، ساتی واش ھ ھرەداران
ھاواری دەکرد، یـان دەمـرد، بم ئوە تنیـا چنـد سـاتک 

  . ڕووی دەدا
  دۆرن

  کوات، ب ھرحاڵ بھرەیکی ھر ھی؟
  کنستنتین

 کــی دەبــھرەیگومــان ببگـات، بــی تپیــاو ل نگسـتئ
ب٩٨ل/.../ ھ  
  

کنستنتین بـۆ دۆرن ددان بوەدا دەنـت، ک نینـا بھـرەی 
ڕەخنیشــــی ل نینــــای دەگرــــت، دواتــــر نینــــایش ھی، ئو 

دەبـووم و ـهئیتر من تا دەھات ڕیـوه(/.../ دووپاتی دەکاتوە 
نمــدەزانی چــی ل ... دەپووکــاموە و ڕۆــی بمانــام دەبینــی

دەســتکانم بــکم، نمــدەتوانی وەک پویــست لســر شــانۆ 
بوەستم، بسر دەنگی خۆمدا زاڵ نبووم، ئوە شارەزای ئو 

ــراپ ھ ــت ک زۆر خ ــۆت ھســت دەکی ــک خ ــین کات ســت ن
  ).١١٤ل. ڕۆکت دەبینی



 

ـــستنتین، دوای ئو  ـــا و کن ـــربینینوەیی نین ھر لم یکت
دوو سـا، گۆڕانکارییکــان و ڕەوشـی ژیانیــان دوور لیک و 
دوای نمایشکی خۆیان ل بشی یکمدا، ئزموونی ژیـان و 

   :وە، نینا دەتھونر گۆڕانکاريی بسردا ھاتو
من ئستا وا نماوم، ئکترکی ڕاستقینم، چژ لو (/.../ 

ڕۆن دەبینم ک دەیاننونم و سرسام دەبـم برامبریـان، 
لسر تختی شانۆک مست دەبم و ھست ب لھاتوویی و 

  . )١١٤ل. کمونیی خۆم دەکم
ـتنـاو شـانۆدا دەبینک بۆ ژیانی خۆی لک نینا مانایوە، ن

ل دەرەوە، سرفرازی خۆی ل ژیانکی سختی پ ل کشی 
ـــــتوە ر شـــــانۆ دەدۆزســــــــــدا، ل ـــــستی و گوزەران . خۆشوی

یش باسی سرلشوایی خۆی و بزربوونی خـۆی -کنستنتین
  :لنوان واقیع و ئندشدا دەکات، ل وەمی نینادا دەت

ەو کـوێ ئوە ڕگی خۆتان دۆزیوەتوە و دەزانن بر (
ـــات و  ڕێ دەکن، ھرچـــی منیـــشم ھر ل ئاشـــووبی خی
دیمن دژبیککاندا دەژیم و نازانم گشتی ل پای چیی و بۆ 

. مـن بـاوەڕم لق بـووە و نـازانم پیـامم چیـی .کنکهک به
  .)١١٥ل

نینـــا و کنـــستنتین، بوپڕی توانـــاوە کاریـــان کـــردووە و 
وەی ھــــۆ ئ ــــان، وەک ھویــــان داوە، تنھــــا ب ســــت ب بوونی

نووسـر بکرـت و لم ڕووەوە قوربانییـان /ئکتر: ھونرمند
داوە، تووشــــــی دڕاوکــــــ و ھســــــتکردن ب ببھرەیــــــی و 

جیــــاوازیی گورەکی . تنگژەکــــانی ھــــونر و ژیــــان بــــوون
ــــگژە  ــــ و تن ــــا بســــر دڕاوک ــــشیان ئوەی، ک نین نوانی



 

ی خـۆی زاڵ بووە و ڕگـهکۆمیتی و دەروونییکانی خۆیدا 
 ـــانج ـــستنتین بو ئام ـــچوانوە کن ـــوەتوە، بم ب پ دۆزی

ل دیــالۆگی . ینگیـشتووە و نیتوانیــوە خونکــانی بھنــت د
ـــــــــــی نوا ـــــــــــشیاندا ل پردەی چوارەمـــــــــــدا، ئو دوا دیمن نی

 ر لـی ھـونجیـاوازيی ڕۆ ست بدەبینین و ھ راوردکارییب
ــارەک ــانی ئم دوو ک ــزی ژی ــت، ھاوکــات وزە و ھ رەدا دەکرت

دوای ئم دیـــالۆگی . ھـــونر چيـــی لم کـــارەکتران کـــردووە
 نی ڕابردویان دەخو دوو ساڕەوشی ژیانی ئ وانیان، کن
ڕوو، بۆ نموون ل بواری ھونر و ژیاندا چيیـان کـردووە و چ 
ئنجامکیان بدەست ھناوە و شتکان ب چ شوەیک بسر 

انوە ھژموونی خۆی ھبووە؛ دوا چرکسات و بیار و ژیانی
ـــۆی : ئنجـــام کۆتاییکـــانیش دەردەکون ـــا شـــتکی ھی ب نین

بژی، ئو برەو شانۆیکی بچووکی ناوچیکی دوورەدەسـت 
دەڕوات، بردەوام دەبـــت لســــر شــــانۆکان و وەک ئکــــتر 
ڕۆـــــی خـــــۆی لســـــر شـــــانۆکان و ل ژیانیـــــشدا دەبینـــــت، 

ین، ک ئو شــت و ھــیچ شــتکی تــری ل ژیانــدا نیــی، کنــستنت
 ـــت و کۆتـــایی بنکانی دەدڕمـــوو دەستنووســـوە ھر ئبل

  . ژیانی خۆی دەھنت
  

  نورەس ل ھاملتدا
-چخف ل ھموو پردەکـانی نورەسـدا گم ب ھاملـت

ی شکــــسپیر دەکــــات؛ ل ھــــاملتوە پوەنــــدییکانی دایــــک و 
یاريی دایک، کوڕ و پوەندییکانی ب دونیای ) پیاو(کوڕ و /کوڕ

ـــافرەت و ب شـــانۆوە دەخـــات ڕوو، ھر لم ڕگـــه ـــشوە ئ یی
 ت، کخــــــــشرەکــــــــانی دەبکارەکت کی قــــــــووڵ بپانتــــــــایی



 

ک کنستنتین ل . سرووشکی ل شکسپیرەوە وەردەگرت
ی پردەی یکمــــدا شــــانۆنامکی نمــــایش دەکــــات، ل ڕگــــه

ھاملـــت : اســـتوخۆ شـــڕ لگل دایکـــی دەکـــاتھـــاملتوە، ناڕ
 ناپـاکيی ل وە تاوانبار دەکـات، کرترۆدی شاژن و دایکی بگ

  . باوکی دەکات
  ئرکادینا

  )چند درکی ھاملت لبر دەخونتوە(
تـــۆ چاوەکانمــت ڕووەو نــاخی دەروونـــم ! کــوڕی خــۆم"

 وەرگا، منیش دیم ک ب ناسۆری وا خونتزاو و مرگھنر
حاڕزگاربوونم م نراوە کت"!  

  کنستنتین
  )ئویش ھاملت دەخونتوە(
" وش و نزمــی و لدەســت خ ر چــی خــۆت دایبجــا ل

  ٣٠ل" دەریای ببنی تاواندا بدوای خۆشویستیدا گڕایت؟
  

ــستنتین لم ڕگــه ــت، ب شــانۆی کن ر وەک ھاملوە، ھی
 پادشا تاوانبار دەکات ب کوشتنی باوکی، تیـشکی ناو شانۆ، ک

ســرنج و ڕوونـــاکی دەخـــات ســـر دایکـــی و وەک ناپاکـــک و 
ھنانی تریگۆرین، لبری باوکی بۆ ناو خزانکیان، تاوانبـاری 

بم کــشک لــرەدای، ک کنــستنتین ل نورەســدا . دەکــات
ـــاملتی شکـــسپیردا ببینـــت ـــت ڕۆکی ھاملـــت ل ھ ناتوان :

نـادا ناگـات ھـیچ ئنجامـک، ناتوانـت تـۆ کنستنتین لگڵ نی
 ھیچ ناکات، ل ریش ھیچ بوە، وەکو نووستریگۆرین بکات ل

  . یکم ھوی خۆکوشتنیشیدا سرناکوت



 

  سکوچکی مۆتیڤکان
نورەس، دەریاچ و شـانۆ ھـاوینک : سکوچکی مۆتیڤکان

ـک ھـنن و کۆمپکوە سـتراکتورە گـشتییکی دەقک پـک ده
 ن، کتیيش دروســـــت دەکئامـــــاژە و دیـــــدی گـــــشتی و تـــــایب
 ڕووداوەکـــان و ل وازی جیـــاواز لوە و شـــشـــ کیان برســـھ
ژیــانی کارەکترەکانــدا ڕۆــی برجســتکراویان ھی، ھاوکــات 
تــۆڕکی ئامــاژە و ســمبۆل و ونــای فیزیکــی بــۆ بینرانــیش پــک 

وارکی شـانۆیی ل و ئکسـسلوپـهەک، وەک کـه)نورەس. (دەھنن
ـــدەیکی  ل پردەی چوارەمـــدا، ب شـــوەیکی فیزیکـــی، وەک بان

شـــمراڤ ئوە بیـــری تریگـــۆرین . مۆمیـــاکراو دەردەکوـــتوە
دەخاتوە، ک ئو داوای ل کردووە، ئو نورەسی کنستنتین 
ل پردەی دووھمـــــدا دەیکوژـــــت، بـــــۆی مۆمیـــــا بکـــــات، بم 

شـمراڤ دواتـر جـارکی تـریش . رتریگۆرین ئوەی نایتوە بیـ
ئوە بۆ تریگۆرین دووبارە دەکاتوە و نورەس مۆمیاکراوەکی 
بـــۆ دەھنـــت، تریگـــۆرین ن گرنگيـــی پـــ دەدات و ن بیریـــشی 
دەکوتوە، ل ھمان ساتدا گومان ل دەنگی ئو تقی دەبت، 

ئم . ک کنــــستنتین کۆتــــایی ب ژیــــانی خــــۆی پــــ دەھنــــت
رجب ک ،مردەی دووھی پنورلکی ســـــــــــــــکردنســــــــــــــت

بم زوان ب ھمـان شـوە خۆیـشم  (:کنستنتین ب نینا دەت
نورەس تنــانت لنــو دیــالۆگ و قسکانیــشدا . )٥٧ل. دەکــوژم

دەبــتوە ب مۆتیڤــک، ک ســمبۆلکانی دەقکمــان بــۆ ڕوونتــر 
ــان ب کارەکترەکــانوە دەبســتتو ــن دەکــاتوە، ئاماژەک ە و و

ـــووتر دەکـــاتوە . شـــانۆییکان، ڕووداوە ناوەکییکـــانی دەقک ق
ــانی  ــا لو نام ــات، ک نین ــۆ دۆرن دەک کنــستنتین باســی ئوە ب

م، ھروەھــا نینــا، ک )نورەس(بــۆی نــاردووە، گوتــوویتی مــن 
مــن : نــدان جــار دووبــارەی دەکــاتوەکنــستنتین دەبینــتوە، چــه

ورەســــک، ژیانیــــشی پوەســــت ب نینــــا جــــگ ل ن. نورەســــم



 

ـــۆ ئوە  دەریـــاچکوە و بشـــکی گـــرنگ لو ژیـــان و ئامـــاژە ب
ــاچیوە بســر  ــانی ب تنیــشت ئم دەری دەکــات، ک ھمــوو ژی

دەریـــاچک مۆتیـــڤ و ھمـــاگلکی گـــرنگ بـــۆ ھمـــوو . بـــردووە
ــــــایی پردەی  کارەکترەکــــــان و ڕووداوەکــــــانیش، دۆرن ل کۆت

  : م دەریاچی دەتیکمدا سبارەت ب
ئی ئم ! وا شژاون! چیی مسل، ھموو وا شژاون

ویستییموو خۆشھ ...!کلیسماوییت ٤٥ل! ئای دەریاچ  
  

 تی، بیـــدا نووســــیویکدەق ف لخی چـــتو واقیعـــیئ
فۆرمکی ساکار دەبت ب ھونر، دیکۆری شانۆیی ئو دەقی 

ل . قک لنـــو دەقکـــی تـــرداکنـــستنتین نمایـــشی دەکـــات؛ دە
ـــۆتیڤ ـــشدا، ئم دوو م ـــاچک و شـــانۆ : پردەی چوارەمی دەری

ھاوینک ئامـادەییکی گرنـگ و بھزیـان ھی، پردەی یکم 
ــــان،  ــــی کارەکترەک وە و ڕۆتســــتوە دەبکــــ و چــــوارەم پ
ـــۆتیڤوە،  ـــۆی ئم دوو م ـــستنتین، ب ھ ـــا و کن ـــایبتی نین بت

ردەی شانۆی ھاوی/دەریاچرەتای پوە بـۆ سـتنڕدەگ کن
ـــــــــدا کنـــــــــستنتین . یکم ـــــــــایش ل پردەی چوارەم ک، نین

دەبینتوە، دەت لو ڕۆژەوەی گڕاوەتوە بردەوام دت بۆ 
من ھر لو ڕۆژەی گڕاومتوە، زوو ! گر دەتانزانی(ئرە 

  ).١١١ل... بۆ دەوروبری دەریاچک... زوو دم بۆ ئرە
تیڤکیش ب شوەیکی شاراوە و نادیار، وەک ھرس مۆ

 ردەی چواردەمـــدا، لپ ئامـــاژە، ل ل کی پـــک، تـــۆڕســـمبۆل
نمــایش ل /یــشدا دەردەکوــت و دەقک-حیــوارکی تریگــۆرین

ل پردەی یکموە تــــــا پردەی (ســــــرەتاوە تــــــا کۆتــــــایی 
  :تریگۆرین دەت. پکوە دەبستتوە) چوارەم

  



 

. ان نبوو لگمدا، ڕەشبایکی سختھواکی میھرەب
 کدەریاچ ور بووەوە، دەچمک ھمر کگیانی ئی بسب
 ککی باخرنجوردی س ب وەیش، دەبل بۆ ڕاوەماسی، ب

ـــدەم  ـــت-و ئو شـــونیش ب ـــان ب ـــوێ -ئگر ل یادت  ل ک
مۆتیڤک خریک الم پ دەگات، . شانۆنامکتان نمایش کرد

 پویست شونی بسرھاتک ل مشکمدا زیندوو تنیا ئوەم
  ١٠٢ل. بکموە

ــــــاوینک، -ل نورەس ــــــاچ و شــــــانۆ ھ ــــــۆ دەری ەکوە ب
ــــــديی  ــــــانی پوەن ــــــۆتیڤ جیاوازەک ــــــستکی چــــــ ل م کۆنیتک
کارەکترەکان و ڕووداوەکان ب یکترییوە دەبستتوە، ئم 

ن مۆتیڤــانیش ب بردەوامـــی و ب شـــوەیکی ڕاســـتوخۆ یـــا
ناڕاســـــتوخۆ پوەنـــــدییان ب خۆشویـــــستی و مســـــلکانی 
ھـونرەوە ھی، ھمــوو ئمــانیش ڕاســتوخۆ ل ڕۆــی نینــادا 
ـــــاوەکی و دەرەکییکـــــانی  ـــــگ دەدەنوە، ھـــــ گـــــشتی، ن ڕەن

  . کارەکتری نینا دەستنیشان دەکن
نینـــــــا تنھــــــــا کــــــــارەکترک، ک لم دەقدا ل ڕوانــــــــگی 

ــــــرەوە، ب ڕووداوەکانــــــدا و ل پوە نــــــدی ب کارەکترەکــــــانی ت
گۆڕانکارییکی گورە و سراپاگیریدا، چ ل ڕووی خۆشویستی 
و چ ل ڕووی ھـــــونرەوە، تـــــدەپڕت و گشـــــیکی برچـــــاو 
دەکات؛ ئم گشیش کاریگريی بسر ڕەوتـی ڕووداوەکـان و 

یوە ھرەکــــانی تریــــشوە بــــۆ . کارەکتمکردەی یپ ــــا ل نین
م فۆرمی خـۆی وەردەگرـت، ل ژیـانکی سـخت و پردەی سی

ــــدا لســــر شــــانۆکان، وەک مــــرۆڤ و وەک  ــــارکی بردەوام ک
ھونرمند گشـ دەکـات و دەبـت ھونرمنـدکی بئزمـوون و 

ـــــاوەڕۆککی قـــــووڵ و جیـــــاوازتر لخـــــۆ دەگرـــــت ب . ژیـــــان ن
پچوانوە، کنستنتین ھشتا لنو پشوی و خونکانیـدا بـزر 



 

نینـا ل پردەی یکمـدا خون . ی خۆی نـادۆزتوە و ڕگهبووە
دەبینت، عاشق دەبت، یاخی دەبت و دەیوت ناوبانگ دەربکات 
و بناسرت، ل دوا پردەدا ل واقیعوە نزیک دەبـتوە، ک دوای 
دوو سایش، ل پردەی چوارەمدا کنـستنتین دەبینـتوە باسـی 

ــات ــان گــرانی خــۆی دەک ، باســی ئوە دەکــات، ک چــۆن ئو ژی
تریگــــــــۆرین ھمــــــــوو شــــــــتکی لو ســــــــندووە، تنــــــــانت 

من ئستا وا نماوم، (بوابخۆبوونیش، بم ل کۆتایيدا دەت 
من ئکترکی ڕاستقینم، چژ لو ڕۆن دەبینم، ک دەیاننونم 
و سرسام دەبم برامبریان، لسـر تختـی شـانۆک مسـت 

ست بمدەبم و ھیی خۆم دەکنموھاتوویی و ک١١٤ل.  ل (  
ـــین و ســـاويلکییوە بـــۆ  ـــا گشـــتک ل ســـادەیی و نزان نین
گیــشتن ب حقیقتــی شــتکان و گشــ و قووبــوونوە دەکــات، 
 ـــــت نتین بچـــــست ـــــشی، برلوەی ل ژوورەکی کن دوا حیواری

  : دەرەوە، دەت
ی ڕۆشن، ل یادتان؟ چ ژیانک! جاران خۆش بوو، کۆستیا

پ گرمی و شادی و بگردمان ھبوو، چ جۆرە ھسـتک 
گیانی تنیبـووین، ئو ھسـتانی ل گـوی نـازک و ڕەنگـین 

ــوون ــۆی دەخــونتوە... (ل یادتــان؟... دەچ مرۆڤکــان، ) "ب
شرەکان، ھۆکان و کوەکان، ئاسک شاخدارەکان، قازەکان، 

ریــا، ئســترە جاجاۆککــان، ماســیی بــدەنگکانی بــن دە
  ١١٦ل... دەریاییکان و ئوانیش ک ب چاو ندەبینران

  سمبۆلی باندەیک لنوان ئیبسن و چخفدا
 ھنریک ئیبسنچخڤ لژر کاریگريی نووسری نرویژی 

دا شـــانۆنامکی خـــۆی ناونـــاوە )مراويـــی کـــوی(و شـــانۆنامی 
یـــڤ و و ویـــستوویتی ئویـــش بانـــدەیک بکـــات مۆت) نورەس(

مودایکــی ھمــاگلی قــووی پــ ببخــشت و ھــی ڕووداو و 
. ببسـتتوە ب نورەسـکوە) نینـا(کارەکترەکان، بتـایبتییش 



 

ـــــدەیدا،  ـــــوان ئم دوو بان نیش لراوردکـــــاریم بئ میـــــشھ
بم ئوەی . چخفدا کـراوەتوە/نورەس، ئیبسن/مراويی کوی

ــاو ــۆ نکــراوە، ئو جی ــانی ئامــاژەی ب ازیی گورەیی ل بکارھن
یوەک ســمبۆل ھ دا، کنــدەیم دوو باف : ئخی چــکســمبۆل

ب چنـــد گۆڕانکارییکـــدا تـــدەپڕت و تنھـــا یک وـــن و یک 
ەکی -یکی ئیبسن، نیی؛ نورەس)مراويی کوی(سمبۆل، وەک 

چخف نینا، کنـستنتین و تریگـۆرین پـکوە دەبسـتتوە، بـۆ 
ھیخـــۆی ھ ت بکی تـــایبـــشیان مانـــای نینـــا ھر ل . ریککی

-پردەی یکمـدا ئامـاژە بـۆ ئوە دەکــات، ک ئو وەک نورەس
 یکک خولیای دەریاچ) مک ھۆگری ئورەسروەک نم ھد

ـــاچی بـــووە ـــستنتین شـــتکی تـــرە، ئو . )٢٥ل... دەری ـــۆ کن ب
بم ( دەــت کــی کوشــتووە و دەیخــات برپــی نینــا و-نورەس

یش - ، ک تریگۆرین)٥٧ل. زوان ب ھمان شوە خۆشم دەکوژم
چــاوی بو نورەســ کـــوژراوە دەکوــت، دەیکــات ب ســـمبۆلی 

 یش نیناینجگ و کچنج، ئکی گکچ  
دیمنک بۆ چیرۆککی بچووک، کیژکی الو، کیژکی (/.../ 

ــاچیک دەژی؛ وەک نورەســک  ــوار دەری ل ــوە، ل وەک ئ
ەریاچکی خۆش دەوت، ھروەک نورەسکیش کامران و د

سترب٦٧ل. س(  
بم شوەی، نورەس ئو مۆتیڤ و سمبۆلی، ک ڕۆکـی 
 ـوەدانگرەکان و پی ڕووداو و ژیانی کارەکتشگ ورە لگ
درامییکی دەقکدا دەگت و ھرس مۆتیڤکیش پکوە 

تســــتوە دەبــــش نورەس ئــــاماز و . وەو ب کارەکترەکانی
ســمبۆلکی بــزۆزە و ل ھرچــوار پردەکدا ل گۆڕانکــاری و 
قووبــــوونوەدای و شانبشــــانی ڕووداوەکــــان ڕۆــــی خــــۆی 

  . دەگت



 

  
  

  
  
  
  
  
  

نجشى پمب  
  

   خا ڤانیا
  ژیانی الدێ برجستی 

  وژمی ئازارەکانی مرۆڤ دەکاتدوا ته
  
  
  
  
  
  
  
  

 دیمنک ل خا ڤانیا
 
 



 

 



 

چخف دوای نووسـینی نورەس، ھسـتکی تواو و بھـزی 
ال دروســـت دەبـــت، ک ئو شـــتکی تـــازە و تـــایبت ب خـــۆی 

ــــامکی ســــوڤورین ــــدووە، وەک ل ن ــــشدا، ل کــــاتی -خوقان ی
ـــچوانی (دا ئامـــاژەی بـــۆ کـــردووە -نووســـینی نورەس ب پ

ـــاوە ـــونری درام ـــساکانی ھ ـــوو یاســـا و ڕ دەنووســـت، ) ھم
، ک )شـیتانی دارسـتان(انی داوە، سـرلنوێ دەقـی ئمیش ھ

لوەوبر نووشوسـتی ھنـابوو، دەربھنـتوە و ب شـوەیکی 
ئنجـــامی ئم کـــارکردن ل . ڕادیکــان گۆڕانکـــاريی تیـــا بکــات

مکـسیم گـۆرکی ). خا ڤانیا(ەوە دەبت ب )شیتانی دارستان(
ەت بم ی نــــاردووە، ســــبار-ل نامیکیــــدا، ک بــــۆ چــــخف

کی ئــوە شــوەیکی تواو "خــا ڤانیــا": (شــانۆنامی دەــت
ــای  ــلی بت ــوە ب کل ئ ،ککوشــچ ،ــای ــوی ھــونری درام ن

ـــوەی ). کـــشنیبینرانـــدا ده چـــخف لم دەســـتکاریکردندا، نی
ـــــــشی  ـــــــردووە و ســـــــتراکتوری دەقکی کارەکترەکـــــــانی الب

دا ١٨٨٩ی ل ســـا) شـــیتانی دارســـتان. (ســـرلبری گۆڕیـــوە
نمــایش کــراوە، بم لبر خراپــی نمایــشک، ھر دوای چنــد 
نمایشک ڕایـدەگرن و چـخف تـا ل ژیانـدا بـووە نیھـشتووە 

) شـیتانی دارسـتان. (ن چاپ بکرـت و ن نمایـشیش بکـرتوە
ـــــوان ســـــانی  ن١٨٨٩-١٨٨٨ل س بم کدا نووســـــراوە، ب

ی کی )خـا ڤانیـا(اتـا تواوی نازانت، چـخف ئم دەقی، و
لکـــــۆرەوان و ئکادیمــــست و خـــــونرانیش، ل . نووســــیوە

ــانی چــخفوە، ھنگــاو ب ھنگــاو ئاگــاداری پرۆســی  نامک
ن، بم -نووســـینی نورەس، ســـ خوشـــک و بـــاخی گـــالس

 بارەت بســ ــ ک دنھــا یــا(ت ــانت یک ) خــا ڤانی ــی، تن نی
 دا، ک خریکی بـو١٨٩٦ وشیش تا ل مانگی دوانزەی سای

کردنوەی شانۆنامکانی دەبت، ل نامیکدا، دوو مانگ دوای 



 

ل شــــــــــــــــــــــانۆی ) نورەس(نووشوســــــــــــــــــــــت گورەکی 
ــــۆ ســــوڤورین دەنووســــت  ــــسکی، ب ئو خــــا (ئلکسندەرنی

مــوو دونیــا شــاراوەیی الی ھکی )ڤانیــایینــام روەھــا لھ ،
 نــاردووە، دەــت  بــۆ مکــسیم گــۆرکيی١٨٩٨تریــدا، ک ســای 

)نووسیوم کدەبـی ). زۆر دەمژوونووسـانی ئرحاڵ، مھ ب
 ف، کخـــــ ـــــواری چ ـــــسپۆڕانی ب ـــــر و پ ڕووســـــی و ڕەخنگ

ــــه ــــان لگڵ ئو چیرۆکان ــــاوەڕۆکی ئم دەقی ــــدکیان ن دا ھن
ــان قۆناغــدا نووســیونی،  بروارد کــردووە، ک چــخف ل ھم

 و ١٨٩٦ایزی سای کاتی نووسینی ئم دەق دەگڕننوە بۆ پ
  . ١٨٩٧زستانی 

ــک، بــۆ یکم جــار ل یکــی مــانگی  ڤانیــا، وەک دەق ــا خ
ــی ١٨٩٧پنجــی ســای  ــو کــراوەتوە، ئمیــش یکم دەق دا ب

ــدا  ــۆرمی کتبک ــشکردنی ل ف شــانۆیی چــخف، ک بر ل نمای
ـــــرتوە ـــــو بک ـــــشی، ب . ب ـــــان ســـــایش یکم نمای ھر ھم

پشکش کراوە، ) ڕەستۆڤ(ل شاری سرکوتنکی گورەوە، 
ـــا ســـای  ـــونری مۆســـکۆ نمـــایش ١٨٩٩بم ت  ل شـــانۆی ھ

ـــــت ناکر . ف لخـــــ ـــــانگی دەی ســـــای ٢٦چ دا، ل ١٨٩٨ی م
خــا : ("نامیکیــدا، ک بــۆ میخــائیلی بــرای دەنووســت، دەــت

ـــــا کم ل ھرمکانـــــدا نمـــــایش دەکرـــــت و ل ھمـــــوو "ڤانی
وەک . بدەســـــت ھنـــــاوەشـــــونکیش ســـــرکوتنی گورەی 

 وە و بک دەیبــاتچ شــت ــت برگیــز نازاندەبینیــت، مــرۆڤ ھ
  ). من ھیچ بوام بم دەق نبوو. چیيش دەیدۆڕنت
ل شــانۆی ھـــونری مۆســـکۆ ) خـــا ڤانیـــا(یکم نمایــشی 

 ر لگــــا کنیــــپــــت، ئۆندەســــت ناھوتــــۆ بکی ئوتنرکســــ
زموونکی خۆش نبـوو، تـا ئ" خا ڤانیا: ("یاداشتکانیدا دەت

ڕادەیک شوی یکم شکستمان ھنا، ھۆی چـی بـوو؟ مـن وا 



 

بـــزانم خۆمــــان بــــووین، نمایـــشکردنی شــــانۆی چــــخف زۆر 
زەحمت، بۆ نواندنی ڕۆکان تنیا ئوە بس نیی، ک ئکـتر 

بت ئو ئکـترە عاشـقی کو دهباش بت و تکنیکی ھبت، به
بـت سـت و سـۆز بـت، ده ھـهریـدا بـهنبـهرابـهچخف بت، لـه 

ــــــاریکراوی  ــــــوژکی دی ــــــات، ک ل فزای ت ھســــــت بوە بک
ــان بــت، وەک خــودی چــخف گــهکۆمــه دای، عاشــقی مرۆڤک
بــت، ک ســانهو کــهزمــوونی ژیـانی ئــهکــاريی ئــهزای وردهشـاره

 ل مــــات، ئــــ ــــا ڤانیــــا"دروســــتیان دەک دا ب تواوی زاڵ "خ
ــــش دەگشــــتوە، ، ب)نبــــووین م دوای مــــاوەیک ئم نمای

ئکترەکـــان زیـــاتر ل دەقک دەگن و ل ڕۆکانیانـــدا قـــووڵ 
دەبـــنوە و دەشــــبت ب یکــــک ل ئزمــــوون ســــرکوتووە 
گرنگکانی ئو شـانۆی، تـا مـاوەیکی زۆریـش ل ڕپورتـواری 

ـــتوە نردا دەمـــون ـــسکی. شـــانۆی ھ ـــت-ستانیسالڤ ـــش دە : ی
) خــا ڤانیــا( مــرۆڤ بــاوەڕ نکــات، ک دوای نمایــشی لوانی(

کۆمکمان ل ڕستۆرانکدا کۆبـووینوە، فرمـسکی گرممـان 
بــــــۆ ئوە دەڕشــــــت، ک ب ڕای ھموومــــــان، نمایــــــشکمان 

ــاوە ــار شــته. نووشوســتی ھن ــت، بم ڕۆژگ کــان زۆر دەگۆڕ
ــه ــووە جگ ــاتر ل دوای ئوە ب ــشکیش زی ــدی، نمای ی ڕەزامن

ــــ ــــشی ل ڕووســــیا و بی ــــرا و ناوبانگی ــــشکش ک ست ســــاڵ پ
  ). ئورووپا و ئمریکا دەرکرد

  
  ۆحڕستدانی دهله

ـــک  ـــا باســـی پیاو ـــرۆڤیچ(خـــا ڤانی ـــان پیت ـــات، ک ) ئیڤ دەک
یکــی داخـــراو، لو ی ژیـــان و ڕگــهت دوا وــستگهگیــشتووه

بـۆ شدا ب ڕوونی ئوەی بـۆ دەردەکوـت، ک ژیـان یهوستگه
 یکی سخت و کوشـندە زیـاتررگیز ل تنھایی و بزاریھئو 



 

نیـــی ھیچـــی تـــری پـــ .ڕیـــوە لپســـت دەکـــات ژیـــان تھ پـــ
و ، ئـهماوهویستی نهشهویش پیر بووە، ھیچ بوارکی بۆ خۆئو

بیکـــــات  نگـــــهڕه ، کــــهســـــت داوهدهیــــشی لـــــهرجـــــهلومـــــهھــــه
 ت بــهنانــهتــهو  ر خۆیــدا نامۆیــهرانبــهبــهھــا لــه روهھشــتك،بــه

  . ی ژیان بگرێرگهناتوان به وهناچاریيشه
ــــاوە، (/.../  ــــانم ب تواوی فوت ــــرۆکی ئوەی ک ژی بی

نشتی ھیچوپووچدا . دەمخنک مووی لھ ،کم نییڕابردووی
... بفیۆ چووە، ھرچی ئستایشم ترسناک ل بمانایی خۆیدا

   )٤٧ل
ـــــــشتن درەنگـــــــوەخت تووشـــــــی ڕ اچکـــــــین و ئم تگی

 ک ئامـادەیوەیش وە، بزی دەکاتھکی زۆر بکرداررچپ
مرگ لم ڕەوشــ ســخت و . کۆتــایی ب ژیــانی خــۆی بھنــت

  .گراندا، تنھا ھیوایک بۆ گۆڕانکاری
 ف لخڤانیـا(چ دا باسـی ژیـانی ڕۆحیـی ڕۆشـنبیر و )خا

چینــــی ڕوونــــاکبیرانی ڕووس دەکــــات، ئم مســــلییش لو 
ـــــت؛ ک ڕوو خـــــۆ دەگرت لـــــایب ـــــایکی ت ـــــرنگ و بھ ەوە گ

کـــانی ڕووبمکتـــن و چرکی بســـترجوە و ڕبووبـــوون
پگیـــــــــشتنی ڕۆشـــــــــنبیرانی ڕووس ب واقیعـــــــــی ژیـــــــــانی 

ــــات ــــۆمیتییوە، دەک ــــه. ک ــــخف لم ڕگ ــــی چ یوە، گڕان
ــــــــک و تگیــــــــشتناندا و  ــــــــو ئم چم نڕۆشــــــــنبیرانمان ب

  . ندا بۆ دەخات ڕووڕەنگدانوەی ل ژیانی ڕۆژا
ڤانیا، دوکتۆر ئسـترۆڤ و یلنـا ئنـدریڤنا، چنـد وـنیکن 
ل ژیــانکی واقیعــی و ب کوتنیــان و پاپنــدبوونیان بو ژیــانوە 

لم شـون ھمـوو شـتک ھـمن و . نونری ئرستۆکراتی الدن
 م، لکــان، یــادەوەری و پرســیار و وەیــڤ و دیالۆگپ ،ئاســایی

ون، ک دواتر برەو بـزاری و پشـوی کهردهی ئارامدا دهکشک



 

. گرـــتکــان دادهرهکتــهو کوتــن دەڕوات، بــزاری ســیمای کــاره
کارەکترەکـــان لم ئتمۆســـفرەدا، نـــان دەخـــۆن، دەخـــۆنوە و 

ر سهبهدەنوون، ھر وەک خکی ئاسایی و ژیانی ئاسایی ڕۆژانه
ــــــهده ــــــدک شــــــت ڕوودەدات،. نب ــــــ ھن ــــــۆ ســــــاتک لپ  ک ب

دایانـــدەچکنت تــــا دواتــــر بگڕـــنوە بــــۆ ژیــــان دووبــــارە و 
. ناخۆشـــــکی خۆیـــــان، ھروەک ئوەی ھـــــیچ ڕووی ندابـــــت

ر نییژیان و خۆکوشتنیش چارەس نان بت کۆتاییھنانت .  
  

  سردانکی چاوەڕوانکراو
 ڵ ژنگر ســــریبریکۆڤ، لــــژووی ھــــون ــــسۆری م پۆفی

، ک ژنی دووھمیتی، دن )نا ئندریڤنایل(گنج جوانکی 
ــۆ ســه ــیوە ب ــی یکم ــان، ک ل ژن ــاکی الدی ــی موکوم ردان

و  نـشین بـووه، بم ئستا سریبریکۆڤ خانـهوهته ماونهانبۆی
یوتکـــكخـــۆش و پکی پیـــری نمـــی . پیـــاوکبـــرای ژنـــی ی

 ل و کـچ گنـجکی،) ئیڤان پیترۆڤیچ ڤینتسکی(پۆفیسۆر، 
لم مــادا دەژیــن و سرپرشــتيی ئم ) ســۆنیا(ژنــی یکمــی 

موکومــــا دەکن و بوپڕی دــــسۆزییوە، بشــــکی زۆری 
داھاتکی، پوول ب پوول دەنرن بۆ پۆفیـسۆر سـریبریکۆڤ 

ــــخن دەســــتی ئوەوە ــــی ئیڤــــان . و دەی ھر لم مــــادا دایک
و ) سـیلڤناماریـا ڤا(پیترۆڤیچ، ک دەکات خسووی پۆفیـسۆر 

ــا( ــرەداین و )مارین ــیچ(ی پی ــا ئیل ــین ئیلی ــن) تیلگ ــدک . دەژی ھن
دیدەنییان دەکـات، بتـایبتییش ب ) ئسترۆڤ(جاریش دوکتۆر 

ھۆی گیشتنی پۆفیسۆرەوە، زیـاتر ئامـادە دەبـت تـا سـیری 
ی ئوەی جگه. نخۆشییکانی بکات و چارەسریان بۆ دابنت

ــــــدان و ئامــــــاژە ــــــۆ گرنگیپ ــــــاتنی کــــــ ب ردن، ئوەی، ک ب ھ
ســـریبریکۆڤ و یلنـــای ژن جـــوان و قشـــنگکی، ھمــــوو 



 

ڕەوت و ڕۆتینـــی ژیـــانی نـــاو مـــاک و ڕەوش و گـــوزەران و 
پوەنـــــدیيکان دەگۆڕدرـــــت و کـــــاریگريی دەبـــــت بســـــر 

ـــا(ھر لم ســـرداندا، ڤینتـــسکی . ھموویـــانوە ، )خـــا ڤانی
، چـــونک پۆفیــــسۆر ھســـت دەکـــات کســــکی ھختـــاوە

ســریبریکۆڤ ئو کســ ڕۆشــنبیر و مامۆســتا نــاودارە گورە 
ناوازەی نیی، ک ئو گوتارەکـانی ئزبر دەکـردن، ڤینتـسکی 

ــم (دەــت  ــت، ئ ــایبرز بووی ــوونوەرکی پ ــم ب ــۆ ئ ــۆ ب ت
! بم من ئستا چاوم کراوەتوە... وتارەکانتمان لبر بوو

لسـر ھـونر دەنووسـیت، بم تـۆ ! ھموو شـتک دەبیـنم
ھمـوو کارەکانـت، ک مـن خۆشـم ! ھڕی ل بی ناکیتوە

  .)٨٦ل! دەویست، پوولکی قب ناھنن
  

 ڤنای ژنـــی زوو لینـــدرنـــا ئۆفیـــسۆر ســـریبریکۆڤ و یلپ
ژیانی الدێ بزار دەبن، لبر ئوە لپ ھموویان کـۆ دەکـاتوە 

 موکومـاک بفرۆشـت، ک ل و پیان ڕادەگینت، ک دەیوت
 ی، واتکڕەتدا میراتی کچسۆنیا(بن( جوە بۆی بدایکی ل ،ی

درکــی گورە دەکــات، ڤینتــسکی ب قــووی ھســت ب غــه. مـاوە
ـــی ئم  ـــت، ک ســـریبریکۆڤ ب درژای ـــش دەزان ھروەھـــا ئوەی
ھموو سا وەک پویست مامی لگڵ نکردوون و پاداشتی  

و مانــــــدووبوونکی نداوەتوە، ب ڕووی پۆفیــــــسۆردا کــــــار 
ـــدهھـــه تـــهگـــهکیـــشی وهڕی دوو فیشو ئاســـتئ و کـــار دەگـــات

ـــت، بم ســـردەکات و بری ناکوـــت  وەنوت؟ (پکری نب
). ٩٠ئمجـــارەیش نمپکـــا؟ دەک بی شـــیتانم لـــ دایـــت ل

ای ژن شۆخی ڤینتسکی لم گژاوەدا، لم تنھاییدا عاشقی یلن
پۆفیـسۆرە و ئیرەیـی پـ دەبـات، بم ژنکی پۆفیـسۆر ھــیچ 

  .ھستکی بۆ ئو نیی و ھیچ بوارکی پ نادات



 

گکردنی کۆمکۆیلب  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دیمنک ل خا ڤانیا
  

 ف لخڤانیا(چ خا( شـگ ـشان دەدات، کوەمـان پدا ئ
 دیـاردەیک، و سـرکوتنکانی پۆفیـسۆر سـریبریکۆڤ، وەک

وی یـهکو ڕباز، پهو وهئهکردن، کهکۆیلهی بهھروەھا بیرۆکه
ــــ ســــوود ھوڵ دەدات ده ــــا، بب ــــر خــــا ڤانی ــــات، ک دوات ک

برھستيی بکات، چنـد دیـاردەیکن ل کـۆمگی ڕووسـیدا، 
 ڵکمــــوو ســــتراکتوری کــــۆمر ھن بــــۆ ســــڕەشــــو . ھئ

 دەیکــات و بدەســتی ســرکوتنانی پۆفیــسۆر ســریبریکۆڤ
 شـیدا، بوم ھڵ، لکردنی کـۆمکـۆیلبـۆ ب کوناوە، ھھ
ئاسانی نوە نویکیش، ک یلنای ژنی  بۆ نمـوون، نـونری 

  .ئو نوە نویی، بکۆیل دەکات
ــــــــسۆر ئوەی جگــــــــه ــــــــدا، پۆفی ــــــــان، ل کۆتايی ی تام

و ژیـانـشی ئلکڤانیـا پ سریبریکۆڤ سۆنیا و خـا ییکـۆیل 
ــارەی  ــادای، ئو ک ــادەییی تی ــایش ئو ئام دەکــاتوە؛ خــا ڤانی
 رگییمکـــــول ژیـــــان ب ردەوامیـــــیب ویـــــش دەیکـــــات، کئ
کۆیلییکیان، ڕاکردن لو واقـیعی ئو ناتوانـت ن برگـری 

ڕووب خۆی بکات و ن وەڕلتوویشی بب .  



 

ا ســــــۆنیای کچــــــی پۆفیــــــسۆر، ک لگڵ خــــــا ڤانیایــــــد
سرپرشـــتيی موکومـــاک دەکن، ب براورد لگڵ یلنـــای 
 م ڕاسـتیییش ئرەکخۆیشی و دەوروب ،نگ، جوان نییشق

! چند ناخۆشـ! ئای چند ناخۆش ک من جوان نیم(دەزانن 
... مــن خــۆم دەزانــم ک جــوان نــیم، دەزانــم، چــاک دەزانـــم

گـوم لـ یکشممی ڕابردوو ک ل کسا ھاتین دەرەوە، 
کچی چاک و : "بوو چۆن باسی منیان دەکرد، ژنکیان دەیگوت

یف ناشیرینم حب ،ی باشد ..."٥٩ل... ناشيرین(   
سۆنیا عاشـقی دوکتـۆر ئسـترۆڤ و زۆری خـۆش دەوـت، 
ب پچوانوە ئسـترۆڤ، نک ھسـتی پـ ناکـات، بکـو ھر 

ـــــت ڤن. نایبینیـــــدر ـــــا ئن ـــــی بم جـــــوانییکی یلن ای خزان
ی ســرنج و ب پۆفیـسۆر ســریبریکۆڤی بــاوکی ســۆنیا جگــه

دەوروخولیــدا دــت، ھر لبر خــاتری ئویــش بردەوام دــت 
بۆ ئوێ، بم یلنا ئندریڤنا ئو توانا و وزە و ئازایتییی 
. نیــی وەمــی خۆشویــستییکی دوکتــۆر ئســترۆڤ بــداتوە

ـــۆر ئســـترۆڤ بردەوا ـــی ھاوکـــات دوکت م ســـرقا و حزک
زۆری بۆ پاراستنی ژینگ و دارستان ھی، دوور دەڕوانـت و 

و ئو ھڕەشـانی مــرۆڤ ڕوانیانـهدەزانـت چ ئاینـدەیک چـاوه
مـن تـدەگم پیـاو (ل سروشتی دەکات، چ ئنجامکیان دەبت 

ل ناچاریدا دارستان ببتوە، بم بنبکردن و لناوبردنیان 
وردا، ملیاران بۆ؟ دارستانر تژت لیان دکانی ڕووسیا نا

درەخــت دەفوتــین و ھـــالنی ئــاژەڵ و بانــدەکان وـــران 
 نن و دیمنکتر دەبن و وشک دەکت، ڕووبارەکان تدەکر
دفنکان بۆ ھتاھتای لناودەچن، ھموو ئمیش تنھا 

وندان ندە زەینیان نییکان ھمت وەی مرۆڤر ئبوە و ل
  .)٣٦ل. سووتمنيی سر ڕووی زەوی ھگرنوە



 

  
ــسۆر  ــنوە،  پۆفی ل پردەی چوارەمــدا ھمــوو ئاشــت دەب
سریبریکۆڤی و یلنا ئنـدریڤنای ژنـی، الدێ بجـ دەھـن و 

ـــنوە بـــۆ شـــار، ھروەھـــا دوکتـــۆر ئســـترۆڤ ڕیـــش -دەگ
سۆنیا و خا ڤانیایش، بب . مائاوایی دەکات و لوێ دەڕوات

ھیچ ھیوایک دەگڕنوە بۆ ژیان ھمن و وەسـتاو و لوانلـو 
ئمیـــــش ئو . رمانکانیــــانهل بــــزاری و پــــ ل کــــار و فــــ

 وە، بکدوای ڕووداوەکــــــانی شــــــانۆنامل ک ،یتراجیــــــدیای
خــا : دەسـت پـ دەکـاتوە" خـا ڤانیـا"چـوونوە سـر کـاری 

وە سـتموو دەڕۆن، دەچوەی ھر کـارە گـران ڤانیا، دوای ئ
بنــیش ب پۆفیــسۆر دەدات، ک ھر (وکنرەکی و تــاقتپ

وەکو پیشی جاران برھمی کار و ماندووبوونکانی خۆی و 
ئوەی الی چخف تایبتیی، ، )سۆنیای خۆشکزای بۆ بنرت

 و زینـــداننـــاو ئ ن بچـــنرەکـــانی ناچـــار نـــاکرکارەکت وەیئ
وە، بکو خۆیـان ئو بربسـت دەروونی یان فیزیکییی ژیان

ــدنی  ــردووە و برپرســیارن ل خوقان ــدانیان دروســت ک و زین
ــــه ــــن، کســــیش ڕگ ــــا دەژی ــــ ئو دۆزەخی تی ــــازاديی ل ی ئ

ــاتر ــان زی ــوون، جــگ ل خــودی خۆی ــوونیکی . نگرت ــا نم ڤانی
 ک ،یختسـ م ڕەوشمان کاتدا کۆمیديی ئھ تراجیدی و ل

ئو ئازارەی ئو ھسـتی پـ دەکـات، . چخف خوقاندوویتی
ــدەبت لوپڕی ڕاســتگۆییدایه ــشدا، ئوەی دەری ، لگڵ ئوەی

ـــــه ـــــا بک ـــــازارەوە ســـــیری ڤانی ـــــن، ئگر ل دەرەوەی ئم ئ ی
کی کۆمیدییدەسـت . ڕەوشکیان لموویـان شـتدەنگی، ھب ب

داوە، لگڵ ئوەیــــــشدا، وەک ئوەی ھــــــیچ ڕووی ندابــــــت، 
گـۆرکی ل ھمـان نـامدا، ک . ی ب ژیان بـدەندەبت بردەوام

مـن وای دەبیــنم، ک : (لوەوبر ئاماژەمـان بـۆ کــردووە، دەـت



 

ئـــــوە لم شـــــانۆگرییدا برامـــــبر خککـــــان ل شـــــیتان 
  ). ئوە ل ئاستیاندا ل بفر و کوەش ساردترن. ساردترن

ــــــــابت ســــــــرەکییک و ســــــــیما  ل پردەی یکمــــــــدا ب
ری ڕووداوەکان دەخـرن نی کارەکترەکان و پانهسرەکییکا

ڕوو، ھر لم بشــــــــــی یکموە بنمــــــــــای ملمالنکــــــــــان 
دەردەکوــت تــا ل پردەی ســیمدا دەگــات ئاســتی ترۆپــک و 

ـــه ـــانوهقووکردن ـــاوەوە . ی ڕووداوەک جـــوو شـــانۆییک ل ن
 ئــارام، کی بنــدان جــووچ ل دەکــات و بــریتیی دەســت پــ

دا، ھــدی ھــدی - دەروونــی ڤانیــا، ســۆنیا و ئســترۆڤلنــو
ــدییکانیان ب ژیــان و  گورە دەبــن، ئم گورەبــوونیش پوەن

یلنــا لم جــوو نــاوەکییوە دەبــت . ب خۆشــیانوە دەگۆڕــت
ســـرچاوەی جـــوو و ھچـــوون و گشـــی ڕووداوەکـــانی 

و یلنــا ئو کــارەکترەی، ک پوەنــدییکی گرنــگ . نمــایش/دەق
 کانی بوەندیی؛ پیوە ھای ڕووداوەکانکت رای بناوەندگ
ڤانیـــا، ئســـترۆڤ و لوـــشوە بـــۆ ســـۆنیا درـــژ دەبـــتوە و 

  . ئاڕاستی ڕووداوەکان دیاری دەکات
  

  ملمالنی ژیان
شوازکی ناتبا لخۆ دەگرـت، ) خا ڤانیا(ڕۆنانی دراميی 

ەیدا نیــــــی، ملمالنیکـــــی دیــــــار و ئاشـــــکرا لم چــــــوار پرد
و ) خــــا ڤانیــــا(ھرچنــــدە ئوەی لنــــوان ئیڤــــان پیتــــرۆڤیچ 

ــسۆر ســریبریکۆڤ ــ، -پۆفی دا ڕوو دەدات، جــۆرک ل ملمالن
 کدرامیــــی ـــوەدانگکرۆکـــی ڕووداو و پ ـــیم ملمالنم ئب

ڕووداوە درامییکـــانی خـــا ڤانیـــا، یـــان کـــش و . ناجوونــت
 ملمالنــــی کارەکترەکــــان )نورەس(ملمالنکــــان، ب چشــــنی 

ــالۆگ و  لگڵ سیــستمکی دژواری ژیانــدا؛ لم سیــستمدا دی



 

کـشاندایشچوون و ھرەوپو ب شگ ل کیڤی شانۆنامپ .
ــــــستمیش ل دوو ئاڕاســــــتدا دەردەکون : ســــــیمای ئم سی

 تبـــاب رەکـــان لیڤـــی کارەکتم، دیـــالۆگ و پکی یئاڕاســـت
ـــانی ڕۆژ ـــدائاســـاییکانی ژی ـــو ڕووداوە دەرەکییکان ندا، لان .

ئاڕاســـــتی دووەمـــــیش، ژیـــــانی نـــــاوەوەی کارەکترەکـــــان و 
ــــان، ک ل دیــــالۆگ ناوەکییکــــان، منلــــۆژ و ئو  ڕووداوەک
شتانی لودیـوی ژیـانی دەرەکيـی کارەکترەکـان و دەقکوە 

ڕیزبندی دیمنکانیش، ل ڕووی دراماتۆرگییوە . ڕوو دەدەن
ــــوونو ــــی یکم ل قووب ــــات ڕوو، دیمن ــــان دەخ ەی حاتک

بـــاخچیک، بشـــکی خـــانووبرەک، ب (دەرەوەی مـــاکوە، 
دەست پ دەکات و لووە دەمانگوزتوە ) پش ھیوانکوە

ــــۆ  ــــوان، ب ــــانخواردن، ژووری می ــــاک، ژووری ن ــــاو م ــــۆ ن ب
ــاواخنی کــارەکتری  ــووتر ل ن ــدا، ق ــوونوە ل دیمنکان قووب

دا تـا ل کۆتایيـدا، ل دوا پردەدا دیـن ژوورەکی ئیڤـان )یـاڤان(
لم ژوورەی دوا پردەی . وە)خـــــــــــا ڤانیـــــــــــا(پیتـــــــــــرۆڤیچ 

  . شانۆنامکدا، ل قوویی کارەکتری ڤانیا دەگین
  

  خۆشویستی ل بازنیکی داخراودا
ـــــوو عاشـــــقی ) نورەس(لم شـــــانۆنامیدا، ھروەک  ھم

ا عاشــقی دوکتــۆر ئســـترۆڤ، ک کســکی ھ دەبــن؛ ســـۆنی
دوکتــۆر ب ھــیچ شــوەیک ئو عشــق نابینــت، ڤانیــا عاشــقی 

ــدریڤنای، یلنــایش چــاوی لســر دوکتــۆرە تکــای . یلنــا ئن
ــــــۆی ڕۆژانی  ــــــالۆگ و گفتوگ ــــــۆی دی ڕووداوەکــــــانیش ب ھ
 رەکــان لــدە کارەکت کارەکترەکــانوە گشــ دەکــات؛ ھرچن

ا ئوە دەــن، ک بیــری لــ دەکنوە، پیــڤ و دیالۆگکانیانــد
دحایبوونـك ڕوو بم ل وشکانیان ناگین، یـان ھمیـش بـه



 

ــــان . دەدات ــــۆ خۆیانی ــــاین، ک ب ــــدی ئو دونی ــــان بن ھمووی
دروســــــــــــت کــــــــــــردووە، وەک ئوەی ل میلۆدرامــــــــــــایکی 
نووشوســــتخواردوودا ڕۆڵ ببیــــنن، بتــــایبتییش کــــارەکتری 

 ب نـــاوی ئوەوەی، لگڵ ئوەیـــشدا ، ک دەقک)خـــا ڤانیـــا(
یشـانۆیی م دەقرەکيی ئری سـن ڤانیـا کـارەکتناتوانین ب .

 ــا ب ــارەکترکی خــا ڤانی ــاتوانین ھــیچ ک ھروەک نورەس، ن
 رەکــان لیــن، کارەکتنــاوزەد بک کرەکيی دەقوانی ســــا پ
ڕەوشــ جیاوازەکانــدا دــن چقــی ڕووداوەکــانوە، ئوەی لم 

ــــــردا ل د ــــــی ســــــرەکيی ھی، ل دیمنکــــــی ت دا ڕۆنــــــم ی
ــــزدایراویــــه... پگۆڕکم جم لرەکــــان، ھتــــد، بدا، کارەکت

بپی ھلومرجی دیمنکان، ڕاسـتییکانی ژیـانی یکتـری بـۆ 
ـــنران ئاشـــکرا دەکن ـــت ئم ڕاســـتیيان ب چنـــدان . بی دەکر

 سـۆنیا، ک شوە برجست بکرن، بـۆ نمـوون دوا منلـۆژی
 وەی ژیانیـان بڤانیا، وەک جـاری جـاران، دوای ئ ڵ خاگل
تواوی تک شکاوە و ب دەروونکی ڕووخاوەوە دەگڕـنوە 
 ـت بکان، دەکربۆ حسابکردنی فاسۆلیا و تۆمارکردنی وەسـ

  : چندان ڕاڤی جیاوازەوە بخوندرتوە
ھمـوو گوێ ل فریشتکان دەگرین، ! ئم دەحوینوە(

ئاسمان ل ئماس دەگیرێ، ئم دەبینین ک ھرچی خراپی 
ئم دنیایمان ھی، ھموو ئازار و ئشکنجکانمان، نوقمی 
ئو دەریای بزەیی و میھرەبـانیی دەبـن ک ھمـوو جیھـان 

من . دادەپۆش و ژیانمان ئارام و ئاسوودە و شیرین دەبت
ـــاوەڕە ـــ ل ب ـــانم پ ـــاوەڕم ھی، مـــن گی ئم دوا ، )١٠٨ل.. .ب

وشانی سۆنیا ن پیـامی نووسـرە و ن قـسی سـر زمـانی 
ئویـــش، ئگر ل دیـــوی نـــاوەوەی بـــوانین ئم منلـــۆژەی 
سۆنیا، ئو تراجیدیایی ئو ب ھمنـی گوزارشـتی لـ دەکـات، 



 

نـی ژیـانکی ، ئو بـهیه ئایينیی شاراوەکیستیپ ل تۆن و ھه
کرت، م دهراھهشتدا بۆی فهھهبه له دات، کهدهتی مرۆڤایهتر به

 ژیـاون، پـ یوەک پاداشتک بـۆ ئو ژیـان پـ مینتیـیی تیـا
ئگر ل ڕووی دەرەوەیشوە لم منلۆژە بوانین، . دەدرت

ــــانت  ــــووچگرا و تن ــــازار، پ ــــ ل ژان و ئ ئوە ھســــتکی پ
 کانیش، بت؛ ڕاسـتییخـشدەب کی تراجیکۆمیکمان پـوەیشـ

 ،ــی ــوارەدا نی ــان ئو پیــڤ و حی ــۆژ ی ــالۆگ، منل ڕەھــا لم دی
 تواوەی نــوان وشــ ب وشــ و نگــهبکــو لو ئاســت ھاوســه

دیــــمن ب دیــــمن و ڕەش و پردەکانــــدای، ک دیمنکــــان و 
  . دواتر دەقک، پک دەھنن

  
  سکوچکیکی درامی

 ف لخڤانیــا(چــ خــا( شــنیچ دا ب)ورەسن ( ب شــگ
ــن  کی نــاوەکی و ســایکۆلۆژی دەدات؛ یــان دەتــوانین بدرامــای
ــد درامــایکی ســایکۆلۆژی، ک بیکــدا دەچــن و یکتــری  چن
تواو دەکن و ھنــدک جــاریش ل یکتریــدا چــ دەبــنوە، بــۆ 
نموون ڤانیا و دوکتۆر ئسترۆڤ، سۆنیا و یلنا، یلنـا و ڤانیـا، 

ـــۆر ئســـترۆڤ، ســـۆ ـــا و دوکت دەکرـــت . نیا و ئســـترۆڤیلن
ــــا، وەک دەق و ڕووداو و ســــتراکتورە  ــــشن، ک خــــا ڤانی ب

ـــیکی، ل ســـکوچکی ســـۆنیا،  ـــۆر ئســـترۆڤ و درامی دوکت
ــتوە، ل ڕگــه دەب ــادا چــ ی ئم کــارەکترانوە جــووی ڤانی

. کــات، کارەکترەکـــانی تـــر دەردەکونڕووداوەکــان گشـــ ده
رەوە جووی کارەکترەکـانی ی ئم س کارەکتھر ل ڕگه

 ـــــاری دەرەوە و ل ـــــدا، ل ڕووک ـــــر، ب ئاڕاســـــت جیاوازەکان ت
ناوەوەیشوە فۆرم و شونی خۆیان ل ڕەوشی ڕووداوەکانـدا 

ــان ل . وەردەگــرن ــارەکترەیش ڕۆکــی گرنگی ھر ئم ســ ک



 

ی نمایشدا ھی و ل ڕگه/خوقاندنی ئتمۆسفری گشتيی دەق
ە میلــــی کــــاتژمری دەقک ب ھمــــوو ئم ســــ کــــارەکترەو

  . الیکدا دەسووڕتوە
چـــخف ھنـــدک جـــار شـــتی وردەکـــاری یـــان حیـــوارکی 
ــا ســاتک ڕووداوە  ــۆ تنھ ــ ب ــت، ک لپ نــار دەھ بچــووک بک

نگیی ئوەی گـرنگ و ئوەی سرەکییک دەوەستنت، ھاوسه
گرنـــــگ نیـــــی تـــــک دەدات، یـــــان لنـــــوانی ئوەی ل چقـــــی 

ئمیــش یکــک لو . وەکانــدای و ئوەی ل پراوــزدایڕوودا
ــــــاوە و  ــــــاییوە بکــــــاری ھن تکنیکــــــانی چــــــخف ب وری
ــــۆ ئم  ــــوونیک ب ــــردوونیت بشــــکیش ل ڕووداوەک، نم ک
ســـلیق و وردەکارییـــانی چـــخف، ئو نخـــش گورەیی 

ئم نخشی . ئفریقای، ک ل ژوورەکی ڤانیادا ھواسراوە
ل پردەی چوارەمـدا، ل کـاتی جیـابوونوەی کارەکترەکــان و 

دوکتۆر ئسترۆڤ بوات، مائاوایيکردن ل یکتری، برلوەی 
  :لپ نخشک برز دەکاتوە و دەت

دەب ئستا، ئا لم ئفریقای، گرمـایکی عجـایب /.../
  ١٠٦ل. ترسناک! -بت

  
  ی مرۆڤکارکردن وەک شووناس

یڤــان پیتــرۆڤیچ ھمیـش باســی ئو کــارە دەکن، ئسـۆنیا و 
ــــــکن، بم لو  ــــــان و دەی ک ئوان ب بردەوامــــــی کردووی

ـــا ســـاتوەی  ـــسۆر ســـریبریکۆڤ و ژن شـــۆخکی یلن پۆفی
ــان دەوەســتت و  ــۆ الی ئوان، ژی ــۆ الدێ ب ــن ب ڤنا دیــدر ئن

ــر دەردەکون ــوو شــتکان ب جــۆرکی ت لو کــاتوەی (. ھم
ژنکی ھـاتوونت ئـرە، شـیرازەی ژیـان لم پۆفیسۆر و 

ـــــووە ـــــادا تکچ ـــــۆ ســـــاتکیش (لوبر ئوان )  ٢٢ل... م ب



 

 سای ڕەبق ١٠(ڤانیا، وەک خۆی دەت ) دەستبتاڵ نبووم
ــد ــا خــۆم ڕەتان ــۆ ئوەی قرزی خــانووەک )٨٥ل... وەک گ ، ب

ــــداتوە ــــا ســــۆنیا ل پردەی ســــیمدا ب بــــاوکی، . ب ھروەھ
یبریکۆڤ دەـت، ک ئوان چـۆن ب بردەوامـی پۆفیسۆر سـر

مـن و خـا ڤانیـا بـ پـشوودان (و ب پشوو کاریان کردووە 
کارمان دەکرد، نماندەورا کپیکک بۆ خۆمان خرج بکین، 

   )٨٨ل... ھموویمان بۆ تۆ دەنارد
ـــن لو  ھمـــوو دەق شـــانۆییکانی دوای خـــا ڤانیـــایش پ

، بم خون ب کـارەوە دەبیـنن، کارەکترانی، ک ھیچ نـاکن
 ل کــا(ڕەوشــ ــا ڤانی ــارکردن ن ڤانیــا و ن )خ ــاوازە، ک دا جی

ــی پردەی  ــار ناکــات، ل دوا دیمن ســۆنیایش دخــۆش و بختی
 وەیــۆ ئ ــکن، ب ــارەی ئوان ب ناچــاری دەی کۆتایيــشدا، ئو ک
ئو بھیوایی و نائومدیییان ل بیـر بچـتوە، بـۆ ئوەی ئوە 

ــــیبــــش ــــایکی نی ــــان ھــــیچ مان ــــش ئو . ارنوە، ک ژیانی ئمی
ــــی شــــانۆنامکوە  ــــدیا ڕاســــتقینی، ک لدوای ڕوودان تراجی
 ب یــاوەکیی ــشاوە ن ــا ھک ــات، ئم ئو درام ــ دەک دەســت پ

خـــا (ئیڤــان پیتــرۆڤیچ  : ھمنــی و بــ ھاتوھــاوار ڕوو دەدات
وەک جــــاری جــــاران بردەوامــــی ب کــــارە ســــخت و ) ڤانیــــا

ی بـــزارکرەکی دەداتوە و دەکوـــتوە نووســـینی پـــسووله
ــــو  ــــسۆر، ک ھر وەک ــــیش دەدات پۆفی ــــم و بن ڕۆن و گن
پیـــشی جـــاران برھمـــی کـــار و مانـــدووبوونکانی خـــۆی و 

دوکتۆر ئسترۆڤ ب ھمان شوە لسر . سۆنیای بۆ بنرت
کارەکــــــــانی بردەوام دەبـــــــــت، ھرچنــــــــدە ئو ل ڤانیـــــــــا 

ــــــش ــــــوەتگی ــــــان تپڕی . تووترە و ھۆشــــــیارە بوەی، ک ژی
ی ڕاکــــشاوەت نــــاو -ھرچنــــدە واقیــــع دوکتــــۆر ئســــترۆڤ

ژیانکی سختوە، بم ئو بردەوامی ب کارەکانی خۆی، چ 



 

وەک پزیــــــــــــشک و چ وەک گرنگیــــــــــــدانی ب دارســــــــــــتان و 
  : ئو دەت. مامواندنوە، دەداتنه

ی خۆم  دەبت ک کاتک گوم ل شنی دارستان ساواک(
دەسـتنژی خـۆم، ھسـت دەکم کشـوھوا کمـک لژــر 
دەســـتی منیــــشدای و ئگر پـــاش دە ھزار ســــای تــــر 
مرۆڤایتی بختوەر بت،  ئوا  منیش چمککم لو کارەدا 

ی٣٧ل. ھ .(  
کارکردن، وەکو شووناسکی مرۆڤـایتی، یکـک لو بـاس 

اوەتوە سـری و کـاری تیـا و بابتانی چخف ھمیـش گڕ
 کــارکردن ل خوشــک و (کــردووە، بــۆ نمــوون ڤانیــا، ســ خــا

دا مســلیکی ناوەنـدگرایی گـرنگ، ئم جــگ )بـاخی گـالس
دا، )خـــا ڤانیـــا(ل . ل بشـــکی زۆری چیـــرۆک و نۆڤلتکـــانی

ھموو کارەکترەکان دەگرتوە، ک تیلگین دەردە دی خـۆی 
مارینـا ) خـواردەلمیش(و دەـت پـم دەـن بۆ مارینـا دەکـات 

بوە دــــی تیلگــــین دەداتوە، ک ئــــم ھموومــــان الی خــــوا 
خواردەلمیــــشین، دەشــــت، ئــــم ھموومــــان کــــار دەکیــــن 

  ) ٩٣ل... ھموومان! ھموومان ڕەنج دەدەین(
مارینـــا ســـمبۆلکی چیـــن ھژار و میھرەبـــان ڕەســـنکی 

، بم لودیـو ڕووداوەکـانوە ڕووسیای، ڕۆکی ئوتۆی نیی
و ئامــادەی یريی خـۆی ھو . کـاریگ زەیــیب ب میـشو ھئ

ــــــازار  دنوایــــــی ئوان دەکــــــات، ک دەکون تنگــــــانوە و ئ
 ھی، ک رییـهروهمارینـا بـاوەڕکی پـتوی بو دادپـه. چژنده

خوا لدوای ئم ژیانوە پمان دەبخشت، بـاوەڕەکی مارینـا 
ــووە، ک ســر ــازار و ژانوە وەرگرت ــ ل ئ ــان پ چاوەی لو ژی

لگڵ ھموو ئمانیشدا، سـ . مرۆڤ ب ناچاری تیایدا دەژی
 ر لڤانیا(کارەکت ڕاسـتی )خان و بک نـاکن، ھیچ کاردا ھ



 

: ن، وەک تیلگین دەت، ئو سـ کـارەکتریش)خواردەلمیش(
ـــازدارەکی پۆ ـــسۆر ســـریبریکۆڤ، ژن ن ـــسۆر یلنـــا پۆفی فی

ئنــــــدریڤنا و ڤینتــــــسکیا ماریــــــا، ک بردەوام خریکــــــی 
ئم مسـلی سـبارەت ب پۆفیـسۆر . خوندنوەی خـۆیتی

ســاکار نیــی، بتــایبتی ئو لو وەھـــمدا دەژی، ک بردەوام 
 تمیشدا دکردەی یپ ل ک ،کی گران و گرنگریکی کارخ

 چاک بن چایکی خۆمم بۆ دۆستان، پیاوی(ژوورەوە دەت 
. ئمۆ شـتکم مـاوە دەبـ تواوی بـکم! بنرن ژوورەکم

ـــا، )٢٣ل ـــارودۆخکی یلن ـــومرج و ب ـــاوازن-ھل ـــش جی ب . ی
گیشتنی یلنـا ژیـان ب شـوەیکی تـر دەگڕـتوە بـۆ الدێ و 
موکوماک، ئو بب ئوەی خۆی بیوت، وا ل ڤانیا دەکات 

ەک سبر ھمیش بدوای یلنـاوەی، ھر کاری بۆ نکرت، و
 ویـــش وا لســـترۆڤ دەکـــات کـــاری پزیـــشکی و ئدوکتـــۆر ئ

نخۆشکانی پشتگوێ بخات، تنـانت دارستانکانیـشی ل بیـر 
  . بچتوە

 کــــــارییو بی و ئتــــــاب ســــــت بڤنا ھینــــــدرنــــــا ئیل
من بتاقتی کوشتوومی، نازانم چی (کوشندەیی خۆی دەکات 

 ک ســۆنیایش پــشنیاری ئوەی بــۆ دەکــات، بــۆ )٦٥ل. بــکم
 ـرەوە، (نمـوونب وان ،ب ـک و مـام موریکی ئیشی ئخ

ــک ــیش زۆرە. برینپچــی ب ــا )٦٦ل. چــوزانم، ھر ئ ، بم یلن
من نایزانم (ھموو ئم پشنیاران ب وشیک ڕەت دەکـاتوە 

زارکرەی ئو بکاری و بتایی ب. )و خۆشیش نیی بالموە
یـش تـووش دەکـات، ک ھردووکیـان -ئیڤان و ئسـترۆڤیلنا، 

ئم ڕاســــتیی و کاریگرییکــــانی ئم خــــانم جــــوان بســــر 
ئسـترۆڤ ل . خۆیان و ڕەوتی کارەکانیانوە دەزانن و دەبینن

ــــدا  ــــی شــــودا و ل دەیالۆگکی پردەی دووھمــــدا، ل دیمنک



 

ارییک بۆ کـارەکتری لگڵ سۆنیا، لسر داوای سۆنیا، شیک
  : یلنای باوەژنی بم شوەی دەکات

مرۆڤ دەب ھموو شتکی جوان بت، ھم ڕووخسار، (
 ویش ڕاستم گیان و بیروباوەڕەکانیشی، ئرگ، ھم جلوبھ
خۆی قشنگ، ئمیان قسی تیا نیی، بم ئاخر ئو ھر 

ییکی دەخوا، دەنوێ، پیاس دەکات و ھموان گیرۆدەی جوان
  ). ٥٥ل... خۆی دەکات و ھیچی تر

  
  پوەندییکان ل مسل خودگراییکانوە

 ف لخڤانیـــــا(چـــــ خـــــا( وەنـــــدییر پســـــدا، کـــــاری ل
مرۆڤایتییکـــان کـــردووە، بتـــایبتی ل ڕووە پـــ ل کـــش و 

، ئمیش لنو ڕووداوەکانـدا وهکانهئاستنگکانی نوان مرۆڤه
ئگر چـــخف ل . ی کـــشکانی کـــۆمگدەبـــت ڕەنگـــدانوە

ـــانۆڤ و شـــیتانی  ـــۆڤ، ئیڤ دەق کۆنکـــانی ســـرەتایدا، پالتۆن
دارستان، کاری لسر فیگـور و کارەکترەکـان کردبـت، ئوە 
ل دەقکانی دواتریدا نورەس، خا ڤانیا، سـ خوشـک، بـاخی 
گــالس، پوەنــديی نــوان کارەکترەکــان گــرنگ و چــخف لم 

ــد ــۆ نمــوون پوەن ــانی داڕشــتووە، ب ییانوە ســتراکتوری دەقک
چـــخف ل خــــا ڤانیـــادا، کــــاری لســـر تونکــــی ئــــاۆزی 
 رانو کـارەکتدا ئول کاندا کردووە، کتییمرۆڤای وەندییپ

چـخف . ل خودی پوەندییکاندا گۆڕانکارییـان بسـردا دـت
ـــ ـــات، بک ـــان لگڵ ناک ـــارەکتر مامی و وەک خـــۆی وەک ک

بشــــک ل پوەنــــدییکان، وەک پرۆســــیک ل ســــتراکتوری 
  . ڕووداوە گشتییک و کۆنتکستی دەقکدا

ــدییکان، مــامیکی  ــادا، جــگ ل پوەن چــخف ل خــا ڤانی
وردی لگڵ پرسـ گورە خودگراییکانیــشدا دەکــات، ک دواتــر 



 

ر دا دەگڕــتوە ســریان، زیــات-ل ســ خوشــک و بــاخی گــالس
ھر لم . قووڵ دەبتوە و مودایکی فرەالینیان پ دەبخشت

 وە بـۆ ســتـژ دەبڤانیـاوە در خا بینراو لکی نڕووەوە ھ
بـۆ نمـوون، ئگر . دا کۆتایی پ دت-خوشک و ل باخی گالس

ل نـــزیکوە ســـیری کـــارەکتری دوکتـــۆر ئســـترۆڤ بکیـــن، 
ــۆنک ی ڕەش ب جــوو و دەنــگ و دەبینــین، ھر ل ســرەتاوە، ت

سیمایوە دیارە؛ ئسترۆڤ کسکی ماندووە، بردەوام خریکـی 
. کارە، دەزانت ژیان چی لو دەکات و ب چ ئاڕاستیکدا دەڕوات

 سـت بھ ،کبـاوە ئاسـایی دەست ژیـان ھاوکات خۆیشی دەدات
بمانــــــایی ژیــــــان دەکــــــات، بم لگڵ ئوانیــــــشدا، ھســــــتی 

 وت و حزکــردن ب جــوانی، وایــان لــ دەکــات خۆشویــستيی
بب ھیچ برامبرک کار بۆ ژینگ و سروشتی وتکی بکات، 

  :ھر ل سرەتای پردەی یکمدا ب مارینا دەت
ھۆیکشــی چیــی؟ ل . ب دە ســاڵ بــووم مرۆڤکــی تــر(

ڕاستیدا من کوشتی ئیشکردنم، سـرەوتم نیـی، ب شـویش 
 ڕاکشاویت و ل ترسی ئوەدایت کسک نیت لژر لفکدا

ب درژایی ئو ماوەیی . پلکشت بکات بۆ الی نخۆشک
ــازاد  ــار ئ ــاک ڕۆژکــیش ل ک ــۆ یکتــری دەناســین ت مــن و ت

ئیتر چۆن پیاو پیر نابت؟ جگ لوەیش ژیانک خۆی . نبووم
  )٢٠ل. ل خۆیدا وەڕسکرە

 تیــا دەژی بنــو ی-ڕەگــی ئو قیــران ڕۆحیــیی ئســترۆڤ
ــــــیعدا شــــــۆرب ــــــانکی برتســــــک و ووهئو واق توە، ک ل ژی

وەڕسکر پک ھاتووە و تنانت کسانی بھـزی وەک ئویـش 
گرتنیــــــان نیــــــیرگرەنگــــــاری و بتوانــــــای ب . واقــــــیع واتک

کــــۆمیتییک و ھژمــــوونی ئو واقــــیع بســــر مــــرۆڤوە 
ـــک  پ کـــانی دەق ـــی خانک ـــتبشـــکی گرنگ نســـترۆڤ . دەھئ

ت ئو بــــاوەڕەی، ک ئو ناتوانــــت، بو کــــارەی ئو ووهگیــــشت



 

... ڕواندنی دڕەخـت، ڕزگـارکردنی دارسـتانی جوتیارەکـان: دەیکات
  . ھتد، ک ھیچ ئنجامکیان نیی، ئو واقیع کۆمیتیی بگۆڕت

ــشکی ٤٠ بــۆ ٣٥ئســترۆڤ تمنــی لنــوان   ســایدای، پزی
ـــا ـــی و ل پ ڕوانـــدنی دار و الد زی بـــشکیدا، ح ـــاری پزی ڵ ک

دروستکردنی دارستان و بم کارەی لو بوایدای سوودکی 
گورە ب مرۆڤـــایتی دەگینـــت، ھاوکـــات باســـی بـــینوەی 

ئم حز و . دارەکان و ئو ژیـنگ وـران دەکـات، ک دەیبینـت
ـــنگ، ھر ل پردەی  ئـــارەزووە گورەیی بـــۆ دارســـتان و ژی

ڵ یگکیدا، لدیالۆگ وە، لمناکتیلودەردەک  . نـایش بیل
 زە لم حئ دەکات، ک وەی لسیاری ئوە پڕسووڕمانس

  : کارە سرەکییکانی تری دانابت
  

بم ئایــــا ئوە ڕگــــر نابــــت ل بردەم پیــــامی /.../ 
  سرەکیتاندا؟ ئاخر خۆ ئوە پزیشکن 

  ئسترۆڤ
. ی بزانـ پیـامی سـرەکیمان چیـیمگر تنیا خوا خۆ

  ٣٤ل
تنھــــا کســــکیش، ک بم کـــــارەی دوکتــــۆر ئســـــترۆڤ 
وە باســی دەکــات، ســۆنیایییڕی خۆشــحاوپو ب خۆشــد .

