
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  تیۆر و پراکتیک 
  ل کتبکانی شانۆدا

  



 

  تیۆر و پراکتیک ل کتبکانی شانۆدا   
  دانا ڕەئووف :نووسینی

  ییشانۆلکۆینوەى : ت بابه
  ڕەوشت محمد:  وه دیزاینی ناوه
  لی ئارام عه: رگ دیزاینی به

   دانه ١٠٠٠: تیراژ
  دينار ٣٠٠٠ :نرخ

ـ سلمانی ٢٠١٦ سای )م رده سه(ی خانهچاپ: م که چاپی یه    کوردستان ـ
دراوهی پ٢٠١٦ی سای )١٢٢٨( کان ژماره گشتییه تیی گشتیی کتبخانه  رایه هب ڕوه  به    له
   ©م پارزراوه رده خشی سه زگای چاپ و په ی بۆ ده وه چاپدانه مافی له   

  
  
 

  
  

  )٧٩٢ ( م ژماره رده خشی سه زگای چاپ و په ی کتبی ده زنجیره
  رشتیاری گشتیی زنجیره  رپه سه

   رزنجی ئازاد به

  
  

www.sardem.org

 
  ی   ھاوکاریی پۆژه به

ختی ڕۆشنبیری سلمانی پایته



 



 

 
  

   تیۆر و پراکتیک
  ل کتبکانی شانۆدا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دانا ڕەئووف
  
  
  
  



 

  
  
  
  



 

  
  
  
  

  ناواخن
  

  ٧  ............................................................................................ دەروازەیک
  ١٣  ...................................................................... )پۆیتیکا(ھونری شیعر 

  ٢١  ....................................................................................... ھونری شیعر 
  ٣٠  .............................................................................. شانۆی ھونری
  ٤٠  ...............................................................................  ژیانی ھونریم

  ٥٢  ......................................  سبارەت ب ھونری نواندن، بۆ ئکتر
م و بنووس٦٦  ................................................................  خۆشت بو  
رخمانکسپیر ھاوچ٧٦  ................................................................  ش  

  ٨٢  .................. )١٩٨٧-١٩٤٦(شانۆ، ئۆپرا و فیلم  ،خای وەرچرخان
نواندن و شانۆ، دەرگا کراوەک بارەت ب٨٩  ....................... بیروڕا س  

  ٩٨  ................................................................................... ئکتری نبینراو
  ١٠٤ ..............................................................  یاداشتگلکی پ ل نھنی

ت بوسرگدا،ھارییکانی ستریندبیاداشت ١١٠  .................................  ل  
ناو خک لرکدانووسل١١٢  .......................................... ون و یاداشتگ  
  ١١٦  ........................................................................... یاداشتگلی نھنیئامز

  ١١٩  ......................................................................................... شانۆی ئینتیم
  ١٢١  ................................................................... یاداشتگلک لسر شانۆ

  ١٢٣  ...........................................................................  گیۆرگ بویشنر
  ١٢٩  ................................................................... ھارۆد پینتر دوانزە جار 

  ١٣٣  ....................................... ر ڵ ھارۆد پینته گه ژیانم له بت بۆیت؟ دە
  ١٤٦  ......................گل شمشمکورەکی گوندەوە بۆ شانۆی گات



 



 

  
  
 

  دەروازەیک
  

نری شانۆ لناو تیۆردا کاری ھیچ ھونرک ھندەی ھو
نکردووە، ھیچ ژانرکی ئدەبیيش ھندەی دراما، لسر 

ھموو . بنماکانی تیۆر گشیکی بردەوامی بخۆیوە ندیوە
پرۆس پراکتیکییکی شانۆ لنو الپڕەکانی کتب و توانینکی 
ھزری و بۆچوونکی تیۆرییوە بنماکانی داڕشتووە، سرلنوێ 

 ئزموونی لسر شانۆکان برجستکراون، بوونتوە ب ئو
بنمایکی ھزری و ستراکتورکی تیۆری و دەرگایکی تریان 

 . توە بڕووی شانۆدا کردووه
 وە، لزموونی کردەیینجامی ئئ کان لشانۆیی بکت
خوندنوە جیاوازەکانی دەق و دیدی ڕیژی و متودەکانی 

نرەکانی تری نمایش شانۆییکانوە، ھونری نواندن و پکھ
بوونت وش و ڕست و ھزرکی شیکاری و خوندنوەیکی 
 پرۆس دایکبوونی پرسیاری تریش، کستاتیکی، ھاوکات لئ

شانۆ . شانۆییکی ل ڕووی کردەییوە دەومندتر کردووە
ھونرکی کراوەی ب ڕووی دەرەوەدا، بنما تیۆرییکانیش 

شانۆ چندە ھونرکی . ورەیان لم کرانوەیدا گاوەڕۆکی گ
درین، ھندەیش تا ئستا لو فۆرم درینی خۆیدا ماوەتوە، 

ردەوامیشدایوە و گۆڕانکاريی بتازەبوون ھاوکات ل .  
ئوەی شانۆنامک دەنووست، ئوەی لسر شانۆ 

قک و برجست دەبت، ئو دیدەی ڕیژیسۆر دەیبخشت ب دە
ئو جۆر و ستایلی نواندنی ئکتر وشکانی پ دەکات ون و 



 

ژیانی پ دەبخشت، ل کتب تیۆرییکاندا ڕەنگ دەدەنوە و 
ئو . دەبن دەروازە و بنمایکی گرنگ بۆ ھنگاوەکانی دواتر

ئزموونی شانۆکارەکان ب کارکی ھرەوەزی، ب شونخونی، 
ایی لسر شانۆ نمایش دەکرت، ل ب دروستکردنی ئو دونی

کتب تیۆرییکاندا بنمایک بۆ کاری کسانی تر ڕۆدەنت و 
ڕۆی دەبت ل فراوانبوونی دیدی شانۆدا، ھروەھا 

  . بمژووکردنکی ڕەوت شانۆییکیش دادەنرت
 کی ساکار و بشانۆی ،تیۆر و شیکاری و ڕاڤ کی بشانۆی

 شسا و ڕووکیاسا و ڕ تت، نابخۆ ناگرک لییو ھیچ قوو
ھۆی ھیچ جۆرە پیوەندییکی فرەمودا و فرەڕەھند، پرسیار 

ب . دروست ناکات و شانۆیکیش ب مژوو و ب لکدانوە
یشوە تیۆر و کتب شانۆییکان، ژیانکی تر ب پرۆسی  هپچوان

 خشن و ل ھموو ڕوویکوە به شانۆ و ب گشی شانۆ ده
دەومندی دەکات، قووتری دەکاتوە و مودایکی گرنگ و 

ئم جگ لوەی تیۆری شانۆ و کتب . فراوانی پ دەبخشت
 یاندنی پرۆسکگیودای بکی فرەمازکان ئامشانۆیی
 زموونشن و ئچمجیاواز و ھ و ڕەنگ جیاوازەکانی شانۆی

و توخم گرنگکانیان جوداکان کۆدەکاتوە، شیکارییان بۆ دەکات 
ھموو شیکارکی تیۆری، ھموو کتبکی شانۆیی، . دیاری دەکات

ھموو یادەوەرییکانی شانۆکارە گورەکانی دونیا، تۆمارکردنکی 
مژووی شانۆی، بم مژوویکی ڕاڤکراو ل ھموو ڕووکارە 

ئم تۆمارکردنیش چندە دیدکی . دەرەکی و ناوەکییکانیوە
و ئستاتیکیی، ھندەیش ئزموونکی پراکتیکی و کردەیی، تیۆری 

ک دەکرت، چ ل ڕووی پراکتیک و چ ل ڕووی تیۆرییوە، 
  . سرلنوێ سوودی ل وەربگیرت و ھنگاوی تری بدوادا بت

ی مشق و  متودەکانی ھونری نواندن، چندە ل ڕگه
ی ئزموونکی چی کردەیی و پرۆسیکی سختی کارک



 

بردەواموە ھاتوونت دی، ھندەیش پاپشتکی پتوی تیۆرییان 
وە،  ته متودەکی خۆی ننووسیایستانیسالڤسکیھی؛ ئگر 

کسانی دوای ئو نیاندەتوانی شیکاری بۆ بکن، ب ھمان 
ھتد ... پیتر برووک، گرۆتۆڤسکی، مایرھۆد، مایک چخفشوە 

 کردوویتی، کردووە و ڤسکیستانیسالکاریان لسر ئوەی 
ئوەی ئوانیش کردوویان ب . گیشتوونت ئنجامی تر و جیاواز

یارمتيی خۆیان و ئوەی خۆیان نووسیویان، خوندنوەی 
ڕەخنیی بۆ کراوە و ل دید و بنما ئستاتیکییکانوە 

  .  شیکردنوەی تیۆريی بۆ کراوە
تیکی و تیۆری، ب درژایی مژوو، ھمیش دیدکی ئستا

 ی٣٨٤-٣٢٢ ئریستۆھاوشانی پرۆس کردەییکی شانۆ بووە؛ 
. ەوە ئو بنمای دادەڕژتگرکز ل سردەم درینکی .پ

چواچوە تیۆریی شیکاریی ) پۆیتیکا(کتبی شیعر 
 ی٨- ٦٥ ھۆراسدراماتۆرگییک بۆ ھونری شانۆ دادەڕژت، 

) ھونری شیعر(کی خۆیدا ز ب ھمان شوە ل کتب بچووک.پ
مژوویکی نوێ بۆ پرۆسی ھونری شانۆ، ل ھردوو ڕووی 

ھر ب ھۆی ئم کتبانوە . تیۆر و پراکتیکوە تۆمار دەکات
بۆچوونکی چ و وردمان سبارەت ب سرەتا براییکانی شانۆ 

 م ڕۆما و یۆنانلوەی ئندنخو ت، لوبۆ دەردەک 
ھ گشتی و . وەکانی دوای ئمان ھاتوونکتبانیشوە ھنگا

ئزموون کردەیی و تنانت جۆرک ل شوناسی ئو فرھنگ و 
 کاندا لباوەشی ڕیتوا ی لکی یۆنانشانۆیوەیش و دواتر ب 

 ڕۆماتر ل دایک بوون، لتیکا(، لری شیعر(و ) پۆیدا )ھون
ست ئاماژە بۆ پوی. یکم ھنگاوە تیۆرییکانی دەست پ دەکات
 و دواتریش ئریستۆئوەیش بکرت، ک ئو دیدە ئستاتیکییی 

توە، ھموو نھنییکانمان بۆ  ، شانۆیان پ شی کردووهھۆراس
ئاشکرا ناکن، ھروەھا ونیکی تواوی ئو شانۆ درینیشمان 



 

پشکش ناکن یان وەمی ھموو پرسیارەکانی ئمیان لم 
دا بۆ نردەموە سبوونکیان بۆ قووم دەروازەیوە، بدراوەت

و خوندنوە و ڕاڤی جودا و توانینکی گشتییوە، بۆ 
ئمیش ئو ستراکتورەی بۆ دەستبر کردووین، . کردووینتوە

 ین، ھاوکات لبگی شانۆ تڕابردووی شانۆ و گرنگيی ڕۆ ل ک
 گشی شانۆ ھنگاوەکانی خۆيشمان بوانین و بزانین پرۆسی

ت کوێ و ب چ ئاڕاستیکدا دەڕوات، بۆ نموون، ک  گیشتووه
یش برشت دەگین، ک برشت دەخونینوە، باشتر ل ئریستۆ

 وە، زیاتر لنینریستۆدەخوم ئوە و دەزانین ئنزیک دەبین 
فیلسووف و شانۆکارە تیۆریست چۆن تیۆرەکانیان لسر 

ونکانی یکتر داڕشتووە و شتکی تری توانین و دید و بۆچو
 ناگین، بۆ برشتيش ل ستانیسالڤسکیبب . ل دەرچووە

 وەی لشتئی برکمسیست باشی ل ت بین دەبیش بگ
ک دیدە . ر و پراکتیکوە گیشتبینیۆ، ل ڕووی تستانیسالڤسکی

 برشتدەخونینوە، ل ) گۆردن کرەیگ(تیۆریی ئستاتیکییکی 
 باشتر دەگین و بنما مۆدرنکی شانۆمان لنو ئارتۆ و

دا بۆ )تیۆر و پراکتیک(تیۆرەکاندا، لنو کتبکاندا، لنو 
ل شانۆدا تیۆر و پراکتیک، ئوەی دەنووسرت و . دەردەکوت

ئوەی لسر شانۆ ب کردەیی برجست دەکرت، یکتری تواو 
تايیدا، ھژموونیان بسر دەکن و ل شوەی زنجیرەیکی بکۆ

یکترییوە ھی، ئو نمایشانیشی لسر شانۆ دەیانبینین، 
ی شانۆیردەوامب و ھزرە تیۆرییکی ئنجامئ .  

: تیۆرە شانۆییکان، قۆناغکانی شانۆیان دیاری کردووە
شانۆی کالسیکی، کالسیکی نوێ، ناتورالیزم، ریالیزم، سیمبۆلیزم، 

ھتد بم دیاریکردنیش ... چرخ و مۆدرنگوزارشتئامز، ھاو
 ستراکتور و داراماتۆرگی شانۆ و تیۆری شانۆیان کردووە ب

ککردەیی پرۆس او لبکی دانشی بۆ . بو شیکارە تیۆرییانئ



 

 کراوە، دیدی شانۆکارە مۆدرنکانی شانۆی کۆنی گرکی
زموونوە ئو دەروازەیند کردووە، لمن و دەوفرەالی 

نن و بشک ل ئزموونکارە  سه شانۆیيکان گوڕکی تر ده
لکۆینوە قووڵ و . گورەکان پرۆژەکانیان لسر بونیادناوە

، ئیتالیا، سدەی پانزەھمی کۆمیدیای دیالرتیھمالینکانی 
بنمایکی کردەیی و تیۆری ب ھو ھاوچرخ و مۆدرنکانی 

 سبارەت ب ھونرکی گنرڤائوەی . شانۆی جیھانی دەبخشت
گشتگر باسی دەکات، ل سردەمی خۆی و دواتریش 
دەروازەیکی برین ب ڕووی ھونری شانۆدا دەکاتوە و 
. بنمایکی تیۆریيش بۆ ئم ھونرە، ل دیدکی ترەوە دادەڕژت

شانۆی ( ب داھنانی زاراوە و چمکی پیتر بروکل شستکاندا، 
ەی کتبکی، گۆڕانکارییکی گورە ل و بوکردنو) بۆش

فرھنگی شانۆی جیھانیدا دەکات و تا ئستایش ھژموونی ئو 
ردەواموە بر شانۆی جیھانییسب مککان زۆرن و . چنموون

  . ب کتبکیش تواو نابن
ئم کتبی بردەستیشتان، ڕانان و خوندنوەی کۆمک 

یی مژوو نووسراون و کم و کتبی گرنگی شانۆن، ک ب درژا
. زۆر، ڕۆکی گورەیان ل ڕەوتی شانۆی جیھانیدا ھبووە

 کیان بندکوردیھ کراون بستا نکیشیان تا ئندن و ھھ 
، بم لم کتبدا، ونیکی تواوی ئو کتبان چ ل کوردی

. ڕووی پراکتیک و چ ل ڕووی تیۆرییوە ب خونر دەبخشت
ی منیش لم کتب ئوەی، ک دووپاتی بھای تیۆری مبست

شانۆ بکموە، ھروەھا خونر و قوتابيی شانۆ توانینکی 
شیکارییانی بۆ ئم کتبان ھبت و ل گرنگيی تیۆری شانۆ 
بگن؛ بتوانن خوندنوەی خۆیان بۆ ئم کتبان ھبت و ڕاڤیان 

  . بۆ بکن



 

وەی ئم ڕانانانوە ونایکی قووڵ ی خوندن خونر، ل ڕگه
و ئاشکرای بۆ گشی شانۆی جیھانی و مژووی شانۆ ال دروست 
 کی شانۆیی بمای تیۆرر بنسکی میکانیزمی لیوەندیيت، پدەب
 دەگات، ھکانیان تجیاوازیی ژووی شانۆوە دروست دەکات، لم

  . ترھاوبشکانیان دەدۆزتوە و دەگات برئنجامکی 
ڕانانی کتبکانی نو ئم کتب ل ڕووی فۆڕم و ناوەڕۆکوە 

ھندکیان تواو لسر بنما تیۆرییکان و مژووی : جیاوازن
شانۆ داڕژراون، ھندکیان شیکارییکی ھزرین و بشکیشیان 

نواندن، ڕیژی و (تایبتن ب الین کردەیی و پراکتیکیيکی شانۆ 
میش ھوم داوە مسل تیۆرییکان و ب. ی شانۆ)ئستاتیکا

پرۆس کردەییک لم کتبدا کۆبکینوە، بم شوەییش 
ئم جگ ل . ونیکی گشتگری شانۆمان بۆ دەستبر بکات

خوندنوەی چند یاداشتنامیکیش، ک ل الین شانۆکارانی 
وە، نووسراون و داریۆ فۆ و پیتر بروکبئزموونی وەک 

یاداشتنامکان، ک . ون شانۆییکان دەومنتر دەکنئزمو
ستووە، تیۆر و پراکتیکزموونی خۆیان بئ وەی . پشتیان بئ

ئوان، وەک یاداشتنام نووسیویان، ل ئزموونی خۆیانوە 
سرچاوەی وەرگرتووە، ئوەی ئوان ل دونیابینيی خۆیانوە 

اندا بنمایکی تیۆريی بۆ کاریان لسر کردووە، ل یادەوەرییکانی
پرۆژەکانیان داڕشتووە؛ ئمیش سوودکی گورەی بۆ مژووی 
شانۆ، تیۆری شانۆیی، ئزموونکانی تری خۆیان، ھونرمند و 
شانۆکارانی تر، ڕەخنگر، تیۆریست ئکادیمییکان و خونرانیش 

یھ .  
  

  دانا ڕەئووف
٢٠١٥  
  ستۆکھۆم



 

 
  
  
  
  
  
 
 

  ھونری شیعر
  )کاپۆیتی(

  
  

تیۆرەکانی شانۆ و درامای جیھانی ب شوەیک ل شوەکان 
ھندەی سرەتاکانی ئدەبی درامی و دەق شانۆییکان درینن، 

ی، )پۆیتیکا" (ھونری شیعر"مبستیش ل تیۆری دراما کتبی 
 ریستۆکتی.ی پ٣٨٢-٣٢٢ ئکانی ژیانیدا نووسیویکۆتایی ز ل .

وازەیکی گرنگ و بنمایکی سرەکی بۆ کتبک دواتر دەبت دەر
 لم ئریستۆ. ھموو تیۆرەکانی تر، ک لم بوارەدا نووسراون

کتبدا پناسکانی دراما، وەکو لقکی سربخۆی ئدەب، 
 ر بروەھا ھونکاندا دەکات، ھڵ لیریک و داستانگھاوشان ل
 ناوەندکی گرنگ ل ژیانی مرۆڤ و دامزراوەکانی کۆمدا

دەبینت و لم ڕووەوە ل ڕۆی ھونر و ستراکتوری پکھاتکانی 
  .  دەدوت

 الساییکردنوە ب یکک ل بنما بنڕەتییکانی ئریستۆ
شیعری داستانی، تراجیدیا، کۆمیدیا و : ھموو ھونرەکان دادەنت

ھونرەکانیش ل . مۆسیقا شوەیکن ل شوەکانی الساییکردنوە



 

ی دا لخا وەسنوە، : ک جیادەکروازی الساییکردنش
 ئریستۆ. ناوەڕۆک و بابتکی، ھروەھا فۆرمی الساییکردنوە

 و سۆفۆکلیسھر لم دەروازەیوە ئو لکچوون ل نوان 
دا دەبینت؛ ھردووکیان پاوانی گورە و پایبرز ھۆمیرۆس

، ک نیسئریستۆفا لگڵ سۆفۆکلیسونا دەکن، ل ھمان کاتدا 
شانۆنامنووسکی کۆمیدی بووە، یک دەگرتوە، لبر ئوەی 

جیاوازيی . ھردووکیان السایی جۆرە درامایک دەکنوە
یش لگڵ سۆفۆکلیسدا، ل ڕووی شوازەوەی، ھۆمیرۆس
 ئریستۆفانیس ل ڕووی شوازەوە لگڵ سۆفۆکلیسھروەھا 

یجیاوازيی ھ .  
ندە باسی تراجیدیا دەکات، ھندەیش  لم کتبیدا، چئریستۆ

خۆی ل فۆرمکانی تری دراما، بۆ نموون کۆمیدیا و ساتیر 
الدەدات، بم باسی فۆرم داستانئامزەکان دەکات، بتایبتی بۆ 

ئمیش . ئوەی جیاوازییکانی داستان و تراجیدیا بخات ڕوو
 لوانی بگڕتوە بۆ ئو ھۆکارە ساکارەی، ک شانۆ ب

شوەیکی گشتی و فۆرمی تراجیدیا ب شوەیکی تایبتی، 
 ورەی لکی گیگسیناپبووەئدا ھ  .  

 دەق دراماییکان، ب یارمتيی چندین زاراوە، ک ئریستۆ 
 ناون، بۆ نموونر"، "کردار"خۆی دایھکارەکت" ،"کشی " ی

وی دەکاتوە، ئم زاراوانیش تا ئستا و ب درژایی مژو
مرۆڤایتی ل شیکردنوەی کارە درامی و دەق شانۆییکاندا 

ب ھۆی ئم زاراوانیشوە، ئوە . بکار ھاتوون و بکار دن
دەخات ڕوو، ک چۆن شانۆنامکان بۆ نموون یکی کات، شون 

 ئاماژە بۆ ئوە ئریستۆ. و گرفت و کشکان دەخرن ڕوو
 تنھا ل یک شوندا و ل دەکات، ک ڕووداوەکانی شانۆنامک

کاتکی کورتدا ڕوو دەدەن، ئم یاساییش ل الی 
بتایبتی ل . شانۆنامنووسکانی دواتر بووەت پرنسیپکی گرنگ



 

ەکان ١٦٠٠، ھروەھا ل ساکانی )ڕنسانس(سردەمی بوژانوە 
 ی کردار بکن و یندەکانی کات و شودا، ڕەھو کالسیزمی نو

گشتی ل فۆرمکی پتوی تیۆریدا گش دەکن و شوەیکی 
 و کتبی ئریستۆل سدەی حڤدەیمیشدا، . پیەو دەکرن

ی سرنج، بۆ نموون  سرلنوێ دەبتوە جگه) ھونری شیعر(
 خوندنوەی جودای بۆ لیسینگ و دواتریش گۆت، شیلرالی 

سدەی ڕاستی   ل ناوه١٩٥٦-١٨٩٨یش )برتۆد برشت. (دەکرت
ڕابردوودا، ل خوندنوەیکی قووی ھونری شیعرەکی 

" ئریستۆ- دژە"وە دەگات برئنجامکی تر، ک ب ئریستۆ
ئاماژەی بۆ دەکرت و ترادیشونکی دوو ھزار سای تیۆری 

ب خوندنوە ) ھونری شیعر. (شانۆ دەخات ژر پرسیارەوە
ت، بکو تا ئستا و  ناگات ئاستکی بنبسبرشتڕەخنییکی 

  .  ل دیدی مۆدانیستکانیشوە خوندنوەی جیاوازی بۆ کراوە
 لم کتبدا تراجیدیا، وەک گرنگترین فۆرمکانی ئریستۆ 

دراما ناوزەد دەکات، دەروازەکانی دونیایک دەکاتوە، ک تا 
ئستا ل ھموو لکدانوەیکدا بکار دەھنرن و کاریگرییان 

، ک دەبن چند "پاکبوونوە"و " ترس و بزەیی: "نموونھی، بۆ 
بگشتی، تراجیدیا شش . (چمککی گرنگی بنماکانی تراجیدیا

یشی ھن. بمانکانیش ئشب : ،تی، شیعر، بیرۆکسایپالن، ک
دوانیان سر ب ناوەند و یککیان ھوست و . بینر و گۆرانی

لنو ئم بشاندا، ل . دراماکنسیانکی دیک سر ب بابتی 
یکو چیرۆککانی نرھاتسوەی بستنموویان گرنگتر، بھ(.  