ســۆنیا ل زۆر ڕووەوە، بتـــایبتی بــۆ مســـلی دارســـتان و 
ـــسفکی  ـــی فل ـــسۆز و دەرب ـــی د ـــت وتبژک دەب ـــنگ ژی

  . ئسترۆڤ
ششی ئوەدای دارستان کۆنکان بنب ئو ھردەم ل کۆ(

نکرن، ئگر ب وردی گوێ بۆ قسکانی شـل بـکن، ئوا 
ئو دەـت ک دارسـتانکان ئارایـشتی . تواو ھاوڕای دەبـن

 ن کبـگ و شـتن لوە دەکـری ئرزەمین و مـرۆڤ فس



 

قشنگ و پ بھای و مزاجکی مزنی و برزەفی دەدەن 
چـــــخف لـــــرەوە مســـــلیکی تـــــر، ک  )٣٥ل . ب گیـــــانی

خۆشویستییکی بسنووری سـۆنیای بـۆ دوکتـۆر ئسـترۆڤ، 
  . دەخات ڕوو

  
  دوکتۆر ئسترۆڤ و قیرانکی ڕۆحی

  

  
 دیمنک ل خا ڤانیا

  
دیالۆگکــــانی دوکتــــۆر ئســــترۆڤ ل پردەی دووھمــــدا، 

ـــان ئســـترۆڤ ـــایبتی لگڵ ســـۆنیادا، ھم ی ســـرەتای -بت
. یکم؛ خــاوەن ســتایل، ھنـــدک غمگــین، بدیـــقتپردەی 

دوکتۆر ئسترۆڤ لرەدا دەگڕتوە بۆ ھمان ئو باسـانی، 
ک لوەوبر لگڵ مارینـــادا باســـی دەکـــرد، ئو بربســـت و 

ــا  یئاســتنگ ڕۆحیــیی ھســتی پــ دەکــات، ئو تنيــاییی تی
ــۆم (دەژی، کــارکی بردەوام  ــانی خ ــان، ل ژی ــن وەک خات م

 ،)٥٥ل. ڕازی نیم، بۆی ھردووکیشمان ھردەم بۆمان دت
خکیشم خۆش (ھر لم دیالۆگ درژەیشدا ب سۆنیا دەت 

تنھا . )٥٦ل. زۆر دەمک کسکم خۆش نویستووە... ناوێ



 

شتکیش سرنجی ئسترۆڤ بدات، جوانیی، جوانيی سروشـت 
ــافرەت، ک لو چرکســاتدا، ئو جــوانی ــا ی ل و جــوانيی ئ یلن

ی ژنی پۆفیـسۆردا دەبینـتوە، جـوانییک، ک بـۆ -ئندریڤنا
  . ئو ھیچ جۆرە ھست و سۆزک برھم ناھنت

)جوانیی ،گیانم داپۆش ستا دەتوانتا ئ ک کنیا شتت .
الم وای ئگر یلنـا . ھستم ل ئاستیدا ناتوانت سست بت

ۆژ دەتوان سرم بخات ئندریڤنا بخوازێ، ئوا ب یک ڕ
  )٥٨ل. بم ئوە ن خۆشویستیی، ن ھۆگربوون... گژاوەوە

ــر ناچــت باســی   ــالۆگدا ئوەیــشی بی ئســترۆڤ ھر لم دی
ی سـرنج و ژینگ بکات، باسـک ئو زۆر حزی لیتـی و جگـه

گرنگیپــــدانی ئوە؛ بم چیتــــر پوەنــــديیکی پــــاک و ئــــازادیش 
ـــرۆڤ و س ـــوان م نـــاوەل ـــۆر ئســـترۆڤ لم . روشـــتدا نم دوکت

بئومــدییدا پنــا دەبــات بر می، دەیوــت بخــواتوە، ســۆنیا 
ی خـــواردنوەی لـــ بگرـــت، ئوەی ســـۆنیا ھوڵ دەدات ڕگـــه

ــات، پیــشاندانی ئو خۆشویــستیی قــووی، ک ئســترۆڤ  دەیک
ـــدە (نایبینـــت، ســـۆنیا دەـــت  ـــوە ھن ھـــاتووە، ئـــان ن زۆر لت

بگرە ... کن، ھندە جوامرن، دەنگکی ھندە نیانتان ھیڕکوپ
. زیاتر لوەش، ئوە ل ھیچ کام، لوانی من دەیانناسم، ناچن

ئیتر بۆچی دەتانوێ ھاوشوەی کسانی عادەتی بن، ئوانی 
! دەخـۆنوە و قومـار دەکن؟ جـا تکاتـان لــ دەکم، وا مکن

  .)٥٧ل
کتـۆر ئسـترۆڤ، یکــک ل دوئم دیـالۆگی نـوان ســۆنیا و 

نمــوون برز و ناوازەکــانی ئو تکنــیکی چــخف ل نووســینی 
ھرچندە سۆنیا و ئسترۆڤ : دەق شانۆییکانیدا بکاری ھناوە

 و ل کریم ھـــدان، ب ـــالۆگکی گرنگ ـــن و ل دی وە دەدوکـــ پ
ئاوازـــک دەخونـــت، ھیچیـــان وەمـــی ئوی تریـــان نـــاداتوە، 

ــــنھروەک ئ دووە نکــــ ســــۆنیا بردەوام جخــــت ل . وەی پ



 

خۆشویــــستییکی خــــۆی دەکــــاتوە و ب ھمــــوو شــــوەیک، 
ڕاستوخۆ و ناڕاستوخۆ گوزارشتی ل دەکات، بم ئسترۆڤ 
 وە بــۆ ســۆنیا دەکــات، کوە، باســی ئبــری ئل ،وە نیــیی لگــو
ئو ھـــزی ھســـتکردنی نیـــی، ھاوکـــات ســـۆنیایش لوە ناگـــات؛ 

سترۆڤ باسی جوانییکی یلنا دەکـات، بم سـۆنیا ھروەک ئ
ھردووکیــان ب جیـــا ل بـــازنیکی . ئوەی ھســتی پـــ نکـــات

داخـــراودا دەســـووڕنوە، ببـــ ئوەی توانـــای یکتریبینینیـــان 
ئم . ھبت، یان ھست بیک بکن، بگومان ل یکـیش نـاگن

ری ئیــــشی لســــر ئو پوەنــــدیی ئــــاۆزەی چــــخف ب ســــاکا
کــردووە، ھردووکیــان وەک دوو کس، ببــ ئوەی ل ڕاســتيی 
ـــــس دەکن ـــــگن، ق ـــــت ب وـــــان نایان ـــــگن، ی ـــــدییکان ب . پوەن

کۆمیــــدیاین، ک /کارەکترەکــــان بنــــدی ئو ھســــت تراجیــــدی
  . بردەوام قس دەکن، بب ئوەی ھیچ بن

ســــتیار، گــــوــــدەنگ، ھمــــدا بکردەی یپ ڵ، ســــۆنیا لای
ـــــدا، وەک ئوەی ل شـــــتک ڕابکـــــات،  دفـــــراوان، ل ھمـــــان کات

ھست بو ھسـت و سـۆزە بھـزەی بـۆ دوکتـۆر . دەردەکوت
ئســـترۆڤ ھیتـــی، دەکیـــن، بم ب شـــوەیکی ناڕاســـتوخۆ 
ــاتر ھســت و  ــات، ل پردەی دووھمــدا زی ــ دەک گوزارشــتیان ل

 ل فــۆرمکی ســۆزە بھــزەکی پیــشان دەدات، ھرچنــد ھــشتا
ک . ناڕاستوخۆیشدای، بب ئوەی ئسترۆڤ ھستی پ بکـات

 ســتی پــســترۆڤ ھســت دەکــات ئدا ھم ڕەوشــســۆنیایش ل
ناکــــات و لوە ناگــــات، ک ئو دەیــــت و پیــــشانی ئوی دەدات، 

ئگر من کچکی ھاوڕێ، (/.../ : ھنگاوک زیاتر دەچت پشوە
 بوایکی بچووکم ھنیان خوشکبا ب ک ت بزانیاین ... و پب

دوکتـۆر ). ٥٨ئوەی خۆش دەوێ، باش ئوە چیتـان دەکـرد؟ ل
ئسترۆڤ ب شوەیکی ڕاستوخۆ وەم ناداتوە، وەمکیـشی 

ڕەنگ تم بگیاندای . نازانم، ڕەنگ ھیچ(دابردنه هھهزیاتر خۆبه



 

 و سۆنیا دوای ئوە دەڕوات). ٥٨ل. ک من ناتوانم خۆشم بوت
ئی، ک ئو دەڕوات ســــۆنیا چــــی دەکــــات، ل . بجــــ دەھــــت

 نھــــــا بیـــــــر لت ســــــترۆڤ دەگــــــات؟ ســــــۆنیا بی ئکموە
گفتوگۆکیان دەکاتوە، وەک ئکترک، سـرلنوێ و برلوەی 
بچت سر شانۆ، وشکانی تاقی دەکاتوە، بزانت چيی گوتووە، 

شک بچـووککم بـۆ ک باسی خو(ڕۆکی خۆی باش گراوە 
 دوای ئوە خم و نائارامی دایدەگرت، ،)٥٩ل... کرد، تنگیشت

 وەوە، کڕووی شــ تی لتـایبڕاسـتی بـوونی خـۆی، بسـت بھ
. مـن خـۆم دەزانـم ک جـوان نـیم(ئو ببش ل جوانی، دەکـات 

ـــــر )٥٩ل ـــــانی بی ـــــدک لو ژن ـــــسی ھن  ھر لم ڕەوشـــــدا ق
 ی لــگــو وە، کــتون دەکــــی دەــت و پی (دەبممکــشی

ڕابردوو ک ل کسا ھاتین دەرەوە گوم ل بوو چۆن باسی 
کچی چاک و دی باش، بم : "منیان دەکرد، ژنکیان دەیگوت

یف ناشيرینح ..."٥٩ل... ناشيرین .(  
  

  یلنا و پوەندییکی دووفاق /سۆنیا
ـدەنگ دەبـت یلنا ئنـدریڤنا، سـۆنیا بب ھاتنژوورەوەی 

و ل ڕۆکی دـــــــــــت دەرەوە و منلـــــــــــۆژەکی خـــــــــــۆی 
سـۆنیا و یلنـا، ک لوەوبر پـکوە نگونجـاون، . دەوەستنت

ســــۆنیا . لم دیــــمندا ئاشــــت دەبــــنوە و پکــــک دەخــــۆنوە
ناتوانــت ھچــوون و ھســتکانی و ئو خۆشویــستییی بــۆ 

اخیــــدا ئســــترۆڤ ھیتــــی، بــــشارتوە؛ دەبــــت ئوەی ل ن
ــۆ  ــۆ دوکتــۆر ئســترۆڤ ھیتــی، ب دەگڕــت، ئو عشــقی ب

بگومـان ئو کسـیش و لم سـاتدا، . کسکیشی باس بکـات
چـــخف ئم دیـــمنی نـــوان ســـۆنیا و . ی-یلنـــا ئنـــدریڤنا

یلنــــای بوپڕی جــــوانییوە چنیــــوە، ئوەی لم دیمنیــــشدا 
ا کاریگريی خـۆی، جوان، ئوەی، ک ئمی بینر دەزانین یلن



 

ــــافرەتکی قشــــنگ بســــر ئســــترۆڤ ەوە بجــــ -وەک ئ
  ! یلنا خۆیشی ئم دەزانت. ھشتووە

سۆنیا، وەک کسک تازە کوتبت داوی ددارییوە، باسی 
ــا دەکــات  ئســترۆڤ دەکــات، ھنــدک دوو د، پرســیار ل یلن
ا سبارەت ب ئسترۆڤ، ھنگاوک دـت دواوە و دواجـار یلنـ

ـــات باســـی ئســـترۆڤ ـــات، وەک ئوەی -ناچـــار دەک ـــۆ بک ی ب
بیوت ل دەمی کسکی تـرەوە گـوی ل وەسـفی دـدارەکی 

  بت 
 /.../)ھرەیب کلسم مکگیان بگتۆ دەزانی ! ت باش

ــوری، ئــازادیی زەیــن و مودا  ــی؟ یــانی ب ــرە مانــای چ بھ
ـشبینيی ئو دارک دەڕون و ھر ل ئـستاوە پ... فراوانی

ــ و  ــ دەردەچ ــی ل ــر چي ــای ت ــاش ھزار س ــات پ ئوە دەک
کسانی وا . کامرانیی مرۆڤایتی سرەتاتکی لگدا دەکات

ئوەی ، )٦٣ل... دەگمنــن و پویــست خــک خۆشــیان بــون
یلنــایش دەیــت، ب ڕوونــی و ڕاســتوخۆ، حزی ئویــش بــۆ 

ھمـوو  دەردەخـات؛ ئسـترۆڤ پیـاوک، ل دوکتۆر ئسـترۆڤ
ـــش ئوە ناشـــارتوە و ڕوویکوە جگـــه ی ســـرنج و ئوی

  .ئاماژە بۆ ئوە دەکات
ــــــدریڤنا لم  پرســــــیارەک لــــــرەدا ئوەی، ئایــــــا یلنــــــا ئن
بارودۆخدا، چ ئافرەتک، ک ئامادەیی تیای بۆ ئـافرەتکی تـر، تـا 
بزانـت ئو پیـاوەی، ک ئو ھسـتی پـ دەکـات و چـاوی لسـر 

ــت چ ھســتکی ھی؟ ئم ئامــادهئوە، بزا ر بوونــهنبنــا لی یل
خاتری سۆنیای، یان شتک بۆ خودی خۆی دەیکات و مرامکـی 
ــوان  ن ــتودەک یلســم مــان ڕاســتيی ئ تــری لپــشتوەی؟ ی

ک ئو ب ڕاســــتگۆییوە مــــام لگڵ : ھردوو بۆچــــوونکوە
زانت پرچکـرداری سۆنیا دەکات، ل ھمان کاتیشدا بۆ ئوەی ب



 

ئسترۆڤ بۆ خۆی چۆن؟ ھندک وای بۆ دەچت، ک یلنا وەک 
وپک ڕەفتار دەکات، بیتانکـی دووفـاق ڕشیموە گی وریایی

دەکــات و زیــاتر بیــر ل خــۆی دەکــاتوە، ھنــدکی تــر یلنــا وەک 
. ئافرەتکی ڕاستگۆ، ک دەیوت یـارمتيی سـۆنیا بـدات، دەبینـت

گرەکــــــان، ھروەھــــــا ڕیژیــــــسۆرەکانیش یلنــــــا زۆربی ڕەخن
یان لو ڕووەوە ڕاڤ کردووە، ک ئو وەک ئافرەتک -ئندریڤنا

 ــر ل ــۆ چرکســاتکیش بی دەزانــت چ گمیک دەکــات و تنھــا ب
ی ســۆنیا تنھــا پالنــک و کــهتیدانــهســۆنیا ناکــاتوە، بکــو یارمــه

ندا دەیوـت پردە یلنا لم پال. وهکاتهی پ تاقی ده-ئسترۆڤ
دوکتۆر ئسترۆڤ، برامبر ب خـۆی ل ڕووی ھست و سۆزی 

  . ھمات، نک سۆنیا
ک دواتـــر یلنـــایش ل دوکتـــۆر ئســـترۆڤ دەپچـــتوە، زوو 
ـــــــت و ئوەی ئو  ڕـــــــدا دەگ ـــــــت ئوەی ئو بدوای ودەردەک
کــــا ئــــامراز ــــی و ســــۆنیا تنھ ــــت ســــۆنیا نی ــــت بیزان ودەی .

ش ئم دەزانــت، بــۆی ئم لپچیــنوەی یــارمتيی یــ-ئســترۆڤ
ئوە (/.../ : ئسترۆڤ دەدات، دەستپشخريی خۆی بکات و بت

بۆچی ... زۆر چاک دەزانن ک من بۆچی ھموو ڕۆژک دم ئرە
وا (:  ھر ل ھمان دیالۆگدادەت،)٧٦و لبر خاتری ک دم ل 

ــردەوەم ئو ــار و ک ــانگکی تواوە، ک ــن م ــوەدا م دوای ئب ەی
یلنا دەیوت یان ھوڵ دەدات خۆی ھ بکـات، ، )٧٧ل. بگڕم

من لوە باشتر و برزتـرم ک ئـوە بـۆی (ھندک شت دەـت 
 دەشیوت خۆی بدزتوە و ،)٧٧ل! سوندتان بۆ دەخۆم! دەچن

بچــت دەرەوە، بم ئســترۆڤ لوە بئاگــاترە بــوا ب قــسی 
 )مـــن خـــۆم پیـــرە ڕـــوییکم(خـــۆی دەـــت یلنـــا بکـــات، وەک 

ی پ دەگرت و پرسـیاری ئوەی لـ دەکـات، ل ئسترۆڤ ڕگه
  . کوێ یکتر ببینن، دەستی ماچ دەکات و باوەشی پیا دەکات

 

 



 

 
ۆفئستر خدیمنک ل  

 
 
 
 
 

 دیمنک ل خا ڤانیا 
 

 ئسترۆڤ                                          
ل کـوێ؟ : ێ یکتری ببینینوە؟ پم بن خـرال کو/.../ 

) زۆر ب گرمـی... (لوانی یکک بت ئرە، جا خرا بین
تنیا ماچک، ڕگم ... ئوە چند سیحراوین، چند قشنگن

  .بدەن ھر قژە بۆنخۆشکتان ماچ کم
  یلنا ئندریڤنا

  ... من سوند دەخۆم
  ئسترۆڤ

سـوند خـواردنی بـۆ ): واو کـاتڕگی نادا قـسکی ت(
ویست نییند پ؟ سوچیی ...ک زیـادەییئـای ... گشت وش

و دەستانیری ئند جوانن، سکانی ماچ دەکات! (چدەست(  
  یلنا ئندریڤنا

ئوە ) دەستی خۆی ڕادەپسکن... (دە بۆن... بس ئیتر
  ... جوی خۆتان لدەست داوە

  ئسترۆڤ
بک ن، قسکتر ببینین؟ لدە بکوێ ی ل ین٧٨- ٧٧ن سب   

  



 

  مۆسیقای ژیان و کۆتایی پردەی دووەم
ــندراو ل کۆتــایی پردەی دووھمــدا، مۆســیقایکی ڕگــه پ

دەبت ب سمبۆلی کشی نوەی کـۆن و نـوێ، عشـقی ژیـان 
ــشتکردنه ــی گشــی و پ ــوخمکی گرنگ ــر و ت ــج و پی ــان، گن ژی

یکف تــو. ڕووداوەکــانی دەقخکی چــســات ل ،خمی درامــاک
  . کورت و ل ڕەوشکی چاوەڕواننکراودا برجست دەکات

  یلنا ئندریڤنا
ــک  مم کز دەکم، حــک مۆســیقا دەک مــارەزووی ک ئ

مۆسیقام بژەنیای .  
  سۆنیا

 ــژەن ــات(بی ــدا دەک باوەشــی پ ( ر لــوم ھــن خ ــۆ م خ
  !شتک بژەن... ناکوت

  یلنا ئندریڤنا
اوکــت ھــشتا ننوســتووە، ک ئــازاری دەبــت ب ئــستا ب

ــی  و پر ئگئ ،جــا بچــۆ بپرســ ،ــ مۆســیقا ســغت دەب
  ٦٤ل. ناخۆش نب، ئوا شتک دەژەنم، دە بۆ

  
ئو مۆسیقایی یلنا و سـۆنیا دەیانوـت گـوی لـ بگـرن، 
ـــا و  ـــزارەی، ھریک ل یلن ـــاوی و ب ـــان خم ـــانی ئو ژی گری

یلنــا ژیـانی لگڵ پیرەمردکــی نــازدار و .  دەژیـنیسـۆنیا تیــا
مۆســــیقا لم دوا بشــــی . ســــۆنیایش ل عشــــقکی بھیــــوادا

پردەی دووھمـــدا، بــــۆ ســــۆنیا جـــۆرە ھســــتکی نــــاوەوەی 
خۆیتی، ک دەیوت دونیای دەرەوەی پ پبکاتوە، مۆسیقا 

دا جــۆرە . ھیــوایم ســاتنــا و ســۆنیا و لبــۆ یل م مۆســیقایئ
کنجامر ئوەوبل ک ،نـدان گـرفتری چکۆتایی و چارەس ،

ـــــدییکانی ســـــۆنیا ـــــا/ل پوەن ـــــ-یلن ـــــی ووهدا کۆب توە و پنگ



 

ھناسیک لنو ژینگیکـی پـ ل دڕاوکـ . توەووهخوارد
بم و بــزاری و خونکــی ناخۆشــدا، بم ســریبریکۆڤ ڕگــه

یقای، گرتنـی سـریبریکۆڤ لم مۆســڕگـه. مۆسـیقاژەندن نـادات
گــــــرتن ل بخــــــتوەری، لو گنجــــــانی بــــــۆ ژیــــــان؛ ڕگـــــه

ئم !) بۆمـان نیـی(. سریبریکۆڤ ل مۆسیقای ژیان دەترست
ئو وەمی، ک ســـۆنیا ل بـــاوکیوە دەیھنـــتوە بـــۆ ئوەی 

 ل کۆتـایی ئو پردەیدا، )٦٤ل! بۆمان نیـی(ئم . پیانۆ بژەنن
ل ئامـــــــــادەبوونی . نمایـــــــــش/درامـــــــــا ڕاســـــــــتقینکی دەق

دا نابــت مۆســیقا ھبــت، ک مۆســیقایش نبــوو، -ســریبریکۆڤ
ـــد ســـاتک لموبر  ـــی، ک ســـۆنیا چن ـــاريییش نی ئو بختی

ی کۆتــایی پردەی ڕوانکــراوهئو مۆســیقا چــاوه. باســی دەکــات
دووھم جۆرە چارەسرک، ک ھیچ شتک الی کارەکترەکان 

  . ان ئاۆزتر دەبنچارەسر ناکات، بکو گرکورەک
  

  سرەتایک بۆ تکشکاندنی ڤانیا
 ــــانی ل ــــت ل بۆشــــاییکی گورەدا دەژی، ژی ــــا دەزان ڤانی
پناوی شتکدا بفیرۆ چووە، ک ھیچ مانایکی نیی، ئوەی بۆ 
ئو ماوەتوە تنھا چند خونـک، ک خۆیـشی بـاش دەزانـت 

دک، وەک ئو عشـقی بـۆ یلنـایش ھیتـی، ئومـ. ناین دی
. ، ژیانی لو تاریکـستاندا ڕوونـاک دەکـاتوەك وایهتروسکاییه

ـــــوه  وانلـــــا ل ـــــا ڤانی ـــــۆ یلن ـــــوڵ ب ـــــت گ م دەچژارە، بپ ل
ک ڤانیــا ب گوکــانی دەســتییوە دــت ژوورەوە . کۆدەکــاتوە

دا دەبینت -بۆ ئوەی بیدات ب یلنا، یلنا ل ئامزی ئسترۆڤ
کـــی یـــهوهەکـــات، ئمیـــش دووپاتکردنـــهو لبـــری ئو مـــاچی د

ـــــانیتی ـــــا . تواوی بھدەرچـــــوونی ژی ئم ڕووداوە بـــــۆ ڤانی
لدەســتدانی ئگرــک نیــی بــۆ ئوەی یلنــا ببــت دــداری ئو، 



 

بکو یلنـا خونـی ئوە، ئـستایش ب برچـاویوە خونکی 
ی ڤانیــا چنــدان ســـا ئو ئاواتــه. دای-ل ئــامزی ئســترۆڤ

.  لـــ دەکـــاتوە، دەبـــت زینـــدەخونکی تـــاڵ و نـــاخۆشبیـــری
ئوەی ڤانیا لم بارودۆخیشدا دەتوانـت بیـ و بیکـات، تنھـا 

ئم ڕووداوە ، )٧٩ھمــوو شــتکم دی ل(ئوەی ب یلنـا بـت 
ــرەوە،  ــی ڕووداوەکــانی ت ــزی بســر ڕەوت ھکی برییکــاریگ

سۆر سـریبریکۆڤ، بتایبتی پوەندییکانی ڤانیا ب یلنا، پۆفی
  . ەوە دەبت-ئسترۆڤ، ھروەھا ڤانیا و ئسترۆڤ

 سـتم ھکـراوە، ئ ـی لـست دەکات، فی ھقوو ڤانیا ب
قـــوویش دەگڕـــتوە بـــۆ ئوەی، ئو بـــوای ب پۆفیـــسۆر 

، ھوـی و و ڕۆژ کـاری بـۆ کـردووهسریبریکۆڤ ھبووە، شـه
ارایــــیوە، بــــۆ داوە تــــا ئو بــــارودۆخ، بتــــایبتی ل ڕووی د

 ت، کوەی گوتارەکــانی بنووســت، بــۆ ئنەخــسۆفیـسۆر بپ
بگومـان ڤانیـا . ئستا ل دوە و ب ھمان قووی ڕقـی لیتـی

ی خۆش دەوت، ئمیـش -یلنای ژنی پۆفیسۆر سریبریکۆڤ
ــــسۆر ســــریبریکۆڤ  ــــبر پۆفی ــــر ئو ڕقی برام ــــدەی ت ھن

کانی کـــارەکتری و مــۆتیڤ ســـایکۆلۆژیی ســـتوور کـــردووهئــه
ـــردووە ـــز ک ھـــان ب ـــا . ڤانیای ـــایش ب تواوی ن دڵ ب ڤانی یلن

دەدات و ن دەرگاکانیـــشی ب ڕوودا دادەخـــات، ئو ل کۆتـــایی 
ڕەنگ ھر بۆیش من و تۆ، (: پردەی یکمدا ب ڤانیا دەت

ئیڤان پیترۆڤیچ، وا دۆستی نزیکی یکین، چونک ھردووکمان 
  ). ٣٩ل! نریننووزەدرژ و وەڕسھ



 

  فیشکک ب پووچگرایی ژیانوە
پردەی ســـیم ل کـــش و شـــڕ و بگژیکـــداچوونکی 

ــرۆڤیچ و  ــان پیت ــسۆر ســریبریکۆڤئیڤ ــتوە-پۆفی دەب دا چــ .
پۆفیسۆر ھموویان کۆدەکاتوە، دەیوـت بزانـت سـبارەت 
ب پرســکی گرنــگ دەــن چــی، داواشــیان لــ دەکــات، ک بــاش 

ی لــن ( بگــرن گـوــخوە بــۆ ھقــوالپی وریــایی تــانم بگو
 ھــــدی ھــــدی پۆفیــــسۆر پردە لســــر ئو نیــــازەی ،)٨٠ل

 وەیـان پـکـانی ئاشـکرا دەکـات و ئت، پالنـدەماتی، ھیھ
ڕادەگینــــت، ک دەیوــــت موــــک و مــــاک بفرۆشــــت و 

 رز بـدات، ئوەیـشقـهرگتنـی سـوو بـهر وهرانبـهبـهی لـه کـهپاره
ـــری ل خـــۆی  ـــاتوە، ک ئو لم مســـلیدا بی ـــات دەک دووپ

ژیانی خـۆم برەو کۆتـا دەڕوا، بـۆی بیـر ل (توە ووهنکـرد
یم ھمساکی کنج و کچکی گم من ژنوە، بمخۆم ناک .

ــــــــاردانوەیکی بھــــــــز و ، )٨٢ل ئوەی ڕاســــــــتوخۆیش ک
ت، ڤانیـایشنیارە دەبم پنابـت (توندوتیژی بۆ ئج ککمـو 

وەیری پخ ،رمان ... دەفرۆشی، زۆر چاکم بۆ کوێ فب
. دەکیت من و دایک پیرەکم و سۆنیا سری خۆمان ھگرین

  ). ٨٣ل
کاردانوەکـــانی ئم خـــزان بـــۆ پـــشنیارەکی پۆفیـــسۆر، 
ماریا ڤاسـیلڤنا، سـۆنیا و ڤانیـا جیـاوازە و وەک بینیمـان، تنھـا 

تی دەکـات، بم بیـنر ل مانـا گـشتگر ڤانیا ب توندی برھس
ــایبتی بســر  ــمن، بت و ســراپاگیرەکی ھژمــوونی ئم دی
ــــــــــــــوون و  ــــــــــــــزانوە، ل ڕووی یکب و خــــــــــــــدامانی ئ ئن

  . پرتوازەبوونوە، دەکات
ـــــشی  نگ و کف ئاســـــتخـــــ لم پردەی ســـــیمدا، چ
 وە؛ بکان و کۆتـــایی ھیواکـــان زیـــاتر ڕوون دەکـــاتوەنـــدییپ



 

ــدریڤنا عــهڕو ــا ئن ــن ئو ئنجــامی، ک یلن شــق ونــی دەگی
 ی سۆنیا، ککنییسترۆڤ(نھت، )دوکتۆر ئە، بۆ خۆی دەدز

پۆفیــــسۆر ســــریبریکۆڤ، میــــراتکی ســــۆنیا، ب برچــــاوی 
ــوان ــایش بئومــدییک وهھم بــۆ خــۆی دەماشــتوە، الی ڤانی

  . لدایک دەبت، ک ڕۆحی دەکرۆژت
ر لف بخکانی تری، چموو دەقڤانیا، ھ نووسینی خا 

 کوشـــتن یـــان خۆکوشـــتن کۆتـــایی پـــ ک، بروەک چارەســـ
ھنــاوە؛ پالتۆنــۆڤ ب کوشــتنی پالتۆنــۆڤ خــۆی کۆتــایی دــت، 

-ئیڤانۆڤ ل کۆتایی شانۆنامکدا خۆی دەکوژـت و نورەس
ــــت د ــــ ــــایی پ ــــش ھر ب کوشــــتن کۆت ــــادا، . ی ــــا ڤانی ل خ

 ل کوشـتنی پۆفیـسۆر سـریبریکۆڤ، وەک سرنکوتنی ڤانیا
 ــــــان ل ــــــش نووشوســــــتی ھن ــــــز، دوای ھکی بوەیکــــــاردان
 کـی وا، کو گرفت کـی چـھـۆی گرژیی ـتخۆکوشتنیشدا، دەب

ئم . کاریگريی بسـر چارەنووسـی کارەکترەکـانوە دەبـت
ــــــــــۆنی شــــــــــانۆ  ــــــــــی ک ــــــــــردن شــــــــــوازکی تکنیکي تقک

لســم ،کــان نیــیراییریتگنــدەی دابونھ ،کــردنیش نیــیقت 
. ھــا بمانــایی ئو تقــانیروه، ھــهلتییــهســه، بــدهمتواناییــهکــه

دا -بنمـا درامییکـان ل خـودی تقکـردنکدا ل ســریبریکۆڤ
ستی قینداری و برجست نابن، بکو لوەدا ڤانیا بھزە و ھه

ـــــه ـــــهوهڕقلبوون ـــــهســـــت داوهدهی ل ـــــهده؛ ل  ســـــتیســـــتدانی ھ
چبـــوون، ھـــز و ملکـــهبـــوونیی ویـــستکی بـــهو نـــهوهڕقلبوونـــه

ـــهڕگـــر لـــه بنـــهده ـــه. پکـــانی ســـریبریکۆفم نـــهردهب یـــش مـــهئ
کی ســـایکۆلۆژيی قـــوووەی نـــاوەڕۆکڤانیـــا . ڕەنگـــدان  خـــا

لژر ئم پاپستۆ بھزەی ژیاندا، دەیوـت خـۆی بکوژـت 
ــــۆ ئم م ــــت، ب نــــۆی بھ ــــانی خ ــــایی ب ژی بســــتیش و کۆت

شووشــیکی پــ ل مــۆرفین ل جانتــاکی دوکتــۆر ئســترۆڤ 



 

دەبـــات، بم ڤانیـــا ئو جـــورئتی نابـــت تـــا ئو مـــۆرفینی 
خــا ڤانیـا ئو ھــزەی نیـی بتوانــت . دزیـویتی، بکــار بھنـت

ھنگاوکی مترسیداری لم شوەی بنت و کۆتـایی ب ژیـانی 
  . خۆی بنت

  
 دوای ئم ڕووداوان ڕووبڕووی ســـختترین ســـزایش، ک

 کی پـژیانی خۆی بدات، ژیـان ژە بدر وەیوە، ئتڤانیا دەب
ســـتکردن ب ل پشـــیمانی، ھســـتکردن ب شـــرمزاری و ھـــه

لم پردەی چـــوارەمدا، جـــۆرە . ســـتدانی ھمـــوو شـــتکدهلـــه
دا ھی، لنوان ئم دوو -تۆنکی تر لنوان ڤانیا و ئسترۆڤ

ی ھاورو زمـانمـاوە، ئوە نتییینـاوی ھـاوڕ ک بدا شتی
ــ ســترۆڤ پــی و یئ ــانکی وشــک و فرم ــاتر زم ــت، زی دەدو 

ئسترۆڤ باسی . ڕەشبینانی، زمانی دوکتۆرک، نک ھاوڕێ
گوێ بگرە، ئگر ھر زۆر (: شتک دەکات، ک ل دەستی داوە

ی ڕێ مبستیشت کۆتایی ب ژیانی خۆت بھنیت، فرموو مل
 ب ـــ ـــشکک بن ـــۆ دارســـتانک و لوێ فی بگـــرە و بچـــۆ ب

  ). ٩٧ل. ناوچوانتوە
 نمـــوون و حیـــوارەی ڤانیـــا بنوێ ئرلـــرەدا، ســـر لگئ

من کابرایکی ! من ھموو ژیانم تیاچووە (:بھنینوە، ک دەت
ئگر من ژیانکی ئاسایی بژیامای، .. بھرەدار، ژیر و ئازام

. رک یـان دەستڤـسکییکم لـ دەرچـوایڕەنگ شۆپینھاوە
و لم دوا دیمندا شیکارییکی سایکۆلۆژيی بـۆ بکیـن، ) ٨٧ل

دەگین چ ئنجامک و چۆن دەکرـت بم دیـمنی کۆتـاییوە 
پۆفیـــسۆر بیبســـتینوە؟ ئایـــا دەکرـــت پـــشت ب قـــسکانی 

 وە دەکـــات ڤانیـــا، بئامـــاژە بـــۆ ئ ســـتین، کســـریبریکۆڤ بب
 یــان )٩٠ل! ھر ب جارــک شــت بــووە(ت بــووە تواوی شــ



 

ناوەڕۆک و ڕاڤیکی تری پ ببخشین؟ ئم مسـلی تنھـا 
پوەنديی ب ڤانیاوە نیی، بکو پوەنـديی ب ئسـترۆڤ و یلنـا 

زاران کسـانی تریـشوە، ھـهو سۆنیایشوە ھی، ھروەھـا بـه
ر ئرزی ک نیــانتوانیوە ئوەی ھن، ئوەی دەیانوــت لســ

ــن دی ــان بھن ــکن و خونکانی ــع، برجســتی ب ئوەی . واقی
ئیڤــان پیتــرۆڤیچ دەیــت، ھــاوارک ل تواوی کــۆمگیکوە 
برز دەبــتوە، ک بــاوەڕی ب شــت کۆنکــان نمــاوە و چیتــر 

  .ناتوانرت فی ل بکرت
 دەکــات، ک ک قــسنــدســترۆڤ ھردەی چوارەمـدا، ئپ ل

یــیک وای بــۆ ڤانیــا، ڤانیــا ل نائومــديی خــۆیوە و وەک دنوا
لو نائارامی و پشوییدا باسی ئوە دەکات، ک ژیـانکی تـازە 

ک ژیان سرلنوێ دەست (دەست پ بکاتوە، لو ژیانیشدا 
پ دەکـاتوە، ئوەی ڕۆیـشتووە ل یـاد چـووەتوە و وەک 

تگۆترە  ئسترۆڤ ھۆشیارتر و ڕاس،)٩٦ل. تمک ڕەویوەتوە
بـاری ژیـانی مـن و تـۆ ! کـام ژیـانی نـوێ؟(: و ب ڤانیا دەـت

 دوای ئوە ل ئاســــۆیکی دوور ).٩٦ل! ھیـــوای تیــــا نمــــاوە
دەڕوانـــــــــــــت و ب چـــــــــــــاوکی ئاینـــــــــــــدەبینییوە، ھروەک 

 تی لتایبرەکانی تری، بخوشـک(کارەکت س( بـم بدا، ب
ی سد یان ئوان(: ئوەی خۆی ھیچ ھیوایکی ھبت، دەت

 وە و بـــــان ـــــن ژی د مـــــ ـــــر دوای ئ دووســـــد ســـــای ت
سووکایتییوە بیرمان ل دەکنوە، چونک ژیانی خۆمان وا 

 ئوان ڕەنگ شوازک –بمشکان و بتام بردووەت سر 
  ). ٩٦بدۆزنوە بۆ ژیانکی بختوەران، ل

ک چخف ب دنیاییوە باسی ئوەی دەکرد، ژیان لسر 
ــی دوای ســد یــان دووســد ســای تــر خــۆش ئم  گــۆی زەوی

وی چخف نبووە، بکو ئو دەبت، تنھا فنتازیا و خیاپ



 

ل ھمـــــوو بوارەکانـــــدا بیـــــری ل گشـــــ و پـــــشکوتنکانی 
چـــخف لو ســـردەمدا ھســـتی ب . مرۆڤـــایتی دەکـــردەوە

چکرەکردنــــی ئوە کردبــــوو، ک ئو ڕۆژە نــــزیک مــــرۆڤ 
  . یر ل ژیانکی ھارمۆنی و پشکوتن و ئازاد بکنوەخۆیان ب

  
  کارکردن و کوتنی مرۆڤکان

ـــان زۆرە  ـــار دەکن و برھمی ـــادا، ئوانی ک ل خـــا ڤانی
دەکون، دەشــکنوە و دۆراوەکــانن، ئوانیــشی کــار نــاکن و 
ــان دەدەن،  ــانی خۆی ــی، بردەوامــی ب ژی ــان نی ھــیچ برھمکی

ئوەی لم ژیـــان الدـــیی .  ندابـــتوەک ئوەی ھـــیچ ڕووی
دا تراجیدیای، ئوەی دەبوای یان دەبوو ئوانی کـار -چخف

ــانن  ــنری ئم ژی مھرھن و بــرۆڤ(دەک ــای، لبر ) م بوون
ئوەی ل کۆتاییـــدا تنھـــا ڕاکـــردن لو واقـــیع ل بردەمیانـــدا 

ــاوە ــاو . م ــارکردنوە دەشــارتوە و لن ــشت ک ــا خــۆی لپ ڤانی
ــدا، ل دەک ــدییارکردن ــع و ئو ڕەوشــ تراجی ــی ی ســتی واقی ت

ب زووتـرین کـات دەبـ خـۆم سـرقای (. کوتووە، ڕادەکات
یش - ئوەی بۆ ئسترۆڤ، )١٠٣ل! شتک بکم، کار بکم، کار

دەمنتوە بدەربستتی و بۆ سۆنیایش بوایکی پتوە بوە 
دین دونیا، وات .  

  
  رمائاواییکی پ ل ئازا

ھموو پردەی چوارەمی دەقکانی چخف ب مائاوایی و 
 کـی، وەکـو خـائاوایی ھیچ دەقم مات، بان کۆتاییان دداب
ڤانیا سخت و پ ل ئـازار نیـی؛ تـۆنی دەقک و ئتمۆسـفر و 
ــایبتی ئوانی ل الدــکدا  ــومرجی کارەکترەکــانیش، بت ھل

نووردارە و توانـای جـوو دەمننوە، ل ھموو ڕوویکوە س



 

. ، نامنـتوهییـشهستهو ھسوکوتیان، ل ڕووی ڕۆحی و جه
دا جۆرە ڕکكوتنک دژ ب شتک )س خوشک(ل شانۆنامی 

 ل ،یالس(ھھاتووە، )باخی گ واوی کۆتایی پت ک بدا شت
 م لڤانیــا(ب خــا( ،ردەوامک وەکــو خــۆی بمــوو شــتدا ھ

. ھمــوو شــت وەک خــۆی لــ دــتوە(: ا دەــتھروەک ڤانیـ
 لگڵ ئوەیشدا ھموو شتک گۆڕاوە و ھیچ شتکیش ،)١٠٢ل

  . وەک خۆی ل نایتوە
چخف دیمنـی کۆتـایی پردەی چـوارەم و مائـاواییکی 
ــوی  ــی زەنگ ــا کــردووە، دەنگ ــدا ون ل ئتمۆســفرکی غمگین

ـــاواییکردن، دوای ئ ـــامزکردن، مائ وە دەڕۆن و ل ئســـپ، لئ
چــاو ون دەبــن، کارەکترەکــان شــپرزەن، ھســتی مائــاوایی و 

و ئتمۆســـفری دیــــمنک گردنئـــازادکردن، ھمـــوو پکھاتـــه
. دەگرتوە، ھروەک ئوەی مائاوایی ل ھمـوو ژیـان بکرـت

دیمنک بگشتی جۆرە مۆسیقایکی تیـای، ک حیـوار، پیـڤ، 
 و ئتمۆسفرەک پ دەکـات و دیالۆگ و سیمای کارەکترەکان

ــدا برجســتیان دەکــات ــارەکردنوەیکی ھارمۆنی  وا .ل دووب
  !ڕۆیشتن، ڕۆیشتن، ئۆغریان کرد، ڕۆیشتن

 ک ڤنا بینــدرــا ئ ــتیلن ســترۆڤ دەــۆر ئ ئــم (: دوکت
جارکی تر چاومان ب یکتر ناکوتوە، جا بۆی ھیچ ھۆیک 

کمکــیش خولیـای ئــوەم نیـی تــا بیـشارموە، مــن تنـانت 
 ئم قسیی یلنا لوانی جۆرە ،)١٠٠ل. کوتبووە خیاوە

دەرگاکردنوەیک بت بۆ گفتوگۆ، بۆ ئایندەیکی نادیـار، بم 
ئسـترۆڤ وەمــی ئم حیـوارەی یلنــا نـاداتوە، بکــو لبــری 
ئوە باسی ئو کاریگریی خراپ دەکات، ک ئو و مردەکی 

ر ھســــووەب ــانوە ھیــان ب ئــوەیش ھردووکتــان، (. مووی
خککتان تووشی کمترخمی و دەستبتاییکی خۆتان 



 

 ئســـترۆڤ ئو حیـــوارە درـــژەی بم شـــوەی ،)١٠٠ل. کـــرد
ــت ندەھ ــایی پــ مــن دنیــام ئگر ئــوە بمانــایتوە (: کۆت

... منیش سرم تیا دەچوو. ماورانییکی زەبند ڕووی دەدا
جـا بـۆی ئـۆغر . خۆیشتان ب سالمتی دەرندەچوونئوە 

ئسـترۆڤ چنـدە ). ١٠١ل. بکن، کۆمیدیاک کۆتـایی ھـاتووە
 تزە نابو حرگیز ئم ھشاوە، برنجی ڕاکنا سجوانی یل

 ل کیــــدا، کینام فــــیش لخویــــستی، چمــــانگی ی٣٠خۆش 
دا ســــبارەت بم دوا دیــــمنی نــــوان ١٨٩٩ھشــــتی ســــای 

ــپری نــاردووە، دو ــا کنی ــۆ ئۆگ ــا، ک ب ــۆر ئســترۆڤ و یلن کت
ی نامکتانــدا وهمدانــهلســر داوای ئــوە، پل ل وه: (دەــت

دەکم، ک لودا پرسیارکتان سبارەت ب دوادیـمن لنـوان 
ئـوە نووسـیوتان، ک ئسـترۆڤ . ئسترۆڤ و یلنادا، کردووە

 شـیدا مـام لگڵ یلنـا لم دیمندا، وەک پیـاوکی عاشـقی
ــــدە،  ــــدە دبن ــــات، ک ئو ل ھســــت و ســــۆزەکانیدا، ھن دەک

بم . ســـت بـــۆ پووشـــك ببـــاتھروەک ئوەی خنکاوـــک ده
یھ مئ .یواو ھر تھ ! ،ــــای ئســــترۆڤ حزی ل یلن

ی ســرنجی ئوە، بم ل دوا پردەدا ئو جــوانییکی جگــه
ھــیچ ل ــت، کدەزان ل ــای م حزە ســوز نابــت، یلنــا بــۆ ھت

 ھر لم دیـمندا، ئو ب ھمـان تـۆن قـس –چاو بزر دەبت 
ــا  لگڵ ئو دەکــات، ھر وەک ئوەی باســی گرمــای ئفریق

کـا، ك یلنـا مـاچ دهیـهوهب ھـیچ بیرکردنـهبکات، ھاوکات ئو به
ئگر ئســــترۆڤ لم . ئو نازانـــت لبــــری ئوە چــــی بکــــات

دیمندا ب تاو و خرۆش و ھسـتکی قـوووە مـام بکـات، 
 ت، کنوردەی چـــوارەم دەشـــمـــوو پری ھتمۆســـفوە ئئ

ئوەی ڕاســــتی بــــت ) ادەیک خامۆشــــڕخــــۆی ئــــارام و تــــا 
یلنایش عاشقی ئسترۆڤ نیـی، بکـو ئسـترۆڤ ھوـک بـۆ 



 

، ڕزگــاربوون لو ژیــان پــووچگرا و بــزارەی ئوی تیــا دەژی
ی خــۆش دەوــت، ھروەھــا -یلنــا بھــرە و ھــزری ئســترۆڤ

ئو خونی ب ئاســــــوودەیی و بختیــــــاريی مرۆڤــــــایتییوە 
باشـ تـۆ ! تبگ گیانکم مسلک بھرەی(/.../ . دەیبینت

دەزانی بھرە مانای چی؟ یانی بوری، ئازادیی زەین و مودا 
اوە پـشبینيی ئو دارک دەڕون و ھر ل ئـست... فراوانی

ــ و  ــ دەردەچ ــی ل ــر چي ــای ت ــاش ھزار س ــات پ ئوە دەک
کسانی وا . کامرانیی مرۆڤایتی سرەتاتکی لگدا دەکات

  ). ٦٣ل... دەگمنن و پویست خک خۆشیان بون
  

  سمبۆلکان و دابانکی تکنیکی
ــایبت ب چــخف و ئو  وەرچرخــانکی گرنــگ، ک زۆر ت

بکاری دەھنـا، ک ل سـرەتای ئم بشـدا تکنیککی، ئو 
ـــانی پردەی  ـــردووە، ئوەی، ک ل ڕنماییک ـــۆ ک ئاماژەمـــان ب

نخـشیکی ئفریقـا ب دیـوارەکوە (: چوارەمـدا نووسـراوە
 لم ،)٩١ھواسراوە و دیارە کسک نیی پویستی پ بت ل

ڕەوشدا، ئسترۆڤ ل نخشک دەچت پشوە و سـیرکی 
  :ەکات و دەتد

! - دەب ئستا، ئا لم ئفریقای، گرمایکی عجایب بت
ترسناک.  

  ڤینتسکی
ب .وا ب ١٠٦ل. ڕەنگ  

ــانی ئم پردەیدا، نووســراوە  ــک (ھر ل ڕنماییک زفق
دایکی تیخـۆ )٩١ل. ڕیشۆکی دیـاریکراو لھـیچ مانـای ک 

ۆک و نخـشکی ناگرت و بکـاریش ناھنرـت، بم ڕیـش
ڕیــشۆک ســمبۆلی . ئفریقــا، لوــدا وەک ســمبۆلک دانــراون



 

ناســـــرداخـــــستن یـــــان ھسنـــــدکردن، دەرگالبـــــۆ ب  ،دانن
نخــــــشکی ئفریقــــــایش بیرخــــــستنوەیک بــــــۆ بــــــوونی 
مودایکـی تــر، ئامــاژەیک بـۆ دونیــایکی تــر، ک ل دەرەوەی 

. یـــــاوازەوە، ھیئم دونیـــــایوە، ب ھلـــــومرجکی تـــــر و ج
ی لسـر لهلوپهچخف بم شوازە، بم وردەکاری و بم که

شــانۆک دایــدەنت، جــۆرە ڕــژەییک ب خــودی دیــمنک، یــان 
ھر ئم . ھیچ شـتک ڕەھـا نیـی. ڕەوشی دیمنک دەبخشت

دیــــمن کــــورت بو نخــــشیوە، ئتمۆســــفرە گــــشتییکی 
 ل ھمـان ئو نـامیدا، ک گۆرکی. دیمن گورەک دەگۆڕت

ــردووە، ســبارەت بم نخــشیی  ــان بــۆ ک لوەوبر ئاماژەم
"  خا ڤانیا"ل دوایمین پردەی : (ئفریقا، لم دیمندا دەت

ـــژ ل بردەم  کی  درـــدەنگیی ـــاش ب ـــۆر ئســـترۆڤ پ ک دوکت
مـن ... نخشکی ئفریقادا دەوەستت و باسی گرمـا دەکـات،

 لرزیــن، ل سرســامبوونم ب بھــرەی ئــوەوە و گیــانم کوت
لتاو خکی، بۆ ئو ژیان بەنگ و کولمرگییی ئم تیایدا 

ئای چند جـوان ئـوە ل ناخمـان دەسـرەونن و چنـد . دەژیين
  !).چاکیش دەیپکن

ــک -برلوەی ئســترۆڤ کــا پ ــاوایی بکــات، مارین یــش مائ
، ئسـترۆڤ ببـ ئوەی ڤۆدکا و پارچیک نانی بـۆ دەھنـت

 وە و دەڕوات، ســــۆنیا بدەخــــوات بخــــوات، ڤۆدکــــاک کنــــان
مــــۆمکوە دوای دەکوــــت، ســــرلنوێ گومــــان ل دەنگــــی 

جـارکی . زەنگو دەبتوە، ک ھـدی ھـدی دووردەکوـتوە
ئویـــش کوت ڕێ (تـــر لســـر زمـــانی مارینـــاوە دەگوترـــت 

دەگڕــتوە و لســر ، سـۆنیا ب مــۆمکی دەسـتیوە )١٠٧ل
  ...) ڕۆیشت(مزەک دایدەنت و دەت 



 

لم دوا دیمندا، ئوەی نیازی ڕۆیـشتنی ھبـوو، دەڕوات، 
ــشن و . ئوانی دەشــمننوە، مــاونتوە ــا و ســۆنیا دادەنی ڤانی

ـــسووله ـــا ڤاســـیلڤنا دەکون حـــساب و نووســـینی پ کـــان، ماری
ارینــا خریکــی شــتک ل پراوــزی نامیلککیــدا دەنووســت، م

. گــــۆرەویچنین و تیلگــــین ب نرمــــی گیتــــارەکی دەژەنـــــت
ئم . دیمنک ب سـانایی ئـاوودەی ھسـت و سـۆزمان دەبـت

برجســتی : دیــمن، یکــک ل دیــمن ســختکانی چــخف
دیمنکـــــی وا، دوور ل ورووژانـــــدنکی نگتیڤـــــی ھســـــت و 

لنـوان ئم دوا سۆزەکانمانوە و ھـشتنوەی مودایکـی تـر 
چرکساتی پردەی چوارەم و بینراندا، ل ڕووی کردەیـی و 
ـــسۆرەکان  ـــۆ ئکـــتر و ڕیژی ـــشی ب ک ـــش ـــراکتیکوە، ھمی پ

  . دروست کردووە
دا کــش و ئاســتنگکانی بردەوم -چــخف ل خــا ڤانیــا

کســـــانی بھرەمنـــــد دەخـــــات ڕوو، ئو کســـــانی ھـــــزری 
وپو ب یتییــــــــان ھنــــــــاوی مرۆڤایپ وە لــــــــسۆزیی ڕی د

 شر کسب وەین، ئامانجیان ئکدا کار دەکئاسوودەیی خ
و گرفتکـــــانی خکـــــی ســـــادە و ھژاردا زاڵ بـــــن؛ دوکتـــــۆر 

بم . ئسترۆڤ، خـا ڤانیـا و سـۆنیا نمـوونی ئم کسـانن
ھوکانیــــــان ھمیــــــش ســــــرناگرت، لبر ئوەی ئوانی 

 ژیانیـان بدەسـتوەی، کســانی جـوی کـۆمگ و سیــستمی
ن، ک ب تواوی ل خۆیـــــان -وەک پۆفیـــــسۆر ســـــریبریکۆڤ

ڕازین، بۆ بکـۆیلکردنی کـۆمڵ کـار دەکن، دوای بیـستوپنج 
ــــاری  ــــاو ک ــــان(ســــایش ل بن ــــان ) داھن ــــت ھیچی ودەردەک

  . نکردووە و تنھا بلقی سر ئاو بوون
  
  



 

  دوا منلۆژ و ڕاڤیکی دینی 
کی سۆنیا لم کۆتایی پردەی چـوارەمدا، شـان منلۆژە

ـــت؛  نـــک دەھ یـــش پکای دەقکـــو ت شـــم بی ئکگـــرنگ
ــۆ  ــاژە ب ــا بکــات، ئویــش ئام ــی ڤانی ســۆنیا ھوڵ دەدات دنوای
ئوە دەکات، ک چندە ژیان سخت، سـۆنیا لم ڕەوشـدا بم 

یـانی ئـم، خـا ڤانیـا، ژ(شوەی وەمی خا ڤانیـا دەداتوە 
ندان ڕۆژی ل ژمـاردن نھـاتوو، چنـدان چه. خۆمان دەژین

 چارەنووسـی سـۆنیا و ،)١٠٧ئوارەی دوورودرـژ دەژیـن؛ ل
ب (خا ڤانیـا ئوەی، ک ب بردەوامـی کـار بـکن، کـار بـکن 

 ڕین، کدەپی ژیاندا توانو تاقیکردنژەوە بکی درپشووی
پیریـشدا چارەنووس بۆی دەستنیشان کردووین، ت ت لنان

 سۆنیا تنھا دنوایی و ڕووناکییک ،)١٠٧ل. سرەوتمان نابت
ژیانکی (ھبت، لودیو سنوورەکانی ژیانوە دەیبینت، لودا 

ب ( لو ژیانی ترەوە )ڕۆشن و قشنگ و پ جوانی دەبینین
ھستکی پ نیـانی و بـزەی سـر لـوەوە ئـاوڕ لم ئـش و 

سـۆنیا ، )ەدەیـنوە و ئیتـر دەحویـنوەئازارەی ئستامان د
ـــت خـــوارەوە، لو ڕەوشـــدا  ـــدا ڕۆدەچ ـــی خۆی بنـــو دەروون

ـــو ســـنوورەکانی واقـــیعوە بدی دەکـــات، یـــهتریـــسکه ك لودی
ھستکی قووی دینيی ال دروست دەبت، ک ژیانکی تری لم 

  . ژیان خۆشتریان پ دەبخشت
ی خـا ڤانیـایش، بم چخف ن بر ل خا ڤانیا و ن دوا

ـــان  ـــک، ی ـــیچ دەق ـــۆ ھ ـــا ب ـــی ڕەھ شـــوەی چارەســـرکی دیني
دیمنکــی تــری نکــردووە؛ بکــو چــخف ھمیــش ھزرکــی 
. نرنيی بۆ دین ھبووە و ھرگیز دینی ب چارەسر نزانیوە

لوانی ئمیـش پوەنــديی ب ژیــانی منــدايی خــۆیوە ھبــت، 
نی ناچــار دەکــرد، ل کۆرســی ک بــاوکی ب زۆر خــۆی و براکــا



 

کلساکاندا بشدار بن و گۆرانی و سروودی دینيی پـ ئزبر 
  . دەکردن

ھرسـ کـارەکترە سـرەکییکی خـا ڤانیـا ڕادەکن بــۆ 
؛ سـتیان داوهدهه، لـوهکاتـهبـووی شـتکیان بـۆ دهرهقهشتک، که

 ســترۆڤ لوە، ئتــاردا دەشــار ــی ک ــا خــۆی ل بردەوامي ڤانی
ئوەی . دەربستی و نبوونی ئندـشدا، سـۆنیایش ل دینـداب

ل دوا دیمنـــی پردەی چوارەمیـــشدا گـــرنگ، ل ھمـــان کاتـــدا 
، وەک ســ ھــی یــهزۆر سختیــش، ئوەی، ئم ســ ئاڕاســته

ئمیـــش کـــارە . تریـــب، ل نمایـــش شـــانۆییکاندا، دەربـــکون
  . سخت و گرنگکی ڕیژیسۆر و ئکترە

  
. دیمنی خا ڤانیا، کۆتـایی؛ کۆتـاییکی تواوی دەقکدوا 

دا، دوا -ل دوا دیمنی نورەس، سـ خوشـک و بـاخی گـالس
 ــــش ب ــــالکتیکی ھی؛ ئوەی ــــمن جــــۆرە کرانوەیکــــی دی دی
ــــۆ ئوەی،  ــــتوە ب ڕــــان دەگ بۆچــــوونی زۆربی ڕەخنگرەک
 ی پرۆســــــشــــــگ ــــــشتا لڤانیــــــادا، ھ خــــــا ف لخچــــــ

کریییشتھونگو ن و دونیا تازەووهیداین ی  تنراوەکداھ
دا ھیتـی -ئو بۆچوون و دیـدەی چـخف ل نورەس. خۆی

ــــدا، ک ل -و ل دوای نورەس ەوە گشــــی بو دیــــدەی خۆی
ــان داوەتوە و دەگن -ســ خوشــک و بــاخی گــالس دا ڕەنگی

ـــادا، ب تواوی گشـــی  ـــشتا ل خـــا ڤانی ـــک، ھ ئاســـتی ترۆپ
  . دووەنکر
  
  
  
  



 

  
  
  

  
  

  بشى ششم
  س خوشک

  درامایک و خای بر ل کۆتایی
  

 
  

  ستانیسالڤسکی ل ڕۆی ڤرشینیین ل شانۆی ھونری مۆسکۆ



 



 

 ــان ل شــانۆی ھــونری مۆســکۆ، دوای ســرکوتن گورەکانی
یـان -دا، چـخف)نورەس و خا ڤانیا(شانۆنامکانی چخف 

ــان دەز ــرا ب شانۆنامنووســی خۆی ــی، ھر لبر ئوە ندەک ان
ـــیچ دەقکـــی چـــخف لخـــۆ  وەرزی ســـانی شـــانۆکیان، ھ

ــانگی ھشــتی . نگرــت ــۆ ئم مبســت ل م ــسکی ب ستانیسالڤ
دا بتــایبتی ســردانی چــخف ل یاتــا دەکــات و ١٩٠٠ســای 

ـــــۆ وەرزی  ـــــت، ک ئوان، ب وەربگر ـــــ دەیوـــــت گفتکـــــی ل
چـاوەڕوانی دەقکـی تـازەی سیمی شـانۆکیان ) پورتواریڕ(

چخف پیمان دەدات ب ستانیسالڤسکی، ک تا کۆتـایی . ئون
  . مانگی نۆ ئو دەقی ب دەستیوەیتی، تواوی بکات

چخف ل کاتی بیرکردنوە ل دەقک و نووسینیدا، پردە 
ــــــــار و ئو  ــــــــان و پرۆســــــــی ک لســــــــر زۆر ل ھنگاوەک

ــــدەما ــــن، ھ ــــوون ل ئاســــتنگانی تووشــــی دەب ــــۆ نم ت، ب
دا، ک بـۆ ئۆگـا ١٩٠٠نامیکی چواردەی مانگی ھشتی سای 

ــــت ــــاردووە، دە ــــپری ن ــــشنامیک : (/.../ کنی ــــت نمای ودەم
ـــی، شـــق ـــشنام نی ـــت؟ نمای ـــوا دەکی یک ییوپقبنووســـم، ب

ڕەنگ ھر نتـوانم بردەوام . گلک کارەکتری تیای. بۆخۆی
ــنم  بھ ــ ــدا، ک ھر چــوار .).) (..بــم و وازی ل ــامیکی تری ل ن

ـــــاردووە، دەـــــت ـــــپری ن ـــــۆ ئۆگـــــا کنی ـــــر ب : (/.../ ڕۆژ دوات
مــشکمدا گ بـــووە و برەوپــش دەچـــت، نمایــشنامک لـــه

ھر ئوەنـــدە پڕە . تنیـــا ئوەی مـــاوە بـــیخم ســـر کـــاغز
کـــــاغزکی ســــــپی بگــــــرم دەســــــت، ســــــروگوی کرــــــک 

دەچوو ئاسان بت سر کاغز و ل سرەتاوە پ. دەردەکوت
  ).نازانم دواییکی چۆن دەبت

ھرچندە چخف بنـی ب ستانیسالڤـسکی دابـوو، ک تـا 
 ــت، لواو ناکرم بــۆی تواو بکــات، بی تکمــانگی نــۆ دەق



 

ــــــارام  ــــــ ئ ــــــرۆڤیچ، بب ــــــسکی و نمی مۆســــــکۆیش ستانیسالڤ
ۆی چاوەڕوانیـــان دەکـــرد، ئیتـــر ھـــیچ وەرزکـــی شـــانۆیی شـــان
  . ھونری مۆسکۆ بب دەقکی تازەی چخف محاڵ بوو

ەوە، -ی ئۆگــا کنیــپرستانیسالڤــسکی و نمیــرۆڤیچ ل ڕگــه
 وە، کنردەوام ئاگـــــاداری دەکن و بف دەکخچـــــ زۆر ل

ـــخف ـــاوەڕوانن، چ ـــامیکی تریـــدا، ک ل -ئوان چ یـــش ل ن
بـارەی ل: (ی نووسـیوە، دەـت-پانزەی مـانگی نـۆدا بـۆ کنیـپر

شانۆنامکوە دەبت بم، ک زوو یان درەنگ تواوی دەکم، 
 ـت، وەلـردا بمبر یـان نـۆڤر یان ئۆکتۆبمبپتس ل ڕەنگ
تواوکردنــی بــۆ ئم وەرزەی شــانۆ، ھــشتا نــاتوانم ھــیچ بــم، 
 وانچکی پــیــاروە بــن ــوون ئــازیزەکم، ڕەنــگ الی م میم

ـــت، لبر ئوەی یکم لو بروەک ھـــت و ھ بواو نت یان
خـــۆش بکــــات،  ئـــستا لســـر مـــزەکم ڕاکــــشابت و جگـــه

چـوار ! اتی پرۆڤکردنـدا ئامـادە بـمدووەمیش دەبت خـۆم ل کـ
ــاکبیر، لگڵ  ڕۆــی زۆر گرنگــی ژن، چــوار ژنــی گنجــی ڕوون

، بم "ستانیسالڤـسکی"ھموو ڕزکمـدا بـۆ ھسـت و ھۆشـی 
ــــت خــــۆم نیمچچــــاودرییکی دەب. نــــاتوانم بیــــدەم دەســــتی

ــکم ــرۆڤکی ب تواو دەکــات، ) ســ خوشــک(چــخف (...).) پ
نــامیک بــۆ گــۆرکی دەنرــت و باســی ئم دەق تــازەیی بــۆ 

ەوە "س خوشک"زۆر زەحمتم ب نووسینی : (دەکات و دەت
 دەبــوای ،ــای ــاوانی ژنــی تی کــشا، چــونک ســ کــارەکتر و پ

ــان خســت و تای ــارەکتری خۆیــان ھریککی ــدی و ک بتمن
ڕووداوەکـــان ل . ھبـــوای، ھرســـکیان کیـــژی یک ژەنڕاـــن

شارۆچکیکی دەڤرکی وەکـو پرمـدا دەردەکون، سـربازان 
  ...)تۆپخانیکی لی. ناوچکیان داگیر کردووە



 

ب پـنج سـاڵ دوای شـانۆنامی ) سـ خوشـک(شانۆنامی 
. ھـونری مۆسـکۆ نووسـراوەبتایبتی بۆ شـانۆی ) خا ڤانیا(

چخف لم قۆناغی ژیانیـدا، ب قـووی ل واقیعـی ڕووسـیا و 
نھنییکـــانی ژیـــانی کـــۆمیتيی دەکـــۆییوە، ئم واقـــیعیش 
برەو گۆڕانکـــــاريی بنڕەتـــــی دەڕۆیـــــشت و ڕەوتـــــی ژیـــــانی 
کۆمیتی شتی تازەی ب خۆوە دەدی؛ بزاوتی کۆمیتی و 

یکی جیـــاوازی ئاشـــکرای پـــوە ڕەوتـــی ژیـــانی خکـــی گشـــ
ـــۆمیتی لســـر ئاســـتی  ـــا ھۆشـــیاريی ک ـــاربوو، ھروەھ دی

ــــــوو ــــــشکوتندا ب پ سیاســــــی ل . ــــــی ل ــــــانیش ب ڕوون ئم
  . دا ڕەنگیان داوەتوە)س خوشک(شانۆنامی 

  
  یکم خوندنوە ل مۆسکۆ

چخف ل دەوروبری بیستی مانگی دە، ب ڕەشنووسکی 
وە دـــــت بــــــۆ مۆســـــکۆ؛ دەقک بــــــۆ تواوکـــــراوی دەقکی

، ک ب وهخونتـــهئکترەکـــانی شـــانۆی ھـــونری مۆســـکۆ ده
. حپســان و بــدەنگییکی گومانــاوییوە پــشوازيی لــ دەکن

ئۆگا کنیپر، ک خۆی ئامادەی ئم چرکسات و خونـدنوەی 
ــووە، ل یاداشــتکانیدا، بم شــوەی باســی ئو ڕۆژە  دەقک ب

 ف دەکات، کخخوشک(چ ری مۆسـکۆ ) سشانۆی ھـون ل
س (ک نووسری خۆشویستمان، شانۆنامی : (وهخونتهده

ـــــۆ ئکـــــتر و دەر)خوشـــــک ـــــان خونـــــدەوە، ک ی ب ھنرەک
ــــــدەنگییکی  مــــــان دەکــــــرد، بکی زۆر بــــــوو چاوەڕمــــــاوەی

چــــــــخف . سرســــــــامکر ھمــــــــوو ئو نــــــــاوەی داگــــــــرت
ـــــک ب زەردەخنیکـــــی بدەســـــتانی کـــــرد، ـــــد جار  چن

ھنـدک . ھسـتا و کوت پیاسـ. تووڕەییوە کۆکی لـ ھـات
ئم ھی گشتيی و نمایشنام "باری سرنجمان گوێ ل بوو 



 

ئم . کارەکترەکـانی واقیعـی نـین... نیی، ئم بۆ نواندن نابت
  .") چند ئاماژەیک و ھیچی تر

چــــــخف ل مۆســــــکۆ چــــــاو ب دوو پردەی ســــــرەتای 
ل فرەنسا ) نیس(پاشان دەچت بۆ . انۆنامکدا دەگتوەش

چخف . و لووە بۆ ئیتالیا تا پاشماوەکی لوێ تواو بکات
 سرلنوێ ب دەقکیدا دەچـتوە و ب وردی و چـی کـاری

پردەی ســـ و چواریـــان بـــۆ  تیـــا دەکـــاتوە، پـــاش مـــاوەیک
ان ل شـانۆی یش لگڵ ئکترەک-ستانیسالڤسکی. دەنرتوە

  .ھونری مۆسکۆ، دەکون پرۆڤکردن
  

  سرووش و مۆتیڤکان
چــــــــخف سرووشــــــــی ئم دەق و ئو شــــــــارۆچکیی 
ــــــــــدا ڕوو دەدات، ل شــــــــــارۆچکیکوە  ــــــــــانی ت ڕووداوەک
 ـک لکمۆسـکۆوە و ی بـووە لندە دوور نھ وەرگرتووە، ک
براکانی لوێ مامۆستا بووە؛ خۆیشی وەک پزیـشک ل یکـک 

وە کاری کـردووە و لیم شارۆچکی نزیک بووە لو ناوچان
ـــردووە ـــراکی ک لم شـــارە بچـــووکدا . زوو زوو ســـردانی ب

، ک چــخف بــۆ ونــاکردنی کــارەکترە بــووهك ھــهیــهتۆپخانــه
یادەوەری و . سرباز و ئفسرەکانی سوودی ل وەرگرتووە

خونی س خوشککیش ب گڕانوەیان بۆ مۆسـکۆ، ھسـت 
و ســــۆزی چــــخف خــــۆیتی، ک ل یاتــــا دانیــــشتبوو و ئم 

دەقی دەنووســــی، ئو ھســــتی دەکــــرد ل دونیــــا دابــــاوە و  
 روەھـا لشانۆوە، ھ وە، دوورە لیکویستخۆش دوورە ل

ل . ناوەندە ئدەبی و کولتوورییکوە، یاتا بۆ ئو دۆزەخ بوو
دۆزەخی بشــــکی زۆری نامکانیــــدا باســــی ئم تنھــــایی و 

: یاتای کردووە، بۆ نموون ل نامیکیدا بۆ ئۆگا کنیپر دەت



 

ئاه ئکترە ئـازیزەکم، کی یکـدی دەبینـین؟ ژیـان ببـ تـۆ (
فریام "ھند بزراوە، ک ھر ئوەندەت زانی ھاوارم ل ھستا 

من پویستم ب بینـین و ڕوانینـی ژیـان، ھـیچ شـتک ل " بکون
خوازیـارم ل مۆسـکۆ بـژیم، ک (...) اناکشت یاتادا سرنجم ڕ

لوێ دەبم دەموت سفر بـۆ کـریم یـان بـۆ دەرەوەی وت 
  ).بکم و خون ببینم

  
  یکم نمایشی س خوشک

ری دا شــانۆی ھونــه١٩٠١ری ســای ی مــانگی یــانیوه٣١لــه 
ف کن، چخـهش دهپـشکه) س خوشـک(ی مۆسکۆ، شانۆنامه

گرامکـی لـهبۆ یاتا و ھـیچ تـه وهڕتهگهده تالیاوهئیدا لهم کاتهله
ــه ــات، ئــهدهب ــهســت ناگ ــهم ــهف دهچخــهیــش وا ل ــت، کــهیــهگ ن 

ســت دهوتنــی بــهرکــهمۆســکۆ ســهلــه) ســ خوشــک(ی شــانۆنامه
ـــه ـــاوهن ـــهچخـــه. ھن ـــا ب ـــهف ت ـــه ت ـــاوهواوی ل ـــانگی ن ڕاســـتی م

ی کــهشــانۆنامه نــت، کـهبــۆ یاتـا، نازاوهڕتــهگـهریــدا، دهفبریـوه
دا م ســاهر لــهھــه. ســت ھنــاوهدهی بــهورهوتنکــی گــهرکــهســه

نـد مـاوهر زهڵ ئۆلگـا کینپـهگـهدات و لهواوی خۆی دهبیاری ته
  .چتو خراپتر دهرهندروستیی بهم باری تهگت، بهده

: دەـت) شانۆی ھـونر(فالدیمیر نمیرۆڤیچ ل یاداشتکانیدا 
ل ھردوو ڕووی بتوانــــــایی و بلیمتیــــــی " ســـــ خوشــــــک("

ـــــــــژی  ـــــــــی ئکترەکـــــــــان و ھروەھـــــــــا ل ڕووی ڕی گرووپ
یــشوە، بــووە باشــترین نمایــشکانی شــانۆی -ستانیسالڤــسکی

ــــریکوە، ب ھمــــان . ھــــونری مۆســــکۆ ئم دەق ل ڕووی لی
ب ) سـ خوشـک(قووڵ نبوو؛ لبری ئوە " نورەس"شوەی 

ئم جگ .  جوانی شاکاران نووسرا بووھستکی ساتوەختی
لوەی چـــخف لم دەقیـــدا شـــتکی کردبـــوو، ک ڕەخنگـــرە 



 

ــد دایاندەپۆســی، ئوە  ــان ب شــوەیکی تون شــانۆیی زیرەکک
. دەقکی بۆ کۆمـک ئکـتری دیـاریکراو نووسـی بـوو: بوو

چخف، ئگر بۆمان ھبـت وا بـن، سـایکۆلۆژکی شـانۆیی 
، ب سـلیق و توانـاوە توانـا ھـونرییکی گـرووپ گورە بوو

گنجکمـــــانی بـــــۆ دەقکی کۆکردبـــــووەوە، ل تۆـــــشبرە 
ئدەبییکیدا ئو ونـانی ھبژاردبـوو، ک کم و زۆر نزیـک 

ـــانوە ـــا ھونرییکانی ـــوون ل توان ـــدەرکی . ب ـــش یارمتی ئمی
کورە بوو بۆ گرووپوەی دووپ-ستانیسالڤسکی) گات یش ئ

ــــردووه ــــوە ب ) ســــ خوشــــک(توە، ک شــــانۆنامی ک وانلل
ماناکان، ب شوەیک ئگر ھزارەھا جـاریش نمـایش بکرـت، 

  . ئوە ل ھموو نمایشکدا مانایکی تازەی تیا دەدۆزرتوە
لم نمایـــشی شـــانۆی ھـــونری مۆســـکۆدا، ئۆگـــا کنیـــپر 

ڕۆــی ڕۆــی ماشــا، ستانیسالڤــسکی ڤرشــینین و مایرھۆــدیش 
  . بارۆن توزینباخ، دەبینت

  
  گمی دەست و ڕەوتی ڕووداوەکان

 م دەقخوشــــک(ناونیــــشانی ئ رەتاوە ) ســــســـــ ر لھ
ئوەمان پ دەت، ک ئم دەقک نیی کارەکترکی سرەکی 
. لخۆ بگرت، بکو چندان کـارەکتر ڕۆـی سـرەکی دەبیـنن

اشـا و ئیرینــا، ک ئۆلگــا، م: ڕووداوەکـانیش باسـی ســ خوشـک
ســتی دهشــارکی دوورهنــدری لــهیــان ئــهڵ براکــهگــهلــه وهپکــه

شــکر رلـهراڵ و سـهنـهک ژهی باوکیـان وهوهبچووکـدا، دوای ئـه
ئــستا . ژیــن، دەکــاتوێ، دهبــۆ ئــه وهتــهگــوزراوه مۆســکۆوهلــه

ک و ھـــیچ شـــتک وه ســـاک مـــردووه) پـــرۆزۆرۆڤ(باوکیــان 
 بتایبتی جاران ئم خزان ل چقی پوەندی و ،ماوهخۆی نه

ی ڕگهرهسهله یهوادهو خانهڕووداوەکاندا دەبن، بم ئستا ئه



 

لگڵ ئوەیــشدا ھـشتا ھنـدک پاشــماوەی . جمـاونژیانـدا بـه
ر و فـــــــسهئم ســـــــوپای ھر ب ماکیـــــــانوە دیـــــــارە، ئـــــــه

ـــازهســـه ـــان دهکـــان ســـهرب ـــاکـــهردانی ـــ دەکن و ژیانی ن ل ن پ
شــیان زیــاتر و براکــه و ســ خوشــکهکــی تــر ئــهوە بیــرەوەری،

عشقکی ڕاستقین بدۆزنوە، ژیانیـان  ن، کهکهدە وهباسی ئه
وێ ژیانیـان نوێ و لـهرلهبۆ مۆسکۆ تا سه وهڕنهبگۆڕن و بگه

ـــــهده ـــــ بک ـــــهســـــت پ ـــــاین دی. وهن ـــــانیش ن ئو . ئم خون
وبری ئم ســ خوشـــکدا دەژیــن، دـــن پیاوانیــشی ل دەور

 ک لوەیشــــ موویــــان بون، ھریــــان دەکوە و بــــان ژیانی
 ــــــۆتیڤ ــــــانییکی ئو م ــــــزن، قورب ھســــــانی بوەکان کشــــــ
. چخفیین، ک ب ئارەزوو و ویستی خۆیان ب ئازادی نـاژین

ــه کــه ــائ ــدری براشــیان ناتالی ــت و دهدەن ــهخواز ــاو  وهیگوزت ن
  . گۆڕدرتواوی دهتهبه  کس خوشکریانی ھهکه، ژماه

ناتالیــا ســـرەتا بـــرای ســ خوشـــکک دەبـــات، دوای ئوە 
ـــان ـــشدا ھمـــوو ژیانی ناتالیـــا ســـمبۆلی . ماکیـــان و ل کۆتایی

دەســــت و ھژمــــوونکی گورەی بســــر ڕووداوەکــــان و 
یوە ھـــان ـــه. چارەنووســـی کارەکترەک ـــارهئ ـــدری پ ـــان ن کانی

متـــــر و تیـــــان کـــــهســـــهکانیـــــشی دهنـــــت و خوشـــــکهدۆڕده
نـــدریان ی ئـــهوهڕووبوونـــهو توانـــای ڕووبـــهوە بـــتدەمتـــرکــه

سـ خوشـکک لو بـوایدان، ک ئوان بـۆ ژیـانکی . نامنت
ـــا بیـــست و  ـــستوھشت، ئیرین ـــاون؛ ئۆلگـــا تمنـــی بی تـــر خوق
ــشتا گنجــن،  کیان ھرســو ھ ــان ــچ ناونجییکی ماشــایش ک

کی قووڵ بوەیش ژیانی خۆیان ڕازی نین و ب م ھیچیان ل
  . ھست ب پژارەی ژیان دەکن

ئۆلگا مامۆسـتای، لو بـوایدای، ئگر شـووی بکـردای و 
 ختیـارتر دەبـوو، ماشـا شـووی بزۆر ب ،ی خۆیـدا بـوایما ل



 

مامۆستایک کردووە، ک ڕۆژک ل ڕۆژان لو بوایدا بـووە 
ـــردەکی  م ،یانـــاوی شـــارەک ـــرین پی ھۆشـــیارترین و زیرەکت

. ئــستا ناتوانــت چیتــر برگی دەبنگــی و گلتیــی ئو بگرــت
 ویـــستـــت پگـــراف کـــار دەکـــات و دەلدەزگـــای ت ئیرینــا ل
ھمــوو مرۆڤــک کــار بکــات، بم کــارەکی خــۆی ل دەزگــای 

کۆمک سرباز . تلگراف سرنجی ڕاناکشت و بزارە لی
 بردەوامی دیدەنییان دەکن، ھرچندە ئم کـارەکتران ب ب

جلــــوبرگ ســـــربازییکانیانوە لیک دەچـــــن، بم ل زۆر 
بـارۆن توزینبـاخ، وەک ئیرینـا خون بوەوە . ڕووەوە جیاوازن

 ل دایوایــــ ــــات، ســــلیۆنی لو ب ــــرۆڤ کــــار بک ــــت، م دەبین
، ھمــــان لرمۆنتــــۆڤ دەچــــت، بم ئاســــتی ھۆشــــیاریی ئو

ـــــانکی  ـــــی، ڤرشـــــینین، ک ل ژی ـــــۆڤ نی ھۆشـــــیاریی لرمۆنت
ی نــیمچکمواردا گیـری خـواردووە و ژنرگیریی نـاھھاوسـ 

شتک، باسی ئو دونیای دەکات، ک دوای دووسد سای تـر 
ند خۆشچ.  

کـردنوەی نائـارامی و   ل بـویهناتالیا نموونیکی دانسقه
ل ) ھوممــــل(ەک کــــارەکتری پــــشوی و تمکــــی ڕەشــــدا، و

و دا خــونمژه -ی سـتریندبرگ)سـۆناتای تارمــایی(شـانۆنامی 
چکرەیکی نخـوازراوە، ک لنـو کش و ژینگیکـی باشـدا 
گش دەکـات، سرکوتنیـشی ل کۆتاییـدا، سـرکوتنی ھـزی 

ناتالیـــا، الین و دونیــا تونـــدوتیژ و بــ زانـــست و بـــ . شــڕە
ئنـدریی ل پردەی . کان برجست دەکاتکولتوور و ب بھا

ژنکم ڕکوپـــک و (: چوارەمــدا، ســبارەت ب ناتالیـــا دەــت
 نمـــوو الیم ھڵ ئگم لب ،زەیـــیبرز و بڕەوشـــتب
ــاتوە و  ــدای، ک ل ڕادەی کم دەک کی تــشدا، شــت چاکانی



 

ب ! دەیگینت پلی گیـانلبرکی بچـووک و کـور و زبـر
  ).١٥٥ل. ژنکم مرۆڤ نییکورتی 

ھرچنــدە شــتگلکی زۆر لم دەقدا، وەکــو ڕووداو، ڕوو 
ادات، بم ھکـــــــی نادیــــــاری ڕووداوگلـــــــک، بوپری نــــــ

ــی دەقکدا دەجــوونوە، ئم  ــارییوە ل ڕۆنــانی درام وردەک
ھیش ناتالیای، ک ب شـوەیکی نخـشبۆدانراو ب پالنکـی 
بھز، بب گودان ھیچ شتک، بنماکی پرۆزۆرۆڤ ھدی 

 دەیانکـات کمـا ت و لنـک دەشـکدی تم . دەرەوەھر لھ
ڕووەیشوە دەتـوانین بـن، ک ڕووداوەکـان ل ڕووی دەرەوە 

ــه ــی ت ــشدا، وەک دوو ھ ــب وانو ل ناوەوەی ــا : ری ئوەی ناتالی
دەیکــات، کردارکــی نــاوەکی و شــاراوە و نادیــارە، خراپبــوونی 
ڕەوشــــی ژیــــانی ســــ خوشــــککیش، ل ژیــــنگ و مــــاکی 

ــدا، ئو کــردارەی ل ڕووکــار ــارە و لنــو خۆیان ی دەرەوەدا دی
ل ھردوو بارەکیشدا، ملمالن . ڕووداوەکاندا ڕەنگ دەداتوە

بــابتی ســرەکی و ) بــازاڕی(لنــوان کولتــوور و نــاکولتووردا 
ئمیش ھر ل سرەتای دەقکوە . نمایش/ناوەندگرای دەق

دەبینــین، ســ خوشــکک گوزارشــت ل ئــستایان و یــادەوریی 
دەکن؛ بتـایبتی ئم خـزان ھموویـان خونـدنی ڕابردوویان 

برزیان تواو کـردووە و کسـانکی ڕۆشـنبیر و خونـدەوارن 
  . و بر ل دە ساڵ ل مۆسکۆوە بۆ ئم شارە بچووک ھاتوون

  
  یکی تر بۆ ژیانڕگه

چخف ئوەمان پیشان دەدات، ک چۆن ئم خزان، دوای 
اوە خۆیـــان لو ژیـــنگ و مردنـــی باوکیـــان، ھوـــی ئوەیـــان د

ئۆلگــا ب وانگــوتنوە ل یکــک ل : کشــ تــازەیدا بگــونجنن
 ،ککی نـاوچمامۆسـتای شـووکردن ب کاندا، ماشا بقوتابخان



 

 ی بنـــــدرـــــک و ئنـــــد جـــــۆرە کارگـــــۆڕینی چ ئیرینـــــا ب
ھاوســـــــرگیری لگڵ ناتالیـــــــا و کـــــــارکردن ل کـــــــۆمیتی 

تیی گونــدەکان، برایــوەبڕم ھــهبمــوو ئنــهم ھو ننــاگ 
ـــنن ـــک و نووشوســـتی دەھ نجامـــیچ ئ ـــارە . ھ ـــک ل ھۆک کی

گرنگکـانیش ئوەی، ک ئم خــزان ژیـانی ئــستایان ب جــۆرە 
دوورخــستنوەیک، ببــ ویــستی خۆیــان دەزانــن، لبر ئوە 
لنوان دڕاوک و یادەوەری بۆ ڕابردوو و ئستایکی بـزار 

لم شارە بچووک ناخۆشدا، بب ئوەی بتوانن و دگرانییان 
  . ھیچ ھنگاوک بنن، گیریان خواردووە

ـــه) ماشـــا(ئگر  ـــری ل ڕگ ـــدییکی ت ـــک و پوەن ازی ئام
دەرەوەی ژیـــانی ھاوســـرگیرییوە بیوـــت ھناســـیکی تـــر 

ھوـــی ئوە ) ئیرینـــا(بـــدات، ک ســـرکوتوویش نابـــت، ئوە 
 کـــــارەکی بــــدۆزتوە، ھروەھـــــا دەدات ئترناتیڤــــک بــــۆ

ھاودەمکی ڕۆحییش ھبژرت، ھرچندە خۆشیـشی ناوـت، 
ئیرینـا بـوای . بتایبتی، ک دەیوت شـوو ب توزینبـاخ بکـات

ب کـــــارکردنیش نامنـــــت، بـــــۆ نمـــــوون، ک ل نووســـــینگی 
ـــزاری دەبـــت ـــردن، تووشـــی ب ـــار ک ـــت ک وـــراف دەک . تلگ

ە بچـووکدا ھـیچ مانـا و پیـامکی کارکردن لم نـاوچ و شـار
  . گوھری نامنت

ناتالیــــا، ل پردەی یکمــــدا دیــــدەنیی ســــ خوشــــکک و 
 ـشوازیی لـوە پـدانگرنگیپ وان بی برایـان دەکـات، ئنـدرئ
ناکن و ئۆلگا گات ب ستایلی جلوبرگ و پشتن سوزەکی 

ل پردەی ) ٧٠ل! ھر لبر ئوەی لت نای و سیرە(دەکات 
ـــدری کـــردووە و  ـــا ھاوســـرگیریی لگڵ ئن دووھمـــدا ناتالی

ت مـاکوە، دوای ئوە و تــا کۆتـایی پردەی چــوارەم ھـاتووه
ناتالیـا تنھـا ھمـوو . دەسـتی گرتـووە بسـر ھمـوو مـاکدا



 

ەوە نابـات، بکـو ب -ی ئنـدریپارەکانی ئم خزان، ل ڕگـه
ـــــانی شـــــانۆ ـــــی ڕووداوەک نامکیش ســـــرقای ئوەی درژای

ئنــــــــــدامکانی ئم خــــــــــزان لم ژوورەوە بــــــــــۆ ئو ژوور 
ـــات دەرەوە ـــدا، ب تواوی دەیانک ـــا ل کۆتایی ـــوزتوە ت ل . بگ

لشــی (/.../ : ســرەتای پردەی دووھمــدا ب ئنــدری دەــت
بۆبیک ساردە، ترسم ل نیشتووە، ڕەنگ ژوورەکی سـارد 

ــا  ــ ھت ــیچ نب ــ ھ ــ، ئب ــی تــرب ــن ژوورک ــاوین بیبی . ھ
ژوورەکی ئیرینا بۆ منداڵ زۆر باش، وشک و ب درژایی 

دایجارێ . ڕۆژ تیشکی خۆری ت توانو ئین، ئی بپ بئ
ل پردەی سیمدا ) ٧٨ل. لگڵ ئۆلگادا ل ژوورکدا بنوون

ی ھشتا سا، ک ب درژایی ژیانی لو مادا کاری )ئنفیسا(
ــــردووە ــــیچ ک ــــووە و ھ ــــر ب ــــات دەرەوە، لبر ئوەی پی ، دەک

ـــــا . ســـــوودکی نمـــــاوە ل پردەی ســـــیمدا، ئۆلگـــــا و ئیرین
دەگـــوزتوە بــــۆ ژوورکــــی تســـک و بچــــووک، ل کاتکــــدا 
ــــداکانیوە  ــــا ب من ئاگرــــک لو شــــارەدا دەکوــــتوە، ناتالی

ل دوا پردەیــشدا، دوای . ژوورەکی ئیرینایــان داگیــر کــردووە
ش ل -ەی خوشـــــــــککانی کـــــــــردۆت دەرەوە، ئنـــــــــدریئو

ژوورەکی خـــۆیوە دەگـــوزتوە بـــۆ ژوورکـــی بچـــووک و 
ــۆ  ــاش ب ــا شــونکی ب ــاتوە، بم )ســۆفیا(چپک ت ی کچــی بک

و منداکانی ) پۆتۆپۆپۆڤ(شوەی تنھا ناتالیا و دۆستکی 
ئندری ل کۆتاییدا، وەک سبرکی . ل خانووەکدا دەمننوە

و و ب ویستی ل ھاتووە و ل دەرەوە پاڵ ب عرەبـانی ق
منداکیانوە، ک لوە دەچت ھیی خۆیشی نبت و ناتالیـای 

 ۆتۆپۆپـــــۆڤ(ژنـــــی لـــــت)پتی، دەنی دۆســـــتی بـــــووب . ک
شانۆنامکیش تواو دەبت، ھیچ لو کچ نادنیـایی پردەی 

تی بوە دەســبــری ئکــو لمــاوە، بم نکدا یکر مــاســ



 

ەوە -توند کـردووە و ب ئاشـکرایش پوەنـدیی ب پۆتۆپۆپـۆڤ
 ک ،یھ)یکــــا ــــوانکی ڕۆژانی م ــــاوکی ) می ــــان ب و بگوم

  . ی کچ بچووککشیان)سۆفیا(
ونای ھرەسـی چینـی ڕۆشـنبیر ) س خوشک(شانۆنامی 

برامبر ب ھزی تاریکی دەکات، مسـلیک چـخف ل دوا 
ــاخی گــالس(ۆییدا دەقــی شــان ــتوە ســری، بم ل ) ب ڕدەگ

  . دیدکی کۆمیدییوە مامی لگڵ دەکاتوە
ـــــای  ـــــا و بنم ـــــوان ناتالی نی لـــــی و ملمالن ـــــش و کئ

دای، ھمیش ل ڕەوتی ڕووداوەکانـدا، ملمالنـ و -پرۆزۆرۆڤ
کی دیــار و ئاشــکرا نیــییــشک . کانی بی و خوشــکنــدرئ

تدەب و ئوە، ئکیـشناو ھیچ ک ڵ ناتالیا ناچنگتن و لک
یــان ئوەتــا خریکــی گیروگرفتکــانی خۆیــانن و ب شــوەیک 
نایـــانپرژت ســــر ناتالیــــا، ئگر ب درژایــــی ڕووداوەکــــانی 
 توە، نـاچکتری ببـنرووی یوێ، ڕووبرە و لیش، لکدەق

یکک ل ئمیش . نو گفتوگۆ و کشیکی ئاشکرا و دیارەوە
  .  تکنیک برزەکانی چخف

 ی برایان، لندرو ئ کخوشک س ل کوەی ماپاککرن
الین ناتالیاوە، شوازکی سمبۆلی لخۆ دەگرت؛ چـخف بـۆ 
 دا، بکر مـاسی دەستگرتن بم پرۆسکردنی ئسترجب
ــانی ســینۆگرافیادا برجســتی  شــوەیکی جــوان ل بکارھن

ــــــات  پردەی یکم و دووھم و ســــــیم ل نــــــاوەوەی :دەک
 کــا ــو م ــدی بوارەکــانی ن ــدی ھ ھ دا ڕوو دەدات، ککمــا
برتسک دەکاتوە تا ل پردەی سیمدا، بۆ نمـوون ژووری 
. ئۆلگا و ئیرینـا پـ بـووە ل شـت و قرەبـاخ ب کارەکترەکـان
 .پردەی چـــــــوارەمیش ل دەرەوەی خـــــــانووەکدا ڕوو دەدات

ــــــــــی  ــــــــــدا، ڕەوت ســــــــــینۆگرافیای دەرەوە ل پردەی چوارەم



 

ــۆ تواو دەکــات ــراو ب ــان ب شــوەیکی بین ــستا : چیرۆککم ئ
ل دەرەوەی ماکیانــدان، ئنــدری ) پــرۆزۆرۆڤ(خــزانکی 

پـاڵ ب عرەبــانی منــداکیوە دەنـت، ک ل ڕاســتیدا منــدای 
. ورەوەیی دۆسـتی ناتالیـایش، ل ژو-خۆی نیی، پۆتۆپۆپۆڤ

ـــــاککردنوەی  ـــــاین و پ ـــــووە ل دام ـــــشتا تواو نب ـــــا ھ ناتالی
بنماکی پـرۆزۆرۆڤ، بکـو دەیوـت دەرەوەی مـاکیش 

بیـــــار دەدات دارەکـــــانیش . ل پاشـــــماوەکانی ئوان ڕاماـــــت
ــــتوە  ــــدە ھمــــوو (بب ــــان ب ــــوو شــــتک فرم ــــش ھم پ

دواییش ی ببنوە، سنوبرەکانی ئمال و ئوالی ئو ڕگه
! ئو دار کتانانیش ھر ببنوە، ب ئواران زۆر ناشیرینن

-ل باخی گالس) پاخین(کارەکتری ناتالیا ھروەک ) ١٧١ل
 ،یککـــۆن ـــان ـــتوە، ک ســـمبۆلی ژی ـــان دەب دا، ئو درەخت

ـــــاخین ـــــا و پ ـــــوان ناتالی نـــــر ل دا ھی، ک -لکچـــــوونکی ت
  . وونھردووکیان ل چینکی نزموە ھات

دا ڕۆکــی گرنــگ -بم شــوەی شــون لم دەقی چــخف
 کـــــــی دانیـــــــشتن تـــــــا دەگـــــــاتبـــــــوونی ژوورـــــــت، ندەگ
 مدا، لیردەی ســـپ ک لیمـــوو جـــووســـنووردارکردنی ھ
ــــی نووســــتندا، بــــۆ پردەی چــــوارەم ل بــــاخچکی  ژوورک

  . دەرەوەدا
  

کخوشک ی سوپا و ژیانی سڕۆ  
ری کتهتالیا، دوو کارهندری و نه، ئهکهس خوشکه له جگه

رچاویـــــان بـــــهو لــــه ورهتــــری گرنـــــگ ھن، ک ڕۆکــــی گـــــه
رەیـش کتـهم دوو کـاره، ئـهیـهدا ھـه)سـ خوشـک(ی شانۆنامهله
نـدری ی بـاوکی ئـه-میان پرۆزۆرۆڤکهون، یهرناکهرگیز دهھه

ــالیۆنکی ی بــهرکــرده، پــرۆزۆرۆڤ ســهیــهکــهو ســ خوشــکه ت



 

 و ساکهکات، ئهست پ دهده کهشانۆنامه ، کهربازی بووهسه
ــاری شــارهدووه. مــردووه ــۆڤ، پارزگ ــان پۆتۆپۆپ ــهمی ــا ک ن ی

کــی رییــهکاریگــه تییانــهســایهم کــه، ئــهکانــهری گونــدهبــهڕــوهبــه
کـان و رهکتـهنووسـی کـارهر ژیـان و چـارهسـهوخۆیان بهڕاسته

ی باوکیـان پرۆزۆرۆڤـ. یـهو ھـه بووه، ھهوهکانهوتی ڕووداوهڕه
 وت و بوونکی ئامادهکهردهده وهکهتای شانۆنامهرهسهر لهھه

ئۆلگـا ل یکم حیـواری سـرەتای دەقکدا . یـهھـزی ھـهو بـه
  : دەت

پنجی دا لهم ڕۆژهر، لهوبهمهواو لهئیرینا، باوکم ساکی ته
. دایکبـوونی تـۆدا مـردریی لهوهژی بیرهڕۆمایسی پاردا و له

ی رگـهزانی بهمن وام ئه. باریفر ئهڕۆژکی سارد بوو و به
... ک مردوو وا بووی وتبووی و وهتۆ ب ھۆش که. ناگرممهئه
. وهینهکهرخۆ یادی ئهسهڕی و ئستا لهم وا ساک تپهبه
  ٣٧ل

هاشهی بۆ پورهراڵ پرۆزۆرۆڤ پالنی گهژەنکانی ڕۆژی مندا
ــه ــووهھ ــووب ــری زمانــهن ، بــۆ نم ــهف ــانی ف ــهڕهک مــانی و نــسی، ئ

ر سـهر لـهزانت، ھهت ئیتاییش دهنانهئینگلیزی کردوون، ئیرینا ته
و  بـژاردووهکـادیمیی ھـهی بـواری ئـهندری ڕگهو ئهداخوازی ئه

  .ندری ببت ب پۆفیسۆرئه، کهباوکی خوازیار بووه
ــــهرکــــردهراڵ و ســــه کــــه باوکیــــان ژەن ــــهی ل و شــــکری ئ

بـۆ  وهدوای خۆیـهکـی گرنگـی لـهری و مانایه، کاریگهبووهشاره
م ، بـهو ئستا مـردووه، ئهج ھشتووهبه کهموو شانۆنامهھه
بــوونکی ئامــادهکــه مــوو لیــوای شــارهر و ھــهفــسهئــهرباز، ســ

مـوو ر ھـهسـهرییـان بـهو کاریگه یهھهدا کهماهوخۆیان لهڕاسته
ـــه ـــهســـایهک ـــان و ڕهتیی ـــی چـــارهوهک ـــهت ـــووس و پگ ـــان ن ی ژی

  . رانیانوە ھیگوزەو



 

سـتی دهربـازی، شـارکی بچـووکی دوورهژیانی سهله  جگه
ی ماـهکـانی ژیـانی خزانـی بنـهمـا گرنگـهڕووسیا مۆتیـڤ و بنـه

ون خه ی باوکیان مردووهوهو ڕۆژهله. ھنتپرۆزۆرۆڤ پکده
 وهڕنـهبگـه ، کـهیـهوهئـه کهرس خوشکهکانی ھهورهگهزهو حه

نھـا شـارک یـان تـهو سـ خوشـکه مۆسـکۆ، بـۆ ئـه. بۆ مۆسکۆ
، ســمبۆلی کــو ســمبۆلکه، بـهکــی جــوگرافیی ڕووت نییــهپانتاییـه

و مـوی ھـهو کاتانـهئـه) ڕابردوو(یادەوەری و گڕانوە بۆ کات 
و نــین ی پکــهنــدهبــوون، ژیــان ڕوونــاک و خــهرگاکــان کــراوهده

  .خشیبوونرانیی پ بهیی و خۆشگوزهئاسووده
مانـا رم و پـر لـه، خۆشی، ژیانکی گـهلی چاکه سوپا ھماگه

مــــان کاتــــدا ھــــه رانکــــی بــــۆرژوازی و زینــــدوو، لــــهو گــــوزه
 و پـە ل تیفـه و ئو الینی ژیـانی تیـایتمۆسـفرکی پـۆزهئه

سکی، رتهنگی، بهلی دتهھماگه که، بچووکه م شارهجوو، به
چـخف . تیف و داخـراوەبمانایی و دژەژیان و جیھانکی نگه

ڕقی ل ژیانی شارە بچووککان بووە، لبر ئوەی مرۆڤکان 
ستانیسالڤسکی ئامـاژەی بـۆ ئوە کـردووە، . بچووک دەکنوە

ن و یک سربازییکانی سوپای ب شتکی ک چخف بتالیۆ
ـــامکی  ـــاوزەد کـــردووە، ســـوپا الی ئو ھگـــری پی تـــایبت ن
ــــرین  ڕۆشــــنبیری بــــووە، لبر ئوەی ب ھاتنیــــان بــــۆ دوورت
شـونی ھرمکـان، داواکــاری و ھلـومرجی تایبتیــان لگڵ 
ــاری  ــونر و خۆشــی و بختی ــست و ھ ــان و زان ــۆ ژی ــان ب خۆی

 کاتکـــــدا جیـــــاوازیی خکـــــی شـــــارەک و ماشـــــا ل. ھنـــــاوە
: ئفسرەکان دەکـات، ئم ھـزرەی چـخف دووپـات دەکـاتوە

ڕەنگ ل شارکی تر وا نب، بم لرە ئوانی ل سوپادا (
کــــار دەکن ل ھمــــوو کس ڕکــــوپکتر و ببزەییتــــر و 

و ھۆگربوونیـــــشی ب  وهنزیکبوونـــــه) ٨٢ل. ڕەوشـــــتبرزترن



 

الیکوە دەگڕتوە بـۆ ئتکـت و سـتایلی ەوە ل -ڤرشینین
ژیانی، ل الیکی تریشوە بۆ ئو وەھمی سبارەت ب ژیانی 

ل پردەی چوارەمــــدا، باســــی . مۆســــکۆ الی دروســــت بــــووە
چارەنووسی شارەک دەکرت، بتـایبتی ک بتـالیۆنک لوێ 

چـــخف ل پردەی ســـیموە کـــاری بـــۆ ئم . دەگـــوزتوە
ەی کــــردووە، لپــــشدا وەک پوپاگنــــدەیک بــــاس گــــوزانو

بیستووت؟ لشکرەک لرە (: دەکرت، بۆ نموون ئیرینا دەت
 ل پردەی )١٤٠ل. ناھن و ئیانگوزنوە بۆ شونکی دوور

 ،گومانکی بیشکرە فاکتم لوەی ئچوارەمیشدا دوورخستن
شار (: اتئندری بم شوەی گوزارشت لو گوزانوەی دەک

 وای ل ستوور داپۆشرابکی ئردەیپ و وەک ب چۆڵ دەب
ــهرهکتــهیــشدا کــارهم دوو جیھانــهنــو ئــه لــه)١٥٣ل . دێ  کــان ل
  . وهسووڕنهییدا دهکی بازنهندییهپوە

ـــاره ـــهک ـــهرهکت ـــوهکـــان ل ـــهجـــۆری پ ـــه وهکانیانـــهندیی ســـ  ب
گـرن و ب ردهکانیـان وهتییـهسایهنگ و ئاستی که، ڕهکوەخوشکه

شـــــوەیک ل شـــــوەکان کـــــاریگریی ئم ســـــ خوشـــــکیان 
ھـۆی نـدری برایـان و بـه و ئـه کـهرسـ خوشـکهبسرەوەی، ھه

ر و فـسهشـکر و ئـهڵ لهگهله وهنزیکه، زۆر لهوهی باوکیانهکهکاره
نھـا مردنـی باوکیـان تـه یـشهوهر ئهبهر لهکاندا ژیاون، ھهربازهسه

 ندییــهو پــوهمــانی ئــهکــو نــه، بــهی مرۆڤــک نییــهســتهمردنــی جــه
رکـی گرنگـی مسهش جهیهم شوه، بهسوپاوه به شهوخۆیهڕاسته
دوای  لــه. و نمــاوە پچــاوه وهرهدونیــای ده کــان بــهندییــهپــوه

ــه ــاخ و ســه لــه وهمردنــی باوکیان ــاتر، کــهتوزینب ــر لیــۆنی زی ســی ت
 ردووکیـــان دیـــان بـــهیـــش ھـــهم دوانـــهنیـــان ناکـــات و ئـــهرداســـه

 ی لـهکـهمـوو خزانـهبگومـان مردنـی پـۆزۆرۆڤ ھـه. یـهئیریناوه
بـۆ  وهتـهگواسـتووه وهندی و گرنگیپدانهکان، پوهقی ڕووداوهچه



 

نــدری تیــا و ئــه کــهســ خوشــکه و جیھانیــشی، کــهراوــز، ئــهپــه
ی کـهتالیـا، ژنـهنـه: نکـی تکـشکاودیمـه بتـهکۆتاییـدا ده ژین، لهده
 گرت، ئۆلگـای ناچـار کـردووهدا دهکهر ماهسهست بهندری دهئه

، وهبگڕـت و ماـهوـت جـارکی تـر بـۆ ئـهنای، ماشا وهبگوزته
نـدری، ، ئـهوهگوزتـهیان ئـهکهماه مامۆستا و له بت بئیرینا ده

خـۆرکی بچـووکی پۆفیسۆر، ئستا مووچـه به ببوایه بوایهده که
ی بانـهرهعـه بـه دا پـاڵکـهباخچـهو بـه کانـهتیی گونـدهرایهبهڕوهبه

 تـی و لـهتـر بوویـهسکی کتالیای ژنی لهنه نت، کهده وهمنداکه
و  وهگیرســـتهنھـــادا دهژوورکــی بچـــووکی تـــه یـــشدا لـــهکـــهماــه

و  یش چۆوھۆڵ بووهکهبچووکه ت شارهنانهت.نتژهده مانچهکه
  .و شاریان ج ھشتووه وهتهکه گواستوویانهربازییهلیوا سه

  
  خونکی ھاوبش

ھرچندە ئۆلگا، ئیرینا و ماشا ناوەندگرایی ڕووداوەکانن، 
بم ھمــوو کارەکترەکــانی تــر ھریک و چیرۆکــی خۆیــان 

ەوامی دەردەکون و ب شـوازی جۆراوجـۆر ھی، ک ب برد
ئوەی ھمـوو ئم . لنو ڕووداوەکـانی دەقکدا، پکـدا دەچـن

کارەکترانیش کۆدەکاتوە و وەک خاکی ھاوبش ل ڕەوتی 
ڕووداوەکاندا ب یکیـانوە دەبسـتتوە، خونکانیـان؛ خون 
 وە و بــــــستیی ب کــــــارکردنوە، ب مۆســــــکۆوە، ب خۆشوی

ئوەی ئم دەقیــــــــش ل شــــــــانۆنامکانی بر ل . ینــــــــدەوەئا
جیـــا دەکـــاتوە، ئوەی، ک خـــودی ) ســـ خوشـــک(نووســـینی 

وشــکان، ئو حیــوارانی دەیــن، وات بــابتی کارەکترەکــان، 
نمـایش، نک /ناوەندگراییکی گرنگ بۆ ون گشتگرەکی دەق

تی خودی ڕووداوەکان یان گشی کارەکترەکـان ل کۆنتکـس
ـــین، ب شـــوەیکی گـــشتی حیوارەکـــان . دەقکدا دەتـــوانین ب



 

کارەکترەکــان برەو پــشوە دەبــات، نک ب پــچوانوە، بــۆ 
نموون کویگین و ئندری برای سـ خوشـکک، ک کسـکی 
ــــا،  ــــووتیکین، ناتالی ــــۆر چیپ ــــای، دوکت ــــ توان ــــست و ب ــــ وی ب

ـــای مامۆســـتا و خوشـــکی گورە، ھم ـــان ڤرشـــینین، ئۆلگ ووی
یـــان ھ ـــالۆگ و . ھمـــان دەمامکی ـــش دی ـــان ھمی کارەکترەک

ــان  ــر، ی ــانوەی گــوتی کســانی ت ــان ل جــۆرە ھن حیوارەکانی
ماشــا، ک ھســت دەکــات . قــسی نــاو کتبکانــدا دەردەکوــت

ــــــانی ھاوســــــرگیرییکی  ــــــاریی لدەســــــت داوە و ژی بختی
 بزارییکــــــی ل ڕادەبدەرە، دەکوــــــت داوی خۆشویــــــستی

ەوە و ب بردەوامی شیعرەکانی پۆشکین دەـتوە، -ڤرشینین
مردەکیـــشی کــــویگین، ک مامۆســـتای زۆر جــــار ب التینــــی 

ناتالیـــا، ک زیـــاتر ئـــافرەتکی بـــازاڕیی، ل ھوکـــی . دەدوـــت
بوچاندای، ک وش و دەربینی فرەنـسی ل کـاتی قـسکردن 

نی، ک توزینبـاخ لگڵ س خوشـککدا بکـار بھنـت، سـلیۆ
ــــــش شــــــیعرە  ــــــت، ھمی ــــــدا دەکوژ ــــــی بمان ل برامبرنک

ـــــان ـــــسییکانی لســـــر زم ـــــووتیکین ب . ڕۆمان ـــــۆر چیپ دوکت
توە، بردەوامــی ســری بســر ڕۆژنامکیــدا شــۆڕ کــردووه

 کــــدا ژیــــانکات وە، لتنمانــــا دەخــــووێ شــــتی بــــرە و لل
ـــدەپڕت، ڕاســـتقینک، ببـــ ئوەی ھســـتی پـــ بکرـــت، ت

  . ھروەک ئوەی، ھیچ پوەندیی بوانوە نبت
نـزیکن، تکـا  وهکـهس خوشـکه کان لهتیفهپۆزه رهکتهکاره

ــان خــهھــه ــهون دەمووی ــنن و ف ــسهبی ــهل ــ ده ف ــهدهل ــر ن و ک مت
ــــه، کــــارهیــــان ھــــیچ کارکیــــان نییــــه یــــه،کرداریــــان ھــــه  رهکت

گکــانیش تیفنن و کرداریــان دیــارهســتوبردن، دەدهبــهجــوو .
کــی رییــهو کاریگــه کانــهی ڕووداوهپۆتۆپۆپــۆڤ کلیلــی زۆربــه

یـــه و پیــــاوکی ھــــهوهکانـــهوتــــی ڕووداوهر ڕهســـهخراپـــی بــــه



 

ـــردەی ـــویگین وه، بک ـــهک مامۆســـتایهک ـــهک ئ ـــانی خـــۆی رک ک
لیــۆنی ب کــردارە، ھرچنــدە ئوەی ئو کــات، ســهجــ دهجبــه

ـــنر ـــات ڕووخ ـــدا دهدەیک ـــارۆن ل برامبرنک ـــت و ە، ب کوژ
واو و تــه رســتهســکی خۆپــهنــدری کــهی ئــهکــهتالیــاش، ژنــهنــه

تالیـا تنھـا بیـر ل خـۆی نـه. یـهکـهرسـ خوشـکهی ھـهوانـهپچه
سـووڕت ـدهوری خۆیدا ھهچواردهستی به ربهسهدەکاتوە، به

 ،ڕـــــــــــــوهبـــــــــــــات بـــــــــــــه کـــــــــــــان دهی ڕووداوهوهوڕهو ڕه
ی ورهو ھزکی گه م وزه، بهتیفهنگهرکی کتکارەندهرچهھه

، بۆ نموون ئو ھز و وزەی الی س خوشکک نیـی و تدایه
  . دەدات ترسانهنگاو و بیاری چاونهھه

 شــــورەدا گکی گبۆشــــایی ــــان، ل ســــتراکتوری ڕووداوەک
ونوە و کـــات، کـــارەکترە پیاوەکـــان ھـــدی ھـــدی دوور دەکده

دیالۆگکــان، ھروەک ئوەی ب ڕــکوت . ئافرەتکــان دەمنــنوە
کاندا بزر دەبن، ھندک جار ئوەی وهکردنهبگوترن، ل دووباره

دەیـــن شـــتکی ئو تـــۆ نیـــی، بم ل کۆتاییـــدا دەبـــن پیڤـــی 
ئو بۆشـــــاییی ل دەقکدا ھی، ل . چارەنووســــسازی گرنـــــگ

ژمـارەی پـشووەکان : ەکاندا گورە دەبـنخودی بدەنگی و پـشوو
 ف زیــــاترە و لخــــانی تــــری چــــ ــــوو دەقک لم دەقدا، ل ھم

  . پردەیکوە بۆ پردەیکی تر، ب بردەوامی زۆر دەبن
  
  
  
  
  
  

 س خوشک ل شانۆی پادشایتی ل ستۆکھۆم



 

  ئاگرەکی پردەی سیم و عشقکی بھیوا
ــــوو ــــک برب مدا ئاگریردەی ســــپ هل وە و شــــاری بت

تواوی شــــژاندووە؛ ئم ئــــاگرکوتنوەی، وەک کــــشیکی 
ـــات و کـــاریگرییکی  ـــاتر دەک ـــاوەوە زی ـــشکانی ن دەرەوە، ک
ــاکوە  ــاو م ــری ن ــارەکتر و کــشکانی ت نگتیڤــی بســر ک
 بــــــۆ سروشــــــت کیــــــشمــــــان کاتــــــدا ئاماژەیھ ــــــت، لدەب

ــا ــنرەکی ناتالی ڕوخ .ــا ــاگرەک ڕەوشــی م ــک داوە، ئ ی تک
ــدان،  ھاوکــات قوربانییکــانی ئــاگرەکیش ل بــارودۆخکی خراپ

ناتالیـــــا ئم دوو . ک ھموویـــــان دەکون ســـــر شـــــقامکان
  . مۆتیڤ ب ئاماژەیکی سمبۆلی ب یکترییوە دەبستتوە

ـــۆمکوە لم ســـری شـــانۆکوە  ـــا ب بـــدەنگی ب م ناتالی
م پوەنـدیی دەبینـت و دەچت بۆ ئو سری شانۆک، ماشا ئ

. ب ڕۆیشتنکیدا، دەی ئو ئاگرەکی برداوەتوە(دەت 
بداخوە، ل وەرگـــان کـــوردییکدا نووســـراوە، ب  {)١٣٥ل

ـــی ســـووتاوە یدا ئکـــشتن ـــۆ ســـر ! ڕۆی مـــن گڕاومتوە ب
ناتالیــا چنــدە ســـمبۆلی } وەرگــان ســودییک، ک ڕاســـتترە

، ھنـدەیش سـمبۆلی ئاگرکوژانوەیـش، بم یـهکهوهئاگرکردنه
شـــتک (ئو ھمیـــش لوە دەترســـت : ب ڕووە نگتیڤکیـــدا

بردەوام دەگڕــــت و مۆمکــــان دەکــــوژنتوە، ) ڕوو بــــدات
ھروەھـــــا ھمــــــوو خنـــــدە و پکنــــــین و خۆشــــــییکی ئم 
ــــداکی  ــــت من دە ــــوون ــــۆ نم ــــوژنتوە، ب ــــزانیش دەک خ

ـــ ـــاش نی ـــاک ی، لبر ئوە ڕگـــهتندروســـتیی ب ـــوانی م ل می
ئندریوشا، کوات پتان دەم با میوانکانی ڕزان (دەگرت 

 ناتالیا کاری ئوەی ھموو خۆشـییکی ئو مـا )٧٨ل! نین
 م ڕووەوە لوە، لو دەکـاتـزاری بـت و ڕەشـبینی و بھن



 

ــسۆر ســریبریکۆڤ ــارەکتری پۆفی ــگ ل-ک ڕ ک ،ــزیک  ەوە ن
  .یلنا و سۆنیا دەگرت گوێ ل مۆسیقا بگرن

ب شــوەیکی گــشتی ئتمۆســفری پردەی ســیم کــپ و 
 مـوو مانـدوون، ڕووداوی ئـاگرەکوە، ھکی شـدرەنگـان ،مات
ھموویــــانی گــــژ و ســــرقاڵ کــــردووە، بم لم تــــاریکییدا 
 ـــــــاگرەک ـــــــشکۆی ئ عشـــــــقی ڤرشـــــــینین و ماشـــــــا، وەک پ

ــسکتوە ــدوون، ڤرشــینین ل کات. دەبری ــدا ھمــوو وڕ و مان ک
ب (دخـــۆش و بکیـــف و ھســـتکی پـــ ل ژیـــان دایگرتـــووە 

، ک باســــــی )ڕەزامنــــــدییوە دەســــــتکانی لیک دەخــــــا
شـــــبینت و گنـــــدەکربازەکانی دەکـــــات پکـــــدا . ســـــکات ل

کارەکترەکــــــانی تــــــر داینــــــشتوون و خو دەیانبــــــاتوە، ئو 
ت ژوورەوە، ب پکنینوە اتووهڕوودەکات ماشا، ک ئویش ھ
ئمۆ من تاقت و " پدەکن(": شرۆڤ بۆ ژیانی خۆی دەکات

ـــژیم  ـــارەزوویکی ســـیرم ھی، ئموێ وەک شـــیتان ب ئ
ــت" ــۆرانی دە ــی" گ ــستی ب تمن نی ــوو ... خۆشوی ل ھم

ر خۆشکدا ھنمت. "تنـدەکدا )١٢٧ل" پنم دیـمر لھ 
  .دەکون گفتوگۆیکی پ ل عشقوەماشا و ڤرشینین 

  ماشا
  !تام... تام... تام) بدەم مۆسیقای بۆ ل دەدا(

  ڤرشینین
  !تام... تام

  ماشا
  !ڕا... ڕا... تا

  ڤرشینین
  ١٢٧ل) پدەکنت! (تا... تا... تا



 

ـــــی  ئم ئاســـــتی ترۆپک
 ک ،یویـــــــستییو خۆشئ
ڤرشــــــینین و ماشــــــا بــــــۆ 
 یکتـــری دەردەبـــن، ماشـــا

وەمــــــــــــی ڤرشـــــــــــــینین 
ـــــــــان  دەداتوە؛ ڕەخنگرەک
 ـــــک ل کی ب نم دیـــــمئ
دیــمن برزەکــانی ئدەبــی 
. جیھـــــانی ھژمـــــار دەکن

 ،مپرســـــــــــیار و وە مئ
دووپــــــــــــــــاتکردنوەی ئو 
وانیانـداینل ک ،یشقع .

ــــــــدۆتیک(دوای ئوە  ب ) فی
ـــت ژوورەوە و  ماوە دســـ

دوای ئوە سلیۆنی  )١٢٧ل. سووتا، ھمووی سووتا(دەت 
و ئیرینــایش دــن ژوورەوە، ڕەوشــک بــۆ ڤرشــینین ھنــدک 
ناخۆش دەبت، لبر ئوە پشنیاری ئوە دەکات بـۆن، بم 
ـــ ل خرۆشـــکی لگڵ  ـــۆ ســـر ســـات پ ـــۆن ب برلوەی ب

  .ماشادا دەگڕتوە
  ڤرشینین

  !تام... تام... تام
  ماشا
  ١٢٨ل! تام... تام

ف خۆی لخچ وەیم شـر، بگـا کنیـپکیـدا بـۆ ئۆینام 
ل نامکانتا وا دەردەکوت، ک : (/.../ باسی ئم دیمن دەکات

ھمووتـــــــان ھر ل فـــــــشتان داوە، دەنگدەنـــــــگ ل پردەی 

 س خوشک ل شانۆی ھونری مۆسکۆ
 



 

 ـــان دوور و ل ـــگ؟ دەنگکـــان ھمووی ـــۆ دەنگدەن ســـیمدا؟ ب
 ر شـــــانۆکســـــم لرخۆن، بســـــو ل دەرەوەی شـــــانۆک

خواـوون و وەنوز دەدەن، ئگر پردەی سـیم ھموویان 
خراپ بکن، ھموو نمایشنامک خراپ دەبت و لم سرەتای 
کـــــاری شانۆنامنووســـــینمدا نـــــاوم دەزڕـــــنن و ل شـــــانۆم 

، چـــخف ھر ل ھمـــان نـــامدا، پوەنـــدییکی )وەدەردەنـــن
: ماشـــا و ڤرشــــینین بم شـــوەی ڕوون دەکــــاتوە و دەــــت

ە ک ب پرسیار تدەگات و تـۆ "تام_ تام _ تام" "نینڤرشی("
ە ئوەنــدە ب گــاتیکی "تــام_ تــام"ب وەم، الی تــۆوە ئم 

ـــدەکنیت، ئو  یـــدا پگل ـــت، کووە دەردەکـــشاکرنجس
بم نک ب دەنگــی برز، . و پــدەکنت" تــام_ تــام"دەــت 

ــک ــا تۆز ــم کســایتییک دەخــواز. تنھ ــج و چــاکتر ئ ین گن
 ل وەی، کڤانیا"ل بووە"خاـت تـۆ . دا ھت دەبچبیرت ن ل

چــخف ب ). زوو خۆشــحاڵ بیــت و ب ئاســانییش تــووڕە بیــت
ی ئۆگـــا کنیـــپرەوە چـــاودریی ڕەوشـــی بردەوامـــی ل ڕگـــه

پرۆڤکانی دەکرد، تبینییکانی بۆ کنیپر دەنووسـی و وەمـی 
ۆر جــار مودای ڕۆکی بــۆ ڕوون پرســیارەکانی دەدایوە، ز

ــــرد ــــاس دەک ــــۆ ب ــــدنکی ب ــــۆنیتیی نوان ــــردەوە و چ ل . دەک
ھرە ئــــازیزەکم، ددانپــــدانانکی : (نــــامیکی تریــــدا دەــــت

ــاتر گفتوگــۆیکی ڕاســتوخۆی، " ماشــا" ل پردەی ســیمدا زی
ھرگیز نائومدان می، بم دەنگیشت زۆر برز مکرەوە 

بـ لمـان ڕۆکت . ردەخنیکی لگـدا بـکو جارجارە زە
وا ببین ھست بوە بکرت شوە و ماندوویت، وایـش ھسـت 
بکرت، ک تۆ ل خوشککانی ترت زیرەکتریـت، یـان ب الینـی 

ەکوە خـــۆت "تـــام تـــام"ل بـــارەی . کموە خــۆت وا بزانیـــت
  ).چۆنت پ باش وا بک، تۆ لباتی منیت



 

ردەی سپ ر لھ کی گرنگ ڕوو دەدەن و بلمدا شتگی
ـــای یکـــاکرەوەی مســـلکان داده نرـــت؛ لم پردەیدا خ

ئندری ددان بوەدا دەنـت، ک چنـد پـارەی دۆڕانـدووە و تـا 
ت ژــر قرزەوە، ماشــا بــۆ خوشــککانی ڕوون چنــد کوتــووه

ــــاتوە، ک ئو ڤرشــــینین ــــت و ھر لم -دەک ــــۆش دەو ی خ
 ئۆلگـــا پـــشنیار بـــۆ ئیرینـــا دەکـــات، ک شـــوو ب پردەیشـــدا،

ــاخ بکــات ــت. توزینب ــا دە ــری و ب (: ئۆلگ ــزی دەگ ــۆ ڕ ــۆ ت خ
ڕاست پیاوکی جـوان نیـی، . پیاوکی برز و گرنگی دەزانی
ککوپکی پاک و ڕم پیاون ... بشوو دەک ک کخۆ خ

مرج نیی ھر بۆ خۆشویستی شوو بکن، بکو پویستیی 
ھـیچ نبـ مـن خـۆم وا بیـر ... شـانیان و بجـی دـننسر 

دەکموە و ئگر بۆم ڕک بکوتای، بب خۆشویستیش 
ھر کسک بت بۆ خوازبنیم، بو مرجی . شووم دەکرد

پیرەمردکیش ب ... مرۆڤکی ڕکوپک ب، شووی پ دەکم
 ل پردەی سـیمدا ھمـوو شـتک )١٣٤ل. شووی پ دەکم

خونکانیـان ب مۆسـکۆوە، : ئم س خوشک دەسـووتتالی 
ــانت ماکشــیان لدەســت دەدەن،  ــارییوە، تن ھیــوا ب بختی

  .گرتموو شتکدا دهر ھهسهست بهلرەوە ناتالیا ده
  

  خۆشویستییکان جیاوازن
پوەنــدییکانی ســـ خوشـــکک، ب خۆشویـــستییوە زۆر 

ان و دەبت بجی بھنـین، بۆ ئۆلگا پویستی سر ش: جیاوازە
ــسیی و ب شــوەیک ل شــوەکان  ــا خونکــی ڕۆمان ــۆ ئیرین ب
ـــــرنوە، ک لوێ  لگڵ خونکـــــانی ب مۆســـــکۆوە یک دەگ
ــراوەن، بم ھرگیــز  ــان ک ــان ھن و دەرگاک ــوو ئگرەک ھم

توزینبــــاخ و ســــلیۆنی ھمیــــش بدەوریــــیوەن، . نــــایت دی



 

ـــ ـــاخ ب ڕاشـــکاوی خۆشوی ـــشان دەدات، توزینب ستیی خـــۆی پی
ئیریناوە زۆر ئاشکرا و دیار نیـی لیۆنی بوەندیی سئیرینـا . پ

زیــــاتر ل ســــلیۆنی دەترســــت، ھروەھــــا ل ھمــــوو جــــۆرە 
ــدییکی جــه ــستی و پوەن ــی دەســمتوە، ھر ســتهخۆشوی ی

 نھا لو تی ئکویستییموو دونیای خۆشھ وەیشر ئبل
وندایرگیز(: خویستووەمن ھسم خۆش نژیانمدا ک ل  ... ل

شو و ... زۆر دەمکوە ب ئاواتی ئوەوەم یککم خۆش بوێ
 تنھا ماشا تامی خۆشویـستی )١٥٩ڕۆژ ب ئاواتوە بووم ل

ویــستی چیــیــت خۆشکی ! دەکــات و دەزانویــش بــاجم ئب
چیرۆکـــی خۆشویـــستیی ئم ســـ خوشـــک، . قـــورس دەدات

: و عشقکی بئنجام و تنھاییکی ڕۆحییچیرۆکی نائومدی 
ماشا ھاوسرگیرییکی خای ل خۆشویستی کردووە، دەست 

ـــــه ـــــدیییش ل دوا لگڵ ڤرشـــــینین تک ـــــات، ئم پوەن ڵ دەک
  . پردەدا، ب گوزانوەی بتالون سربازییک کۆتایی دت

تراجیــدیایکی قـــووڵ ئـــاوزانی ھـــی دووھمـــی دەقکی؛ 
باخ ئیرینای خۆش دەوت، بم ئیرینا ھیچ وەمکـی بـۆ توزین

ئم خۆشویــستیی نیــی، ئیرینـــا ب ناچــاری و بـــۆ ئوەی لو 
یانی داگیر کهخانووهناتالیایش، کهو له مهشارە غمگین و پخه

، ڕزگــاری بــت، ب نــابدی ب توزینبــاخ ڕازی دەبــت، کــردووه
ــتلیۆنی دەبڵ ســگکــی توزینبــاخیش لنررامبقوربــانیی ب 

  . بمانا و دەکوژرت
 ندیـــــم ل ککــــــــــوان ئیرینـــــا و توزینبــــاخ، ینــــی ندیم

لم دیـــمندا ئوەی دەگوترـــت و . گرنگکـــانی ســـ خوشـــک
ـــــــــت، کـــــــــاریگرییکی دووالینی بســـــــــر  وەی ناگوترئ
ــــــمندا  یکتــــــرییوە ھی، ھاوکــــــات ئو وشــــــانیش لم دی

ــاخ دیــاری دەکــاتنــاگوترن، چارەنووســی ــا قایــل .  توزینب ئیرین



 

ی -دەبت ھاوسرگیری لگڵ توزینباخ بکات، ئیرینـا توزینبـاخ
خۆش ناوت و ئویش ئو ڕاستیی دەزانت، ئیرینـا ل کۆتـایی 

قایلم شووی پ بکم، (/.../ : پردەی سیمدا ب ئۆلگا دەـت
لت . شووی پ دەکم، ھر بو مرجی بچین بۆ مۆسکۆ

وە، با بچینئممۆسـکۆ خۆشـتر . پاڕ موو جیھانـدا لھ ل
ـرەوە ئیرینـا چیتــر ، )١٤١ل! بـا بچـین، ئـۆال، بـا بچـین... نیـیل

ــــستیی گورەکوە نابینــــت، دەزانــــت ئو  خون ب خۆشوی
 ون بــشتا خم ھت، برگیــز نــایو ھبــۆ ئ ویــستییخۆش

نیـش لبـار ل پردەی چوارەمـدا ئو خو. مۆسکۆوە دەبینت
ــــــاگڕنوە ــــــۆ مۆســــــکۆیش ن ــــــت چیتــــــر ب ــــــت، دەزاندەچ .

) ،بنسیب ن ر مۆسکۆم بگی ئو ڕایر ئس تھاتووشم
  ).١٥٠ل. ئب ڕابم

ئیرینـــــا و توزینبـــــاخ ھاوســـــرگیری دەکن و دەڕۆن بـــــۆ 
ـــات، ئیرینـــایش وەک  ـــارگی خـــشت، ک ئو لوێ کـــار دەک ک

ن مارەم ئبێ و ھر بیانی باڕۆ(مامۆستا دەستبکار دەبت 
 یانی دەچـمو دوو ب کی خشتیانییش دەچین بۆ کارگب

خون . )١٤٨ل. قوتابخان و ژیانکی تازەم دەسـت پـ دەکـا
بیانی لگڵ خۆم دەتبم، (/.../ : گورەکی توزینباخ دت دی

ئـیش دەکیــن و دەومنــد دەبـین و ئاواتکــانم ســرلنوێ 
، بم یک شـت لم )١٥٩ر دەبـی لتـۆ بختیـا. ئبووژنوە

-بختیارییدا کم دەھنت، ئویش ئوەی، ک ئیرینا توزینباخ
. تۆ منت خۆش ناوێ: بم یک شت ھی(: ی خۆش ناوت

  ).١٥٩ل



 

  ھاوسرگیرییکی ھ و گۆڕینوەی ڕۆکان
دا کسایتیی سـ خوشـکک ل -لم خزانی پۆزۆرۆڤ

برایـان بھزتـرە، ھمـوو ئو شـتانی ی -کسایتیی ئنـدری
ل پردەی یکم و بر ل دەرکوتنـــــی ناتالیـــــا، بـــــ ھـــــزی 

ـــدری ـــۆ -ئن ـــبر ب دەســـتی ســـ خوشـــکک ب ـــان برام م
ئنــدری ھمیــش ترسـک ل ناخیــدا خــۆی مس . دەردەخـات

 کانیـشی بونت خنانکردووە ت یش وای لم ترسداوە، ئ
نــــــدری ناتالیــــــای خــــــۆش دەوــــــت و ئ. دزیــــــیوە ببینــــــت

ھاوسرگیریی لگڵ دەکات، چونک ئو لو بـوایدای ناتالیـا 
کســـکی بھزتــــرە لو، کســــک ئو دەتوانــــت برگــــری و 
پارزگـــاریی لـــ بکـــات، ھاوکـــات ل بردەمـــی ئویـــشدا، وەک 

ــــــت وــــــز دەربک ھکی بســــــــــــت ڕای . ک ــــــاش دەزان ئو ب
یا چیـی و چـۆن؟ بم ئمیـش خوشککانی سبارەت ب ناتال

ــا ل . ل ئنــدری ناگرــت، بکــو ب پــچوانوە ڕگــه ک ناتالی
 ل ،کـــــــــزی نـــــــــانخواردنر مســـــــــمــــــــدا و لکردەی یپ

زۆر ت کــاســت دهشــرمزاریدا ڕادەکــات دەرەوە، ئنــدری ھــه
ئنـدری ھسـت دەکـات ! ختیـارهمان کاتیشدا بهھه و له ھزهبه

کســـکی بھـــز ھی، ک ئو دەتوانـــت برگریـــی لـــ لـــرەدا 
ئای گنجتی؟ گنجتی شتکی سیر (: بکات، ئندری دەت

بوام پ بک، . و نایاب، گیانکم، نازدارەکم، وا مشژێ
 ە لــــپ دەدا و پــــخۆشــــیدام، گیــــانم قو نــــدە لمــــن ھ

 تووشی نامانبینن، نامانبینن، تناگم چۆن... ئا... خۆشویستی
ـــاگم ـــووم، تن ـــستیت ب ـــیرینکم، . داوی خۆشوی ـــان ش گی

نازدارەکم، کیژۆ پاکیزەکم، شووم پ بک، خۆشم دەوی، 
  )٧٤ل. ھرگیز کسم ئوەندەی تۆ خۆش نویستووە



 

ئم عشـــــقی ئنـــــدری و لم چرکســـــاتدا، عشـــــقکی 
 ،ـــی ـــ ل ھســـت و ســـۆز نی ڕاســـتی و ئنجـــامکی ئاســـایی پ

وربانیــدان نیــی بــۆ خۆشویــستک، ک پــکوە و ب ھروەھــا ق
. ماوەیکی زۆر ئو عشق چە پ ل سۆزە دروست بووبت

ەوە، جــــــــۆرە -دەربینــــــــی ئم ھســــــــت ل الین ئنــــــــدری
ســرچییک دژ ب ویــستی خوشــککانی، ھروەھــا ھســتکی 
 بــــــۆ خۆدەربــــــازکردن ل کــــــوھ ،ــــــزی ئازادینوانــــــدنھب

ژمـــوونی خوشــــکڵ ناتالیــــا، . کانیھگی لکرگیرییھاوســـ
 دژ ب کنــــــدەیش کــــــردارتی، ھکــــــی خــــــۆیزنــــــدە حچ

ئنــــدری ھمیــــش ل ترســــدا دەژی، بگومــــان . خوشــــککانی
ژنکم (/.../ ھاوسرگیرییکیشی لو ترسی ڕزگـار ناکـات 

ــۆچی ل خوشــککانم دەترســم، لوە  ــا و ناشــزانم ب ــم ناگ ت
  ).٨٠ل. ریقم بکنوەدەترسم پم پبکنن و ت

 ــت وکــی کوشــندە دەکــات و دەکیی ھنــدرگومــان ئب
ـــکوە، ک کـــاریگریی نک ھر بســـر خـــۆیوە، بکـــو  داو
بســــر ھمــــوو خزانکیــــانوە و بســــر پاشــــڕۆژیانوە 
 م لکوە، یھ ـــتودوو ڕووەوە دەک ی لنـــدرـــت؛ ئدەب

یش ل ڕووی ھـزی ڕووی ھست و سۆزی خۆیوە، دووھمـ
 ــت، ک دەرناچ ــست ــز و بوی ھب ــرۆڤ ــا ئو م ــاوە، ناتالی ناتالی

بم شـوەی ھاوسـرگیریی ناتالیـا . ئندری چاوەڕوانی دەکرد
  . و ئندری ھرەسکی ڕۆحیی بۆ کارەکتری ئندری

ل ســرەتای پردەی دووھمــدا، ھــیچ ئامــاژەیک بــۆ ئوە 
ـــدری بتوانـــت  ـــاوە، ک ئن ـــک ل ناتالیـــا نم ررگریکوەک ب

ـــــــرا، ل ھمـــــــوو ڕوویکوە  ر خـــــــا ھ ـــــــت؛ ناتالی ودەربک
ــاک و ڕچــکی  ــت و ب تواوی دەســت بســر م دەگۆڕدر

ەوە، ک وەک -ی ئنـــــدریھر ل ڕگـــــه. ژیانیانـــــدا دەگرـــــت



 

ئامازک بکاری دەھنت، فرمانەوایی خوشککانی دەکـات، 
ە ڕزـــک پیـــشان دەدات، بم ھرچنـــدە ل ســـرەتادا، جـــۆر

وەک چکــک بکــار ) بۆبیــک(زیرەکــان منــدا تازەبووەکیــان 
  . دەھنت

چـــخف ب وردی و ل پردەی یکموە کـــاری لســــر 
کارەکتری ناتالیا و کردار و پرچکردارەکانی، ل کۆنتکستی 

ـــــــردووە ـــــــدا ک ـــــــاتۆرگی ڕووداو و پردەکان ئم . دەق و درام
رە لنـدان ئاسـتکارەکتر چی : سنـدرئ وەنـدیی ناتالیـا بپ

ی -و ب ســــــ خوشــــــککوە، ھروەھــــــا ب پۆتۆپۆپــــــۆڤ
ردەوامـدایی بجـوو ل کی گرنگی پیشگ وە، لدۆستی .

ە و ھمــــوو ئم -ناتالیــــا ب ئاشــــکرا دۆســــتی پۆتۆپۆپــــۆڤ
دەزانــــن، بم ئنــــدری جخــــت لوە دەکــــاتوە، ک ژنکی 

 ل ،ریفــتشــکانی دەخوشــک مدا بیردەی ســــایی پ : کۆت
من ڕام دەربارەی نتاشا ئوەی، ک مرۆڤکی نایاب و پاک و (

وەفایرەف و بش١٣٩ل. ب .(  
 کانیش لـــــــا و خوشـــــــک ـــــــوونوەی ناتالی دوا ڕووبڕووب
 کتیی گـۆڕینی مـاچۆنی کدا، بیر لکات ردەی چوارەمدا، لپ

بــینوەی دارەکــانیش دەکــاتوە، و دەوروبرەکی و تنـانت 
ــای، (: لپــ ب ئیرینــا دەــت نشــمیلکم، ئم پــشتنت لــ ن

ویــستترت پکی کــاشــت ،ــی ــدا نی ــرەدا . )١٧١ل. زەوقــی تل
ـــــوان پردەی یکم و  نرەکـــــان، لـــــی کارەکت ف ڕۆخچـــــ
پردەی چوارەمــدا دەگۆڕــت، ل پردەی یکمــدا خوشــککان 

ـــان ـــان ب جلک ـــات ب گاتی ـــا گ ـــستا ناتالی ـــرد، ئ ـــا دەک ی ناتالی
چـــخف لم . بتــایبتییش پـــشتنک. جلکــانی ئیرینـــا دەکـــات

پردەی چوارەمدا، ئو بزی و سـووکایتیپکردن قـووی 
س خوشکک برامبر ب ناتالیا کردوویـان، چـۆن ل نسـتی 



 

ناتالیـــــــــادا مـــــــــاوەتوە و ئـــــــــستا و لـــــــــرەدا، لپـــــــــ وەک 
ـــــه ـــــهســـــهتۆ ـــــهوهندن ـــــشانی دهی ـــــد و ك پی دات، ئگر لم دی

بۆچوونیـــــشوە، کــــــارەکترە ڕەق و بـــــزییکی ناتالیــــــا 
ــــارە  بخــــونینوە، ئوە دەگیــــن ئو ئنجــــامی، ک ئو ڕەفت
سروشتی خۆی نیی، بکو ئنجامی پرۆسیکی کـۆمیتیی 

کانی خوشــکنھــ. ڕەفتــار و مــاموەی ناتالیــا دەیکــات، تا ئ
 ســـــــ ک ،ییو ژیـــــــنگخـــــــوازراوی ئکی نوەیڕەنگـــــــدان

رزیـی خوشـککان و خوشککی تیا دەژی، بۆ نمـوون لووتبـه
ناتالیا کارەکترکی بھز نیی، بویـستی . بھیچنزانینی ناتالیا

 ـز دەکـات، لھناتالیـا ب ،کخوشـک ی و سـندرزی ئھو ب
ــز برا ھکی بســــۆ ک ــزەوە، ب ھکی بســخۆیــان ک ر بــب م

  .دەیگۆڕن
دا، تنھـــــا -نـــــو بنمـــــا و خـــــزانکی پـــــرۆزۆرۆڤلـــــه

ردا دــت، ســهکــی زۆری بــهنــدری، گۆڕانکارییــهتیــی ئــهســایهکــه
ــهئــه ــهمــوو کــارهھــهنــدری ل ــهرهکت ــر، ب ــهکــانی ت تیــیش ســ تایب

ــاتر تووشــی کــارهکــهخوشــکه روونــی و بھیــوایی ســاتی ده، زی
ون نــت، خــهژهده مانچــهکــه کــه ،کموە ییردهپــه لــه. بــتده
بـــواری زانـــستدا پۆفیـــسۆر و لـــه  ببتـــهبینـــت و خوازیـــارهده

بـه  م، کـهی چـوارهردهبھنت تـا پـهەست دب ورهی گهبوانامه
روون و ڕۆح و ده خۆرکی بچووکـه، مووچهواوی ڕووخاوهته

 وهکـهی منداـهبانـهرههعـدا بـهکـهباخچـهی ھیالکن و لهستهو جه
ئوە  (:ـــتچـــت، ماشـــای خوشـــکی بـــه ئاشـــکرا دهدـــت و ده

  ). ١٥٢ل... کانی تک شکاونموو ئاواتهھه... ندری برامانئه
ئنـــــدری بردەوام گوزارشـــــت لو بھیـــــوایی دەکـــــات و 
ــشی ل وەھمــدا دەژی،  ــانی نــاین دی و خۆی ــت خونک دەبین

 دەکـات و ل بـازنیکی داخـراودا، بـ بمانایی ژیان ھست به



 

ــا دەخــولتوە ــا (. ویــست و توان ئم شــارەمان دووســد س
دامزراوە و سد ھزار کسی تدا ئژی، کچی خککی 

ن ل ڕابردوودا و ن ئستا یک تاق زانا ... ھموو وەک یکن
ا نبووە ک حز و ھونرمندک و پیاوکی ناسراوی تدا پید

ـــک ـــب ـــتوەی ی وەک ئو ب ھر ئخـــۆن و ! و الســـایی بکی
ھیی تر لدایک ئبن و ... ئخۆنوە و ئنوون و دوایی ئمرن

دیسان ئخۆن و ئخۆنوە و ئنوون و بۆ ئوەی ل بزاریدا 
ھار نبـن، ژیانیـان ب خـواردنوەی ڤۆدگـای قوزەقـورت و 

ری  ئمی ئنـد،)١٦٢ل. قومار و کـاری نـاڕەوا ئڕازنـنوە
دەیت، دەبت ب سمبۆلی بمانایی ژیان، سمبۆلک ل سمبۆلی 

ی )خوننمـــــــایش(شـــــــانۆنامکانی مترلینـــــــگ و تنـــــــانت 
سـمبۆلکانی چـخف . یـش بھزتـر و ئاشـکراتر-سـتریندبرگ

لنــو بــ ڕووداوی و ڕیــتم ڕۆژانیــیکی ژیـــانی ڕۆژاندا، 
ی بــــــــوونوەیک ھروەک ئنــــــــدری دەــــــــت، ل دووبــــــــارە

ـــر و  ـــدا ڕۆکـــی ت بردەوامـــدای و ل مۆتیڤکـــانی ڕیالیزمکی
  . بھایکی تری لخۆ گرتووە

  
  
  
  
  
  
  
  

 س خوشک ل شانۆی پادشایتی ل ستۆکھۆم



 

  ڤرشینین و توزینباخ
ھردوو کــــارەکتری ڤرشــــینین و توزینبــــاخ، مودایکــــی 
قـووتر ب ڕووداوەکــان دەبخـشن؛ ئم دوو کــارەکترە لگڵ 

کتر ل دیالۆگکی سیردان، ھروەھا ھزر و بۆچوونکانیـان ی
ــــشیان زۆر  ــــن، ھروەک کارەکترەکانی ــــچوانی یک تواو پ

ڤرشینین کارەکترکی دـتنگ، بم . جیاوازن ل یکترییوە
ـــ ھـــیچ  ـــاخ، بب ـــۆری گشـــبینیی، توزینب ـــدان تی ـــدی چن پابن

  : ڤرشینین دەت. ھۆکارک دخۆش، بم ڕەشبینکی تواوە
من وا بزانم ل جیھانـدا شـارکی وا ئاسـایی نیـی و (/.../ 

ناشی ب ک پویستی ب مرۆڤی وریا و ڕۆشنبیر نبـ، بـا 
وای دابنن ک لناو سد ھزار دانیشتوانی گل و نفامی ئم 

دیارە ناتوانن ... تنھا س کسن. شارەدا تنھا ئوە ڕۆشنبیرن
نفامکتان تبگینن و برەبرە لناو ھموو دەوروبرە 

 ،پۆشوە و ژیان داتان ئنشاردردا ئسزار کد ھو سئ
بم ب تواوی ون نابن و بب کارکردن سر دەوروبرتان 

ڕەنگ پاش خۆتان شش کسی تری وەک ئوە پیـدا . نابن
بــبن، دوایــی ئبــن دوازدە و بم جــۆرە ھتــا ڕۆژــک دێ 

... پـاش دووسـد.  وەک ئوەن ئبن زۆربی خکئوانی
سسد سای تر ژیان لسر زەوی ب سنوور ئڕازتوە و 

بـنایـاب ئ .یکی ئــاوا ھژیـان ویـستی ب٦١ل. مــرۆڤ پ .(
ــات و  ــوایدای، ک شارســتانییت گشــ دەک ڤرشــینین لو ب
برەوپـــــشوە دەڕوات، ئم گشـــــیش ل ئاینـــــدەدا لســـــر 

کانی کاری ھاوبشی چیـن نخـونوار و ئیـشکرەکان و بنما
ئاخ خـۆزگ ڕۆشـنبیری (دەستبر دەبت ) ڕۆشنبیر(کسانی 

. بخرای سر ئیشکردن و ئیشکردن بخرای سر ڕۆشنبیری
  ).١٦٧ل



 

ل الیکی ترەوە توزینبـاخ ڕەشـبین، گومـانی ل کـاریگریی 
نک ( :ھمــوو کســک بــۆ ســر ھر شــتک ھی، ئو دەــت

پاش دووسد یان سسد ساڵ، بکو پـاش ملیۆنـک سـاڵ، 
 و نـاگۆڕێ و ب بـر وا ئوسـایش ھئ ،ستا ژیان چـۆنئ
نگۆڕاوی ئمنتوە و ڕباز و یاسای ئاسایی خۆی برنادا، 
ئو ڕباز و یاسایی، ک ئم ھقمان بسریوە نیی، یان 

  ).٩١ل. ھیچ نب تۆ ھرگیز نایزانی
خـــشن ب ژیـــان و بـــهونکـــانی ڤرشـــینین مانـــایک دهبۆچو

ئایندە و گشـی مرۆڤـایتی، بم دیـدی توزینبـاخ بمانـایی و 
ــش ئو  ــدای، ئمی ــازاری ت ــ ل ئ پــووچگرایی و ھســتکی پ
ملمالن بردەوامی لنوان خوندنوەیکی پـشکوتنخواز و 

ــژوو، مل ــۆ بزاڤــی م ــیک ڕاڤیکــی بجــوو و وەســتاو ب مالن
ری نییروەک ژیان خۆی، ھیچ چارەسھ .  