، ئریستۆب براورد لگڵ کتبکانی تری ) ھونری شیعر(
یندیی خۆی ھتمو . جیاوازی و تایب کانی کورتکستت

ھندک جار تنھا ئاماژەیک یان پچوانی بۆچوونکانی 
ک ) باسکی تراجیدیا(ل بشی ششمدا . بری خۆیتیلوەو

ناوەندکی گرنگی کتبکی، چوار جۆر پشنیازی جیاواز، 



 

تراجیدیا "سبارەت ب بنما سرەتاییکانی تراجیدیا دەخات ڕوو 
 یوەنديی بدا پکرییشانۆگ یش لککردەوە، نواندن ب نواندن

یوە ھناوی تراجیدیا الساییک. پالنپ و ل وەی کردەوەکانردن
. نواندن و ژیانوەی کردەوەکانیشدا پنا بۆ کسایتییکان دەبات

ی تراجیدیا دەقکی گرنگی دیکنژدەدا ." الیشی ھب ند (لچ
دەرگایکی تر ب ڕووی ) دەستوورکی تر بۆ شاعیرانی تراجیدی

و تراجیدیا تیۆرەکانی درامادا، ل دەروازەیکی ترەوە دەکاتوە 
تراجیدیا پکھاتوو ل : "دابش دەکات بسر چوار جۆردا

وەرگڕان و دۆزینوە، تراجیدیای ئازارچشتن، تراجیدیای سر 
بش (ل بشی  دوانزەیشدا ". ب کسایتی و تراجیدیای سادە

ھوی داوە فۆرمکانی تراجیدیا بم ) سرەکییکانی تراجیدی
کی، چیرۆک، کۆتایی، کۆرس، کۆرسیش پش: "شوەی بخات ڕوو

ئم بشی کۆڕاڵ . ک دوو بشی ھی، دەستپکردن و سروود
ل ھموو تراجیدیاکدا ھن، بم گۆرانی لسر شانۆ و 

  ." الوانوە ل ھندک، نک ل ھموو تراجیدیایکدا دەدۆزرنوە
 ب گرنگییوە باسی خای وەرچرخان ل ئریستۆھروەھا 

ئمیش پیوەنديی ب . داوەکانی تراجیدیادا دەکاتڕوو
 ،یکراوەوە ھچاوەڕوان دمو ھگۆڕانکاريی ڕووداوەکان و ئ
ک ل خودی ڕووداوەکاندا ڕوو دەدات، ھاوکات ئم پویست بۆ 

تراجیدیایش ھمیش ل . ئوەی تراجیدیاک بگات ئاستی پگیشتن
رگب  رە و کارەساتکی جهخۆشگوزەرانی و بختیارییوە بۆ پژا

 نموونیکی ئو تراجیدیایی، ک ئۆدیبی پادشا. گش دەکات
 بو کۆتاییان قایل ئریستۆھاوکات .  باسی دەکاتئریستۆ

ندەبوو، ک خواوەندک لپ ل ئاسمانوە بت خوارەوە و 
 ئریستۆھموو گرفتکان چارەسر بکات و یاسا برقرار بکات، 

ی بموە کردووە، ئکی دروستکراو دەزانی و ئاماژەی بۆ ئشت 
 توە نایو خودی ڕووداوەکاننل شنم چکی لندیم ک



 

یکان بایخکی ڕۆمانیدواتر ئم جۆرە چارەسرە الی . دەرەوە
زۆری پیدا کرد، زۆربی تراجیدیاکان بھاتن خوارەوەی ئو 

گرفتکانی بۆ ، ک ھموو کش و ھاتخواوەندان کۆتایی 
 بنما سرەکییکانی ئریستۆبم شوەیيش . چارەسر دەکردن

دراما و تراجیدیا دادەنت و پاپشتکی تیۆری بھز بۆ دەستپکی 
  .  دەستبر دەکاتگرکی شانۆیھونری 

دا ئوە دووپات دەکاتوە، ک ئو "پۆیتیکا" ل ئریستۆ
گرن، لسر شانۆ  هخۆ د دیمنانی کوشتن و ئشکنجدان له

 دەرەوەی شانۆوە ڕوو بدەن و ب کو لن، بکرن سترجب
 لپشت ئریستۆ. ھۆی پیامنرکوە لسر شانۆ بگدرنوە

: ئم تکنیکوە فلسف و بیرکی گرنگی بۆ تراجیدیا داڕشتووە
ی ترس و بزەییوە، بینران چارەنووسی پاوانکان  ل ڕگه

 بۆ پاکبوونوەی ھست و نست  یش ڕگهدەبینن، ئم
بگومان ئمیش . ل الی بینران دروست دەکات) کاتارسیس(

شانۆ بسر /ئاماژەیک بۆ ھژموونی ئو فۆرم، تراجیدیا
. بینرانوە ھیتی، ک دەیگینت ئاستی پاکژبوونوەوە

ک ب شوەیک دابنرت تنانت کس" تراجیدیا"پویست پالنی (
ب بیستنی چیرۆکک، نک ب بینینی ترس و بزەیی ل دەروونیدا 

.)  بگرت توشی ئم حات دەبتئۆدیبکسک گوێ ل . بھژت
دەداتوە، چونک ) ئفالتوون( لم ڕووەوە وەمی ئریستۆ

.  بۆچوونکی نگتیڤی سبارەت ب تراجیدیا ھبووەئفالتوون
ەکیدا، دژی تراجیدیای و تراجیدیا ب ئفالتۆن ل دیالۆگی کۆمار

ھۆکارکی خراپ و زیانبخش بۆ سر ھست و ھۆشی بینران، 
 تراجیدیا نک ھر سوودبخش بۆ ئریستۆبم بۆ . دەزانت

 ی بستوازنی جکو ترەکانی، بست و ھۆشی بینر ھس
ھر لبر ئوەیش ئم . ھۆی ئو ترس و بزەییوە، ڕادەگرت

یکی تر و   لناو برھم و کتبکانی تریدا جگهئریستۆتبی ک



 

ینديی ھتمتایب . وەیم شریستۆبفی و ئلسکی فدید ل 
شیکردنوەیکی وردی بۆ ھریک ل " سمانتیک"واتاناسییوە 

چمککان کردووە، ئم کارەیش ک قوتابيیکانی 
ل . تاکی بووبتنووسیویانتوە، لوە دەچت تنھا سرە

 ت، کوە دەکررچاوەدا، ئاماژە بک سندریستۆھکی ئبکت 
تری سبارەت ب کۆمیدیایش نووسیوە، بم ئو کتب کس 

  . ئریستۆنیدیوە و نگیشتووە ب دەست نوەکانی دوای 
 ک ،ریستۆزۆر ئاشکرایسووف و ئیلوەک ف 

دیا ب دیاردەیک، ب لکۆرەوەیکی شیکاری دراما، تراجی
 ت، کخۆ دادەنربکی سیکی ند و بتمکی تایبستراکتور

ئم تایبتمندتییی دراما و فۆرمی . جیاوازە ل شیعر و داستان
 وە، کتراجیدیایان و دەقماکانی ئبن ت لتراجیدی، دەب

فۆرمی تراجیدیایش . لبردەستدان، لکۆینوەیان بۆ بکرت
میشوەدا بووە، بۆ ھبوونیشتن و گۆڕانکاری و قووگپ ل 
 سخیلۆسنموونئ ک زیاد دەکات و دیالۆگ دەکاترکتئ 

، ژمارەی سۆفۆکلیسیشتوخمکی گرنگی تراجیدیاکانی؛ 
ئکترەکان دەکات ب سیان، ڕۆی کۆرس سنووردار دەکات و 

ا  ستراکتور و بنمیوربیدس. گرنگيیش ب دیمنی نمایش دەدات
گشتییکانی تراجیدیا دەگۆڕت و زمان و ڕووداو و 
کارەکترەکان ل ژیانی ڕۆژان و ڕەوشی خکی ئاسایی نزیک 

  . دەکاتوە
 چندە گرنگيی ب بنما شیعرییکی تراجیدیاکان ئریستۆ

 کانی کردووە، چونکوانوە باسی پاگرنگیی ندەیش بداوە، ھ
 شیعرە برزە تراجیدیاک ی پاوانکانوە تنھا ل ڕگه

دەگوترت، ڕووداوەکان دەردەکون و ڕەوشی تراجیدیاک ئاشکرا 
. لرەدا ئم نابت تنیا ل چۆنیتيی شیعرەک بدوین. (دەبت

پویست ئاوەڕ ل کسایتی و پاوانکانی نو شیعرەکیش 



 

بدەینوە، ک گوتک لسر زاری ئو دەردەبت و کارەکیش 
پویست بزانین پاوانکان، لژر چ . نجام دەگینرتب ئ

 و بۆمان ن کهجۆرە کاریگرتی و ھاندەرکدا ئو کارە دە
  .) دەرکوت چ جۆرە ئاکامکی ھی، چاک یان خراپ

 ل برەنجامی ئو دەق ھونری شیعرھموو کتبی 
تراجیدیایانوە نووسراوە، ک بوونیان ھبووە و بۆ جماوەر 
نمایش کراون، ھر لبر ئوەیش بنما تیۆرییکانی کم و زۆر 

زۆربی ئو دەق . ئاماژە ب تراجیدیای کالسیکی دەکن
کالسیکییانیش فوتاون و ھموويشیان ب شوەیکی تواو 
 وە، کماوەت وەندەیشیان لم ئب ،مدەست ئ تیشتوونگن

 تبگین، بۆ نموون ب تۆئریسبتوانین ل بنما تیۆرییکی 
 ل بشک ل ئریستۆپشتبستن ب بنما تیۆرییکی 

، ھروەھا ل ئۆرستیا: ، ل ناویشیاندائسخیلۆستراجیدیاکانی 
 و ئنتیگۆنا و ئۆدیبی پادشا، وەکو سۆفۆکلیستراجیدیاکانی 

  .، وەکو میدیا، بگینیوربیدسیشھندک ل تراجیدیاکانی 
 لم ئریستۆ گرنگ ئاماژەی بۆ بکرت، ئوەی لرەیشدا

کتبیدا بیروبۆچوونکانی لژر کاریگری و ڕەنگدانوەی 
، سبارەت ب چمککانی ئسیناکۆمگه و سیستمی دەوتی 

ئدەب و شانۆ ل چقی گرنگیپدان و . دراما و تراجیدیا، نووسیوە
گییکی ژیانی ڕۆژانی ھاووتيیاندا بووە و بینران ئامادە

 ناچار بووە ئریستۆڕاستوخۆیان ھبووە، لم ڕووەیشوە 
 و ل چوارچوەیکی تیۆریدا  وه بنماکانی ئم ھونرە ڕوون بکاته

  . دایانبژت
 کتبکی بم چند دە کۆتایی پ دەھنت و ئریستۆ

لرەدا کۆتایی ب لکۆینوەکمان لسر تراجیدیا و : (دەت
انتی و بشکانیان و جۆرەکانیان؛ ھۆی شیعری قارەم

سرکوتن و سرنکوتنیان؛ ڕەخنکان و وەمدانوەی 



 

بم شوەییش ئم کتب بچووک، ب .) ڕەخنکان دەھنین
درژایی مژوو دەبت سرچاوەیکی گرنگ بۆ ئوانی ڕەخنیان 
ل گرتووە و بۆ ئوانیشی ھوی خوندنوە و شیکردنوەیان 

 بناغ سرەتاییکان دادەڕژت، ک ئریستۆلم ڕووەوە .  داوەبۆ
ھیچ تیۆریکارک نیتوانیوە ل دەرەوەی ئم سرەتایوە ھنگاو 

  . بنت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سرچاوە
مـحمد . وەرگانـی ل ئینگلیـزییوە، د) پۆیتیکا(ئریستۆ، شیعر 

  .، سلمانی٢٠١٠کمال، دەزگای سردەم، 



 

  
  
  
  
  
  

  ونری شیعرھ
 ھۆراس و سرەتایکى تر

  
دا، بیروبۆچوونکانی سبارەت "پۆیتیکا" ل کتبی ئریستۆ 

ب دراما و تراجیدیا لژر کاریگری و ڕەنگدانوەی کۆمگه و 
لو دەروازەیوە، ک . دا نووسیوەئسیناسیستمی دەوتی 

ئدەب و شانۆ ل چقی گرنگیپدان و ژیانی ڕۆژانی 
بووەھاوورچاویان ھب کی گرنگ و لو ڕۆ تیياندا بوون .

و " ۆمڕ"دواتر ئم ترادیشۆن گوزرایوە بۆ شارستانییتی 
کولتوور . یکی تردا دەردەکوتوە سرلنوێ ل کۆد و کۆمگه

ەکانوە ڕۆم ھژموونکی بھزی بسر گرکیو فلسفی 
ا، ل ھموو ھبووە، ئم ھژموونیش ل ھونری شانۆد

 ل گرکیتراجیدیا و کۆمیدیای . بوارەکانی تر کاریگرتر بووە
ز وەرگردڕاونت سر زمانی . پی٢٠٠سرەتای ساکانی 

 و شانۆکان ب کی باینموون رایش بوونڕۆمانی و خ
.  بونیادنرانشانۆی گرکیشوەیکی گشتی لسر بنماکانی 

یش گۆڕانکارییکی خرای رکگھاوکات کولتوور و شارستانیتی 
بسردا ھات و خۆی لگڵ سیستم و دەست سیزەرییکانی 

  . ئو ئیمپراتۆریتدا گونجان



 

ھرچندە ل سرەتاوە ئاھنگ و ڕیتوا دینییکان و 
 و ژیانک بوون لشت بکانی دەورمییف ڤارنک

 م شانۆ لب ،ردەمو سی ئیھڕۆماڕۆژان ک  بوەییچ ش
ی وەرنگرت و ھرگیز نبووە ناوەندکی ئسینائو بھایی 

 یۆنانگرنگی ئو ژیان شارستانی و پرۆس دیموکراسییی 
یش ب ھمان شوە گشی نکرد و تنھا شانۆی ڕۆمان. ھیبوو

، وەکو ونیکی گرکیون باکی تراجیدیا و کۆمیدیای 
ن دەیانکرد، تنھا کۆپیکردنی ئایدیالی مایوە و ئوەی ئوا

  .  بووگرکی شانۆی
دا، ھروژمی خک پویستی ب جۆرە ڕۆمال شارستانیتی 

 کو لدەگرت، بماکانی وەرنوە بندەبئ ل نمایشیک بووە، ک
گمی گالدیاتۆر، ئاھنگی شپۆلی خکی لسر شقام، یاریگه 

بگومان . ووەگورەکان و نمایش ڕاگوزارییکانوە وەرگرت
ھموو ئمان مانایکی گورەیان بۆ مژووی شانۆ و دراما 
ھبووە، بم پویستیان ب ھیچ جۆرە لکدانوە و پاپشتکی 

ی تامان  توری و فیکری نبووە؛ ھر لبر ئوەیش، ک جگه
 ھستیان ب پویستيی شانۆی ڕۆمانینیی، لو سردەمدا 
. یۆری بۆ شانۆکیان نکردووە و  نبووەنووسین و مۆتیڤکی ت
یکان ھبووە و ئوە بۆ ئوانیش گرکیبنما تیۆرییک الی 

  . بنما و ستراکتورک بووە، ک پیەویان کردووە
لم پشوی و گمی گالدیاتۆراندا، ک ب خونشتن کۆتايی 

ی سرنجی کسانکی   جگه بنه پ دەھات، ئدەب و شانۆ ده
 بوون، ھروەھا شانۆی گرکیکراو، ک شارەزای ئدەب و دیاری

ی ئرستۆکراتییکانوە گرکیجۆرە ژیانکیش، نزیک ل ژیانی 
یشدا پگی ئدەب "ئاگۆستینییکان"لژر دەستی . ژیاون

ھندک بھز دەبت و ب یارمتيی دەزگاکانی دەوت 
ش سیستمکی ھونری و ئدەبی گش دەکات، بمی



 

 گومان کدەبی کالسیکی، بکانی فۆرمی تیۆری ئمکچ
  . درامايشی لخۆ دەگرت، دەردەکوت

لم نوەند و پشوییدا دەقک، ک بنمایکی ئجگار گرنگی 
ھبووە، دەردەکوت و  کالسیزمی ڕۆما توانیویتی بنما 

ھونری (تیۆرییکانی خۆی لو دەقوە وەربگرت، ئو دەقیش 
ز، ک ل شوەی نامیکی . پ٨-٦٥) ھۆراس(کی ە)شیعر

بپی سرچاوە . ئدەبیدا بۆ کوڕەکی خۆی نووسیوە
 بو یدایکبوون  دوای له١٤مژووییکانیش ئم دەق سای 

ی ل ئریستۆکی پۆیتیکا، چندە ھۆراسنازانرت . کراوەتوە
. برچاو بووە و لژر چ کاریگرییکی ئودا، نووسیویتی

 کسکی فیلسووف و پیاوی زانست و زانیاری بووە، ریستۆئ
ل دیدکی ڕەخنگرانوە ھوی داوە پناس و دەستنیشانی فۆرم 
و بنماکانی دراما و تراجیدیا، پرۆس و داستانکان دیاری بکات 

ھاوکات . و ئاماژە ب ڕسا سرەتایی و سرەکییکانیان بکات
یم ڕوانگیشی دواوە، لودا ھم فۆرمانو ئنی دراما لگوە پ

، ب تواوی شتکی ھۆراسشیبکاتوە، بم نام ئدەبییکی 
ب شوەیکی ساکار دەکرت بگوترت، ک . جیاواز و دەقکی ترە

 وەک نووسرک، چند ڕنماییکی پراکتیکی و ھۆراسدەقکی 
 بۆ پشنیازی بربوە، سبارەت ب چۆنیتيی نووسینی شیعر

. نووسرەکانی ئو سردەم و ھاوڕێ و ھاوکارەکانی
مبستیش ل شیعر ھموو فۆرم ئدەبییکان بووە، بگومان 

و فۆرمانک بووە لشم ھۆراس. دراما و دەقی شانۆیش بل 
دەق کورتدا، سرەتاکانی بنمای ئدەبی براوردکاریيش، وەک 

دەروازە و . ژتڕەتیۆرکی ئدەبی بۆ فۆرمکانی نووسین داد
، وەکو سرەتایک چندین پشنیاز و ھۆراسبنما و دیدەکانی 

ڕنمایی بج و گرنگ دەگرتخۆ و لگڵ زۆربی فۆرمکانی 
یکک . نووسیندا دەگونجت و دەکرت سوودیان ل وەربگیرت



 

، گڕانوەی بۆ ھۆراسل گرنگترین ڕنماییکانیش، ب بۆچوونی 
ھیچ کسک نابت نووسرکی . ربوون لوانوەەکان و فگرک

یکان، ڕساکانی ئوان گرکیباش، ئگر نگڕابتوە بۆ سر 
 ئاماژە ھۆراس. فر نبووبت و شون پی ئوانی ھنگرتبت

یکان گرکیبۆ ئوە دەکات، ک پویست شو و ڕۆژ 
. بخونرتوە، چونک لودا ھونری وشسازی دەدۆزیتوە

ئوەندەی مسلک پیوەنديی ب ئوەوە ھی، شو و ڕۆژ (
 کینموونتگررچاو بب کانتان لی (.  

وەک لوەبر ئاماژەمان بۆ کردووە، ھونری شیعرەکی 
 نووسراوکی کورت و تنھا مام لگڵ دراما ناکات، ھۆراس

بکو ب شوەیکی گشتی شیعر و درامایش ب بشک ل شیعر 
دانراوە و بشوەیکی ساکار و دوور ل قووبوونوە و بنما 

ئو لو ڕوانگیوە بۆچوونکانی . زانستییکانوە نووسراوە
خۆی دانڕشتووە، ک ڕاڤی کارەکان بکات، بکو چۆن کارەکان 
دەنووسرن، ئمیش ھودانک بۆ سپاندن و دروستکردنی 

 ب ھۆراس. می نووسینکۆم ڕسای جگیر بۆ شواز و فۆر
شوەیکی توند ڕەخن لوان دەگرت، ک تنھا پشت ب سرووش 

دەبستن، ب بۆچوونی ئو، دەبت نووسر کسکی ) ئیلھام(
ھۆشمند و خاوەن ئزموونی ژیان بت، ک شیعر دەنووست، 
دەبت کاتی بۆ ترخان بکات و وش ب وش ب شوەیکی 

.  ورد ل داڕشتنی دەقکانیدا بکاتپیشسازی، کارکی چ و
ئوانیشی بوایان ب سرووشکی خواوەندی ھی، ل گژاوی 

 وە، بۆ نمووننما ساکارەکاندا دەسووڕتھۆراسبنھۆ : ( دە
ئوانی دەنووسن، بابتک ھبژرن، ک ھاوتای تواناتان بت، 

شتکدا ب وردی بیر لوە بکنوە، ک ئستۆتان لژر باری چ 
ئگر پیاوک زیرەکان . دەنانت و دەتوان چ شتک ھبگرت

بابتکی خۆی ھبژارد، ئاسانی و ڕوونيی دەربین لی یاخی 



 

ئگر بۆچوونکم ڕاست . نابت، جوانی و ڕەونقی ڕکخستن
بت، لوەدای، ک پویست لسر ھۆنری ئو شیعرە نایابی 

انیتی، ئو شت ب، ک پویست دونیا بسبران چاوەڕو
ل .) بگوترت و زۆر شت دوا بخات، تاوەکو کاتی خۆی دت

ەوە لوە دەگین، ک تنھا ل ھۆراسەکی )ھونری شیعر(
زیادەڕۆیی و درژدادڕی و شتی نادروستوە خۆمان بدوور 

ئوەی . نگرین، بکو ل ئاستکانی تکوکردنی برز و نزم
یویتی کرەستیکی گرنگ بۆ ڕنمایی و فربوون  نووسھۆراس

 لم نووسیندا باسی ڕۆی نوەکانیش ھۆراس. و تاقیکردنوە
دەکات، پیوەندییکانی نووسر بو سردەمی تیا دەنووست و 

 ب ھموو  ھمیش ڕگه(ئو نووسینی برھم دەھنرت 
نی سردەم یش دەدرت بپی سروشتی گیا نوەیک دراوە، ڕگه

  .) وش دابژت
 شانۆ ب نموون دەھنتوە، وەکو ئو گوزارشت ھۆراس

ھونرییی، ک پشت ب شیعر دەبستت و وشکانی، 
ترخانکردنی . ڕووداوەکانی، بسرھاتکانی ب شیعر دەھۆنتوە

بشکی گورەی دەقکیش بۆ شانۆ، ئاماژەیک بۆ پگی شانۆ 
 بۆ ئم مبست و وەک ھۆراس. داڕۆما لنو شارستانیتی

 ژووی شانۆ، لکی کورت موەیش ک، برەتایکسوە گرەکان
 دەت، دەبت کسایتی و ھۆراس. تا دەگات رۆما، دەخات ڕوو

فیگورەکانی سر شانۆ، ب شوەیک دەربکون و ڕەفتار بکن، 
وو ک لگڵ تمنیان بگونجت و ھموو نمایشکیش بۆ ھم

لوردبوونوەمان . (تمنکان شتکی تایبتی ل خۆیدا ھگرتووە
 ین، کدەستنیشان بک تانو سیفڕاستی ئت بوە دەبنیا بت

یوە  لگڵ ھر تمنکدا ھن و لگیدا دەگونجن، لو ڕگه
دەتوانیت ڕۆی پیرکی بساچوو ندەی ب الوک، یاخود ڕۆی 

ھروەھا دەربارەی .) یت ب کوڕیژگیکپیاوکی کام ندە



 

گوێ بۆ ئوە شل بک، ک من و خکیش : (کارەکتریش دەت
ئگر دەتوت بینران ب دەست بھنیت و . چاوەڕوانی دەکین

سوت ل بکن، چاوەڕێ بن تا پردەی شانۆ ب تواوی 
ی دادەدرتوە، پویست ل سیماکانی ھموو قۆناغک ل قۆناغکان

تمن شارەزا بیت و ئو سیمایانیشیان پ بدرت، ک بپی 
  .)جیاوازيی ساکانی تمن دەگۆڕن

لنو ڕووداوەکانی مژوو و مژووی شانۆدا، ئو نام ساکار 
، ھنگاوکی بچووک، بم گلک گرنگ بۆ ھۆراسو دیالۆگی 

و گشی تیۆری درامای کالسیکی، بۆ نموون ھندک بۆچوون 
، تواو پچوانی بیر و ھۆراسخوندنوەی تیۆری درامی، الی 

، ب ھمان ھۆراسبۆجوونکانی . نئریستۆبۆچوونکانی 
 سراپاگیر و ھمالین نین و ب ھمان ئریستۆشوەی 
 باسی کردار و کسایتییکان ناکات، بکو ئریستۆشوەی 

ەکان، ک لسر ڕووداو/زیاتر تیشکی سرنج دەخات سر کردار
. شانۆ برجست دەکرن و ھندک جاریش دەگدرنوە

 لوەدای، ک ڕنماییکی باش سبارەت ب ھۆراسگرنگيی 
 مان مۆتیڤیش ھوەیم شکان دەکات، بوردەکاریی

 ئریستۆ، وەک ھۆراس.  دەگرتبرئریستۆدراماتۆرگییکانی 
خوارەوەی خواوەندەکان ل پی وای، ک دەبت وریا بین ل ھنان

پدانیان ب چارەسرکردنی کشو ملمالنکان و  ئاسمانوە و ڕگه
. سزادانی گوناھبارەکان و پاداشتکردنی ئازا و پاوانکانیش