ل پردەی چوارەمـدا ئم بیــروڕا جیــاوازان دەردەکونوە، 
ــــشتنکی  ــــش ڕۆی ســــوپاک ل شــــارەک دەگــــوزرتوە، ئمی
ــت،  نرشــینین دەھــدیی ماشــا و ڤ ــایی ب پوەن ناخۆشــ و کۆت
ھروەھا ھوەشـاندنوەی ھمـوو پوەنـدیی ڕۆشـنبیرییکانی 

شــــار (توزینبــــاخ لو بــــوایدای شــــارەک، ک . ارەکیــــشش
بت ئتاقی پـرۆزۆرۆڤ). ١٤٤ل. بمای ژیانی بنچکڕ-

ـــــش برەو کۆتـــــایی دەڕوات، ئم خـــــزان ڕووبڕووی ئو  ی
ــــستی ئوان  ــــیچ شــــتک ب دڵ و وی ــــنوە، ک ھ ڕاســــتیی دەب

خونی مۆسکۆ ھرگیز نایت دی، ھروەک سرەتای . ناڕوات
ۆنامک، س خوشـکک بیـر ل داھاتوویـان دەکنوە، بیـر شان

ل ڕابردوویــان، ل کاتکــدا ئنــدری پــاڵ ب عرەبــانی منــدای 
  . دۆستی ژنکیوە دەنت



 

ڤرشـــــینین و (چــــخف برامـــــبر ئم دوو کـــــارەکترەیش 
ە، )کـــویگین(کـــارەکترکی تـــری دانـــاوە، ک ئویـــش ) توزینبـــاخ

ە بۆ ئوە دەکات ئو ل ژیانی ڕازیی، ئو کویگین ھمیش ئاماژ
ـــــۆ خـــــۆی نخـــــشاندووە، لو ڕازی بـــــووندا  ـــــایی ئو ب دونی
ـــــات، بم ئو  ـــــۆ دەک ـــــاژەی ب برجســـــت دەبـــــت، ک ئو ئام

مـن ل بختـی (. ل وەھمک، ھیچی تر نیی ڕازیبوونی ئو جگه
ــــم ــــۆم ڕازی ــــم... ڕازیــــم... خ ــــشتنکی ). ١٣١ل! ڕازی ئم تگی

کتیکیی بۆ خودی ڕەوشک؛ ل الیکوە ھمـوو شـتک زۆر دیال
چاک و ھیچ خوشک ل ئارادا نیی، ل الیکی تـرەوە بنمـایکی 

ــوونی نیــی ــمرج ب ــدا دەبــت ب . ب ــویگین ل حیوارەکــانی خۆی ک
ــر، ک زۆر دوورە لو  ــهشــتکی ت ــات؛ ی ڕازیبوون ئو باســی دەک

ی، ل پردەی کۆتاییـــشدا، کـــویگین دەبـــت ب لبـــوککی تراجیـــد
دوای ئوەی ڤرشـــینین دەڕوات و ماشـــا ب تنھـــا دەمنـــتوە، 

کتراجیدیی بوکل تواوی دەبت یگین بڕەوشی کو.  
کردنیـش، کـویگین ب پـچوانی  بۆ ی ئاماژەئوەی جگه

زۆربی کارەکترەکانی ترەوە، کار دەکات، کارەکترەکانی تر 
 دەبیــنن و باســی کــار دەکن، ل ڕاســتیدا ب بردەوامــی خون

ھــیچ نــاکن، کــویگین نبــت، ک کــاری مامۆســتاییکی خــۆی 
ــــات ــــامزەی، ک چــــخف . دەک ــــش ئو ڕەوشــــ گاتئ ئمی

بوپڕی وریــــــاییوە برجســـــــتی کــــــردووە، ســـــــاتیرکی 
ــی  ــار دەکــات، ب پــچوانی ئوان ــالکتیکیی، ئو کســی ک دی

نتوانت ھیچ کاریگرییکی ھبت، یـان ترەوە، شتک دەکات، 
. ل ھیچ ئاستکدا توانای گۆڕانکاریی لنو کۆمگکیدا نبـت

 گکــانی کــۆمر دانیــشتوون، باســی گۆڕانکاریییــشی ھوانئ
ـــای  ـــس دەکن و توان ـــا ق ـــاکن و تنھ ـــیچ ن ـــان ھ دەکن، خۆی

کارکردنیشیان نیی.  



 

کخوشک کان و سسمبۆلی ڕەنگ  
 پردەی یکمــــدا، ســــ خوشــــکک، ب ســــ چــــخف ل

ئۆلگــا جلــی شــین، ماشــا ڕەش و : ڕەنگــی جــوداوە دەخــات ڕوو
 یش ســمبۆلن بــۆ ســم ڕەنگــان؛ ئردایب ئیرینــایش ســپیی ل

ــۆ ســرەتای دەق ــایبتییش ب ــشک/خوشــکک، بت ــا . نمای ئۆلگ
کــــات و ژیــــانی وام کــــار دهرده، بــــهیــــهکچــــی ژیــــانی ڕۆژانــــه

ــه ت و ب شــوەیک ل ردا نایــهســهوتــۆی بــهکــی ئــهگۆڕانکاریی
ــات ــی ڕۆژان دەک ــانی واقیع ــا . شــوەکان برجســتی ژی ئیرین

ی بـۆ کـی سـپی ئامـاژهیـهک بانـدهدا وهکهتای شانۆنامهرهسهله
ک دا وهکـهکۆتـایی شـانۆنامهدی و لهنهکانی نایهونهکرت، خهده

ست پ نوێ ژیانی خۆی دهرلههس یهکی باشکاو ئامادهیهبانده
، سرەتا ل دەزگای تلگراف کـار دەکـات، دوای ئوە وهبکاته

ھرگیز شتکان وا ناکونوە، ک ئو . ل بڕوبرایتیی شار
ــــانت دوای  ــــادات، تن ــــۆڵ ن ــــاتوە، بم ک ــــ دەک ــــان ل بیریی

یــش، چیتـــر ناورـــت بـــوا ب -کارەســاتی کـــوژرانی توزینبـــاخ
کـانی رگـهتـادا جلوبـهرهسـهماشـا لـه. بۆ مۆسکۆ بکـاتگڕانوە 

مـان بیـر )ریـای دهبانده(و ماشای  یش سمبۆلکهمهو ئهەش ڕ
کـانی رگـهریـادا جلوبـهی دهی باندهشانۆنامهماشا له. وهخاتهده
مـاتمینی بـۆ ژیـانی (ـت ک خـۆی دهی وهوهر ئـهبـه، لهشهڕه

ــۆم دەگــم ــه،)خ ــهم ماشــ ب دا )ســ خوشــک(ی شــانۆنامها ل
ــه ــدا نییــهپرســهل ــانی خۆی ــهی ژی ــه، ب ــاتر ک کــی تییــهســایهکــو زی

ڕەنــــگ . ســــتهربــــهش، یــــاخی و ڕەچشــــکن و ســــهرکــــهســــه
ســمبۆلییکانی ســ خوشــکک، بــۆ نمــوون کراســ ســپییکی 
ــو ڕووداوەکانــدا گۆڕانکارییــان  نی ماشــا لکــا و ڕەشــ ئیرین

 ت، ڕەنگردا دسڵ ڕۆژگاردا تاریک بگی ئیرینا، لکسپیی
دەبـــت و ڕەشـــکی ماشـــایش، بـــۆ چنـــد ســـاتک ب ڕەنگـــی 



 

تنھـــا ڕەنـــگکی ئۆلگـــا گۆڕانکـــاریی . عشـــق ســـوور دەبـــت
بسردا نایت، تنانت کارەکتری ئۆلگا خۆیشی گۆڕانکاریی 

ھر ل سـرەتاوە تـۆنکی غمگـین، ھسـتکی . بسردا نایت
  . ت و ھزریدا گش دەکاتناشاد ل ھس

ـــا ـــه ماشـــا تنھ ـــهده ، کـــهســـکهک ـــت و ب رئاشـــکرا دژی و
ڕای رهسه ، بۆ نموونهوهجووتهکان دهتییهیهکۆمهریت دابون
ـــه ـــهوهئ بـــت و م عاشـــقی ڤرشـــینین ده، بـــهی ژنـــی کویگین

کـات و گـوێ ـدا دروسـت دهگهی دداریی لهکی کراوهندییهپوه
ڵ گـهم ڤرشـینین لـهبه. کی و ئابووچوون ناداتی خهقسههب

ون و ھیواکـانی و خـه وهگوزنـهده و شارۆچکییان لهسوپاکه
ــهماشــایش نایــه ــهئاســاییه ر ژیانــهســه وهڕتــهگــهدی و دهن ی ک

ڤرشـینین خـۆی ل . کـانیشـهڕه رگهپشووی و پۆشینی جلوبه
ا گیری خواردووە، ژنکی نخۆشیی ھاوسرگیرییکی خۆید

دەروونـی ھی و خۆشــی خون ب ئاینــدەیکی جــوانترەوە بــۆ 
مرۆڤایتی دەبینت، بم بۆ ئوان نا، ک ئستا لسـر زەوی 

ـــان ـــۆ نوەکـــانی دوای خۆی ـــن، بکـــو ب ل دوا دیمنـــدا، ! دەژی
ھروەک دوکتــۆر ئســترۆڤ ل خــا ڤانیــادا، بھــا و ماناکــانی 

کوەدەقدەکات م حیوارەدا چرەتادا ژیانی مرۆڤ (: ، لس ل
پ بوو ل شڕ و ھرا و ھر خریکی ھاتوچۆ و ھرشبردن 
ــان  ــاون و ژی ــستا ئم شــتانمان نم ــوو، ئ و ســرکوتن ب

بم ... بۆشاییکی گورەی و ھیچ شتک نیی پی بکاتوە
ومـان مرۆڤ بردەوام و ب بانوە بدوایدا ئگڕێ و بگ

  ). ١٦٧ل. ھر ئیدۆزتوە
ماشـا ل پردەی یکمـدا ئـافرەتکی گنـج، ھمـوو ژیـانی 
 شـــووی ب وە، کتورەدا کـــۆدەبکـــی کوشـــندەی گیھ ل

ماشــا ب (یــشی فیکلــدان -م حیــواریکــهیــه. کـویگین کــردووە



 

. وردی بســر کتــبکوە بیــر دەکــاتوە و فــیک لــ دەدات
ـــدانی ماشـــا  چـــخف ل نا).٣٨ل لم فیکـــدا باســـی ئ میکی

دەکـــات، ھر لبر ئوەی ئۆگـــا کنیـــپر ل شـــانۆی ھـــونری 
ــدا، بــۆ  ــدک شــتی ل نامکانی ــوە، ھن مۆســکۆ، ئم ڕۆی بینی

ــردووه ــپر ڕوون ک ــک لو نامانیــدا کنی کی ف لخوە، چــت
ل ھــیچ کــام ل پردەکانــدا، خــۆت وا پیــشان مدە، ک : (دەــت
ــــتخمبا ــــین مب. ری ئو کســــانی . تــــووڕە ب، بم خمگ

 ـــــاتوون، ل ـــــارە ڕاھ ـــــووە و بو ب ـــــان ھگرت ـــــی گرانی خمک
ــــس ــــاتوانن ق ــــارن و ن ــــدا خمب ــــکن و ل ناوەوەیان ــــاش ب ی ب

. بیرکـــردنوەدا ون دەبـــن و بدەم خۆیـــانوە فـــیک لـــ دەدەن
زۆر جـــار لســـر شـــانۆ، ک خکـــی قـــس دەکن، تــــۆ خم 

   ).داتدەگرت
ـــه ـــهل ـــاو ئ ـــشهھـــه دا ئۆلگـــاو ســـ خوشـــکهن ـــهکـــهده می  وت

، ئیرینا توند وهچته بیر دهندک جار لهت ھهنانه، تهوهراوزهپه
 داتـهواسـت و ماشـایش خـۆی دهـدهھه وهکانیهونهخه خۆی به

  .           شقست عهده
ون وام خـهردهی سـ خوشـک بـهکانی شانۆنامهرهکته کاره

ژیان ک بهبینن، کارک مانایهده وهویستییهکارکردن و خۆشهبه
ژیانیـــان  ، کــهوهکــهویــستییهخۆشــهک بــهخــشت و ھیوایــهببــه

یـشدا کـهردهرچـوار پـهھه ھاوکات له. ختیار بکاتو به ئاسووده
وام باسی پاشڕۆژ دەکرت، ھنـدک جـاریش تـکوی ردهبه

ردن و خۆشویــستی دەبــت و یکیکــی بابتکــانی تــر، کــارک
 کتباب رسھ ڕۆژ(تر لویستی و پاشـک ) کار و خۆشپ

مـدا ئیرینـا کـهی یـهردهتـای پـهرهسـهر لهھه دەھنت، بۆ نموونه
  : کات و دەتکارکردندا دهیی لهباسی ئاسووده



 

موچـاوم سـتام و دهو ھـه وهرم بـوهبهخهیانییهم بهئه که(
م له م جیھانهموو شتکی ئهھه ست کرد، کهپ وام ھهت، لهش

ــه ال ڕووناکــه ــم ئــهو ئ ــ چــۆن بــژیمزان ــانیچی . ب ــان ڕۆم ئیڤ
ک رچییـهزانم، مرۆڤ ھهموو شتک ئهمن ھه... ویستخۆش

وانی خۆی بژی، ئاوات قی ناوچهئارهکار بکا و به ب، پویسته
ڵ گـهکرکـار بـی و لـه خۆشـهنـد چـه. دایهمهو مانای ژیان له

رد بشکنی، یان شوان بی، کان بهقامهر شهسهتندا لهڕۆژھه
ر فهندهمهی، یان شهیان مامۆستا بی مندان فری خوندن بکه

بـی، بـا گـامش بـی، یـان ، با مرۆڤیش نـهلخوڕی ئای خوایه
ی و ژنـک ی ئیش بکـهرجهو مهر بهسپکی ئاسایی بی ھهئه
نــاو ســتی و لــهو ھــهخــهڕۆ لــهی نیــوهعــات دوازدهبــی ســههنــ

ریکــی عــات خــهو دوای دوو ســه وهبخۆیتــه دا قــاوهکــهجگــه
ک چـۆن وه. نـد سـامناکهشـتکی چـهمـهخۆگۆڕین بی، ئای ئه

منیش ئاوا  وه،کا بخواتهز ئهرمادا حهگهندێ جار مرۆڤ لهھه
ودوا مــهر لــهگــهیچ، ئـهئیڤــان ڕۆمــان. مم ئـیش بکــهکــهز ئــهحـه
تـیم م ھاوڕیـهکـهستم و ئـیش نـهنهو ھهخهیانییان زوو لهبه
  ).٤٢ل! کهمه

 ن، ســــــکی گـــشتی دەتـــوانین بوەیشـــ کۆتاییـــدا، ب ل
ــان دەخــۆن و  ــن و ن ــن و دەڕۆن و گــۆرانی دە د کخوشــک
ــشت  ــس دەکن، بم لپ ــا ق ــارەی شــتی ئاســایی و بمان دەرب

ـــرۆڤ ھمـــوو ئم  ـــدیای م ـــانی تراجی شـــتانوە، ھـــ نادیارەک
کۆدەبتوە، ک ل ژیانی ئم س خوشکدا برجسـت دەبـت 
و ھمــــوو شــــتک دەکن ل پنــــاوی گۆڕانیــــدا، ببــــ ئوەی 

  .ھیچیان بۆ بکرت
  
  



 

  دیدکی ئایندەبینی 
دا زۆر باســــی پاشــــڕۆژ )ســــ خوشــــک(ل شــــانۆنامی 

 تـری چـخف، تنـانت ل دەکرت، زیاتر ل ھمـوو دەقکـانی
ئم مسلی، وەک دوو بابت گـرنگکی . یش)باخی گالس(

ـــوار  ـــی ل ھرچ ـــستی، ب بردەوام ـــارکردن و خۆشوی ـــر، ک ت
ــش ئاماژەمــان  ــتوە، ھروەک لوەوبری ودا دەردەکردەکپ
بۆ کردووە، ھندک جار تکوی بابتکانی تـر، کـارکردن و 

یکی تر ل ھرسـ بـابتک پـک خۆشویستی دەبت و یک
کارەکترەکـــــان ھمیـــــش خون ب پاشـــــڕۆژکی . دەھنـــــت

ڕوونوە دەبیـــنن، بم خۆیـــان ل ئـــستادا بـــزرن و ھمـــوو 
  . شتکیان لدەست داوە

 مــدا، لکردەی یپ ڕۆژ، لــدەبینی و پاشــ مســلی ئاین
 توزینبــاخ، ک باســـی. ەوە دەســت پــ دەکــات-الین توزینبــاخ

ھســـت و بیرکـــردنوەی خـــۆی بـــۆ کـــارکردن دەکـــات، باســـی 
دیدکی ئایندەیش بـۆ دونیـا دەکـات، ک لوـدا ھمـوو کسـک 

یکی . کــاری ھو دیـــد ـــنـــت جــۆرە وی توزینبـــاخ دەیمئ
شۆڕشگانی بۆ پاشـڕۆژ، بم خـۆی کسـکی شۆڕشـگر 

  . نیی، بکو ئو تنھا وش شۆڕشگرییکان بکار دەھنت
دا -ل پردەی دووەمــــــدا، دیالۆگکــــــانی لگڵ ڤرشــــــینین

ــر لخــۆ دەگرــت ــی ت نک (: ســبارەت ب پاشــڕۆژ مودایک
پاش دووسد یان سسد ساڵ، بکـو پـاش ملیۆنـک سـاڵ 
 و نـاگۆڕێ و ب بـر وا ئوسـایش ھئ ،ستا ژیان چـۆنئ
ـــاز و یاســـای ئاســـایی خـــۆی  ـــتوە و ڕب نمگـــۆڕاوی ئن

ــــادا ــــت ، )٩١ل.../ /برن دەب گــــۆم ــــاخ مبســــتتی ک توزینب
گۆڕانکاریی بسردا بت و بشگۆڕت، بم شت سرەکیی و 

ڤرشــینین گۆڕانکارییکــان . بنچینییکــان ل ژیانــدا نــاگۆڕدرن



 

ل ڕووی ژیانوە برەو باشـتر دەبینـت، دیـد و بۆچوونکـانی 
وسـد، ئویش مودایکی دوور لخـۆ دەگرـت، ئو باسـی دو

سسد سای تـر دەکـات، ک ژیـان لسـر زەمـین زۆر خـۆش 
ڤرشــــینین ھر ل یکم ســــردانیدا بــــۆ مــــای ســــ . دەبـــت

  :ڤرشینین دەت. خوشکک، باسی پاشڕۆژ دەکات
ڕەنگ پاش خۆتان شش کسـی تـری وەک ئـوە پیـدا (

بــبن، دوایــی ئبــن دوازدە و بم جــۆرە ھتــا ڕۆژــک دێ 
... پـاش دووسـد. ئوەن ئبن زۆربی خکئوانی وەک 

سسد سای تر ژیان لسر زەوی ب سنوور ئڕازتوە و 
بکهبینییهدیدە ئاینده) ٦١ل. نایاب ئ رانرشینین شۆڕشگی ڤ

کـانیش بـۆ گیـشتن بو ئاینـدە و پاشـڕۆژە نیی، تنانت ڕگه
کــــــشبینیکردنســــــتکردن و جــــــۆرە پگ. ھم ڕووەوە، ئر ل

فلسفکی ڤرشینین زۆر قوویش نبت، کـاریگریی خـۆی 
ــــز بســــر  ھکی بژمــــوونــــت ھو دەیوەی ئئ ،یر ھھ

  .  ھرس خوشککوە بج دەھت
  

  دەرکوتنی کارەکترەکان بر ل دەرکوتنیان
ــــه ــــهکنیککــــی تایبــــهف تــــهچخ دروســــتکردنی  نــــد لــــهتم

ــهســایهکــه ــهتیی ــدا ب ــار دهکانی ــهک ــۆ نموون ــهھــه ھنــت، ب ــدک ل  ن
ر ســهون، لـهربکـهر شــانۆ دهسـهی لـهوهلــهر کـان، برهکتـهکـاره

ش یـهم شوهکات، بهشی دهپشکه وهترهەکانی رکتهزاری کاره
ران الی بینــه تییــهســایهو کــهت بــهبــارهڕوانــی ســهبــارکی چــاوه

و نـوان ئـهتی لـهیبهکی تاندییهندک جاریش پوهھخوقنت،ده
وــت، دروســت کــهردهی دواتــر دهوهکــات و ئــهدهی قــسهســهکــه
ران نـامۆ الی بینـهناو خۆیـان و چ کان چ لهرهکتهکات و کارهده
، ئاشکرا دیارهی س خوشکدا بهشانۆنامه له کنیکهتمئه. بتنا



 

ــهســه ــۆنی، ڤرشــینین و ن ــش دهلی ــا پ ــهتالی ــارک ــان ب ســیان وتنی
تالیـا، واوی نـهکـی تـهیـهرانیش ونهر و چ بینهچ خونه. کرتده
 بـه کـهرسـ خوشـکهگـرن و ھـهردهوـت، وهربکهی دهوهر لهبه

  .نکهتیفی باسی دهنگه
  : مکهی یهنموونه

  توزینباخ
ی ی تازهرکردهمۆ ڤرشینینی سهبوو، ئهبیرم نهله /.../ 

  )ستوهده وهالی پیانۆکه(میوانیتان دێ بهمان کهتالیۆنهبه
  ئۆلگا

  !رانمکامه مه؟ من بهئینجا چییه
  ئیرینا
  ؟پیره

  توزینباخ
نی زۆر زۆر ب چل ساڵ، چلوپنج مهته. ء، خراپ نییهنه

گومانی تـدا ) ئه کهرخۆ ئاوازی گۆرانییهسهله(ب ساڵ ئه
  .٤٠ل! م زۆربیه به،توانا و ژیرهپیاوکی به که نییه

  
  ی دووەمنموونه

  ماشا
کانی جوان نام جله! کار ئه بهجلی چۆن له و خانمهئای ئه

ـــۆده ـــان م ـــین، ی ـــهن ـــان ب ـــهرچـــووهســـهی . م ڕکپۆشـــنییه، ب
ــه ــوورهت ــهن ــی ســهی ــری زهک ــراوهی ــهردی ک ــزهی پ دار و راو

و  شتووه دهکانیشی ھنکومه. کار ئهبهبلووزکی سوور له 
زی ل کردب، من ندری حهناب ئه. یان دێبریقه وهتهسوه
  .٥٧ل. مناده مهی ئهڕگه



 

 ک ،یــــــــی و ملمالن ــــــــش و کرەتای ئــــــــش ســــــــ ئمی
ھژموونکی گورەی بسر گشی ڕووداو و چارەنووسـی 

ی ئندری و ھرس خوشککیشوە ھی؛ چـخف ل ڕگـه
رەکترەکــان ئامــادەی ئو ڕووداوان دەکــات، ئم تکنــیکوە کا

ــاتۆرگی دەقکوە  ــان بســر تکــای درام ک ڕۆکــی گورەی
یم حیــوارەی ماشـا. ھگومـان ناتالیــا لقــی -بــو چن ــتوە د

 ـــ ـــت، ئو ڕۆی پ ووەی دەربکش ئـــ ـــانوە و پ ڕووداوەک
 یـــش ب ھمــان شـــوە، ژیـــانی ماشـــا -ڤرشـــینین. ســپردراوە
و ڕچکی ڕووداوەکان ب ئاڕاستیکی تردا دەبات، دەگۆڕت 

 جوە بدوای خۆیانل ی شارەککونتالڵ بگدواتریش ل
  . دەھن
  

  پزیشککانی چخف 
ـــهزۆر کـــاره ـــهکت ـــشک ل ـــت و شـــانۆنامه ری پزی ـــانی نۆڤل ک

زمــوونی بــۆ ئــه وهڕتــهیــش بگــهمــهئــه یــهوانــهن، لــهھــهدا چــخ
و  ڕاســتیدا پزیــشک بــووه لــه ف خــۆی، کــههنــدی چخــتمــهتایبــه
الی پزیشک له . ک پزیشک کاری کردووهزۆریش وهکی یماوه

بـ جیــاوازیی سـتی و بــهربـهســهبـه ، کــهیـهسـهو کــهف ئـهچخـه
مـوو ھـه توانـت بچتـهکانی تر، دهموو جیاوازییهتی و ھهچینایه
م یش ئـــهفـــو چخــه وه، پزیـــشک ھــیچ ســـنوورکی نییـــهماکــه

کـار بـه) رـکجۆکه(ک ی پزیشک وهکار و پیشهسربستییی 
ـگی کـانی کۆمـهی چینـهندک جار نھنیی زۆربهھنت و ھهده

 لــه فــدا، جگـهکــانی چخـهمــوو شـانۆنامهھـه لــه ، بــۆ نموونـهالیـه
 یان رانهکتهم کاره، ئهیهرکی پزیشک ھهکتهباخی گالس، کاره

کـــی شـــداری ڕووداوهوخـــۆ بـــهتـــا ڕاســـتهەتـــا وئکـــانن و ڕۆ
تـا وهیـان ئـه یـه،چوونی ملمالنکاندا ھـهوهوپشهرهبهگرنگیان له



 

ـــــاودرکی وردن دا نیکـــــۆالی تریلتـــــسکی -ل پالتۆنـــــۆڤ. چ
کســــــکی لیبــــــا، کم و زۆر پوەنــــــدیی ب ڕەفتارەکــــــانی 

کانیـشوە ەوە ھی، ل ھمـان کاتـدا ل ھمـوو شت-پالتۆنۆڤ
دوورەوپرزە، ئسترۆڤ ل خا ڤانیادا، دەبـت ئیـدیالیزمکی 

دا، کســــــــکی -مانـــــــدوو و بدەربســــــــت، دۆرن ل نورەس
  . یش دەبینرت-ھومانیزمی خاوەن بھرەی، ک الی ئسترۆڤ

، ه-ف، چیبــــووتیکینکــــانی چخــــه دوا پزیــــشکی شــــانۆنامه
ــه پزیــشککی ســوپایهپیــره ــهکــیــهوهو کۆکردن ــان ئ نجــامکی ی ی

، ھروەھا ب شوەیک ل شوەکانیش بـرا کانهکۆتایی پزیشکه
یـــشی -ە، ھاوکـــات ھومـــانیزمکی دۆرن-گورەی ئســـترۆڤ

ــــدە دۆرن ــــش کســــکی بدەربســــت، بم -تیــــای، ھرچن ی
  . ھستکی گرم و قووی مرۆڤدۆستیی پوە دیارە

ڵ هگـــــف لــــهکــــانی چخــــهکــــانی نــــو شــــانۆنامهپزیــــشکه
یــش دوا -بــن، چیبــووتیکینو پیــر ده وهنــهمــهتــه چنــهدەفچخــه

ــه ــهتــه پزیــشک و ب ــشکی شــانۆنامهم ــانی چخــهنتــرین پزی ــهک . ف
جیھـان مـوو بـوون و و ھـه یـهوهھنانـهچیبووتیکین مرۆڤی قسه

مـدا ی سیهردهپه ت لهنانه، تهوهژر پرسیار و تامانه خاتهده
ژـر  خاتـهیشی دهکهرهوروبهک پزیشک و دههبوونی خۆشی و
  : ، لم ڕووەوە دەتوهپرسیار و گومانه

وام ... رایهھه... سندانم ل دان... ت بنعنهلهمووتان بهھه(
م، ک بکهخۆشییهموو نهی ھهتوانم چارهزانی دوکتۆرم و ئهئه
رچـیم  ھـه...وهتهموو شتکم بیرچووهھه... چی ھیچ نازانمکه

ب . (ماوهبیر نه، ھیچم له وهتهبیر چووهموویم له ھه زانیوه
یتـان شه) رێده چنهتاشا ئهست پ بکا ئۆلگا و نهی ھهوهئه
زاسیپ ژنکم تیمار ی ڕابردوو لهممهچوارشه... ت بعنهلهبه
، بیـستوپنج سـاک من تاوانبارم، به... چی مردکرد، کهئه



 

... مـاوهبیـر نـهم ھیچم لـه زانی، بهندێ شتم ئهر ھهوبههمله
خۆڕایی وا خۆم پیشان بم و بهکو من مرۆڤ نه، بهباشه... ھیچ
ڕاسـتیدا مـن کو لهبه... یهرم ھهست و قاچ و سهده م کهبده
ئاخ، ) گریئه! (وهخۆمهچم و ئهبم و وا بزانم دم و ئهر نهھه

) وهییــهتـووڕهو بــه وهبتـهژیــر ئـه. (بوومایـهنــهر ھـه خۆزگـه
کسپیر و و باسی شه رایهھه یانهله س ڕۆژه... زانیتان ئهشه

 ربـارهو ھیچیـان ده وهتـهمخوندوونـهمن نه... نکهر ئهڤۆته
... وهتـهخوندوومنـه دا کـهچـی خـۆم وا پیـشان ئـهکـه. نازانم

شـم و ژنهئه. نزمییهمهئه...  من بوونکوروهوانی تریش ھهئه
رچـاوم ون  بـهکوشـتم و لـه ممهچوارشه رچاو کهبه وهھاته

. ، تاوانهوته، کارکی چهوایهناڕه مه، ئهدم گیراوه... بووئهنه
  ). ١٢١ل

ــه ــارهئ ــهم ک ــهمــه رهکت ــهر دهســهچــارهی ب ــت و ل ــشت  زان پ
نــدک ، ھــهوهشــارته خــۆی دهوهســتبوونهدمــهکــانی بــهســنووره
و  کـهویـستی بـۆ سـ خوشـکهخۆشـه ورهسـتکی گـهھـهجار به

ندک ھیچ و ھه بت، یان گوێ ناداتهردهتی بۆ ئیرینا دهتایبهبه
، بـۆ ماـت و تونـدوتیژهـدهکان ھـهڕووی ڕاستییهله ردهجار په
نـدری ئامۆژگاریی ئـه یهم شوهمدا، بهی چوارهردهپهله نموونه

ئیتـر  نگـهڕۆم و ڕهیـانی ئـهم، مـن بـهبراکـه(: کات و دەـتده
ـــهھـــه ـــر ی ـــز جـــارکی ت ـــهرگی ـــری ن ـــهکت ـــهبینین ـــهوه، ب م م ئ

رت و سـهرهت بکـهکـهبقـهشـه:  بیر بـی منت لهئامۆژگارییه
ب ... و بۆ ج بهو ماڵ به وهستتهدهبه ت بگرهکهگۆچانه
  ).١٥٦ل! تا دوورتریش بۆی باشترهبۆ، ھه وهانهئاوڕد
ماــت، ــدهھــه و نھنییــهر ئــهســهلــه ردهر چیبــووتیکین پــهھـه

نوـــت س ناورـــت یـــان نایـــهم کـــهیـــزانن، بـــهمـــوو دهھـــهکـــه
ـــهڕاســـته ـــکن، ئ ـــوهوخـــۆ باســـی ب ـــهویـــش پ ـــا ندیی کـــانی ناتالی



 

م  کاتکــدا ئــهیکین لــهچیبــووت. وهه-پۆتۆپۆپــۆڤبــه یــه)تاشــانــه(
ی دایکـــی ســـ کــهکـــاتژمره درینـــهکـــات، کــهدەئاشـــکرانھنییــه

ڵ گـــهیـــش لـــهم کـــاتژمرهشـــکنت، شـــکاندنی ئـــهدەکـــهخوشـــکه
تاشـا و پرۆتۆپۆپـۆڤ سـمبۆلی کـانی نـهندییـهئاشکراکردنی پـوه

  . تی و ناپاکی و داونپیسییهتی، مرۆڤایهیهھا کۆمهشکاندنی به
ـــڕه( ـــووب هنگ ـــت ب ـــی دایک ـــت .. .ھی ـــی دایک ـــا ھی ئینجـــا ب

بهمن نه نگهڕە.بووب ،تهمشکاندبکو وا ھاتبمن  رچاو کهبه
 ئمـه یـن کـهگـهر وا تئـهموومان ھهوا بزانم ھه. شکاندوومه

س ھیچ که... من ھیچ نازانم. ڕاستیشدا نیینچی لهین و کهھ
 ڵ گهتاشا لهن؟ نهکهرم ئهیبۆچی سه) وهرگاکهالی ده(نازان

ئـستا  ئوه... نایانبینن چی ئوهبورێ، کهپۆتۆپۆپۆڤدا ڕائه
ڵ پرۆتۆپۆپۆڤـدا گـهتاشا لـهنه. دانیشتوون و ھیج نابینن لره
  ). ١٢٥ل. بورێڕائه

کــــی دــــرین و ندییــــهپزیــــشک پـــوه ی پیــــره-چیبـــووتیکین
ــه ــه تونــدوتۆی ب ــهبن ۆزۆرۆڤماو ھــه یــهھــه وهه-ی پــ رســ

م بـوون، ئـهوره گـه وهوهرچـاوی ئـهبـهندری بـهو ئه کهخوشکه
چیبـووتیکین . مـی مۆسـکۆردهبـۆ سـه وهڕتـهگـهش دهندییهپوه

دایکـی ویـستیی بـهکـی خۆشـهندییـهکان پوهشوهک لهیهشوهبه
ـــووهھـــه وهکـــهســـ خوشـــکه ـــه ب ـــستا ب ـــرهو ئ ـــهوهبی ـــی ئ و ری

. ژیده رییانـــهوهو بیـــرهر بـــهبـــت و ھـــهدخـــۆش دهدییـــهنپـــوه
 رســـــئامـــــادەبوونی ھ مـــــدا بکردەی یپ چیبـــــووتیکین ل

نرختـرین و بـه کانم، ئـوهنازداره شمیلهن( :خوشکک دەت
م، کهشمیلهنه) بۆ ئیرینا. (دام جیھانهسن لهویستترین کهخۆشه
جـاران ... تناسـم ئـه وهوونتـهدایکبڕۆژی لـهم، من لهکهکۆرپه

. ویستمگای و دایکی خوالخۆشبووتم خۆش ئهش ئهباوهبه
  ).٤٩ل



 

میـــشدا ی دووهردهپـــه لـــه مـــان شـــوهھـــه چیبـــووتیکین بـــه
تیژ  بروسکهورهک ھهی ژیانم وهوهر ئهبهله (:تندری دهئبه

ر بهھا لهروهوتم ژن بھنم، ھهکهرچوو، فریا نهسهو خرا به
 ویـست،دایکـتم زۆر خـۆش ئـه ، چونکـهھناوهش ژنم نهوهئه
ندە رچھردداریش بوو١٠٦ل! ژنی م.(  

و  وهبتــهده نــدان جــاری تـر دووبــارهیــش چـهیــهلـهســهم مــهئـه
ویستیی وت باسی خۆشهڵ بکهتکی بۆ ھهر فرسهچیبووتیکین ھه

و می ئـهرگیز وهم ھه، بهکاتده کهخۆی بۆ دایکی س خوشکه
یـش کـهئایـا دایکـی سـ خوشـکه وت، کهست ناکهمان دهپرسیاره

نھـــا تـــه کـــهویـــستییهیـــان خۆشـــه ی خۆشویـــستووه-چیبـــووتیکین
  .بووهوهه-ن چیبووتیکینالیهیکالین و له 

  
  چمکی کات و ھزی دەنگ 

نو بـ له) س خوشک(ی کانی دونیای شانۆنامهرهکتهکاره
ــــدا ده ــــه. وهســــووڕنهڕووداوی ــــان ب ــــات و ژیانی ــــهک  وهخرایی

. ووشــتــدهھیواکانیــان ھــه م دونیایــهزۆر جــار ئــه. ڕنپتــده
ـــشبینییهوه ـــان، ھـــزر و ڕۆح و جـــهھـــم و پ ـــان، کـــه ســـتهکانی ی
ت و مانــدوو کــهبــات، شــهو مردنیــان دهرهنگــاوی خــرا بــهھــهبــه
ــهده ــوون لک ــۆ نم ــانی ئم ن، ب ــاوەی ســ ســای ڕووداوەک  م

دەقدا، لو چرکســــــــاتوەی پردە لســــــــر ڕووداوەکــــــــان 
ــــمن، ک ل دەرەوەی خــــانووەکی  ــــا دوا دی ــــدەدرتوە ت ھ

ــرۆزۆرۆڤ ــوونی کــات، -پ ــت، جــگ ل تپڕب د ــایی پــ دا کۆت
 ســـا م ســـوەیـــشدا ئڵ ئگـــادات؛ ل شـــتکی ئوتـــۆ ڕوو ن

 دەکــات ل ھســت و ھۆشــی ژیــانی ھمــوو کارەکترەکــان پــ
بھــز و گۆڕانکــاریی گرنــگ، ک کــاریگری بســر ژیانیــانوە 

چـخف تکنیککـی تـایبت بـۆ بسـرچوونی . بجـ دەھـت



 

 مئـ رچوونی کات دەکـات، کسب ت، وا لنکار دەھکات ب
ل مــاوەی ) ســ خوشــک(وا دەزانــین وەســتاوە، ڕووداوەکــانی 

ــــان وا ئو ســــ ســــادا، لگڵ ئ ــــشدا ڕووداو و پردەک وەی
گشــــ دەکن، ک کـــــات ھرگیــــز نجووبـــــت، بم کـــــات 

) سامۆیل بکـت. (تپڕیوە و شتگلکی زۆریش ڕوویان داوە
یکــــک لو نووســـــرانی ســــوودکی زۆری لم چمـــــک و 
تکنـیکی کــات الی چــخف، وەرگرتـووە و ل فــۆرم و ھــزرە 

  . رجستی کردووەئبستگرا و پووچگراکیدا ب
چخف ئم ب ڕووداویی و تپڕبـوونی کـاتی ب دیـدکی 
ــــو  نــــانی ل ــــوە و کارەکترەک ــــونری چــــ چنی شــــانۆیی و ھ
دارســـتانکی چـــی پـــ ل ســـمبۆل، ئتمۆســـفر، ل یکیکـــی 
. یکگرتـــووی کــــاریگریی دەنگییکانـــدا برجســــت کــــردووە

نۆ و ل دەرەوەی کمانچ و ھارمۆنیای ئۆکۆردیۆن لسر شا
شانۆوە دەژەنرن، دوکتۆر لبرخۆیوە گۆرانی دەت، ماشـا 
مـانچی کنـدرـت و ئدەدات، توزینبـاخ پیـانۆ دەژەن لـ فیک .

ــ دەدات و گــۆرانی ( ــیک ل ــ دەدات، ماشــا ف ســعات دوازدە ل
ــ ده ــاوازی دەــت، تپی پ ــدان، ئ ــدان، زەنگل لپــسرێ، چ بی

 زەنگــۆی عرەبــان، زەنگــی نیــشانی گیتــار، گــۆرانی، دەنگــی
 ،ی گــــوللقوە، دەنگــــی ھــــۆپ ھــــۆپ، دەنگــــی توتنــــاگرک ئ

کۆم دەنگکن، ک بردەوام دووبارە ) ھتد... مۆسیقای مارش
دەبــــــــــــنوە و ڕۆکــــــــــــی گرنگیــــــــــــان ل دروســــــــــــتکردنی 

ییــشدا ھرەکتمۆسفئ . ــدەنگی و پــشووەکان، کروەھــا بھ
ب ھسـتکی قـوووە بـۆ ڕیتمـی چخف بوپڕی سلیقوە، 

ـــاندا،  ـــاون، لگڵ ئم دەنگ ـــدا داین ـــاک و ل شـــونی خۆی درام
ــتم و چمکــی کاتیــشوە،  ــاریگرییکی بھزیــان بســر ڕی ک

یــدی . ھ ــی ورد، ل دی ــان، یک لدوای یک ب پالنک دیمنک



 

ڕۆنــانی درامـــی و درامــاتۆرگییکی گوزارشـــتئامز و ھنـــدک 
پردەی یکم خــوانکی پـــ ل .  داڕــژراونجــار ســمبۆلییوە

 ،نمـان شـوردەی دووەم ھتـاوە، پکی ھنیـوەڕۆی ،خۆشیی
بم کــاتکی جیــاوازە و ئــوارەی و ئتمۆســفرەک ھنــدک 

نائـــــارام . ـــــت، لڕدا دەگژوورەک وە بکمـــــۆم ناتالیـــــا ب
ئــــاگرکوتنوە دەترســــت، ئمیــــش ئامادەکــــارییک بــــۆ ئو 

چـــــخف ل . رەی، ک ل پردەی ســــیمدا دەکوــــتوەئــــاگ
 نرەتای دیـمم سـبارەت بکیدا بۆ ستانیسالڤسکی سـینام

مـن لو بـوایدام، ک ناتالیـا ڕاسـت بسـر شـانۆکدا : (دەت
بـوات، ببـ ئوەی سـیری ھـیچ شـتک بکـات، یـان کسـک، 

ەی بم شـو. ھروەک لیدی مـاکبس، ب مـۆمکی دەسـتیوە
وە و زیاتریش ترسناکتکورتتر دەب .(  

توە یک و ل پردەی ســیمدا، شــون ب تواوی چـــووه
توە و ل ژوورە تســککی ئۆلگــا و ئیرینــای، ئــاگر کوتــووه

ــــــشت دەرگاکــــــانوە کــــــاریگری و  دەرەوەی شــــــون و ل پ
پردەی چــوارەمیش ل . مترســییکانی ئم ئــاگرە دەبیــسترت

ــاخچکی مــا ی ســ خوشــککدای، ئم بــاخچییش وەک ب
لوەوبر ئاماژەمان بۆ کردووە، دەبت ئو سمبۆلی چخف 

  .دا کاری لسر دەکات-دواتر ل باخی گالس
  

  دیدکی کۆتایی 
 ـــارچ ـــشکان پارچپ ندون و ئدا، خم دەقـــایی ئ ل کۆت

ـــــوون، بم خوشـــــککان لم تکوپکـــــشکاندنه ـــــدک ب دا، ھن
بــۆ یکم جــار ڕووبڕووی ڕاســتیی واقیعــی ژیـــان، : نبــراوە

چارەســـــرەکانی . ببــــ خون و ببـــــ ئندــــش، دەبـــــنوە
 و شــتون بوە بــووە؛ چیتــر خی ئکردەمف بــۆ ســخچــ



 

جوانانوە مبیـن، ک دوای دووسـد سـاڵ یـان سـسد سـای 
مـــرۆڤ ل ھمـــوو ســـردەمکدا پویـــستی ب . تـــر ڕوو دەدەن

ی ھی، بم یۆتۆبیا دەبت ھقـووی ڕاسـتیی یۆتۆبیای خۆ
مـرۆڤ پویـست لو شـون کـار بکـات، یـان . واقیعی ژیان بت

ــت ــانی خــۆی بگۆڕ گشــبینیی ســ خوشــکک، . ھلومرجک
کارکی ئاسـان و سـرکوتنکی پـ ل چپڕـزان نیـی، بم 

ی خوشککان یکم ھنگاویان لو پرۆسیدا ناوە، ک ل باخ
  . دا ڕوون و ئاشکراتر دەردەکوت-گالس
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  بشى حوتم

  

  باخی گالس
 کک و کۆتایی بازنکۆمیدیای  
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دا دەسـت دەکـات ب نووسـینی ١٩٠٢چخف ل بھاری سای 
 تواوی دەکــات و ل مــانگی یکــی ١٩٠٣بــاخی گــالس، ســای 

. دا لسر شانۆی ھونری مۆسکۆ نمایش دەکرت١٩٠٤سای 
چـــــــخف ئم دەقی ل ڕەوشـــــــکی زۆر خراپـــــــی بــــــــاری 

بینی تندروستیدا نووسیوە، لگڵ ئوەیشدا، ل دیـدکی ئاینـدە
ـــه ـــدیاوە، ئ ـــدە و کۆمی م شـــانۆنامیی و ھکـــی تژی ل خن

چـخف لبر نخۆشــی نیتوانیــوە ب یک . مرھــهبـهتــهھنـاوه
بنووست و ئمیش ) باخی گالس(جار، وەک دەقکانی تری، 

ــش تواو . ی تووشــی پشــوی کــردووە-چــخف ک دەقکی
خراپترین شـت : (/.../دەکات، ل نامیکدا ب ئۆگا کنیپر دەت

ك جـــــار و بـــــ وەســـــتان یـــــهلم دەقدا ئوەی، ک مـــــن بـــــه
نمنووسیوە، بکو ماوەیکی زۆری ویست تا تواو بوو، ھر 

  ). ، ڕەنگ کمک بزارکر بتبۆیه
ــــخف ل بــــاخی  ــــدییی چ ــــک و شــــوازە کۆمی ئو تکنی

ــــاوە، کــــه-گــــالس ڵ شــــکی کۆمیــــدیایی تکــــهدا بکــــاری ھن
ھــا روهمــاوی، مۆســیقا، لیریککــی قــووڵ، ھــهســتکی خــههھــبــه

لســـر . گرتـــووهنـــاوی خۆیـــدا ھـــهھـــهدیـــدکی ئاینـــدەبینیی لـــه
. ھردوو ئاستی ناوەڕۆک و تکنیکوە ب سـمبۆل دەومنـدە

 ک جـــار بنـــدنـــدەوە، ھخ ل کـــی پـــدەم رەکـــان بکارەکت
رام و ھســـت و ســـۆز و فرمـــسکوە، برەو ئاینـــدەیکی نائـــا

ئانیا و ترەفیمڤ، ھروەھا پاخین ئاماژەکانی . ڕۆنتاریک ده
چخف ل الیکوە کـاری لسـر . ئایندە و پاشڕۆژکی ترن

 ر ڕەوشــــســــوە لکــــی تریــــشالی فیگــــوری کۆمیــــدی و ل
ل ھردوو بارەکیـــــــشدا، بـــــــاس ل . کۆمیـــــــدییکان دەکـــــــات

بــــاخی . کۆمیــــدیایک، ک بنمــــایکی قــــووی خمــــاویی ھی



 

گالس ب ئاشکرا مائاواییکردنکی ھسـتئامزە لو بکـارییی 
 روەھـــــا ڕاکـــــردن لـــــوو، ھ مرۆڤـــــی ڕووســـــی گیـــــرۆدەی ب
برپرســـــیارتی و تمییکــــــی چارەســـــرنکراو، ھاوکــــــات 

  .ڕۆیشتن برەو ژیانکی نوێ
  

  تراجیدیا ل فۆرمی کۆمیدیادا
 بــاخی کــۆم یاســای بنڕەتیــی کۆمیــدیی ڕۆنــانی درامیــی

ھـنن؛ گالس، یان بشکی گرنگـی ئو ڕۆنـان درامیـی پـک ده
 ک لنــــدــــانی ھ ــــی ڕۆن ــــدیانیش ل ڕەوت ئم شــــوازە کۆمی

پیـــشیک، شـــاۆت ئیڤانڤنـــا، : کـــورەکانـــدا دەبینـــین، وهکتـــهکــاره
ندی پۆستک، کارمبوارڕەوش و . یپیخۆدەف، دونیاشا، ڕ ل

ـــارەکترا ـــومرجی ئم ک ـــام و ھل ـــدی م ندا، شـــتکی کۆمی
بدی دەکرـــت، ئم جـــگ ل گــــایڤ، پـــاخین، تــــرەفیمڤ، 

دیمنکـــانی : یـــش، بم ب شـــوەیکی تـــر-ھروەھـــا فیـــرس
یپیخــۆدەف، شــاۆت، بــۆ نمــوون شــاۆتیکی لبــوک، پیــشیک، 
ھمیش پارەقرزکردنکی، ترسی پـاخین لوەی ڤاریـا لـی 

ۆشــــا، ک ــرەکی ڤاری ــرەفیمڤندات، چت ــد... کانی ت ئم . ھت
 و ل یــــــــــــــــــسوردیان ھ ــــــــــــــــــان کشــــــــــــــــــکی ئب دیمن

  .تراجیدییکانیشدا، کۆمیدینرجهلومهھه
 رگریـی لتونـدی ب ف بخی )کۆمیـدیا(چم دوا دەقی ئ

دا، ب ماوەیکی کم ١٩٠٣خۆی کردووە، ل مانگی نۆی سای 
ی ژنـی )نمارییا لیلیا(دوای تواوکردنی دەقکی، نامیک بۆ 

ستانیسالڤسکی، ک ئکتر بووە ل شـانۆی ھـونری مۆسـکۆ، 
ئم نامی، یکـسر ل الین ھمـوو دەنرت، چخف دنیایه 

ــدرتوە ئوەی نووســیوم درامــا . (شــانۆی ھــونرەوە دەخون



 

" ھزەلــی"نیـی، بکـو کۆمیـدیای، ھروەھــا ل ھنـدک شـوندا 
ۆڤیچ لسـر ئم لـم نـیگران تواوە، دەترسم فالدیمیر نمیـر

ــــت و تــــووڕە ب( ر لــــسکی، ھ ، بم نمیــــرۆڤیچ و ستانیسالڤ
ستانیسالڤسکی ل . سرەتاوە، ئم دەق وەک تراجیدیا دەیبینن

 ل کیــــدا، کیف٢٢/١٠/١٩٠٣نامخی نــــاردووە، -دا بــــۆ چــــ
باشــترین " بــاخی گـالس"بپــی دیـد و تگیــشتنی مـن : (دەـت

ــوەین زۆر بــهمــ. دەقــی ئ ت لنــانــم بــوو، تورەس"دیــش "ن
گرنگ بوو؛ ئم کۆمیدیا نیی، فاش نیی، وەک  وهالمهزیاتر به 

ئــوە نووســیوتان، بکــو تراجیــدیای، ھرچنــدە ئــوە ل دوا 
مـن وەک } ...{یک بۆ ژیانکی باشتر دەخن ڕووپردەدا ڕگه

ببـوورە، : "ی دەـنمن گوم ل ئوە. گیراژن گریام، خۆم بۆ نه
فاشــــــ مم ئب ..." مکــــــی ئاســــــایی ئــــــر، بــــــۆ مرۆڤخن

تراجیدیای  .(  
ئو جیــاوازیی دیــد و کــشیی لنــوان ستانیسالڤــسکی و 

ـــــخف ـــــۆ -چ ـــــتوە ب ڕی دەگـــــاک ـــــدا، بنم ری ھدا ســـــ
ــــان ــــووری و ئدەبییک ــــشتنیان ل ترم کولت ــــدیا : تگی کۆمی

 زۆر سـبارەت بو کۆمیـدییوە چیی؟ تا ئستایش کـشیکی
ستانیسالڤـسکی و چـخف ھر . ھی، ک چخف نووسـیونی

 مــــکم چرەتاوە دیــــد و بۆچـــوونی جیاوازیــــان بـــۆ ئســـ ل
 ل بـــووە، بـــۆ نمـــوونورەس(ھن( ل م جیـــاوازییدا دواتـــر ئ

دا دەبت )باخی گالس(دا تۆخ دەبتوە، بم ل )س خوشک(
ییش لنوان مانگی س و چواری سای ئم کش. شتکی تر

١٩٠٤ دا، لــــاوەی ــــتوە؛ چــــخف لم م ــــووڵ دەب ــــاتر ق دا زی
چنـــدان نـــامدا ستانیسالڤـــسکی و نمیـــرۆڤیچ تاوانبـــار دەکـــات 

توە، ک بوەی، ک دەقکیان تکداوە و ئوەیان نخونـدووه
  . ل دەقکدا نووسراوە



 

ایف و لوبــۆڤ ستانیسالڤــسکی دەقک وەک تراجیــدیای گــ
ڕانفسکیا دەبینت، ک ھموو شتک لدەست دەدەن، ھاوکات 

ە؛ -چیرۆککی تراجیدی سبارەت ب لناوچوونی باخی گالس
بمانــــای ســــرەوژرکوتنی کــــۆمگ دــــرینک، ب ھمــــوو 

ـــاخی گـــالس ـــانیوە، ک ل ب . دا برجســـت دەبـــت-جوانییک
ارکردن بـووە لسـر دیدی ھونریی ڕیژی ستانیسالڤـسکی، کـ

ئوەی ئکترەکـــانی بتـــوانن بیـــنران، برامـــبر ب ڕوخــــانی 
 یینـــــووکھ ویـــــستییناچـــــاری پ کی ســـــیحری، کدونیـــــای

ستانیسالڤــسکی . داراییکانییــان کــردووە، بگــرین، نک پــبکنن
نمایــشکی تراجیــدی، ســبارەت ب لنــاوچوونی کــۆمگیکی 

ۆمیـدییوە پـشکش دەکـات، بم تـی، ل دیـدکی کگایهبهرهده
چــــخف کۆمیــــدیایکی نووســــیوە، ل دیــــدکی تراجیــــدییوە، 

ھر لبر . سبارەت ب لناوچوونی کۆمگیکی بـۆرژوازی
 ،یرەکیی ھـــی ســـ ف ڕۆخـــۆ چـــ ـــاخین ب ـــش، ک پ ئوەی

ــــــاخین ــــــشت پ ــــــرەفیمڤ دەدرەوشــــــتوە-لپ ــــــشوە، ت . ی
شــانۆ، ک ب دادانوەی ستانیسالڤــسکی دەقــک دەخــات ســر 

پردەی چـــوارەم کۆتـــایی پـــ دـــت، بم بـــۆ چـــخف دوای 
ک چـــخف دەقکی ب . پردەدادانوەیـــش، بردەوام دەبـــت

ــات و دوای  ــایف تواو ناک ــسکیا و گ ــۆڤ ڕانف ــشتنی لوب ڕۆی
ئوانــیش دیمنکــی تــر دــت، مبســتکی گرنگــی ھبــووە و 

کـان تــک دەشــکنت و ە-گرۆتیــسک/تراجیـدی/سـبک کۆمیــدی
دەقک بـــۆ ئو کۆمیــــدیای، لبر . گۆڕانکارییـــان تیـــا دەکـــات

ئوەی بــوای ب گــۆڕان ھی، بــوای ب ژیانــک ھی مــرۆڤ 
دوای ھشـــتا ســـاڵ ژیـــان و کـــارکردن پویـــست نکـــات، وەک 

  . )ھر دەی نش ژیاوم(کارەکتری فیرس بت 
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

   باخی گالس ل سر شانۆی شار                                          
  

یـــــش ل نامیکیـــــدا، بـــــۆ چـــــخف -فالدیمیــــر نمیـــــرۆڤیچ
ـــدایری گریـــاوی تنـــدان کـــارەکتچ کدەق ت، کدەنووســـ .

چــخف ل وەمــدا دەــت، ئوە گریـــان نیــی، بکــو تـــۆن و 
ســــیمایان پــــ ل ژیــــان و دخۆشــــن، ھرچنــــدە فرمــــسک 

، بم ئم نابـت ھـیچ ھســتکی تــیس بـووهقـهکانیـان چـاوهلـه
ئۆگـا کنیـپر ل نامیکـدا . بزەیی الی بینران دروسـت بکـات

باسی کاردانوەی ستانیسالڤسکی و ئندامانی شانۆی ھـونر، 
شـانۆ مۆ لـهئه.../: (/سبارەت ب باخی گالس دەکات و دەت

. بــۆ ئوێ نچــم ، مــن بیــارم داوهوهخوندنــهده"گــالسبــاخی"
. موت بچم؛ تا ئستا من نـازانم چـی بکـهمهمان کاتیشدا دهھهله

ــــه ــــستهک ــــین ســــیرگیهن ــــیچ نت ــــسکی(ڤ ــــدای شــــه) ستانیسالڤ ی
ـــهده ـــووهکـــهق ـــهئـــه. ب ـــهی یـــهردهو پ ک ک کۆمیدیایـــهمـــی وهک

ــه ــشی ده، وهوهخوندۆت ــهک خۆی م کــارکی ی دووهردهــت  پ
قکـــی زۆری مـــدا ئـــارهی ســـیهردهپـــهلـــه، ھـــزی تکـــردووهبـــه
و ئـه. مـیش بوچـان گریـاوهی چـوارهردهدرژایی په، بهرداوهده
. نووسـیوهرت نـهھـز و کاریگـهرگیز کارکی وا بـهت تۆ ھهده



 

دونـ . رسـامییهموومان گیانمان لوانلوی شادی و سهھهئمه
خۆشـیی موومان بـهدا ھهکهکاتی خوانهڤ و له لکسیهمای ئهله

  ...)نۆشمان کرد تۆوه
- ک ئو نامانی چخف، ل کاتی نووسینی باخی گـالس

ئم : بیندا دەخونینوە، تووشی تامان و سر سووڕمان ده
دەق ل الین چخفکی زۆر نخۆشوە نووسراوە، ک تنھـا 

دەبـوو، ب بردەوامی ناچار . یک ساڵ تمنی ل ژیاندا مابوو
لبر تایکی برز، کۆک، خونھھنانوە، پرۆسی نووسـین 
ڕابگرت، ئم جگ لوەی ھمیش ل دەرگای ماکی دراوە 

ـــووە ـــدیا . و میـــوانی ب بردەوامـــی ھب ـــشدا کۆمی لگڵ ئوەی
دەنووســـــــــت، برھمــــــــــک ب ڕای زۆربی ڕەخنگــــــــــر و 

زنی ئدەبـی مژوونووسان و شانۆکارانوە، ب گوھرکی م
ــت ــانی دادەنر ــه. جیھ ــدیایک چــخف ب ڕگ ی مرگوە کۆمی

دەنووســت، ک لوانلــوە ل ھیــوا ب پاشــڕۆژ، بــوا ب ھلــی 
باشتر بۆ مرۆڤایتی، بۆ ئگر و ھلی گۆڕانکاری و پویستی 

بـــاخی گـــالس . گۆڕانکـــاریمرۆڤـــایتی ب تـــا ســـر ئـــسقانی 
  . رۆڤایتیوەستنامیکی مزن بۆ ھموو م
دەیویـــست بـــاخی گـــالس وه ستانیسالڤـــسکی ب پداگرییـــه

وەک تراجیــدیا نمــایش بکــات و خۆیــشی ڕۆــی گــایف ببینــت، 
ــــی  ــــسکی ڕۆ ــــست ستانیسالڤ ــــچوانوە دەیوی چــــخف ب پ

ل . پـــــاخین، ئو بازرگـــــان گنـــــج ســـــرکوتووە، ببینـــــت
گـــان ،پـــاچین بازر: (نامیکیــشدا بـــۆ ستانیسالڤـــسکی دەــت

ــــی ڕاســــتگۆی، ئو وەک  ــــوو ڕوویکوە مرۆڤک بم ل ھم
ــن  ــار دەکــات، م ــگ، ڕەفت ــراو و ب فرھن کســکی پروەردەک
ــدگرایی  ــی ناوەن مبســتم ئوەی، ئم ل دەقکدا، ک ڕۆک

ئم مــامکردن و پــداگرییی ). ھی، بــۆ ئــوە زۆر گونجــاوە



 

و کـش دەکـات و ستانیسالڤسکی، چخف تووشی نائومـدی 
ـــــــسکی دەقکی  ـــــــۆ ئوە دەکـــــــات، ک ستانیسالڤ ئامـــــــاژە ب

دەتـوانم : (ئۆگـا کنیـپریش ل یاداشـتکانیدا دەـت. شواندووە
ئــازاراوی بــوو، لنــوان ) بــاخی گــالس(بــم کــارکردن لســر 

ـــوو، بم  ـــشتن نب نووســـرەکی و ســـتافی کـــارەکدا لکگی
بـاخی گــالس ل ڕۆژی . ھمـوو شـتک ب چــاکی کۆتـایی ھــات

دا، ک ڕکوتـــــــی ڕۆژی ١٩٠٤ی مــــــانگی یکـــــــی ســــــای ١٧
لگڵ ھمـــوو ئو ) دایکبـــوونی چـــخف بـــوو، نمـــایش کـــرالـــه

کـــــــشاندا، ئم نمایــــــــش بـــــــووە ســــــــرکوتنکی گورەی 
نـــونتوەییش بـــۆ شـــانۆی ھـــونر و ل بیـــستکانی ســـدەی 
ڕابــــــردوودا، ل ئورووپــــــا و ئمریکــــــا نمــــــایش کــــــراوە و 

باخی گـالس تـا سـای . کاردانوەیکی ئجگار گورەی دەبت
 ل ڕپۆرتواری شانۆی ھونری مۆسکۆدا دەمنـتوە و ١٩٥٨

فالدیمیـــــر نمیـــــرۆڤیچ ل .  جـــــار نمـــــایش کـــــراوە١٢٠٩تکـــــا 
 وە کــردووە، کــۆ ئ ــاژەی ب ــاخی گــالس("یاداشــتکانیدا ئام " ب
ــه ــامزترین ب  شــانۆی مــیرھــهبــووە درەوشــاوەترین و پھمائ

  ).ھونر
 ی، لکمــــــردن ر لکی کــــــورت، بمــــــاوەی ف بخچــــــ

ــــاوا : (/.../نامیکــــدا بــــۆ ئۆگــــا کنیــــپر دەنووســــت بــــۆچی ئ
سرســــختان دەقکی مـــــن لســـــر پۆســـــتر و ڕیکالمـــــی 

 کانـدا بکــسی " درامـا"ڕۆژناملن؟ نمیـرۆڤیچ و ئنــاوزەد دەک
"ببهھه "ست ستانیسالڤسکیم ی متکدەق کی تـر ندا لشت

وەی مـن نووسـیومنیـام ئـه. و جیاواز دەبینن، لوان بـۆ مـن د
ببــورە، . وهتــهخونــدووهوردی نــهیــان بــهکــهقــهک جــاریش دهیــه

  ).بم من ڕاستی دەم
  



 

ـــسیم  ـــار ب سرپرشـــتی ماک ـــۆ یکم ج ـــالس ب ـــاخی گ ب
دا، ل گۆڤـارکی ئدەبیـدا ١٩٠٤گۆرکی ل مـانگی پنجـی سـای 

ەکرــت، ھر دوای ئم چــاپ، وەک کتبــیش ل دەزگــای چــاپ د
  .  مارکس سرلنوێ بو دەکرتوە

  
  تراجیکۆمیک

بپــــی . کۆمیـــدیا بـــۆ چـــخف چمککـــی ڕژەیـــی بـــووە
دابــونریت باوەکــانی شــانۆ و دیــدە درامــاتۆرگییک، تراجیــدی 
 کانــــدا دەژیــــن و بوانڵ پاگران لبیــــن ک ،یو نمایــــشئ

ی ھونقـــووـــی دەکت ن، کیان دەکو چارەنووســـســـت ب .
 ــــان، ب ــــدیایش ل دەرەوەی ڕووداوەکــــانوە ل پاوانک کۆمی
ـــــان جـــــۆرە ســـــاتیرکی دوورمودا،  ـــــدی ی شـــــوەیکی کۆمی

ەوە، بتـــایبتی دوای ئوەی )نورەس(چــخف ل . دەڕوانــت
نووسی بوو، کاری لسـر ئوە  چندان دەقی کورتی ڤۆدڤلی

و دەکـــرد، کککۆمیـــدی و تراجیـــدی تـــ ،کمـــکردوو چھ 
ـــدییش ل : بکـــات ـــدا، کۆمی ـــاوەوەی کارەکترەکان ـــدی ل ن تراجی

ــدا . دەرەوە ــاوەوەی خۆیان ــای ئوەی کارەکترەکــان ل ن ب مان
ھســـتیان ب تراجیـــدیا دەکـــرد و ل دەریـــشوە بـــۆ بیــــنران 
 فــۆرم ڕووداوەکـان، ل کی کۆمیـدی بـوون؛ بـۆ نمـوونفیگـور

ــه ــدا ت ــدارییکی بئامــانج، (قلیدییکی رگیری، دــاکیی ھاوســ ناپ
گۆڕانکــاریی بســردا دــت و لبــری ئوە ) ھتــد... نــابووتبوون

ھمــــــــوو ڕووبڕووی یکتــــــــری دەبــــــــنوە، لم ئنجــــــــامی 
 رەکـان، لکارەکت ـک لکرییـشدا، بـۆ ھوەیڕووبوونڕووب

، ل ناوەوە ھاوسنگییکی ب دیقتدا، ل ھردوو ڕووکارەکوە
ڕەوشـــ دژبیککــانی ژیـــانی . یــشوە دەبینرــتوهو ل دەره

 وە، کـــــــــــدیی ـــــــــــدی و تراجی ڕۆژان، ل ھردوو ڕووی کۆمی



 

پوەنــدییکی ھمیــشیی پکیــانوە دەبســتتوە، ل پوەنــدیی 
ســاتکی . وهنــهدهکارەکترەکــان و ڕەفتارەکانیــشیاندا ڕەنــگ ده

ــــدا و مــــاوی و غمگــــین لنــــگ خــــهدتــــه  شــــوەیکی کۆمیدی
نـــاوەڕۆککی کۆمیـــدییش ل فـــۆرمکی درامـــی، یـــان تراجیدیـــدا 

ـــــوونی کۆمیـــــدی ب درامـــــا، خـــــه. دەردەکوـــــت م و تکوب
چتی، دەبن دوو توخمی جیاواز بۆ شتکی پگیـشتوو، قۆشمه

ک دژ ب یک نـــین، بکـــو ئم ئو ب ھـــز دەکـــات و لنــــو 
شـوەی ڕەوشـک دەسـت بسـر بم . یکتریـدا لدایـک دەبـن

  . ڕووداوەکان و برجستکردنی ڕۆکانیشدا دەگرت
ل شـــــانۆی ھـــــونری مۆســــــکۆ، ک لســـــر بنماکــــــانی 
شیکارییکی قـووڵ و وردی سـایکۆلۆژی و تـوانوە ل ڕۆڵ و 
پرس ناوەکییکی ئکتردا کاریـان دەکـرد، ئم ھاوکـشیی 

رجست ندەکـرا و ئو ییان بۆ ب)کۆمیدی/تراجیدی(چخف 
کۆمیـدی لنـو چمـک قـورس و /ھاوسنگییی نوان تراجیدی

چـخف ھر . ئاۆزەکانی تراجیدیادا دەتوایوە و بزر دەبـوون
بـــاخی (ل ســـرەتاوە، بر لوەی دەســـت بکـــات ب نووســـینی 

توە، ک ، وەک دەقکـــی کۆمیـــدی بیـــری لـــ کـــردووه)گـــالس
دەق ر بواویشی دەکات، ھکی کۆمیدی ئاماژەی بۆ دەکاتت .

 وە کۆمیـدیینـدنم خوئ وەیشدا بوو، کی ئوھ ف لخچ
ل نمایشکی شانۆی ھونری مۆسکۆیشدا دەربکوت، بم 

بـۆ ستانیسالڤـسکی و فالدیمیـر ئم دیدە کۆمیدیی ل پراکتیکدا 
ــت شــتکی گــران و ئــاۆز نمیــرۆڤیچ، کــی دەبوان وەک دەقئ ،

مـــــــامی لگڵ دەکن و ھر لســـــــر بنمـــــــا تراجیـــــــدی 
  . تراجیدییکانیشوە دەیخوندنوە

  
  



 

  باخی گالس ل چوار پردەدا
ــنج ســاڵ  یا، دوای پــسک ــۆڤ ڕانف ــدا، لوب ل پردەی یکم

ی بـرای، -ربردن ل فرەنساوە دەگڕتوە؛ گـایفسهژیان به
و ڤاریــــا، تـــــرەفیمڤ، ھروەھـــــا پـــــاخین ل چاوەڕوانیـــــدان 

ـــ دەکن ـــانی . بخرھـــاتنوەی ل ـــۆڤ ڕانفـــسکیا ب گیرف لوب
بتــــاوە دەگڕــــتوە، ھمــــوو پارەکــــانی خرج کــــردووە و 

ەکیـــــش لژـــــر -قرزەکــــانیش زۆر بـــــوون، بـــــاخی گـــــالس
دایڕەشــن، . ھــوڕە مــسک ــد و ک ــازە دەومن ــاخین، ک ت پ

ـــی  ـــاری دارای ـــاتوە ل مترســـیی دۆخک و ب ـــان دەک ئاگاداری
ی بنس گـوـسوودە و ککانی بم قـسیا، بفـسکی ڕانمـا

  . ل ناگرت
پردەی دووھم، شـوکی ھــاوین و ئم بنمـای، ھــشتا 
خون دەبیــــــنن و قــــــس دەکن و ئتمۆســــــفرکی ئــــــارام و 
بجووی ،پاخین سـوورە لسـر قـسکانی خـۆی و زەنگـی 

ێ بگرــت و ئاگادارییــان بــۆ لــ دەداتوە، بــ ئوەی کس گــو
. ھیچ کسیش ئامادە نیی پشنیارەکانی ئو ب ھند وەربگرت

ــــی  ــــی تل ــــگ خامۆشــــی، ل دەنگ ــــمندا ئو دەن ھر لم دی
. پچـاوی گیتــار دەچــت، تـرس و پشــوییک دروســت دەکــات
-ئم دەنگ، ئو سـمبۆلی، ک دەکوـت چقـی بـاخی گـالس

ــت ئوانی : ەوە؛ ئتمۆســفرک دەخوقنــت ــی دەبــان ل گوی
ـــدنی  ـــۆ تقان ـــاژەیک ب ـــارامی دەکن و وەک ئام ھســـت ب نائ

کوەندییمانی پک، یان نردەی چوارەمیـشدا، دوای . شتپ ل
  . لدەستدانی ھموو شتک، سرلنوێ دووبارە دەبتوە

ــــــانگی ھشــــــت، ڕۆژی ھڕاجکی و  پردەی ســــــیم م
رەنـــــــــگ لوبـــــــــۆڤ ڕانفـــــــــسکیا بـــــــــۆ ئوەی نیگرانـــــــــی د

 ـــ ـــدا، بب ـــاخچی ماکی ـــشارتوە، ل ب بئاگاھـــاتنوەکی ب



 

ــگ دەگــت ــت، ئاھن ب ــ ــارەیکی پ ــایف و . ئوەی ھــیچ پ گ
ــاخی  ــنوە؛ ب ڕکی چــاوەڕوانکراوەوە دەگنجــامئ ــاخین ب پ

ل بــــاخی . ە-گالســــک فرۆشــــراو و کیــــارەکیش پــــاخین
 ســیم دا، وەکــو خــا ڤانیــا و ســ خوشــک، پردەی-گــالس

کو ترۆپکی ڕووداوە درامیی ئاستی ملمالن دەگات .  
ـــاتووە و  ـــ ھ ـــایی پ ـــوو شـــتک کۆت پردەی چـــوارەم، ھم

ردن ئازادی و مائاواییکردن و چـۆکردنی مـاک ھموو ل گه
تـازەک کخـاوەن مـو تین بم پـه. و ڕادەستکردنیوی و لشـ

 بیــر دەچــت، ی پیرەمردیــان ل)فیــرس(ھــاتوھرایدا، ھمــوو 
 ـــــک لکر یســـــچـــــۆڵ و داخـــــراوەدا، ل و مـــــاویـــــش لئ

  . کورسییکان، ل چاوەڕوانی مرگدا، خوی ل دەکوت
  

  دەروازەیکی شیکاری
ن  لوبـۆڤ الیـهلـه کـهگالسـه سـتدانی بـاخیدهفرۆشتن و لـه

ی تـی ئامــاژهیـهر ئاسـتی کۆمـهسـهیـا لــهڤنـا ڕانفـسکهندریـهئـه
مـان کاتیــشدا، ھـه تییـه و لـهگایـهبـهرهتـی دهسـهتنی دهکۆتاییھـا

ــه ــر، پــهســهل ــه وخۆیــشهکــی ڕاســتهشــوییهر ئاســتکی ت و بــۆ ئ
. وهکاتـهختتریـان دهڕووی ژیـانکی نـوی سـهڕووبه ، کهخزانه

ــــانن، ک ل ئاســــۆیکی،  ــــش ســــرەتای ئو گۆڕانکاریی ئمی
  .دوور، بم ڕوونوە دیارن

بــۆ  وهکــهیــهجگــهکــان لــه گۆڕانکــاری و جگۆرکیــهفچخــه
ــه ــهجگ ــهی ــر، ل ــی ت ــهک ــه وهجیھانک ــر ب ــانکی ت ــۆ جیھ چــی و ب

یــش توانــا و مــهکــات و ئــهده ســتهرجــهکــی کورتــدا بــهیــهمــاوهلــه
ک کاتـدا تووشـی یـهکـان لـهرهکتـهکاره. کی دراماتۆرگییهیهمهگه

ــــه ــــان دهڕاچ ــــهک ــــات، ب ــــهک ــــاواز، شــــم ب ــــۆتیڤی جی واز و م
ن بۆ خـاوه وهکۆیله ت، لهسهستدانی دهدەبۆ له وهتهسهدهله



 

ـــک، لـــه ســـتربـــهســـه موـــرده وهژار و ھـــهو لـــه ســـتهبـــۆ ژ
م ئــــه. نــــدمــــهوــــهســــت و دهربــــهبــــۆ ســــه وهنــــدهســــتوپوهده

ی  وهنی ناوهمهزهکی سروشتی، لهیهڕچکه یش بهگۆڕانکارییانه
گـۆڕانی  کاندا و لهرهکتهکارە رانینی گوزهمهزهکاندا، لهڕووداوه

  .ندهگدا ڕوو دهنیی کۆمهمهزه
کانی تـری ی شانۆنامهوانهپچهبه" باخی گالس"ی شانۆنامه

ســکی کــه ــهسـک، یــان کۆمــهبــۆ کــه نییــهئامــاژه وه،ه-فچخـه
ــهدیــاریکراو، وه ئیڤــانۆڤ، پالتۆنــۆڤ، : ریکــانی تــشــانۆنامهک ل

چـاوکراوه، یـشدا ڕه-ت نورەسنانـهڤانیـا، تـهس خوشک، خاه
 و خــانووهو ئــه یــهو باخچــهبــۆ جیھــانی ئــه کــهیــهکــو ئامــاژهبــه
ـــهورهگ ـــهی ـــه ی، ک ـــهم باخچـــهل ـــهی ـــهو ده دای ـــهک ی وهرهده وت

ویــش ئـه ، کــهوهشـی گوندکـهبــاوه ویتـهکــهڕاسـتتر ده. وهشـاره
 ندییــهو پــوهبــۆ ئــه کــهیــهمیــش ئامــاژهئــه. لــی سروشــتهھیماگـه

ڵ گــهو لــه یــهکانمانــدا ھــهونــهنــوان سروشــت و خــهل یتینــهبــه
کـانی شـون، کـات  و سروشـت پانتاییه. بتده ورهگڕۆژگاردا

دا، کــاتی م جیھانـهبـوونی مـرۆڤ لـه: وهکاتــهک کاتـدا کـۆدهیـهلـه
  .کانرییهوهیی و بیرهکیزهمندای، پا

چــــــــخف لم دەقیــــــــدا، وەک بشــــــــکی زۆر ل دەق و 
نووســینکانی تــری، دیــدکی ئاینــدەیی بــۆ کــۆمگی ڕووســی 

یش ونـایکی ئو ملمالنـیی، ک لنـوان -ھی، باخی گالس
یــدا ھشــتاکانی . کــۆن و نوکۆتــایی ھ ڕووســیای تــساری ل

ژیـانی ئـابووری و لـه ورهکـی گـههسدەی نـۆزدەوە گۆڕانکارییـ
ـــــهکۆمـــــه ـــــی ڕوو دەداتی ـــــۆدالیزمییک، ک . ت ـــــستم فی سی

 زی دروســـــــت کردبـــــــوو، چیـــــــنئـــــــامکی کۆیلیگکـــــــۆم
برزەکیــشی ئیفلــیج کردبــوو و توانــای ھــیچ کارکیــان نبــوو، 
ـــوو  ـــوو، چـــخف ب ھم ـــی ب ـــاری و تمی ـــش ئو بک ئمی



 

ھاوکـات ئم چیـن توانـای . کـردئامازەکانی خۆی دژایتیـی دە
یـــان لدەســـت دابـــوو، ڕاســـتییکانیان ندەبینـــی و وهبیرکردنـــه

ھســـــــــتیان ب پویـــــــــستیی گۆڕانکـــــــــاری ندەکـــــــــرد، بم 
ــــر گۆڕانکارییکــــان ب ھنگــــاوی گورەوە ده ڕۆیــــشتن و چیت

  .کس نیدەتوانی ڕیان پ بگرت
 ھمـاگلی ی برای-ڤو گایه اڕانفسکیڤنا ندریهلوبۆڤ ئه

چیــــن دەســــتدار و کمــــترخم و بدەربســــت کــــۆنکن، 
باوکی وەک مـسکن لو مـادا چوسـنراوەتوە،  پاخین، کهه

ب وزەیکــی گورەی کــاری  ، کــهیـهو ھــزه نــویی ئــهنموونـه
ــهســه ــتوەوە، جگ ــی پ ــی ڕۆژان و بیروڕایک ب سیــستم  خت

ونــ ل ماکیــان دەکـــات کــۆنک لق دەکــات و ئاغاکـــانی د
ف لگڵ ھمــوو ئمانیــشدا، چخــه. دەرەوە و دوور دەڕوانــت

 و لوبـۆڤ ڕانفـسکیاچارەنووسی  وهیشتنهتگهھاوسۆزی وبه
ی بـرای، ک ھمـاگلی سیـستم کـۆنکن برجسـت -گایف

  . کاتده
ــدا چــخف  ــالس(ل کاتک ــاخی گ ی، وەک دوا برھم و )ب

ــر و دوا دەقــی خــۆ ــدک ئنجــامی ت ی دەنووســت، دەگــات ھن
لم دەقیـدا دوا کـاریگری و ئامـاژە : گشیکی تواو دەکات

ھستیی ڕۆمانسییکان کۆتاییـان پـ ھـاتووە؛ بـۆ نمـوون ھـیچ 
 ـــت، ھـــیچ کـــام لنرقدا ناتم دەقردەکـــانی ئپ ک لکفیـــش
ـــــای  ـــــان بســـــر تک ـــــامرن، ک کاریگریی ـــــانیش ن ئکترەک

ھمـــــوو دیمنکـــــی دـــــدارییش، ب . داوەکـــــانوە ھبـــــتڕوو
ــا جــۆرە ڕەوشــکی کۆمیــدی بخوقنــت ــراون ت : شــوەیک چن

ـــا و تـــرەفیمڤ، یاشـــا و دونیاشـــا، ڤاریـــا و پـــاخین ک . ئانی
یـــش دەبـــت خـــاوەنی ئو کـــگ و موـــک و مـــای -پـــاخین

ــایی بو  ــردووە، کۆت ــا ک ــان تی ــسکن کاری ــاپیرانی وەک م باووب



 

 دەھنت، ک پاخین تنھـا کسـکی بچـووکی ھمیـش وەھم
ـــت ســـت بوان و . مـــا ـــان پ ھـــیچ کـــارەکترکی شـــڕخواز ی

گوتاربژی تیا نیـی، بکـو تنھـا چارەسـرکی ھمنـی بـارکی 
 مری ڕووخانی سیستگ؛ ئرەکانگووی و ئپش و لوانلل

  .کۆنک و نمانی کۆمگیکی چینایتی
، ک )بـــــاخی گـــــالس(النـــــ ســـــرەکییکی چـــــخف ملم

ــانی بــاخچی گالســک و چارەنووســی  ــی مــان و نم ملمالن
ی برایتـــی، چـــ -ڤو گایـــه اڕانفـــسکیڤنـــا ندریـــهلوبــۆڤ ئـــه

دەکاتوە و ب کۆمک کش و ملمالنی ترەوە، ک ھاوشانی 
ـت، بـۆ نمـوونونـی ڕووداوەکـان دەچنت ،یورەکگ ملمالن :

ـــــــرەفیم ـــــــسکیا، گـــــــایڤ/ڤت ـــــــرەفیمڤ/ڕانف ـــــــاخین، /ت پ
  . یاشا/یاشا، یپیخۆدەف/پاخین، دونیاشا/ڤاریا
  

  ڕۆنانکی درامیی لکچوو
ــــــی  ــــــی و تکنیک ــــــانی درام ــــــشتی ڕۆن  ب شــــــوەیکی گ
شــــانۆنامک، ل زۆر ڕووەوە، ھمــــان شــــتگلک ب براورد 
 رچوار دەقری؛ ڕووداوەکانی ھوەوبکانی تری لڵ دەقگل
گورەکی چــخف، ھنــدە ل یکتــرییوە نــزیکن، ک ھنــدک 

ـــابکیتوە ـــان جی ـــمت ل یکتری ـــوار دەقک : جـــار زەح ھرچ
ــــشتن شــــونک–ســــبارەت ب مســــلیکی ســــاکارە   -گی

. چاوەڕوانی کارەساتک یـان ڕکوتـن و مائـاوایی لیککـردن
ی دن کنستنتین، ئرکادینا و دۆستکدا دایکی -ل نوەرس

ی بـرای، دوای چنـد ڕووداوـک -بۆ موک و ماکی سۆرین
ــدا  ــا ســرلنوێ ل پردەی چوارەم ــۆ مۆســکۆ ت ــنوە ب ڕدەگ

  . بگڕنوە



 

ل خــــــا ڤانیــــــادا، پۆفیــــــسۆر ســــــریبریکۆڤ و یلنــــــای 
شۆخوشــنگی ژنــی، میــوانی ئو موــک و مــان، ک ســۆنیای 

وەی پــــا دەژی، دوای ئ ــــا ڤانیــــای تی ــــی و خ ۆفیــــسۆر کچ
ــت بن وتدەیــدار ــان و موک ــا و ڕــساکانی ژی  ئو مــوک یم

  . بگۆڕت و سرکوتوو نابت، دەگڕنوە بۆ شونی خۆیان
موـــک و مـــای دەرەوەی ) ســـ خوشـــک(کش و ژیــنکی 

شار و الدێ نیی، بکو شارکی بچووکی سربازیی، لرەیش 
ب ڕووداوەکــــان ب ھــــاتنی کســــانک دەســــت پــــ دەکــــات و 

دا هلم ماوەیـ. جھـشتنی شـارەک، کۆتـایی دـتمائاوایی و بـه
  . خوشککانیش ماکیان لدەست داوە

دا بینران ھر ل سرەتاوە ئوە دەزانـن، -ل باخی گالس
ک ئم باخ لدەست ئم خزان بدەربسـت و نابرپرسـیارە 

لرەیــــشدا ب گیــــشتنی لوبــــۆڤ ڕانفــــسکیا، ک . دەردەچـــت
ـــــاخچی گـــــالس ـــــاوەنی ب ـــــنج ســـــاڵ ل -خ و دوای پ یەک

ـــــــــار و  ـــــــــدک ل خزمتک ـــــــــتوە و ھن ڕوە دەگـــــــــس پاری
پارەکـان . دەستوپوەندەکان ل پـشوازیدان، دەسـت پـ دەکـات

ــوو  ــی و ھم ــیچ دەســکوتکی نی ــاخچکیش ھ ــوون، ب تواو ب
ھـــیچ جـــۆرە خۆشویـــستییکی . شـــتک دەبـــت ھڕاج بکرـــت

م دەقدا نیی و لوبـۆڤ ڕانفـسکیا ھسـت تراجیدی و ناکام ل
و سۆزکی بۆ کسکی بباک و بپروا ل پاریس ھی، دوای 
. فرۆشتنی باخکیش ھر بۆ ئوێ و بۆ الی ئو دەگڕـتوە

ی ل خـا ڤانیـادا، ل )سـۆنیا(ڤاریا، ک ون یـان دیـوکی تـری 
 ئانیـــا و .چــاوەڕوانییکی بئنجامــدای، ک پـــاخین بیخوازــت

تــــــرەفیمڤ بــــــۆ یک دەبــــــن، ئوەی ب تنھــــــا دەمنــــــتوە 
)شارلۆت( بارەت بک سلۆژنمدا مردەی دووھپ ل ک ،ی

ک ھمــوو . بــوون و خۆشویــستی، ک زۆر چخفیــی، دەــت



 

ــــت، ھمــــوو دەڕۆن و شــــونک چــــۆڵ  واو دەبکیش تشــــت
  . دەکن

ــــی گرنگ ــــری، ڕووداوە درامی ــــانی ت ــــان، لم وەک دەقک ک
دەقیـــشدا، ک ل ھڕاجکدا برجســـت دەبـــت، ل دەرەوەی 
ســر شــانۆوە ڕوو دەدات، پردەی چــوارەمیش کــۆکردنوەی 

کانموو شتنجام و کۆتایی ھڕووداوەکان و ئ .  
  

  برەو سمبۆلیزم
 شاعیرکی سـمبۆليی ڕووس ١٩٣٤ -١٨٨٠) ئندری بلیی(

 دەکرد، ک چـخف و ھاوچرخی چخف بووە، ھستی بوە
ـــالیزم بجـــ دەھـــت و برەو ســـمبۆلیزم ھنگاودەنـــت،  ڕی

 بارەت بالس(ســبــاخی گــ(تییــش گوتــووی) : کــانی بوانپا
ھی دەرەکـی کـشراون، بم ئـم ئوان ل نـاوەوە دەبینـین، 
دەڕۆن، دەخــۆنوە، قــسی بمانــا دەکن، چــاالکیی قــووکی 

. ی ئوانوە ھســـتیان پـــ دەکیـــنڕۆح دەبینـــین، ک ل ڕگـــه
ئوان، وەک ئوەی بندکراوی نو بندیخانیک بن، دەدوـن، 
ئم شتک سبارەت بوان دەزانین، ک ئوان خۆیان ھسـتی 

شیفرەی نھنییک بۆ ئـم ل سـادەییوە، ک ژیـانی . پ ناکن
ــت، دەکــرتوە نــک دەھ وان پــر ســادە -ئ  و ســادەییک چیت

ـی وایـه،) نییم شـاعیرە پروەھـا ئمی بـاخی  ھیردەی سـپ
ـــت،  ـــک دەچ وە تکڕاجـــۆی ھ ـــاھنگی ب ھ ـــالس، ئو ئ گ

ــــــوونیک بــــــۆ چــــــخف ــــــک دەیوــــــت ل ڕیــــــالیزم -نم
-مایرھۆـد. دووربکوتوە و برەو سمبۆلیزم ھنگاو دەنـت

سـبارەت ب دراماتیـک، : (یش ل نامیکیدا بۆ چـخف دەـت
کـــتر و شــانۆکاری بلیمتـــی ، ئ) ل تــۆوە فـــر دەبــنڕۆژئــاوا

ـــسی ـــارۆ(ش فرەن ـــویس ب ـــاخی گـــالس ) ژان ل ســـبارەت ب ب



 

ھی، بم ئم  ھمـــوو چاوتروکانـــک چيـــی خـــۆی: (دەـــت
چــیی ل دیالۆگکانــدا نیــی، بکــو ل بدەنگیــدای، لو ژیــانی 

 بــاخی گــالس، خــای کۆتــایی برھمــک، ک). بســر دەچــت
. ئاڕاســتیکی نــوی ب شــانۆ و درامــای ئورووپــی بخـــشی

ەوە، ن ڕووداو و ن -لدوای ئم دوا دەقی چـــــــــــــــــــــــخف
ــــان  ــــانی جــــارانی خۆی ــــا دراماتۆرگییک ــــاوانیش، وەک بنم پ

ــــه ــــواری ن ــــگی چــــخف ل ب مــــانوە؛ لم ڕووەوە ڕۆڵ و پ
 مس جـۆیس لی جـگڕۆڵ و پـ نووسینی دەقـی شـانۆیيدا، ب

ـــواری ت ـــتب راورد دەکرـــدا ب ـــک و نووســـینی ڕۆمان الی . کنی
چخف نووسر، وەک دەستی یکم و ناوەنـدگرای دەق، 
 ر شانۆ، بسنھا لت رەکانی بی کردووە و کارەکتکشپاش
 جــوە، بیانســتــدەنگی و ئاماژەکــانی جیر و بســ دیــالۆگ

  .ھشتووە
  

  ژووری منداکان
دا لو ژوورەدا ڕوو -سپردەی یکم ل بـــــــــاخی گـــــــــال

ـــاو دەبرـــت،  ـــستایش ب ژووری منـــداکان ن ـــا ئ دەدات، ک ت
: چــــخف ل ڕنمــــایی و پناســــی دیمنــــی یکمــــدا دەــــت

ــاو ( ــداکان ن ــستایش ھر ب ژووری من ــا ئ ــک، ک ت ژوور
ئامــاژە بــۆ " تــا ئــستایش"، چــخف ب وشــی )٢٧ل. دەبرــت

کات، بۆ نمـوون شـوازی ستووی سراپاگیر دەقبهدۆخکی چه
ـــزه ـــانی کورســـی و م ـــنی ژوورەک، دان و ـــاوی، وات کـــانی ن

کگشتیی روەھا ڕەوشھ ،وەکانستایش . گتا ئ ژوورەک
ـــت، بم ھـــیچ  کان ئامـــاژەی بـــۆ دەکرژووری منـــدا ر بھ
منداکی ل نیی، لبر ئوەی ھیچ منداک بوونی نیی، لگڵ 

ـــــــشدا ئم ژوو رە ئاماژەکـــــــانی دونیـــــــایکی لوەوبر، ئوەی



 

ڕابــردووی جیھــانی منــدان لخــۆ دەگرــت و سمبۆلکیــش بــۆ 
کـــــزانمـــــوو خردەی . ژیـــــانی ھپ ل نم ژووری منـــــدائ
م و کهی یهردهکانی پهڕووداوهکه. چوارەمیشدا دەردەکوتوە

ــــهمــــیش ھــــهچــــواره ر ف ھــــهن، چخــــهدهڕوو ده م ژوورهر ل
م ئـــه ، ناخاتـــهد ســـاهنـــی ســـهمـــهتـــهوت دۆبـــك، کـــههڕکـــبـــه

ــدا شــتکی واقیعــی و . وهژووره بــوونی ئم دۆب، ل یک کات
ــی بــۆ  ــی زەمني ــا سمبۆلیــش و مودایک پالســتیکیی، ھروەھ
گورەکان ھی و سـرچاوەیکی یادەوەرییکـان و بوونیـشی 

: ەکـــاتوەل ژووری مندانــدا موداکـــانی چمکـــی کـــات چـــ د
 کبم دۆوە و پیــــر بــــوون، بنمت تکان چــــوونمنــــدا

 ت لـــان ـــرە، تن ـــرس(لوان بتمنت ـــرین )فی یـــش، ک بتمنت
یکسی ناو مات. کڤ دەنی (: گایملوبا دەزانیت ت باش

ئو دۆب چندە؟ ھفتی پشوو چکمجکی خوارەوەیم 
. ند ژمـارەیک داخ کـراونڕاکشا، دەبینم لسر بنکی چ

ئم دۆب سد سای ڕک دروست کراوە؟ ھا؟ چۆن شتک؟ 
  ).٤٥ل. پیاو دەش جژنی یۆبیلی بۆ بگێ

 ب ــــــرۆڤ ــــــوان م نل وەیســــــتنکی بازــــــام دۆبک ئ
ی ئم دۆبوە ڕۆـی کـات کردارەکان و باخچکدا و ل ڕگه

لبر ئوەیـــــش ھمیـــــش ب زینـــــدوویتی دەمنـــــتوە، ھر 
. ڕـکوت نیــی، ک گــایڤ گوتـار بســر دۆبکدا ھــدەدات

ـــت(" ندا دەھکبدۆ دەســـت ب " ـــ ـــازیز و پ ئی دۆب ئ
ـــوودەی وا  ـــنم، ئو وج ـــر د خـــن وجـــوودت ب ـــزەک، م ڕ
سـدەیک زیـاترە ل خزمتـی ئیـدیالی پرشـنگداری چــاک و 

بـۆ کـارکردنی پـ دادپروەریدای؛ بانگوازی بدەنگانی تۆ 
ئینجا ئیتر بدەم "برھم ماوەی سدەیک الواز نبووە و 

ل ناخی نوەکانماندا پشتگیریی چابووکی و " فرمسکشتنوە



 

بوابوون ب ئایندەیکی باشترت بۆ ڕاگرتووە و ل گیانماندا 
. ئیــدیالی چــاک و ب ئاگــایی کــۆمیتی پروەردە دەکیــت

ــــی لســــر دۆبک تنھــــا ، )٤٥ل کرەســــیکی ئاســــایی نی
ـــــــــدییکی  ـــــــــت، ئم مســـــــــلییش پوەن دانراب شـــــــــانۆک

دیـــالکتیکی ب چمکـــی کـــات و ل ھمـــان کاتیـــشدا /پالســـتیکی
ــــدا . یــــشوە ھی-شــــون چــــخف ل یکــــک ل ڕنماییکانی

زرمیک (دەنووست، ڤاریا دۆبک دەکـاتوە، جیـەی دـت 
 چخف ھرگیز )٤٤یکاتوە لل دۆبک ھدەستن و دە

ڕنماییکی بب ھـۆ ننووسـیوە، لـرەدا ڕنمـاییکی کۆمیـدی، 
ی یــش بیرۆکــهمــهســبارەت ب شــتکی کــۆن تۆمــار دەکــات، بــه

  .ورووژنترچوونی کات دهسهبه
ئم ژووری مندان ھيی ک بـووە؟ ل دووتـوی دەقکدا، 

ــا ــسکیا و گ ــۆڤ ڕانف ــت ژووری لوب وڤدەردەکــرای -ی ی ب
بــووە، ک ل پردەی یکمیــشدا، ڕانفــسکیا دوای پــنج ســاڵ 

دایکـی ب  لگڵ ئانیای کچی ل  فرەنـساوە دەگڕـتوە، ئانیـا
 ر لھ وە دەبــــــات، چــــــونکنم ژووری منــــــداســــــت لبم

  . یکی تر ھیدەقکدا ئوە دەردەکوت، ک ڕگه
  ئانیا

ـــن ژوورێ ـــوون بـــا بچی ل یـــادت ئم کـــام دای . فرم
  ژوورەی؟

  لۆبۆڤ ئندریڤنا
  )ب خۆشییوە و ب چاوی فرمسکاوییوە(

یکن٣١ل! ژووری مندا  
ــایڤ ــاد -ھروەھــا گ ــتوە ی ی دنــدا یــش ئم ژووری من

کاتک بوو من و تۆ ل ھمان ئم ژوورەدا دەنووستین، (/.../
...  سیرەخوشک، ئستایش وا من پنجاویک سام، دینایکی



 

ــــــی )٣٨ل ــــــسکیا تمن  ل دەقکدا ب تواوی نــــــازانین ڕانف
 سای بخمنرـت، ٤٥چندە، بم دەتوانرت ب دەوروبری 

ــای وای نــزیکی بر ل چــل ســاڵ ڕانفــسکیا و  ــش مان ئمی
  . گایڤ منداڵ بوون و لم ژوورەدا نووستون

ئم ژوورە دواتـــــــــــــــریش ھر وەک ژووری منـــــــــــــــدان 
ــا ــاخینبک ــش باســی ئم ژوورە، وەک ژووری -رھنراوە، ب ی

ل (/.../: مندان ل پردەی یکمدا بۆ دونیاشا دەکات و دەت
یادم، ھروەک ئستا ڕووی دابت، لۆبـۆڤ ئنـدیڤنا، ئو 
 بوو، دەستی گرتم و بردمی النکی باریکیشتا کیژۆکات ھ

 )٢٨ل/.../ نداالی دەستــشۆرەک، ھر ئــا لم ژووری منــدا
چـــخف ئم حیـــوارەی ب شـــوەیک نووســـیوە، ک پـــاخین 
بدوای ئو شـــوندا دەگڕـــت دەستـــشۆرەکی لـــ بــــووە، 
ئوەی لم حیوارەیشدا دەردەکوت، ئوەی لو کاتیشدا ئم 
ـــا  ـــی ئانی ـــووە، لوانی ئو دەم ھي ـــدان ب ژوورە، ژووری من

تنھـــــا ژووری منــــــدای بم شــــــوەی، ئم ژوورە . بووبـــــت
ڕانفسکیا و گایڤ نبـووە، بکـو ھيـی ئانیـایش، لوانی بـۆ 

  .نوەکانی بر لوانیش
ئوەی ئاشــــــــکرای و ھر ل ســــــــرەتای پردەی یکموە 
دەردەکوــت، ک ئم ژووری منــدان، ل ڕووی ھســت و ســۆز 

ڤ و یادەوەرییکانوە، مانـایکی گورەی بـۆ ڕانفـسکیا و گـای
ـــــنج ســـــاڵ  یا دوای پـــــسک ـــــش، ک ڕانف ھی، ھر لبر ئوەی
دەگڕـــتوە، ئانیـــا بم ژوورەدا دەیبـــات، بمیـــش ئانیـــا دایکـــی 
دەبستتوە بو واقیع کۆنوە، ک ئوی تیا ژیاوە و دەرگایک 

یـش -ڕانفسکیا. ب ڕووی ئو ڕۆژگارەدا دەکاتوە، ک تپڕیوە
ب خۆشـییوە (خۆشیی ناشـارتوە و ھر لنو دەگاکوە، ئم 

  .دەچت ژووری مندانک) ٣١و ب چاوی فرمسکاوییوە ل



 

   
  
  

  
  
  
  
  

دیمنی کۆتایی ل نمایشکی باخی گالس                                  
  

  مانایکی فرەمودا
باخی گالس مانا و ونایکی دووفاق و ھمچشـن لخـۆ 

نــدی کــو شــون و پــوه، وهکــها، باخــهك کاتــدیــهدەگرــت، لــه
. وـتکـهردهکـو سـمبۆلیش دهھـا وهروهوه، ھـهکانهرهکتهکارهبه

بــــــاخی گالســــــک، تنھــــــا ل پردەی یکم و چوارھمــــــدا 
دەبینرت، بم کش و ژینگی ڕووداوەکـان ل سـرەتاوە تـا 

- ھدی ھدی باخی گالس. کۆتایی بستراونتوە بم باخوە
ەک لسر ھردوو ئاستی واقیعی و سمبۆلیش، دەبت شتکی 

ودا مانـــا و مــــهیـــش لــــهم دوو ئاســـتهگرنگيـــی ئــــه. کـــۆنکرتی
ە، ب چشـــنی مـــراویی -ئم بـــاخی گـــالس: کانیاندایـــهفراوانـــه

 ک لریھ ت بکی جیـــاواز و تـــایبی ئیبـــسن، شـــتکـــوییک
ۆل بـۆ ھـیچ کارەکترەکان دەبخشت و یک مانا و یک سـمب

لم ڕووەوە بـاخچک، چ . کام ل کارەکترەکـان لخـۆ ناگرـت
ــــــۆنکرتییکیوە و چ ل ڕووە ســــــمبۆلییکیوە،  ل ڕووە ک

یرەکـــان ھـــاوازی بـــۆ کارەکت ـــاخچی : مانـــای جـــودا و جی ب
 ،یکرزە کۆنب وازی ژیانی چینیا شفسکبۆ ڕان کالسگ



 

ن و ھـیچ -چی گـالسک خاوەنی کۆشـک و زەویـوزار و بـاخ
کارکیان نیی، بشک ل ژیـانی یـان ڕاسـتتر ئو ژیـانی خـۆی 

ــاخچی (/.../ب بشــک ل بــاخچی گالســک دەبینــت  ــ ب ب
 ـــ ـــت، خـــۆ ئگر ھر دەب کی نابـــای ـــانم مان گالســـک ژی

ــدا بفرۆشــن گــشی ل ــا منی   ھاوکــات ،)٨٩ل... بفرۆشــرت ب
ـــزان دە و خـــووری ئ ـــاگلی کولت ـــشتوویانی، بـــۆ ھم ستۆی

 ،کرستۆکراتئ ت و ژیانی چینکتروەردە و ئپ ل نموون
، ک چــــخف ل یــــهوانــــهئمیــــش چمککــــی دراميــــی پچــــه

دەوروبر و ژینگیکی نخوندەوار و ژیانکی کـولمرگی و 
ســــاکاری خــــک ھژارەکی نــــاوچکدا ھن، برجســــتی 

 چـین و دوو کولتـووری جیـاواز؛ ب مانای دانانی دوو. کردووە
ــن ھژارەک، وەک کۆنتراســتک، برامــبر  ئرســتۆکرات و چی
بیک، ک ھردووکیــان ســتایل و جــۆری ژیــان و پروەردەی 

. ھتــــد ل یکتــــرییوە جیــــاوازن... منـــداکانیان و گوزەرانیــــان
خۆ ئگر لم ناوچیدا شتک ھبت مایی سرنج و (/.../

نگ بشبگرە قیمی ئکالسر باخی گوە ھ٤٣ل. ت، ئ.(  
ەک بـۆ ڕانفـسکیا مانـایکی تایبتمنـدی -باخچی گالس

یدا : تریــــشی ھیم بــــاخچدایکبــــووە و لل نم شــــوو لئ
گورە بووە و یادەوەرییکانی ھمیش دەیگڕنـتوە بـۆ ئم 

 یردیم(باخچگردەمی بـیم، سـردەمی منـدام ! ئـای سـل
وری منداندا دەنوستم و لرەوە سیری نـاو بـاخکم ژو

ـــدا چـــاوی  ـــاری لگڵ من ـــانییک بختی دەکـــرد، ھمـــوو بی
. ھدەھنا، باخکیش ھروەکو ئستا وا بوو، ھیچ نگۆڕاوە

 ھروەھـــا ئم بـــاخ یـــادەوەريی ب خانوادەکشـــیانوە )٤٩ل
امــادەی ھی، بــۆ نمــوون دایکــی لم یادەوەرییــاندا ھمیــش ئ

دایکی ڕەحمتیم، ب کراسـ سـپییکیوە، ب بـاخکدا (/.../



 

لـــــرەدا ) ٤٩ل. ئوە ئوە" ل خۆشـــــیدا پـــــدەکن"دەڕوات 
ەک دەبــــــت ئو ســــــمبۆلی، ک ژیــــــان -بــــــاخچی گــــــالس

خۆشــگوزەرانی بــووە ل ژینگیکــی جوانــدا، ل ھمــان کاتـــدا 
ــــانی، ک ئو بیــــر ــــۆ ڕوخــــانی ئو ژی ــــ سمبۆلکیــــش ب ی ل

  . دەکاتوە
ــدە ب ئاشــکرا  ــابیی شۆڕشــگەک، ھرچن تــرەفیمڤ، قوت
 ن، کوە دەگران لم بینب ،تریکی سیاسخ ک ،دیار نیی
ئو کسک خریکی کاری سیاسیي و دواکوتنیشی ل زانکۆ 

وەیتھـــــۆی کـــــاری سیاســـــ ر بف. ھخر -چـــــبیـــــش ل
گری ل ڕۆی شۆڕشـگان سانسۆر نیتوانیوە لوە زیاتر پدا

ئم . و مـــۆتیڤ سیاســــییکانی کـــارەکتری تــــرەفیمڤ بکــــات
ــدە  ــردوو و ئاین ــر ل ڕاب ــدکی ت ــارەکترە سیاســیی، ک ب دی ک
دەڕوانـــــت، بـــــاخچی گالســـــکیش، ســـــمبۆلی کـــــۆیلیی و 
چوســــانوەی جوتیــــارە ھژارەکــــان و ئــــامازی دەســــتی 

ـــست گۆڕا ـــانک، ک پوی ـــان و ژی ـــی و ئاغاک ـــارییکی بنڕەت نک
ـــــت ـــــا دە ـــــت، ب ئانی ـــــا بکر ـــــان و (: ســـــراپاگیری تی باپیرت

باووباپیرانی ئوانیش، خاوەنی نک ھر موک و مات، بگرە 
 چۆن ل کی زیندوو بوون، باشسانر و گیانی کخاوەنی س
ھر گالسکی باخچکوە، ل ھر گیکوە، ل ھر قدی 

ۆڤان چاوتان تنابن و دەنگیان ناگات دارکوە، گیانی ئو مر
ـــان ـــاری ) ٧٨ل ... گوت ـــدکی سیاســـی و ئاک ـــرەفیمڤ ل دی ت

ھمـوو (ڕەھاوە دەڕوانت باخچک، ھر بـۆی ب ئانیـا دەـت 
یمی ئ٧٨ل. ڕووسیا باخچ(، ک ،یرناتیڤتو ئیش ئمئ 
ـــتوە نـــدا دەم ـــاخچکیش ل الی. ل کۆتايی ـــدارتيی ب ن خاوەن

لوبۆڤ ڕانفسکیاوە، بۆ ترەفیمڤ تنھا بردەوامـی سـمبۆلی 
کی تر نییزەبرە و ھیچ شتکی بترستۆکراتیئ .  



 

ە و ڕۆژـک ل ڕۆژان -ئانیا، گوایی قسکانی ترەفیمڤ
 دا بوو، کوایو بم (لیم بـاخچسـۆزەوە ئ نـدە بمـن ھ

کی دنجیھاندا شو خۆش دەویست، وام دەزانی لگیرتر نیی .
ــا)٧٧ل ــات ب ی گالســکی وەک جــاران خــۆش خ ھســت دەک

  . ناوت
بــۆ پــاخین، ک ھمیــش باســی ئوە دەکــات ئم بــاخچی 
گالس ببتوە، شتکی جیاوازترە و ھیچ مانایکی سیاسـی ، 

ر سـهرتيی بهئاکاری، جوانی ل پشتوە نیی و تنانت کاریگه
کســکی کــردەیی و ســر ب ئو . ســت و ھۆشیــشی نابــتھــه

ە، )قـــازانج(چینـــی مامناوەنـــدیی، گرنگتـــرین پـــوەریش بـــۆ ئو 
 ســــوودی لــــ کنھــــا شــــتو تم دیــــدەوە بــــۆ ئل کبــــاخچ
وەردەگرت و بکاری دەھنت، وات ئامازک بۆ سـرمای و 

تاک شتکی ئم باخ، ک مایی (بازرگانی و دەومندبوون 
ئاخر گالس ھر دوو ساڵ . ۆر گورەیسرنج بت ئوەی، ز

. جارک بر دەگرت، ئو برھمیشی نازانن چی ل بکن
ەک بۆ -  ل ھمان کاتدا باخی گالس)٤٣ل. کسک نیی بیکێ

پاخین سمبۆلکیش؛ بوون ب خـاوەنی ئم بـاخی گالسـ بـۆ 
ئو سرکوتن بسر ئو ھزەدا، ک ڕۆژک ل ڕۆژان خۆی 

وباپیرانی تیا دەچوسـانوە، ئو وەک کـۆیلیک بسـر و باو
ئو ڕابــــردووەی خۆیــــدا ســــردەکوت و دەبــــت مرۆڤکــــی 

  . سربست و سرمایداریش
ی پیرەمــــــرد ب پــــــچوانوە، -بیرەوەرییکــــــانی فیــــــرس

 کالســـــــی گبـــــــاخچ ی، کو کـــــــاتوە بـــــــۆ ئـــــــتڕدەگ
  : بروبوومکی باشی ھبووە

  
  



 

  فیرس
ن، چـل پنجـا سـاک لموبر، گالسـیان سردەمی کۆ

 ئاودا دەیانخوساند و مورەبایان ل وشک دەکردەوە، دوایی ل
  ...جاری وایش ھبوو. دروست دەکرد

  گایڤ
  .دە تۆ بدەنگ ب، فیرس

  فیرس
جاری وایش ھبوو ئو گالس وشکیان بار دەکرد بـۆ 

ئو گالســ ! جــا ئوســا پــارە ھبــوو. مۆســکۆ و خــارکۆف
فکیـان لـ ... شکیش نرم، ئاودار و پ تام و بـۆن بـووو

  ... دەکرد
  لوبۆڤ ئندریڤنا

  ئی ئو ف ئستا کوتووەت کووە؟ 
  فیرس

   ٤٣ل. ل یاد چووەتوە، ئستا کسک نیی بیری بکوتوە
ئگر باخچک ڕۆژک ل ڕۆژان بھا و نرخ و سـوودکی 

ووە ب بیرەوەری و ھیچ مانایک ھبووبت، ئوا ئستا تنھا ب
ــــرد، ک -بــــۆ بــــوونی نمــــاوە، گرچــــی بــــۆ فیــــرس ی پیرەم

بجھراوەکانـدا له لوپهچاوەڕوانی مرگ دەکات، یان لنو که
کمـــــوو شـــــتھ ،کالســـــک دەدات، بـــــاخی گم . پـــــشوویئ

ســمبۆالنیش پوەنــديی کارەکترەکــان ب پاشــڕۆژ و ھــزر و 
  . ایندە دیاری دەکاتدیدیانوە بۆ چمکی ئ

 یـــاخچ بم شـــوەی تورەکـــان تنھـــا درەختکـــانی ئم ب
ــــه ــــونرایتيی وهنابن ــــانیش، ک ن ــــو شــــوازی ئو ژی ، بک

دەکات، ئم پرۆسـییش ھر ب بـینوەی دارەکـان و دەنگـی 
کـانی سـایش دەبـن بشـک لم رزهتور برجست نابت، وه



 

انی وەرز و کشــکان ھمــای گــۆڕ. جــوو حتمیــیی مــژوو
تــایبتی خۆیــان ھی، بــۆ نمــوون کمبــوونوەی پــلی ســرما 
بوار بۆ گرما و وەرزی ھـاوین دەکـاتوە، گڕانوەی سـرما 
 ل کرەتاکانیدا، گوزارشــتســ تی لــایب ــاتنی زســتان، بت و ھ
ـــگ  ـــشدا ڕەن ســـووڕی بردەوامـــی کـــات، ک ل دار گالسکانی

گشــــکردنوە بــــۆ ھــــوەرینی گــــوڵ و دەدەنوە، ل ســــاتی 
ل کۆتایی دەقکدا، گوکان ب ھۆی ھـاتنی زسـتان . گکانی

 الس لت؛ ڕووداوەکانی باخی گـدەوەروە ھفر و بارانو ب
ــایی  ــانگی دەدا کۆت ــات و ل م ــ دەک ــارەوە دەســت پ ــانگی ئای م

  . دت
  

  کاتکی بزۆز و جووی مژوو
، چمکـی کـات جیاوازەکـان دا-ل ھموو دەقکانی چـخف

 کـــان لمــوو مرۆڤھ ،یتی ھکی تـــایبھــایو ب زۆر گــرنگ
 ژوو و دواڕۆژدا دەژیـن، بـۆ نمـوونستا و مئ مان کاتدا لھ

ــالس ــاخی گ ــی کــارەکترە -ل ب دا دەتــوانین ڕەوش و توانین
ــــــین ــــــاوازان ببین ــــــات جی ــــــۆ ئم ک ــــــان ب ــــــه . جیاوازەک الی ب

ــهئــه ــه ستا پــهواقیعــی ئــوهوان ــژووە؛ کــشه ل ڕابــردوویش م ،
ــه ــار دەکــات، ھ ــستادا دەژی، ک ئ ــاخین ل ــهپ ــی ئ ت داده وهو

 یــش پویــستهمــهشــتك لــه واقیعــی ئــستایدا بخوقنــت، بــۆ ئــه
ربینگـی بـه کـهکـو مۆتـهوه دا زاڵ بـت، کـهو ڕابردووهر ئهسهبه

.  نادیـار و نادنیـایئاینـدەیش .کی بخاتدا پهوڵ دهھو گرتووه
پــاخین، خۆیــان ی ــهوانــهپچــهڤ، بــهلوبــۆڤ ڕانفــسکیا و گایــه

ـــه ـــستا دهل ـــی ئ ـــهواقیع ـــه وهدزن ـــردوو دهســـتهو واب ـــنی ڕاب . ب
گوتارەکی گایڤ بـۆ دۆب سـد سـاییک تنھـا ڕەوشـکی 
گاتئـامز و کۆمیـدی نیـی، بکـو ل ھمـان کاتـدا بینینـی ئوە 



 

قیعی تیـای دەژی و ھروەھـا ھسـتکی بھـزه بـۆ بۆ ئو وا
  . ڕابردوو

 دوای خــــــــــاــــــــــارامی ب ــــــــــسکیا ب بئ لوبــــــــــۆڤ ڕانف
 ــــــت یــــــادەوەرییونای ،ــــــدرەوشــــــاوەکانی ڕابــــــردوودا و
 ـــش ـــردووی بیـــربکوتوە، ھر لبر ئوەی ناخۆشـــکانی ڕاب
پی خۆش نیی ترەفیمڤ سردانیان بکات، چـونک مامۆسـتای 

 کـــوڕە حوت ســـانکی بـــووە، ک شـــش ســـاڵ ی)گریـــشا(
، دواتـــر، لوبـــۆڤ ڕانفـــسکیا م ڕووداوهلموبر خنکـــاوە، ئـــه

ل  یـش دەیوـت ڕگـه-ڤاریـا. ناچار دەکات ڕابکات بـۆ پـاریس
لوبۆڤ ڕانفسکیا بگرـت ل ڕووداوە ھنووکییکـانی ئـستا، 

ی بــاخ و زەویــوزارەککناچــاریی ب ڕاجتی ھتــایبڤاریــا . ب
وـــت باســـی پالنکـــانی ھوڵ دەدات ھر کاتـــک پـــاخین بیـــه

  . نگی بکاتبکات، بده
لم ڕەوشـــــــدا لوبـــــــۆڤ ڕانفـــــــسکیا و گـــــــایڤ ھـــــــیچ 
ڕەشـو داھـاتووە ھ ـستایم ئکان بـۆ ڕاکـردن لئامادەکاریی 

شیان نییکراوەکـرەدا . لـرەوە و لر لکان(ھژووری منـدا (
ــت و تنھــا شــتک نیــی ل پراوــزی مانــایکی تــر لخــۆ دەگر

ڕووداوەکاندا، یان تنھا شونک بت بۆ ڕووداوەکـان؛ لوبـۆڤ 
ڕانفسکیا ھست دەکـات سـرلنوێ منـدا، ئو دەگڕـتوە 

، ھروەک ئوەی خـــــشهبـــــه ئو ئـــــامزە ئـــــارام و ئاســـــووده
بگڕتوە بۆ مندای و سرلنوێ ل سردەمی مندايی خۆیدا 

بــــــردوو بــــــۆ ئو و گــــــایڤ تنھــــــا شــــــتک وەک ڕا. بــــــژی
 دەژین، بکاری بھـنن، یپرچکردارک دژی ئو واقیعی تیا

ن و وا فتــار بکــهکــو منــداڵ ڕهتــوانن وهوــدا دهنیــا لــهتــه چونکــه
، ک لوبـــۆڤ ڕانفـــسکیا ل داوهبــزانن، ھـــیچ شـــتك ڕووی نــه

ـــت ـــدا دە ئـــستایش مـــن وەک منـــدام لـــ : (پردەی یکم



 

 تنھـــا حیـــوارکی ئاســـایی نیـــی، بکـــو ،)٣٢ل... ھـــاتووەتوە
ـــۆ ئو ـــزە ب ھو ب قینکـــی ڕاســـتوە . واقیعر ئبژووری (ل

ـــداکان ـــهتـــه) من ـــا بریتـــی نیی ـــوار دیـــوارهلـــه نی ی تیایـــدا و چ
ـــهوهگیرســـنهده ـــک و ، ب وازی ژیانـــۆ شـــ کـــو گوزارشـــتک ب

تیییــــــــۆم ــــــــی ک ــــــــی چینک ــــــــ. ســــــــمبۆلی کوتن ش ھمی
ـــه ســـتکی مندانـــهیـــش ھـــه-نوقوخـــواردنکی گـــایڤ ال ی ل

  . کاتدروست ده
چــــــخف ب ونــــــاکردنی ئم دوو کــــــارەکترە؛ لوبــــــۆڤ 
ڕانفسکیا و گایڤ، تنھا وەک دوو کسی نگتیڤ پیشانیان 

پیـشانیان  دوو ڕۆحی مندانـهکو دوو منداڵ، بهکو وهنادات، به
ئاسـانی ن و بـهبکـهکاندا ھهساتهڵ کارهگهتوانن لهده دات، کهده

ژووری (پردەی چــــــوارەمیش ھر ل . رــــــز بـــــنپـــــه دووره
لــرەدا ئو ) ژووری منــداکان(دا ڕوو دەدات، بم )منـداکان

دنیاییی تیا نماوە و ھموو شتکی زەوت کراوە، موبیلیاکان 
وە قایـل یـش دەبـت ب)منـداکان. (ل سووچکدا کۆکراونتوە

بــن، ک ل دونیــای گورەکانــدا بــژین، لم ڕەوشیــشدا لوبــۆڤ 
ڕانفــسکیا و گــایڤ بردەوامــن ل ڕاکــردن ل واقیــع، لوبــۆڤ 

ــانکی نامــسۆگه ــۆ ژی ــتوە ب ڕیا دەگفــسکڕان ل ــاراوگ ری ت
ــــایڤ ــــاریس، گ ــــش-پ ــــدا ی ــــارکردن ل بانکک ــــۆ ک ژووری . (ب

 بۆ ئاکارەکـانی ژیـان، دا متافۆرک-ل باخی گالس) منداکان
ـــــش بشـــــک لو ســـــمبۆل و  ڕەوشـــــی کـــــۆمگیک، ئمی

ــاوەڕۆک ھــزری و ســایکۆلۆژییانی  ــداکان(ن ــان )ژووری من ی
  . بارگاوی کردووە

وەک ئاماژەمـان بـۆ کـردووە، لوبـۆڤ ڕانفـسکیا و گــایڤ 
ـــانی  ـــۆ ئو کات ـــنوە ب ڕن و بگـــک ـــت ڕاب ودەیان ـــش ھمی

دک جـاریش ل دەرەوەی کـاتوەن، وا بسرچوون، بم ھن



 

ڕەفتار و مام دەکن، ک ب ھیچ شـوەیک کـات بـوونی بـۆ 
ــت بســتی و . ندەربو بازەکــان دژی ئمــوو ئامــاخین ھ پ

بتوانایییان بکـار دەھنـت و ھوڵ دەدات بتـوانن ل ئـستادا 
ــژین بمبخــشن، ک دەــم خکــی وەکــو ئــوە ســیر و (: ب

ب زمـانکی ڕاسـت و .  دەسـتوپ سـپیم ندیـوەخمسارد و
ڕەوان پتان دەگوترت موککتان دەفرۆشرت، کچی ئوە 

  ).٦٥ل. تناگن
چمـــک و تگیـــشتنی کـــات جیاوازەکـــان بـــۆ نمـــوون، الی 

کۆمیــدییی پردەی /گــایڤ و پــاخین لم دیــالۆگ ئبــسورد
  : یکمدا برجست دەبت

  گایڤ
کاتک بوو من و تـۆ ل ھمـان ! کدەیسرەونم سووچ

ـــــن  ـــــستایش وا م ئ ،م ژوورەدا دەنووســـــتین، خوشـــــکئ
  ...پنجاویک سام، دنیایکی سیرە

  پاخین
  .ب کات ھر ل خۆیوە دەڕوا

  گایڤ
  ک؟

  پاخین
  .کات، دەم کات دەڕوات

  گایڤ
  ٣٩ل. لم ناوە بۆنی عترکی ھرزانبھا دت

  
دا تکنیکــک بکـار دەھنــت، ک -سچـخف ل بــاخی گـال

دواتـــر توژمـــی شـــانۆی ئبـــسوردیزم بکاریـــان ھنـــاوە، بـــۆ 
نمــــوون پیڤکــــانی گــــایڤ و پــــاخین ســــبارەت ب کــــات، 



 

 کڕاجھ ل ھاوکــــات ک ،کبڤ بــــۆ دۆی گــــایگوتــــارەک
 بارەت بک ســــــــــوو چـــــاوەڕوانن شـــــت ـــــتوە و ھم ڕدەگ

کڕاجکردنی باخچو ھ کڕاجتھت، ھیچ ناکدا .  بکات ل
 کشف بخکنیک، الی چت تبسورد دەببۆ شانۆی ئ مئ
یواقیعـدا بـوونی ھ ت لبـسوردییکی ڕیالیزمی؛ ئدیالۆگ ل .

لوانی چــخف لم کۆمیـــدیا ئبـــسوردە تـــایبتییوە، ھنـــدە 
پش کـاتی خـۆی کوتبـت، ک ل الین ڕیژیـسۆر و ئکـتر و 

  .  بینرانیشوە لی حای نبووبنتنانت
  

  کشی چینایتی
سرەتا ئم ڕووبرووی چینکی برزی کۆمڵ دەبینوە، 
ک چیتر ن ئگرە داراییکان و ن ھیچ سـرچاوەیکی تریـان 
ــشتا ئو  م ھن، بــک ــام ب ھی، ک وەکــو چینکــی برز م

. ردە کــراونبادەسـتی و لووتبرزیییـان مـاوە، ک پـی پروە
لوبــۆڤ ڕانفــسکیا ئاگــاداری دارایــی ڕووخــاوەکی خــزان و 
 ـــــــــت دەســـــــــت بوەیـــــــــشدا ناتوانڵ ئگل ،یـــــــــانکمابن

ھرچنـدە . دافیـۆ دهپارەکانیانوە بگرت و بردەوام پارە بـه
ــــی، بم  ــــانی نی ــــووچی بردەســــتکانی خۆی ــــارەی م ئو پ

ھا ئم ... فرموون(ر لیرەیکی زر دەدات ب ڕبوارکی ھژا
پارەی زیوی تدا نیی، قیروسیا، " جزدانکی دەگڕت"ببن 

ە ببو لیرە زت و )٧٦ل... ھا ئدەزان م ڕاستییڤ ئگای  
خوشـــــکم ل پیـــــشی خـــــۆی نکوتـــــووە، پـــــارە (دەـــــت 

 لوبـۆڤ ڕانفـسکیا، تـا کۆتـایی )٥٢ل. تخشانوپخشان بکات
ک مامرستۆکراتئ کـدا، وەک ژنینام ف لخدەکات، چـ 

: ی بینیوە، دەت-بۆ ئۆگا کنیپر، ک ڕۆی لوبۆڤ ڕانفسکیا
ــــــدا جــــــوان، بم خــــــۆی زۆر ( ــــــی ل جللبرکردن ئو زەوق



 

ناڕازنتوە، ب بھرەی، دی زۆر باش، بیـربوە، ڕووخـۆش 
  ).و مرۆڤدۆست و ھمیش بزەیک لسر ڕووخساریتی

 ـــــدی ل ـــــدی ھ و ھوە، ئـــــک دەبیـــــن ھڕاجکیـــــش نزی
ھڕاجی، ک ل ئنجامـــدا دەیانخــــات ســـر ســــاجی علــــی و 
ڕووخـــانی بـــاری دارایـــی و پـــگ کۆمیتییکیـــان دووپـــات 

لوبـۆڤ ڕانفـسکیا لم سـات گلـک مترسـیدارەدا، . دەکاتوە
ئاھنـگ دەگـت و ئۆرکـسترا دەھنـت مـاوە، ببــ ئوەی 

ی ئتپارەی کربی ھستراییش زەنگی . و ئۆرکنگم ئاھئ
خۆرئــــاوابوونی ئم چیــــن برزەی کــــۆمڵ لــــ دەدات و ئو 
میوانانی بانگ دەکرن، ھمان ئو کسایتيیانی جاران نین، 

ی خزمتکـار، -پیرە فیرس. ک دەھاتن ئاھنگکانی ئم ماوە
اران ل ج(/.../: سبارەت بم ئاھنگی پردەی سیم، دەت

ئـــاھنگی ســـماکانماندا جنراڵ و بـــارۆن و ئدمیراکـــان 
رن بستایش دەنمایان دەکرد، ئس  ندانی پۆستدوای کارم

 وانــیش زۆر بت ئنــانن، تدا بــــستگری وــوەبڕو ب
  ).٩٣ل. پرۆش نین بۆ ھاتن

گشـــی ڕووداوەکـــان لوە خراتــــرە، ک مـــرۆڤ فریــــای 
ھر لبر ئوەیش مرۆڤی خـودگرا ھموو شتکان بکوت، 

ھســت ب جــۆرە بــ ڕەگوڕیــشییک دەکــات، تنــانت ئگر 
دەومندبووەکانیش ب،  سر ب نوە کۆنک، یان چین تازە

 نـــدە یاســـاکانی نـــیمچرچم ڕووەوە، ھر لو ھ بـــۆ نمـــوون
کۆیالیتی ال دەبرت، بم پیرە فیرس بو یاسای قایـل نابـت 

ـــشت  ـــۆیل و و پ ـــری ئوە وەک ک ـــازاد، لب ـــانکی ئ ـــات ژی دەک
پاخین جلی جوان ل . نۆکری ئاغاکانی لو مادا دەمنتوە

ـــــی  (/.../بر دەکـــــات و پـــــارەی زۆرە، بم وردی ل ر بگ
پڕەکـانی کتـبکی ... "کۆیتوە فالح کـوڕی فالح بـووین



 

... ەخوندەوەفرموو ئوا ئم کتبم د"... دەستی ھدەداتوە
. بدەم خوندنوەوە خوم ل کوت. ھیچی ل تنگیشتم

  ).٢٨ل
لوبۆڤ ڕانفسکیا، ک ھڕاجکیش تواو دەبـت و بـاخی 

ەک دەفرۆشـــــــرت، بردەوام دەبـــــــت لو ژیـــــــان -گـــــــالس
بدەربستی و ڕاکردن ل برپرسیارتی، بۆ نموون ل کاتکدا 

، بۆ ئوەی سرەتای ژیانکی ی کچی پویستی ب پارەی-ئانیا
- نوی پ بونیاد بنت، ئو بو پارانی پووریان ل یارەسڤل

ــان  ــان بــدەنوە و بــاری دارایی ــا قرزەکانی ــاردوون ت وە بــۆی ن
چـــاک بـــکن، دەبـــات بـــۆ خـــۆی و بکـــاری دەھنـــت تـــا پـــی 

ل پـــاریس دۆســـتکی چــــاوەڕوانی . بگڕـــتوە بـــۆ پـــاریس
 ئوەی ئو الت دەکات، دەستی ل دەکات؛ ئو دۆستی دوای

برداوە، ک ئستایش نخۆش و ب پـارە و تنھـای، دەیوـت 
  .لوبۆڤ ڕانفسکیا بگڕتوە بۆ الی

، ک )پیــــــشیک(چــــــخف لم کینــــــوبیندا، کــــــارەکتری 
ھمیـش پویـستی ب پـارەی و ھمیـش قرزدارە، دەھنـتوە 

ۆڤ ڕانفــــسکیا پــــشوە و بشــــک ل قرزەکــــانی بــــۆ لوبــــ
ەک -دەگڕنتوە، بگومان بشی ڕزگـارکردنی بـاخی گـالس

ــشیک. ناکــات ــانیش ل الین پی ەوە، جــۆرە -گڕانوەی قرزەک
تی  گار بـاخچگت ئنانیا، تفسکلوبۆڤ ڕان ب ککردنپ

ــالس ــت، -گ ــات، ناتوان ــار بک ــارە کم ڕزگ ــە پ ــش بو ب ەکی
چـخف بم . کار ل کار ترازاوەچونک کات تپڕیوە و تازە 

ــانی  ــات، ک شــت نائاســاییکان کم ل ژی ــۆ ئوە دەک ــاژە ب ئام
واقیعیدا ڕوو دەدەن، ک ڕوویـش دەدەن، کاریگرییکـانی ھـیچ 



 

ــی ــیک فــراوان . مانایکیــان نی خــاکی تــریش، پــوەدانگ درامی
ـــــشیک ـــــات، بوەی پی ـــــش قرزار، ســـــووک -دەک ـــــی ھمی ک

کــراو بدەســت دەھنــت و ھوــی ڕواننــهچــاوهوتنکــی رکــهســه
گڕانوەی قرزەکــانی دەدات، بمیــش نووشوســتی خــزان و 

  . بنمای لوبۆڤ ڕانفسکیا، زیاتر دووپات دەکاتوە
  

  دوو کچ و دوو چارەنووسی جیاواز 
لم دەقدا دوو کچی گنـج ھن، ک ل ھمـوو ڕوویکوە 

-کارەکترەیش؛ ئانیا و ڤاریـال یکترییوە جیاوازن، ئم دوو 
ـــا . ن ـــا١٧ئانی ـــس - ســـان و ڤاری ـــاوازییک ل ٢٢ی ، بم جی

 ،نـدا نیـیمت نھا لیش تم جیاوازییجگار زۆرە، ئینیاندا ئب
وەیــــان ــــشتنی ژی ــــا کچــــی . بکــــو ل ئزمــــوون و تگی ڤاری

 روەردەیـــــان کـــــردووە، واتو پ ی خۆیـــــان نیـــــیقینڕاســـــت
ـــانگرت توە، ل دەقکیـــشدا ھـــیچ ئامـــاژەیک بـــۆ ئم ووهھی

مســــلی نکــــراوە، ھروەھــــا ناشــــزانرت دایــــک و بــــاوکی 
لنـــوان ئانیـــا و ڤاریـــادا، ھمیـــش بـــوار و . ڕاســـتقینی کـــن

 ؛ ئانیـا کـچیکی دیـار و ئاشـکرا ھجیاوازیی"یکقینڕاسـت" ،
 و ش کچ ھگیراوەک، ھرچنـدە مـامیکی تونـدوتیژاڤاری

نامرۆڤان لگڵ ڤاریا ناکرت، بم ل کاتکدا ئانیا وەک کچی 
ـــی ئرســـتۆکرات  ـــاک و نوەیک ـــاخ و موـــک و م ـــاوەن ب خ

ـــازدار و جـــوان، ب خۆشـــی دەژی و ھـــیچ : پروەردە کـــراوە ن
 وە بـــات، ئ ـــک ناک ـــیچ کار ـــی و ھ جـــۆرە لپرســـراوییکی نی

 کـار بکـات و پچوانوە، ڤاریا لسر ئوە فرکـراوە ھمیـش
برپرســــــیار بــــــت، ھمیــــــش ب کلیلکــــــانوە بگڕـــــــت و 

ـــــات ـــــار و بردەســـــتکان بک ـــــا . سرپرشـــــتيی خزمتک ڤاری



 

برپرسیاری ھموو شـتکی مـاکی و کچکـی ئرسـتۆکرات 
م دوو . نیـــــیـــــدا، باســـــی ئ چـــــخف ل ھنـــــدک ل نامکانی

شـکردنی ڕۆداب ر لتی بتـایبرەی کـردووە، بکـان کارەکت
ــت ــا دە ــارەی ئانی بر ل : (ل شــانۆی ھــونری مۆســکۆ، دەرب

ھمــوو شـــتک ئانیـــا منــداک، ک تـــا کۆتـــایی دخۆشـــ، وەک 
: ، ل نــامیکی دواتریــدا دەــت)ئوەی ھســت ب ژیــان نکــات

ئم ڕۆ دەکرــت ھر ئکترــک بیبینــت، ب مرجــک گنــج (
ــداڵ بچــت و دەنگکــی ن ــدانی بــت و ل کچکــی من اســکی من

  ).ئم ڕۆکی گرنگ نیی. ھبت
کارەکتری ڤاریا ئاۆزترە، چخف ل سرەتادا دەیویـست 
ــی لوبــۆڤ  کۆتایيــدا ڕۆ ل ــت، ک ببین م ڕۆر ئــا کنیــپ ئۆگ

ـــسکیا ـــا -ڕانف ـــۆ ئۆگ ـــدا ب ـــی، ل نامیک ـــشکدا بین ی ل نمای
فیگورـک ل (دواتر ب ) گمژەیکی ڕاستقینی: (کنیپر دەت
ئامــاژەی بــۆ کــردووە، ب ھرحــاڵ چــخف ئم ) جلــی ڕەشــدا

ــاواز ) ئانیــا و ڤاریــا(دوو کــارەکترە  وەک دوو کــارەکتری جی
بیک دەخـــات ڕوو، ئو ھۆکـــارە ســـرەکیییش، ک ئم دوو 
کــارەکترە، بو شــوەی ل یکتــرییوە جیــاوازن، دەگڕــتوە 

چینایتی و کۆمیتییکانی بۆ نژادی کارەکترەکان و بنما 
رەکردوو کارەکتھ .  

  
  ڕەوشی جوولککانی ڕووسیای تسار

چـــخف بوپڕی لھـــاتووی و وریـــاییوە، ببـــ ئوەی 
ــدا ڕابکــشت، مــامی لگڵ  ســرنجی سانــسۆر ب الی خۆی

 ورووپـای لکــانی ئکو ژیــانی جوول ـشالس(کدا )بــاخی گــ
 نیــی، ک چــخف مــام لگڵ ئمیــش یکم جــار. کـردووە

ــــدا بکــــات، ل شــــانۆنامی  ــــانۆڤ(ڕەوشــــی جوولککان دا )ئیڤ



 

ی ژنــــــی ئیڤــــــانۆڤ جــــــوولکی و بم )ئاننــــــا(کــــــارەکتری 
ـــــــدا دەکرـــــــت گشـــــــیاوی لکی نیوە مـــــــامشـــــــھۆی .

دا، بوپڕی ببزەیــــی و -جوولککــــان ل ســــردەمی تــــسار
را و تونـــــــــــــــدوتیژییوە ھـــــــــــــــسوکوتیان لگڵ دەکـــــــــــــــ

چــــخف ل پردەی دووھم و ســــیمدا، . دەچوســــنرانوە
ڕەوشـــی ژیـــانی جـــوولک بـــاس دەکـــات؛ ســـرەتا ل پردەی 
 کجـــــوول ـــــت، ک دەب و مۆســـــیقایمـــــان لمـــــدا، گودووھ

  .ھژارەکان بژويی ژیانی خۆیانی پ دابین دەکن
  لوبۆڤ ئندیڤنا

گوێ ( گوم دەی ل شونیکوە دەنگی مۆسیقای دت/.../
  )ڕادەگرێ

  گایڤ
ی جووەکانکناوبانگوە تیپی مۆسیقا بچوار . ئ یادت ل

  .کمان و فلۆیتک و کۆنترەباسک بوون
  لوبۆڤ ئندیڤنا

بـــۆ ھـــشتا ھر مـــاون؟ پیـــاو بـــانگی بکردنـــای ئـــرە، 
کیان بۆ ساز کردیناینگوارەئاھ٦٧ل. ئ.  

ڕانفـــسکیا ئم دواتــر ل پردەی سیمیـــشدا، ک لوبـــۆڤ 
. تیپ ب کرێ دەگرت تا لو ئاھنگ شـوومدا مۆسـیقا بـژەنن

لوبۆڤ ڕانفسکیا بم کارەی ئوە دووپات دەکـاتوە، ک ئو 
 ل ،کــان نیــیکبــارودۆخی جوول ر برامــبکی بھــیچ گونــاھ
ھمان کاتدا ناتوانت پارەی کارەکشـیان بـدات و ب دەنگکـی 

ناســـــــۆرەوە دە ل ـــــــتپـــــــ)  دونیاشـــــــا، چـــــــا بـــــــدەن ب
  .  دوای ئوە دیار نامنن، )٨٣ل... مۆسیقاژەنکان

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

 باخی گالس لسر شانۆی گل
  

  سروشت و گمی لبوککان 
گالسئــــــــــــاخی گــــــــــــ ژووری (ل  ر پردەی یکم ل ب

دا برجســت و خــستنڕوویکی ھــ جیاوازەکــانی )منــداکان
کترە ســـرەکییکان بـــت، ئوا ئو دەقک و ناســـاندنی کـــارە

دیمنی، ک دەبت سرەتای پردەی دووھم تواو جیاوازە؛ 
دیمنکــی ســـاتیری تنزئــامز، ک کـــارەکترە خزمتکارەکـــان 

پردەی دووھم ل دەرەوە ڕوو . ڕۆــی ســرەکيی تیــا دەبیــنن
دەدات و سروشــت مانــایکی تــر وەردەگرــت، ئم ســرەتای 

، شـــانۆیک لنـــو شـــانۆدا، وەک گمیکـــی پردەی دووھم
یاشا جـگرە دەکـشت، دونیاشـا سـیری : لبوک دەردەکوت

ـــات،  ـــۆدرە دەک ـــات و ڕووی خـــۆی ب ـــاونکی دەســـتی دەک ئ
لم ســـرەتای . یپیخــۆدەف گیتــار دەژەنــت و گــۆرانی دەــت

دیمنی پردەی دووھمدا زیاتر کارەکترە خزمتکارەکـان، 
) ژووری منـداکان(یش لگڵ کارەکترەکـانی وەک براوردک

ئوەی لنـو ئم کــارەکتران و . وات ئاغاکانیـان، دەخـات ڕوو
  ھروەھــادکی قــووی بــۆ خــۆی وتنــانت ل دەقکیــشدا دیــ



 

شـارۆت (ژیانیش ھبت، لبوک ڕاسـتقینکی بـاخی گـالس 
ــا ــاوە، ک کــاری ســر)ئیڤانڤن ەکيی ی، داین و مامۆســتای م

  . ئم کارەکترە لم خزاندا، ئوەی وەک لبوکک دەربکوت
 مـــــدا، لردەی دووھرەتای پســـــ ڤنـــــا لئیڤان ۆتشــــار

ی منلــــۆژکوە قــــس لگڵ خـــۆی دەکــــات و باســــی ڕگـــه
مژووی خـۆی و پاشـخان کـۆمیتییکی دەکـات، ک کس 

ک لم بارودۆخیـــــشدا ھروە. نایوــــت گـــــوی لـــــ بگرـــــت
ل گیرفانی خیارـک دەردەھنـت و (لبوکک ڕەفتار دەکات 

، بم وەک لبوککی غمگین )٥٩دەست دەکات ب خواردنی ل
  :قس دەکات، دەشزانت کس گوی ل ناگرت

ئاشکرا نیی ھیچم ل.  
  بدەنگییک

ــکم ــک ب کــۆ ی ــس ب ــامزرۆی ئوەم ق ــدە ت بم ... ھن
  .٥٩ل. یکسک شک نابم، من کسم نی

گـــرن، یپیخـــۆدەف، بگـــوی لـــ دەبـــوو ئوانی لوـــدان و 
ــاب ــان لوە ن ــانوە ســرقان و گوی  دونیاشــا و یاشــا ب خۆی

تنھـــــاییکی شـــــارۆتیش زیـــــاتر . شـــــارۆت چـــــی دەـــــت
برجست دەبت، ک ئو ب یـاوەری کۆمـک ل ھاوەکـانی 

 ست بنھایی(خۆی ھدەکات) ت .  
انی دواتریــدا، بــۆ نمــوون بــاخی گــالس، چــخف ل دەقکــ

 بارەت بکی ورد ســـــــــــیناســـــــــــکی زۆر و پـــــــــــاریی زانی
کارەکترەکــان ناخـــات ڕوو، ئگر ل دەقکـــانی لوەوبریـــدا، 
پناسیکی دەومندی کارەکترەکانی، ل ھردوو ڕووکاری 
 کــــانی دواتریــــدا بدەق وا لــــت، ئدەرەوە و نــــاوەوەی کردب

ـــد وشـــیک ـــان چن ـــدە مرۆڤایتییک ـــا کـــۆمیتی و دی  بنم
ــک و  رژوورەوەی کارەکتــاتن ــوون ب ھ ــۆ نم دەخــات ڕوو، ب



 

 ل ــت، ک نقکی وەھــا دەخوــک فیگــور ــد حیوار تنھــا ب چن
ــــان  ــــوونیی، ی ــــدا نم ــــان کات ــــدا خــــوودگرا و ل ھم یک کات

یکــک ل تکنــیک گرنگکــانی، . ھبژاردەیکــی بھــزیش بــت
رڕووی پخستنکـی کـارەکتیمانـای دژب ل کانو ڕەوشـ  .