 ب ھموو شوەیک دژی ئم کۆتایی و بکارھنانی ئریستۆ
توە، ک لۆژیکی  خواوەندەکان بووە و دووپاتی کردووه

" ڕووداوەک"ان ھر خۆیشی کۆتایی ب تراجیدیاک ڕووداوەک
 وە کردووە، کریستۆ ئاماژەی بۆ ئروەھا ئت، ھندەھ



 

ھاتنخوارەوەی خواوەندەکان و دەستکاریکردنی ڕەوتی 
بم . ڕووداوەکان، ستراکتوری ناوەوەی دراماک بھز دەکات

  سبارەت بم مسلی جیاوازە و ھمانھۆراسموتیڤکانی 
.  نیی و ب شوەیکی تر لم مسلی دەڕوانتئریستۆموتیڤی 
 ب تواوی دژی ئم جۆرە کۆتاییان نیی، بۆ ئو ھۆراس

خواوەندەکان تنھا لو کاتاندا بشداری بکن، ک گری 
ت دەستی خواوەندیان بگاتنوە بھت . (ڕووداوەکان ئناب

 دراماوە، تنیا ئو خواوەندک دەست بخات نو ڕووداوەکانی
.) کات نبت، ک گریک ھبت داوای دەستتخستنی بکات

لوانی ئمیش لبر ئوە بووبت، ک پناسی ئو بۆ 
ستراکتوری دراماتۆرگی ھندە بھز نبووبت، یان 
پیوەندییکانی ب دەستوە ھندە بھز بووە، ک خوازیاری 

، تا جیاوازیی سیاسییکان ب ھۆی ئم جۆرە چارەسران بوون
. پیامنرکوە، ک ل ئاسمانوە دت خوارەوە چارەسر بکات

 ب شوەیکی زیاتر کردەیی بیر لوە دەکاتوە، ک چ ھۆراس
شتک لسر شانۆ شیاوە و چ شتک بۆ سر شانۆ دەگونجت، 
ئمیش ھمان شت، ک چ ڕووداوک لسر شانۆ پشان بدرت 

  . ب چ شوەیکو 
 ئریستۆ گرنگی دەدات ب پگ و ڕۆی کۆرس و ل ھۆراس

دا، گرکیزیاتری لسر دەنووست؛ ئگر کۆرس ل تراجیدیای 
تنھا ڕۆکی گیاندن و ئاگادارکردنوەی ھبت، ئوا الی 

 الینگیری کردارە باشکان دەکات و ھوی ئوە دەدات ھۆراس
 ئوە دووپات دەکاتوە، ک ھۆراسەھا یاساکان بخات ڕوو، ھرو
بش لخۆبگرت، ئم ڕنمایییش ن /تراجیدیا دەبت پنج پردە



 

ستنیشان دەکات،  ڕوون دەکاتوە و ن ھیچ ھۆکارکی بۆ ده
ھاوکات ناشیبستتوە ب خودی کردار و ڕووداوەکان و 

ئو شانۆگرییی بینران ب . (چۆنیتيی فۆرم وەرگرتنیشوە
ۆشوە داوای دەکات و نیشان دەدرتوە، پویست ل پنج پر

 ئریستۆب پچوانوە، ) بش تنپڕت و لوەیش کمتر نبت
  .  ب ھیچ شوەیک باسی دابشکردنی پردە یان بشکان ناکات

دا دووپاتی ئوە دەکاتوە، ئو "پۆیتیکا" ل ئریستۆ
دەگرن، لسر شانۆ دیمنانی کوشتن و ئشکنجدان لخۆ 

 دەرەوەی شانۆوە ڕوو بدەن و ب کو لن، بکرن سترجب
 ل پشت ئریستۆ. ھۆی پیامنرکوە لسر شانۆ بگدرنوە

: ئم تکنیکوە فلسف و بیرکی گرنگی بۆ تراجیدیا داڕشتووە
ی ترس و بزەییوە بینران چارەنووسی پاوانکان  ل ڕگه

ل الی بینران ) کاتارسیس( بۆ پاکبوونوە  یش ڕگهدەبینن، ئم
  .دروست دەکات

 شوازکی گشتگر لخۆ دەگرن، لودا ھۆراسبۆچوونکانی 
فۆرمی دارما، وات شوازی شانۆنامکان و ستایلکی، وەکو 

ئو کولتوورە . بنماکانی نمایش و وردەکارییکانی باس دەکات
یگدا پو دەمی لتۆریکیيڵ دیدی ڕگبووە، لزی ھھکی ب

دا؛ گرنگیدان ب دەق و تکنیکی پیڤ و قسکردن و ھۆراس
 و دەروازەیکان، ئرییستاتیکی و کاریگئ وردەکاریی

 وە، کنیری دراما و ھۆراسدەککی کردەیی سیوەک پیش 
 ب ئریستۆھرچندە . برجستکردنی لسر شانۆ بکاتوە

نی دراما و تراجیدیادا ڕۆدەچت، ل زۆر قووی ب بنماکا
 زیاتر ھۆراسڕوویشوە دەچت قابکی ئبستراکتوە، بم 



 

تییکان . کۆنکرندیم وە بوو، کری ئوەوە فک لسموو کھ
 وەیم شر شانۆ بسرەکان لردە بن، کارەکتنج پت پدەب

وەیو شک بن، نڕەفتار بک  .  
 کی گرنگ، کخا وەیت، ئئاماژەی بۆ بکر ویستری پھون

ەکان دەرنکوتووە، بم ١٥٠٠ تا سای ئریستۆەکی شیعر
، وەکو ھموو کولتووری ڕۆمانی ئاسانتر بووە ھۆراسدەقکی 

ھونری دەست خکی بکوت و بو بکرتوە، ک دواتر 
 کوت بردەستی خکی، بووە ب بشک و ئریستۆەکی شیعر

بم شوەی دوو . ھۆراسەکی ھونری شیعرواوکرکی ت
ل دوو سردەمی جیاوازدا دەبن بنما و " ھونری شیعر"كتبی 

شانۆی ستراکتورکی گرنگ بۆ دەستپکی تیۆری و دراماتۆرگی 
  .ئورووپی کالسیکی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سرچاوە
  ١٩٧٩، وەرگانی حمید عزیز، بغدا ھۆراسھونری شیعر، 

  
 



 

 
 
  
  
  
  
 
  
 

 شانۆی ھونری
  
  
 دەستپشخريی ١٩٤٣-١٨٥٩) فالدیمیر نمیرۆڤیچ دانچنکۆ(

ی و ھر ل سای )ھونریی مۆسکۆ شانۆی(یکمی دامزراندنی 
 ڕۆکی گورە دەگت ل ستانیسالڤسکیەوە لگڵ ١٨٩٧

 ڕووسی شانۆیبڕوەبردنی ئم شانۆیدا، ک سرلبری 
 بسر تکای شانۆی دەگۆڕت و دواتریش کاریگريی

 نمیرۆڤیچ فالدیمیرک ) شانۆی ھونری(کتبی . جیھانییوە دەبت
 کی گرنگ لنتدۆکیوم تی، بوەی بیرەوەریدا نووسیویش ل

یش ئو "ھونری"شانۆی . مژووی ئم شانۆیدا دادەنرت
مانایی گیاندووە، ک شانۆیکی نوێ، دوور ل ھموو جۆرە 

کی چزۆک، بیرۆکراتی و ترادیشونکی نتکادیمیقدار، ئ
 و نووسری ئم ستانیسالڤسکی. ئکتری ئسترەوە بخوقنن

 ،بفالدیمیر نمیرۆڤیچکت بوون، ل م شانۆیری ئنزردام ک 
زۆر ڕووەوە، وەک ڕووناکی و سبر ل یکتر جیاواز بوون، 

م شانۆیندی ئروبس ویتر لئ بم ھیچیان بدا ب



 

جیاوازییکیش ل نوان دیما و دیدی ئم دوو . ھینکردووە
ھونرمندەدا، وەکو ل سرەتای ئم کتبدا ھستی پ دەکرت، 

 ک ،وەدایی نمیرۆڤیچلوانچپ شانۆی ، ستانیسالڤسکی، ب
ی ب شانۆی نووسرەکانی دەزانی، نک ھونریی مۆسکۆ

  .یژیسۆر و ئکترەکانڕ
 لوەدای، ک چندین ساڵ بر نمیرۆڤیچ کتبی  گرنگيی ئم
وە دەست پ دەکات و مۆسکۆ شانۆی ھونرییل دامزراندنی 

ھموو ڕەوتی ئم شانۆی و سرکوتنکانی تا دوای شۆڕشیش 
، شانۆنامنووسکان، ڕۆی شانۆی ڕووسیدەگتوە، ھروەھا 

ر، ئکتر، ڕەخنی شانۆیی، ڕۆژنامگری، دەستی تسا
قوتابخان شانۆییکان و ھونری نواندن دەخات بر تیشکی 

لو سردەمدا ل مۆسکۆ، دوو قوتابخانی شانۆیی . لکۆینوە
ھبوون، یککیان سر ب دەستی تسار بووە، ک ئکترە 

. توە  وانیان تیا گوتووهمۆسکۆی )شانۆ بچووکک(گورەکانی 
ۆنیکا، ک ئاستی باش نبووە و پ ئویتریان قوتابخانی فیلھارم

 دەبت ب مامۆستا و نمیرۆڤیچبووە ل کش و گیروگرفت، تا 
ھر لم . سرلبری دەگۆڕت و دەیکات ب شتکی تر

 کسانی وەک نمیرۆڤیچفیلھارمۆنیکایدا و ل سردەستی 
 نمیرۆڤیچ.  خوندنی نواندن تواو دەکنئۆلگا کنیپر و مایرھۆد

نامنووس، ڕیژیسۆر و پداگۆگ، خونی ب وەک شانۆ
 یش لستبم مووە بینیوە، بۆ ئکی نوزراندنی شانۆیدام
بیرکردنوە و گڕان و داڕشتنی پالن و تۆمارکردنی یاداشت و 
دید و بۆچوونکانیدا بردەوام بووە، بم ھر زوو لوەیش 

ان کاتدا ل ھم. (...دەگات، ک ئم کارە ب تنھا خۆی ناکرت
 ت، چونکمن ناکر نھا بت کشت مئ یشتم، کوەیش گل

ھر لرەدا، بۆ یکمجار . شتکان چ و گران و فرەڕەھند بوون
دوای ئم ھموو سا ل گفتوگۆ و . م ھاتوە یادستانیسالڤسکی



 

 ماتۆرە کردەوە، کئ و گرووپمجار بیرم لکونبینین، بۆ یخ
 ئلکسی دەومند ب ناوی گنجکی بازرگانی

یوە ھیبوو، ھر خۆی شانۆنامکانی دەردەھنا ستانیسالڤسکی
 سبارەت ب نمیرۆڤیچ.) و ڕۆ سرەکییکانیشی دەبینی

 ل نوەندە ستانیسالڤسکی( دەت ستانیسالڤسکیکسایتيی 
دانسق ،ر زۆر تازە بوو، بدا ھکموو . شانۆییش ھپ ل

 ئماتۆر بوو، ئمیش مانای وای، ک ل ھیچ شتکوە ئو
شانۆیک دانمزرابوو، ھروەھا چ وەک ئکتر و چ وەک 

ئو تا ئو . ڕیژیسۆریش ب ھیچ شانۆیکوە پابند نبوو
کاتیش شانۆی نکردبوو ب پیشی خۆی، ھر لبر ئوە 

  .) مۆری شانۆکاری پوە ننرابوو
 ستانیسالڤسکیکورت بۆ  دەستبج نامیکی نمیرۆڤیچ

دەنرت و ئوەی بۆ ڕوون دەکاتوە، ک بیرۆکی دامزراندنی 
 ل ستانیسالڤسکی. شانۆیکی نوی ھی و پی خۆش بیبینت

زۆر : "وەمی ئو نامیدا تلگرافکی خرای بۆ دەنرت
عات دوو ل چشتخانی  ی شش، سه٢١خۆشحام، 

 لو دەمدا سالڤیانسکی." مچاوەڕوانت دەک) سالڤیانسکی(
 دەبت و نووسر و مۆسکۆڕیستۆرانکی بناوبانگی 

ی گفتوگۆی ھونری و  ھونرمندان لوێ کۆبوونتوە و جگه
، سالڤیانسکیمن چووم بۆ " دەت نمیرۆڤیچ. ئدەبی دەبت
.  بر ل من لوێ بوو و چاوەڕوانی دەکردمستانیسالڤسکی

ئو گفتوگۆ مژووییی نوانمان عات دووی دواینیوەڕۆ  سه
عات ھشتی بیانيی ڕۆژی دوایی ل مای  دەستی پ کرد و سه

دوو خونی شانۆ، دوو ھوستی جیاواز، ." ئوان کۆتایی ھات
دوو کسایتی و مزاجی جودا، ھریک و دوور لویتر کاری 
خۆی کردووە، دەستیان بسر ھمان دید و بۆچوونی 

عات پکوە قس  ووە؛ یکتری دەبینن و ھژدە سهشانۆیدا ھب



 

دەکن و ڕاستوخۆ بنماکانی شانۆیک دادەنن، ک دواتر 
ھر لم . ڕۆکی گورە ل مژووی شانۆی جیھانیدا دەبینت

کۆبوونوەیدا لسر ئوە ڕک دەکون، پکوە 
 ستانیسالڤسکیبرپرسیاریتيی ئم شانۆی بگرن ئستۆ، 

 نمیرۆڤیچ.  و ھروەھا برپرسیاری ڕپۆرتوارڕیژیسۆر
ئویش بیارکی باش نابت . برپرسیاری یکمی ڕپۆرتوار بت

بۆ دوو ھونرمندی بھز، ک ھردووکیان پداگرییان لسر 
ئم ھر ئو برەبیان ل . (دید و بۆچوونکانی خۆیان کردووە

ھر زۆر خرا لھموو ل پراکتیکدا . بھزيی ئو پالن گیشتین
ھنگاوکدا ئوەمان بۆ دەرکوت، ک ناکرت فۆرم ل ناوەرۆک 
جیابکرتوە، ئگر من پداگری لسر وردەکارییکی 
سایکۆلۆژی یان ونیکی ئدەبی بکم، ڕاستوخۆ ڕووبڕووی 

ب . گوزارشت ھونرییک، فۆرمی دیمنک دەبووموە
یش پداگری لسر فۆرمک، ک بۆ پچوانیشوە، ئگر ئو

دیمنکی دۆزیبووەوە، بکردای، لگڵ مام ئدەبيیکی من 
تووشی کش دەبوو، بم ئم ھردووکمان ھندە ڕاستگۆ 
بووین، ئامادەبووین قوربانی بدەین ب ھموو شتک تا ئو 

ھر لم .) ئاگرەی ل دەروونماندا کپی سندبوو، نکوژتوە
نیشتندا بیاری ئوە دەدەن، ک یک سای تواو خریکی دا

خۆئامادەکردن و پالندانان و داڕشتنی شانۆکیان بن و دوای 
عاتییکیاندا، شانۆکیان  ساڵ و نیوک بسر گفتوگۆ ھژدە سه

 بریتی شانۆی ھونريی مۆسکۆیکم ڕپۆرتواری . دەکرتوە
ت لنتیگۆنا: دەبنیسیابازر،  سۆفۆکلیسیئکسپیریگانی ڤش  ،

، چند ئیبسنی ھددا گابلر، تۆستۆیی تسار فیۆدۆر
  .چخفی نورەس و ھاوپتمانشانۆنامیکی 

 بۆ داڕشتنی ڕپۆرتواری شانۆی ھونر، دیما ستانیسالڤسکی
 دەق بارەت بزانینی س ل کی پند و زەوقمکی دەوو دید



 

د و پرۆشيی بۆ نووسرە کالسیکییکان ھبووە، بم ھمان دی
ھاوچرخ و نویکان نبووە و ب ھیچ شوەیک، ئو 

 ر بۆ نموونھ ،رانفنووسخۆگرام و چی پخان وتندەکن 
 نمیرۆڤیچ. دیدی ئو شانۆیوە، ک ئو دەیویست دروستی بکات

 ئاگای ل ستانیسالڤسکیئوە دووپات دەکاتوە، ک بگومان 
 بووە، بم ئاگای ل ھو شانۆییکانی چخفچیرۆککانی 

 قایل بکات، ک ستانیسالڤسکی ناچار دەبت نمیرۆڤیچ. نبووە
بخات ڕپۆرتوارەکیانوە و ھر خۆیشی کاری ڕیژيی ) نورەس(

 ب ھۆی نوشووستھنانی ١٨٩٧ ھاوینی سای چخف. کات بۆ ده
ل  خۆی ئلکسندەرنیسکیل شانۆی ) نورەس(شانۆنامی 

 موو شانۆکانیش بوە و دەرگاکانی ھک دزیوەتسموو کھ
من ھرگیز "ھر لم ڕووەوە گوتوویتی . ڕووی خۆیدا دادەخات

چیتر، ئگر حوت ھزار سای تریش بژیم، بۆ شانۆ نانووسم، 
." یش نادەم ئو شانۆنامانی نووسیومن بخرن سر شانۆ ڕگه

 بۆ نورەسل دەکات،  قایچخف ھرچۆنک بت نمیرۆڤیچ
 ب ستانیسالڤسکیدواجار . کردنوەی شانۆکیان نمایش بکن

 ورەس دەست پی نت و پرۆڤندی دەردەبوە ڕەزامییدناب
، "کنستنتین" ڕۆی مایرھۆد: دەکات و ڕۆکان دابش دەکرن

. دەبینن" ئرکادینا"یش ئۆگا کنیپرو " تریگۆرین "ستانیسالڤسکی
ی ئتمۆسفرکی پ ل کار و خوقاندن و گڕان ھدی ھد

توە و لپ بر ل   نزیک کردووهستانیسالڤسکیی ل چخف
 وی بکی پتوایرەکان بکتفئخناوەچباسی . ( ھ مئ

مان دەکرد، ستانیسالڤسکیشانۆکی خۆمان، شانۆکی من و 
 دواتر ب شوەیکی چاوەڕواننکراو و کتوپ بوو ب شانۆی

 ئاماژە بۆ ئوە دەکات، ک ب کردنوەی نمیرۆڤیچ.) چخف
شانۆی ھونر، ئو شانۆ نویی ئوان خونیان پوە بینیوە، 

ھرچندە نمایشکانیان سرکوتنکی گورەی . لدایک نبووە



 

بدەست ھناوە، بینران کاردانوەیکی باشیان ھبووە و 
ر نمایشسوە لرۆشپ گرەکان بم ڕەخنکانیان دەنووسی، ب

شانۆ . ھستکردن ب لدایکبوونی شانۆیکی نوێ، بوونی نبووە
نویک، ئو پرۆژەیی ئوان بیریان ل دەکردەوە و خونیان 

نووسر . پوە دیوە، دواتر بب ھیچ ھاتوھاوارک لدایک دەبت
 نورەسب درژی باسی پرۆڤ و خۆئامادەکردنی شانۆنامی 

 و بتايی کاسی چخفرس و شژاوی و تارمایی دەکات، ت
شانۆک لو ڕۆژگارەدا، دەبن ھڕەشیکی گورە بۆ ڕۆژی 
یکمی نمایش و خونی سرکوتنی شانۆنامک و داڕمانی 
ھموو شانۆکیان، ھروەھا ب شوەیکی ئفسووناوی باسی 

 ل ،کی نمایشورەیگ وتنرکو سی مانگی دوانزەی١٧ئ 
دا و ئو پرچکردارە بھزەی بینران دەکات، ک ب ١٨٩٨سای 

چپڕزانکی درژخاین پشوازی ل نمایشک دەکن و 
دەیانوت ھر لودا و لسر داوای ئوان تلگرافک بۆ 

 ،ری شانۆکنتواننووسف ئختچرر .  بنھ کنمایش
نت، بکو دەبت  بدەست ناھچخفسرکوتنکی گورە بۆ 

ڕووداوکی گرنگ و سرەتایکی پتویش بۆ شانۆی ھونری و 
بم شوەی، ئو شانۆ . ڕووسی شانۆیبۆ تکرای ڕەوتی 

  .نویی، ک باسیان دەکرد، لدایک دەبت
 باخی گالس و س خوشک، خا ڤانیا، نورەسدوای 

 ۆسکۆشانۆی ھونریی مسرکوتنی گورە بۆ ئکترەکان و بۆ 
بدەست دەھنت و نووسر ب وردی ھلومرج و ڕەوشی 

 ب ئکتر و چخفنووسین و پرۆڤ و پیوەندییکانی 
ئم پیوەندیی ئوەمان بۆ . شانۆکیانوە ڕوون دەکاتوە

دەردەخات، ک چند گرنگ نووسرکی شانۆیی لنو شانۆ و 
کانی بنووسرەکاندا دەقکتڵ ڕیژیسۆر و ئگڵ لگت و ل



 

ھونری نواندن و دیدی شانۆ و پرۆڤ، کارەکترەکان و ڕووداو 
  .و ڕۆنانی درامی گش بکات

 و مکسیم گۆرگی، چخف ھرچندە، دوای مردنی 
 دەبن شانۆنامنووس سرەکییکانی لیۆ تۆستۆیدواتریش 

، بم ھیچ شانۆنامنووسک ناتوانت شانۆی ھونريی مۆسکۆ
 ب شانۆک و ئکتر و چخفییی ئو پیوەند

 ل نزیکوە نمیرۆڤیچ. ڕیژیسۆرەکانوە ھیبوو، دروست بکن
 تۆستۆی و گۆرگی، چخف: ھرس شانۆنامنووسکی

ناسیوە و پیوەندییکی ھونری و ھاوڕیتی لگیان ھبووە، 
لم کتبیشدا ونیکی ئاشکرا و پناسیکی ڕاستوخۆ و 

ەیکی گشتگر سبارەت ب خۆیان و ب برھمکانیان قووبوونو
  . دەکات

 باسی ئوە نمیرۆڤیچ/ ستانیسالڤسکیئم دوو ھونرمندە 
دەکن، ک نمایشکانیان بۆ ھموو چینکانی کۆمڵ پشکش 

دا ب شۆڕشک دانراوە؛ ڕووسیابکن، ئمیش لو سردەمی 
ن، ک لناو  که نهئوان ویستوویان بینرەکانیان ھست بوە 

ھۆی شانۆکدا خاوەن دەستی یکم و ئاغا بن، بکو 
ویستوویان بینر، ھرچندە خۆی پارەی داوە و ب پارەی بلیتی 

ت ژوورەوە، ھست بوە بکات بختیارە و  خۆی ھاتووه
 نمیرۆڤیچ. یان پ دراوە بن ژوورەوە سوپاسگوزارە، ک ڕگه

نھا شانۆیک بوو، ک زیاتر ل خودی شانۆکی ئم ت"دەت 
من ھتا . نمایشک، ل ھوی خوقاندنی شانۆیکی گورەدا بوو

 دەکرد، چونک م پرنسیپرگریم لتوندی ب کی زۆر بماوەی
گڕانکی تازەی لخۆ گرتبوو سبارەت ب ڕەوتی شانۆ؛ لم 
ڕەوشدا دەگیشتین بیرە قووکانی نووسر، ئکترەکان 
کارەکترەکانی خۆیان دەدۆزییوە و برەو پشوەیان دەبرد، 

ھر ." ھارمۆنيی نوان بشکانی دیمنکان دەستبر دەکران



 

 وە کردووە، کگرەکان ئاماژەیان بۆ ئی ڕەخنوە زۆربر ئبل
، شانۆی ھونریی مۆسکۆھموو ڕۆکی تازە بۆ ئکترەکانی 

  .ازە لدایک بووبتوەکو ئوە وا بووە، ک مرۆڤکی ت
  گیشتبوون ئو بوای، ک نمیرۆڤیچ و ستانیسالڤسکی

ڕیژیسۆر دەبت ل شانۆیکی نودا، برپرسیاری یکم بت و 
ئو شانۆنامیی . دەستی ڕەھای نمایش شانۆییکانی ھبت

ھر ڕیژیسۆرک پشکشی دەکات، دەبت ئو برپرسیار بت 
بژاردن و ڕاھھ ل ل ،کوەی دەقشیکردن رەکانی، لکتنانی ئ

ککی تری نمایشموو وردەکارییو ھ نمیرۆڤیچ. ڕۆژانی پرۆڤ 
یکم : ڕیژیسۆر کسک، ک س ڕووخساری ھی(دەت 

 ڕاڤکار؛ ئوە پشان دەدات، ک چۆن نواندن دەکی، -ڕیژیسۆر
 بکرت، ھر لبر ئوەیش دەکرت بو ناوەیشوە ئاماژەی بۆ

 -دووەم ڕیژیسۆر. پداگۆگ/ئکتر یان ڕیژیسۆر/ڕیژیسۆر
. ئاون، ک خوقاندن و تواناکانی ئکتری تیا ڕەنگ دەداتوە

  .) ڕخری ھموو نمایشک-سیمیشیان ڕیژیسۆر
 ھر لم کتبدا، ھنگاو ب ھنگاو باسی ڕچکی نمرۆڤیچ

 و سالڤسکیستانیبرەوپشوەچوونی ھونری ڕیژی لالی 
کاری ئکتر دەکات و زیاتر ئوە دووپات دەکاتوە، ک چۆن 

 وەک ڕیژیسۆرکی بسلیق ل کارە ستانیسالڤسکی
سرەتاییکانییوە، ک زیاتر بایخی ب شت ڕووکشییکان داوە، 
قووڵ دەبتوە و ل کارەکانی دواتریدا برەو شت گوھری و 

ۆناغیشدا، ک زیاتر ب ناوەڕۆکی ھر لم ق. ناوەکییکان دەچت
دەقکان و شیکارکردنی ناوەڕۆک و کردنوەی کۆدی گشتيی 
 رەکان بیوەنديی کارەکتوەی پستنکان و بیوەندییپ
ڕووداوە دەرەکی و ناوەکییکانوە، برەو فۆرملکردنی 
سیستمکی دەبات و زیاتر و زیاتر ل کاری ئکتر لگڵ خۆی 

ڵ ڕۆگوەو لتیدا قووڵ دەبک  .  