دا بکـاری ھنـاوە و -ئم تکنیکیش ب چی ل باخی گـالس
  . ب وردی کاری لسر کردووە

ل پردەی یکمــدا، کــارەکتری خزمتکارەکــان ب ڕەنگــی 
ـــاییکی ھمچشـــن و  ـــات و پانت ـــاوازەوە برجســـت دەک جی

وون دونیاشا پگی خۆی، وەک قوویان پ دەبخشت، بۆ نم
خزمتکــار نازانــت، حز ل یاشــا دەکــات، ھروەھــا ب قــسی 

. دونیاشـا تـۆ دەـت گویـت(کارمندی پۆست، ک پی دەت 
چـــخف ئم کـــارەکترە ل ھمـــوو .  شاگشـــک دەبـــت)٩٦ل

ــوە مرۆڤــک لنــوان  ــووڵ دەکــاتوە، دەیکــات نی ڕوویکوە ق
  . مداچین جیاوازەکانی کۆ

یپیخـــــۆدەف کـــــارەکتری ڕووداوەکـــــان؛ ئم کـــــارەکترە 
ــــت؛  ک دەبتووشــــی شــــت ــــش ــــک (ھمی ــــوو ڕۆژ ــــن ھم م

 جیرەی پۆستاکانی، ل )٩٧ل /.../ نگبتییک ڕم پ دەگرێ
 تی لـــان ـــان ھنووت ـــک ی گوپکخـــوارەوەی چ وتندەســـتک
کورســـییک و خـــستنیتی، بم کارەســـات و نگبتییکـــانی 

یخـــــۆدەف لمـــــان گورەتـــــر و قـــــووترن؛ ئو خـــــوازبنيی یپ
ی کردووە و ھیوایکی ئاشـکرای بو ھاوسـرگیریی -دونیاشا

ھی، بم یاشــا ب بــۆنی پاریــسوە دــت و دونیاشــا مســت 
دەکــات، ھرچنــدە گــایڤ دەـــت بــۆنی مریــشکی لــ دـــت، 

ک دەبـ ئوە بـم،  (/.../.دونیاشا واز ل یپیخۆدەف دەھنـت
ـــدا، ھروەک  ـــووە ل ئاســـتی من ـــەق ب ـــارەنووس زۆر د چ

  ).٦٠ل. گردەلوول ل ئاست کشتییکی بچکۆلدا



 

ی خـۆی دەکــاتوە، لنـو خزمتکارەکانـدا، یاشــا زوو جگـه
وەک خزمتکاری پل یک ڕەفتار دەکات، ئمیش دەگڕتوە 

 وە، تنـانت-بۆ پوەندیی تـایبتيیکی ب لوبـۆڤ ڕانفـسکیا
لنـــــو حیــــــوار و لپــــــشت مانــــــای دیالۆگکــــــانوە، جــــــۆرە 
. پوەندییکی ڕاستوخۆی ئرۆتیکی لنوانیاندا بدی دەکرـت

خـۆی، تنـانت دەتوانـت ڕووبڕووی  ئاغـایک بـۆ یاشـا نیـوە
ــــن -گــــایڤ ــــساکانی گمی چی وە؛ یاشــــا ڕتــــش بوەســــت ی

لگڵ مـام  رزانـهبرزەکان دەزانت و ب شوەیکی لووتبـه
دونیاشـــا و یپیخـــۆدەف و تنـــانت پیـــرە : خزمتکارەکـــانی تـــر

  .یشدا دەکات-فیرس
دسۆزی و خۆبختکردنی فیرس بۆ ئاغاکـانی، چنـدان مانـای 
دژبیک لخۆ دەگرت، کـۆمگیکی چینـایتی، ک دـسۆزی و 
دەستپاکی و خۆبختکردن شتکی نادیارە بۆ بـوونی خـۆی و بـۆ 

ــریش ــی ت ــی پردەی چــوارەمیش گاتجــاڕییکی دوا دیم. ئوان ن
ە نخۆشـــ پیـــرەی ل ســـرەمرگدای، لو -تـــا؛ ک ئو فیـــرس

رگیـز فیـرس خـۆی ھ. خانووە چـۆدا ب تنھـا ل بیـر دەچـتوە
اکـــانی چییــان پویـــست و چیيـــان غئوەی ل بیــر نچـــووە، ک ئا

ـــشدا، ک ھمـــوو  ـــانت لم ڕەوشـــ ناخۆشی ـــی، تن پویـــست نی
فروەکی (ن ل بیر چـووە، ئو ل خمـی ئوەدای گـایڤ ئویا

. ل بر نکـــردووە و ھر ب پـــاتۆیکی تنـــکوە ڕۆیـــشتووە
ئو خۆی لنو موبیلیا کککراوە بجماوەکاندا، وەک ، )١٢٢ل

  . ھر شتکی تر، ل بیر کراوە
فیرس ل ڕووی پگی کۆمیتییوە ب تواوی پشتگوێ 

گ ھونرییکوە گـرنگ و ل ڕووی پـگی بنمـا خراوە، ل پ
. و ســــتراکتوری کــــۆمگی ڕووســــییوە بنڕەتــــی و نمــــرە

 ی ژیـانوانمباری، ئخۆشی و غ ی دەڕۆن، بوانموو ئھ



 

 و پیرەپیاوەیـان لـشت، ئھ جکی تازە بیان بۆ ژیانککۆن
 فیـرس .بیر کردووە، ک ھموو ژیانی ل پناوی ئوانـدا دانـاوە

سمبۆلی ڕەگ قووکانی کۆمگی ڕووسیی، ھموو دەڕۆن، 
ــــــنوە مــــــانوەی فیــــــرس ب تنھــــــا، . بم ئوان ھر دەمن

 تی لتـــایبب ،ی ژیــانککــۆن مکی تــری سیـــستقووربــانیی
 ــت پــشتیان پــناکر ک، کســانت بــۆ کڕادەســکردنی دەســ

 بردەوام ببســترت؛ فیــرس پیرکــی نخۆشــ، بم دەیوــت
 کفنر قســــــــــــدا، ل ــــــی کاروبارەکانی ــــــت ل جبجکردن ب
ــت، ک ھــیچ مانــایکی  نبــوونی خــۆی ڕادەم ت و لــش دادەنی

  ).١٢٢ل... ژیان بسرچوو، ھر دەی نش ژیاوم(. نبووە
  

  ترەفیمڤ و ھاوکشیکی دووفاقيی دژبیک/پاخین
ـــــدی ھـــــدی گم لبوکئاســـــاکی ســـــرەتای پردە ی ھ

ـــــۆڤ دووھم جگـــــه ـــــاڵ لوب ـــــۆ ئو کـــــارەکترانی، ک لپ  ب
 ـــوون ـــۆ نم ـــی ســـرەکیيان ھی، ب ڤ، ڕۆـــای ڕانفـــسکیا و گ
پــــاخین و تــــرەفیمڤ، چــــۆڵ دەکن، ک بــــابتی ســــرەکيی 

 کن) گـــــــۆڕان(دەقدەک ســـــــترجب . ف خـــــــۆی لخچـــــــ
 ــردووە، ک ــسکی، گوزارشــتی لوە ک ــۆ ستانیسالڤ ــدا ب نامیکی

ھروەھـا گوزارشـت . کـارەکتری سـرەکيی دەقکیپاخین 
پـاخین کـارەکترکی . ل بابتی سرەکيی دەقکیش دەکـات

ئیجابيي و ھر ئوە، خۆی بۆ ئگرەکان ئامادە دەکات، تنھـا 
ـــــــاریکراوی ھی و  کـــــــارەکترک، ک وزە و ئامـــــــانجکی دی

وەفایکی ڕاستگۆ و بسک .  
 ڵگیش لالنسو مئ زیـاتر ل ڤ، کپاخین و تـرەفیم

پردەی دووھموە دەردەکوـــــت، بـــــاوەڕکی پــــــتو و ئو 
داواکــــــاریی بنڕەتیــــــیی، ک ب مســــــلی گۆڕانکــــــارییوە 



 

وەســـــتژیـــــان و : پ ڵ، گۆڕانکـــــاری لکـــــۆم گۆڕانکـــــاری ل
ــــــی  دا ھگــــــۆم ــــــان ل ک گۆڕانکــــــاری لو مرجــــــانی ژی

رەکترە نــــونری دوو بگومــــان ئم دوو کــــا. دەســــووڕنت
ــــاوازی گۆڕانکــــاری و بیرکــــردنوەن ــــرەفیمڤ : جــــۆری جی ت

گۆڕانکارییکی ڕادیکای سیاسی، ئاڕاستیکی شۆڕشـگانی 
 ،کـــانپراکتیکـــی و کردەیی پـــاخین پیـــاوی گۆڕانکـــاریی ،یھ
انکی شۆڕشـــــــــــــگدارییرمایری ســـــــــــــنـــــــــــــو .  وەک ن

مـــــــــانج و ئا. گۆڕانکــــــــارییکی ڕیفۆرمخــــــــوازانی کــــــــۆمڵ
مبســـــــتکانی تـــــــرەفیمڤ مودایکـــــــی ئاینـــــــدەیی ھی و 

خشکی نـرە و  بۆ خۆئامادەکردنپـاخین ل ،ـتدانراوی دەو
ل ئستادا، ترەفیمڤ ھزرکی تیۆريی ھی، خون دەبینـت و 

یکک ل شت دژ و ل ھمان کاتـدا . خاوەنی دیدکی داھاتووە
ڤ ســــــــبارەت ب تنزئامزەکــــــــان ئوەی، ئوەی تــــــــرەفیم

ـــین ب (/.../کـــارکردن ب تیـــۆری دەیـــت  ڕوە گل ویـــستپ
خۆمانوە بنازین، تنیا شتک ک پویست بت خریکی بین، 

منی ،)٧١ل. کارکردنھ واوی، بت م تیۆرە بپاجین ئ وەئ 
وەک دەزانـن (. و بب ھیچ جۆرە تیـۆرییک، جبجـ دەکـات

ج ڕاست دەبموە، ھر ل بیانی تا من بیانییان کاتژمر پن
ـــــریش  ـــــی ت ـــــۆم و خک ـــــارەی خ ـــــار دەکم، پ ـــــوارە ک ئ

ـــــــــــۆرکی ، )٧٣ل. ھدەســـــــــــووڕنم ئم کـــــــــــارکردنیش م
پـاخین تواو . کارەکترەکی دیـاری دەکـات؛ تنھـا کـارکردن

ـــچوانی تـــرەفیمڤ  ە و ئو زیـــاتر کســـکی کردەیـــی و-پ
عــات پــنجوە تــا ه، کســک خــۆی ل بیــانی ســســتوبردهدەبــه

 ون بویـــش خـــات ئ ـــات، ھاوک ـــار دەک ـــک ک ـــوارە درەنگان ئ
  .بژیت کۆمگیکوە دەبینت، تیايدا ژیانکی شایسته



 

ل پردەی یکم و دووھمـــدا بردەوام پـــداگری لســـر 
ەک دەکــاتوە تــا دابش -بــینوە و تختکردنــی بــاخی گــالس

ل پردەی . نبکــرن و خــانووی ھــاوینی لــ دروســت بکـــر
یکمـــدا، لم دیــــدە ئاینــــدەبینییی خۆیـــدا، ھنگاوــــک زیــــاتر 

ــت ــاخین دە ــستا گونــده(: دەڕوات، پ ــا ئ ــهت ــه ک ر ئاغــا و ھ
یـدا کـانیش پـهکرگرتهم ئستا داچه، بهکانی تیابووهمسکنه

کـانیش بچووکـه شـاره ، بگرهکانهرچی شارهئستا ھه. بوون
ی بیــست مــاوهتــوانم بــم لــهده.  دراونورهچــوارده داچــهبــه

یای زیاد کی خهیهشوهکرگرتانه بهو داچهی ئهساکدا ژماره
ر ی خـۆی ھـهکـهیوانـهپـش ھـهکابرا لـه نگهئستا ڕه. کاتده
و ڕۆژدا، لهپاشه له نگهم ڕهبت، به وهخواردنه ریکی چاخه
و رزریش، جا ئه وها ڕوو بکاتهی خۆیدک ھکتارییهیه وییهزه

ت کـهرهبـه و پـوهبوژتـهش دهی ئـوهکـهباخی گالسه کاته
  ). ٤٤ل. بتده

دا باسی پاشڕۆژ دەکن، -زۆر کارەکتر ل دەقکانی چخف
مـــوو شــــتك تیایــــدا ببیــــنن، ھــــه وهکاتکـــه ونــــك بــــهک خـــهوه
بـــت؛ ی ھـــهتـــر گۆڕانکاریـــدا بـــ و مـــرۆڤ ژیـــانکی شایـــستهلـــه

 سترۆڤ لڤانیـا(ئ خا( دا، ڤیرشـینین ل)خوشـک نھـا )سـدا، ت
تـرەفیمڤ جیـاوازە ل ھمـوو ئو کـارەکترە . چند نموونیکن

تــرەفیمڤ : چخفيیــانی تــر، ک خــاوەنی دیــدکن بــۆ داھــاتوو
سیاسـییکی ئکتـیڤ و ھر لبر ئم ھۆکارەیـش، چنـدان سـاڵ 

ھموو سریان لوە سووڕ مـاوە، ک . وەخراوەت ل زانکۆ دوور
 خۆیـشی دەـت، ک. ت تمنوە و ھشتا ھر قوتابییئو چووه

چخف ل نامیکیدا ). ٥١ل. پدەچ من قوتابیی ھمیشیی بم(
ســیرک، تــرەفیمڤ ھمیــش خریکــی : (بــۆ ئۆگــا کنیــپر دەــت

ــــووە نکــــۆ ئو ب بردەوامــــی ل زا: ڕاکــــردن و خۆشــــاردنوە ب



 

) دەردەکرــت، بم مــرۆڤ چــۆن گوزارشــت لم ڕاســتیی بکــات؟
کات، ک ترەفیمڤ ل دیالۆگکاندا باسی ئوە ده چخف بورانه

دوو جار ل زانکۆ دەرکـراوە، بم نیتوانیـوە ڕاکـردنکی بـاس 
 ١٩٠٥دوای شۆڕشــــ نووشوســــتوخواردووەکی ســــای . بکـــات

 بـاخی گــالس قدەغ سانـسۆری تـسار ھمـوو جـۆرە نمایـشکی
ــی، لبر . دەکــات ــر قوتــابییکی بتمن نی ــابیی پیــرەک، چیت قوت

ئوەی ئو چــــووەت تمنوە و ھر قوتابیيـــــش، بکـــــو لبر 
 رگری لت تا ببن ھمتکی بت قوتابییوژوو دەیوەی مئ
چینکی چوساوە بکات، زووتـر چـووەت تمنوە، لبر ئوەی 

یوانل تو ڕاکـردن بـردب ندیخانب نی لمکی ژیان و تشب 
سر، وەک نـونرکی ئو دونیـا نـویی خریـک دەردەکوـت؛ 

  . لبر ئوە قوتابییک دەبت ھماگلی پاشڕۆژ
 ـــ ـــیش شۆڕشـــکی ب ـــرەفیمڤ شۆڕشـــگە، بم ئم ت
کــردارە و تنھــا ب پیــڤ و وشــ بریقدارەکــانی شۆڕشــگە، 

ئم کارەکترە ل خاکی تریشدا ل ڤیرشینین .  کردەوەنک ب
ـــــۆر ئســـــترۆڤ جیـــــادەکرتوە، ئم ب شـــــوەیکی  و دوکت
کـــــۆنکرتی باســـــی الین خـــــراپ و چوتکـــــانی کـــــۆمگی 
ڕووسی دەکات، ھندە کۆنکرتی سانسۆر داوای البردنی چند 

ــسکانی پردەی دووھمــی دەکــات ــک ل ق ڤ . حیوارــرەفیم ت
تیۆرییکی سبارەت ب پاشڕۆژ، ڕەخنکانی سبارەت دیدە 

ــــــاخۆش و  ــــــومرج زۆر ن ــــــاکبیر و ئو ھل ب چینــــــی ڕوون
ناڕەوایی خکی تیا دەژی، ھروەھا ھزری ئو بۆ مسلی 

تنیا شتک، ک پویست بت (: کارکردن دەخات ڕوو و دەت
ا کارکردنمــان، یــارمتیی ئوان بــدەین، ک بدوای ڕاســتید

الی ئم، ل ڕووسیا، ئوانی کار دەکن تا ئستا . دەگڕن
ــن  ــنبیرانی م ــان زۆر کم، بشــی زۆری ئو ڕۆش ژمارەی



 

ــاکن و زۆر  ــک ن ن، کارڕــاگ دەیانناســم بدوای شــتکدا ن
 چــخف ل ھمــوو ،)٧٢ل. نــامۆن ب مانــدوویتيی کــارکردن

ی چیـن دەقکانیدا و لرەیشدا، کاری لسر چارەنووس و ڕۆ
ڕوونـــاکبیر و ڕۆشـــنبیرەکان، بتـــایبتی لم جیھـــان نــــویدا 
. دەکــات؛ ئمیــش یکــک ل گــرفت گورەکــانی نــو دەقکــانی

چخف ھـیچ چارەسـرکی ئم کـش گـرنگ ناکـات یـان ھـیچ 
جـــۆرە پـــشنیارک پیـــشان نـــادات، بکـــو تنھـــا وەکـــو خـــۆی 

  .دەیخات ڕوو
خین دانانـت و وەک تـازە ترەفیمڤ ھـیچ بھـایک بـۆ پـا

سرمایدارک سیری دەکات، ک ھمـوو شـتک بـۆ قـازانجی 
من، جنابی یرمۆی ئلکسیڤیچ، ئاوا ل (خۆی دەقۆزتوە 

ئوە کابرایکی دەومندن، بم زوان دەبن : جنابتان دەگم
ملیۆنر، جا وەک چۆن ئاژەکی دڕندە، بۆ دەورەی سروشت 

ــدەپاچت، پویــست، کاتــک ــت بردەمــی دای ورچــی دەکھ 
تـرەفیمڤ چنـدە . )٧١ل. ئوەیش ب ھمان شـوە پویـستن

دژی چین ڕۆشنبیرەکی، ھندەیش دژی ئو چیـنی، ک تـازە 
  . ی ئوانی بر ل خۆیان دەگرنوەدەومند بوون و جگه

 وە بوەنـــــدییو دیــــدی پ ڕوانــــگ ڤ لــــت تــــرەفیمدەب
بخوندرتوە، ترەفیمڤ پوەندییکی دیالکتیکی ەوە -پاخین

ەوە ھی؛ ئم دوو کـــارەکترە دەبـــت پـــکوە و -ب پـــاخین
  . لگڵ یکتریدا سیر بکرن و مامیان لگدا بکرت

 ـیـت کیـاد ناکـات، دەزان ژادی خۆی لرگیز نپاخین ھ
ۆیوە و ل کووە ھاتووە، ئمیش لسر شانۆ و ل زمانی خ

برجست دەکرـت، بتـایبتی دوای ئوەی ل ھڕاجـی بـاخی 
خۆزگ باوکم و بـاپیرم ل (: ەک دەگڕتوە و دەت-گالس

 وەیــان دەدی، کمــوو ئدەرەوە و ھ یــان دەھــاتنگۆڕەک



 

دەیانـدی چـۆن یرمـۆ سـرکزەکی کوڕیــان، . ڕووی داوە
تــــــی یرمــــــۆ نخونــــــدەوارەکیان، ک زســــــتان ب پیپ

 ک ککیوە، موکی کۆ مومئ یرمۆو یوە، ئدەسووڕای
نگتر نییشوە قموو جیھاندا لھ ی، . لم ککو مومن ئ

 دەدرا بچنیان نگبوون، ڕ یدا کۆیلباوکم و باپیرم ت ک
  ).١٠١ل. چشتخانکشی

ــت،  نــدا نام ــمندا، دەســتی بســر خۆی ــاخین لم دی پ
 ناشارســتانی و بتــام دەدوــت، ل ھمــان کاتــدا وەک کســکی

 و لـت ئیا دەکـات و دەزانفـسکمی لوبـۆڤ ڕانخ ست بھ
چ کارەســـــــاتکدا دەژی، ســـــــۆزی دەجووـــــــت و ب جـــــــۆرە 

ــت وە دەکــی ــۆ گوتــان لــ نگــرتم؟ (: دنوای باشــ بــۆ، ب
ئمیش بشکی ، )١٠٢ل. کساس دباشکم، تازە ڕۆیشت

سـم ل کی تـر گرنگک دەڕوات، شـتکانی گۆڕانکـاری؛ شـتل
ـــدک مانـــای خم و  ـــین، بـــۆ ھن ـــت، گۆڕانکارییکـــان حتم د

  .ئازارکی زۆر دەگینت، بۆ ھندکی تر ھیوا
: ف گرنـگ بـتپاخین بۆ چخهه دوو ھۆکار وایان کردووه

یکمیــــان ئوەی، ک کـــــارەکتری پـــــاخین، ب شـــــوەیکی 
ــه ــهڕاســتوخۆ م ــه دهســتیب ــهکــهق ــادا ب . بــتده ســتهرجــهی تی

: دووھمیشیان لوانی بۆ چخف مسلیکی کسنی بـت
ڵ کـانی خـۆی تیـادا تکـهسـنییهکه لهسهك مهیهچخف تا ڕاده

چخف ھندک شتی ل مژووی ژیـانی خـۆیوە بـۆ . کردووه
ئم کــــارەکترە ھنــــاوە، ئو بــــاش دەیزانــــی کــــوڕی کــــوڕی 

ـــوژی ـــۆیل(ککی م ـــوڕی ) ک ـــت، ک نیـــای چـــی دەگ ـــاران مان ج
ب دنیاییوە چخف خـۆی ل . باوکک، ک بردەوام لی داوە

دا بینیـــــوەتوە، بتـــــایبتی لو ھو -کـــــارەکتری پـــــاخین
  . مزندا، بۆ شۆردنوەی خونی کۆیالیتی ل جستیدا



 

  ئاستی ڕاستییکان و چمکی گوزانوەی دەست
ئوەی ژینگ و کش کـۆمیتییکی سـتراکتوری لبر 

نمـــــایش، گـــــوزانوەی دەســـــت ل ئرســـــتۆکراتییتی /دەق
ــــــورژوازیت و  ــــــشچوونی ب رەوپــــــۆ ب دەرەبگــــــایتییوە ب
 تی و گۆڕانکــارییــای ــی چین کی ملمالنداری، ســیمایرمایســ

لم . بنڕەتیـــی کۆمیتییکـــان، ب ڕووداوەکـــان دەبخـــشت
ـــڕووە ـــی ڕۆکـــان ل کـــردەی دەقکدا ب ی شوە تکوکردن

پــاخین، ک کــوڕی یکــک ل جوتیــارە . ڕوونــی دەردەکوــت
ھژارەکان، سرکوتنکی گورە بدەست دەھنت و ل کوڕە 
ــدە ئو خــۆی  ــۆرژوازیت دەڕوان، ھرچن مــسکنوە برەو ب

ــار دەزانــت ــد. ھر ب کــوڕە جوتی ای ئو لو ڕۆژەوەی، ب من
ن بووم، (/.../دەدات ی باوکی لکی پازدە ساردمندام بیرم

_ باوکی ڕەحمتیم ئو کات ل دوکانی دکدا کاسپیی دەکرد
 تـا )٢٨ل... ب مشت دای ب دەموچاومـدا، خـونی لـووتم پـژا

. یکــی دووری بیــوەەک، ڕگــه-دەگــات کینــی بــاخی گــالس
ــۆ  ــدە ھســتکی پرۆشــئامزیش ب ــسکیا ھرچن لوبــۆڤ ڕانف

 ک ،ییمـــاو بنلـــالدی ئڕاســـتیدا ج م لـــت، ب دەردەب
ــان دەھنــت،  ــۆنکی ژیانی ــایی ب دەســت و شــوازە ک کۆت
 کی ئاسـایی ھۆشـیاریینجـامنھـا ئیشی تزەیئاساکب ستھ

  .چینایتییکیتی
 مردوو سیــستــوان ھ نــی ئاشــکرا ل چــخف بالینيیک

کدا ھـدەبژرت، ئو بـوای ب شـوازی ژیـان کۆن و نـوی
ــــستم و  ــــویکیش، ل ڕووی سی ــــا ن ــــۆنک ھی، ھروەھ ک

ھیچیــــشیان نیــــی وای بوە، ھاوکــــات بــــو . گۆڕانکاریيــــشئ
ھروەک ئوەی، بۆ نموون شوازە میلۆدرامییک ل فۆرمکی 



 

، دوور ل میلۆدرامییوە بکار دەھنت، شانۆنامیکی سیاسی
  . ب شوازکی تواو دوور ل سیاستوە دەنووست

ی بــــرای ســــر ب چیــــن -لوبــــۆڤ ڕانفــــسکیا و گــــایڤ
 ،یدارانرمایسـ و بۆرژوازییلی ئماگپاخین ھ ،نککۆن

ی خۆیان ل کـۆمگدا دەکنوە، تـرەفیمڤ سـر ب ک جگه
ـــۆ ـــدەدا خۆیـــان ب  چیـــن شۆڕشـــگە ھۆشـــیارەکی، ک ل ئاین

یـــش ئو -یاشـــا. ملمالنیکــی تونـــدی چینـــایتی ئامــادە دەکن
چیــن نــویی، ک ل کۆتایيــدا ئامــادەن ناپــاکی ل شۆڕشــکی 
تـــــرەفیمڤ، ل پنـــــاوی بیرۆکـــــراتیت و کـــــش سیاســـــی و 

ــــکن ــــدا، ب ــــدییکانی خۆیان ــــخف لم . برژەوەن ــــان چ بگوم
دا، گرنگــی بۆزانو ئــا چــ وەنــدییم پوەنــدە و لن لســم 

مرۆڤایتییکـــــان دەدات، نک ب ھمـــــا مرۆییکـــــان، ھمـــــوو 
کارەکترکیش ل سروو چینکیوە، ب شـوەیکی ئـاۆز و 

  . تایبت ب خۆی دەژی
ــاواز و  چــخف بــۆ برجســتکردنی ئم ھمــوو ھــ جی

ــه ــایتیی، ڕاســتیی ل ر ســ ئاســتدا ســهمســل سیاســی و چین
ئاســتی : دا پکــدا دەچــن-چی گــالسبکــار ھنــاوە، ک ل بــاخ

ر ئاســتی ســهھــا ڕاســتی لــهروهمژوویــی، ئاســتی شــانۆیی، ھــه
ھـــم، ک لوانی ب ھرســـکیان ڕاســـتییکی تـــر، گورەتـــر وه

ل ئاستی یکمدا چیرۆکی لوبۆڤ ڕانفسکیا . دەستبر بکن
و گــــایڤ و ئوانــــی تــــر دەگــــینوە، ئمیــــش چیرۆککــــی 

ل یقینداڕاستورەکگ و ژیاننژوودا، لگه.  موەی جی ئ
ســــرنج لم ئاســــتدا ئوەی، چیــــرۆکک ئوەمــــان پیــــشان 

  . دەدات، ک ئم کارەکتران چۆن و ل کوێ دەژین
 ســـترجدا بکشـــانۆیی نزەم ل ئاســـتی دووەمـــدا، ک ل
 توە دەخـرـژووییکی مدیـد ل ،کـزانت، چارەنووسـی خدەب



 

ک ل ئاســـتی ڕاســـتيی یکمیـــشدا مـــامی لگڵ کـــراوە، ڕوو، 
یککی چیــــرۆکــــوەینھــــا چوارچــــدا توم لشــــی . بم بل

دووەمدا، مژووەک تنھا جلوبرگک نیی، ھۆکارک بۆ خـودی 
کگه. چیرۆکرەدا جوەی لبۆ ی ئاماژەئ  ی چیـنجوو ،کردن

کارەکترەکــــان . کتیکیــــداکـــۆمیتییکی ل پوەنــــدییکی دیال
کـــژووییم گۆڕانکــاریی کن لشــب : ک ،تدارەکدەســـ چیــن

 یان، بتو دەسـن، ئالس و زەویـوزارەکی گـخاوەنی باخچ
ھۆی نبوونی ھیچ پوەندییکوە ب واقیعـی ژیـانوە، نامنـت و 

لبری ئوان چیـن سـرمایدارە تـازەک . ل کۆتايیدا لناودەچت
ئم دوو .  گنـــج شۆڕشـــگرەکان دەســـت دەگـــرن دەســـتو

  .ڕاستیی تواوکری یکترین
میش، ژیانھدایک . ئاستی سرەکان لدا کارەکتم ئاستل

ــــــن، خۆشویــــــستی دەکن، ڕق  ــــــن، دەژی ــــــن، گورە دەب دەب
ھدەگرن، سرکوتن ب دەسـت دەھـنن، دەدۆڕـن، تـدەگن، 

ــــرە. تنــــاگن، دەکون و دەمــــرن ل نوێ مــــرۆڤ لرلدا ســــ
چیرۆککـــی ڕاســـتقیندا و ل ڕووداوگلکـــدا، ک سیاســـت و 

ــرنوە ــدا دەبین ــان و ل چمککــی میتافیزیکی لم . گۆڕانکارییک
ــار و ئاســته ــج و ھرزەک ــدەکان، گن ــان، نوە مامناوەن دا پیرەک

ھر لرەدا ئاغا و خزمتکارەکـان . مردمنداکانیش کۆدەبنوە
ھمـــوو . وتوژەکـــانی تـــری کـــۆمڵ دەردەکونو ھمـــوو چین

کارەکترک ل کارەکترەکان ل ملمالندان لگڵ خۆی، گنج 
 چیـــن ،تـــای گیرفانیـــان بوانی پـــارەدارن و ئوانو پیـــر، ئ
ـــــــن و  ـــــــان، ئوانی ڕازی ـــــــاواز و دژبیک کۆمیتییک جی

ن ئمـا. ئوانیشی ھر ل ھپدان، گرفتکـانی ھاوسـرگیری
ـــوونتوە و  ـــو ئو ســـ ئاســـتی ڕاســـتیدا کۆب نمـــووی لھ

  . ونیکی بچووکی جیھانمان پشکش دەکات



 

  مائاوایی و کۆمگیکی ڕوخاو
پردەی چــــــــــــــــــــوارەم، وەک پردەی یکم لو ژوورەدا 

 ب ـــت، کدەب ســـترجکان(بدکـــراوە، نـــاوزه) ژووری منـــدا
ی منــدان، چیتــر ئو بم لم پردەی چــوارەمدا، ئم ژوور

کلوپل و . شون دگیر و ئارام نیی، ک تایبت ب منداکان
وەک بی بۆ فرۆشتن (موبیلیاکان ل سووچکدا کۆکراونتوە 

و الی دەرگاکی دەرەوەیـش جانتـا و بـوخچ و ) ئامادە کرابن
ــــۆ ســــفر ئامــــادە کــــراون ــــابت ب ــــمن . شــــتی لو ب ئم دی

ی پنـــــاوەژوو ـــــان بســـــر . ردەی یکمئ کشـــــی بھارم
. بــردووە و ئــستا پــایزە، لبــری گیــشتن جــ، مائاواییکردنــه

پردەی چوارەم وەک بشکی زۆری دەقکانی تـری چـخف 
ــــاواییکردن ــــاتی مای ــــوارەم بــــریتیی ل . ک ــــوو پردەی چ ھم

ــاواییکردنکی درژخــاین و ھمــوو مائــاوایی ل ھمــوان  مائ
ر دەکــات، بنھــا ھت وە زیــاترە، کل کدرامیــی ــوەدانگم پ

 ل ،ککــــۆن ژیــــان ئــــاوایی لــــرەدا ماــــت؛ لئــــاواییکردن بما
  . کۆمگیکی تکشکاو و ڕوخاو دەکرت

لنو موبیلیا کۆکراوەکان و جانتا و بوخچی سفرەکدا، 
پـاخین بـۆ دواجـار تـرەفیمڤ دەبینـتوە، تــرەفیمڤ بدوای 

یـش چـاوەڕوانی ئوەی تـا -کانیدا دەگڕـت و پـاخینکۆش
 م کـــــاتوەی دەرگاکـــــان دابخـــــات، لـــــۆ ئ ـــــۆن ب ھمـــــوو ب
کورتیـــشدا، ئوەی لگڵ یکتـــر باســـی دەکن، ســــرلنوێ 

کــانڕۆژ و گۆڕانکارییی پاشــلســــت. مپــاخین دە:)  مــن
دەب بچم بـۆ خـارکف، ب ھمـان شـمندەفرەکی ئـوە 

ئم ماوەی لگڵ . ستان ل خارکف دەبم سرز. دەڕۆم
ئوەدا سرقاڵ بووم، بم ئم بکاریی ئازاری گیانم دەدات، 
بکاری بۆ من نھاتووە، نازانم دەستکانم چی ل بکم، بمال 



 

، )١٠٦ل. و المدا شۆڕ دەبنوە، وەک بی دەستی خۆم نبن
ـــارە ـــمندا، ئم دوو ک ـــورتی ئم دی ـــک لم ســـات ک رە پکت

ئایدیالیزم و پاخین، دیـدکی /ترەفیمڤ، شۆڕشگر: دەگنوە
ــــاتوویی کردەیــــی ھردووکیــــان ھســــتیان . ســــرمایدار/داھ

 ن، کک دەکتییجـــــــاجـــــــۆرە خ ســـــــت بوە، ھجـــــــوو
یکتـــــری ھکیان بـــــۆ یســـــتییـــــان . ھاوھ دواتـــــر ھردووکی

، ک یوە دەگڕـنوە-سرلنوێ، ب جۆرە باوەڕکی کسنی
  . ڕەوش و دیدە جیاوازەکانیان کۆدەکاتوە

  
  پاخینه

شــخاش چانــد، چــل خــه زار ھکتــارم بـهھــه ھــارهم بــه ئـه
نـک بـوو چ دیمـه جا بتبینیایه. وتستکهزاری سافم ل دهھه

جـا مـن بـۆت بـاس ! کانم گوویان کردبـووشخاشهکاتک خه
رزت وێ قـهمـهه، بۆیـه دوتووهستکهزارم دهچل ھهم کهکهده
قـی توانم، ئیتـر بـۆ شـهو ده یهستمدا ھهده له م، چونکهبده

مـوویم ھـه.. و جوتیـارمکـی سـاده یت؟ مـن کابرایـهدهدهتھه
  .دسافییهله

  
  ڤفیمهتره

... بووی ھهجزاخانه منیش باوکم ئه- تۆ باوکت جوتیار بوو
  . ناھنجرێھیچ ئاکامک ھهوهشهمهله

  
  ھنتردهی دهکهپاخین جزدانهه
  

زاریـشم د ھـهیت دووسـهکهز دهتۆ حه. ڕێلیگه.. وازبنه
موو ھه. ستمربهکی سهمن کابرایه. رناگرمرێ، من لت وهبده



 

 ، ھندهوهژارتانهند و ھهمهوهده الی ئوه، به یش کهو شتانهئه
ندهبه پتیان نییهسههک درزییهدهرهی سهھان، ھ ر سـهبـه

ــدا و وه ــهک پووشــکی دهمن ــا وان ب ــهم ب ــه. هوالم ــن ب بــ م
التاندا بۆم، توانم بباک بهم، دهکهر دهیسهکاری خۆم مهئوه

ی و لوتکـهرهتـی بـهمرۆڤایـه. شانازی و ھزله من گیانم په
 اری کهختیرزترین ترۆپکی بهو بهرهڕێ، بهتهوتووهڕاستی که

ی وهکانی پشهڕیزهنی بت، منیش لهوی کاری کردهر زهسهله
  .دامو کاروانهئه

  
  ؟نزگهمهیتهگهجا ده: پاخین ه
  

  ڤفیمهتره
  

  .مگهر دهھه
  

  کنگییهبده
  
م دهکـی تـر دهپیشانی خـهوا ڕگهر نا ئهگهم، خۆ ئهگهده

  ١٠٨ل. نچۆن بگه
  

ـــرەفیمڤ چـــخف ھر دوای ئ ـــاخین و ت ـــالۆگی پ م دی
دـت گـوێ ل (ڕنمایی و جـۆرە کـاریگرییکی دەنگـی دانـاوە 

 وەک ،)١٠٩دوورەوە چــۆن ب تور کوتــوونت دارەکــان ل
کان خون دەبیــنن ئوەی بیوــت بــت، ل کاتکــدا ئایــدیالیزم

) ڕیالیـــــستکان(واقیعبینکـــــان ) تـــــرەفیمڤ (ب پاشـــــڕۆژەوە
ـــاخین، ده ـــان ھیســـتبهپ ـــارن و ڕەفتاری ـــو . ک ـــان، وەک بگوم



 

ــالس  ــاخی گ ــرۆکی ب ــۆ کــردووە، بی ــان ب ــش ئاماژەم لوەبری
ــرەدا  رەوە، لــارەکت ــدە بم دوو ک لســر ئاســتکی برز پابن
دەکرت ئم پرسـیارە بکیـن، کامیـان؛ تـرەفیمڤ یـان پـاخین 
ـــــست؟  لســـــر ڕاســـــتیی و بـــــراوەی؟ ئایـــــدیالیزم یـــــان ڕیالی

ر یــان ڕیفۆرمخــواز؟ ســاناترین وەمــیش ئوەی، ک شۆڕشــگ
 ل یـش نزیکترینیـانمم وەردووکیشیان، ئن ھیچیان و ھب

  . ڕاستییوە، ڕاستيی چخف
ل ھنـــدک خونـــدنوە و نمایـــشی جیـــاوازدا، ڕیژیـــسۆر و 

ت ســـر ئم یـــان ئویـــان، لکـــۆرەوان قورســـاییان خـــستووه
کــــی زیــــاتری ب پــــاخین بم چــــخف خــــۆی مانــــا و ڕۆ

بخــــشیوە؛ پــــاخین بــــۆ ئو گرنگتــــرین ڕۆڵ و کــــارەکتری 
چــــــخف بوایکــــــی تواوی ب پویــــــستی . دەقک بــــــووە

ــــــووە، ئو  ــــــان ھب ــــــان و ئگری گۆڕانکارییک گۆڕانکارییک
ــــورژوا  ــــوداڵ و ب ــــا، ف ــــا دەژی کــــۆمگ وەســــتاوەی ئوی تی

  .  دەڕۆیشتنبچووککانیش، برەو تکشکان و لناوچوون
 ن، کرەدا ھم دوو کارەکتوان ئنکی تری جیاواز لخا

ترەفیمڤ بوای ب دیدی خـۆی : پویست ئاماژەیان بۆ بکرت
ـــشتی  ـــت، ل پ و دەزانئ ،ـــان ـــاخین ب گوم ـــای ،پ ھی و دنی
ــــن ئــــاراوە ــــر د ــــۆیوە، گۆڕانکــــاريی ت ــــانی خ . گۆڕانکارییک

ھا بۆ تـرەفیمڤ لنـاوچوونی ەک تن-تختکردنی باخی گالس
دوا ئاماژەکانی ژیان کۆنکی ڕووسیای، بم مرۆڤ ھست 

ــاخی گــالس ــری ب ــاد -دەکــات، ک ئو خــانوانیش لب ەک بونی
دەنرن و سمبۆلک بۆ ژیانکی نوێ، لسر بنمـایکی نادیـار 

بــاخی گــالس ئامــاژەیک بــۆ ئاینــدەیکی . و نادنیــا ڕۆدەنرــت
  .  او و نادیارھڕەشلکر



 

  ڕژەی نگۆڕ
خــۆ ئگر بـــاخی گـــالس باســـی پویـــستيی گۆڕانکـــاری و 
ئگرەکانی بکات، ئوا ل الیکی ترەوە باسی ئوەیش دەکات، 

ن و گۆڕانکاریــــان ک ھنـــدک شـــتی تـــر، ھرگیـــز نـــاگۆڕدر
ــایت، نمــوونیش لوبــۆڤ ڕانفــسکیا و گــایڤ ی -بســردا ن

یمنـــی یکموە ئم مســـلی ھر ل ســـرەتای د. برایتـــی
ئم دوو کـــــارەکترە، ک ڕووبڕووی ئو . پیـــــشان دەدرـــــت

واقــیع نــوی دەبــنوە، وەک دوو کســی بویــست قایــل دەبــن، 
ـــاکن،  ـــان ن ـــی ژی ـــازانن چـــی ڕوو دەدات، ھســـت ب واقیعت ن
لوبــۆڤ ڕانفــسکیا برەو پــاریس دەڕوات، گــایڤ ل بانککــدا 

 ھردووکیـشیان ب فرۆشـتنی بـاخی کارکی دەسـت دەکوـت،
ئم دوو کـارەکترە . ەک باری شـانیان سـووک دەبـت-گالس

بیریــان تنھــا الی خۆیــان، ئو تواناییــان نیــی شــتکان ببیــنن، 
ئو تواناییان نیی ل دەرئنجامکانی ئم فرۆشتن بۆ خۆیـان 

ــــت ڤ دەت گــــایــــان ــــبگن، تن ــــر ت ــــی ت ــــۆ ئوان ھر (: و ب
لوبـــۆڤ ، )١١٢ل. يش، ئـــستا ھمــوو شـــتک باشــبڕاســتی

  .یش ھاوڕای-ڕانفسکیا
ـــاگن، -لوبـــۆڤ ڕانفـــسکیا و گـــایڤ ی بـــرای ل ئـــستا ن

ناشتوانن خون ب پاشڕۆژەوە ببینن، ل قوویی بوونیشیاندا 
ـــــردووە  ـــــت، ســـــنووری ئو ڕاب دی ناکرک بھـــــیچ ئاســـــۆی

و ئو توانایی تپڕنت، ک ژیانی بارگاوی و گران کردوون 
  . ل زەوت کردوون، بتوانن دوور بوانن

خـاکی تـری گرنـگ ئوەی، ک ھـیچ گۆڕانکـارییکی ئوتـۆ 
ــایت، ل ســرەتای  ــری ئم دەقدا ن ــانی ت بســر کارەکترەک
پردەی یکموە دەردەکن، ڕچـــــــــــکی ڕووداوەکـــــــــــان و 
ســــــــتراکتوری کارەکترەکــــــــان، چــــــــۆن بــــــــووە، ل پردەی 



 

 ھر وا دەمننوە؛ ئم کـارەکتران پارزگـاری ل چوارەمیشدا
ـــــار و  ـــــاوەوەی خۆیـــــان، ھروەھـــــا ئو ژیـــــان دی دونیـــــای ن
بینراوەشـــیان لســـر شـــانۆ تـــا کۆتـــایی ب ھمـــان ئاڕاســـتدا 

ســــ (و ) خــــا ڤانیــــا(و ) نورەس(ئگر ل . دەڕوات، دەکن
ـــدک ل )خوشـــک ـــانی ھن ـــی بســـر ژی ـــاريی بنڕەت دا گۆڕانک

رەکادا، بۆ نموون نینا ل نورەس، ڤانیا ل خا ڤانیادا، کارەکت
ەکیـــشدا بـــت و گوھری ژیانینـــان -ھروەھــا ســـ خوشـــک

-ئم گۆڕانکارییان ل کارەکترەکـانی بـاخی گـالس. دەگۆڕت
دا ڕوو نــــــادات؛ لوبــــــۆڤ ڕانفــــــسکیا و گــــــایڤ ل پردەی 

ھا ھیچ یکموە تا پردەی چوارەم ھر ھمان کسن، ھروە
ــــا، پــــاخین،  ــــا، ڤاری ــــۆیش بســــر ئانی ــــارییکی ئوت گۆڕانک

ھتـــــــد ڕوو نـــــــادات، لگڵ ئوەیـــــــشدا دەقک ... تـــــــرەفیمڤ
مســلیکی گرنگــی وەک گۆڕانکــاری و ســرەوژوورکردنی 

  .    چینک دەخات ڕوو
  

  پاخین/ڤاریا
چارەنووسی ڤاریـا لگڵ پـاخین چيـی بسـر دـت؟ ھر 

ەی یکموە، ل الین ھموانوە وەک دوو ل سرەتای پرد
ئاماژەیان بۆ دەکرت، زوو زوو باسی ) کپک(کسی پکوە 

ــــی  ــــت؟ ئم مســــلییش ل دیمنک رگیرییان دەکرھاوســــ
ئم دیــمن . کـال دەکـرتوەمائـاوایی، ل پردەی چوارەمـدا یــه

یی بیـری ، ل ھمان کاتدا، وەک دیمنکی مائـاوامائاواییکردنه
  .ل نکراوەتوە، بم دەبت دیمنکی مائاوایی

ـــا ڕوو  ـــشی تی ـــورت و شـــتگلکی کمی ـــمن زۆر ک ئم دی
دەدات، ئوەی ڕوویـــش دەدات بســـ بـــۆ ئوەی ل بنــــاغوە 

ــــــت ــــــرۆڤ بگۆڕ ــــــانی دوو م ــــــرەدا . ژی و پرســــــیارەیش لئ



 

وەیــت، ئ دەکر ــ بــۆچی ھــیچ ل دخــوازی و : چــاوەڕوانيی ل
و خوازبپـاخین ئ ت؟ بـۆچیوز نابپاخین  س یکنیکردن

پرسیارە ناکات، ک ل ھموو دەقکدا ئامادەکـاريی بـۆ کـراوە 
ی ب ھمــــوو شــــوەیک -و کســــی برامــــبریش، ک ڤاریــــا

 ب ،ئامادەیی تیای)یش الی ) بیلسم موە؟ ئم بداتوە
ە چــــــخف گرنـــــــگ بــــــووە، ل ســـــــرەتای پردەی یکمو

ئامادەکاريی بۆ کردووە و ل ھموو پردەکانی تردا، دووبـارە 
  .  دەبتوە، دوا دیمنیش بوپڕی دیقت و وریاییوە چنراوە

  
  ڤاریا

  )وهم فرمسکهدهبه(
  ...واندسرهئاوا تمدهئه خۆزگهئاخ 

  )وهکاتهرز دهی ل بهکۆهمشته(
  ئانیا

  )اڤاریادکات بهش دهنگ باوهبده(
  

  خوازبنیت؟ تهو ھاتووهڤاریا، ئه
  
  ) قنلهنا دهری بهڤاریا سه( 
  

ڕازی دتان بۆ  چییه... وتو  تۆی خۆش دهئاخر خۆ ئه
  ن؟کهڕی چی دهکتری نادرکنن، چاوهیه

  
  ڤاریا

و ئـه. وز نابـتھیچی ل سـه مهئه چم، کهمن وای بۆ ده
. نتیهر خۆشیم تناگهھهده... من رژتهری ناپهسه. رقاهسه



 

ک و خـوا خه... بیشیبینم تهحمهڵ بت، بۆ من زهگهخوای له
ن، کهن و پیرۆزبایی دهکهمان دهکهندهماوهمووی باسی زهھه
  .٣٥ل... وهیت خهمووی دهھه.. گۆڕی نییهچ لهیڕاستیشدا ھله

  
دا، وەک چـــــوار پردەک چـــــخف ئم مســـــلی، ل ھر

 ــا ل ــدان شــوە دەخــات ڕوو ت ــۆ کــردووە، ب چن ــان ب ئاماژەم
چــــخف لپــــشت ئم پوەنــــدیی . کۆتاییــــدا ناگــــات ئنجــــام

 ـــــدیی ـــــووتردا گڕاوە، پوەن بئنجـــــاموە بدوای شـــــتکی ق
ڕاســــتوخۆکانی ڤاریــــا و پــــاخین ھنــــدە گرنــــگ نــــین، بم 

ک ئم دوو چندان ئامـاژەی ڕاسـتوخۆ و ناڕاسـتوخۆ ھن، 
وەک گوتمـــان، دیـــمنکی . کـــارەکترە پـــکوە دەبســـتتوە

ـــدە  ـــاخین کـــورت، بم دەرئنجـــامکی ھن ـــا و پ ـــوان ڤاری ن
. گرنگی ھی، ک کاریگریی بسـر ھمـوو ژیانیـانوە دەبـت

ــدە دەومنــد و چــەکی مرۆڤــدا،  چــخف ل ونــاکردنی دی
ــدییکان  ناکرــت ڕاســتوخۆ، ل ئوەمــان پــ دەــت، ک پوەن

 وەنــدییو پکــو لــت، بیر بکروە ســرەکانیــاندیــدی کارەکت
کۆمیتیی چە گرانوە سـرچاوە وەردەگرـت، ک چنـدان 

یکۆدی شاراوە و نادیاری ھ .  
  

بۆچی پاخین ئم ھاوسرگیریی ناکات؟ دەکرـت چنـدان 
و، کئ یوانوە، لھۆکــاری ســایکۆلۆژی بــدۆزین ــت بــاس د 

 و بئ یوانــت؟ ل رمن بکی شــســک ،یلســم مر ئســ
) ئــافرەت(ھــیچ شــوەیک بیــر ل ڤاریــا نکــاتوە و ئوی وەک 

بدڵ نبـــت، بکــــو ھمــــوو پوەنــــدییکیان زیــــاتر ل الین 
 دەکرـت؟ وهئوانی ترەوە ئاماژەی بۆ کـراوە و قـسی لبـاره

ــــــز ــــــانی خ ــــــارە لوانی ئو ل پکوەن ــــــایبتی لم ب ان، بت



 

نــــاجگیرە ئکۆنــــۆمییدا، بترســــت؟ لوانی بــــۆ ئو شــــتکی 
ـــــارمتی و  ـــــر ی ـــــت، ک کســـــانکی ت شـــــیاو بو ن جـــــاب ن

ریـــی بـــۆ بکـــات؟ لوانی ئو بزانـــت ئوانـــی تـــر ستپــشخهده
لپــــشت دەرگـــــاکوە وەســـــتاون و چـــــاوەڕوانن، ک لپـــــشت 

ئوان و پکنینکانیان دەرگاکیشوە گوی ل چرپ و دەنگی 
ئم .  دەبـتدەبت، تووشی پشۆکاوی و نائارامی و نادنیـایی

 گـــرنگن، بم ھیچیـــان ب شـــوەیکی انھۆکـــارە ســـایکۆلۆژی
  . تواو وەمی پرسیارەک ناداتوە

  
پــاخین ب پــشنیارەکی لوبــۆڤ ڕانفــسکیا قایــل دەبــت، 

وان، ک ل ژوورەکدا بم ئم د. ئگر ئو یارمتییان بـدات
ــــــــــرن، ھســــــــــت و ســــــــــۆز و  دەھ جــــــــــنھــــــــــا بت ب

لـرەدا . یان، لژر ھسـتکی تـردا بـزر دەبـتکهویستییهخۆشه
ـــۆر ئســـترۆڤ ـــوون ب دوکت ـــۆ نم ـــاوبش، ب ـــی ھ یوە -ھک

دەبســـــــتتوە، ئویــــــــش ناتوانـــــــت کچکــــــــی ڕکــــــــوپکی 
ســـتوبردی وەک ســـۆنیای خـــۆش بووـــت، بم عاشـــقی دهبـــه

ل پـاخین شتکی وا ڕگه. جوانییکی یلنا ئندریڤنا دەبت
-ناگرت، ئو کسکی تری خۆش ناوت، بم ناتوانت ڤاریـا

لم  ی خـــۆش بووـــت، لـــرەوە دەتـــوانین بـــین، ئوەی ڕگـــه
ـــاخین ـــدی پ ـــدی و ھاوســـرگیریی دەگرـــت، دی ە بـــۆ -پوەن

ـــستی ـــافرەت و خۆشوی ـــا. ئ ـــش ل برچـــاوی-ڤاری ـــاخین ی  پ
ئـــافرتکی زیـــرەک و ب کۆشـــش، بـــاش، بدەســـتوبردە، بم 
پرســیارەک ئوەی، ئایــا ئو ئــافرەت، دەتوانــت پــاخین، بــۆ 
نمـوون ل ڕووی ئیــرۆتیکییوە ب الی خۆیـدا ڕابکــشت؟ ئی 

 یوان؟ لیک شاکرنجس و ئافرەتیائفـسکلوبـۆڤ ڕان-
  .ی بت



 

ــــانی ــــخف ل کۆتاییک ــــر ل چ ــــدا، ب شــــوەیکی ت  ژیانی
ــــالس ــــاخی گ ــــش ل ب ــــت، ئمی ــــستی دەڕوان دا ب -خۆشوی

دا -ل نورەس، خا ڤانیا و س خوشک: ڕوونی دەردەکوت
چندان پوەنديی خۆشویستی ناکام و بئنجام ھن، جۆرک 
ــدیای خۆشویــستی، ک نــاگن ھــیچ ئنجامــک، یــان  ل تراجی

دا، -ل بــــاخی گــــالس. رەســــاتئامزئنجـــامکی پــــچوانی کا
پوەندیی خۆشویستییکان زۆر کمن، خۆشویستيی لوبۆڤ 
ڕانفــسکیا، پوەنــدییکی ســـخت و ئزمــوونکی ناخۆشـــ و 
 وە، لیــــشر شانۆکدەرەوەی ڕووداوەکــــانی ســــ ــــتودەک
ـــــــدا  ـــــــۆیی حیـــــــوار و دیالۆگکان پـــــــاریس و زیـــــــاتر ل دووت

راوە لنــوان پــاخین و خۆشویــستییکی شــا. دەردەکوــت
لوبۆڤ ڕانفسکیادا ھی، ک زیاتر لپشت مانا و دەکـانوە 
 ــات و ن ــشکری بک ــت دەستپ رــاخین دەو ــتوە؛ ن پ ندەم

یش دەیوت خۆی بخـات ئاسـتی کسـکی -لوبۆڤ ڕانفسکیا
ـــار و کـــۆیلی جـــارانی خۆیـــانوە ھر لبر ئوەیـــش . جوتی

گییکــی زۆر ب پوەنــدی و مســلی لوبــۆڤ ڕانفــسکیا گرن
  . ھاوسرگیريی نوان ڤاریا و پاخین دەدات

  
 کۆتاییکان و مودایکی قووڵ 

 تـــراون ل کۆتايیـــدا ھمـــوو مائـــاوایی دەکن، جانتاکـــان ب
دەرەوە، ئســپکان ل بردەرگــا ئامــادەن، بــۆ چنــد ســاتکی 
 کـــورت تنھـــا لوبــــۆڤ ڕانفـــسکیا و گــــایڤ لســـر شــــانۆ

دەمنــــنوە، ب گرمــــی مائــــاوایی ل یکتــــری و ل بــــاخچی 
دوای ئوە شانۆ ب چـۆی دەمنـتوە، . ەکیان دەکن-گالس

ــسککان دووردەکونوە ــان دادەخــرن و گالی ــوو . دەرگاک ھم
ـــی (دوای ئوە . خامۆشـــییکی تواو. شـــتک ڕاوەســـتاوە دەنگ



 

ەنگکــی کپـی تورەکـان دـت، ک دەیـدەن ب درەختکانـدا، د
دەکرا لرەدا دەق کۆتایی پـ . )١٢٢غمگین و یک چشن ل

بھنرای، بم باخی گالس کۆتاییکی تریشی ھی، کۆتاییک 
ـــــای  ـــــر ب تک ـــــایکی ت ـــــووڵ و فرەمان ـــــری ق ـــــی ت مودایک

ی نخۆشـــیان ل بیـــر -پیـــرە فیـــرس. نمـــایش دەبخـــشت/دەق
ــــــراوە ھجــــــا ب ــــــا لســــــر موب. چــــــووە و لوێ ب تنھ یلی

ژیـان (: کککراوەکان دادەنیشت و ل ژیانی خۆی ڕادەمنت
مائاواییکردن ل ) ١٢٢ل... بسرچوو، ھر دەی نش ژیاوم

ەک، ناوەنــدگرای ئم دەق نیــی، بکــو ئوەی -بــاخی گــالس
لدوای ئموە دــــــــــت، ئوەی لو پاشــــــــــڕۆژە نــــــــــزیکدا 

  . وەی دەقکیدەردەکوت، ناوەندی توانین و بیرکردن
  

ــــــت، ئو  ــــــریش د ــــــاییکی ت ــــــاییوە، کۆت لدوای ئم کۆت
 چیـن ئایندە، کۆتـایی ب کی نادیار لیڕەشی وەک ھکۆتایی

ــی ل (کــۆنک دەھنــت  گــوێ، وەک ب ــت کــی دوور ددەنگ
ئاسمانوە دت، دەنگی تلـی پچـاوی ئامرـک، خـامۆش و 

نیا دەنگک ک بت گوێ، بدەنگییک بو دەبتوە، ت. غمگین
. دەنگی دووری تورەکان، ک دەیدەن ل قدی درەختکـان

بم شـــوەی تنھــــا ئو دارانی تمنیــــان چرخــــک ) ١٢٣ل
ـــۆ ئو  ـــی ب ـــۆمگ مل ـــی تواوی ک ـــو چینک ـــابدرنوە، بک ن

  .توران داوە
  

  .پردە دادەدرتوە
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الی چخف پرۆسـی گڕان بدوای شـوە و فـۆرمی تـازەدا، 
و دوورودرــــــــــژ و پـــــــــــ ل  پرۆســــــــــیکی ھۆشــــــــــیارانه

ـــووە، نک شـــتکی خۆڕســـک ـــخف ل . برپرســـیارییتی ب چ
پداگرییکی بردەوامدا دەبت بۆ داھنانی شـتکی تـر، جیـاواز 

یـــشی، چیـــرۆک و دەق تـــر، ئو توانـــا زۆر و کـــارە بردەوام
ـــانی وەک  ـــت ئاســـتکی برز؛ چیرۆکک نیکانی دەگشـــانۆیی
ــــواری  ــــشی ل ب شــــاکارکی داســــتانئامزی گورە و دەقکانی

ـــت ـــۆ دەکر ـــان ب ـــۆدرن ئاماژەی ـــازە و م ھر ل . شـــانۆدا ب ت
سردەمکی خۆیدا ھسـت بم تپڕانـدن و گشـ ھـزری و 

ا کـراوە، نووسـرکی د-ھونریی ل ئدەب و شانۆی چـخف
گورەی وەک تۆلـــــستۆی لو بـــــوایدا بـــــووە، ک چـــــخف 
شوازکی ل نووسین داھناوە، بۆ ھمـوو جیھـان نـوێ بـووە، 
ھروەھــــا تۆلــــستۆی ئامــــاژەی بــــۆ ئوە کــــردووە، چــــخف 

یکی جودا و دانسقکی نوێ و دیاردەیڕەیالپ .  
رە چخف لخۆوە وەک قارچـک ھنتۆقیـوە، ئم نووسـ

مژوویکــــی گرنگــــی ل دواوەی و لســــر بنمــــایکی پــــتو 
ـــک  لوە گمـــا پـــتم بنو ئ ـــرین ـــژووە دم مڕاوەســـتاوە، ئ
فراوان، ل الیکوە ئدەب و شـانۆیکی دەمنـدی ڕووسـی، 

ـــــتوە-ک ل گۆگـــــۆل ـــــژ دەب ف خـــــۆی درخـــــا چـــــ : ەوە ت
نیکراســۆف، تۆرگنــف، ئسترۆفــسکی ســرچاوەیکی بپــز و 
فراوانی چخف بوون، ل الیکی تریشوە شانۆی ئورووپـی 

کان، گۆڕانکارییهبب تگیشتن له. دەروازەیکی پ بھا بوون
 ک گرانلرخی جیھانیدا، گموو بوارەکانی درامای ھاوچھ ل

ــــن ــــا و . ل چــــخف بگی ــــی درام چــــخف بشــــک ل ڕەوت
  . شانۆیکی نوێ و مۆدرنی ئورووپی



 

: یکک ل زنجیرە گورەکی شانۆنووسانی وەکوچخف 
ـــان، برناردشـــۆ و مترلینـــگ ـــسن، ســـتریندبرگ، ھاوبتم . ئیب

ئیبسن ڕۆکی گرنگی ل ڕپۆرتۆاری شانۆی ھونری مۆسکۆ 
 رلینــگ بتو شــانۆکانی تــری ڕووســیادا بینیــوە، ھاوبتمــان، م

ــایش کــراون و چــخف یــش -بردەوامــی لســر شــانۆکان نم
کی باشی ئم کاران و گش ئـستاتیکییکی شـانۆی چاودر

یوە و بوپڕی ھســتکردن ھر لم ڕگــه. ئورووپــی دەبــت
ب ڕۆی شانۆنامنووسکان، پوەندییکانی خۆی ب نووسینی 

شـوازە . دەقی شانۆیی و ھونری شانۆیـشوە دیـاری دەکـات
ــۆرم  ــي ســایکۆلۆژییکی نووســینی دەقــی شــانۆیی ف و واقیعی

شواز و تکنیککانی دیاری دەکات و لسر دەستی چـخف 
تازەی و ئاستئ دەگات  .  

ی ســرنج و ئامــاژەی، ئوەی الی ئم نووســرەیش جگــه
: ئوەی، مسلکانی ژیانی ڕۆژان دەروازەی نووسینکانیتی

 دەبــــن ســــرەتا یــــان کــــانی ژیــــانی ڕۆژانــــهوت و ڕووداوهڕه
ـــا، ک ـــانی گشـــی پاشـــخانکی وەھ ـــاردە گورەک ـــوە دی ول 

کۆمیتی، ملمالنی چینـایتی و پرسـ خودگراکـانی مـرۆڤ 
  .ئاشکرا دەکات

ســرکوتنی گورەی چــخف، بتـــایبتی لســر ئاســـتی 
ـــــــوەی  چوارچ ف لخچـــــــ وە ھـــــــات، کجیھـــــــان، دوای ئ
 ریتو دابـــــونری مۆســــکۆ و ئکانی شــــانۆی ھــــوننمایــــش

. کانی پـ بارگـاوی کرابـوون، دەرھنـراستانیسالڤسکییی دەق
خاکی تری گرنـگ لم ڕووەوە، ئوە بـوو، ک چیتـر چـخف 

چـخف ب . دەقکانی نخوندرتوە) ڕووسییک(تنھا وەک 
ھمــان شـــوەی شکــسپیر، فـــۆرمکی گردوونيــی گـــشتگر و 

  . گورەی لخۆ گرت



 

  کات و شون
ــوو جیاوا ــارەکترانی چــخف، ب ھم زییکیــانوە، ئم ک

ب کـاریگرتيی کـات و بو ھژمـوونی  سـتھـه وهقووییـهبه
کـــات ل دەق . کـــات بســـر ژیـــان و بوونیـــانوە ھی، دەکن

شـــــــانۆییکانیدا تنھـــــــا بھـــــــایکی ھـــــــاکزایی، ل دەرەوەی 
ھۆشیاريی کارەکترەکانوە نیی، یـان ل دەرەوەی ھۆشـیاريی 

 نیـا بریتـی نییـهکان تـهرهکتهه الی کارکات به. چخف خۆیوە
... و کـاتژمر و ڕۆژ و سـاڵ و رچوونی سات و چرکـهسهبه له

، وهریانـهسهبه مانهموو ئهرتيی ھهکاریگه له کو بريتییهتاد، به
ن، بـهر دهسـهدا ژیـان بـهو کاتانهی ئهچوارچوهوان لهئه چونکه

وش و ھا ڕهروهبن، ھهئومد دهبینن، بون دهچژن، خهئازار ده
کـــــات و شـــــون لنـــــو . کرـــــتنووســـــیان دیـــــاری دهچـــــاره
ـــشدا هڕووداو ـــدک جاری ـــری تواو دەکن و ل ھن کانـــدا، یکت

ــونوە ــدا دەت ــو یکتری نل . ،ــوون ــۆ نم ــستا"ب ــات، "ئ ــو ک ، وەک
ــاتکی چــ، ئــستا و ڕابــردوو و  ــت بشــک ل زنجیــرە ک دەب

دەکــات، ھنــدک جــار ب تنیــشت یکوە داھــاتوویش تــکو 
دەڕۆن و کـــاتکی چـــی شـــانۆیی لو ســـاتدا، لســـر شـــانۆ 

ھندک جـاری تـریش کارەکترەکـان، کـاتی ئـستا، . دەخوقنن
کـات الی چـخف . وەک دەروازەیک بۆ ئاینـدە بکـار دەھـنن

ب پـــــــچوانی کـــــــات تقلیـــــــدییکوە، فـــــــراوان دەبـــــــت و 
  . اوی دەستوەسنوورەکانی ب تو

زۆر جار شـون شووناسـی کارەکترەکـان دیـاری دەکـات، 
ئاڕاستکانی ژیان، مام و شوازی گوزەران؛ ھر ل شوندا 
ــنن و ھمــوو ئو شــتانی  دەکون، ھدەســتنوە، خون دەبی

ڕۆنـــــانی درامـــــی و . گـــــرنردهدەیـــــکن، فـــــۆرمی خۆیـــــان وه
می بیـنران ئاشـکرا سیفاتکانی ئم کارەکتران کاتـک بـۆ ئـ



 

دەبـن، ک ل شــونی کردارەکانیانـدان، ئو شــونانی مــامی 
و بـاخ و ) نورەس(تیا دەکن، بۆ نمـوون کنـار دەریـاچکی 

) پالتۆنـۆڤ(و ) باخچی گالس(، )خا ڤانیا(موک و ماکی 
 ۆزۆرۆڤ لی پــــکخوشــــک(ھاوکـــات مــــا ســـ( دا، دەبــــن

شــون و . کترەکــان دەکن ب دۆزەخبنــدیخان و ژیــانی کارە
 کرییھـــون کنن و یقدەخـــو کرە گـــشتییتمۆســـفکـــات ئ

ــژن دادەڕ . ورەس(ســۆرین لن( وەوە دەبینــی لــی ب دا خون
يـش ل واشار بژی، بم ھموو ژیانی ل الدێ دەبات سر، دا

ی کوڕی بدات تـا -ئرکادینا دەکات، شتک پارە ب کنستنتین
رفنتین تـا دوا ڕۆژەکـانی ژیـانی سنستکی دەرەوە بکات، ک

  .لو شون ناجووت
 کـــک و مـــاـــت مووڤانیـــادا، ســـریبریکۆڤ دەی خـــا ل
 ،بواییارەی سریبریکۆڤ یاخی نم بر ڤانیا لگت، ئبفرۆش
ئوە زۆربی زۆری کارەکترەکان، ل سروو ھمووشیانوە 

ــه بــوونی کــاره.ڤانیــا و ســۆنیا بــالن دەبــوون ــدهکــان بــهرهکت  ن
ــان، کوەشــونهبــه ، لبر ئوە شــونک بــریتیي ل خــودی ژی

ــا. ھروەھــا ل بوونیــشیان یــش، بو شــوە -برگریکردنــی ڤانی
 ک و مام موئ وەی، کبۆ ئ کز و توندوتیژە، ئاماژەیھب

شـون لـرەدا . مانایکی گورەتر، ل مانای شـون ھـدەگرت
ھموویان شتکیان . مبۆل، سمبۆلی بوون و مانوە ل ژیانداس

  . دەوت، ک ھرگیز دەستیان پیا ناگات
ــا  لنــو ئم کارەکترانیــشدا، تنھــا تریگــۆرین و خــا ڤانی
ــــاری  دەیانوــــت ل الدێ بــــژین؛ تریگــــۆرین ل الدێ و ل کن
دەریاچکاندا سرچاوەی سرووش دەبینـت، خـا ڤانیـا ژیـانی 

اوتی ئو شون بووە و ب ھموو شـوەیک برگريـی لـ ئ
ـــاچیوە، . دەکـــات ـــدییکانی تریگـــۆرین بو الدێ و دەری پوەن



 

پوەنــدییکی نــاوەکیی و وەک ڕۆحــی ھونرمنــدک مــامی 
ــــدییک  ــــت، پوەن ڕــــدا دەگ ــــات، ک بدوای داھنان لگڵ دەک

ایبتی لســـر بنماکـــانی سربســـتيی ژیـــانی تریگـــۆرین، بتـــ
ئو دەتوانـت کی بیوـت . سربستی ل ھاتوچۆدا، ڕۆنراوە

ل مۆســـــــکۆ بمنـــــــتوە، ســــــــفر بکـــــــات و بگڕــــــــتوە، 
کارەکترەکــانی تــر ئو ئازادیییــان ل جــوو و شــونگۆڕیندا 

ــی ــ ب . نی ــزاری و دڕاوک ــانی ب ــک ل ئاماژەک ــش یک ئمی
  . شونوە

ان ب یــاری دەدۆڕنــت، ئنــدری ھمــوو پــارە و ماکشــی
 یوەســتیــان پکدەکــات، ما النوازە و بــرتکانی پخوشــک
ـــۆ مۆســـکۆ  ـــوایی، ســـ خوشـــکک ب ب لدەســـتدانی ئو ھی

لدەســتدانی . ھیــانبوو، بــۆ ئو ژیــانی خونیــان پــوە دەبینــی
 ل ،خوشـــک م ســــــایی ئ ـــان ب براورد ب بتوان خانووەکی

لدەســـــتدانی . کی گورە نیـــــیگڕانوە بـــــۆ مۆســـــکۆ، زیـــــان
خانووەک تنھا ئاماژەیک، بۆ ئوەی ئم س خوشک، چیتر، 

مــاک . تنـانت ل ئایندەیـشدا، نـاتوانن بگڕــنوە بـۆ مۆسـکۆ
ـــد و /یارمتیمـــان دەدات، ماناکـــانی دەق ـــدان دی ـــایش، ل چن نم

مـــاک دەبـــت بشـــکی . مودا و مداری جیـــاوازەوە ببینـــین
ۆنــانی درامــی دەقک، ک ســیمای نــاوەوە و ماناکــانی گرنگــی ڕ

  .   ملمالن و ڕەوشی کارەکترەکانمان بۆ دیاری دەکات
باخی گالس، دوا دەق و دوا برھمی چخف لسر مانا 

ــراوە ــاخ ڕۆن ــدەکانی فرۆشــتنی ئو ب ئم مســلی . و ڕەھن
خــــــــاکی ناوەنــــــــدگرای و ڕووداوەکــــــــان دەجوونــــــــت و 

انی دیـــــــاری دەکـــــــات و چارەنووســـــــی ھمـــــــوو ئاڕاســـــــتک
کارەکترەکان، ب باشی و ب خراپی پوەنـديی بم بـاخچی و 

یوە ھیکی فرۆشتنلسوتنی . مالس، کوتنی باخی گک



 

ـــــــی گورەی  ـــــــی تواوە، نمـــــــانی چینک ـــــــاغکی مژووی قۆن
یگکۆم.  

 دەرەوە لن و چــــوونگــــۆڕینی شــــو ل رانو کــــارەکتئ
تیـــسماوەکانیان، ژیـــانکی نـــوێ دەبیـــنن، جۆرـــک ل شـــون ق

مــــــانوە ل یک شــــــونیش برەو . سربســــــتی دەدۆزنوە
 ورەس، ســـــپالتۆنـــــۆڤ، ئیڤـــــانۆڤ، ن رگیـــــان دەبـــــات، لم

ـــــــت-خوشـــــــک ـــــــی دەبینر ـــــــشی ب ڕوون م ھاوکم . دا ئئ
ـــــزی ئم  توانـــــا و ھ ل ش، ککـــــی ھـــــاوبھ رانکـــــارەکت

. یک بســریانوە، کۆیــان دەکــاتوەشــوندا، وەک کــاریگری
ــانوە  شــون ھژمــوونی بســر ھمــوو جــوو و مامیکی
ھی، ھیچیـــــان نـــــاچنوە دەرەوە تـــــا بگڕـــــنوە، ھروەھـــــا 
ھســتکیش بــۆ چــوون دەرەوە لم شــون ھی، ڕاکــردن لو 

ئو بـزارییی ل ونــای ژیــانی ڕۆژان و . واقـیعی تیــا دەژیــن
ئم مسـالن ل . کترەکاندا برجست دەبـتدڕاوکی کارە

شانۆنامکانی سرەتایدا، ب شوەیکی ڕاستوخۆ لنو پیڤ 
ـــدا دەردەکوـــت، بم ل دەقکـــانی  و دیـــالۆگی کارەکترەکان
دواتریدا دەبت گوزارشتکی مجازيی ناڕاستوخۆ و ھنـدک 

  . جاریش سمبۆل
  

  سمبۆل
دا بشـــــک ل -چـــــخفســـــمبۆل ل دەق شـــــانۆییکانی 

واقیعیتکی، بشکی ونا گشتییکی تواو دەکات و لگڵ 
ســـــمبۆلکانی . واقیعیتکیـــــدا یکـــــانگیرییکی تواو دەبـــــت

ـــــــارمتيی  ـــــــشتی و ی ـــــــوەیکی گ چوارچ ـــــــن چـــــــخف دەب
ـــەوە ئاســـاییکی  ڕ کـــانی دەدەن، لکردنی دەقســـترجب

ــــت و ل دیــــد ندەریــــان دەھ کاندا ژیــــانی ڕۆژانفییــــس ە فل



 

چیـــان دەکـــاتوە، مودایکـــی تـــر، کـــۆمیتی، مژوویـــی، 
چینــایتی، فلــسفی، ســایکۆلۆژی ب دەقکــان دەبخـــشت و 
ـــان  ـــنوە و پردەھمـــاینی شـــت گوھرییک ـــارمتيی دۆزی ی

دەقکان بنمـایکی شـیعری و فلـسفییان ھی، دوای . دەدات
د تی ژیانی ڕۆژانوە واقیعیکی ئئاست یش لکتت؛ واقیعی

ــددا گشــ دەکــات رکــی بو هچــخف د. ســمبۆليی فــرە ڕەھن
شــــاعیریت کردبــــوو، ک ل شــــوازە واقیعیکیــــدا ھبــــوو، 
ئمیش ئو سربستییی ل نووسین و چارەسرکردنی ئو 

ئو سـاکارییی . واقیعی سمبۆلئامزەدا بـۆ دەسـتبر کردبـوو
ــــخف  شــــیعریی ســــمبۆلییدا، مانــــای یــــش لم واقیعــــی-چ

 بـــۆ فـــۆرم کانی شـــیعر و ســـمبۆل نیـــیوەی ئاســـتنزمکـــردن
قلیدی و ڕووکشکانی ژیانی ڕۆژان، بکو برزکـردنوەی هت

ـــۆ ئاســـت برزەکـــانی شـــیعر . ھســـت و ســـۆزەکانی مـــرۆڤ ب
چخف دووپاتی جوانيی ڕۆح ل دەروونی خک ساکارەکاندا 

ش سروشـتییکاندا ونایـان دەکـات و دەکاتوە، ل ژینگ و ک
ئو چوارچـوە کـۆمیتیی دەستنیـشان دەکـات، ک مـام و 

شیعر و سمبۆل ل دەقکانی . ھسوکوتکانیان دیاری دەکات
دا ل جیاوازییکــانی واقیــع لنــوان وەھــم و ڕاســتی، -چــخف

  . دیار و نادیار، ئاسان و سخت، تبا و ناتبادا، دەردەکوت
و وه نـــهکـــهســـمبۆلکان مودای کارەکترەکـــان قـــووڵ ده

ـــان،  ـــسوکوتی کارەکترەک و ھ ـــام بارســـتی ئاســـت و م
ســــمبۆلکان ئــــامازکی یاریــــدەدەرن بــــۆ . نکــــهگورەتــــر ده

دۆزینوەی مسلکان لنو واقیعدا، نک ل دەرەوەی، لنـو 
لکان ژیـــان ڕۆژانیـــی ســـاکارەکدا، نک ل دەرەوەی، ســـمبۆ

 ژیــــــان بارەت بز ســـــکی شـــــاعیری و گۆرانیئــــــامتـــــابلۆی
ــت نقســاکارەکان دەخو ســــانی ک ــدک . ســاکارەک و ژی ھن



 

ــابتی دەق ــوەدانگ درامیــیک /جــار ســمبۆلکان ب نمــایش و پ
س (ھروەھا ) نورەس، باخی گالس(جوونن، بۆ نموون ده

وـــک و یـــش، دەریـــاچ و بـــاخچ و م)خـــا ڤانیـــا(و ) خوشـــک
  . ماکان مودایکی سمبۆليی دیاریکراو لخۆ دەگرن

 ــانی ڕۆژان ــانی ژی ــاژە و کۆدەک ســمبۆلکان ئاڕاســت و ئام
یش -، ھروەھا ئو واقیعی چخفوهداناپۆشن و نایانشارنه

خـشن، بـهباسیان دەکات، ناشونن، بکو ژیانکی تریان پ ده
ـــــــ و مانـــــــایکی فراوانتـــــــر، ک لپـــــــشت دەق و ما نـــــــای د

وەیکانکی قووڵ . وشوەیش ب تف، واقیعیخسمبۆلی چ
ــانوە، لپــشت  ــا درامییک ــشت بنم ــنر ب تنی و خــونر و بی

ك بیــنن، نــهتراجیـدیای کارەکترەکــانوە، کۆمیــدیا و ڤۆدڤــل ده
  . کان، بکو لسر ئاستی ھموو دەقکرهکتهکارهر لهھه

 نتین لنستورەس(ککی نـوێ )نوازدا داوای فـۆرم و شـ
ل ئدەب و شانۆدا دەکات، ل کاتکـدا، خـۆی، ژیـان ببـ ھـیچ 

خــا ڤانیــا ئو واقــیعی تیــا دەژی، . پیامــک، بجــ دەھیــت
ــــارودۆخ کــــۆمیتییکیش ڕگــــه ی تکــــی دەشــــکنت و ب

پۆفیــسۆر . برجســتکردنی ھیــوا و خونکــانی لــ دەگرــت
ـــــارودۆخ بـــــت، ئو ســـــریبریکۆڤ لوان ی ســـــمبۆلی ئو ب

واقـــیعی ھمـــوو کارەکترەکـــان تـــک دەشـــکنت، ھر لبر 
ــت و ن دەشــتوانت  ــت بیکوژ دەتوان ــا ن ــش، خــا ڤانی ئوەی

س خوشک ئو ئاواتیـان . بسریدا زاڵ بت، واقیع بھزترە
ب ڕۆیــشتن بــۆ مۆســکۆ نــایت دی، مســـلکیش ھر ئوە 

کانیـان کـۆبکنوە و سـواری شـمندفر بـن برەو نیی، جانتا
مۆسکۆ سمبۆلی خۆشویـستیی، ھـاوڕیتی، جـوانیی . مۆسکۆ

ڕاستقینک، ئو دونیایی ترە، س خوشکک ببشن لی و 
 ســـــ ـــــت ب ـــــع ناتوان ـــــایی واقی ـــــن، ئو دونی ڕـــــۆی دەگ ب



 

ـــاکی بـــاخی . خوشـــککی ببخـــشت ـــک و م خـــاوەنی مو
ھتای دەڕۆن و ھموو شتک لدەست دەدەن، گالس بۆ ھتا

الپڕەیکی تازە ل مژووی ڕووسیادا ھدراوەتوە و خۆری 
  . چینکی تواو ئاوابووە

  
ملمالن  

دا، -فۆرم و شوازی کش و ملمالن ل دەقکانی چـخف
ــهھــه ــان شــوازی ئ ــهم ــهو ملمالنی ــین، ک ــه ن ــهده ل ــش ق ــانی پ ک

ــهچخــه ــدا ھ ــۆف ــوون، ب ــی ل ب ــوون ملمالن دا )ســ خوشــک( نم
 کـشڕووکاری دەرەوە ک ت؛ لخۆ دەگرکی جیاواز لمۆرک
ل ملمالنـــی خـــانووەکدا دەردەکوـــت، وەک ســـمبۆلک بـــۆ 

کــی جودایــان یــهملمالنکــان ئاڕاســته. ملمالنــی ژیــان ل شــوندا
ر، رگیکـهر و بـهنـوان ھرشـبهلـه ك نییـهملمالنیـه، چونکـهیـهھه

ی تـــــر خـــــۆی وهکـــــات و ئـــــهنـــــك ھـــــرش دهکـــــو الیـــــهبـــــه
ــه. دادهوهســتهدهبــه ــهبــاوه و شــوازهئــه بۆی ــه، کــهی تــدا نیی ر ب
ــه ــووف ھــهچخــهل ــش ب ھــیچ شــوەیک مانــای ئوە . ب ئمی

دا نیــیکدەق ل و ملمالنـ ــشک ـت، کنیم : ناگل ملمالنــ
ـــت، کـــشک لـــرەدا دەقدا، قـــوو و ھـــیچ گومانـــک ھناگر

ملمالنـی نــوان جــوان و ناشـيرین، خون و واقــیع، ڕاســتی و 
درۆی . بارەت بی ســـمخوشـــک(ئ ـــت ) ســـن، دەکرـــدەی

 بارەت بالس(سڤانیـا و بـاخی گـ ورەس، خـان)نـیـش بی .
ـــ بگـــۆڕدرن، لوانی ھۆکـــار و  لوانی شـــوازەکانی ملمالن

ر بــن، بم ل ھمــوو دەقکــانی ئامازەکــانی ب شــوەیکی تــ
  . دا ملمالنیکی ڕاستوخۆ دەرناکوت-چخف

چــخف ژیــان ســاکارەکی خــک ســادەک ل یک ملمالنــدا 
برجست ناکـات، بکـو دەیانبسـتتوە ب کۆمـک ملمالنـوە، 



 

ک پابندن ب یکترییوە، یکتری تواو دەکن و بنو یکتریدا 
نــــــ ســــــرەکییکیش، ک ھمــــــوو ملمالنکــــــان ملمال. دەچــــــن

 رەکــانـی کارەکتت، ملمالنســتوە دەبکیـانی وە و بکۆدەکـات
ــا دەژی،  ــیعوە کارەکترەکــانی تی ــانوە، بو واق ب سیــستمی ژی

ھر لم . نک ملمالنــــــــــی کارەکترەکــــــــــان ب یکتــــــــــرییوە
ی دەروازەیوە ملمالنـــی نــــوان کارەکترەکـــان ناگــــات ئاســــتک

خـا ڤانیـا، . برزی تقینوە و مودایکـی فـراوان لخـۆ ناگرـت
بھـــزەکیوە  ل ســـریبریکۆڤ، ب ملکچـــی لدوای یاخیبوونـــه 

ــان چــخف ســتراکتوری ملمالنکــان . دەمنــتوە و قــایل بو ژی
لسر بنمایکی سایکۆلۆژی ڕۆ دەنت، نک لسـر بنمـایکی 

جــــار ل ژیــــانی واقیعیــــدا ڕوو سیاســــی، وەک زۆر /کــــۆمیتی
یکـی چخف باسی ئو مرۆڤان دەکات، ک بدوای ڕگه. دەدات

نوــدا بــۆ ژیــان دەگڕــن، ل ھمــان کاتــدا ھســت بوە دەکن 
ڕۆژگارەکانیـــان زەوتکـــراوە، ژیانیـــان وەســـتنراوە، ببـــ ئوەی 

ملمالنـک ب شـوەیکی بـازنیی گشـ . بتوانن ھیچ شتک بکن
ــــــدا پاشــــــڕۆژ ھی، ھروەھــــــا .دەکــــــات  لو دونیــــــایی ئوان

 ،رەکــانــوان کارەکت ــی ن ــاتر وەک پیڤک ــان، ک زی گۆڕانکارییک
نک ئگرــک بــۆ ژیــانی خۆیــان و ئو ملمالنــیی ل واقیــع و 

  . سیستم کۆمیتییکانی ژیاندا ھن
ـــاکن، ھـــیچ دژی ئوی  ـــری ن ـــخف برگ ـــانی چ پاوانک

ندا نین، ھـیچ دژی ئوانـی تـر ناوەسـتنوە؛ ئم تریان ل ھودا
 ڵ ژیانـــدا، لگـــان و ل ـــارەکتران لگڵ واقیـــع، لگڵ خۆی ک

خون دەبیـنن، ئـازار دەچـژن، بم ھـیچ . ملمالن و کـشدان
ــــان  ــــان ئو بــــوا و ھزەی ــــۆ ئوەی بیگــــۆڕن، زۆری نــــاکن ب
لدەســـت داوە بـــۆ گـــۆڕینی واقیـــع، بـــۆ برگریکـــردن لوانی 

ـــانی ت ـــی ئم دەق ـــشدا ملمالن ـــان دەشـــکنت، لگڵ ئوەی ک
ـــن ـــرە مودا و ھمالین ـــووڵ و ف ـــی بھـــا . چـــخف ق ملمالن



 

ڕووب ــــانن، ک ــــبر ڕجیاوازەک ــــنوە، برام ــــری دەب ووی یکت
ــدان، کارەکترەکــان، بھــای  ملمالن ن، لــک دەشــک کتــری تی

 کــــــارەکترە پۆزەتیڤکــــــان،. شــــــونکانیان لدەســــــت دەدەن
ــوە  ملمالن ونــنن، دەک ــوە دەبی کی نوــان ئوانی خون ب ژی
لگڵ کــارەکتر و ھــزە نگتیڤکــان، ئوانی ھگــری بھــا 
. درین و دیدە شڕخوازەکن، بم لم ملمالنیدا دەیدۆڕنن

دا ھزە باشک و بھـا پۆزەتیڤکـان  ل -ل دەقکانی چخف
شـــڕ دەکون و نـــاتوانن پاشکـــشدان، برامـــبر ب ھـــزی 

ــــوا و ئومــــد ب . ســــربکون ــــوو ئمانیــــشدا، ھی لگڵ ھم
کی گـــرنگیــامکــی تـــردا، پواقیع کی تــری باشـــتر و لژیــان .

گوناھکیش گوناھی ئو کـارەکترە پۆزەتیڤـان نیـی، ھنـدەی 
 مخــۆی، سیــست کــیع ــی خــودی واق ــاھک دەکوــت مل گون

 بھا باشکان نادات گشـ بـکن و بکۆمیتییک، ک ڕگه
  .ی خۆیان بکنوەجگه

چخف ئاماژەی بۆ ئوە کـردووە، ک پویـست ڕووداوەکـان 
ل پردەیکوە بـــۆ پردەیکـــی تـــر، ب خرایـــی گشـــ بکـــات؛ 
پردەی یکم ل پردەکانی تر درژتر بت، بم پردەکانی تـر 

ی ڕۆ دەنــت، ھاوکــات کــورتتر، لســر ئم بنمایــانیش دەقکــان
ژمارەی کارەکترەکـان ل پرەدەیکوە بـۆ پردەیکـی تـر زیـاد 

دا -ئمیــش ل خـا ڤانیــا، ســ خوشـک و بــاخی گــالس. دەکـات
ــــــــارە دا ڕووداو و مســــــــل و -لم دەقــــــــانی چــــــــخف. دی

ــت جگــه بب ــت، کنــک ناھپ کمــا درامیــیرەکــان بنی کارەکت
ــو م ــنران، بک ــی ســرنجی بی ــزەکی مرۆڤ ھــد و ب ــی تون لمالن

ئم . خـــــودگرا لگڵ گـــــرووپ و سیـــــستم کـــــۆميتییکدا
 مــــــوو شــــــتھ ل ک ،کــــــی چــــــیکی ــــــت یش دەبیــــــشک

  .  وردەکارییکان پک دت و چمکی ملمالنکان دروست دەکات



 

  دیالۆگ و ھژموونی بدەنگی
ک چــخف دیــالۆگ و منلــۆژ تــکو دەکــات، ب شــوەی
ــــــۆژ و ب پچوانیــــــشوە ــــــن ب منل ــــــان دەب ل . دیالۆگک

دەقکانیـدا، چنــدان دیــالۆگی درـژ لنــو کارەکترەکانــدا ھن، 
ـــــــنوە،  ـــــــا بکی ـــــــری جی ـــــــارەکترانیش ل یکت ئگر ئم ک
حیوارەکـــانی ھریککیـــشمان لم کـــارەکتران جیـــا کـــردەوە، 

ــــــۆژکی تواو بــــــۆ ھریکــــــک لم کــــــارەکت ران ئوا منل
کارەکترەک لگڵ خۆی دەدوـت، ھوـی . دەستبر دەکین

ئوە نادات، ب ئوانـی تـردا ڕۆبچـت خـوارەوە، ل کاتکـدا ئم 
کارەکتر یان ئوی تریـان، ھمیـش ل ھوـی ئوەدان، خـۆی 
دەربکوت، ھندک جـار خـودی منلۆژەکـان دەبـن جۆرـک 

 تر، ئمیش پویـستی ب ل دیالۆگ، پیڤکی درژ بۆ کسکی
وەســـــتک جـــــاریش ھنـــــدیـــــشتن و ھگتوە، لمـــــدانوە 

یرکردن ھســــم . لئ ن، کــــ ــــاتوانین ب ــــشدا ن لگڵ ئوەی
کارەکتران ل یکتـری نـاگن، ئوان ل یکتـری دەگن، بم 
 ی تــــرەوە، بلســــنــــدان مچ ن برقاموویــــان ســــر ھھ

وە، ھاوکات بکانیانگرفت نرگیـز نـایھ وە، ککانیـانونخ 
لم نوەندەدا، لنوان دیالۆگ و منلۆژەکاندا، شتکی تر . دی

ھی، شـــتک ئم دیـــالۆگ و منلـــۆژان، ب شـــتکی نھنـــی و 
ھوەســــتکردنک، . نادیـــارەوە، ب یکتـــرییوە دەبســـتتوە

من بدەنگی و ئو پشوانی ل ژیانی کارەکترەکاندا، لنو دی
ـــــات ـــــیکدا، گشـــــ دەک ـــــان درامی ـــــاتۆرگی ڕۆن ئم . و درام

بدەنگییان جۆرە دیالۆگکی شاراوەی ڕاستگۆ دروست دەکن 
 زمــانکی ھاوبشــی بــن بــهو ئو کــۆدانی دروســت دەبــن، ده

دا، -پشوو و بدەنگییکان ل دەقکانی چـخف. کارەکترەکان
اندا دەچنوە و دەبن شوەیک ل شوەکانی پوەندی و بخۆی



 

شــت گرنگکــان نــاوترن، بکــو ل . ل یکتــردا قــووڵ دەبــنوە
ـــدا چـــ ده ـــهبدەنگییکان ـــۆ ڕەوشـــ وه بن ـــر ب ـــی ت و زەمینیک

ــــــۆ  ــــــادی کــــــارەکتر و ھروەھــــــا ب ــــــۆ بونی ــــــیک و ب درامی
  . ئتمۆسفرەکیش دەخوقنت

ـــدەنگکان ل دەق شـــانۆییکانی چـــخف ب و -ســـاتدا، ئ
ی خــۆی خامۆشــییو جــوو شــگ ل ــی درامــاکھ نــین، ک 

ن، بکو سات بدەنگییکان پن ل جوو و دینـاميیتکی بخه
ھزريـــی بـــزۆز لخـــۆ دەگـــرن و تکـــای کـــردارە درامیـــیکی 

ـــــراوەوە /دەق ـــــراو و نبین ـــــامازی بین ـــــۆم ئ ـــــایش ب ک نم
تر ، بۆ نموون ڕەوشکی درامی دەگات ئاستک چیوهستنهبهده

ـــــاتوە و  ـــــووی دەک ـــــدەنگی، ق ب ـــــت، ب نرڕپـــــت ت ناتوانر
ــامازکی . چارەســرکی تــری بــۆ دەدۆزــتوە بــدەنگییکان ئ

ـــان بســـر  ـــی تواوی ـــاریگرییکی دەرووني ســـایکۆلۆژین و ک
ـــونری و  ـــۆرمکی ھ ـــا ف ـــیکوە ھی، ھروەھ ڕەوشـــ درامی
 ئـــستاتیکيیش ب بـــارودۆخ درامیـــیک و ئتمۆســـفرەکیش

  . دەبخشت
وە،  قـووڵ دەکـاتنمـایش/خف ئاسـتی دەقبدەنگی الی چـ

ئاستی دیالۆگکان و ڕەوش درامییکان ل ئاست ئاسـاییکی 
ژیانی ڕۆژانوە بـۆ ئاسـتکی تـری سـایکۆلۆژی و کـۆمیتی 
برز دەکاتوە، ئوەی ل پشتی دەکـانوەی، یک دەخـات و 

.  ب یکتـــرییوە دەداتیـــارمتيی گرـــدانی ھمـــوو ئم شـــتان
وپب ف، کخکانی چــــــدەنگییوە ڕبو وردبینیـــی لیقی ســـ

خوقاندوونی، جۆرە پردک لپشت دەکانوە، لپشت دەق و 
 وە بتســتوە دروســت دەکــات و دەیانبکانشــانۆیی نمایــش

ئم پردە ئو پوەندیییـش، ک . ئامزەکانوە سیستم ئاماژە
  . بینردا دروست دەبت/ایش و خونرنم/لنوان دەق



 

  خای گیشتن و مائاوایی
ــــاواییکردن،  ــــشتن و مائ گیــــشتن شــــونک و دواتــــر ڕۆی

ـــــانی چـــــخف ـــــدگرای دەقک ـــــری ناوەن ە و لو -خـــــاکی ت
نوەنـــــــــدەدا شـــــــــتگلکی زۆر ڕوو دەدات و چارەنووســـــــــی 

ھنــدک جــاریش . کارەکترەکـان ئاڕاســتی جــودا وەردەگرـت
م جـــوونھـــا ئـــت و تخـــۆ دەگردای تـــر لم ،ی ھـــاتوچۆی

  . سفرکی ئاسایی ب مانا واقیعیيتکی ناگینت
دا گالگۆلیـــــڤ ل پاریـــــسوە )پالتۆنـــــۆڤ(ل شـــــانۆنامی 

ــدات، بــۆ ئوەی  ــارەی ب ــات پ ــاوکی دەک ــتوە، داوا ل ب ڕدەگ
بگڕتوە بۆ پاریس، سـۆنیا دەیوـت لگڵ پالتۆنـۆڤ بـۆن 

نـــــڤبـــــۆ شـــــومدا گالگۆلییردەی ســـــپ ی کـــــوڕ و -ک، ل
ی باوک دەیانوت پکوە بـۆن بـۆ پـاریس، ئاننـا -گالگۆلیڤ

ــــوات ــــی ب گــــۆڤ دەکــــات ل ــــرەدا ھــــاتن و . داوا ل پالتۆن ل
ڕۆیشتن ب مانا ژیان ڕۆژانیی ئاساییک نایت، ھیچ کام لم 

ل ی کـوڕ و بـاوک، کسـیان -کارەکتران، جـگ ل گالگۆلیـڤ
شونی خۆیان نـاجوون و بـۆ ھـیچ شـونک نـاڕۆن، بگومـان 
جــــگ ل پالتۆنــــۆڤ، ک بــــۆ ھتاھتــــای دەڕوات و کــــۆچکی 

بــۆ ھمــوو یکــک لم کــارەکتران گڕانکــی . کۆتــایی دەکــات
ـــایبت بـــۆ گیـــشتن و  ـــایبت ب خۆیـــان ھی، ھۆکـــارکی ت ت

نکی ســۆفیا دەیوــت ژیــا. بجھــشتنی شــون و ڕووداوەکــان
ــازە لگڵ پالتۆنــۆڤ دەســت پــ بکــات، گالگۆلیــڤ ی کــوڕ -ت

ـــــت،  بـــــاریس ھ ـــــانی ڕووســـــیا، برەو پ ـــــت لو ژی ودەی
ی بـــاوک دەیوـــت ئـــاگری ئو حزەی بـــۆ ئاننـــا -گالگۆلیـــڤ

لرەدا ڕۆیشتن و گیـشتن شـونکی تـر . ھیتی، بکوژنتوە
ـــع، ـــۆڕینی واقی ـــردن ل شـــتک، گ ـــۆڕینی شـــون، ڕاک ـــای گ  مان

ئم پرۆسی ڕۆیـشتن و گیـشتن، .  گۆڕینی ئستا دەگینت



 

دا ناگــات ئاســت قــوو کــۆمیتی و -بتــایبتی ل پالتۆنــۆڤ
ـــــسفییکان، بکـــــو زیـــــاتر ل ســـــنووری ســـــایکۆلۆژيی  فل
پاوانکاندا دەمنتوە، گوزارشت ل ناوەوەی خـودی خۆیـان 

و ســــاتی لو ڕەوشــــل دا دەکــــات و زیــــاتر ڕاکــــردنوەخت
  . خۆیانی تیا دەبیننوە

دا مودایکـــــــی تـــــــری -ئم مســـــــلی ل خـــــــا ڤانیـــــــا
ـــشتنی  ـــشتن و ڕۆی ـــت، گی ـــۆ دەگر ـــراوان لخ ـــۆمیتيی ف ک
پاوانکـــان، ڕەوش و ھـــ گـــشتییکانی دەقک دەستنیـــشان 

ل پردەی . دەکــــات و ڕۆنــــان درامیــــیکیش دیــــاری دەکــــات
شـــنگ دەگن، ھروەھـــا ی ق-یکمـــدا ســـریبریکۆڤ و یلنـــا

ـــۆر ئســـترۆڤ ـــان دەڕۆن، . دوکت ـــدا ھمووی ل پردەی کۆتایي
ل کۆتایی پردەی چوارەمـدا، ب بردەوامـی ) ڕۆیشتن(وشی 

 ــت، کنــک دەھــک پ وە و میلــۆدی و ڕیتواــتــارە دەب دووب
دەقک  ل . ھــــی گــــشتيی پردەی چــــوارەم دیــــاری دەکــــات

تییدا دەجووکی بازنوەیدا دەسـت شکو کان لوانوە، پا
. پــــ دەکن، ھر لوــــشدا کۆتــــایی دــــت، دەڕۆن، ک دەگن

ـــووترە، . دەگن، ک دەڕۆن ئم مســـلییش الی چـــخف ق
 دا، لم مـاوەیتی نین، لسایمان کدەڕۆن ھ کان، کوانپا
گیشتنوە بۆ ڕۆیشتن، زۆر شـت گۆڕانکـاريی بسـردا دـت، 

ـــان ـــان و ئو بیرکردنوەی ـــان لگڵ خۆی ـــان، مامی ، دەروونی
  .  دەژینیواقیعی تیا

 خوشک(ل ردەی چوارەمـدا )سپ رشـینین دەگـات، لدا ڤ
توزینبــاخ بــۆ ھتاھتـــای . لگڵ یک ســربازییکدا دەڕوات

 ل کی پـمکی ڕۆیشتن مۆرکرەدا چوە، لتڕدەڕوات و ناگ
ــازار خم  یدا شــتگلکی زۆر ل لم مــاوە. لخــۆ دەگرــتو ئ

 ـت، لردا دسڕەتییان برەکاندا گۆڕانکاريی بنژیانی کارەکت



 

ــن کســانکی بھزتــر،  ــدا دەب چــارەنووس و بیرکردنوەکانیان
  .  خاوەن ویستکی پتوتر

 الس(لیا و ئانیـا)بـاخی گـفـسکدا لوبـۆڤ ڕان- ی کچــی ل
ک و پردەی یکمـــــدا ل پاریـــــسوە، دەگن بـــــاخچ و موـــــ

ــــا  ــــان دەڕۆن، تنھ ــــدا ھمووی ــــان، ل پردەی چوارەم ماکی
فیـــرس دەمنــــتوە تــــا ب تنھـــا لگڵ دەنگــــی کپــــی تور و 

لـرەدا لوبـۆڤ ڕانفـسکیا و . بینوەی دارگالسکاندا بمرـت
ی برای و ڤاریا ھیچ گۆڕانکارییکی ئوتۆیان بسردا -گایڤ

 وانـــا ـــدا پ ـــایت، ل برامـــبر ئوان گنجکـــان، ک ب ھـــیچ ن
شـــوەیک ب ڕووخـــانی کـــۆنک دگـــران نـــین، گۆڕانکارییـــان 
بسردا دت و دەیانوـت ل پاشـڕۆژدا بـاخچیکی جـوانتر 

  . بونیاد بنن
  

  ل چاوەڕوانيی شتکدا 
چمکی چاوەڕوانی بھـایکی گرنگـی ل دەق شـانۆییکانی 

قیــــع و ب دا ھی و پوەنــــديی کارەکترەکــــان ب وا-چــــخف
شونیــشوە، ھروەھــا ب خــودی خۆیــان و ب کارەکترەکــانی 

ل ھندک ل دەقکانیدا، ئم . تریشوە توند و قووڵ دەکاتوە
ـــــانی کارەکترەکـــــان ده ـــــشان دەکـــــات، چـــــاوەڕوانیی ژی ستنی

 یان، کو چارەنووســــــتی ژیـــــانی ڕابردوویـــــان و ئتـــــایبب
  . چاوەڕوانیان دەکات

ردەی یرەتای پــۆڤســ دا، ب چــاوەڕوانيی -کم ل پالتۆن
میوانکــان دەســت پــ دەکــات، لرەیــشدا مســلی گیــشتن و 
. ڕۆیـشتن گرنـگ نیـی، ھنـدەی پرۆسـی چـاوەڕوانییک خــۆی

ل چــــاوەڕوانيی ژیــــانکی ) نورەس(زۆربی کارەکترەکــــانی 
ـــان دەکن، ک ھرگیـــز  باشـــتردان، ئوان چـــاوەڕوانی ئو ژی



 

پرۆسـی چـاوەڕوانی . ی ھرگیـز نـایت دیئو خون. نایت
الی چخف پیوەست ب ھیوا و ئومدکی نادیارەوە، ھندک 

زۆربی کارەکترەکان . جار ب ھیوایکی دیاری کۆنکرتییوە
ــــایت ــــاوەڕوانی ئوەن، ک دــــت و ن ئم چــــاوەڕوانیی ل . چ

ــــانی ڕۆژاندا دەژی، بم لپــــشت  پرۆســــیکی ئاســــایی ژی
ـــان ئاســـاییی ژیـــانی ڕۆژانوە، دە ـــشت ئو ژی ـــانوە، لپ ک

 ،ـــی ـــدنی ئو ژیـــان ئاســـایی ڕۆژانی ھوـــک ھی بـــۆ تپڕان
ھوک بـۆ تپڕانـدنی خـود و دیـدکی گـشتگر بـۆ ئاینـدەیکی 

کارەکترەکانی چخف کسانی تمڵ و بکار نین، بکو . تر
ورەیــان لــی گ ــچوانوە کســانکن وزەیک م دونیــایدا ب پ

 ن بکان، ناچـارن بچـووکترین شـت بـکشت ؛ گوێ نادەنیھ
ـــان  ـــۆ ژی ـــان ب ـــستکی گورە و بھزی درامـــا، لبر ئوەی وی

  . ھی، لبر ئوەی خۆیان بدەستوە نادەن
  

  ھژموونکی نادیار
ــــــــدک -ل ھرچــــــــوار دەق گورەکی چــــــــخف دا، ھن

ــاکون، کــارەکتری نادیــار ھن و ھرگیــز لســر  شــانۆ دەرن
 ر شــــــانۆ و لســــــیــــــان لــــــز و چھکی بم ئامــــــادەییب
ھۆشیاريی بینراندا ھی، ھاوکات کاریگرییکی ڕاستوخۆ و 
بھزیــــــان بســــــر ڕەوتـــــــی ڕووداو و پوەنــــــديی نـــــــوان 

یوە ھرەکانیــــشنتین، . کارەکتنــــستورەس، بــــاوکی کن ل
ـــا ـــاوەژنکی، ل خـــا ڤانی ـــا و ب ـــاوکی نین دا، دایکـــی ســـۆنیا، ب

دا، پـۆزۆروڤ -ژنکی تیلگین و منداکانی، ل س خوشـک
و پۆتۆپۆپـۆڤ، ژن نخۆشـکی ڤرشــینین، ھروەھـا دایکــی 

یش ب ھمـان شـوە پـە -باخچی گالس. س خوشککیش



 

ـــار، ھروەک ئوەی ل شـــوە و  ـــارەکتر و دیمنـــی نادی ل ک
 بــــۆ پالتۆنــــۆڤ، فــــۆرمکی تــــری گشــــکردوودا، بگڕــــتوە

ــگ، جــوو و ھــه ــن، ڕەن و ،ــاران ــارەکترە نادی ــک لو ک کری
یوداکانی خۆیان ھم . خوشک(ل رشـینین، )سی ڤکدا ژن

 ر شــــانۆ و لســــوەی لنــــا کــــراوە، وەک ئک ووەیشــــ ب
ئای (: بردەمی بینراندا برجست کرابت و ژیانی خۆی بژی

مت بدیانکۆ ژنمند... ئچوتی !  ھیچوپووچعات حس ل
بیانییوە ب شڕ ھاتین و ناچار ل سعات نۆدا دەرگاکم 

 ب ڕوونـــی دیبینـــین، )٨٤ل/.../تونـــد داخـــست و ھـــاتم دەرێ
ئم کــارەکتر و . گومــان لو شــڕە قــسیی نوانیــان دەبــت

دیمن نادیاران مودا و سـنووری دەقکـانی فـراوان کـردووە، 
  .دەقک ڕۆمانکی گورە و تواو بتھروەک ئوەی 

ــــاش و دەومنــــدی ئم ) ســــ خوشــــک( نمــــوونیکی ب
یـــیک ـــان ل دەرەوەی شـــانۆکوە، . تکن ـــاالکيی کارەکترەک چ

 ئیرینا ل ،قوتابخان ی ئۆلگا لن ڕوو دەدەن، کارەکوەک شو
ــــراف، کــــویگین ل قوتابخــــان، ئنــــدری ل ئنجــــومنی  تلگ

ــــانک. شــــارەوانی ــــشت ئم ژی ی تواو ل دەرەوەی شــــانۆ، لپ
ــا  ــداکانی ناتالی ــاگرکوتنوەک، من ــی ئ کــارەکترانوەی، دیمن
نابینرن، کوژرانی بارۆن ل ڕووبڕووبوونوەیکـدا و مردنـی 

کربازییس کڕۆیشتنی ی ،ر شانۆکدەرەوەی س ھتد... ل .
تيی نووســیــارم ،نادیــاران نم دیــمــک لنــوو دیم ری ھم

داوە ســـــنوورەکانی درامــــــاکی ل ڕووی ڕووداو، شــــــون و 
  . کاتوە، دەومند و فرەمودا و فراوانتر بکات



 

دا، مودا و ڕەھنـــــدەکانی دیــــــمن و -ل بـــــاخی گــــــالس
ــن ــر دەب ــک فراوانت لــان گ ــارەکترە نادیارەک ــۆڤ . ک ــانی لۆب ژی

ــادەوەريی  ڕانفــسکیا مژوویکــی درــژە؛ ئم کــارەکترە ل ی
ـــــستا و خـــــو ـــــردوو و ئ ـــــژوویک ل ڕاب ـــــدا، م نر و بینران

ـــات ـــای . پاشـــڕۆژیش برجســـت دەک ـــان چـــخف ون بگوم
 ،ـننـدان وکـو چشاوە، بکرەی نم کارەکتموو ژیانی ئھ
ـــابلۆیکی گورەی  ـــانوە ت ـــرەولوێ دەردەکون، ک ب ھۆی ل

ا، منـدای لۆبـۆڤ ڕانفـسکی: ئو ژیانمان بۆ دەستبر دەکات
ـــاریس، دوای  ـــا ل پ ـــاخچی گالســـک، ھروەھ ـــو ب ـــانی ن ژی

ئانیا باسی ژیانی دایکـی . ئوەی دۆستکی وازی ل دەھنت
ــۆڤ ڕانفــسکیا  ــا ئو ژیــانی لۆب ــاریس دەکــات، ھروەھ ل پ

بم شـوەی زەمنـی ژیـانی کارەکترەکـان . چاوەڕوانی دەکات
اشڕۆژدا دـت، ئوەی ڕابردووە و ئوەی ل پ: تکو دەبت

 کشــــانۆیی نھــــا کــــاتت ،دایی شــــانۆکخــــتدەرەوەی ت ل
 ل وە، کــتنــستا(دەمــت، )ئدەب ســترجر شــانۆ بســدا ل

ــــانی دەق ــــایی لگڵ ڕووداوەک ــــا کۆت ــــاتیش ت ــــایش /ئم ک نم
  . دەڕوات

دا دوو ژیـــان، ژیانـــک لســـر -ل شـــانۆنامکانی چـــخف
ــانیش شــانۆ و ژیانــک ل دەرەوەی شــانۆد ا ھن، ئم دوو ژی

پکوە بستراونتوە و پوەنـدییکی دیـالکتیکی و دینـامیکيی 
 ،ک ژیــــانردا یوھگ ل ک ،یوە ھکتــــرییی زیــــان بھب
 ژیـــان ،نادیـــارەک ی دەرەوە، ژیـــانکک جـــاریش ژیـــاننــدھ
ــاری  ــارەکی ســر شــانۆ و چارەنووســی کارەکترەکــان دی دی

  .دەکات



 

ما ھــونریی گرنگکــان ل دەق شــانۆییکانی یکــک ل ســی
ـــــخف دا، دەرکوتنـــــی ھنـــــدک لو کـــــارەکترانی، ک -چ

خۆیانیـان ھگرتـووە، ھر وەک ئوەی کارەساتکی تایبت بـه
ئم تراجیدیای . وە ھبتژیانکی تواو لپشت ئم کارەکتره

ووەوە لبر چاوی بینران و لنو کاتی نمایـشکدا، ل ڕابـرد
ئم ڕابــردووە دــت نــو ئــستاوە و . بــۆ ئــستا درــژ دەبــتوە

لوـشوە مــۆرککی ئاینـدەیی، بــۆ پاشـڕۆژی ئو کــارەکترە 
پوەی، ب شـوەیک کۆتـایی دەبـت سـرەتا، سـرەتایک لو 

  . بازنیدا، ک خای سرەتا ل کۆتايیدا دەست پ دەکات
  

  کۆتاییکی کراوە
ری لسـر کۆتـاییکی کـراوە کـردووە، چخف ھمیش کا

: خــونر/بـۆ ئم مبســتیش کۆتاییکــان دەدات دەسـت بیــنر
نورەس، خا ڤانیا، س خوشک، باخی گـالس سـتراکتورکی 
کراوەیان ھی، یارمتيی بینر و خونری ئم دەقـان دەدات، 
. ک خۆیـــان بگڕـــن بدوای وەمــــی ئم کۆتـــایی کــــراواندا

ی ب زیندوویتی - یکک لو خا گرنگانی چخفئمیش
توە، لبر ئوەی ل ھمـــوو ســـردەمکدا، مـــرۆڤ ووهھـــشت

  . دەگڕت بدوای وەمی پرسیارەکانی سردەمی خۆیاندا
 ـشتووە، بھن جـک بمی بـۆ ھـیچ پرسـیارف وەخچ

ان شــــوە چارەســــری بــــۆ ھــــیچ گرفــــت و کــــشیک مــــهھــــ
یش پرنسیپکی ئاکاری و ھـونريیش بـووە بـۆ نکردووە، ئم

کۆتــایی کراوەکــانیش، یکــک ل نھنيــی توانــا ھــونری و . ئو
ئستاتیکییکی چخف، بو ڕزەی بۆ خونر و بینرەکـانی 
و بو دیــــدە ئاینــــدەخوازییی بــــۆ کــــشکان و گردوونــــیش 

  . ھیبووە



 

 
  
  
  
  

  
  
  
  

  بشى نۆیم
  ئم و چخف

  ی و دوا پیڤی ئم کتبدیدکی کۆتای
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نمایـــــشکردن و مـــــامکردن لگڵ دەقکـــــانی چـــــخف، 
ــی، بکــو  ــان، ھر مســل شــانۆییک نی لســر ئاســتی جیھ
ــــۆ  ــــوون ئگر چــــخف ب ــــۆ نم ــــووتری ھی؛ ب ــــاری ق ھۆک
ڕووسییکان مانایکی تر ببخشت، ئوە بگومان بـۆ بیـنری 

. سیا، مانایکی تری جیاوازی ھیدەرەوەی سنوورەکانی ڕوو
ــی و کالســیکی  ــۆ ڕووســکان نووســرکی نتوەی چــخف ب
ئدەبکیـــــان، کارەکترەکـــــانی، ئو دونیـــــایی ئو ونـــــای 
ــردووی ئوان، ھروەھــا  ــوور و ڕاب کــردوون، بشــک ل کولت
زمانکی ئو زمانی، ک ئوان پی دەدون، پـی دەنووسـن، 

بــۆ دونیــای دەرەوە، . گــۆرانيی پــ دەــنخونــی پــ دەبیــنن، 
ــــی، ک ئو  ــــارەکترانیش نی ــــان و ئو ک ــــا زم چــــخف تنھ
دروســـتی کـــردوون و ئـــم ب بردەوامـــی لســـر شـــانۆکان 
دەیانبینین، ھروەھا ئوەی ئو ل دەقکانیدا نووسیونی، تنھا 

مو کولتوورەی ئل کی جیاواز نییشت .  
 ب شــوەیک ل شــوەکان، ئوەی چــخف نووســیویتی،

ھنـدک جـار ڕاسـتوخۆ، نـزیک ل ئـموە، دەیانناسـین، تیــان 
دەگین و کارەکترەکـانی لنـاو ئـمدا ھـسوکوت دەکن و 

ئوەی لســر ئــمیش پویــست، ئوەی بدوای ئو . دەژیــين
 ســت بدەکــات ھ وامــان لــ ــن، کڕدا بگھۆکــار و مۆتیڤــان

فنزیکيـــی خۆمـــان لخکانی چــــــو شـــانۆنامەوە - دونیـــای ن
ــــۆ  ئوکــــی چیبکیــــن، کارەکترەکــــانی بناســــین و بــــزانین ب

 ؟ بـــۆ دەقوە نـــزیکمـــاننـــدە لوە، ھمئـــ ڕووســـيی دوور ل
شــانۆییکانی وا ل ئــم دەکــات بمانوــت لگڵ ئوان بــین و 

موکــوڕی و کارەکترەکــانی، ب ھمــوو کــه. بشــک بــین لوان



 

لـه ئامانجکانیـان، ل مۆسـیقا و جـوانیيکی  وهنکیانهیـشتناتگه
قووی شـاراوەدا دەردەکون، ژیـانکی جوانترمـان لو ژیـانی 

چخف شیکارکی قووی سـایکۆلۆژیی . دەژین، پ دەبخشن
ھموو ئو سیما و ھست . سبارەت ب پوەندییکانی مرۆڤ

ن، باش و و ھۆش ساکار و قووڵ و جیاوازانی ل مرۆڤدا ھ
خۆشویــستی، ھــاوڕیتی، ویــستی بھــز و بویــستی، : خــراپ

ئیرەیی، دپیسی، خۆ بچووککردنوە، خۆھواسین ب کسـانی 
ھتــد ل شــانۆنامکانی چخفــدا، ب ... تــرەوە، فــ، دوژمنکــاری

ساکاريی خـۆی، ب قـووی و ب سـختی و دژواريـی خـۆیوە، 
ـــــــایتییوە پوە ـــــــوان ھن و لم ســـــــیما مرۆڤ کانی ننـــــــدیی

ـــــــــــانیش دەردەکون و گشـــــــــــ دەکن لـــــــــــرەوە . مرۆڤک
 وە، تـــاک بتــاک وە، تـــاک بمــرۆڤ کانی مـــرۆڤ بوەنــدییپ
 جیاوازەکـان و ملمالنــ چیــن ر برامـبب گوە، کــۆمکـۆم

ئوەی وایــــش دەکــــات، . بردەوامکــــانوە برجســــت دەبــــن
 وا زینــدوو دەقکــانی چــخف دوای زیــاتر ل ســد ســاڵ ھر

 وازەی پرسیارەکانیـشی پـو شـروەھا ئھ ،بن، پرسیارەکان
ــــاونین، ک ل . کــــراوە ــــابلۆ نــــین، بکــــو ئو ئ دەقکــــانی ت

ھمـــوو نوەیک، . ھـــۆکدا ڕووی کـــراوەت ئـــمی بیـــنران
ھموو کاتـک شـتکی نـوێ لنـو دیالۆگکانیـدا دەدۆزرـتوە، 

نھنيـی چـخف ل . رەکانیـشداتنانت ل بـدەنگيی نـوان حیوا
شـــوازی نووســــینکیدای، ئوەی دەینووســـت و ئوەیــــشی 
نینووســیوە و لنــو دــ و لپــشت ماناکــانوە خــۆی مس 

ـک تیـایمـوو مرۆڤکی بـۆ ھکی . داوە، شتکـانی بۆشـاییدەق
بۆ سردەم نویکان و دیدی شون تازەکان بج ھشتووە 

نکدا پ بکـرتوە؛ ھسـت و ھـۆش و تا ل ھموو کات و شو
ـــد... خونکـــان دەقکـــانی چـــخف ب ھمـــوو شـــوەیک . ھت



 

ــــرن ــــایش دەک ــــدی و شــــوازە : نم ــــاش، کۆمی وەک درامــــا، ڤ
چــــــــخف ئوەی ل دەق شـــــــــانۆییکانیدا . لیــــــــریکییکیش

نووسیویتی، بوپڕی سلیقوە بنسی لنـوان کۆمیـدی و 
  . نزیکدا، ڕاگرتووەتراجیدیدا، لنوان دوور و 

 وە، دوور لــی چــخف ھمــوو ئم شــتان، بوپڕی ھمنی
ـــدی و دیارەکـــانی ھـــونری  ـــتگرا و تقلی ـــسا و بنمـــا نری ڕ
ـــا جـــوو و کـــردار،  ـــات؛ ئگر درام ـــاوە چارەســـر دەک درام
ــی تونــد، ک لنــو ڕووداوە گورە و ھنــدک جــار  ملمالنیک

ــو ــشوە ب رەوپوە بــدوتیژەکان ات، ئوە الی چــخف وا تون
 ـــڤ ـــو شـــت ئاســـایی و پی نکان لـــوو شـــت ـــو ھم ـــی، بک نی
ــش و ملمالنیکــی پــ ل ھاتوھــاواردا  ک بــکــان، بییڕۆژان

داوا ل پــــاوان پیــــاو و ژنکــــان دەکرــــت، ک . (ڕوو دەدەن
ـــــانی  ـــــم ل ژی لســـــر شـــــانۆ مـــــوجیزە بخـــــوقنن، بم ئ

باشـــــترین ڕ ـــــدا، ل ـــــانين ب ڕۆژانمان ـــــشکک ن ـــــدا فی کوت
ناوچوانی خۆمانوە، خۆمان ھناواسـین، یـان نـاکوین سـر 

ــــستییک ــــی خۆشوی ــــۆ دەربین ــــر، زۆربی ...چــــۆک ب خن ،
کاتکــــان خریکــــی نــــانخواردن، خــــواردنوە و باســــی شــــتی 

ـــاکردنین ـــت ئم جـــۆرە کســـان لســـر شـــانۆکان . بمان دەب
ای، ک کارەکترەکان دن و ببینرن، دەبوای دەقکمان بنووسی

 موا و گش و ئـاووھـوارە دەخـۆن، باسـی کدەڕۆن، نانی ئ
، لگڵ ئوەیشدا چخف ونـای کارەکترەکـانی، ک ...)دەکن

ل چینی بـۆرژوازی بچـووک، ئرسـتۆکرات، خکـی ئاسـایی و 
چیـــــن نزمکـــــانی کـــــۆمگوە وەردەگرـــــت، ب شـــــوەیکی 

یڤ و دیالۆگی نـوان کارەکترەکـان ڕاستوخۆ ناخات ڕوو، پ
ڕاستوخۆ نین، بم شوەییش کش و ملمالنکان شـوازکی 

نووسرکی مۆدرنی ڕووسی، . شاراوە و نادیار لخۆ دەگرن



 

 ییـــــــوو ـــــــۆ ئوە کـــــــردووە، ک مـــــــرۆڤ بو ق ئامـــــــاژەی ب
سایکۆلۆژییی دۆستۆیڤسکی و نفس داستانیی بسنوورەی 

ت، بم چــخف ئو مـــرۆڤی، ک تۆلــستۆی سرســام دەبــ
ــش دەمانوــت  ــین و ئو نووســرەی، ک ھمی ــت بب ودەمان

خۆیـشی ئامـاژەی بـۆ ئوە کـردووە، ک نووسـر . بیخونینوە
مــــرۆڤک ئرکــــی لســــرە، کــــاریگریی ویــــژدان و ھســــتی 

چـخف ل دەق شـانۆیی و پرۆسـ . برپرسیاریتيی لسـرە
تـــۆنکی تواو، : مـــۆزارت ل مۆســـیقاداو کورتچیرۆککانیـــدا، 

تنھــا یک نــۆتی بچــووک، یــان وشــیک ل شــونکی ھدا 
  .بکارنھاتووە
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 ل ت، زۆر دووریشنیف ناتورالیزمی ناگختی چواقعی
چمــک و بۆچوونکــانی نــاتورالیزمی ئمیــل زۆالوە، واقعیتــی 
ــــــــــدووە و لگڵ  ــــــــــاتر سروشــــــــــتییکی زین چــــــــــخف زی

لکنزیکبـــــــوونوە و . ایتییکانیدا کۆمـــــــان دەکـــــــاتوەکســـــــ
پکگیــشتنی ئــم و کارەکترەکــانی چــخف، پکگیــشتنکی 
 وە، بون و ھیواکانیرموگوڕی و خموو گھ ب تییمرۆڤای
. ھمـــوو ســـۆز و لکچوونکـــانی چارەنووســـکی ھاوبشـــوە

 خودیی لسسی تاک دەدات و مک ندە گرنگی بف چخچ
لسفییکان الی مرۆڤی تاک چارەسر دەکات، ھندەیش بو ف

مانــــایی مــــرۆڤ و مرۆڤــــی خــــودگرا ئنــــدامی کــــۆمگ و 
ــــــان ــــــا کۆمیتییک ــــــی بنم لبر ئوە، . بشــــــکی بنڕەتي

شـانۆنامکانی چــخف پـاوانی تــاک لخـۆ ناگرــت و ھمــوو 
سیـست کن لشجیاوازی، گرنگن و ب برەکانی، بکارەکت م

  . کۆمیتییکانیش
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 و دەیکــات ب فــدا گــرنگخکانی چشــانۆیی دەق وەی لئ
نووسرکی فرە مودای گردوونی و سر ب ھموو کـات و 
ســـــــــــــردەمکان، ئوەی، ک دەتوانرـــــــــــــت ل زۆر ڕووەوە 
 بـــژوورەوە، ب ـــاوە بچیـــت ـــدرتوە، ل چنـــدان دەرگ بخون

تیــڤ دروســت بکــات، ھاوکــات ئوەی ھــیچ کــاریگرییکی نگ
ھر . ببـ ئوەی سـیما تایبتییکـانی خۆیـشی لدەسـت بـدات

لم ڕووەوە دەتــــوانین بــــن، مــــامکردن لگڵ دەقکـــــانی 
چــخف، لســر بنماکــانی شــیکردنوە و ڕاڤکــردن ناکرــت، 
 وەی لر ئبوە، لــــــشتن ــــــانی تگی ــــــو لســــــر بنماک بک

ییک ھی، ک ل بابتگرایی و شیکردنوەدا جۆرە سنووردار
ئوەی ل چخفـــــدا . ســـــراپاگیرییوە دوورمـــــان دەخـــــاتوە

ـــــــــی، ئوەی گوزارشـــــــــت ل بنمـــــــــا خـــــــــودگرا  گردوونی
ـــات، بـــۆ  ـــرۆڤ و مرۆڤـــایتی دەک ســـرەتاییکانی ڕەوشـــی م
ــــــوون ئو پرســــــانی ســــــبارەت ب ژیــــــان و مرگــــــن،  نم

 زۆر جـار ل خۆشویستی و ڕق و کین، خون و ھیواکان، ک
ـــــدا دەردەکون، ئو  ـــــوون و دڕاوککانمان ـــــن و بھیواب کوت
ئزموونانی ژیـان، ک ل ھمـوو سـردەم و ڕۆژگارەکانـدا و 
ل ھموو سیستمکاندا، لنوان مرۆڤدا بنمایکی ھاوبشیان 

یکی . ھسـاننھـا، وەکـو کدا مرۆڤ تردوونم گف لخچ
ت خودگراکانــدا پیــشان نـــادات، خــودگرا و تنھــا لنــو گــرف

. بکـــو مـــرۆڤ وەک بـــوونوەرە کـــۆمیتییکیش دەبینـــت
مرۆڤ بۆ چخف چندە کسکی خودگرای، ھندەیش لنو 
پوەندیی کۆمیتییکان و تۆڕی سیستم کۆمیتییکاندا 
دەجــــــووتوە و ھژمــــــوونی خــــــۆی بســــــر ئو تـــــــۆڕە 



 

ـــــانوە، ب قـــــو ـــــ دەھـــــتکۆمیتيی ئوەی لم . وی بج
دەقانیــشدا گــرنگ، ئوەی چــخف ل ھــزر و دیــدکی قــووی 

ـــردوون ـــای ک ـــانوە، ب ســـاکاری وەک خـــۆی ون ـــوو . ژی ھم
ـــشتی  ـــشی دەرھاوی ـــدییکان و کارەکترەکانی ڕووداو و پوەن
دیــــدکی دیــــاریکراون، ئم دیــــدەیش، ک دونیــــا تــــایبتییکی 

یــاری دــت، ڕزگــاربوون شــتکی بخت: چــخف پــک دەھنــت
محــــاڵ نیــــی، خون واقیعکــــی ئاینــــدەبینیی، نوەک دیــــدکی 

ھموو سردەمک دەتوانـت چـخف ب شـوازی . میتافیزیکی
تایبتی خۆی بخونتوە، ک لگڵ ئو سردەم بگونجت و 
مودا و مۆتیڤ ئایندەبینییکیشی بۆ نوەکانی تر و پاشڕۆژ 

ی ڕکاتیش بۆ چخف ل سـوو.  تر ڕەنگ بداتوەو ئایندەیکی
ــــان  ــــدا ناگیرســــتوە، بگوم بردەوامــــی شــــو و ڕۆژی خۆی
ئمیش بۆ چخف، ک ھمیش برەوپـشوە ھنگـاوی دەنـا 
ــاتیش ل شــونی  ــرا ک ــی، ندەک ــانی دەڕوان و ل ئاســۆ دوورەک
ـــان و ئو  ـــو لگڵ ژی ـــچوانوە، بک ـــدا بوەســـتت؛ ب پ خۆی

لبر ئوەی چـخف .  گشـ و پـشکوتندا بـووەڕۆژگارە ل
باسی ژیانی ڕۆژانی خکی دەکات، ھر لم دەروازەیشوە 

کـات الی . ە)کـات(دەکرت بين پـاوانی سـرەکيی کارەکـانی 
ەوە، بۆ نمـوون )کات(چخف ب پچوانی ھموو ڕساکانی 

 چمکی ل شاکارە کالسیکییکاندا، ک کات زیاتر چکردنوەی
کـات بـۆ چـخف کـاتی . کات ڕاستییکی ژیـان، دەردەکوـت

 ی خۆیـان دەخـۆن (ژیانکـانی ڕۆژانخواردن کـان ژەممرۆڤ
و ل ھمان کاتـدا و لگڵ تپڕینـی کاتـدا بختیـاری بدەسـت 

  ).دەھنن، یان ژیانیان وران دەبت
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، چخف دەیویست ژیانی ئاسـایی ڕۆژان برجسـت بکـات

ــه ــانی ھمــوو ڕۆژــک، بم ئم ب ــانی کردنــهســتهرجــهژی ی ژی
ئاسایی ڕۆژان، تنھا ونگرتنکی سروشتگرا نبـووە، بکـو 
فلــــسفیکی لپــــشتوە بــــووە، ک دەکرــــت ب فلــــسفی 
ـــن ـــۆ بکی ـــانی ڕۆژان ئامـــاژەی ب ـــۆ ونـــاکردنی ژی . چـــخف ب

انی دەبینی، چخف لو ژیان ئاساییی ڕۆژاندا ھموو شتک
خۆشــگوزەرانی، بختیــاری، ژان و ئازارەکانمــان، نووشوســتی، 
ــــــان، گریــــــان و ھیــــــوا و  ــــــی و قاقــــــای پکنینکانم بدبخت
خونکانمـــان، ئوانی ھـــاتوونت دی و ئوانیـــشی ھرگیـــز 

ـــــاین دی ـــــوو . ن ـــــدە ق ـــــیش، لم دی ـــــسف چخفي ئم فل
 ل خۆیـــشمان بـــۆ ئوەی ل ژیـــان و: ھـــونرییدا کـــۆدەبتوە

بگین، دەبت ونی ژیـان ل سـیما سـاکار و سـات نـاخۆش و 
بـــزارکر و چمـــک تبـــا و ناتباکـــانیوە برجســـت بکیـــن؛ 
ــــشت  ــــو ئوەی لپ ــــی، بک ــــگ نی ــــش دەدات گرن ئوەی ڕووی

وەن، گــرنگی . ڕووداوەکـانڕوانــگ وەی لکی تــر، ئمانــای ب
 دەق و زۆر گــــــــــــران. ھمــــــــــــوو ڕۆژــــــــــــکوە ڕوو دەدات

کارەکترەکانی چخف بخزنـرن بوارەکـانی کۆمیـدیا، یـاخود 
تراجیـــدیاوە، بکـــو لو ڕووەوەی شـــانۆنامکانی ســـیمایکی 
ــدیا،  ــان تراجی ــدیا، ی ــرن، چ کۆمی ــشتگر لخــۆ دەگ ــایتی گ مرۆڤ

تییم ســـیما گـــشتگرە مرۆڤــایکن لشــنـــدە و . بف خخچـــ
کر تنرسووڕھکی سوەیش ژارە بیش پمو دەکات، ئ

 ە لک کاتـــدا پـــی ل ک ،کـــی ڕاســـتگۆی ژیـــانینو وبـــۆ ئ
. پکنین و ل ھمـان کاتـدا خم و پژارە، خۆشـی و ناخۆشـی

چخف خـۆی دەق شـانۆییکانی زیـاتر وەک کۆمیـدیا نـاوزەد 
ڕەخنگرەکـان زۆر گـران بـووە ریژیـسۆر و کردووە، بم بۆ 



 

یدییکانــدا شــرۆڤی بــۆ بــکن، وەک کۆمیــدیا و ل ســتایل کۆم
شــانۆنامکانی لنـوان کۆمیـدیا و تراجیــدیادا زۆر گـران بـووە، 

جیابکنوە، ھر ئم مسلیش خاکی دژوار و جیاوازی و 
ــــسۆری گورەی ڕووســــی  ــــوان چــــخف و ڕیژی ی نــــش ک

ستانیسالڤـسکی شـانۆنامکانی چخفـی . ستانیسالڤسکی بـووە
ۆ، وەک تراجیـدیا ڕاڤ کـردوون، لسر شانۆی ھونری مۆسک

ــوون، نک کۆمیــدیا،  ــک ب ــاتر ل تراجیــدیاوە نزی ــشکان زی نمای
  .ی دگران کردووە-ئمیش چخف
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چخف دەستی مرۆڤ دەگرـت و ئو جیـاوازییی پیـشان 
 وەی دەبـوایی خـۆی و ئقینوان بوونی ڕاستنل دەدات، ک

ــڤ ببــوای، لنــوان گوھری ڕاســتی و ئ و ســراب پــ ل پی
دایقینکی ڕاســتــزار و ژیــانب ــوان ژیــاننل ،ماناکانــدایب .

ــــــــــایخکی گورەوە مــــــــــامی لگڵ ئم  چــــــــــخف ب ب
 ب ،ڕتووشـی ژیـانی ڕۆژان کی بیندا دەکرد و ویلسم
 ــتم خۆشــی و ناخۆشــییکانیوە، ب بماناییکــانیوە و بو ڕی



 

ــزار ــواش و ب ــانی خــاو و ھ ــشت، ل دەروازەک وە دەکرەیک
ــدۆزینوە، زۆر  ــن و ونایشــوە دەتــوانین زۆر شــت ب م وئ
شت ببینین، ک ب خونیش نمانـدیوە، ھرگیـز لو بوایشـدا 

  . نبووین بیبینین
ئــم ھرچنــدە بوایکــی تواومــان بوە ھی، ک ئوەی 

یی بوالوە، لســر شــانۆ دەیبینــین، ل ژیــانکی ســاکار و ئاســا
 دەق ی لو شــتانــان ئ ــی، ئو ڕووداوانیــشی ی ھیچــی تــر نی
ـــرن، ل شـــت ســـاکار و  شـــانۆییکدا ھن و برجســـت دەک
ــر نــین، ھــیچ  ــان بوالوە ھیچــی ت ئاســاییکانی ژیــانی ڕۆژانم
شتکی نویان تیا نیی، لگڵ ئوەیـشدا لم وەھـم شـانۆییدا 

ون، ڕاستيی خودی خۆمـان و ھموو ئو شتانی دەیانبینین ن
لم ھاوکش دژبیک و دووفاقدا، . ژیانی ڕۆژانمان دەبینین

لنوان ڕووکش و واقیعدا، لنوان وەھـم و ڕاسـتیدا، لنـوان 
تبا و ناتبادا، لنوان ئاسایی و نائاساییدا، شیعریتی شانۆی 
چـــخف، ڕووداوە ناوەکییکـــان و ئتمۆســـفرە بھــــزەکی 

لم ڕووەوە شــانۆی چــخف ئاھنگئــامز نیــی، . ەکوــتدەرد
 ک لنـــــدوەک ھ ،ڕووداوی دراميـــــیش نیـــــی روەھـــــا بـــــھ
ڕەخنگرەکــــان، ب درژایــــی ئم ســــد ســــا ئاماژەیــــان بــــۆ 
کردووە، بکو ئو شانۆیی، ک توانیویتی ئو وەھممـان ال 
دروست بکات، ئوەی لسـر تخـتی شـانۆ نمـایش دەکرـت، 

ـــانی ڕۆژان، ب ســـیما ئاســـایی و ســـاکارەکانیوە، جـــگ  ل ژی
ـــی ـــر نی ـــانوە ڕوو دەدەن، . ھیچـــی ت ـــشت ئم بم ئوەی لپ

ــیچ ڕوویکوە  ــان ھی، لبر ئوەی ل ھ گرنگییکــی بھاوتای
ـــو  ـــین، بک ـــرۆڤ ن ـــسوکوتکانی م وی ڕەوش و ھـــو ھق

ئو ھقـــــووی پوەنـــــدیی مرۆڤایتییکـــــانن و ل نوەنـــــدی 
: پوەنـــــــدییانوە گوھری شـــــــتکانمان بـــــــۆ دەردەکوـــــــت



 

پوەنــدییکانی مــرۆڤ ب مــرۆڤوە، ب گردوونوە، ب ژیــان 
گۆڕانکــاریی درامییکــان، یــان گشــ سروشــتییکی . خــۆیوە

ڕووداوەکان، ک ل ئنجامی گۆڕانکاریی بنڕەتییکـانوە ڕوو 
ــــــانت  ــــــان، تن ــــــسوکوتی کارەکترەک ری دەدەن، ھوھگ

 ــدیی ــان پوەن ــدەی گۆڕانکارییک ــاگرتوە، ھن ــان ن کارەکترەک
مرۆڤایتییکان بوانی تـر و ب خۆیـان و ب پوەنـدییکانیوە، 

ئمیـش نھنيـی چـخف ب ژیـان و ب . ب ژیانوە دەگـرتوە
وەیکانردەمموو سھ مرۆڤ و ب.  

  
)٦(  

رشــتئامز دەقکـانی چــخف ھوـی ئزمــوونگری و گوزا
ھتــد، بکــو ئوان لو ... نــین، ھروەھــا مــۆدانیزم و فۆرمــالیزم

ویستپ دا نووسراون، کردوو . فۆرمرخی ھف ھاوچخچ
 ،ــــش ــــاتورالیزم و ھروەھــــا سمبۆلیزمی ڕبــــازی ڕیــــالیزم و ن
ھرچندە زیاتر نزیک بووە ل نـاتورالیزم و ڕیـالیزموە، بم 

ڕاســـتوخۆ نـــاخرن نـــو ھـــیچ دەق ئدەبـــی و شـــانۆییکانی، 
ئوەی چـــخف . ڕبـــاز و توژمکـــی ئدەبـــی و ھـــونرییوە

نووسیویتی گوزارشتک بووە ل مرۆڤی ڕووسی ھاوچرخی 
ـــا ـــنگیی تی ـــریتیی یخـــۆی و ئو ژی ـــدەیش ب ـــاون، ئو دی  ژی

لوەی چـــــۆن مـــــرۆڤ ل ژیانـــــدا ببینـــــت؛ ئوەی لپـــــشت و 
ــانوە خــۆی حشــار دا ــوی دیالۆگک ــۆڕە چــە لودی وە، ئو ت

دژوارە سخت و دەومندەی، ک ل ھزر و ھسـت و ھـۆش 
ـــانی ڕۆژاندا کـــۆدەبنوە و لســـر  ـــڤ ئاســـاییکانی ژی و پی

  . شانۆکان دەبن ئاماژە و گوزارشتکی فیزیکی
نورەس، خـــا ڤانیـــا، ســـ : چـــخف تنھـــا ب چـــوار دەق

ـــــز بـــــۆ  ھـــــی ب ـــــوو ب وزەیک ـــــالس ب ـــــاخی گ خوشـــــک، ب



 

ەبوونوەی شـــــانۆ، ک ھرچواریـــــان ب ھمـــــان شـــــوە تـــــاز
ــدک جــار زۆر لیکــیش دەچــن ــراون؛ ھن ــان ب . ڕۆن ئم دەق

گیـــــشتنی کســـــانک دەســـــت پـــــ دەکن و ب مائـــــاوایی و 
ڕۆیــشتن کۆتاییــان دــت، لم نوانیــشدا ژیــانی کارەکترەکــان 
ــان  ــان بســردا دــت و ڕچــکی ژیانی گۆڕانکــارییکی گورەی

تدەگۆڕ .  
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چخف خۆی لو بوایدا نبـووە، ک ل دەرەوەی وتـی 
ڕووسیاوە لو بگن، یان دەقکانی ڕەواجیان ھبت و نمـایش 
 کــردووە، ب یلســم من، زۆر جــاریش ئامــاژەی بــۆ ئبکــر
ــۆ ئۆگــا  ــی، ل نامیکیــدا، ک ب ــاوەیکی کــورت بر ل مردن م

 ـت بنووســ، نورەس وبــۆ بوتکڤ: (کنیـپری نــاردووە، دەـت
ت سر زمانی ئمانی نس خوشک، زۆر دەمک وەرگدراو

بم، ک " منـــیش تنھـــا یک کـــۆپکم بـــۆ ئم وەرنگرتـــووە"
خریکـی وەرگانـی بــاخی گالسـن بـۆ برلــین و نمـسا، ھــیچ 
سرکوتنکیان ل چاوەڕوان ناکرت، لبر ئوەی لوێ ھیچ 

 ھــــیچ جــــۆرە نمــــوونیکی وەک جـــۆرە بلیاردــــک، ھروەھــــا
ــی ــرەفیمڤ، نی ــابییک ل چشــنی ت ــاخین و قوت چــخف .) پ

 گوزارشـــــت ل واو، ککی ڕووســـــيی ترنووســـــ خـــــۆی ب
 ــــانی، ک ــــی و برھمک ــــات، دەزان ڕووســــیبوونی خــــۆی دەک
ڕووسین و ب زمانی ڕووسی نووسراون، تنھا ڕووسکانیش 

خف لو لوانی ئم بۆچــــــــوونی چــــــــ. لــــــــی تــــــــدەگن
ـــشتا، لو  ف ھخچـــ ـــت، ک گرتبری ھوە ســـرچاوەیســـ
ساتاندا، ب تواوی خـۆی لنـو دیـدکی گورەتـری ئدەب و 
ــــــژووی کولتــــــووری جیھانیــــــدا ندەبینیــــــیوە، ھاوکــــــات  م



 

ـــا ئو ســـاتی چـــاوی  ـــو ت ـــایی، بک ـــشتبووە خـــای کۆت نگی
ووە لکناوە، ل نووسین بردەوام بوون، چخف زۆر نزیـک بـ

لو زەمنوەی تیـــای دەنووســـی، کـــۆمگی ڕووســـی و ئو 
مرۆڤـانی ئو برجسـتی دەکــردن، نزیـک بـوون ل خــۆی و 

  . دەژیایلو واقیعوە ئو تیا
ەوە، بر ل -مکـــــسیم گـــــورکی، ب پـــــچوانی چـــــخف

 تی لتــایبکانی ناوبــانگی جیھــانی، بشــانۆیی دەق ف بخچــ
ــا بدەســت دەھنــت ــۆ نمــوون ســای ئورووپ ، ک ل ١٩٠٣، ب

ئمانیا بۆ یکم جار نمایش دەکرت، دەبت ناوکی گورە و 
ل ھمــوو شانۆنامنووســکی تــر زیــاتر برھمکــانی لســر 

ــــا نمــــایش دەکــــرن تنھــــا ل یک ســــادا، . شــــانۆکانی ئمانی
لسـر زیـاتر ل چلـوپنج شـانۆی ئمـانی ) چپـاو(شـانۆنامی 
لدوای . ـت، بم ھر زوویــش ل بیـر دەچــتوەنمـایش دەکر

جنگی دووھمی جیھـانوە، چـخف نک ھر تنھـا گـۆرکی، 
  .یش دەخات الوە-بکو ئیبسن و ستریندبرگ
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ـــم ئـــستا دوای زیـــاتر ل ســـد ســـاڵ بســـر مردنـــی  ئ
دا، دەتوانین چخف ل دەرەوەی واقیعـی ڕووسـی و -چخف

ـــۆمگیوە ببی ـــۆی دەنووســـیئو ک گرچـــی . نـــین، ک ئو ب
چـــخف ب بردەوامـــی ئامـــاژەی بـــۆ ئوە دەکـــرد، ک کـــاری 

بو شـوەی گوزارشـت ل ژیـان (ھونرمند لوەدا دەبینتوە 
یواقیعـــــدا ھ وەی لـــــت، وەک ئوەیـــــشی ) بکرگومـــــان ئب

دووپـات دەکــردەوە، ک گوزارشـتکی فۆتۆگرافیئاســا نـا، بکــو 
ئم دیـد و ھــزرە .  گوزارشـتکی ھونرییــانبرجسـتکردن و

ھونریی بۆ چخف ل یاسایکی ئۆبکتیڤ و سربستییکی 



 

ــن، فلــسفی میتافیزیــک،  ــازاد ل ھمــوو جــۆرە دی تواو و ئ
 ســترجوە و بــت دەب ــدا چــ ــستمکی ئایديۆلۆژی ــاخود سی ی

ئوەی بــــۆ چــــخف، مــــرۆڤ و نووســــر، گرنــــگ و . دەبـــت
چــــخف ل . ھســــتکی پـــ ل ئــــازاد بـــووەپویـــست بـــووە، 

ئزمــــوونی ژیــــانی خــــۆیوە، بو سربســــتییی ئو باســــی 
ـــک و  ـــسفی و دیـــن و میتافیزی دەکـــرد، ل دەرەوەی بنمـــا فل
 ــشاوە، ککی کنــای ڕووســیایوە، وکانئایــدۆلۆژیا سیاســیی
ـــرۆک و دەق شـــانۆییکانیدا  ـــگ ل چی ـــنی ڕەنگاوڕەن وەک و

ـــوویتی. ڕەنگیـــان داوەتوە ـــرالم، ن : (چـــخف گوت مـــن ن لیب
ــن  ــستی، م ــبم و ن نھلی ــارز و ن ڕیفۆرمخــواز، ن ڕاھی کۆنپ

ــازاد بــم ــدکی ئ  -ئوە و ھیچــی دی-تنھــا دەموــت ھونرمن
ــــبم بو  بداخوەم یزدان توانــــای ئوەی پــــ نبخــــشیوم ب

پاوانکـــــانی ل خونکانیانـــــدا، ل پوەنـــــدیی ). ھونرمنـــــدە
ویستیيکانیاندا، له خم و شادییکانیاندا، یارمتيی ئـم خۆش

  ). دەدەن، ک ل خۆمان و ل سردەمکیشمان بگین
ــــوو  ــــموە، ھم ــــانی ئ ــــوونی ژی ــــزیک ل ئزم چــــخف ن
 و واقـیعـی ڕاکـردن لوواقیعدا دەژیين و ھ ل کیش، کڕۆژ

رە بۆ ناو دین، فلسف، سیاست یان ھر شتکی تـر لو جـۆ
فـۆرم . دا دەبینیـنوە-بیرکردنوان نادەین، خۆمان ل چخف

ساکارەکی، ئو ژیان ڕۆژان زینـدووە، ک لیریککـی قـووڵ و 
ھونری ئتمۆسفر ئـاوزانی بـووە، ھروەھـا کارەکترەکـانی، 
 بارەت بکی ســاکار ســزمــان ســانی ئاســایی بــوون و بک ک

ب ھمــــوو  و ەکنار ل ژیــــانی ڕۆژاندا قــــس دشــــتی ســــاک
ــانیوە  ــنســاکاری و ئاۆزییک ــانی ئــم دەب . ب بشــک ل ژی

چــخف وەک کیمیاگرــک کــاری کــردووە، وەک کیمیاگرــک 
ـــوە و  بـــابتی بـــووە، الین بـــاش و خراپکـــانی کـــۆمگی دی



 

بـۆ کسـکی کیمیـاگر : (خستوونیت ڕوو، لم ڕووەوە دەت
ریش لسـریتی وەک شتی پیس لسـر زەویـدا نیـي، نووسـ

. کیمیاگر بابتی بت، خـۆی ل زاتيیتـی ئاسـایی ڕزگـار بکـات
ــی  ــدا ڕۆ ــسی و پاشــڕۆ لســر زەوی ــت، ک پی ــش بزان ئوەی

یرچـــاوی ھـــدا وەک . ب ـــت، ک ل ژیان ـــش بزان ـــت ئوەی دەب
ییدابوونی خراپیش ھش ،ییدابوونی باش ھچۆن ش.(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   چخف ل دیدەنی تۆستۆیدا                   
  
  
  



 

  
)٩(  

ــو  ــدا، وەک کی نوــش ــانی چــخف لگڵ ھمــوو نمای دەقک
ئوە وای، ک سرلنوێ بنووسرنوە، ئم ئفسوونیش ئو 
تــــازەبوونوە بردەوامی ب چــــخف بخــــشیوە، ک لگڵ 
ــتوە ــک دەب ــت و لدای نکدا خــۆی دەگونجردەممــوو ســھ .

 ل دەقکــــانی ئم نووســــرەدا، لســــر شــــانۆکانی دەتــــوانین
دونیاوە گرمی، ساردی، نزیکبوونوە، دوورکوتنوە، ھست 
و ھـــــۆش، ڕاڤیکـــــی کردەیـــــی، ئو خنـــــدە قـــــووی، وەک 
ـــک، ھســـتی  ـــدک جـــار تن ـــران و ھن ـــوورس، گ ـــوژاکی ق ت
مرۆڤـــایتی داگیـــر دەکـــات، ئو دیـــدە ھمیـــش دیـــالکتیکییی 

ـــۆ  ـــوون ھیتـــی، ب برجســـتکراوی مرۆڤـــایتی ب خـــودی ب
ئمان ھندکن لو ئاماژانی، ک چخف نووسرکی . ببینین

گورەی، نووســـــری گورەیـــــش ھرگیـــــز خونـــــدنوەیکی 
کۆتایی بـۆ ناکرـت، بکـو دەبـت ھمیـش ب شـوازکی نـوێ 

  . بخوندرتوە
چـــــــخف یکـــــــک لو شانۆنامنووســــــــانی، ک لگڵ 

ارییکانی دونیا و کات جیاوازەکاندا، توانیـویتی برگـی گۆڕانک
ـــان ھناســـ بـــدات ـــوێ بپۆشـــت و ب ھوای زەمن تازەک : ن

چـخف ب تکنیــک و متــودی برــشت نمایــشکراوە، ل بکــت 
توە و ل دید و فۆرم بکتییکانوە خونـدنوەی نزیک بووه

یکۆم وەنـدییـو پنشانۆ ل ی بۆ کراوە، کشـکانـدا گتیی
 پرســـــ وە، کتی دۆزراوەتیکـــــی کـــــۆمفخکــــردووە، چ
خودگراییکان بوون وزەیکی گورە بـۆ شـانۆ مۆدرنکـان، 

دا بنما قووڵ و ڕەوشـ ئگزستنتیالیـسزمکان و -ل چخف
ـــی خـــودگرادا دۆزرایوە ھر ل ســـرەتای ســـییکاندا . مرۆڤ



 

ئيمپرۆشونیشت ناوزەد یان ب -ڕەخنگرە ڕووسکان چخف
دەکـرد، لم ڕووەوە باسـی ئوەیـان دەکـرد، ک چـۆن چـخف 
ژیــــــان ڕۆژان ڕیــــــالیزمییکی، وەک جۆرــــــک ل گشــــــی 
ڕیـالیزمکی دیــالکتیکی بکارھنـاوە، بتــایبتی ل بکارھنــانی 

  . لکچوون و میتافۆرەکاندا
ئم ھۆکارگالن وا دەکن، ک چخف ھمیش نزیک بـت 

لم سردەممانوە، کالسیک، ھاوکات مۆدرن و .  مرۆڤوەل
ب ھمان شوە بۆ نوەکانی دوای خۆیـشمان مـۆدرن و تـازە 

ئو دونیایی چخف دروستی کردووە، نزیک لمـانوە، . بت
شـــــارەزای وردەکارییکـــــانین و ھســـــت ب کارەکترەکـــــانی 

ـــن ـــمی، ھر ل. دەکی ـــای ئ بر چـــخف چکـــردنوەی دونی
مبۆ ئ وەیش گرنگئ .  