 

شۆڕشی  و ژاپۆنلگڵ شڕی ) شانۆی ھونری(
ەکاندا، چ لڕووی دارایی و چ لڕووی کۆمیتی و بلشڤیک

بگومان ل ڕووی ستراکتوری شانۆکشیانوە، ب چند قۆناغکی 
 سر  نه که ئم ڕووداوان کار ده. مترسیداردا تدەپڕیت
گی ئکترەکانیان، پرۆشيی بینران و ڕپۆرتوار، ڕۆی شانۆ، پ

 نمیرۆڤیچ. ھتد... پیوەندییکانی شانۆی ھونر ب بینرەکانیوە
تا ئو کاتی، ک ھیچ فیشکک بر پنجرەی : (دەت

. شانۆکمان نکوت، ئم لسر پرۆڤکردن بردەوام بووین
نینناچار بووین خۆمان بخز یش، کو کاتت تا ئنانت 

نووسر ئاماژە .) سووچکی باخچکی پشتوەی شانۆکمانوە
بۆ ئوەیش دەکات، ک لنوان سیاستی شانۆ کۆنکان و 

  . ئایدۆلۆژیای شۆڕشدا، شڕکی بردەوام برپابوو
لم ڕۆژگارە سختاندا، شانۆی ھونریی ڕۆمان گورەکی 

ن و ب بۆ شانۆ ئامادە دەک) کارامازۆف برایانی (دۆستۆیڤسکی
نمایشکردنی ئم ڕۆمانیش پیوەندییکی نوێ ب بینرانوە 

ئم نمایش، ک دەبت پرۆژەیکی گورە و . دروست دەکن
قۆناغکی نوی کارکردن و قووبوونوەیکی تر ب بنما 
سایکۆلۆژییکانی کاری ئکتر و ڕیژیسۆردا، زۆر دوورودرژ 

بۆ ئکترەکان نابت بم کات چ بۆ بینران و چ . دەبت
فاکترکی گرنگ یان بزارکر، بکو ھز و لۆژیکی ڕووداوەکان 
و کاریگريی بسر بینرانوە دەبت ڕەھندکی ب بھای 

کندە . نمایشرچرگیز بۆ شانۆی دۆستۆیڤسکیھھ 
ڕۆمانکانی : ننووسیوە، بم شانۆنامنووسکی گورە بووە

ی، کارەکتری زیندوو، سایکۆلۆژیایکی چندین تۆژای درام
دەومند، ک ئکترەکانی دەبستوە ب ڕۆکانیانوە، 
لخۆدەگرت و زەمینیکی دەومند و لبار بۆ شانۆ ئامادە 

  . دەکات



 

ی  لم کات پ ل کش و پشوییدا، ک شۆڕش لسر ڕگه
ۆمیتی، ئو ڕۆژگارەدا وەستابوو، ھموو بنما ڕۆشنبیری، ک

ھونری و تنانت فیکرییکانیش گۆڕانکاريی بنڕەتییان بسردا 
و گۆڕانکارییانک بووە لشدا . ھاتووە، شانۆیش بم کاتئا ل

ب سد :  بیارکی گرنگ دەداتمۆسکۆ شانۆی ھونریی
کسوە، ئکتر و ڕیژیسۆر و ھموو کارمندەکانی تری 

 شمندەفری پ ل دیکۆر و شانۆکیانوە، ب حوت واگۆنی
جلوبرگ و پداویستییکانی نمایشکانیانوە و ب چوار نمایشی 

 نمسا و پۆۆنیا، چیکۆسلۆڤاکیا، ئمانیاشانۆییوە برەو 
نمایشکانیان، ل شارەکانی ئم وتان، نک ھر . دەکون ڕێ

شانۆی ھونریی سرکوتنکی گورە بدەست دەھنت، بکو 
 دەکات شانۆیکی جیھانی و ناوبانگکی نونتوەیی ۆسکۆم

لم وتان پشوازییکی گورەی . گورەیان بۆ دەستبر دەکات
 ب ،کان ڕۆژانت و ڕۆژنامدەکر رییان لماوەری و ھونج

 و نمایشکانیان مۆسکۆ شانۆی ھونرییدرژی لسر 
ی ئم شانۆی دوای چند ساک گشت ھونرییکان. دەنووسن

 ت، لردەوام دەبر بڕەنساھف کگرتووەکانی وە دەچنی تو
 و بو شوەی بنما مۆدرنکانی شانۆی ھاوچرخی ئمریکا

  . جیھانی دادەنن
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 ژیانی ھونریم
  خوندنوەیکی تیۆری و پراکتیکی بۆ یاداشتکانی

  ستانیسالڤسکی
  
  

ی مانگی یکی سای ١٧ کۆنستانتین سرگڤیچ ستانیسالڤسکی
١٨٦٣ ی مۆسکۆ لکی ساوتی مانگی یح دایک بووە، لل 
١٩٣٨ ژووی شانۆی جیھانیدا، بم دا کۆچی دوایی کردووە و ل

. ە گورەکانی دونیا ھژمار دەکرتیکک ل شانۆکار
 ل ھموو ژیانیدا، پرۆسی نواندنی خۆی و ستانیسالڤسکی

ئکترەکانی؛ چۆنیتيی نواندن و دۆزینوەی کارەکتر و 
بنماکانی نواندنی، خستبووە ژر تیشکی لکۆینوە و 

 ستانیسالڤسکی. ڕاڤکردنکی وردی تیۆری و پراکتیکییوە
ی توژم مۆدانیزم و ئڤانگاردەکانی ئوەندەی کاریگري

سردەمی خۆی بسرەوە بووە، ھندەیش کاریگريی ئو 
وژمر تسکانهب  رچاوەی کارەکانی لبووە، ھاوکات سوە ھ
، پاڤلۆڤ، فۆرمالیزم ڕووسکان، سمبۆلیزم، سروشتگرایی

، پوشکین، ئم جگ ل دیدە ئستاتیکییکانی دەروونناسی زانستی
  . ، وەرگرتووەتۆستوی و لگۆگۆ



 

دا، چ وەک ئکتر و )ژیانی ھونریم( ل کتبی ستانیسالڤسکی
چ وەک ڕیژیسۆر زۆر ب چی و ب ووردی باسی سرەتاکانی 
 کی چاالکیییاندا، دەستپکوەی ماو چوارچنخۆی ل

 و شانۆی ھونريی مۆسکۆھونرییکانی، دامزراندنی 
 ب ھنگاو لگڵ ھموو پرۆژەیکی ھنگاو. گشتکانی، دەکات

نودا متود و سیستمکی بونیاد دەنت، تاقيی دەکاتوە، 
لسری دەنووست، ھوستیان لسر دەکات، ل ھندکیان 
پشیمان دەبتوە، دایاندەڕژتوە و سرلنوێ ل فۆرمکی تردا 

 رنج و لر تیشکی سوە ژوە و دەیانخاتواز و تاقيیان دەکاتش
ل سرەتای کتبکیدا باسی . ستایل ھونرییکی دەدوت

ھندک ل یادگارەکانی مندايی خۆی دەکات، ئو کاتی تمنی 
س چوار ساڵ بووە و ڕۆی بینیوە، بپی ڕۆک، جلوبرگکی 
لۆکی پۆشیوە و دەستی بۆ چند مۆمکی داگیرساو بردووە و 

ئم ترسکی گورە . نۆک دەکوتوەل ئنجامدا ئاگر لسر شا
  . ل بچکۆیستانیسالڤسکیدەخات دی 

 ل بنمایکی دەومنددا ستانیسالڤسکیلبر ئوەی 
، بردەوام سردانی بالت، ڕووسیابووە، بپی نریتی ئوسای 

رای شانۆی بووکی بۆی یئیتالی و ئۆپو سامانکردووە و ئ 
  .  نرییکانی خۆی ترخانی کردووەماوەتوە بۆ پرۆژە ھو

 ل خانووە ١٨٧٧ی باوکی سای )سرگی فالدیمرۆڤیچ(
ھاوینییکی خۆیاندا، شانۆیکی ب ھموو پداویستییکانیوە 

 ستانیسالڤسکیبۆ کوڕەکی دروست دەکات، ئمیش بۆ 
یکم نمایشی . (بوارکی گرنگ بووە بۆ تاقیکردنوە شانۆییکانی

 ش کراوە٥/٩/١٨٧٧من لشکم . دا پکم یوەی ببری ئل
دوای ) کارەم دخۆش بم، تووشی بیرکردنوە و ڕاچکان بووم

ئوەی یکم کارە شانۆییکانی لسر ئم شانۆی نمایش 
دەکات، گشت دوورودرژەکی ژیانی وەک ئکتر و ڕیژیسۆر 



 

و پداگۆگ و نووسر دەست پ دەکات، لدوای ئم 
ییشوە دەکوت نووسینوەی یاداشتکانی، تۆمارکردنی سرەتا

کۆی ئزموونی خۆی سبارەت ب ئکتر و ھونری نواندن 
ل ئنجامی شنوکوکردنکی زۆر و ورددا، ئو . بگشتی

سیستم شانۆیی دت دی، ک دواتر ب سیستمی 
  .   ناوزەد کراستانیسالڤسکی

دەبت بنمای کارکردنی ) ل ڕۆکتدا بژی(دەستواژەی 
ئمیش بمانای وەرگرتنی کارەکتر دت، وەک . ستانیسالڤسکی

 دا دەژیت، بۆیقینژیانی ڕاست ھانی ستانیسالڤسکیچۆن ل 
ئکترەکانی داوە السایی خک و شوازی ژیانی ڕاستقینیان 
بکنوە، جلوبرگی ھاوشوەی ئوان بپۆشن و تبینيی 

وتیان بکسوکی ھسا خۆیشی ل ١٩٠٠ن، بۆ نموون دا، ک
 دەکات، ھموو بیانییک ل برگی یاتاسردانی 

 نو شو قام و گوێ ڕووبار و باخچو شن رەکانیدا، بکارەکت
  .  گشتییکاندا دەسووڕتوە

 بۆ ماوەیکی کورت ل ١٨٨٥ سای ستانیسالڤسکی
 کی شانۆیی لیت و مۆسکۆقوتابخاندەست دەکات  وەردەگیر

ب خوندن، لم قوتابخانیدا قوتابییکان لسر ئوە ڕادەھنران 
السایی کلش شانۆییکان بکنوە و وابستی دابونریتگرایی 

شوازی . بن، ک مامۆستاکانیان ب ھمان شوە کاریان دەکرد
 ستانیسالڤسکیخوندنی ھونری نواندن لم قوتابخانیدا بۆ 

مدییکی گورە، ناتوانت پیەوی ئو شوازی دەبت نائو
لبری . خوندن بکات و دوای دوو ھفت واز ل خوندن دەھنت

 وە ڕوودەکاتشانۆ )شانۆی بچووک(ئ ک بووە لکی ک ،
پرۆفیشناکانی ئو دەم و دەیکات ئو شونی شانۆی لوە فر 

مایشکی شانۆی من بۆ ھموو ن: ( دەتستانیسالڤسکی. دەبت
گرووپکی بچووکم ل چند . بچووک ب باشی خۆم ئامادەدەکرد



 

 ی لو دەقوە ئکپ ک دروست کردبوو، کسک
ڕپورتوارەکدا بوو دەخوندەوە و ھموو ئو لکۆینوە و 
 ،وتایدەستمان بک و دەقبارەت بیشی سنووسینان

 نمایشکمان دوای ئوە پکوە دەچووین و. دەمانخوندەوە
 کنمایش مان دەکرد، کریانو کاریگدەبینی، دواتریش باسی ئ
الی بجی ھشتبووین، دوای ئوە دەچووین و سرلنوێ 

.  دەکرد وه باره نمایشکمان دەبینییوە و پکوە گفتوگۆمان له
لم گفتوگۆیانوە ب ڕوونی بئزموونی و نشارەزایيمان ل زۆر 

ھوکی . رەکانی ھونر و زانستدا دەردەکوتڕووەوە ل بوا
ی ئامادەکردنی سیمیناری گشتی و  زۆرمان دەدا تا ل ڕگه

تایبتیشوە ھکانمان چاک بکینوە و زانیاريی تواو 
شانۆی بچووک بووە ئو ھزەی ڕۆکی گورەی ل . کۆبکینوە

ۆدا ئم تنھا ل بواری شان. گشی ھۆشیاريی ئمدا ھبوو
 رەکانیشمان دەخستکتئ ک لندکو ھوە، بدەبووینقووڵ ن

 ب ھوڵ و تقالیکی زۆر ستانیسالڤسکی) ژر لکۆینوەوە
 نمایش ل یش قایل دەکات، کو شانۆیرەکانی ئکتئ ک لندھ

بۆ یکمجار لسر . (ئماتۆرییکانی ئواندا پکوە کار بکن
ڕاستقیندا، ک توانایکی گورەیان ھبوو، شانۆ لگڵ ئکتری 

بم ترس خستمی ! ساتکی گورە بوو ل ژیانمدا. وەستام
 خۆم تووڕە بووم و ب وە و لریقبووموە، تکی نائارامییڕەوش

بم ل ڕاستیدا ل ھیچ شتک لوەی " تدەگم"شرموە گوتم 
  ). ئوان بۆیان باس دەکردم، تندەگیشتم

، دوای کارکردنی لگڵ ڕیژیسۆری بتوانای انیسالڤسکیست
، بیرۆکی فۆدۆتۆڤ ئلکساندەر، ڕووسیائو کاتی 

دروستکردنی گرووپکی  گورە، ک ل ئماتۆر و ئکتری 
ئوە یکمجار بوو . (شانۆکانی تر پکبھنت، ب پویست دەزانت

 ببینم، ڤفۆدۆتۆ. ف .ئاڕیژیسۆرکی بتوانا و بلیمتی وەک 



 

کارکردن لگڵ ئو و پرۆڤکردن لژر دەستی ئودا باشترین 
 پسپۆڕی ئو ھونرە بووە، ک فۆدۆتۆڤ) قوتابخان بوو بۆ من

توە،  توانیویتی ئو شورایی ل نوان ئکتر و ڕۆدا برز بووه
  . بوخنت

، وەکو ل کتبکیدا باسی لوە دەکات، ستانیسالڤسکی
ری ھرەوە بووە، کاریگسیشی بگانژموونی نمایشی شانۆی ب

ھاوکات گرووپی مینینگین لگڵ . بتایبتیيش گرووپ ئیتاییکان
، دەرگایکی گورە مۆسکۆ، ک دن )شرۆنگ(ڕیژیسۆرەکیان 

 دەت ستانیسالڤسکیدا دەکرتوە، ستانیسالڤسکیب ڕووی 
 تنھا ندەچووم تنھا یک نمایشی ئوانم لکیس ندەچوو، من(

) بۆ سیرکردنی ئم نمایشان، بکو لم دەکۆینوە
 لم قۆناغدا، ل بردەم ئاونی گورەدا کاری ستانیسالڤسکی

لسر تکنیکی دەرەوەی ئکتر کردووە، ئاماژە، گوزارشتی 
سیما و دەموچاو، جووی پالستیکی و تنانت ھوی داوە 

نیی لسر ئاونک دەیبینی، تکنیکی دەنگیش لگڵ ئو و
من بئزموون : (دواتر سبارەت بم تکنیک دەت. بگونجنت

بووم و نمدەزانی کارکردن ل بردەم ئاوندا چ زیانکی 
من . گورەی ھی، لگڵ ئویشدا سوودکی بچووکم دەستکوت

یوە ل ھکانی جستی خۆم گیشتم و ل ئامازە  لم ڕگه
 ستانیسالڤسکی) واتییکانیش، ک کارم بۆ لناوبردنیان دەکردڕ

لو سرەتا براییدا دەیویست ئکتر و نواندنی برز 
بخوقنت، بیرە برز و ھست گورەکان برجست بکات، بم 
 جکانی بۆ ڕیژیسۆرەکان بموو شتزموونیدا ھئب ل

لبر ئوە . ی دەخوقاندھشتووە، ک ئو ب تنھا ھموو شتکان
و لم ساتاندا کاری ڕیژیسۆرەکانی گرووپی مینینگین، ک دواتر 

ی سرنج و  بۆ ئوان دەبت قوتابخانی مینینگین، دەبت جگه
من بووم : ( ل کتبکیدا دەتستانیسالڤسکی. فربوون



 

) م دەدا-الینگریان و ھوی لکۆینوەی متودەکانی شرۆنگ
 ڕووکشکان و   لو ڕۆژاندا، ل ڕگهیسالڤسکیستان

ڕووکارەکانی دەرەوەدا، بدوای کارەکترەکانیدا دەگڕا، ئم 
شوازەیش ھدی ھدی برەو ڕۆچوونخوارەوە و ناوەوەی 

  . بردووە
 ل تمنی بیستوپنج ساییوە، وەکو ستانیسالڤسکی

یشدا پم کاتر لماتۆر ناسرابوو، ھکی ئرکتک ئشنیار
تا ) ئلکساندەر فۆدۆتۆڤ(و ) فیۆدۆر سۆلۆگیب(دەخات بردەم 

کۆمیک ل ئکتری ئماتۆر و پرۆفشناڵ و ھونرمندی تر 
 ل نوان ستانیسالڤسکیبازرگانییکانی بنمای . دابمزرنن
دا، قازانجکی زۆر دەکات، ١٨٨٨ و ١٨٨٧سانی 

کۆمی ( بۆ کردنوەی يش بشک لو قازانجستانیسالڤسکی
خانووبرەیکی گورەی ڕازاوە . ترخان دەکات) ھونر و ئدەب

بۆ ئم مبست دەگرت، شانۆیکی گورە بۆ خۆی و ھۆی 
ی تیا دەکاتوە، ئم جگ ل وانگوتنوە و کردنوەی  پشانگه

  .  کۆرسی ھونری ل بشی درامای ئم کۆمیدا
ردەیچ یم کۆمکانی ئشانۆنام ر، مۆلیرک لشیل ،

 دوور ستانیسالڤسکی نمایش دەکن و ئسترۆڤسکی و پوشکین
ل کش شانۆیی سواوەکان و الساییکردنوە، ڕۆی سرەکییان 

 ل یاداشتکانی ئم قۆناغیدا، ئاماژە ستانیسالڤسکی. تیا دەبینت
ارەکیدا بۆ ئوە دەکات، ک ئکتر بب ویست ناتوانت بسر ک

سرکوتوو بت، یکم ھنگاوی ئکتریش ئوەی بتوانت 
 ھر لم ستانیسالڤسکی. دەستی بسر ویستی خۆیدا بشکت

کۆمیدا، وەک ڕیژیسۆریش دەردەکوت و لم بوارەیشدا 
ئزموون پیدا دەکات و ئوەیش دووپات دەکاتوە، ک بۆ ئوەی 

 ویستکی باش بیت، پدایک بووبیتڕیژیسۆرر لکتوەک ئ .
بوونی ڕیژیسۆر شتکی گرنگ بوو، لبر ئوەی ھیچ (



 

ڕیژیسۆرکیشمان نبوو، ھروەھا حزکی ل ئندازە 
ژیان . بدەریشمان بۆ نواندن ھبوو، خۆم بووم ب ڕیژیسۆر

فری ئوەی کردین خۆمان خۆمان فر بکین و قوتابخانیکی 
 لم ستانیسالڤسکی).  بکینپراکتیکی بۆ خۆمان دەستبر

قۆناغدا، وەک ڕیژیسۆر دەگات ئنجامکی گلک گرنگ، لم 
ی  ھندک دەق ھن، ک ھر بۆ خۆیان جگه: (ڕووەوە دەت

سرنجن، بم ھندکی تر دەکرت ببن جگی سرنج، ئگر 
یکم ) ڕیژیسۆر شتکی نائاسایی و جودایان تیا بدۆزتوە

 دەبت، وەک خۆی تۆستۆیوەک ڕیژیسۆر دەقکی کارەکانیشی 
دەت لم کارەوە زۆر شت فر دەبت و دەچت دونیایکی 

لم پرۆژەیدا شت . (ترەوە و شتگلکی نوی بۆ دەردەکوت
 ل ڕووکاری دەرەوە -الڕیکم بۆ ڕۆحی ئکتر. زۆر فر بووم

بۆ ژیان ل بۆ ناوەوە، ل جستوە بۆ ڕۆح، ل برجستکردنوە 
ھروەھا فری . ڕۆدا، ل فۆرموە بۆ ناوەڕۆک، دۆزییوە

 ل رەکانیش  بووم، ککتکخستنی ئر و ڕبژاردنی دەوروبھ
ئو . سرەتاوە یارمتيی ئوەی دام شانی دەقک پشان بدەم

 ب شت کۆن  شت باشیشی لگڵ خۆی ھنا، ک چیتر ڕگه
، ئم یکم پرۆژەیی خۆی، ڤسکیستانیسال). خراپکان ندەم

. دا پشکش کردووە١٨٩١وەک ڕیژیسۆر ل مانگی دووی سای 
 لم نمایشیدا، وەک ڕیژیسۆر ھمان ئو مۆدل ستانیسالڤسکی

 ڕیژیسۆرەکانی گرووپی مینینگین ل ت، کنکار دەھب
 و شوی دوازدەھم، بازرگانی فینیسیا، سیزەرنمایشکانی 

 مۆسکۆدا ل ١٨٩٠، ک ل سای شیلرنۆنامکانی ھندک ل شا
 بوپڕی توانا و وردەکارییوە ستانیسالڤسکینمایشیان دەکرد و 

قوتابخانی مینینگین . تی دەڕوانین و شیکردنوەی بۆ دەکردن
ڕبازکی سروشتگرایی وردیان پیەو دەکرد و ل ڕووی 

وە، دەقاودەق لکانللوپرگ، دیکۆر و کواقیع و جلوب 



 

ستانیسالڤسکی دەیویست ئو . وە، کۆپییان دەکرد همژوو
ەوە گۆگۆلترادیشون ڕیالیزمییی، وەک ئکتر ل شپکین و 

ی دەستی ناوەندی ڕیژیسۆرەوە، ب  فری بووبوو، ل ڕگه
شوەیکی ئۆرگانیزمی برجستی ئستاتیکای سروشتگرایی 

ن و جوو، پۆشینی بۆ ئو الساییکردنوەی ڕۆیشت. بکات
جلوبرگی ڕۆڵ و شوازی بکارھنانی جست، تنانت 
ئکترکی کمئزموون و مامناوەندیش دەتوانت بیانکات، بم 

بدەستھنانی ڕۆحی ڕۆک، ک ببت (ھر وەک گۆگۆل دەت 
 قینکی ڕاستھرەینھا خاوەن بری، تکی ھونیسترجب

 ل کارە براییکانیدا، وەک یسالڤسکیستاندواتر ). دەتوانت
ڕیژیسۆر ناچار دەبت واز ل جلوبرگ گرانبھاکان بھنت و 
لبری دیکۆر ھوی ئوە بدات، ل دیدی خۆیوە، شتی ھونری 

  . بدۆزتوە
 بدواوە، بتایبتيیش ل ١٨٩٤ ل سای ستانیسالڤسکی

موو تبینی ەوە ب شوەیکی ورد، ھشکسپیری ئۆتلۆنمایشی 
و نخش و پالنکانی بۆ دەقک و چۆنیتيی کار و 
برجستکردنی تۆمار دەکرد، ک ب ھیچ جۆرک ل کاتی مشق 
و پرۆڤکاندا الینداوە لیان و ئوەی تۆماری کردووە، لگڵ 

پرۆڤش بۆ ئو یاسایک، کارە . ئکترەکانی جبجی دەکرد
  .  گش و پگیشتنھونرییک دەگینت ئاستی 
 ی، کو شتانموو ئبواری نواندندا ستانیسالڤسکیھ ل 

یبینین،  بیری ل دەکردنوە و لسر شانۆیش وەک ئکتر ده
ھندک جار ئاماژە بۆ ئوە دەکات، ک مسل .  وه کردنه تاقی ده

زانستییکان ئویان نگیاندۆت ئنجامکان، بکو متودە 
ی گمک پای پوەناوە بۆ گیشتن ب ڕاستی و تکنیکییکان

ی بۆ چوون ناو ڕۆڵ و  ھستکردن ب ڕاستی باشترین ڕگه
یوە دەگات  ھر لم ڕگه. توانای بخۆزانین و خوقاندنوە



 

ک، بۆ نمووننجامکی پیاوچاک : ئی مرۆڤت ڕۆور تۆ دەتگئ
و مرۆڤی ئکڕانییش ندوای الیروەھا ببینیت، بڕێ، ھدا بگ

ک تۆ ڕۆی (بدوای الین چاککی مرۆڤ شڕانییکدا 
پیاوکی خراپ دەبینیت، بدوای الین باشکی ئم مرۆڤدا 

ک ڕۆی پیرەمردک دەبینیت، بدوای کوڕە گنجکی . بگڕێ
ناوەوەیدا بگڕێ، ک ڕۆی مرۆڤکی گنجیش دەبینیت، ئوا 

  )ھتد... ی ئو مرۆڤدا بگڕێبدوای الین پیرەک
فالدیمییر ، دوای دیدارکی درژخاین لگڵ ستانیسالڤسکی
، ک پسپۆڕ بووە ل شیکردنوەی دەق و نمیرۆڤیچ دانچنکۆ

دا بیاری دامزراندنی ١٨٩٨مسل پداگۆگییکان، ل سای 
ئمیش دامزراندنی . دەدەن) مۆسکۆ ھونريی شانۆی(

ی ل دەکوتوە، ک دواتر ل سرتاسری شانۆيکی پرۆفیشنا
  . دونیادا بووەت پشنگ

 شانۆی ھونريی مۆسکۆ کار و پرۆژەکانی ستانیسالڤسکی
یکمیان ل دامزراندنی ئم : دابش دەکات بسر س قۆناغدا

ەوە تا شۆڕشی ١٨٩٨شانۆیوە دەست پ دەکات، وات ل سای 
 تا شۆڕشی ئۆکتۆبر و ١٩٠٦، قۆناغی دووەمیش ل سای ١٩٠٥

سیمیشیان ل شۆڕشی ئۆکتۆبرەوە تا دوا ڕۆژەکانی ئم 
ريی مۆسکۆ. شانۆیکی کاری شانۆی ھونتودماکانی مبن ل 

دیاریکراوەوە نمایشکانیان پشکش کردووە؛ خوندنوەیکی 
چ و بردەوام، شیکردنوەی ھموو وردودرشتکی دەق، 

ردەوام، ککی بیکی پرۆڤر ڕۆک، گرکتموو ئھ 
  . بچووکیشیان ھبوای، ب ھموو ئو قۆناغاندا ڕۆیشتوون

 نمیرۆڤیچ ب ھاوبشيی ستانیسالڤسکیدا ١٨٩٨ل سای 
 پشکش دەکن، نمایشک چخوفی )نوڕەس(شانۆنامی 

 و شانۆی ھونريی مۆسکۆسرکوتنکی گورە دەبت بۆ 
 زۆربی ڕەخنگرەکانی ئو .یش بۆ شانۆچخفگڕانوەی 



 

شانۆی ھونريی  و چخفی نوڕەس، ڕووسیادەمی 
یان برز نرخاندووە و ئاماژەیان بۆ ئوە کردووە، ک مۆسکۆ

 شانۆی یکک ل چاالکیی ھرە گورەکانی مژووی نوڕەس
 و گشیکی نوێ و برەوپشوچوونکی گرنگی ڕووسی

کیش دەگڕایوە بۆ سرکوتنی نمایش. درامای جیھانی
دیقتکی ورد، برجستکردنی ونیکی ڕاستگۆی ژیانی 
ڕۆژان و ھاوکارییکی گورەی نوان ئکترەکان و ھموو 

وە . گرووپ و شانۆککی ستانیسالڤسکیدوای ئوەیش ب 
سرکوتوو، بردەوام بوو ل پشکشکردنی دەقکانی تری 

 باخی گالس و ١٩٠١ وشکخ س، ١٨٩٩ خا فانیادا؛ چخف
لسر : ( دەیگوتچخف سبارەت ب ستانیسالڤسکی. ١٩٠٤

 ل ئاستکی برزدا دەستی بسر ڕووکاری چخفشانۆ، 
لگڵ ئوەیشدا زۆر ) دەرەوە و ناوەوەی ڕاستییکاندا دەشکت

یکی داخراو،   دەگیشت بردەم ڕگهستانیسالڤسکیجار 
ستکردن بو ھ ڕاوککارکردن د تی لتایبوتن، بکرنس 

  . چخفلسر 
 دەیویست متودکی وا بدۆزیتوە، ک بککی ستانیسالڤسکی

ھموو ئکترک بت و ھموو ئکترک، ل سرتاسری دونیا 
 کاری لسر ئوە ستانیسالڤسکی. بتوانت سوودی ل وەربگرت

لگڵ ڕۆکی و دەکرد، ئکتر بگات ڕەوشکی تواو ڕاستگۆ 
 راپاگیر بژی، بۆیکی سوەیش یدا بکو ڕۆنت لبتوان
 وەی دەینووسی، لدەکردەوە و ئ تیۆری بیری ل وەی بئ
پرۆسیکی کردەییدا ب شوەیکی پراکتیکی جبجی دەکرد، بۆ 

 تيی ستانیسالڤسکینموونکاندا یارمرایینگاوە بھ ل 
ەوەرییکانی خۆیان بۆ دەستبرکردنی ئکترەکانی دەدا یاد

ھست و سۆزەکانیان بکاربھنن، دوای ئوە گیشت ئو 
ی تکستی دەق شانۆییکانوە ب  ئنجامی ئکتر ل ڕگه



 

فنتازیا و بوایکی پتو، نک یادەوەرییکانی خۆی، ک زۆر 
 ئازاریان دەورووژاند ل ل کی پست و ھۆشجار ھ

  .نوە، نزیک بتوەکارەکترەکا
، ک یکک دەبت ل ئکترە باش و چاالککانی مایرھۆد

، دوای چوار ساڵ ئم شانۆی بج شانۆی ھونريی مۆسکۆ
.  و شوازکی تری ھونریدا دەھت و دەگڕت بدوای ڕگه

 ل قۆناغکی پ ل دوودی و بھیواییدا، ستانیسالڤسکی
وە، بیار دەدات یارمتيی بدات و  دەبینتمایرھۆدسرلنوێ 

 ستانیسالڤسکی. ستۆدیۆیکی ئزموونگری بۆ دەکاتوە
 بارەت بدست مایرھۆدە ) وە بوو، کوانمان ئجیاوازيی ن

من ب بردەوامی بدوای نودا دەگڕام، بب ئوەی ھیچ 
یک و ئامازکم دۆزیبتوە تا ئو شت نویی پ  ڕگه

   ل سرەتاوە لوە دەچوو ڕگهمایرھۆدکم، بم برجست ب
تازە و متودەکانی دۆزیبتوە، بب ئوەی توانیبتی ب تواوی 

 دوای ساک بسر دامزراندنی ستانیسالڤسکی) بیانخوقنت
ئم ستۆدیۆیدا، ک ھیچ برئنجامکی ئوتۆی بۆ 

 تانیسالڤسکیس.  نابینت، ناچار دەبت دایبخاتستانیسالڤسکی
 کی خاو بنھا وەکو قوڕرەکان تکتئ وە دەکات، کئاماژە بۆ ئ
دەستی ڕیژیسۆرکی بسلیقوە ل فۆرمکی ئبستراکدا 

 ئوەیش دووپات دەکاتوە، ک ئو ستانیسالڤسکی. دەجوونوە
، بۆ ئوەی تنھا نبت فۆرمکی مایرھۆدھونرە نویی 

، پویستی ب ئکتری نوێ و تکنیکی مۆدرنی ب ھست و گیان
تواو نوێ ھی تا بتوانت ناخی پ ل ھست و سۆزی ئکتر 

  . بورووژنیت
مانگک ل ( ل میانی کارکردنی ل شانۆنامی ستانیسالڤسکی

دا زۆر دەرئنجامی ھونریی تازەی بۆ تۆرگنڤی )الدێ
ڵ ڕۆگر لکتکارکردنی ئ بارەت بوتووە سدەرک ی، کک



 

پشتر ب شوەیکی ڕووکش کاری لگدا کردبوو، ئمیش 
پویستی ب تکنیک، مشقکردن و ھروەھا ویستی ئکترەوە 

  . ھبووە
 ل کۆتایی کتبکیدا، سیستمکی دابش ستانیسالڤسکی

  .دەکات بسر دوو یکی سرەکیدا
ەی یکم، کارکردنی ئکتر لگڵ دیوی ناوەوە و دەرەو

  .خۆیدا
  .دووەم، کاری دەرەکی و ناوەکی ئکتر لگڵ ڕۆدا

 کنیکییت نالی ب شوەی گل یش بریتییککارە ناوەکیی
سایکۆلۆژییکان بدات، ک یارمتيی ئکتر دەدات، ل ناوەوەی 

ی خوقاندنی ڕەوش ڕۆحییکان بدۆزتوە، ک لودا  خۆیدا ڕگه
کاری الین . نی ھیسرووش زۆر ب ئاسانی بوو

دەرەکییکیش لگڵ خۆدا بریتیی لوەی، ک جست لسر 
 واوی ژیانت بکات و ب کی ڕۆسترجت بنروە ڕابھئ

کارکردنیش لگڵ ڕۆدا ل . ناوەکییکی بۆ بگڕنتوە
شیکردنوە و ڕاڤکردنی دیدی کارە درامییک؛ ل چ شتکوە 

سرچاوەی وەرگرتووە و دەستنیشانی مانا شان سرەکییکی 
و مانای ھموو ڕۆکان، ک پکوە دەق درامییکیان پک 

  .ھناوە، دەست پ دەکات
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  بۆ ئکتر
  -سبارەت ب ھونری نواندن- 
  بۆ متودی ھونری نواندن الی مایک چخفخوندنوەیک 

 
 تنھا ئکترکی گورە و ١٩٥٥-١٨٩١ مایک چخف

ڕیژیسۆر نبووە، بکو پداگۆگکی بسلیق و تیۆریستکی 
 بارەت بخۆی، س ت بکی تایبکنیکتود و تتوانا بووە و مب

 فچخ. ھونری نواندن و پروەردەکردنی ئکتر دامزراندووە
توانایکی گورەی ل ڕادەبری ل برجستکردنی ھموو 
 و پرۆسنز لھکی بوەیش بووە و بکدا ھڕۆ شنچ

زۆربی ڕەخنگرەکان کۆکن . شانۆییکاندا گشی کردووە
شانۆی  ل چخفلسر ئوەی، ک ھموو ئو ڕۆنی 

ئو . ن بینیویتی، ل خودی ژیان گورەتر بووھونريی مۆسکۆ
ڕۆنی ئو برجستی کردوون، تنھا نواندنی ئاسایی نبوون، 
 نھا لبووە، ت وانل بوون، ک ندە چکی ھکو نواندنب
خونکانماندا شتی وا ببینرت، ھر لبر ئوەیش ئو 
کارەکترانی ئو برجستی کردوون دیدکی گشتگریان لخۆ 

 مردن، خۆشویستی و ڕق، گرتووە، ک چمککانی ژیان و



 

ئو ڕەخنگرانی . جوانی و ناشيرینیيان تیا ڕەنگ داوەتوە
 کردووە، باس لوە دەکن، ک چخفشیکارییان بۆ تواناکانی 

 شتک بووە ل سروو توانا چخفبھرە ھونرییکی 
 ھزکی پ ل ڕاز و نیاز چخف. ئاساییکانی مرۆڤوە بووە

زیاتر ل کی بووە، کر و مرۆڤکتک ئفسوون چووە، نئ 
  . ئاسایی

 ڕووس کوڕی برای نووسری گورەی مایک چخف
شانۆی  و ستانیسالڤسکی و ئکتری سرەکيی "چخف ئنتوان"

 لگڵ ستانیسالڤسکی، جگ ل چخف.  بووەھونريی مۆسکۆ
ماکس  لگڵ برلین و ساکیش ل ڤاختانگۆڤ، مایرھۆد
اری کردووە، ھاوکات بشدارییکی کارای ل  کڕاینھارت

دا شانۆی ھونريی مۆسکۆ ل ستانیسالڤسکیستۆدیۆکانی 
ئم برکوتن و ئزموونانیش ڕۆکی گورەی ل . ھبووە

پرنسیپکانی ھونری نواندن و داھنانی تکنیککی نوێ و 
 ل دوا ساکانی ژیانیدا ل چخف. متودەکی خۆیدا گاوە

، یاداشتکانی، ک زیاتر ل فلسفی ھونر دەچت، ب ۆمۆسک
ەوە بو دەکاتوە، ل پاڵ یاداشتکانی )ی ئکتر ڕگه(ناونیشانی 

ب باشترین بیۆگرافیای ئکتر ) ژیانی ھونریم (ستانیسالڤسکی
 ل ت، کتڕووسیادادەنرنووسراب  .  

 الینستی ڕووسیاەوە ناچار دەبت ل ١٩٢٨ ل سای چخف
سرەتا ل : ڕابکات و تا دوا ڕۆژەکانی ژیانی ل تاراوگ بژی

 و ئینگلترە، نمسا، فڕەنسا، دوای ئوە دەچت لیتوانیا و التڤیا
 مریکادواجاریش لتئگیر دەبف.  جخیشی چبم کتبۆ ( ئ

  . توە  چاپ و بو کردووهئینگلیزیدا ب ١٩٥٣ل سای ) ئکتر
 چخفی ھونری ئکتر و نواندنی تکنیک و متود

ھژموونکی گورەی بسر بشکی زۆری ئکترە گورەکانی 
، مارلین مۆنرۆەوە ھبووە، بۆ نموون ھۆلیوود و ئمریکا



 

، ئمۆیش تکنیک و جاک نیکۆسن و ھۆپکینس ئنتۆنی
متودەکی ب یکک ل متودە گرنگکانی پروەردەکردنی 

بشکی زۆری ئکترە گورە و . دا دادەنرتئکتر ل جیھان
پیمانگاکانی ھونری نواندن متود و شوازەکانی تکنیکی 

  بکار دەھنن؛ ک چخفھونری نواندن بپی سیستمکی 
ل مشقکانی جووی جست، چۆنیتيی ئاخاوتن، ئازادکردنی 
بربستکانی جست، دیوی ناوەوە و دەرەوەی ئکتر، 
کارکردن لسر کارەکتر و ئاماز و پکھاتکانی تری ئکتر و 

  . برجستکردنی دەگرتوە
 بووە و وەک ستانیسالڤسکی قوتابییکی زیرەکی چخف

بت، ئکتر توانیویتی لگڵ سیستمکی مامۆستاکیدا گورە 
بن تی لی مھاوکات توانیویکمتود و سیستاکانی م

 شتکی تر، قووتر، برفراوانتر، چتر و ھروەھا مامۆستاکیوە،
ساکارتر دروست بکات و متودکی تایبت بخۆی دەستبر 

، وەک ھونرمندکی گورە، ل ڕەوتی ستانیسالڤسکی. بکات
ژیانی ھونريی خۆیدا دید و بۆچوونکانی سبارەت ب ھونری 

وە و ب نواندن و ئکتر گش پداوە، گۆڕانکاريی تیا کردو
تیۆری و پراکتیک ھوی برجستکردن و نووسینوەی داوە، 
 بارەت بک و ڕاستت سکی ڕموە گران ک ،وەیشر ئبل

 دەست بکوت، بۆ نموون ستانیسالڤسکیکۆی سیستمکی 
یکی گنج ھمان متود و ستانیسالڤسکیمتود و کارەکانی 

 ک ل کۆتاییکانی یی،ستانیسالڤسکیچۆنیتيی کاری ئو 
ڕوو، نیی تییگومان . ژیانیدا خستوونیستانیسالڤسکیب 

 چخفەوە ھبووە، بم چخفکاریگرییکی بھزی بسر 
 وەی داوە لی ئوريی خۆیدا، ھرەتاکانی ژیانی ھونس ل
السایی ئکترە گورەکان دووربکوتوە و متودکی خۆی 

 ل ر بکات، کبڵ دەستگواوی لکی تزۆر ڕووەوە جیاوازیی



 

 بوایکی تواوی ب ئکترکی چخف. مامۆستاکیدا ھبووە
فیزیکیدا -مشقپکراوی سراپاگیر ل بوارەکانی سایکۆلۆژی

ھبووە، ھروەھا دووپاتی الین ناوەکییکانی ئکتر دەکاتوە، 
ندنی ئکتر، بم ژیانی تایبتی ئکتر بکارناھنت بۆ پگیا

 کاری لسر دەکرد، بۆ نموون ستانیسالڤسکیوەک 
ئفسووناوییوە، ) ئگری(ی   ل ڕگهستانیسالڤسکی

ئکترەکانی دەخست نو ڕەوش و بارودۆخ جیاوازەکانی 
یکی تر بۆ نزیکبوونوەی ئکتر ل   ڕگهچخفڕۆکانیانوە، 

ەدات، ک بر ل  د ھانی ئکترچخف. ڕۆکی دەگرتبر
دەستکردن ب پرۆڤ، ب خیاڵ و فنتازیا ل ڕووکاری دەرەوەی 
 نتازیا ھیاڵ و فخ ر بوە ھت، دوای ئوانی بکڕۆ
سرەکییکانی کارەکتر، ڕەوش، شون و کات دادەڕژت و 

 دەت چخف. ھنگاو ب ھنگاو ل ڕۆکی نزیک دەبتوە
وازی ل نوان خۆی و ستایلی ژیانی لگڵ پویست ئکتر جیا(

کارەکترەکیدا بکات و ب تواوی خۆی ل ویست و ھست و 
سۆز و ئو شتانی ل ژیانی ڕۆژانیدا لسری ڕاھاتووە 
دووربکوتوە، لبری ئوە خۆی ل دونیا فیزیکییکی 

  ).کارەکترەکیدا ببینتوە
ماناکانی ژیاندا  بدوای ستانیسالڤسکی ھر وەک چخف

دەگڕا، ھاوکات تگیشتن ل بنما بنڕەتییکانی ھونرەکی 
. خۆی بگات و ستراکتورکی فلسفی و ڕۆحیی بۆ داڕژت

 ل دیدکی قووی ڕۆحی، توانینکی دینییوە ل شانۆی چخف
دەڕوانی، ھونر و ژیان دوو جمسری پکوە بستراون و 

  . یکتر تواو دەکن
ر فکتئ کی ئازاد بری و پانتاییکی ھونوداینتازیا م

دەبخشت، ئکتر تنھا جست و ھندک ھست و سۆز و 
تکنیککی ساکار و ڕووکش نیی، بکو ئکتر دەبت ئو 



 

تکنیک و متودەی ھبت، ک گۆڕانکاری ل خودی خۆیدا دەکات 
وون و تکنیکی  دید و بۆچچخف. و ڕاستوخۆ و بواپکراوە

-سبارەت ب ھونری نواندن-) بۆ ئکتر(متودەکی ل کتبی 
توە، ئم کتبیش ھندە دەومندە، تنھا کتبک  دا کۆکردووه

نیی بۆ کاری ئکتر، بکو ڕیژیسۆر، شانۆنامنووس، 
دراماتۆرگ، ڕەخنگری شانۆ، تکنیکاران و تنانت بۆ 

 ل پشکییکی چجف. وودەمژوونووسانیش گرنگ و بس
سرەتای پرۆسی کارکردنم، ل (کورتی ئم کتبدا دەت 

 رەوە لوبمندین ساڵ لريی و ڕووسیاچشانۆی ھون 
وە دەست پ دەکات، ک بۆ ماوەی شانزە ساڵ لودا مۆسکۆ

، نمیرۆڤیچ، ستانیسالڤسکیلو دەمدا لگڵ . کارم کردووە
، وەکو ئکتر، ڕیژیسۆر، مامۆستا، یسیلوریتسک و ڤاختانگۆڤ

ھاوکات وەک بڕوبری ھونری ھندک ل شانۆکانی تری 
، کارم دەکرد و توانیم گش ب متودەکانی ئکتر و مۆسکۆ

 نم، کقکی تر بخوکنیکوە تيشیو ڕوانگر لریژی بدەم و ھ
  ).ت برھم ئم کتبی لوە ھاتووه

، ب بیاتریس سترەیتی و ی ھرستدیردردا، ١٩٣٦ل سای 
یکی ھونری  ، پیمانگهچخفمبستی خوقاندنی شانۆی 

. ، دەکنوەئینگلترە ل دیڤۆنشایر ل دارتنیگتننواندن ل ھۆی 
ی ب ھۆی دووەم جنگی جیھانییوە  بم ئم پیمانگه

 بوات، ئمریکایش ناچار دەبت برەو چخفدادەخرت، 
ۆیکی پرۆفیشیناڵ، ل شوەی ستۆدیۆدا ب ناوی لوش شان

ەوە دادەمزرنت و لسر کار و گشی )چخف شانۆی(
ئم شانۆی، ل ڕوانگی . تکنیک و متودەکی بردەوام دەبت
 نوی بۆ پرنسیپکی تری  ڕپۆرتوارکی کالسیکییوە، ئو ڕگه

 متودکی ھونری نواندن و تکنیکی ئکتر و پیەویکردنی
یش ل دوانزە بشدا، ب چی )بۆ ئکتر(کتبی . نوێ دەکاتوە



 

 ل زمانکی ساکار و ل چخفئزموونی ئو ھموو سای 
 ندین شیکاری ورد و لچ ر و لکتشقی ئک مکۆم
. ڕنمايیکردنی ئکتر و ڕیژیسۆرەکاندا، خۆی دەبینتوە

یا و برجستکردنی ون جستی ئکتر و سایکۆلۆژی، فنتاز
ناوەکییکان، ڕاگوزاری و گرووپی شانۆیی، ئتمۆسفر و ھست 
و سۆزی خودگرا، ئاماژە سایکۆلۆژییکان، ڕۆڵ و 
برجستکردنی ڕۆڵ، خوقاندنی خودگرایان، کۆمپۆسیشونی 
نمایش، نمایشی جۆراوجۆر، چۆن ل کارەکترەکت نزیک 

گوزاری، بشکانی ئم کتب دەبیتوە، چند نموونیکی ڕا
پکدەھنن، ھاوکات کتبک پاشکۆیک و دوا گوتیش، باسکی 

  . ، لخۆ دەگرتمایک چخفتروتسل لسر 
 لبشی یکمی ئم کتبدا، ئوە دووپات دەکاتوە، چخف

ک ئکتر دەبت جستی وەک ئامرکی گرنگی پیشکی خۆی 
ستو جب ت، ککراوەی ببینسترجو دیدە بگوزارشت ل ی

خۆی لسر شانۆ دەکات، ھاوکات دەبت بدوای ھارمۆنیتکی 
. سراپاگیر و گشتگری تواودا، ل نوان جست و ڕۆحدا بگڕت

بۆ بدەستھنانی ئم ھارمۆنیتیش، تنھا مشقی فیزیکی ئکتر 
ش ر بکتت ئکو دەبکان، بنجامئ تنیکی قووڵ ناگوەی

گش ب ھست و سۆزی بدات تا بگات ئاست فراوانکانی 
لبر ئوە دەبت . خوقاندنی ڕەوش دەروونیی جیاوازەکان

جستی ئکتر تکوی ڕەوش و ئاست جیاوازە دەروونییکان 
ب شوەیک، ک ئو ھست و ھۆشی و چین قووڵ و : بت

نگاو بھ ،ردا جیاوازە دەروونییانسنگاو گۆڕانکارییان بھ 
بت و وەرگرکی نرەرەک، ک ون، ھست و سۆز و ئاڕاست و 

  .کانی کارەکترەکن خواسته
 دەیوت ل دیدکی ماتریالیزموە ھنگاو بۆ چخف

بنمایکی ڕۆحی بنت و ئکتر ئاوزانی ستراکتورکی تر بکات، 



 

. ینی لخۆ دەگرتک زیاتر چمککی ڕۆحی و توانینکی د
یکی  ھژموونی دیدە ماتریالیزمییک، ئکتر ناچار دەکات ڕگه

پ مترسی بگرت بر، ک ھموو چمک و بنما 
سایکۆلۆژییکان ل ھونرەکیدا دەستوە و بایخ ب بھاکانی 