ـــوتیکی  ـــاتی گ ـــت، دووپ ـــشدا دەکر ـــایی ئم بشی ل کۆت
چــخف ھـشتا کۆتــایی : (ستانیسالڤـسکی بکیــنوە، ک دەـت

نھـــــاتووە، ھروەھــــــا وەک پویـــــستیش نخونــــــدراوەتوە، 
خۆیشی زوو، برلوەی ب گوھری شتکاندا قووڵ ببـتوە، 

داخست، بـا سـرلنوێ کتـبکی قمکی دانا و کتبکی 
  ). ھبدەینوە، ڕاڤ بکرت و تاھتای بخوندرتوە

  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پاشکۆکان
  



 



 

  دوای سد ساڵ، گشتک بۆ الی چخف
  
  
  
  
  
  
  
  

      یکرکی خانم و سگکی ل شاری یاتا                              
      

زی سـای ممـوی تهوتی یازدهڕکهر و لههوبمهد ساڵ لهسه
ی ف جانتاکــــهی ڕووســــی، چخـــهورهری گـــهدا نووســـه١٩٠٤

نـدی رمـهی، ھونـهکـهرهڵ ھاوسهگهیانی زوو لهو به وهپچتهده
ل شـاری '' شـوارزود''ی و ناوچـهرهبـه'' رئۆلگا کنیپه''شانۆیی 

یـــش دوا شــتهم گــهئــه. ونکـــهڕێ دهمــانی بــهبــادینڤیلری ئــه
بـۆ  وهڕتـهرگیـز جـارکی تـر ناگـهبت و ھهف دهشتی چخهگه

  >١<.ی خۆیکهیاتا و ماه
نی زۆر کـورت مه ته١٩٠٤-١٨٦٠ف  ئانتۆن پاڤلۆڤیچ چخه

وه تــی الوتییـــهڕهھـــهر لــهھـــه یــهورهگـــه رهم نووســهئـــه. بــوو
ــه ــهخۆشــیی ســیل دهدووچــاری ن ــت، ل ــهب ــهب ــارهو ھۆر ئ ــش ک ی

ی کــریم، ب ناچــاری ژیــان دوورگــهنیمچــه شــاری یاتــا و لــهلــه
  .دەبات سر

کی تـاڵ و دوور و یهوه تاراوگهفهالی چخه شاری یاتا به 
 م شـــارهوای ئـــهبـــووه، ئاووھـــهم چـــاری نـــه، بـــهگـــران بـــووه

وامـی ژیـان بـووه بـۆ ردهدانکـی پـاک و بـهناسـهی ھـهڕگـهتاکه



 

ندروستیی بـاش یاتا ته له ، کهبووهوهھیوای ئهف بهچخه. ئو
 ڕاســتیدا لــه.  بــواتوهو چاکبوونــهرهببــت و ھــدی ھــدی بــه

ڵ ئۆلگـا گـهخت و لهشاری مۆسکۆی پایتهیویست لهف دهچخه
رکـــی نتـــهریــدا بـــژی، بگومــان مۆســـکۆ ســهری ھاوســـهکنیپــه

زمـی زموڕهژیانی بهی ڕۆشنبیری و چاالکیی شانۆیی و ورهگه
کــــانی رهکتــــهک کــــارهمیــــشه وهف ھــــهچخــــه. وان بــــووهشــــه

> ٢<.بینـیده مۆسـکۆوهونـی بـهخـه'' سـ خوشـک''ی شانۆنامه
وام ردهری مۆســکۆ، بـــهدا شــانۆی ھونـــهمـــهردهم ســهر لـــهھــه

ریش کرد و ئۆلگا کنیپهش دهیان پشکه-فکانی چخهشانۆنامه
ـــه ـــهئ ـــی ســـهکت ـــهکرهرک ـــی ئ ـــشهی ـــه و نمای ـــوو گرنگان ـــه .دەب  ب

بــۆ  نیــایی بــووهو ژیــانکی تــه ندیخانـهیاتــا بــه وهیــشهوانــهپچـه
 ی بـهر، ئامـاژهکانیشیدا بۆ ئۆلگا کنیپـهی نامهزۆربهف، لهچخه
نیــــایی خــــۆی، لم شــــارەدا تــــهســــتکردن بــــهنگــــی و ھــــهدتــــه

  >٣<.کردووه
ـــه ـــۆ دوای ســـه ئ ـــهم ـــهرســـهد ســـاڵ ب ـــی ئ ـــۆچی دوای م  ک
ت شــارکی ڕازاوەی دا، شــاری یاتــا بــووهیــهورهگــهرە نووســ

  . یش دەگت-گشتوگوزار و ئاھنگی یادی چخف
  

  فی کۆچی چخهد ساهیادی سه
شـداریی ھفتیکــی دا بـه٢٠٠٥ممـووزی سـای مـانگی تـهلـه

ــه ــهڕۆشــنبیریم ل ــرد،  ک ــا ک ــه شــاری یات ــاتبوو ل ســیمینار، پکھ
ف، وۆرکــشۆپ، پیــشاندانی کــانی چخــهنمایــشکردنی شــانۆنامه

تـیش تایبـهکـانی، بـهفیلمکردنی شاکارهفیلمی دۆکیومنتاری و به
  >٤<.''یکهگهخانم و سه''چیرۆکی 

ر ســـهد ســاڵ بــهی ســهبۆنــهوانیــی شــاری یاتــا بـــه شــاره
نـگ دەگـن، ترین فستیڤاڵ و ئاھـهورهفدا، گهکۆچکردنی چخه



 

خهکههماستا یش، که-فی چم ری ئـهنتـهسه، لهیهخانهمۆزه ئ
کـی کولتـووری یـش ڕوویـهیـهخانهم مۆزهئه. دا دەبتچاالکییانه

 س لـهھـا کـهزارهھهبه و سانه شتوگوزاری شاری یاتایهو گه
ــــهھــــه ی چــــاالکی و زۆربــــه. نکــــهڕووی تــــده وهمــــوو جیھان

کـی نـوێ و جیـاوازی یـهوه، خوندنـهیهفتهم ھهکانی ئهسیمیناره
سـ ''ی ھـا شـانۆنامهروهشاری یاتـا، ھـهف بوو لهژیانی چخه

و  م شـارهر شـانۆکانی ئـهسـهیش لـه''باخی گالس''و '' خوشک
ــه  ــهل ــهالی ــانی تــری بیانیی ــاوازی ڕووســی و وت ــی جی ، وهن تیپ

  . ش دەکرتپشکه
  

  ف  یاتا و چخه
ی دوورگــهیاتـا و نیمچــه لــهیواوتـهی بــه وهرلـهف بــهچخـه

ــت، ھــه ــر ب ــشهکــریم جگی ــهڕووی کــردووه می ــه ت و  م شــارهئ
کـان ی پزیشکهوهدوای ئه. ھۆتل و ژووری کرگرتدا ژیاوهله

بـار شونکی تـری لـهبری مۆسکۆ، لهله ، کهوهنهکهئاگاداری ده
ــژی، شــونک ئاووھــه ــهب ــی گــهواک ــترمت ــه. ر و خۆشــتر ب م ئ

بــۆ  وهگوزتــهف ل مۆســکۆ دهکــان، چخــهی پزیــشکهڕنماییــه
ی ورهکـی گـهکـێ و خانوویـهک دهوییـهزهتا پارچـهرهسه. یاتا

دا ١٨٩٩تـای سـای رهسـهلـه کـهکات، خانووهر دروست دهسهله
  >٥<.رسهباتهموو ژیانی تدا دهبت و دواتر ھهواو دهته

دوای ناســـینی ئۆلگـــا ف زیـــاتر لـــهری یاتـــا بـــۆ چخـــه شـــا
کی بـسنووری یهخ و دوورگهسیبریا و دۆزه بتهده وهرهکنیپه

کـاتی دا،  له ١٨٩٨سای م جار لهکهف بۆ یهچخه> ٦<.نیاییته
ـــه ـــهی ـــک ل ـــهک ـــه''نورەس''ی کـــانی شـــانۆنامهپرۆڤ شـــانۆی دا ل

ــه ــهھون ــتبر دهری مۆســکۆ، ئۆلگــا کنیپ ــهو دهلــه. ین دا ئۆلگــا م
 م بـهیـشتوو، بـهپگـه نـج و تـازهرکـی گـهکتـهئـه ر، کیـژهکنیپـه



 

و دیـاری  ورهرک ناوکی گـهک نووسهف، وهچخهوهوانهپچه
و دوای ئـهر لـهف ھـهچخـه. بی ئو دەمی ڕووسیا دەبتدهئه

 بـۆ ڕۆژی دەبـت، ک نجهگه و کیژهعاشقی ئهعاتوە ند سچه
  . خۆی ناگرتبهبۆ یاتا، چیتر جگه وهڕتهگهدواییش ده

خۆشیی سـیلیان ی نهسانهو کهی ئهدا، زۆربهمهردهو سه له
 ریــایر دهکــی پــاکی ســهوایــه، ھــهم شــارهئــه تــه، ھاتوونــهبــووه

 وبـــۆ ئــــه بـــار بــــووهزۆر لــــه کـــهوای ناوچــــهش و ئاووھـــهڕە
وایـهکـانیش لـهخۆشـهھـا نـهوهر، ھـهخۆشانهندا بـوون، کـهو ب 
  .وهبنهشاری یاتا چاک دهله

  
  کهسپییهخانووه
ی کـهشـوازکی مـۆدرن خـانووه دا بـهو ڕۆژگـارهف لـهچخه

ــهدروســت ده ــه ورهی گــهرهنجــهکــات، پ ــانی یــی ڕووکــارهو بازن ک
م و نــۆ یــش دوو نھــۆکــهکــات، خــودی خــانووهده ی داگیــروهرهده

ی، کـــهم ژووری نووســـتنهکـــهنھـــۆمی یـــه: گرـــتخـــۆ دهژوور لـــه
، ورهندی گهبهرزی شووشهیوانکی بهژووری کار و نووسین، ھه

رزییـشدا، نھـۆمی ئـهلـه. ژوورکی میـوان و ژوورکـیش بـۆ دایکـی
خـۆی، بـۆ ت بـه ر، ژوورکی میوانی تایبهژوورک بۆ ئۆلگا کنیپه

، کـــسیم گـــۆرکیی کـــردووهدا میوانـــداریی مـــهم ژوورهلـــه نموونـــه
ماریــای خوشــکی و میخــایلی  ســوکار، بــۆ نموونــهکژوورــک بــۆ

 وهخواردنـه ی چاورهیشدا ژوورکی گهم نھۆمهھا لهروهھه. برای
 رفــراوانکـی ئجگــار بـهیـهباخچــه بـه یــهورهگـهم خـانووهئــه. یـهھـه

دن و دارایـی و ڕاگرتنـی رکـی دروسـتکرو ئـه وری گیراوهچوارده
بـت مـافی ناچـار ده وهر ئـهبـهبت، لـهبۆ چخف ئجگار گران ده

واوکـردن و کـانی بفرۆشـت، تـا دارایـی تـهو نووسینه وهچاپدانهله
و لـه یـهورهگـه م خـانووهئه. ی دابین بکاتکهبردنی خانووهڕوهبه



 

و  ناوبانگـهبـه'' کـهیهسـپیخـانووه''ر بـهدا و ئـستایش ھـهمهردهسه
  .می دروستکردنیدا زۆر جیاواز و مۆدرن بووهردهسهله

  
                      

   سرمزەکی چخف ل ھاوینھواری گۆرزۆڤ                        
  

  ف  ردانی مای چخهسه
ممــووز، لـــه ڕاســـتی مــانگی تـــهکـــی نــاوهیانییــهبـــه لــه رســه
ــه، مــن و لیــسای ھــاوڕم بــهری یاتــاوهی شــارگــهناوجــه  پــ ب

 وتـهکـهف دهی چخـهکهوتین، ماهرکهدا سه''کیرۆڤدا''قامی شه
ــاره ــه١١٢ژم ــهم شــهی ئ  خــودی Yl, Kupoba, 112وهقام
لـه > ٧<.ی شـاری یاتـاوەکـهکۆنـه شهیش دەکوت بهکهناوچه
، یــان پیــاوکی کیــهداپیــره نــدک جــار پرســیارمان لــهھــه ڕگــه

کـــی ڕوویــهو بـــه نــهخـــهردهزه وانـــیش بــهئکــرد،ن دهمـــهتــهبــه
ـــهوانـــهزیـــاتر ڕه وهخۆشـــه  کـــه. کـــردینوژوورتریـــان دهرهی ب

ـــه ـــهرگاکـــهر دهدەشـــگین ب ک ر وه شـــوازی جـــاران و ھـــه، ب
واو و ناونیـشانی نـاوی تـه رگاکـهدەرسـهف، لهمی چخهردهسه
  .داکوتراوه وهکهدیواره ف، بهڤیچ چخهنتوان پاڤلۆئه



 

شـــی ی بـــهرگاکــهنـــاو دهرســپی لـــهکـــی ســـهیــهورهگـــه دایــه
ــهی خــانووهەوخــواره ــهک ــهدهدا، ب ــه وهنگمان ــت و ب ــه د ــوو ف رم

، پــاک و کــی ڕازاوهیــهرهخانووبــه. وهرمــوو دەمانبــات ژوورهفــه
ی کـــهنووهکـــانی نـــاو خـــال و شـــتهلوپـــهمـــوو کـــهخـــاون و ھـــه

ف ، چخــهکــراوهک نــهســکارییهو ھــیچ دهه-فمــی چخــهردهسـه
ی بجــی کــهدا بــۆ دواجــار خــانووه١٩٠٤ســای خــۆی چــۆن لــه

  >٨<.و پارزگاری کراوه کو خۆی ماوهر وه، ھهھشتووه
ــــه ــــار دگیــــره کــــهره خانووب ــــهئجگ ــــهگــــه، ل یــــشدا وهڵ ئ

کانیـدا بـۆ نامـهوام لهردهبه، نائارامی کردووه ستی بهھفچخه
کـانی، قامـهکات، یادی مۆسکۆ و شهده وهر باسی ئهئۆلگا کنیپه

کانیـدا نامـه ف لـهچخـه. کـاتژیانی ڕۆشـنبیری و شـانۆکانی ده
وردی و دوورودرـژی زۆر بـه کـات، کـهر دهئۆلگا کنیپـهداوا له

وانـی هشق، شـڕۆژانی مهر لهھه: موو شتکی بۆ بکاتباسی ھه
ـــشه ـــهنمای ـــان و خوندن ـــسکیوهک ـــانی ستانیسالڤ ـــه-ک ـــۆ وهی ، ب

. کـانی ژیـانی خـۆیکارییـهموو وردهھه گاتهکانی تا دهشانۆنامه
ـــه ـــا چـــخروهھ ـــوەف ھ ـــهپ ـــهندیی ـــدوتۆی ب ـــی تون ـــی و ک دایک

یان و نامه ردانیان کردووهوام سهرده، بهبووهھوهیهکهخوشکه
ـــۆ نووســـیوه ـــهر ، ھـــهب ـــهل ـــووه،وهر ئـــهب ـــش ب چ دایکـــی و چ ی

دا و خـانووهخۆیـان لـهت بـهکـی ژوورکـی تایبـهی، یهکهخوشکه
  .بووهھه

ـــــــه ف جگـــــــهچخـــــــه ـــــــه ل  نووســـــــین، کـــــــاتکی زۆری ب
 وهیـــــهکــــهرشــــتیکردن، چانـــــدن و ئــــاودانی باخچــــهرپــــهســــه

 وهکانی ناوهوری دیوارهچوارده ، تا ئستایش بهربردووهسهبه
ھا گوی جـوانی جۆراوجـۆر زارهھهیدا بهکهی خانووهوهرهو ده

ھموو الیکـدا ر به وبهنجیر، گالس و سنهدارھه. وهشنهگهده
ــــه ــــهب ــــهرزبوون ــــهوز و ڕازاوهو ســــنوورکی ســــه وهت ــــان ب  ی



 

ک کـان وهداره. دا پک ھنـاوەیهورهگه و باخچهوری ئهچوارده
ری ر پانتایی و ڕووبـهسهرکی فنکیان بهسبهورهترکی گهچه

سـووچ و ژــر  وێ لـهلـه و لـره. دا دروسـت کـردووهکـهباخچـه
ک ف تا ئستا وهکانی چخهختهته کاندا، کورسییهری دارهسبه

ــه ــان ماون ــهخۆی ــهوهت ــه ، ل ــهی ــک ل ــدا، یــهســووچه ک ــهکان ــک ل ک 
ــــهردهبــــه ف کــــهکــــانی چخــــهختــــهت کورســــییه ری ســــهوام ل
ســتی ده م کورســییهر ئــهســهلــه. ک خــۆی مــاوه، وهدانیــشتووه

م ر ئــــهســـهر لـــه، ھــــهردا بـــووهســـتی ئۆلگــــا کنیپـــهنـــاو دهلـــه
و  کــسیم گـۆرکیی ھــاوڕی دانیــشتووهڵ مـهگــهیــش لـهکورسـییه

زۆر ف لهچخه. کردووه وهب و ژیانهدهی ئهباره گفتوگۆیان له
ــدا نامــه ــهباســی باخچــهی ــهدەیک ــات و ل ــهک ــهی ــک ل ــهک دا و نامان

تـی، یـهکـهرقـای باخچـهسـه ھنـده، کـهی بۆ ئوە کردووهئاماژه
  .وانبت باخهر، دهبری نووسهله ریکهخه

  

  
  

 ئۆگا کنیپر چخف و



 

نـــو شـــار، ی، ئـــوارانیش بـــهکـــهباخچـــه لـــه ف جگـــه چخـــه
، ی کـــردووهشـــدا پیاســـه ڕهریـــایقـــام و کنـــاری دهرشـــهســـه

خـانم ''ی چیۆکـی یدا بیرۆکهو ئوارانهکانی ئهپیاسهکک لهیهله
کـانی شـونی ڕووداوه> ٩<.ال دروسـت دەبـتی ''یکهگهو سه

ــا و ڕۆخــی دهکــهچیرۆکــه  ، ئــستاشــهریــای ڕهیــش شــاری یات
ــه ــهوهه-فیــادی چخــهب ــهزارهھــه ، ڕۆژان ری مــسهس لــهھــا ک
ھا بۆ ڕزلنان و یادی روهری، ھهوسهچن بۆ ئهدهوهکهقامهشه

یـان ''یکـهگـهخـانم و سـه''نگـی شـهرکـی قـهیکـهیش په-فچخه
کۆتـایی لـه. ل ناوجرگی شاردا دانـاوە وهپکهف ڵ چخگهله

ــا بــه ی نــۆزدهدهســه ، وهیــهکــهوا ســازگارهھــۆی ئاووھــهدا، یات
شـتوگوزار کان بۆ گـهندهمهوهکات و دهیدا دههخکی زۆر پبایه

  .نکهڕووی تده
ـــهروه ھـــه ی ڕووســـیای ''منیکـــۆالی دووه''ی وهھـــا دوای ئ

ی بۆ خۆی ی ھاوینهورهدا کۆشککی گه١٩١١سای ر لهیسهقه
ری شـاری یاتـا وروبـهدهلـه وه''لیڤادیـا''نـاوی ی به کهو خزانه

نـاو بـه م شـارهی تـر نـاو و ناوبـانگی ئـههکات، ھنـددروست ده
ر و ی نووسـهھاوکـات زۆربـه. وهبتهموو ڕووسیادا بو دهھه

وام ردهدا، بـهمـهردهم سـهر لـهکانی ڕووسیایش، ھـهندهرمهھونه
و ھنــدکیان تیایــدا جگیــر  یــان کــردووهو شــارهردانــی ئــهســه

  >١٠<.بوون
  

  ا  یاتری مۆسکۆ لهشانۆی ھونه
ری دا ستانیسالڤسکی و شانۆی ھونه١٩٩٠پاییزی سای  له

ن کـهردانی شاری یاتـا دهرییاندا سهشتکی ھونهگه مۆسکۆ، له
ش پـــشکه'' نورەس''و '' خـــا ڤانیـــا''ی ردوو شـــانۆنامهو ھـــه

ری مۆســــکۆ ی ھونـــهرزهو وهدوای دوا نمایـــشی ئـــه. نکـــهده



 

ــه ــهل ــا، ستانیسالڤــسکی ئاھ ــهنیات ــان لــه ورهگکــی گ  بــۆ ڕزلن
ی بـــۆ مـــاوه کــهھــا تکـــای گرووپـــهروهگرـــت، ھـــهدەفچخــه

ــه ــهھ ــهفت ــهی ــای چخــهک ل ــهف دهم ــه. وهمنن  و ڕووداوهدوای ئ
ــه ــهرییــهھون ــایزدا ئــهمــوو ســاک لــه، ھ ــهپ کــانی شــانۆی رهکت
دا ردانانـهم سـه، لـهردانی یاتایان کـردووهری مۆسکۆ، سهھونه

ف و ســــیمینار و کــــۆڕ و گفتوگۆیــــان کــــانی چخــــهشــــانۆنامه
  >١١<.گاوه

ختــدا خــت و نــاوهوه، لــهمیــوانی ھــاتووه میــشهف ھــه چخــه
کـانی کولتوورییه تییهسایهکه ، زۆر لهی دراوهکهرگای ماهدەله
ــه ــهمــهردهو ســهئ ــۆ نموون ــونی، مــه ، ب ــان بی کــسیم گــۆرکی، ئیڤ

ــان کــردووهھتــد ســه... ۆڤحمــانســیرگی ڕه ــهردانی  جگــه مــه، ئ
  .ی تر''ختمیوانی ناوه'' کۆمهله

تیی خـۆی بـۆ ئۆلگـا حهکانیدا ناڕهنامهشک لهبه ف له چخه
. ناتوانـت کـار بکـات میـوانی زۆره ھنـده ، کـهربیـوهر دهکنیپه

 ورهرکـــی گـــهک نووســـهمـــی خۆشــیدا، وهردهســـهف لـــهچخــه
 وهر ئــهبــه، لــهوهمــوو ڕووســیای گرتبــووهن ناوبــانگی ھــهزمو

بـۆ  وه،تـهی کۆبوونـهکـهوری ماـه چـواردهکـی لـهزۆر جار خه
ــه ــهوهئ ــنن، ل ــهی بیبی ــدا ناچــار دهئ ــهنجام ــت خانووی ــری ب ــی ت ک

  >١٢<.بکت ی شاری یاتاوهوهرهدهبچووک له
ــه ســانی بکــات، راس ھــهی کــهوهبــ ئــهیــدا بــهم خــانووه ل
 خۆشــهشــکی زۆری نــهھــا بــهروهکــانی نووســیون، ھــهشــاکاره

ریـان سـهتـا چـاره ف گرتـووهچخـه رگایـان بـهکـان دهسیالوییه
ــهھبکــات، ــدک ل ــهن ــوون و چخــهزۆر ھــه خۆشــانهو ن ف ژار ب

مـوو ھـهو بـه کـردووه کـی زۆرتییـهھامـهو نـه ژارهپـهستی بهھه
ــهشــوه ــی داھکی ــهیارمــه وهو ــۆ نموون ــدات، ب ــان ب ــه تیی ــو ل ن

ـــــدا ـــــارهھھاوڕکانی ـــــی پ ـــــه و ـــــهوهکۆکردن ـــــان داوە، ل  ی بۆی



 

تـی و ڕەوشـ نووسـیویه وهیانـهبارهوخۆ لهکاندا ڕاستهڕۆژنامه
ــــهزگاکــــانی دهکــــی و دهیــــانی بــــۆ خــــهکــــهدژواره ت ڕوون و
  >١٣<.وهتهکردووه

رگیــز م ھــه، بــهووهخــۆی پزیــشک بــ نــدهرچــهف ھــه چخــه
خۆشــیی تونــدی نــهخۆیــشی زۆر بــه ، کــهنــاوهدا نــهوهددانــی بــه

ـــارهو پویـــستی بـــه یـــهســـیلی ھـــه م ر لـــهھـــه. رکردنـــهســـهچ
چنـت، ـدهف ھـهچخـه نـگ بـهوخـۆ تـهخۆشی، ڕاستهنداقۆناغه

ــ ھــاتووهردهبــه ــای ل ــوه ، کــهوام ت ــێ داوه کۆکی و  خــونی ف
مــوو ڵ ھــهگــهم لــه، بــهواوی بھیــوا بــووه تــهبــهنــدک جــار ھــه
ر و ئۆلگـا کنیپـه نیـایی و دووری لـهتهستکردن بهھخۆشی ونه

ــــهوهمۆســــکۆ و شــــانۆکانه ــــه، ب ــــه شــــکی زۆری ل ــــهرھــــهب  م
یاتــــا و بــــواری چیــــرۆک یــــان شــــانۆ، لــــهکــــانی، چ لــــهورهگــــه

ف  چخـهمـی یاتـا بـۆردهسـه. ی کـریم نووسـیوهدوورگهنیمچه
چیرۆکی  له بت، جگهم دهرھهبهند و پ لهمهوهکاتکی زۆر ده

سـ ''ی شـانۆنامه ر بـۆ نموونـه، ھـه١٨٩٩'' یکهگهخانم و سه''
  .یاتا نووسیونی له١٩٠٣'' باخی گالس'' و ١٩٠٠'' خوشک
رگــای ف ده چخــه١٩٠٤د ســاڵ، ھــاوینی ســای ســهر لــه بـه

ری ھاوڕێ و دۆسـت و ڵ ئۆلگا کنیپهگه و لهخاتی دادهکهماه
  .ڕێونهکهمانیا دهو ئهرهخزان، به

ی تیـــیش بــــۆ ناوچــــهتایبــــهو بــــه شـــتهو گــــه ھۆکـــاری ئــــه
رگیـز ف ھـهم چخـه، بهرکردن بووهسه، بۆ چاره''شوارزواد''

ممـووزدا، لوێ ی تـهپـازدهبۆ یاتا و لـه وهڕتهجارکی تر ناگه
  .کات دوایی دهکۆچی

ــــه ــــه ئۆلگــــا کنیپ ــــره ر ل ــــهوهبی ــــهریی ــــدا ب ــــهم شــــوهکانی  ی
و کــی شــهعــات یــهســه: "وهگتــهف دهرگــی چخــهمســاتکانی

ندروسـتیی بـاش روونـی و تـهسـتا، بـاری دهو ھـهخـهف لهچخه



 

ــه ــهن ــوو، ھ ــهناســهب ــک، پزیــشکک دوای ســه. درادهی بــۆ ن عات
پـشتکی ڕـک و ر پـ و بـهسـهسـتایههئنتـوان ھـ. جـیـشته گه
ــهنگکــی بــهده ــهرز و ڕوون و ئاشــکرا، ب : مــانی گــوتیزمــانی ئ
مپانیـام شـه) زانـیدهمانیی باش نـهئنتوان زمانی ئه ندهرچهھه(

نتوان ئه. مپانیای بۆ بنمرمانی پ دام شهفه کهپزیشکه. وتده
کـی پـ ڕوویـهیوانـی، بـهباشی ترگرتم، به ی ل وهکهرداخهپه
مپانیام شه مژهزۆر له'': ڕووی تکردم و گوتیوهنهخهردهزهله
بــ ، بــهوهی خــواردهمپانیاکــهشــه رداخــهپــه'' .وهتــهخــواردووهنــه

واوی فریـای تـه پیـدا ڕاکـشا و مـن بـهر الی چـهسـهو به جووه
یـــدا کــهجگـــهر ســه، خـــۆم بــهوهالیــهم وتـــم ڕابــککــهئوە نــه

ــ کــرد، بــه وهشــۆڕکرده ی ناســهو چیتــر ھــهم ئــهو ھــاوارم ل
  ''.وتوی لکهک منداک خهر وهدا و ھهدهنه

  
  
  



 

  : کانراوزهپه
ی دوورگـهکانی نیمچهگرنگ و ڕازاوه شاره له ککه یاتا یه-١

مـی ردهسـه لـه م شـارهئه. شریای ڕهر دهسه وتهکهو ده'' کریم''
ی وانـهشـتوگوزار و حـهی گـهشت و جگـهھهتدا بهکتیی سۆڤیهیه

ــــه ــــستی دهئ ــــارتی کۆمۆنی ــــدامانی پ ــــهســــهن ــــداری ئ ــــهت و  وکات
کتیـــــی ی یــــهوهشـــــاندنهــــوهدوای ھـــــه. کانیـــــان بــــووهخزانــــه
کـی ڕووسـیا و جیھـانیش بۆ خه م شارهرگاکانی ئهدەتیش،سۆڤیه

 وتـهکـهده ی کـریم ئـستادوورگهتا و نیمچهشاری یا. وهکرتهده
  .ژیسی تدا دهزار کهد ھهی سهو نزیکه وتی ئۆکرایناوه

ســ ''ی ی شــانۆنامهکــهکییــهرهســه رهکتــهســ کــاره ر ھــه-٢
سـتی دهشارکی بچووکی دووره له شا و ئیرینائۆلگا، ما'' خوشک

بیـنن و ده مۆسـکۆوه ن بـهوخـه میـشهم ھـهژین، بـهڕووسیادا ده
  .بۆ مۆسکۆ وهڕنهڕۆژان بگهن ڕۆژک لهو ھیوایهبه

وام ردهی پــنج ســادا، بــهمـاوهر لــهف و ئۆلگــا کنیپــه چخـه-٣
کی قووی کانیش گفتوگۆیه، نامهک نووسیوهیان بۆ یهنامه ڕۆژانه

مــــوو وردەکــــارییکیوە، ب ھمــــوو ھــــه ، بــــهژیــــانی ڕۆژانــــه
م کـۆی ئـه. خۆ گرته، دهوهکهموو دژوارییهھه ، بهوهکیهرییهساکا
خۆشـت بـوم و ''نـاوی تدا و بـهی تایبهورهرگکی گهبهو له نامانه

ــه'' _ !بنووســه ــاوهگۆڕینــهنام ــوان ئ خــۆف و ئۆلگــا ی ننتــوان چ
ـــه١٩٠٤-١٨٩٩ر کنیپـــه ـــو ١٩٩٩زمـــانی ســـودی و ســـای دا ب  ب
 .وهتهکراوه
و '' یکهگهخانم و سه''چیرۆکی '' قیالل تهجه ''١٩٧٩سای -٤
 کــردووه وهڕووســییه فــی لــهچیرۆککــی تــری چخــهنــد کورتــهچــه
 .سلمانی چاپ کراوهڕین لهی ڕاپهچاپخانهکوردی و لهبه

بـــت واو دهی تـــهکـــهف خـــانووهچخـــه ، کـــه١٨٩٩ســـای -٥
ی د سـاهدایکبـوونی سـه یـادی لـهمـان سـادا ھهناوی، له چتهدەو



 

، یــهورهگــه و شــاعیرهف بــۆ ڕزلنــان لــهبــت، چخــهده) پۆشــکین(
 .ڕونتیدا دهکهباخچه باخ لهگوهد س

 وهتــــهکـــراوهیاتـــا نـــه ف دـــی بـــهچخـــه نـــدهرچـــه ھـــه-٦ 
یــــشدا وهڵ ئـــهگـــهم لـــهدا بـــژی، بـــهم شـــارهلـــه یویـــستووهنو

تی و ڕامیـاریی یهژیانی کۆمهله بووهرچاوی ھهبه کیھاریکاریی
ی وهزرانــدن و کردنــهپــشتگیریی دامــه دا، بــۆ نموونــهم شــارهئــه
کــی یــهو کتبخانــه یــی کچــانی کــردووهی ئامــادهقوتابخانــهم کیــه

نـاوی بـه  یـهو کتبخانـهئستا ئـه. وهتهکردووه کهگشتیی بۆ شاره
 .اوهناونر وهه-فچخه
 .زمانی ڕووسیبه یهکهقامه ناو و ناونیشانی شه-٧
ی ی بـــۆ مـــاوهکــهف، خوشـــکه دوای کــۆچی دوایـــی چخــه-٨

ک ویـش دوای یـهر ئـه، ھهدا ژیاوهو خانووهشت ساڵ لهنجاوھهپه
شـونکی  بـه ی کـردووهکـهفدا، خـانووهر مردنی چخهسهساڵ به

ف ی چخـهکـهخوشـکه. ندانی بکهرسه کی توانیویانهگشتی و خه
و رشـتیی ئـهرپـه سـاڵ سـهیی سـو بۆ مـاوه  مردووه١٩٥٧سای 

ــهمــۆزه خــانووه ــهی کــردووهیــهخان ــهم دواتــر ده، ب ســتی ت دهو
  .کی گشتییهخانهمۆزه تییهدا و کردوویهکهر خانووهسهبه گرتووه

ر و نووسهی )گورۆڤ(ی باسی کهگه چیرۆکی خانم و سه-٩
و  ندییـهنـی مامنـاوهمهگورۆڤ ته. کاتده) رگڤنهئاننا سه(خاتوو 

بـه  م دوانـهئـه. م شووی کردووه، بهنجه، ئاننایش گهژنی ھناوه
بیـنن و کتـری دهشاری یاتـا یـهکی ھاویندا، لهیهئواره وت لهڕکه
. بـــتنوانیانـــدا دروســـت دهویـــستی لـــهکـــی خۆشـــهندییـــهپـــوه

، ئاننـــا یـــهرئــشهســـهنجـــام و پـــ لــهیـــان بئــهکــهویـــستییهخۆشــه
ی و گورۆڤیش بۆ مۆسکۆ، کهبۆ الی مرده وهڕتهدەگرگڤنهسه
 .بیننکتری دهیه وهدزییهجار بهم جاربهبه

ی مـانگی ١٢ بـۆ ٤نـوان ڕۆژانـی دا و لـهم کۆشکهر له ھه-١٠
ــهوه رۆکســهدا، شرشــلی ١٩٤٥شــوباتی ســای  ــا، زیرانــی ب ریتانی



 

کتیـی ی یـهرکـردهریکـا و سـتالینی سـهمـهرۆکـی ئـهڕۆزفدی سه
ــی مــی جیھــانی و کــهنگــی دووهکــانی جــهدوا ڕۆژهســۆڤت، لــه وتن

نـوێ رلـهش دەکن و سـهنوان خۆیاندا دابـهورووپا لهردا، ئهھیتله
مـژوودا  لـهیـشیـهتننامـهو ڕککـهئـه. ی جیھان دەکـشنوەخشهنه
  .وتنی یاتا ناسراوهڕیککهبه

ــــه-١١ ــــشدا و وه ل ــــهم سردەمی ــــهوهک یادکردن ــــهی و کــــی ئ
پریلدا، نوان مانگی مارت و ئهموو ساک له، ھهرییهھونهڕووداوه

 .کرتف ساز دهیی بۆ چخهوهتهشاری یاتا فستیڤاکی نونهله
 شـارۆچکه بچووکی لـهکی  خانوویه١٩٠٠سای  ف چخه-١٢

پـاپۆڕ و بـه ئـستا کـهخانووه. کیوه'' گۆرزۆڤ''واری ھهو ھاوینه
ر سـهنـت و بـهخایـهعـات دهک سـهیه ی شاری یاتاوهرگهناوجهله

م ر ئــهف، ئۆگـا کنیپــهدوای مردنــی چخــه. یـهوهکــهی چیایــهلوتکـه
دنـی ھاوینـان بـۆ ربرسـهو کاتبـه وهوانـهی حـهک جگـهوه خانووه

ســای لـه وهرهدوای مردنـی ئۆگـا کنیپـهلــه. ھنـتکـار دهخـۆی بـه
مــوو ڕۆژــک و ھــهخانــهب مــۆزه یــش بــووهم خــانووهدا، ئــه١٩٥٩

ی وهر ئهبهله. یهکراوه وتی ئوارهتا حه وهیانییهعات نۆی بهسهله
، ســیوهدا نووم خــانووهی لــه''ســ خوشــک''ی ف شــانۆنامهچخــه

ـــــواره ـــــانی دهدی ـــــهوهرهک ـــــوانی ژوورهی ھ ـــــهی ف و ی چخـــــهک
ندامانی شـانۆی ی ستانیسالڤسکی، ئهڤیش، ونهئه به کهخانهمۆزه
ــه ــهھون ــدکی گــهریــی مۆســکۆ، ون ــهی مایرھۆ ــج و دیم ــهن ــانی ن ک

 .وهتهڕازاوه'' س خوشک''و نمایشی  شانۆنامه
، وهکۆکردنـــه  پـــارهوڵ وف دوای دوو ســـاڵ ھـــه چخـــه-١٣

ی کــی ڕازاوهیــهتــی و جگــهکــی تایبــهیــهخۆشــخانهتــی نــهتوانیویــه
ــهســهچــاره ــۆ ئ ــردن ب ــهرک ــاون، خۆشــهو ن  ســیالوییانی لوێ ژی

م بــۆ ، بــهخــۆش بــووهنــد خــۆی زۆر نــهرچــهھــه. دروســت بکــات
      .وهتهماوهدا نهم شونهرکردن لهسهچاره
  



 

    
  

   و بنووسخۆشت بوم
  نامی خۆشویستیی نوان 

  ئنتوان چخف و ئۆگا کنیپر
  
  

 و ئۆگا کنیپر ١٩٠٤-١٨٦٠بۆ یکم جار ئنتوان چخف 
، ل یکــــک ل ١٨٩٨ نــــۆی مــــانگی نــــۆی ســــای ١٩٥٩-١٨٦٨

ل شانۆی ھونری مۆسـکۆ، ) نورەس(پرۆڤکانی شانۆنامی 
  . ک ھندە نبوو دامزرابوو، یکتری دەبینن

ئۆگا کنیپر تمنی بیستونۆ ساڵ و ل سرەتاکانی ژیـانی 
 ـــک لکشــت ســـاڵ و ینـــی سیوھمفـــیش تخریــدا، چھون

ــت ی ڕووســیا، دەبو دەمــانی ئ چــخف . نووســرە گورەک
بر لوەی ل پانزەی ھمان مانگـدا برەو یاتـا سـفر بکـات، 

ی )تــــــسار فیــــــۆدۆر(دوو پــــــرۆڤی نورەس و پرۆڤیکــــــی 
  . یش دەبینت-تۆلستۆی

چــــخف لبر بــــاری تندروســــتيی ب زســــتانان ل یاتــــا 
ــــــدا، ک مــــــانگی دەی ســــــای . دەژیــــــا ــــــۆ ١٨٩٨ل نامیکی  ب

ی ھـــــاوڕی نووســـــیوە، باســـــی ئو برکوتـــــن )ســـــوڤۆرین(
ڕاستوخۆیی لگڵ ئۆگا کنیپر و ئو شـانۆ نـویی، چنـد 

 ل مۆسکۆوە سفر بر لوەی. (پرۆڤیکیان دەبینت، دەکات
م بینـی، خۆشـحای کـردم، -بکم، پرۆڤیکی فودۆر ئیۆنـۆڤیچ

بو تـــۆن زیـــرەک سرســـام بـــووم، ئوەی بینـــیم ھـــونرکی 
ــــشکی  وە زاخــــاوی مر شــــانۆکســــل ــــوو، ک ڕاســــتقین ب

، ھرچنــــدە ھــــیچ بھرەیکــــی گورەی ئوتــــۆیش وهدامـــهده



 

ــی ــان ندەبین ــا. لســر شــانۆک دەوری ــپر (ئیرین ــا کنی ب ) ئۆگ
بۆچوونی من زۆر جوان و بشکۆ بوو؛ دەنگی، ڕەنگی، ڕۆحی، 
ـــووت  ـــۆ ق ـــی ب ـــاو تف ـــات پی ـــووکی، ک وا دەک ڕاســـتگۆیی ق

ــت دربــوو، گودیونــۆف و سیۆســکی . نــودۆر زۆر بــاش نف
ئیرینــا ل ھموویــان باشــتر . بــاش بــوون، پیرەمــرد نایــاب بــوو

، ئوە عاشقی ئم ئیرینای ئگر من ل مۆسکۆ بمایتوە. بوو
  ).دەبووم

ھرچندە چخف ھسـت ب تـرپی دـی خـۆی بـۆ ئرینـا 
دەکات، بم تا مانگی چواری سای داھاتوو، چخف و ئۆگـا 
ــنوە، لم  کنیــپر ئو بوارەیــان بــۆ نارەخــستوە یکتــری ببین

 ری مۆسکۆ، لیشدا، شانۆی ھونی مانگی دوانزەی ١٧ماوەی
دا، نورەس ب ســــرکوتنکی گورەوە نمــــایش ١٨٩٨ســــای 
ــــسکی ل یاداشــــتکانیدا . دەکن ــــونریم(ستانیسالڤ ــــانی ھ ) ژی

. شــانۆ تازەکمــان لدایــک بــوو: (ســبارەت بم نمایــش دەــت
ئم نمایش بۆ چخف و مـژووی شـانۆ مانـایکی تایبتمنـد 
لخۆ دەگرت، بب ئم سرکوتن، بب ھـیچ گومانـک دوو 

ەقکی تری چـخف، سـ خوشـک و بـاخی گـالس ب ھـیچ د
یـش ندەبـووە -بگومان چخف). شوەیک لدایک ندەبوون

ـــدە گرنگـــی شـــانۆی ھـــونری مۆســـکۆ و  ناوەنـــدگرایکی ھن
  .شانۆی ھاوچرخی جیھانیش

ــت،  ورە دەبروەردا گرپــون ــپر ل خزانکــی ھ ــا کنی ئۆگ
گـۆرانی بـووە، بـراکی دایکی گۆرانیبژ و مامۆسـتای دەنـگ و 

دا ل )نورەس(ل نمایـشکی . مۆسـیقاژەن و خۆیـشی ئکـتر
شانۆی ھونری مۆسکۆ، ڕۆـی ئرکادینـا دەبینـت، ھرچنـدە 
ئو زۆر گنج بووە بـۆ ئو ڕۆ، بم سـرکوتنکی گورە 

ــانی . بدەســت دەھنــت ــپر، دواتــر ل ھمــوو دەقک ئۆگــا کنی



 

انۆی ھــونری مۆســکۆ نمــایش تــری چــخف، ک لســر شــ
  . کراون، ڕۆی سرەکيی بینیوە

ــات مۆســکۆ،  چــخف ب ســردانکی چــاوەڕواننکراو دەگ
زیــاتر ل ئۆگــا کنیــپر نزیــک دەبــتوە و ل ســرەتای مــانگی 
پنجیــشدا، شــانۆی ھــونری مۆســکۆ، ھرچنــدە ڕپورتــواری 

ف شانۆکیان کۆتایی پـ ھـاتبوو، نورەس ب تنھـا بـۆ چـخ
نمایشکی تایبتمنـد، لسـر شـانۆیکی ڕووت . نمایش دەکن

و بب ھیچ جۆرە کالوسک، چخف زۆر ل نمایـشک ڕازی 
و ) تریگــۆرین(نابـت، بتــایبتییش ل ستانیسالڤـسکی ل ڕۆــی 

ــــــی  ڕۆ ــــــا(ڕۆکــــــسانۆڤا ل ــــــت، ھر لم )نین ــــــاڕازی دەب دا ن
گیــــراوە، ک ناوبــــانگب ــــنو وشــــیدا ئردانس ف لخچــــ 

ــــشی  ــــانی نمای ــــشتووە و ) نورەس(ناوەڕاســــتی ئکترەک دانی
دواتـر ئۆگـا کنیـپر ل نامیکیـدا . دەقکیـان بـۆ دەخـونتوە

ـــــۆی دەنووســـــت  ـــــ (دنوایـــــی چخـــــوف دەکـــــات و ب دون
ی ئازیزمـــان خـــست ســـر شـــانۆ، ب خۆشـــحاییوە "نورەس"

بــاش بــوون، نوانــدنکان (...) شــانۆک پــ بــوو . نمایــشمان کــرد
دەت ڕۆی من ھرگیز وا چاک نبووە، ئو " ستانیسالڤسکی"

 ی کنستا باشترە"تریگۆرین"دیمئ ،ن . ی تیایم دیمکی ل
تووڕە دەبم و ب پرۆشوە جووکانم بجـ . زۆر ڕازی نیم

" رکـسانڤا"نووسری ئازیز لم الینوە دنیـا بـن، دەـن . دنم
 وەستانکانی چاک ئنجامداوە، بـۆی زۆر باش بووە، شونی

پـی گـوتم تکـای بیـنران ب حـاتکی " مایرھۆـد"نکردووە، 
پردەی سـیم ئاسـایی بینرانـی . جیاجیاوە گویان ل دەگرت

زۆر خمبـــار کـــرد و پردەی چـــوارەم زیـــاتر چـــژی دانـــ و 
  ).ورووژاندنی



 

ــا  ــۆ ئۆگ ــام ب ــانگی شــش چــخف یکم ن ل شــانزەی م
نــامیکی کــورتی توســئامز و پرســیاری . نیــپر دەنووســتک

توە ووهل بیــــر چــــ) نووســــرەکی(ئوە دەکــــات، ک ئۆگــــا 
نووســـر ل یـــاد کـــراوە، چنـــدە ببزەییـــت، چنـــد دەقیـــت، (

یویان ھموو سـرە . ھل ،ـی تـازەی تیـا نیـیوارە ھـیچ ھئ
، ) ناگرـتھیچ مـشک نافـت، ھـیچ، تنـانت جوانگـایش گـاز

ڕۆژی دوایی نامیکی تر دەنووست و لو تۆن گاتئـامز و 
: توسائاسایوە دووردەکوتوە و بۆ یکم جار دەنووست

)ـوە دوا الپـت، ئوەم خـۆش دەوـوە ڕمن ئەی ژیـانی مـنن، ئ
دوای ھفـــتیک ب ). گورەتــرین ئکـــتری وتــی ڕووســـیان

نوەکیـــان، ک پـــنج ســـاڵ وەمکی ئۆگـــا کنیـــپر نامگۆڕی
دەخاینـــت دەســـت پـــ دەکـــات، ل نامکـــانی چـــخف تنھـــا 

  . چوارسد و پنجایان ل فوتان ڕزگار کراون
نامگۆڕینوەی نـوان چـخف و ئۆگـا کنیـپر، بو شـوە 
 وەی، کــۆ ئ ــتوە ب ڕــشتی دەگ ــراوان، ب شــوەیکی گ برف

رگیرییان، ب جیـا زۆربی پیوەندییکیان و دواتریش ھاوسـ
ـــان ـــرییوە دەژی چـــخف لبر نخۆشـــی ل : و دوور ل یکت

یاتــا و ئۆگــا کنیــپریش ل مۆســکۆ، وەکــو ئکــتر ل شــانۆی 
بگومـان پـکوە دەژیـان، بم . ھونری مۆسکۆ کاری دەکرد

ل مــــاوەی کــــورت کورتــــدا، بتــــایبتی ب ھاوینــــان، ھنــــدک 
و ئـامازی  م تنھـا ڕگـهنـا. جاریش چخف دەھـات مۆسـکۆ

پوەنــدی و پکوەژیانیــان، ھروەھــا دیــالۆگکی بردەوامــیش، 
لم نامـاندا، ب وردی ژیـانی . لسر ھمـوو ئاسـتکان، بـووە

ـــپر خـــراوەت ڕوو؛ ســـرەتای /ھاوبشـــی چـــخف ـــا کنی ئۆگ
پوەنــــدییکیان، دەرکوتنــــی ھســــت و ســــۆزەکانیان، یکم 

ــــان، گشــــت بر ــــا، نامکانی ــــۆ یات ــــپر ب ــــا کنی ــــیکی ئۆگ ای



 

. قووبوونوەی خۆشویستی و دواتریش ھاوسرگیرییکیان
نام ف لخی کـــیـــهچــــــت١٩٠٤ی ســـاوە : (یـــدا دەـــت ئدەب

  ).بزانیت، من بب نامکانی تۆ ناتوانم بژیم
ــایزی ســای   دەســت دەکــات ب نووســینی ١٩٩٠چــخف پ

 ب شـــــک ل ، ل دووتـــــوی نامکانیـــــشوە،)ســـــ خوشـــــک(
ــارەی . (پرۆســی نووســینی ئم دەقمــان بــۆ دەردەکوــت لب

شانۆنامکوە دەبت بم، ک زوو یان درەنگ تواوی دەکم، 
 ــت، وەلــ ردا بمبــۆڤ ــۆبر یــان ن ــگ ل ســپتمبر، ئۆکت ڕەن
میموون ئازیزەکم، تواوکردنی بۆ ئم وەرزەی شانۆ ھشتا 

منوە بیـارکی پـچوان ھبـت، ناتوانم ھیچ بم، ڕەنگ الی 
ـــــستا  روەک ئـــــت و ھبواو نت یوانم لکوەی یر ئبل

خــۆش بکــات، دووەمــیش  لســر مــزەکم ڕاکــشابت و جگــه
چـوار ڕۆـی زۆر ! دەبت خۆم ل کاتی پرۆڤکردنـدا ئامـادە بـم

گرنگـــی ژن، چـــوار ژنـــی گنجـــی ڕوونـــاکبیر، لگڵ ھمــــوو 
، بم نـاتوانم "ستانیسالڤـسکی"ھۆشـی ڕزکمدا بـۆ ھسـت و 

دەبــت خــۆم نــیمچ چــاودرییکی پــرۆڤکی . بیــدەم دەســتی
  (...).) بکم 

چــخف ل مــانگی دەی ھمــان ســادا، ب دەقکیوە دــت 
بۆ مۆسکۆ، ب ئامادەبوونی خۆی ل شـانۆی ھـونری مۆسـکۆ 

 دوو مانگ ل مۆسـکۆ دەمنـتوە، ل نـزیکوە. دەخوندرتوە
لگڵ ستانیسالڤسکی و نمیرۆڤیچ و ئندامکانی تری شـانۆی 
 شـــــداريی گفتوگـــــۆ و پرۆســـــری مۆســـــکۆ دەژی، بـــــون ھ
ھونرییکیـــان دەکـــات و ل نزیکیـــشوە، ل مـــاوەی ئو دوو 

ل سرەتای مانگی دوانزەدا . مانگدا لگڵ ئۆگا کنیپر دەژی
و ل فڕەنــــسا دەکوــــت ڕێ و ھمــــو) نــــیس(برەو شــــاری 

ــدا . زســتانک لوێ بســر دەبــات لم ســفرەیدا ب دەقکی



 

ـــدک گۆڕانکـــاريی تیـــا دەکـــات و ب تواویـــش  دەچـــتوە، ھن
پاکنووســی دەکـــات، ل ھمــان کاتـــدا ل مۆســکۆ پـــرۆڤی تیـــا 

چخف ل وەمی نامیکی ئۆگا کنیپردا، سـبارەت . دەکن
ســ "اســی ھــیچ نبــت ب: (دەــت) ســ خوشــک(ب پرۆڤکـانی 

کخوشک"ی . م بۆ بکیت، یان لت شتی بۆ زیاد بکئایا دەکر
 ل ،وانم؟ بــوە؟ تــۆ بــاش دەور دەبینیــت ئــازیزەکیــتم بکک
ھــیچ کــام ل پردەکانــدا خــۆت وا پیــشان مدە، ک خمباریــت، 

بمگـــین مم غب ،ناوەوەیانـــدا . تـــووڕە ب ی لســـانو کئ
بــکن و ل بیرکــردنوەدا بـــزر خمبــارن، نــاتوانن قــس بـــاش 

زۆر جار لسر شانۆ، ک خکی قـس دەکن، تـۆ خم . دەبن
تدەگیت؟ بگومان تدەگیت، چونک تۆ زیرەکیـت . داتدەگرت

 (.(...)  
ــــــــه ــــــــخف ل ڕگ ــــــــا کنیــــــــپر و چ ی نامکــــــــانی ئۆگ

ــــــسکی ــــــرۆڤ و -ستانیسالڤ ــــــاداری ڕەوشــــــی پ ــــــشوە، ئاگ ی
ـــووە، ل ز ـــووە و خونـــدنوەی دەقک ب ـــارام ب ۆر ڕووەوە نائ

ل وەمی یکـک . زۆر جار ھستی کردووە، ل دەقک ناگن
چيـــی " ســـ خوشـــکک: ("ل نامکـــانی ئۆگـــا کنیـــپردا دەـــت

بسـرھات؟ ل نامکانتــدا وا دەردەکوـت، ک ھمووتــان ھر 
ل فـــــــشتان داوە، دەنگدەنـــــــگ ل پردەی ســـــــیمدا؟ بـــــــۆ 

موویان دوور و ل دەرەوەی شانۆک دەنگدەنگ؟ دەنگکان ھ
و لســرخۆن، بم لســر شــانۆک ھموویــان خواــوون و 
وەنوز دەدەن، ئگر پردەی ســــیم خــــراپ بــــکن ھمــــوو 
 ـــشنام ـــت و لم ســـرەتای کـــاری نمای خـــراپ دەب کـــش نمای

ــن ــنن و ل شــانۆم وەدەردەن ــاوم دەزڕ ــا ). نووســینمدا ن ئۆگ
 ر لخوشک(کنیپ س(ی دا ڕۆ)ت) ماشادەبین .  



 

بـۆ یکم جـار ل شـانۆی ھـونری مۆسـکۆ، ) س خوشک(
دا نمایش دەکرت، ھاوکـات ١٩٠١ل کۆتایی مانگی یکی سای 

ی ئیتالیــــــاوە دەگڕــــــتوە، ئو نــــــام و چــــــخف ل ڕگــــــه
تلگرافانی ب بۆنی سـرکوتنی نمایـشکوە بـۆی دەنـرن، 

ــــا ــــخف دەگ ــــۆی چ ــــاگن دەســــتی، ب ت ئو بــــوایی، ک ن
ــانگی  ــانزەی م ــاوە، ل پ ــشک ســرکوتنی بدەســت نھن نمای
دوودا دەگــــاتوە یاتــــا، ئوســــا ھواــــی ســــرکوتنی دەق و 

  . نمایشکی بدەست دەگات
ـــدییکی  ـــپر ل پوەن ـــا کنی ـــست لگڵ ئۆگ چـــخف دەیوی
کراوەدا بژی، حزی ب ھاوسـرگیری و زەماوەنـد ندەکـرد و 

ــوو ــیوە، ئۆگــا ب ھم  شــوەیک خــۆی لو مســالن دەدزی
ـــــــانی  ـــــــست ژی ـــــــوو، ئو دەیوی کنیـــــــپریش بم ڕازی ندەب

ەیزانـــی چـــخف پزیـــشک بـــوو، د. ھاوســـرگیری پـــک بھـــنن
، لوەوبر پوەنـدییکی نمـاوە ل ژیاندا نخۆش و ھندەیشی

زۆری ب ئافرەتی ترەوە ھبووە و ھرگیز نیویستووە ژیانی 
ری پـــک بھنـــت، بم ل ئنجامـــدا ب داواکـــاریی ھاوســـرگی

ـــستوپنجی  ـــت و ل بی ـــل دەب ـــپر قای بردەوامکی ئۆگـــا کنی
دا ژیـانی ھاوسـرگیری و خزانکـی ١٩٠١مانگی پنجـی سـای 

چــخف ھروەک جــاران ب تنھــا ل . پرتوازە پــک دەھــنن
  . یاتا دەژی و ئۆگا کنیپریش ل مۆسکۆ

ا کنیپر ل نامکانیدا ئاماژە بـۆ ئوە دەکـات، زۆر جار ئۆگ
ــایبتی ک چــخف  ــژدان دەکــات، بت ــازاری وی ک ھســت ب ئ
نخۆشــ و ئو لوێ نیــی و ناتوانــت یــارمتيی بــدات، بم 
ــا و  چــخف ســوورە لســر ئو جــۆرەی ژیانیــان؛ ئو ل یات

ان  کش و قیرانکانی١٩٠٢سای . ئۆگا کنیپریش ل مۆسکۆ
قـووتر دەبــتوە، تندروســتيی چـخف خراپتــر دەبــت، ئۆگــا 



 

کنیپریش لم سادا منداکی لبار دەچت، ک دەشبت ھۆی 
ھوکــــردن و نخۆشــــی و ڕەوشــــکی گــــران و نــــاخۆش بــــۆ 

ھـــاوینی ئم ســــا، میــــوانی . ھردووکیـــان دروســــت دەکــــات
وە ستانیسالڤسکی، ل خانووە ھاوینکی، ل دەرەوەی مۆسکۆ

دەبن، لم شوندا کاتکی خـۆش بسـر دەبن و سـرلنوێ 
ل چیرۆکــی عیـــشقی یکــدا دەژیـــن، ھر لم شــون چـــخف 

  . ل ھزریدا چکرە دەکات) باخی گالس(دەقی 
چـــخف پـــایزی ھمـــان ســـاڵ، ل یاتـــا دەژی و خریکـــی 

دەبــت، ئۆگــا کنیــپریش ل شــانۆی ) بــاخی گــالس(نووســینی 
ۆ دەکوتوە کـار و ڕپۆرتـوارکی تـر دەسـت ھونری مۆسک
ــا دەبــن، ل مــانگی ١٩٠٣ھــاوینی . پــ دەکــاتوە  پــکوە ل یات

تواو دەکــات و ل ناوەڕاســتی مــانگی ) بــاخی گــالس(یــشدا ۆن
 ل ری مۆســـــــکۆ، کـــــــۆ شـــــــانۆی ھـــــــون ـــــــت ب ردەدا دەین

چـخف ل . چاوەڕوانییکی بپایانی ئو باخی گالسـدا دەبـن
:  دوانــزەی ئۆکتــۆبردا، بــۆ ئۆگــا کنیــپر دەنووســتنــامیکی

) کئارامگرمـان قبـووڵ بکـات، نمایـشنام ر خـودا بماینپ باش
وپــان ئ ی ل ڕتواو بــوو، بڕاســتی تواو بــووە و ســبین ی

ـــدک ســـرنج و ی١٤ ـــۆ مۆســـکۆ، ھن ـــرم ب ردا دەینـــۆب  ئۆکت
ای زۆر ئگر گــۆڕانکی بووــت الم و. تبینيــی لگــدا دەنــرم

نیی، خراپترین شت لم نمایشنامیدا ئوەی، ک من یکژەمی 
و ب وەستان نمنووسیوە، بکو مـاوەیکی زۆری ویـست تـا 

بــزانم . تواو بـوو، ھر ئمیـش ڕەنــگ کمـک بــزارکر بـت
چــخف ل مــانگی دوانــزەدا دــت بــۆ مۆســکۆ و ). چــی دەبــت

ل حڤـدەی مـانگی ) السباخی گ. (بشداريی پرۆڤکان دەکات
دا نمــایش دەکرــت و ل ھمــان کاتــدا یــادی ١٩٠٤یکــی ســای 

  . بیستوپنج سای چخف، وەکو نووسر دەکرتوە



 

ـــپر لســـر  ـــوان چـــخف و ئۆگـــا کنی وەی نگۆڕینـــام ن
ــانی ڕۆژان ب ھمــوو  ــوو ئاســتکان بردەوام دەبــت، ژی ھم

ە لخۆ دەگرت؛ باری ساکارییکیوە، ب ھموو دژوارییکیو
 ــدیی ــان، پوەن ــی شــانۆ، پکوەژی تندروســتيی چــخف، ڕەوت
کۆمیتییکان، ئدەب و ڕەخنی ئدەبی، ھاوکات قۆنـاغکی 
گرنگی شانۆی ھونری مۆسکۆ، ک بشـکی گرنگـی مـژووی 

ــه ــاندا جگ ــانیی، لم نام ــشــانۆی جیھ ــان ب ــان . توەووهی نامک
ی باسی پقوو ندە بر و چی ھـونکانی خۆیان و ڕۆوەندیی

ــاتوگپ  ــدە و گ ــ ل خن ــدەیش الینکــی پ شــانۆ دەکن، ھن
ـــار ب تـــۆنکی کۆمیـــدی و  ـــۆ دەگـــرن و چـــخف زۆر ج لخ

ــــانکی تنزئاســــا دەنووســــت ــــدک جــــار پرســــیار و . زم ھن
وەمکـــان ل ســـاکاریدا قـــووڵ دەبـــنوە و دەبـــن ڕامــــانکی 

ــان و ــوون و ژی ــۆ ب ــوونفــرەمودا ب ــپر ل .  پکوەب ــا کنی ئۆگ
اوکیکی بھودەدا بۆ ڕدا، ل ئنجامی د١٩٠٤نامیکی سای 

ئــازیزەکم ئنتــوان، مانــای ژیــان چیــی؟ : (چــخف دەنووســت
ھســت ب پژارەیکــی . مــن ھــیچ تنــاگم، ھســت دەکم گــلم

وەیر شـــانســـکی گـــرانم بم و وا دەزانـــم بـــارگـــران دەک (
ــش ل -چــخف ــتی ســاکاری دە ــدا، ب ــت پرســیوم : (وەم ل

گـــزەر چیـــی؟ گـــزەر : ژیـــان چیـــی؟ وەک ئوە وای بپرســـیت
گــــزەرە، ئمیــــش ھمــــوو شــــتک ســــبارەت ب گزەرــــک 

بم شانۆ ھردەم ڕۆکی گورەی ناوەندگیری لم ). بیزانین
ناماندا ھی، ئمیش شتکی ئاسایی، ئۆگا کنیپر ل ھمـوو 

امکانی چخفــدا ڕۆــی ســرەکيی بینیــوە، ئۆگــا کنیــپر شـانۆن
تاک کسـک بـووە، ک چـخف گفتوگـۆی سـبارەت ب شـانۆ 
 ک بـووە، بسـنھـا کر تگا کنیـپروەھا ئۆڵ کردووە، ھگل
بردەوامــی چــی لنــو پرۆڤکــانی شــانۆی ھــونری مۆســکۆدا 



 

ــــاس کــــردووە ــــی ب چــــخف باســــی . ڕووی داوە، بــــۆ چخف
ـــای کارەکت ـــۆ ئاســـت و توان ـــاژە ب رەکـــانی خـــۆی دەکـــات، ئام

ھنــــــدک ل ئکترەکــــــان دەکــــــات، زۆر جــــــار ڕۆکانیــــــان 
ھر لم . ھدەســـنگنت و ڕەخـــنی تونـــدیان لـــ دەگرـــت

نامـــــــاندا ســـــــرەتاکانی ئو نـــــــاکۆکیی قـــــــووی نــــــــوان 
مـان بـۆ دەردەکوـت، چـخف و -ستانیسالڤسکی و نمیرۆڤیچ

ریش الیـــپ ـــرۆڤیچ دەگـــرنئۆگـــا کنی ـــی نمی ـــدنوەکانی . ن خون
ستانیسالڤـــــسکی بـــــۆ شـــــانۆنامکانی چـــــخف و چـــــۆنیتيی 
ــشیکی گورە  کــان، ککردنی ڕۆســترجکردن و بمــام
 ف لخک و چــــالی ــــوان ستانیسالڤــــسکی، نمیــــرۆڤیچ لنل

ئم نــــاکۆکیی ب تواوی ل . الیکـــی تـــرەوە دروســـت دەکن
ەردەکوـــــــت؛ چـــــــخف و دا د)بـــــــاخی گـــــــالس(نمایـــــــشی 

ستانیسالڤـــسکی ل دوو دیـــدی تواو جیـــاوازەوە ســـیری ئم 
ــان کــردووە، چــخف ل یکــک ل نامکانیــشیدا، ک بــۆ  دەقی

دیمنــک، ک لســر شــانۆ (ئۆگــا کنیــپری نووســیوە، دەــت 
 ـوە چـل دەقـیقـت، الی ئنبخای نھـا دوانـزە دەقـیقت ویستپ

  .)دەخاینت
بۆ ستانیسالڤـسکی شـانۆنامیکی تراجیـدی ) سباخی گال(

ـــشکیدا کـــردووە،  ـــشوە کـــاری ل نمای ـــووە، ھر لم دیدەی ب
ئمیش پـچوانی تگیـشتنی چـخف بـووە و بـۆ ئو وەک 

 کری شانۆنامالس(نووسکی کۆمیـدی ) باخی گـیشـانۆنام
ئۆگا کنیپر بۆ چخف دەنووست، ک ستانیسالڤـسکی . بووە

یـش ل وەمـدا، -چـخف. ی خونـدەوە، دەگریـا)السباخی گ(
! گریـــــــــا؟ ئم کۆمیـــــــــدی: (ب سرســــــــووڕمانوە دەـــــــــت

دواتر ئۆگـا کنیـپر !) ستانیسالڤسکی نابت ئم دەق بشونت
دەتــوانم : (ل یاداشــتکانی خۆیــدا ســبارەت بم نمایــش دەــت



 

ــوان نــوو، ل ــازاراوی ب ــاخی گــالس ئ ــارکردن لســر ب ــم ک ب 
ــوو ــشتن نب ــارەکدا لکتگی بم . نووســرەکی و ســتافی ک

  ).ھموو شتک ب چاکی کۆتایی ھات
ھرچندە چـخف ل زۆر ڕووەوە لگڵ ستانیسالڤـسکی 
ــدی ڕەخــنی ل شــانۆی  ــدک جــار ب تون ــووە و ھن ــاکۆک ب ن
 ــوە، ک ــووە، بم ئو ڕاستییشــی زانی ــونری مۆســکۆ گرت ھ

ســکۆ، شــانۆنامکانی ئویــان برەو تنھــا شــانۆی ھــونری مۆ
ســرکوتن بـــردووە و توانیویــان بردەواميـــی پــ ببخـــشن، 

نبــــــوای، ئوە ) نورەس(ئگر ئو ســــــرکوتن گورەیی 
بب ھیچ گومانک چخف چیتر بۆ شـانۆی ندەنووسـی، لم 

 یـــــــشدا نخوشـــــــک(ڕەوش ســـــــ ( و ن)السبـــــــاخی گـــــــ (
  . ندەنووسران

  
  
  
  
  
  
  

  :سرچاوە
ددارە ھرە ئازیزەکم، نامی خۆشویستیی نوان ئانتۆن 
چخف و ئۆگا کنیـپر، وەرگانـی ل فارسـییوە ڕەووف 

بو کراوەکانی دەزگای چـاپ و بخـشی سـردەم، . بگرد
٢٠٠٨.  
  
  



 

  
  

  دەق شانۆییکانی چخف 
  بپی مژووی نووسینیان

  
ـــان : (ھیئم دەق ئم ناونیشانانیـــشی .  پالتۆنـــۆڤ١٨٨٠ بباوکک

  ). شانۆگریی ب ناوەک" ھتیمچکان"
  یکی درژ لسر ڕگه١٨٨٥
   زیانی تووتن١٨٨٦
   دوا گۆرانی١٨٨٧
  . ۆیکم برھمی ک خرای سر شان) کۆمیدیا ( ئیڤانۆڤ١٨٨٧
١٨٨٧کت، شازادە دانمـارکيیر وەک .  ھاملکـردووە و ھواوی نت

  .پالنک ماوەتوە
   ورچ١٨٨٨
   خوازبنی١٨٨٨
   شیتانی دارستان١٨٨٩
   تاتیانا ڕیبینا١٨٨٩
  تراجیدیایکی نخوازراو   ١٨٨٩
   زەماوەند١٨٨٩
   شوی بر ل دادگاییکردن١٨٩٠
   سائاھنگ١٨٩١
   نورەس١٨٩٦
   خا ڤانیا١٨٩٨ - ١٨٩٧
   س خوشک١٩٠٠
  )ژتوەڕسرلنوێ دایدە( زیانی تووتن ١٩٠٢
   باخی گالس١٩٠٣
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ری ترۆیــا، چیخـۆف، وەرگانــی حمکریـم عــارف، ھنـ-١
  . ٢٠١٥دەزگای چاپ و پخشی سردەم، 

چیخۆف و ئۆگا کنیپر، ددارە ھرە ئـازیزەکم، نـامی -٢
 ـــــی ل خۆشویـــــستيی نـــــوان چیخـــــۆف و کنیـــــپر، وەرگان
فارسییوە ڕەووف بگرد، دەزگای چاپ و پخشی سـردەم، 

٢٠٠٨.  
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ــگرد، دەزگــای چــاپ و  ــیوە، ڕەووف ب وەرگانــی ل عرەبی

  .٢٠١٢پخشی سردەم، 
شــتاینر، جــۆرج، مرگــی تراژیــدیا، وەرگانــی پــشەو -٤

  .٢٠١٣حسن، دەزگای چاپ و پخشی سدەم، 
 
  

  :شانۆنامکانی چخف ب کوردی
ن محمـوود نورەس، وەرگانی ل ڕووسییوە، شیروا-١

، دەزگـای ئـاراس، ٥٥محمد، زنجیرەی شـانۆی بیـانی، ژمـارە 
٢٠١١.  
خا ڤانیا، وەرگانی ل ڕووسییوە، شیروان محموود -٢

، دەزگـای ئـاراس، ٦٠محمد، زنجیرەی شـانۆی بیـانی، ژمـارە 
٢٠١٢.  
ســ خوشــک، وەرگانــی ل ڕووســییوە، جالل تقــی، -٣

  .٢٠٠٨، دەزگای ئاراس، ٢٠زنجیرەی شانۆی بیانی، ژمارە 
باخچی گالسک، وەرگانی ل ڕووسـییوە، شـیروان -٤

، ٤٠محمــــوود مــــحمد، زنجیــــرەی شــــانۆی بیــــانی، ژمــــارە 
  .٢٠١٠دەزگای ئاراس، 

  



 

  :ب عرەبی
") بـستان الکـرز"الـی " بالتونـوف"مـن (مـسرحیات تـشیخوف -١

 الھمداني، ذ الدکتور أحمد عليفی مختبر تشیخوف االبداعی، االستا
 ،٢٠٠٦دار المسیرە للنشر و التوزیع و الطباع  

ـــی مـــسرح الغـــرب المعاصـــر، -٢ ـــذە عل عبـــدالقادر، فـــاروق، ناف
  ١٩٨٧دراسات و تجارب، دار الفکر للدراسات و النشر و التوزتع، 

ڕشــاد، نظــری الـدراما مــن أرســطو الــی اآلن، دار . رشـدی، د-٣
  ١٩٧٥ بیروت، -العودە
ت، یوســف، معــالم الــدراما فــی العــصر ثــروعبــد المــسیح و-٤

  . الحدیث، منشورات المکتب العصری، بیروت
ـــق، . ســـتیان، ج-٥ ـــضری و التطبی ـــین الن ـــدراما الحـــدیث ب ل، ال

 فـــی الجمھـــوری محمـــد جمـــول، منـــشورات وزارە الثقـــاف تـــرجم
  ١٩٩٥العربی السوری، دمشق 

ا بروســتاین، ڕوبــرت، المــسرح الثــوری، دراســات فــی الــدرام-٦
الحدیثة مـن ابـسن الـی چـان چینیـة، ترجمـة، عبـدالحلیم البـشالوی، 

  الھیئة المصریة العامة التالیف و النشر
٧-المتحـول آربعـون عامـا فـی استکـشاف : بروک، بیتر، الـنقط

  ١٩٩١الکویت، . ترجم فاروق عبدالقادر. المسرح
  شانۆنامکانی چخف ب عرەبی-٨

.  مجلــدات، تــرجم د٤ی أنطــون تــشیخوف، مولفــات مختــارە فــ
موسکو، طبع فـی االتحـاد الـسوفییتی، " رادوغا"ابوبکر یوسف، دار 

١٩٨٨  
  

 ف، کخکانی چـــپرۆگرامـــی شـــانۆنام کی زۆر لژمـــارەی
ــا،  لســر شــانۆکانی ســود و ڕووســیا و وتــانی تــری ئورووپ

  . نمایش کراون و من دیومن
  



 

  ل برھم بوکراوەکانی نووسر
  
ونــدوتیژی لنــوان تیــۆر و پراکتیکــدا، لکــۆینوە شــانۆی ت-١
١٩٨٨  
ــــاری ئزمــــوونگری ل ڕەوتــــی شــــانۆی کوردییــــدا، -٢ گوت

  ١٩٩٥لکۆینوە 
ســـتریندبری و ســـۆناتای تارمـــایی لنـــوان ڕاینھـــارت و -٣

  ، دەزگای سردەم، چاپی کوردستان٢٠٠١بریماندا، لکۆینوە، 
وان ڕاینھـــارت و ســـتریندبری و ســـۆناتای تارمـــایی لنـــ-٤

  ، چاپی سود٢٠٠١بریماندا، 
پیــتر بــروک ل شــانۆی ھــاوچرخی جیھانیــدا، لکــۆینوە، -٥
  ، دەزگای سردەم، چاپی کوردستان٢٠٠٣
پیــتر بــروک ل شــانۆی ھــاوچرخی جیھانیــدا، لکــۆینوە، -٦
  ، چاپی سود٢٠٠٤
شـانۆی ســودی، ھوـست و تــوانین ل ڕەوتـی شــانۆی -٧

  ٢٠٠٦ سرەتاوە تا ئمۆ، لکۆینوە، دەزگای ئاراس، سودی ل
مۆسیقای ب دەنگ، شانۆنام، نووسینی الش نـۆرن، وەرگـان -٨

  ٢٠٠٧ل سودییوە، دەزگای ئاراس، زنجیرەی شانۆی بیانی، 
مۆســـیقای بـــ دەنـــگ، شـــانۆنام، نووســـینی الش نـــۆرن، -٩

  ٢٠٠٧وەرگان ل سودییوە، چاپی سود، 
ـــــــۆینوە، ل ھار-١٠ ـــــــان و شـــــــانۆ، لک ـــــــتر، ژی ـــــــد پین ۆ

  ٢٠٠٩بوکراوەکانی گۆڤاری شانۆی تیپی شانۆی ساالر، 
ــاری -١١ شــانۆی ســودی، لکــۆینوە، ل بوکراوەکــانی گۆڤ
  ٢٠١٠شانۆ، 
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  ٢٠١٠ل سودییوە، دەزگای ئاراس، زنجیرەی شانۆی بیانی، 



 

س شانۆنام، نووسینی الش نۆرن، وەرگان . ترمیناڵ-١٤
  ٢٠١١ل سودییوە، دەزگای ئاراس، زنجیرەی شانۆی بیانی، 

دەزگای . پانتایی بۆش و دەروازەیک بۆ شانۆیکی جودا-١٥
  ٢٠١٣سردەم، 

 مرۆڤکـــی بـــدەرەتان و ئاوگوســـت ســـتریندبرگ، ژیـــانی-١٦
دەزگای سـردەم، . نووسرکی ڕچشکن، بیۆگرافیا و ڕاڤکردن

٢٠١٤  
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 ھارۆد پینتر، شـانۆیکی سیاسـیی و گمی دەسـت، -٢٠

  ٢٠١٥دەزگای چاپ و پخشی سردەم، 
تــۆر و پراکتیــک ل کتبکــانی شــانۆدا، دەزگــای چــاپ و -٢١

  ٢٠١٦پخشی سردەم، 
مـــــــا ســـــــھنانی خـــــــزان و بنـــــــهرهھـــــــهالش نـــــــۆرن، -٢٢
  ٢٠١٦ردەم، دەزگای چاپ و پخشی سکان، تییهیهکۆمه
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ــسۆن، -١ ــای کا ــۆینوەی شــانۆ، دەزگ ــان، لک ڕەوش و داھن
٢٠٠٨  
  ٢٠٠٦ژیانکی تر، شیعر، دەزگای پیونیار، -٢
دوو کلۆ بفـر، چیرۆکـی منـدان، وەرگـان ل کـوردییوە -٣

  ٢٠٠١.   بۆ سودی



 

 