 ئکتر ئو چخفب بوای . جستی ئکتر نادات
انی ئو وشی، ئو توانایی ھی ھونرمندەی، ب ھموو ماناک

ئو شتان ببینت و ھستیان پ بکات، ک بۆ کسانی ئاسایی 
ئکتر دەبت بو شوە سیستماتیک کار . شاراوە و نبینراوە

بکات، ک جستی تنھا برھمھنری شت ماتریالییکانی ژیان 
خوقنت، نبت، بکو بتوانت ئو ھست ناوەکیی ھونریی ب
 چخف. ک برجستی چین قووکی ناوەوەی مرۆڤ دەکات

دەبت جستی ئکتر سرلنوێ فۆرمی (لم ڕووەوە دەت 
 وەک قۆناغی چخفدوای ئوە ) خۆی ل ناوەوە بخوقنتوە

دووەم کار لسر دەومندی ڕەوش دەروونییکان دەکات، لم 
ئو فۆرمی، ک چۆن جست و بارودۆخیشوە دەڕوانت سر 
ئو دەیوت ئکتر ببت ب . دەروون گوایی ئکتر بن

) ڕکوت(ئاغای خۆی و پیشکی و ب تواوی ھموو شتکی 
ل بیر خۆی برتوە و لبری ئوە بنمایکی بھز بۆ 

تنھا دەست بسر جست و . بھرەکانی خۆی دروست بکات
بوون، ئازادی و ھارمۆنی، ک پویستن بۆ دەرووندا، دنیا

 ئاماژە بۆ چخف. خوقاندن، دەبخشت ب ئکتری ھونرمند
ئوەیش دەکات، ک ل ھموو برھمکی ھونری ڕاستگۆ و 
گورەدا، چوار بھا ھن، ک ئو ھونرمندە ل کارەکیدا 

ان ب ھم. ساکاری، فۆرم، جوانی و تواوتی: ڕەچاویان دەکات
  . شوە، دەبت ئم چوار چۆنایتیییش الی ئکتر گش بکات

 کارکردن لسر خیاڵ چخفیکک ل متودە گرنگکانی 
ی فنتازیاوە ونکان ل ناوەوە دەبینیت و بۆ  ل ڕگه. و فنتازیا



 

ھر ونیکیش سایکۆلۆژیای خۆی بۆ دەستبر دەکرت، 
. ڕۆژاندا بریان دەکویتھروەک ئو مرۆڤانی ل ژیانی 

 ب ھۆی فنتازیاوە جیاوازییکی گورە دەبینت؛ ل چخف
ژیانی ڕۆژاندا مرۆڤکان تنھا ل ڕووکاری دەرەوەیانوە 
 ،نھا گوزارشتی سیمای دەموچاو، جووکان دەبینن و تشت

بم . (ئاماژە، دەنگ و ب ھ حایبوون و دوور ل ژیانی ناوەوە
انی خۆم ب فنتازیا دەیانخوقنم ھمان شوە نین، ئو ون

ژیانی ناوەوەیان ب تواوی بۆ دید و توانینی من کراوەن و 
ھستکانیان، چۆنیتيی کارەکترەکانیان، : دەیانبینم

 کانیان بقوو کانیان و ھیواو داخوازییوەیان، بۆچوونبیرکردن
فنتازیاکانمانوە کار کراوەیی ل بردەستماندا دەبن، ب ھۆی 

  ).دەکین تا ژیانی ناوەوەی دەبینین
 چندین مشقی بۆ بھزکردنی فنتازیا و چۆنیتيی چخف

بکارھنانی ھناوەتوە، بۆ نموون کارەکترک لنو خۆتدا و بۆ 
خۆت بخوقن و دەست بک ب گشپدانی ئم کارەکترە، 

موو وردەکارییکی باشی ھونوکندین ڕۆژ شبۆ چ ،کانی بک
ی ئاڕاستکردنی پرسیار و وەمی دیار و  و ھفت، ل ڕگه

 ندین ڕەوش و ژینگو چرە نبیخ ،ر بکسبینراوەوە کاری ل
و کشی جیاوازەوە، چاودريی پرچکردارەکانی بک، ل سیمای 

گوێ ل پیڤکانی بگرە و بیھ با . کارەکترەکیدا قووڵ ببرەوە
ی ئاواتکانی، ھست و  قست بۆ بکات و ھاوشان و ھاوڕگه
وەکانی بک خۆتی بۆ . سۆزەکانی و جۆری بیرکردنوەیش ب

 ر ژیانس ی کار بکاتکناوەکیی ژیان رەوە، کبک
ھاوکاری بک و پکوە کار بکن و ب . ناوەکییکی خۆت

ژیانکی . ل بی ڕەزامنديی تۆن، قای ئگر جگه) پشنیازەکانی(
نقکی کۆمیدیيشی بۆ بخوستروەھا خدرامی و ھ.  



 

ــی سربســت بــۆ  ــوزاری و پانتــاییکی فراوان ــانی ڕاگ چمکک
ر بـــت ـــستییکی گورەی، ئک ـــتر پوی ـــن  جـــووی ئک ـــو چی ن

شنکانی کارەکترەکیدا قـووڵ دەکـاتوە و لو  هجیاواز و ھمچ
ییکی فـــــــــرەمودای سربســـــــــتیی ڕەھـــــــــایوە، ل ڕاگـــــــــوزار

ـــامکی ســـراپاگیر ـــات ئنج ـــامزەوە دەگ ـــترەی . فنتازیئ ئو ئک
 و دیالۆگ و ڕسـتانر ئسنھا کار لخۆی سنووردار دەکات و ت
دەکــات، ک شانۆنامنووســک بــۆی دانــاوە و تنھــا ڕنماییکــانی 
ڕیژیـــسۆرەکی برجســـت دەکـــات، ببـــ ئوەی ب شـــوەیکی 

 بنما ڕاگوزارییکان بکات، کویلی و خۆی سربست کار لسر
ڕادەســـتی کســـانی تـــر دەکـــات، ببـــ ئوەی توانـــای خوقانـــدنی 

ئکـــتر ھونرمنـــدکی خـــوقنرە و لبر ئوە دەبـــت . ھبـــت
بنمایکی بۆ بیرکردنوەیکی قووڵ و گڕانکـی ھـونری ھبـت 

گومـان ب. تا بتوانت سیستمکی فلـسفی خـۆی دەسـتبر بکـات
 ر، ککتی ئستییربو سر ئگفئخما چباسی دەکات، بن 

 ــــــتوە دەبــــــت، ئبکی دیــــــاریکراوی نو ئامــــــانج و ئاڕاســــــت
  . سربستییکی تواو بسوود

ئتمۆسفر ) ڕاگوزاری(زۆر جار نواندن و ئاخاوتنی سرپی 
وە دەخوقنت، ک کارەکترەکان ب یکتر و بینرانوە دەبستت

. و ڕیتم و ژیانی ناوەوەی نمایشک برەوپشوە دەبات
 ر نواندن و بس ورەوە کار دەکاتکی گزھ ر بتمۆسفئ
شوەیکی الشعوری ھموو جووکان، پیڤ، چۆنیتيی 
نواندنک، بیرکردنوە و ھست و سۆز ل ئتمۆسفرکی بھزدا 

ەھایان بسر ئکتر گۆڕانکارییان بسردا دت و دەستکی ڕ
ئو ئکترانیشی، ک کارەکترەکانی . و نمایشکدا دەبت

 ر، لتمۆسفگرنگيی ئ ست بوە و ھخۆیانیان دۆزیوەت
کی بھز ل نوان ئوان و  ندییه نمایشکدا دەکن، دەزانن چ پوه

ئتمۆسفرکی دروست و بھز بینران . بینراندا دروست دەبت



 

شڕادەک وە دەبنکرەکاندا پکتڵ ئگوە و لکو نمایشن ت
ھموو نمایشکی بئتمۆسفر، جۆرە ونیکی . یک گرووپ

 ست بران ھندە بینرچۆح دروست دەکات، ھمیکانیزمی ب
توانای ئکتر و ئو تکنیک برزەی بکاری دەھنن، ھروەھا 

، بم بب ھز و بھای دەق و ھزی ریژی و ئستاتیکا دەکن
ئفسوونی ئتمۆسفر نمایشکی سارد و بگیان و بژیانمان 

  . پشکش دەکن
نوان ی لئکتر دەبت ب باشی لوە بگات، ک جیاواز

ھست و سۆزە خودگراکی کسایتيی کارەکترەک و 
ئتمۆسفری دیمنکدا ھی، ھردووکیان و لسر ئاستکی 

 ھست و سۆزەکانوە، بم بیکوە کار برز پیوەستن ب
ناکن و دەکرت بوونیان ب تنیشت یکترییوە ھبت، 
ھرچندە ھردووکیان ب تواوی ب دوو ئاڕاستی جیاوازدا 

  . کار دەکن
ــست چــخف ژ ورە بــی گ ــدا، گرنگیيک ) بــزاوت( لم کتبی

ـــت  ـــت بزان ر دەبـــت ـــانجی ســـایکۆلۆژییکان دەبخـــشت، ئک ئام
سرەکيی ڕۆکی چیی؟ کی ئمی بۆ دەرکوت، ئوسا ھدی 
 یــــش لمــــت، ئ کانی بونیــــاد دەنســــایکۆلۆژیی ــــستــــدی ژ ھ

ـــۆڵ  ـــانی ق ـــا ب بکارھن ـــاڵ و دەســـتکانتســـرەتادا ب تنھ . و ب
ــــات ب زکــــارکردن و دۆ ــــست ســــایکۆلۆژییکان دەتک وەی ژــــن ی

ەکانت ب ھـۆی ئم بشک ل ڕۆکت، ویست و ھسـت و سـۆز
ژستانوە دەجوونوە و زیندوو دەبنوە، دوو جـۆریش ژـستی 
ـــــــان لســـــــر شـــــــانۆ و ل ژیـــــــانی  ســـــــایکۆلۆژی ھن، یککی
ـــــی و  ـــــست واقیع ژ ب ـــــین، ک ـــــان دەھن ـــــشماندا بکاری ڕۆژانی

ئویتریــان دەکرــت ب ژــست . ئاســاییک ئامــاژەی بــۆ دەکرــت



 

 ن، کــــــــر ــــــــاوزەد بک ــــــــان ن ــــــــخفناوکۆییک ــــــــست چ ژ ب 
ژــست واقیعییکـانی ژیــانی . سـایکۆلۆژییکان ئامـاژەی بــۆ دەکـات

ڕۆژان، ویـــــستی ئکـــــتر ب ئاگـــــا نـــــاھنتوە، لبر ئوەی ئم 
ھاوکات پابندی ھمـوو . ژستان سنوودار و بھز و تایبتمندن

 ــــست م ژوە، بــــابن ــــان ن ــــی و ڕۆحم ــــانی دەروون جســــت، ژی
سراپاگیرە و جسـت و ڕۆح و ژیـانی نـاوەوەی سایکۆلۆژییکان 

  . ئکترەک بۆ فیگوری کارەکترەکان ئامادە دەکات
 موە، ئڕیتم یوەستن بکان پسایکۆلۆژیی ستژ
 یوەنديی بیش پمئ ،یژیاندا ڕیتمی خۆمان ھ موومان لھ

یوە ھزاج و چارەنووسمانرەکانیش . می کارەکتروەھا ڕۆھ
ب ھمان . وو دەقکدا مزاج و چارەنووسی خۆیان ھیل ھم

شوە ڕیتمی دەرەکی و ڕیتمی ناوەکی ھی، ھندک جار ئم 
ڕیتمان پکوە کار دەکن و یکتری تواو دەکن، ھندک 

  . جاریش ب تواوی جیاوازن و دژ بیک کار دەکن
ش  لم کتبدا، ب وردی باسی جۆرەکانی دەق و نمایچخف

دەکات، ھموو دەقک، تراجیدی، دراما، میلۆدراما کۆمیدی یان 
ساتیر و تنانت نمایشی لبوکئاسایش، لسر شانۆ فۆرم و 

 چخف. تکنیکی تایبت ب خۆیان بۆ برجستکردنیان، دەوت
دەت لبوک ل تراجیدی دەچت، بم ب ئاڕاستیکی جیاواز، 

 ل سایکۆلۆژیای کارەکترکی سایکۆلۆژیای لبوکک جیاوازە
پرچکرداری کارەکترکی کۆمیدی ل : کۆمیدی یان تراجیدی

 ک ،وە، بۆ نموونتکی ناتورالیزمیدا دەسووڕدارودا و مم
شتکی مترسیدار ڕوو دەدات، ترس دایدەگرت، تووڕە دەبت 
 ھاوشانی مۆتیڤ میشت و ھوە بخوازئ کر ڕەوشگئ

بم الی لبوکک ب پچوانوەی، . ی خۆی دەبتکۆمیدییکان



 

ب شوەیکی ناتبا پرچکرداری دەبت، جوونوە و 
پیوەندییکانی ب دونیای دەرەوە، ب شوەیکی 

دەکرت لبوکک ل دیمنکدا ل شتک . چاوەڕواننکراوە
 بگری، ک یوانل ،ک ترسناک نییوەیھیچ ش ب ت، کبترس

ی بینران چاوەڕوانی قاقای پکنینین، یان مترسییکی ئم
پڕینوە ل ھست و . گورە بۆ سر ژیانی، ھیچ بایخکی نبت

سۆزکوە بۆ یککی تر پویستی ب ھیچ جۆرە قووبوونوە و 
کی سایکۆلۆژی نییمایکی . بنخۆشی، تووڕەبوونژارە و دپ

نین و گریان، بب ھیچ نائاسایی، ھمنییکی بسنوور، پک
ھۆکارکی دیاریکراو، ب شوەیکی ساکار و لپ بدوای 

ئوەی ل کارەکترکی یان ئکترکی لبوکدا . یکتریدا دن
پویست، ڕاستگۆییکی ڕەھای، لبوک دەبت بوایکی تواوی 
بوە ھبت، ک دەیکات و دەیت و ئو مندا بت، ک ل برگی 

لبوک ئو مندا ھمیشیی و .  گورەدا ڕەفتار دەکاتکسکی
بکۆتایی ناوەوەت بئاگا دنتوە، ک ل ھمان کاتدا دووپاتی 
دوا ئاستکانی ئو ساکاریی قووی الی ھموو ھونرمندە 

  . گورەکان ھی، دەکاتوە
ی ئکتر  وه  بایخکی گورە ب چۆنیتيی نزیکبوونهچخف

ی دەبخشت، ئمیش ب ناوەندکی گرنگی متودەکی ل ڕۆک
دادەنرت و ھموو چمک و بشکانی تری تکنیککی، بۆ 

ب بۆچوونی . نزیکبوونوەیکی قووی ئکترە، ل ڕۆکیوە
، یکک ل ھنگاوە گرنگکانی نزیکبوونوەیش ل ڕۆڵ، چخف

ی ئکتر دەکات، خیاڵ و فنتازیای، بۆ ئم مبستیش ڕنما
 کندین جار دەقی خۆی وەرگرت، بۆ چکوەندەی ڕۆر ئھ



 

. بخوندرتوە تا دەستی بسر ھموو دەقکدا دەشکت
دوای ئوە فۆکوس بخرت سر ڕۆکی خۆی و دیمن لدوای 

لو ساتان ڕامنت . دیمن لسر شانۆ بھنت پش چاوی خۆی
بم . ، ک سرنجی ڕادەکشت)دیالۆگکڕەوشک، ڕنماییک، (

شوەی بردەوام ب تا ژیانی ناوەوەی کارەکترەک، ب ھمان 
شوەی ڕووکاری دەرەوەی دەبینت، دوای ئوە چاوەڕوان ب تا 

  . ھست و ھۆشی خۆت بئاگا دننوە
 ئوە دووپات دەکاتوە، ک ونکانی خیای خۆمان چخف

تک دوورن، لبر ئوەی ئو ونان ل ھموو جۆرە بربس
برھمی ئو ئانوساتن و ب شوەیکی خۆرسک و ڕاستوخۆ 

ھموو ئو شتانیشی، ک . ل خیاڵ و فنتازیاماندا خوقاون
کاری ئکتر پک دەخات، دەگڕتوە بۆ جستیکی 
 کان، بۆ نموونسایکۆلۆژیی ستربکردوو، یان بنشگ

بوون برقاکردنسھ و ترس ل بوونی متمانخۆوە، ن .
فنتازیا بب ئتمۆسفری کارەکتر و نمایشک السنگ دەبت، 
ئتمۆسفری ڕۆڵ و نمایش چندین نھنی و چین جیاوازەکانی 
دەقک بۆ ئکتر ئاشکرا دەکات و ڕیتمی ڕۆڵ ل نمایشکدا 

 ئکتر چ یتمی کارەکترەک، بشکانی تری کاریڕ. ڕادەگرت
دەکاتوە و دەیانبستتوە بیکوە، بۆ نموون ڕیتم بھایکی 

یریش ھتمۆسفروەھا ئیاڵ و ھگرنگی بۆ خ . جگ مئ
لوەی ژست سایکۆلۆژییکان زیاتر قووڵ دەکاتوە و لگڵ 
. ڕۆکی دەیانبستتوە ب بشکانی تری کاری ئکترەوە

یوە، ھم ھمئاھنگی ل نوان ی متودەک  ل ڕگهچخف



 

ڕیتمی ناوەوە و ڕیتمی دەرەوەی کارەکترەکدا دروست دەکات 
  . و ترازووی ناوەوە و دەرەوەی کارەکترەک ڕادەگرت

 ل شق و پرۆڤم ڕۆژەکانی مکی ر لئامادەبوونی بین
 چخف. خیای ئکتر و ڕیژیسۆردا، بھایکی گورەی دەبت

ە بو ئامادەبوونی بینر، بر ل ئامادەبوونیان بۆ ڕۆکی گور
نمایشک، ل خیای ئکتردا دەبخشت؛ ئکتر و ڕیژیسۆر 
بم ئامادەکاریی سایکۆلۆژیی ئندشییی بینر، ئو 
کرەستی بدەست دەھنن، ک چۆن بتوانن ب شوەیکی 

ە و متمانی قووتر، بنما و چین جیاوازەکانی دەقک بدۆزنو
  . بینران بدەست بھنن
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م و بنووسخۆشت بو  
  نتوان چخف و ئۆگا کنیپرنامی خۆشویستیی نوان ئ

  
  

 ئۆگا کنیپر و ١٩٠٤-١٨٦٠ ئانتۆن چخفبۆ یکمجار 
، ل یکک ل ١٨٩٨ ل نۆی مانگی نۆی سای ١٩٥٩-١٨٦٨

، ک شانۆی ھونريی مۆسکۆل ) نورەس(پرۆڤکانی شانۆنامی 
  . ھندە نبوو دامزرابوو، یکتری دەبینن

ڵ و ل سرەتاکانی ژیانی  تمنی بیستونۆ سائۆگا کنیپر
یش تمنی سیوھشت ساڵ و یکک ل چخفھونریدا، 

 چخف. ، دەبتڕووسیانووسرە گورەکانی ئو دەمی 
 سفر بکات، دوو یاتابرلوەی، ل پانزەی ھمان مانگدا برەو 

یش تۆلستۆیی )تسار فیۆدۆر( و پرۆڤیکی نورەسپرۆڤی 
  . دەبینت

ل .  دەژیایاتااری تندروستی ب زستانان ل  لبر بچخف
ی )سیوڤۆرین(دا بۆ ١٨٩٨نامیکیدا، ک ل مانگی دەی سای 

ھاوڕی نووسیوە، باسی ئو برکوتن ڕاستوخۆیی لگڵ 
ئۆگا کنیپر و ئو شانۆ نویی، چند پرۆڤیکیان دەبینت، 



 

فودۆر کی وە سفر بکم، پرۆڤیمۆسکۆبرلوەی ل . (دەکات
م بینی، خۆشحای کردم، بو تۆن زیرەک سرسام ئیۆنۆڤیچ

بووم، ئوەی بینیم ھونرکی ڕاستقین بوو، ک لسر 
، ھرچندە ھیچ بھرەیکی  وه دامه شانۆکوە زاخاوی مشکی ده

 ئرینا. گورەی ئوتۆیش لسر شانۆک دەوریان ندەبینی
ۆر جوان بوو؛ دەنگی، ڕۆحی، ب بۆچوونی من ز) کنیپر ئۆگا(

. ڕاستگۆیی قووکی، ک وا دەکات پیاو تفی بۆ قووت ندرت
 باش بوون، سیۆسکی و گودیونۆف زۆر باش نبوو، فودۆر

ئگر من ل .  ل ھموویان باشتر بووئرینا. پیرەمرد نایاب بوو
  ).ی دەبوومئرینا بمایتوە، ئوە ئاشقی ئو مۆسکۆ

 ئرینا ھست ب ترپی دی خۆی بۆ خفچھرچندە 
ئۆگا  و چخفدەکات، بم تا مانگی چواری سای داھاتوو، 

 ئو بوارەیان بۆ ناڕەخستوە یکتری ببیننوە، لم کنیپر
ی مانگی دوانزەی ١٧، ل شانۆی ھونريی مۆسکۆماوەییشدا، 

.  ب سرکوتنکی گورەوە نمایش دەکننورەسدا، ١٨٩٨سای 
سبارەت بم ) ژیانی ھونریم( ل یاداشتکانیدا ستانیسالڤسکی
ئم نمایش بۆ . شانۆ تازەکمان لدایک بوو: (نمایش دەت

 و مژووی شانۆ مانایکی تایبتمند لخۆ دەگرت، بب چخف
، چخفئم سرکوتن، بب ھیچ گومانک دوو دەقکی تری 

).  شوەیک لدایک ندەبوون ب ھیچباخی گالس و س خوشک
یش ندەبووە ناوەندگرایکی ھندە گرنگی چخفبگومان 

  .شانۆی ھاوچرخی جیھانی
 ل خزانکی ھونرپروەردا گورە دەبت، دایکی ئۆگا کنیپر

گۆرانیبژ و مامۆستای دەنگ و گۆرانی بووە، براکی مۆسیقاژەن 
ھونريی  شانۆیل ) نورەس(ل نمایشکی . و خۆیشی ئکتر

 دەبینت، ھرچندە ئو زۆر گنج بووە ئرکادینا، ڕۆی مۆسکۆ
ئۆگا . بۆ ئو ڕۆ، بم سرکوتنکی گورە بدەست دەھنت



 

، ک لسر چخف، دواتر ل ھموو دەقکانی تری کنیپر
  .  نمایش کراون، ڕۆی سرەکيی بینیوەشانۆی ھونريی مۆسکۆ

، زیاتر مۆسکۆکی چاوەڕواننکراو دەگات  بسردانچخف
 رلگا کنیپنجیشدا، ئۆرەتای مانگی پس وە و لتنزیک دەب 

، ھرچندە ڕپورتواری شانۆکیان شانۆی ھونريی مۆسکۆ
.  نمایش دەکنچخف ب تنھا بۆ نورەسکۆتایی پ ھاتبوو، 

جۆرە نمایشکی تایبتمند، لسر شانۆیکی ڕووت و بب ھیچ 
 زۆر ل نمایشک ڕازی نابت، بتایبتیيش ل چخفکالوسک، 

دا )نینا( ل ڕۆی ڕۆکسانۆڤاو ) تریگۆرین( ل ڕۆی ستانیسالڤسکی
ناڕازی دەبت، ھر لم سردانشیدا ئو ون بناوبانگ گیراوە، 

 فکخرەکانی نمایشی چکتناوەڕاستی ئ ورەس( لن (
 ل ئۆگا کنیپردواتر . ن بۆ دەخوندرتوەدانیشتووە و دەقکیا

دون (نامیکیدا دنوایی چخوف دەکات و بۆی دەنووست 
ی ئازیزمان خست سر شانۆ، ب خۆشحاییوە "نورەس"

نواندنکان باش بوون، (...) شانۆک پ بوو . نمایشمان کرد
دەت ڕۆی من ھرگیز وا چاک نبووە، ئو " ستانیسالڤسکی"
ی تیای ئستا باشترە، ل یکم دیمن "تریگۆرین"یمنی ک د

تووڕە دەبم و ب پرۆشوە جووکانم بج . زۆر ڕازی نیم
زۆر " کسانڤاڕ"نووسری ئازیز لم الینوە دنیا بن، دەن . دنم

باش بووە، شونی وەستانکانی چاک ئنجام داوە، بۆی 
کای بینران ب حاتکی پی گوتم ت" مایرھۆد"نکردووە، 

پردەی سیم ئاسایی بینرانی . جیاجیاوە گویان ل دەگرت
زۆر خمبار کرد و پردەی چوارەم زیاتر چژی دان و 

  ).ورووژاندنی
 ئۆگا کنیپر یکم نام بۆ چخفل شانزەی مانگی ششدا 

نامیکی کورتی توسئامز و پرسیاری ئوە دەکات، . دەنووست
نووسر لیاد کراوە، (توە  ل بیرچووه) نووسرەکی (ئۆگا ک



 

یویان ھموو سەقیت، ھند دزەییت، چبندە برە ھیچ . چئ
ھوای تازەی تیا نیی، لرە ھیچ مشک نافت، ھیچ، تنانت 

ڕۆژی دوایی نامیکی تر دەنووست و ). جوانگایش گاز ناگرت
توسئاسایوە دووردەکوتوە و بۆ لو تۆن گاتئامز و 
من ئوەم خۆش دەوت، ئوە دوا : (یکم جار دەنووست

) نڕووسیاالپڕەی ژیانی منن، ئوە گورەترین ئکتری خاکی 
 نام گۆڕینوەکیان، ئۆگا کنیپردوای ھفتیک ب وەمکی 

 چخفک پنج ساڵ دەخاینت دەست پ دەکات، ل نامکانی 
وتان ڕزگارکراونتف نجایان لد و پنھا چوارس .  

، بو شوە ئۆگا کنیپر و چخفنامگۆڕینوەی نوان 
 وەی، کوە بۆ ئتڕکی گشتی دەگوەیش ب ،رفراوانب
زۆربی پیوەندییکیان و دواتریش ھاوسرگیرییان، ب جیا و 

 و یاتا لبر نخۆشی ل چخف: دوور ل یکترییوە دەژیان
شانۆی ھونريی ، وەکو ئکتر ل مۆسکۆیش ل ئۆگا کنیپر

بگومان پکوە دەژیان، بم ل ماوەی .  کاری دەکردمۆسکۆ
 چخفکورت کورتدا، بتایبتی ب ھاوینان، ھندک جاریش 

 گه. مۆسکۆدەھاتنھا ڕت یوەندی و  نامازی پو ئام 
روەھا دیالۆگوەژیانییان و ھکموو پر ھسردەوامیش، لکی ب

لم ناماندا، ب وردی ژیانی ھاوبشی . ئاستکان، بووە
 خراوەت ڕوو؛ سرەتای پیوەندییکیان، ئۆگا کنیپر/چخف

 شتکانیان، گم نامکست و سۆزەکانیان، یوتنی ھدەرک
، قووبوونوەی یاتا بۆ ئۆگا کنیپرسرەتاییکی 

 ل چخف.  دواتریش ھاوسرگیرییکیانخۆشویستییکیان و
تۆ دەبت ئوە بزانیت، : (یدا دەت١٩٠٤یکک ل نامکانی سای 

  ).من بب نامکانی تۆ ناتوانم بژیم
س ( دەست دەکات ب نووسینی ١٩٩٠ پایزی سای چخف

، ل دووتوی نامکانیشوە، بشک ل پرۆسی )خوشک



 

لبارەی شانۆنامکوە . (ەکوتنووسینی ئم دەقمان بۆ دەرد
 ل م، ڕەنگواوی دەکزوو یان درەنگ ت م، کت بدەب
 یموونم ت، وەلردا بمبر یان نۆڤر، ئۆکتۆبمبپتس
ئازیزەکم، تواوکردنی بۆ ئم وەرزەی شانۆ ھشتا ناتوانم ھیچ 
بم، ڕەنگ الی منوە بیارکی پچوان ھبت، لبر ئوەی 

م یزەکر مسستا لروەک ئت و ھبواو نت یوانم لک
ڕاکشابت و جگه خۆش بکات، دووەمیش دەبت خۆم ل کاتی 

چوار ڕۆی زۆر گرنگی ژن، چوار ژنی ! پرۆڤکردندا ئامادە بم
گنجی ڕووناکبیر، لگڵ ھموو ڕزکمدا بۆ ھست و ھۆشی 

دەبت خۆم نیمچ . ی، بم ناتوانم بیدەم دەست"ستانیسالڤسکی"
 ل مانگی دەی ھمان چخف(...).) چاودرییکی پرۆڤکی بکم 

، ب ئامادەبوونی خۆی ل مۆسکۆسادا، ب دەقکیوە دت بۆ 
 دوو مانگ ل چخف.  دەخوندرتوەشانۆی ھونريی مۆسکۆ

 نمیرۆڤیچ و ستانیسالڤسکی دەمنتوە، ل نزیکوە لگڵ مۆسکۆ
ندامريی مۆسکۆکانی تری و ئشداريی شانۆی ھوندەژی، ب 

 وە، لنزیکیش یان دەکات و لکرییھون گفتوگۆ و پرۆس
ل سرەتای .  دەژیئۆگا کنیپرماوەی ئو دوو مانگدا لگڵ 
 دەکوتڕێ و فڕەنسال ) نیس(مانگی دوانزەدا برەو شاری 

ا ب دەقکیدا لم سفرەید. ھموو زستانک لوێ بسردەبات
دەچتوە، ھندک گۆڕانکاريی تیا دەکات و ب تواویيش 

 مان کاتدا لھ نمۆسکۆپاکنووسی دەکات، لی تیا دەکپرۆڤ  .
دا، سبارەت ب ئۆگا کنیپر ل وەمی نامیکی چخف

 س"ھیچ نبت باسی : (دەت) س خوشک(پرۆڤکانی 
کخوشک"ت شت. م بۆ بکی ئایا دەکریت، یان لی بۆ زیاد بک

کم بکیتوە؟ تۆ باش دەور دەبینیت ئازیزەکم؟ بوان، ل ھیچ 
 ،مباریت، تووڕە بخ دە، کردەکاندا خۆت وا پیشان مپ کام ل

بمگین مم غمبارن ناتوانن . بناوەوەیاندا غ ی لسانو کئ



 

لسر زۆر جار . قس باش بکن و ل بیرکردنوەدا بزر دەبن
تدەگیت؟ . شانۆ، ک خکی قس دەکن تۆ خم داتدەگرت

ی   ل ڕگهچخف(...).) بگومان تدەگیت، چونک تۆ زیرەکیت 
يشوە، ئاگاداری ستانیسالڤسکی و ھروەھا کنیپر ئۆگانامکانی 

ڕەوشی پرۆڤ و خوندنوەی دەقک بووە، ل زۆر ڕووەوە 
ل . تی کردووە، ل دەقک ناگننائارام بووە و زۆر جار ھس

" س خوشکک: (" دەتئۆگا کنیپرداوەمی یکک ل نامکانی 
چيی بسرھات؟ ل نامکانتدا وا دەردەکوت، ک ھمووتان ھر 
ل فشتان داوە، دەنگدەنگ ل پردەی سیمدا؟ بۆ دەنگدەنگ؟ 

رخۆن، دەنگکان ھموویان دوور ل دەرەوەی شانۆک و لس
بم لسر شانۆک ھموویان خواوون و وەنوز دەدەن، 
ئگر پردەی سیم خراپ بکن ھموو نمایشک خراپ دەبت 
 نن و لمدا ناوم دەزڕنووسین رەتای کاری نمایشنامم سو ل

) ماشا(دا ڕۆی )خوشک س( ل ئۆگا کنیپر). شانۆم وەدەردەنن
  . دەبینت

، ل شانۆی ھونريی مۆسکۆکم جار ل بۆ ی) س خوشک(
دا نمایش دەکرت، ھاوکات ١٩٠١کۆتایی مانگی یکی سای 

وە دەگڕتوە، ئو نام و تلگرافانی ئیتالیای   ل ڕگهچخف
ب بۆنی سرکوتنی نمایشکوە بۆی دەنرن، ناگن دەستی، 

 فبۆیخوتنیچرکس کنمایش ی، کوایو بئ دەگات  
، ئوسا یاتابدەست نھناوە، ل پانزەی مانگی دوودا دەگاتوە 

  . ھوای سرکوتنی دەق و نمایشکی بدەست دەگات
 ل پیوەندییکی ئۆگا کنیپر دەیویست لگڵ چخف

 دەکرد و برگیری و زەماوەند نھاوس زی بکراوەدا بژی، ح
یش ئۆگا کنیپر ھموو شوەیک خۆی لو مسالن دەدزییوە،

بم ڕازی ندەبوو، ئو دەیویست ژیانی ھاوسرگیری پک 
 پزیشک بوو، دەیزانی نخۆش و ھندەیشی چخف. بھنن



 

نماوە ل ژیاندا، لوەوبر پیوەندییکی زۆری ب ئافرەتی ترەوە 
. ھبووە و ھرگیز نیویستووە ژیانی ھاوسرگیری پک بھنت

نجامدا بئ م لی بکردەوامب ر داواکارییگا کنیپقایل ئۆ 
دا ژیانی ١٩٠١دەبت و ل بیستوپنجی مانگی پنجی سای 

 چخف. ھاوسرگیری و خزانکی پرتوازە پک دەھنن
 نھا لت روەک جاران بتاھر دەژی و یاگا کنیپئۆ یش ل

  . مۆسکۆ
وە دەکات، ک  ل نامکانیدا ئاماژە بۆ ئئۆگا کنیپرزۆر جار 

 تی کتایبئازاری ویژدان دەکات، ب ست بفھخچ خۆشن 
 چخفو ئو لوێ نیی و ناتوانت یارمتيی بدات، بم 

 و لو جۆرەی ژیانیان؛ ئر ئستاسوورە لگا  و یائۆ
 کش و قیرانکانیان قووتر ١٩٠٢سای . مۆسکۆیش ل کنیپر

یش کنیپر ئۆگا خراپتر دەبت، فچخدەبتوە، تندروستيی 
لم سادا منداکی لباردەچت، ک دەشبت ھۆی ھوکردن و 
نخۆشی و ڕەوشکی گران و ناخۆش بۆ ھردووکیان دروست 

 دەبن، ل خانووە ستانیسالڤسکیھاوینی ئم سا، میوانی . دەکات
وە، لم شون کاتکی خۆش مۆسکۆھاوینکی، ل دەرەوەی 

دەبن و سرلنوێ ل چیرۆکی ئیشقی یکدا دەژین، ھر بسر 
 نم شوفلخالس( دەقی چرە ) باخی گکھزریدا چ ل

  . دەکات
 دەژی و خریکی یاتا پایزی ھمان ساڵ، ل چخف
شانۆی یش ل کنیپر ئۆگادەبت، ) باخی گالس(نووسینی 

ست پ  دەکوتوە کار و ڕپۆرتوارکی تر دەھونريی مۆسکۆ
 دەبن، ل مانگی نۆیشدا یاتا پکوە ل ١٩٠٣ھاوینی . دەکاتوە

تواو دەکات و ل ناوەڕاستی مانگی دەدا دەینرت ) باخی گالس(
، ک ل چاوەڕوانییکی بپایانی ئو شانۆی ھونريی مۆسکۆبۆ 

 ل نامیکی دوانزەی ئۆکتۆبردا، چخف. ەدا دەبنباخی گالس



 

باش ماینپر خودا ب ئارام گرمان : ( دەنووستئۆگا کنیپربۆ 
قبووڵ بکات، نمایشنامک تواو بوو، بڕاستی تواو بووە و 

 ڕی لوپیان ئ ینرم بۆ ی١٤سبردا دەینمۆسکۆ ئۆکتۆب ،
ئگر گۆڕانکی بووت . ھندک سرنج و تبینی لگدا دەنرم

امیدا ئوەی، ک الم وای زۆر نیی، خراپترین شت لم نمایشن
من یکژەمی و ب وەستان نمنووسیوە، بکو ماوەیکی زۆری 
. ویست تا تواو بوو، ھر ئمیش ڕەنگ کمک بزارکربت

 و مۆسکۆ ل مانگی دوانزەدا دت بۆ چخف). بزانم چی دەبت
ل حڤدەی مانگی ) باخی گالس. (بشداريی پرۆڤکان دەکات

 نمایش دەکرت و ل ھمان کاتدا یادی دا١٩٠٤یکی سای 
  . ، وەکو نووسر دەکرتوەچخفبیستوپنج سای 

 لسر ھموو ئۆگا کنیپر و چخفنامگۆڕینوەی نوان 
ئاستکان بردەوام دەبت، ژیانی ڕۆژان ب ھموو 
ساکارییکیوە، ب ھموو دژوارییکییوە لخۆ دەگرت؛ باری 

، ڕەوتی شانۆ، پکوە ژیان، پیوەندیی چخفتندروستيی 
کۆمیتییکان، ئدەب و ڕەخنی ئدەبی، ھاوکات قۆناغکی 

، ک بشکی گرنگی مژووی شانۆی ھونريی مۆسکۆگرنگی 
نامکان چندە . توە یان بووه شانۆی جیھانیی، لم ناماندا جگه

 شانۆ ب قووی باسی پیوەندییکانی خۆیان و ڕۆی ھونر و
دەکن، ھندەیش الینکی پ ل خندە و گاتوگپ لخۆ دەگرن 

 زۆر جار ب تۆنکی کۆمیدی و زمانکی تنزئاسا چخفو 
ھندک جار پرسیار و وەمکان ل ساکاریدا قووڵ . دەنووست

دەبنوە و دەبن ڕامانکی فرەمودا بۆ بوون و ژیان و پکوە 
دا، ل ئنجامی ١٩٠٤میکی سای  ل نائۆگا کنیپربوون، 

ئازیزەکم : ( دەنووستچخفدڕاوکیکی بھودەدا بۆ 
. ، مانای ژیان چیی؟ من ھیچ تناگم، ھست دەکم گلمئانتۆن

ھست ب پژارەیکی گران دەکم و وا دەزانم بارکی گرانم 



 

وەیر شانسف). بختچساکاری دە مدا، بوە یش ل :
گزەر چیی؟ : رسیوم ژیان چیی؟ وەک ئوە وای بپرسیتلت پ(

گزەر گزەرە، ئمیش ھموو شتک سبارەت ب گزەرک 
، بم شانۆ ھردەم ڕۆکی گورەی ناوەندگیری لم )بیزانین

 ،کی ئاسایییش شتمئ ،یدا ھرنامانگا کنیپموو ئۆھ ل 
 ئۆگا کنیپریوە، دا ڕۆی سرەکيی بینچخفشانۆنامکانی 

 ک بووە، کسکفتاکخڵ چگشانۆ ل بارەت بگفتوگۆی س 
 تنھا کسک بووە، ب بردەوامی ئۆگا کنیپرکردووە، ھروەھا 

دا ڕووی داوە، بۆ شانۆی ھونريی مۆسکۆچی لنو پرۆڤکانی 
 باسی کارەکترەکانی خۆی چخف. ی باس کردووەچخف

ت و توانای ھندک ل ئکترەکان دەکات، دەکات، ئاماژە بۆ ئاس
 ی توندیان لت و ڕەخنننگدەسکانیان ھزۆر جار ڕۆ

ھر لم ناماندا سرەتاکانی ئو ناکۆکیی قووی . دەگرت
 و چخفمان بۆ دەردەکوت، نمیرۆڤیچ و ستانیسالڤسکینوان 

نی خوندنوەکا.  دەگرننمیرۆڤیچیش الینگیری ئۆگا کنیپر
 و چۆنیتيی چخف بۆ شانۆنامکانی ستانیسالڤسکی

 ورە لکی گیشکان، ککردنی ڕۆسترجکردن و بمام
 ل الیکی چخف ل الیک و نمیرۆڤیچ، ستانیسالڤسکینوان 

باخی (ئم ناکۆکیی ب تواوی ل نمایشی . ترەوە دروست دەکن
 ل دوو دیدی ستانیسالڤسکی و چخفدەردەکوت؛ ) گالس

 ل یکک چخفتواو جیاوازەوە سیری ئم دەقیان کردووە، 
دیمنک، (ی نووسیوە، دەت ئۆگا کنیپرل نامکانیشیدا، ک بۆ 

ک لسر شانۆ پویست تنھا دوانزە دەقیق بخاینت، الی ئوە 
  ).چل دەقیق دەخاینت

 تراجیدی  شانۆنامیکیستانیسالڤسکیبۆ ) باخی گالس(
بووە، ھر لم دیدەیشوە کاری ل نمایشکیدا کردووە، ئمیش 

 بووە و بۆ ئو وەک نووسری چخفپچوانی تگیشتنی 



 

 کالس(شانۆنامکی کۆمیدی بووە) باخی گیگا . شانۆنامئۆ
باخی  (ستانیسالڤسکی دەنووست، ک چخف بۆ کنیپر
ش ل وەمدا، ب یچخف. ی خوندەوە، دەگریا)گالس

 ستانیسالڤسکی! گریا؟ ئم کۆمیدیي: (سرسووڕمانوە دەت
 ل یاداشتکانی ئۆگا کنیپردواتر !) نابت ئم دەق بشونت

دەتوانم بم کارکردن لسر : (خۆیدا سبارەت بم نمایش دەت
 ئازاراوی بوو، ل نوان نووسرەکی و ستافی باخی گالس

کتگیشتن نبوو، بم ھموو شتک ب چاکی کۆتایی کارەکدا ل
  ).ھات

 ستانیسالڤسکی ل زۆر ڕووەوە لگڵ چخفھرچندە 
 ی لتوندی ڕەخن ک جار بندشانۆی ناکۆک بووە و ھ

 گرتووە، بم ئو ڕاستییيشی زانیوە، ک تنھا ھونريی مۆسکۆ
رەو سرکوتن ، شانۆنامکانی ئویان بشانۆی ھونريی مۆسکۆ

بردووە و توانیویان بردەوامی پ ببخشن، ئگر ئو 
نبوای، ئوە بب ھیچ ) نورەس(سرکوتن گورەیی 

 چیتر بۆ شانۆی ندەنووسی، لم ڕەوشیشدا چخفگومانک 
 خوشک(ن س ( و ن)الس باخیدەنووسران) گن .  

  
  
  

  :سرچاوە
شویـــستیی نـــوان ئـــانتۆن دـــدارە ھرە ئـــازیزەکم، نـــامی خۆ

. چخف و ئۆگا کنیپر، وەرگانی ل فارسییوە ڕەووف بگرد
  ٢٠٠٨بوکراوەکانی دەزگای چاپ و بخشی سردەم، 

  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

رخمانکسپیر ھاوچش  
 
  
  

ل بواری لکۆینوە ) یان کۆت (پۆۆنیئم کتبی ڕەخنگری 
ر گورەی ھی، دا بھایکی ئجگاشکسپیرل شانۆنامکانی 

 خست شکسپیرچونک خوندنوەیکی قووتری بۆ دونیابینینيی 
 کۆدە شاراوە و نھنییکانی شانۆنامکانی یان کۆت. ڕوو

، ب کلیلکی مۆدرن و بۆچوون سرەتاییکان، ل شکسپیر
  . ھمان کاتدا دیدکی پۆست مۆدرنیزموە دەکاتوە

 سر ب کۆریۆنس، یمریشاردی س، لیری پادشا، ھاملت
زەمنکی جیاواز و ڕابردوو نین، ئۆتلۆ و دەزدمون تنھا چند 
فیگورکی ڕۆمانتیکی و خونئامزی سردەم درینکان و 
کارەکتری وەھمی و فنتازیایکی ئبستراکت نین، بکو 
چارەنووس و کردارەکانی ئم، لم ڕۆژگارەدا برجست دەکن 

یش بمینو ئوە ڕەفتار دەکمان شھ  . رانو کارەکتژیانی ئ
ڕاستوخۆ پیوەنديیان ب ژیانی ئموە ھی و تراجیدیاکانی 

 شکسپیر. (ژیانی ئوان تراجیدیای ئم و ئم سردەمی ئمن
دەقکانی نووسیوە، بم ئو ڕۆکانی دابش نکردووە، بکو 

ەمک، ڕۆژگارە ھموو سرد. ڕۆژگار دابشیان دەکات



 

 ھاملتھاوچرخکان پۆلۆنیسکانی خۆیان، فۆرتینبراسکی، 
  .)کی دەخات سر شانۆئۆفیلیاو 

 دەکۆتوە و بم شکسپیر ئا بم شوەی ل یان کۆت
سرلبری ) ھاوچرخمان شکسپیر(شوەییش ل کتبکیدا 

 شکسپیر و لکۆینوەکانی بواری شکسپیردونیای 
ەگتوە و شۆڕشک ل دید و بۆچوونکانی ھموو پسپۆڕ ھد

 شکسپیربۆ ئم نووسرە . و شکسپیرناسکاندا برپا دەکات
. ەسارتر و یۆنسکۆ، بکتھاوچرخ و دەروازە و ھاودیدی 

 ل ھناوی ئو میکانیزم شکسپیرشانۆنام و دراماکانی 
دەست و بنما  بۆ گمی  گورەیدا برجست دەبن، ک ڕگه

بپی بۆچوونکانی . زیندووەکانی درامایکی مۆدرندا دەکاتوە
 ئو سیاستی، ک میکانیزمکی فرەڕەھند و قووی کۆت

ە، ھیچ بوارکی بۆ دادپروەری و بالینی شکسپیردونیادیدەی 
کانی . تیا نییکسپیریاسای شانۆنامر و شماکانی خر بنسل 

ییکانی دووبرەکی و دژایتی ڕۆننراوە، بکو شڕ یان ناکۆک
لسر کوشتن و کوژران، لسر سینوەیکی خوناوی ئویتر 

دراماکانی . و ھمان چارەنووسیش بۆ بکوژەکان ڕۆنراوە
 ھر ل شانۆنام مژووییکانیوە، ک برجستی شکسپیر

 گمیکی خوناويی دەست، تا دەگات تراجیدیا و دوا
ئو . (شانۆنامکانیشی، باسی ئو دەقی و توندوتیژیي دەکن

دونیایی لم سیناریۆیدا پیشان دەدرت توندوتیژە، بم ھموو 
یم دونیا توندوتیژەدا ھزموونی خۆی لئ مئ ک لکی .

ھندک ڕووبڕووی ئو توندوتیژیی دەبنوە و ل دژی 
کی تر وەک یاسایندڕن، ھم ڕادەپی قایل دەبن، بک پ

ھردووکیان، ئوانی ڕادەپڕن و ئوانیشی پی قایل دەبن، 
 چندە باسی توندوتیژییکی فیزیکی یان کۆت). تک دەشکنرن

دەکات، ھندەیش توندوتیژییکی فلسفی، ک ڕەگوڕیشکی 



 

ئو فلسف . سردەمی ئلیسابسیدەگڕتوە بۆ 
دای، تنھا شانۆیکی شکسپیرکانی توندوتیژەیش، ک ل دەق

. ھاوچرخ و مۆدرن دەتوانت چارەسری ھونری بۆ بدۆزتوە
دا ھن، چند شکسپیرئم فلسف توندوتیژەی ل دەقکانی 

الینکیان ھی، بۆ نموون فیزیکی، دەروونی، خودگرا و 
ستراکتورکی بھزی لنو سیستم حوکمانییکانی 

وە ھی، ک مسل ئکستنتیالیزمکان دووچاری دەستیش
 چندان کش ئاوزانی شکسپیر. کش دژوارەکان دەکاتوە

شانۆنامکانی دەکات و ڕەھندکی ھمالینیان پ دەبخشت، 
 ل تبۆ نموونی سیاسی، توندوتیژی و موڕاڵ و ھاملشدا ک

 دەخات ڕوو و ئو پرسانیش، ک کشی نوان تیۆر و پراکتیک
ل ھمان . ل ئامانجی ڕەھا و ماناکانی ژیاندا قوویان دەکاتوە

 تراجیدیای خۆشویستیی، تراجیدیای بنما و ھاملتکاتدا 
 ،یشفی و میتافیزیکییانلسکی فروەھا تراجیدیای؛ ھکیشتو
ئم جگ لوەی لکۆینوەیکی قووی لسر بنما 

، بۆ نموون ڕستی ھاملتدیالۆگکانی . (ڕۆناوەسایکۆلۆژییکان 
دیالۆگکی ناوەکیی ل " ئا ئم مسلکی- ببیت یان نبیت"

 مانای ھاملتبۆ ) بوون" (من ھم. "نوان لۆژیک و سیاستدا
یان "ئوە دەگینت، تۆی باوکی بکاتوە و پادشا بکوژت 

واز ل تۆی باوکی مانای ئوە دەگینت، ک ) نبوون" (نبیت
  ).بھنت

 دەکات، لم شکسپیر خوندنوەیکی خودگرایی بۆ کۆت
ڕوانگییشوە چارەنووسی پاوانکان دەکون ناوەندکی 
گرنگی ڕووداوەکانوە و مسل خودگراییکانیش 
پیوەندییکان و زەمن فلسفییکی شانۆنامکان دیاری 

تاییکی فلسفی و دوور ل زەمن پاوانکان ل پان. دەکن
تقلیدییکانوە دەجوونوە و مودای زەمنکی فلسفی و 



 

بمیش ونیکی . فیزیکی تھکشی مسل خودییکان دەکن
  .تواو و گشتگیری گردوون، برجستی ڕووداوەکان دەبت

وە شیکاری بۆ  یاگۆ و ئۆتلۆ ل دیالۆگکانی کۆت
مسلکانی خر و شڕ ل گردوونکی گلوبایزمدا دەکات، 
سنوورەکانی ژان و ئازار و برگگردنی مرۆڤ و جیاوازییکانی 
سات زۆر کورت و چاوتروکاندنکانی نوان لدایکبوون و مردن 

 ئۆتلۆ. ب ستراکتورە مۆدرنکانی کۆمگه دەبستتوە
 وە بتستدوو پادشالیری دەب مان چارەنووس لوە، ھ

 برەو شتی دەڕۆن و ل لیر و ئۆتلۆئاڕاستی جیاوازدا، 
لیری ھروەھا .  دەپیڤتلیر ب ھمان زمانی ئۆتلۆئنجامدا 

ەوە بکت ل بنماکانی شانۆنامی کۆتایی گمی پادشا
دەخوندتوە و فلسفیکی توندوتیژی ھاوبش ل نوان ئم 

انۆنامی، وەک  دوو زەمنی جیاواز و دوو دونیابینیی دوو ش
ل ھمان کاتدا ئاماژەیش بۆ ئوە دەکات، . جیاوازدا دەدۆزتوە

ک ن شانۆیکی ڕۆمانتیکی و ن ناتورالیزمیش دەتوانت 
مامیکی ھونری و ئستاتیکی بۆ ئم چمک توندوتیژە بکات 

تنھا شانۆیکی نوێ و لسر شانۆ برجستی بکات، بکو 
ئو توانایی ھی، ئمیش دەگڕتوە بۆ تووخم بھزە 
 رگرەوە بدەرەوەی کارەکت ل کانی شانۆی نوێ، کسکگرۆت

 بۆ دۆزینوەی شان  تقلیدییکانی شانۆنامک دادەمات و ڕگه
ئو توندوتیژییی ل . فلسفیی توندوتیژەکانی دەکاتوە

دای، چندە بنمایکی گرۆتسکیان ھی، شکسپیر شانۆنامکانی
ھندەیش واقیعکی بھز ل دەرەوەی ھموو کات و شونکوە 



 

کۆیان دەکاتوە و پاونکانی ھمیش ل گش و 
  .  نوبوونوەدان

فریدریش ( ل نموونیکدا ئوە دووپات دەکاتوە، ک کۆت
برتۆد ( جیاوازەکان، ب تکوکردنی چمک و فۆرم) درنمات
بو شانۆ ) سامۆیل بکت(ب شانۆ داستانییکی و ) برشت

 تی لقاندوویی خوکسپیرنۆییسی و شلیزابنزیک شانۆی ئ 
لم ڕووەیشوە ئم شانۆ نوی ب شانۆی دژەشانۆ . دەبنوە

 ئوەیش دووپات دەکاتوە، ک لو ڕۆژەوەی کۆت. ناوزەد دەکات
 دوور ئلیزابسییتنریت تقلیدییکانی شانۆ ل دابو

یش ڕەھندە ڕەسن و پ ل ڕاز و شکسپیرتوە،  کوتووه
ئم نووسرە لم کتب . نھنییکانی خۆی لدەست داوە

 ل س بشدا؛ شانۆنام شکسپیردەگمندا، شانۆنامکانی 
مژووییکان، تراجیدیا و کۆمیدی ل بنما نویکانی 

کی ھاوچرخ و سیستمکی مۆدرنی ئمۆی ی کۆمگه
  . جیھانوە شی دەکاتوە

)رخمانکسپیر ھاوچوەی ) شندنورەی بۆ خوکی گدەرگای
 لسر شانۆکان کردۆتوە و ڕیژیسۆرەکان، ب دیدکی شکسپیر

بم کتر ئوە ستڕاونر. جودا و کراوەوە گبروک پیت ک ،
ئینگلیزیی کیشيی بۆ چاپشما پبن نووسیوە، ل بم کتی ئک

یانی بکتەوە ستراکتورکی )کۆت(دراماتۆرگی و تۆرییکانی 
خای ( ل کتبی بروک. دۆزیوەتوە) شا لیر(بۆ نمایشی 

توە دەت   بوی کردووه١٩٨٧دا، ک سای )وەرچرخان
یش ھاوچرخی یان کۆتە، یان کۆت ھاوچرخی شکسپیر(



 

ر ئمیش زۆر ب ئاسانی ل سری ە، ھر لبشکسپیر
  )دەدوت

 لدایک بووە، ل سای پۆلۆنیا ل ١٩١٤سای ) یان کۆت(
١٩٣٨ تریی پاریسەوە دەچر کاریگژ تووێ دەکو ل 

بزووتنوەی سوریالیزمکانوە و ل کاتی دووەم جنگی جیھانیدا 
یکک دەبت ل سربازە چاالککانی برگریکردن ل شاری 

 دەبت پرۆفیسۆری زمانی ١٩٥٢-١٩٤٩ل نوان سانی . ارشۆو
 وەک وارشۆ زانکۆییشدا ل ١٩٦٦-١٩٥٢نوان سانی  ل،ڕۆمانی

ل شستکانی سدەی .  کار دەکاتپۆۆنیپرۆفیسۆری ئدەبی 
 تمریکاڕابردووەوە دەچی زانکۆکاندا دەست ئزۆرب وێ لو ل 

کو سرنووسر و ب کار دەبت، ئم جگ لوەی وە
  .ڕەخنگریش ل کۆمک گۆڤاری گرنگدا کاری کردووە

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سرچاوە
Jan Kott, Shakespeare vor samtid. Till svenska av Lan 
Kunicki och Carin Leche, natur och kultur. Stockholm 

1972 
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

 خای وەرچرخان
 )١٩٨٧- ١٩٤٦(شانۆ، ئۆپرا و فیلم 

  
  
  

 ر بروککی پیتسا بی ١٩٦٨ لی )پانتایی بۆش(دا کت
ی سرنج و گفتوگۆی تکرای  بوکردەوە، نک ھر بووە جگه

یشی داھنا، ک )شانۆی بۆش(شانۆکارانی جیھان، بکو زاراوەی 
تا ئستا وەک چمککی ھونری کاری لسر دەکات و 

وە ھای ڕەوتی شانۆی جیھانیشکر تسریشی ببووەکاریگ .  
ی جودا و فۆرمی  بروک ھر ل شستکانوە بدوای ڕگه

 کی زۆری لرڕاوە و بینوازی تری شانۆیدا گتازە و ش
  . توە پۆژەکانی کۆکردووه

سرکوتنی گورەیان بدەست ھنا، " کارمن"و " باخی گالس"
ی  بم ئو کارانی زیاتر ل حفتا و ھشتاکاندا بوون جگه

 ئو نمایشان بوون، ک ل داستان و میتۆلۆژیا سرنج،
، ١٩٧٥ ئیک: ڕۆژھتییکانوە سرچاوەیان وەرگرتووە

 بشکن ل ١٩٨٧ مھابھاراتا، ١٩٧٩ کۆنفرانسی باندەکان



 

مانرھو بزموون و بروک. گرنگترین ئدواتر ڕەوشی کار و ئ 
ون و وردەکارییکانی ئم کاران و میتود و ھندک ل بۆچو

 وە لشانۆ و ڕەوتی شانۆی جیھانیی کانی خۆی بیوەندییپ
  . دا بو دەکاتوە١٩٨٧ -١٩٤٦) خای وەرچرخان(کتبی 

ەوە، کۆکردنوەی )پانتایی بۆش(ئم کتب ب پچوانی 
 ک ،و سیمینار و گفتوگۆی ندین باس و دیدار و نامبروکچ ب 

 کۆنترین بابتیشیان درژایی ئو چل سا ئنجامی داون،
ھرچندە ئم کتب یکیکی فکری . ١٩٤٧دەگڕتوە بۆ سای 

یان ھونری کۆیان ناکاتوە، بم خاکی ھاوبش ئو ھموو 
 ل بروکبابت جودایان پکوە دەبستتوە و ئزموونی 

. پرۆس شانۆییکیدا، ب شوەیکی ڕاستوخۆ دەخات ڕوو
ک جار کتندک ھتی جۆراوجۆر پباب ل ک ،شنم چبی ل

ھاتووە و ل زەمنی جیاوازدا نووسراون، گران بخرت خانیکی 
 بۆ ئوەی ئم کشی ل کتبکیدا بروک. دیاریکراوەوە

چارەسر بکات، بابتکانی بپی ڕیزبندی و سای نووسینیان 
وونتوە و دانناوە، بکو لژر چند ناونیشانکدا کۆیکرد

شدا، بۆ نموونر نۆ بسشی کردوون بداب : ستکردن بھ
 گڕانوە بۆ ڕابردوو، توندوتیژی -کان ڕباز، مرۆڤ لسر ڕگه

 کی؟ بکارھنانی پانتایی بۆش، شکسپیرو شتی و جنگ، 
  . شڕی چل ساڵ، سینمای ژیان و چوون دونیایکی ترەوە

ڕۆمیۆ و یدا، ب شانۆنامی  ل تمنی بیستویک سابروک
 پگی خۆی وەک ڕیژیسۆرکی ب توانا ل ستراتفۆرد ل ژولت

دا تۆمار دەکات، چند ساک لوەوبریش شانۆی ئینگلیزی
دوای ئوەی فیلمکی . بیاری ئوەی دابوو ببت ب ڕیژیسۆر

 ماتۆری لزانکۆی ئۆکسفۆردئ ک لکت یت، دەچندەردەھ 
کانی سینما دەبینت و دەت، دەموت ببم ب برھمھنرە

برھمھنرەک، ئامادەیی خۆی دەردەبت، . ڕیژیسۆری سینما



 

 وەک یاریدەدەری ڕیژیسۆر دابمزرنت، پشی بروک
ڕادەگینت دوای حوت ساڵ لم کارەت، لوانی ئو ھلت 

  . بۆ ھبکوت، ک خۆت بتوانیت فلیمک دەربھنیت
بم کارە قایل نابت و ڕوو دەکات بواری شانۆ؛ ھر  بروک

 کان و ھۆرزەمین و شانۆ بچووکژ ل ک، کند کاردوای چ
ساکارەکاندا پشکشی دەکات، بانگشت دەکرت تا شانۆنامیک 

  . ل یکک ل شانۆکاندا پشکش بکات
ئم ھونرمندە، ھر ل یکم ڕووبڕووبوونوەی لگڵ 

ەکانیدا تووشی شۆککی گورە دەبت، ک دواتر ل ھموو ئکتر
 چند مانگک بروک. ژیانی ھونریيدا سوودی ل وەردەگرت

لوەوبر ب باشی خۆی ئامادە دەکات، ل ماوە و ب یارمتی و 
 رەکانی پکتفیگوری ئ زی بچووک، ککاغ نانی پارچکارھب

: فیاکی دەیانجوونتدروست دەکات و لسر مۆدلی سینۆگرا
ل سرەوە بۆ خوارەوە، ل التنیشتوە بۆ پشتوە، ل پشوە بۆ 
دواوە، ھاتن ژوورەوە و چوون دەرەوە و جووی پیوەندیی 

ک یکم ڕۆژی . ئکترەکان ب یکترەوە دیاری دەکات
پرۆڤیش دت ب فایلکی ئستووری نخشی جووی 

ورەوە، بم ئوەی ئو ل ماوە ئکترەکانیوە دت ژو
ئامادەی کردبوو، سرلبری لسر تختی شانۆ وەک 

جستی ئکترەکان . کۆشککی ب کاغز دروستکراو دەڕوخت
و ئو شوازەی ئوان لسر تختی شانۆک پی دەجوون، 

 ئا لم ساتدا لوە بروک. لگڵ دەفترەکی ئو ڕک ناکوت
ھیچ دەگات، ک ب ،کیری نواندن پرۆسر و ھونکتئ 

شوەیک ناکرت ل ماوە وەک بووکی بگیان مامی 
  . لگدا بکیت

نمایش دەکات و ) ڕۆمو و ژولت(ساک دواتر شانۆنامی 
وباسی لندین قسناوەندە  وه بارهچ ک لندت، ھدەکر 



 

کنداڵ ئاماژەی بۆ ھونرییک، بتایبتیيش کۆنخوازەکان ب س
دا شکسپیر ب بورییوە کار لم شانۆنامیی بروک. دەکن

دەکات و ھموو ئو بنما و دابونریتانی تا ئو دەم کاریان 
کی تر و جیاواز پشکش شکسپیرپ دەکرا، تک دەشکنت و 

ووپات دەکاتوە، ک توندوتیژی، ئم ڕیژیسۆرە ئوە د. دەکات
یعر، بشکی چندە گرنگ بوون ل ژیانی یشق، درۆ و شع

یکان، ب ھمان گرنگییوە ل شانۆکیاندا و لو ئلیزابسی
 وازەی، ککسپیرشش کردووە، ڕەنگیان ششکییان تیا پ

ھروەھا ئاماژەیش بۆ ئوە دەکات، ک ل سردەمی  . داوەتوە
ڕۆمو و  خۆیدا دوو کوڕی گنج و جوان ڕۆی شکسپیر

ان بینیوە، ئمیش مودایکی تری سکسی و یژولت
 ١٩٤٧خوندنوەیکی تر دەبخشت ب شانۆنامک، ک بۆ سای 

 بکت باسی ئوەیش دەکات، ک بروکنگونجاوبووە، ھروەھا 
 وایان ل کردووە ب شوەیکی تر ل واقیع بگن ھارۆد پینترو 

 ئو و ب شوەیکی تر مامی لگڵ بکن، ئمیش
 بج ھشتووە، ک بتوانت ب بروککاریگریییان ل الی 

ھر لم دەروازەیوە .  نمایش بکاتشکسپیرشوەیکی تر 
 بۆ سر زمانکانی شکسپیر باسی وەرگانی دەقکانی بروک

تر دەکات و ئو مسالن دەورووژنت، ک تا چند بینرانی 
، شکسپیرەەی دەیبینن وە ئوئینگلتراشکسپیر ل دەرەوەی 

چونک بشکی زۆری ئو وەرگانانی ل وتانی تر بکار 
 ناخات ڕوو، شکسپیردەھنرن کۆن و ونیکی ڕاستقینی 

 باسی ئوە دەکات، ک چندین نوە ل بینرانی بروکھروەھا 
ھتد ل ھموو ئو تۆژا ... شانۆ، ئکتر و ڕیژیسۆرەکان

  .  نگیشتوونشکسپیردەقکانی دەومندەی 
:  لم کتبدا، پرۆسی نواندن ل دوو خادا کۆدەکاتوەبروک

یکمیان کاری پرۆڤ و ئو شواز و دابونریتی لم پرۆڤاندا 



 

 ل یکن، دووەمیشیان خودی نمایشنرکار دەھب
رانداڕڕووبوەی بینری نواندیشدا . ووبوونھون وەی لئ
چی: گرنگ ر لکتکاندا ڕوودەدات، چۆن ئکاتی نمایش ل 

 ر بکتکانی ئیوەندییکی تر و پسک ت بوە دەبخودی خۆی
  . پانتایی شانۆ و سیحری بینرانوە دەخوقت

کاری (، بتایبتی ستانسالڤیسکی ئاماژە بۆ کتبکانی بروک
ە دەکات و ئم کتب ب پویستییکی گور) ئکتر لگڵ خۆی

. دەزانت، بتایبتی ل ڕووی تگیشتنی ڕۆنانی کارەکترەوە
بم ئم کتبان ئکتر و ڕیژیسۆریان لو بۆتیدا گیر 
کردووە، ک شانۆ و ھونری نواندن ببت پرۆسیکی کارکردن 
و خۆلبیرچوونوە، لبری ئوەی باسی ئو پیوەندیی زیندوو و 

بروک تا ئو ئاست . بینران بکاتدینامیکییی نوان ئکتر و 
ئامادەی ئوە دووپات بکاتوە، ک ھیچ زمانکی وا نخوقاوە 
باسی ئوەمان بۆ بکات، ک چی بسر ئکتردا دت، ل کاتکدا 

  . ڕووبڕووی بینرەکانی دەبتوە
ی ساد- مارا ل شستکاندا، ک کار لسر شانۆنامی بروک

 دەکات تا لندەن بۆ گرۆتۆڤسکینداريی  دەکات، میواپیتر ڤایس
یکی تریان ل جستوە بۆ  کار لگڵ ئکترەکانی بکات و ڕگه

 ئنجامکی گرۆتۆڤسکی/بروکئم کارە ھاوبشی . بکاتوە
 خۆیشی دەبت، ک بروککراوی بۆ ئکترەکان و بۆ  ڕواننه چاوه

دی دەیانخات بردەم دوڕیانک و ل دیدکی قوووە ل خو
 گرۆتۆڤسکی لم کتبیدا باسی بروک. بوانن) ئکتر(پیشی 

دەکات و ب دیاردەیکی دانسق و تایبت ل شانۆدا ناوزەدی 
ئوەندەی من ئاگادار بم، ھیچ کسک ل جیھاندا ھندەی (دەکات 

یوە ل گوھر و سروشتی ستانیسالڤسکی، ل گرۆتۆڤسکی
رۆس فیکرییکی، ل ڕووی نواندن، ل ماناکانی، ل زانستی پ



 

جست و ل ڕووی ھست و سۆزەوە، ب شوەیکی قووڵ و 
  ).تواوی نکۆیوەتوە

 ل بشکی تایبتیشدا باسی گوزانوەی خۆی ل بروک
 و دامزراندنی مبندی شانۆیی بۆ پاریسەوە بۆ لندەن

یی لکۆینوە و دواتریش مبندی نونتوەیی بۆ داھنانی شانۆ
یشوە گشت ھونریی دوورودرژەکانی پاریسھر ل . دەکات

 دەست پ دەکات و شانۆیکی ھندستان و ئران و ئفریقابۆ 
 ھوڵ دەدات لم شانۆ میتۆلۆژییدا بروک. میتۆلۆژی دەخوقنت

ڕۆژھت و ڕۆژئاوا ل پرۆسیکی شانۆیدا پکوە ببستتوە، 
م گشتانیش ل نمایشکانی گرنگترین برئنجامکانی ئ

دا برجست )کۆنفرانسی باندەکان و مھابھاراتا، ئۆرگاست(
  . دەبن

 ل ئۆپرا گورەکانی دونیاوە، ب بردەوامی بروکھرچندە 
داوای ئوەی ل کراوە، شاکارە ئۆپراییکان نمایش بکات، بم 

 خۆی ل ل چند برھمکی ئۆپرایی بوالوە، ک ل شانۆکی
لو .  کاری تیا کردوون، کاری ل ئۆپرادا نکردووەپاریس

بشی کتبکیشیدا، ک باسی ئزموونی خۆی ل بواری 
زۆر شتمان سبارەت ) شڕی چل ساڵ(ئۆپرادا دەکات، ناوناوە 

.  و ھونری ئۆپراوە بۆ ڕوون دەکاتوەبروکب پیوەندییکانی 
 کاری ئۆپرا یان لبروکیکک لو ھۆکارانی 

توە، ئوەی ئۆپرا دوای کارکی زۆر و  دوورخستووه
. ماندووبوونکی بسنوور، تنھا چند جارک نمایش دەکرت

 چند ئۆپرایک بۆ شانۆ گورەکان پشکش دەکات، بم بروک
ب ) بوف دی نوور(ل شانۆکی خۆی ) کارمن(دا ١٩٨١ل سای 

ی ڕیژی و ڕپۆرتوار و پی ھلومرجکانی خۆی و دید
بروک لم پرۆژەیدا، دوای . سیاستی شانۆکی پشکش دەکات

زیاتر ل دووسد جار نمایشکردن و گڕان ب ھموو دونیادا، 



 

 روەک شانۆ لرا، ھری ئۆپھون وە دەکات، کداگری لپ
ردەوامی نمایش و ڕووبکی بیراندا، ڕپرۆسوەی بینووبوون

سکی گۆڕانکاريی بکی قووڵ و ستراکتورودایت و مردا د
گشتگر و پیوەندییکی تری نوان کارەک و بینران لخۆ 

  . دەگرت
 لم کتبیدا، دووبارەی ئو بۆچوون ڕادیکای بروک

خۆیمان بۆ دەکاتوە، ک شانۆ دەبت ھمیش ل لکۆینوەیکی 
انۆکار بردەوامی سنوورەکانی خۆیدا بت تا چند و چۆن ش

دەتوانت دابونریت و سنوورە دیاریکراوەکان ببزنت و شتکی 
ئگر . تر ل دەرەوەی ھموو بنما باوەکانوە دروست بکات

کاری شانۆیش ئو ڕچکی وەرنگرت، ئوە ھموو کارەکانمان 
  . دەبت ڕۆتینکی بەنگی دووبارەکراوە

 بم کتئ م، کت بوکۆتایيدا دەم زموونی لموو ئھ
 دەخات ڕوو، نک ھر ئوە، بکو دەتوانین بن خای بروک

وەرچرخان، خای سرەتا و برەوپشوەچوون و کامبوونی 
 یشتن لگکی گرنگ بۆ تازئام شانۆ دەکات ک ،کندرمھون

  . خودی خۆ و ل ژیان و نزیکبوونوە ل مرگیش
  
  
  
  
  

  :سرچاوە
 لمتحـــول، اربعـــون عامـــا فـــی استکـــشافط ابیتـــر بـــروک، الـــنق

  المسرح، ترجم و تقدیم فاروق عبد القادر
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

دەرگا کراوەک 
  بیروڕا سبارەت ب نواند و شانۆ

  
 ١٩٩٥دا، ک سای )دەرگا کراوەک( ل کتبی پیتر بروک
توە، ب چی و ب شوەیکی کراوە، ب  بوی کردووه

ومندی چند سای خۆی، باسی پشتبستن ب ئزموونی دە
ژیان ل شانۆ و ھونری نواندن و چمککانی شانۆ و ڕۆڵ و 

چمککانی پانتایی بۆش ڕوون دەکاتوە . بھای بینران دەکات
و سرلنوێ ل ئزموونکی پنجا سای خۆیوە، ب دیدکی 

 ل سرەتای کتبکیوە، بروک. ترەوە مامی لگڵ دەکاتوە
اسی بکارھنانی پانتایی بۆش دەکات و دەیبستتوە ب ب

. فلسفی ئو شوازەی شانۆوە، ک ئو کاری لسر دەکات
ئگر بتوت شتکی ب بھا ڕوو بدات، دەبت ھوی خوقاندنی 
 تو دەرفکان ئبۆش کی بۆش بدەیت، پانتاییپانتایی

ن دەرەوە، لبر دەرەخسنن تا ڕەوش تازەکان بۆ ناو ژیان ب
ئوەی ھموو شتک، ک تایبت ب ناوەڕۆک و مانا و گوزارشت 
و زمان و مۆسیقا، ناکرت بب ئزموونکی باش و پگیشتوو، 

  . بوونیان ھبت



 

 کار لسر ئو پرنسیپ دەکات، ک ژیان ل شانۆ پیتر بروک
ربارەی جیاناکرتوە، لبر ئوەی شانۆ سبارەت ب ژیان و دە

الی . ژیان ی شانۆیکرییوھما گرەتا و بنی سیش خامئ
، ھیچ شتکی تریش نیی، ک ب بروکشانۆکارکی وەک 

لوانی شانۆیش یکک بت ل . شانۆ ژیان: کیتر دابنرت ره سه
گرانترین ھونرەکان، لبر ئوەی ل شانۆدا س پوەنديی 

کاتدا و ب شوەیکی تواو ب سرەکی ھن، ک دەبت ل یک 
پوەندیی نوان ئکتر و ژیانی ناوەکی خۆی، : ئنجام بگن

پوەندیی نوان خۆی و ئکترەکانی تری گرووپک، ھاوکات 
ل ھمان کاتدا ناکرت بگوترت، . پوەندیی نوان خۆی و بینران

وان ژیان و شانۆدا نیین ک لھیچ جیاوازیی کی دەچن. کخ 
بۆ شانۆ تا لوێ ژیان ببینن، بم ئگر ھیچ جیاوازییک 
لنوان ژیان ل دەرەوەی شانۆ و ژیان لسر شانۆ و ناو 

ھیچ خاکی . شانۆدا نبت، ئوە شانۆ ھیچ مانایکی نابت
دیاریکراویش بۆ ئم ل ئارادا نیی، ئگر بیرۆکی ژیان لسر 

و، زیاتر لوەی ل دەرەوەی شانۆمان وەک شتکی بینراو و توا
ھی، قبووڵ کرد، لوکاتدا وەکو خۆی دەیبینین، ل ھمان کاتدا 

ر. جیاوازیشر لر هھس ینکی تری بخوە دەتوانین شتیش :
ژیان لسر شانۆ زیاتر شاینی خوندنوەی، ھروەھا 
بھزتریش، لبر ئوەی زیاتر چکراوەتوە، پرۆسی 

 پانتایی و پاپستۆ و چکردنوەی کات، جۆرە کورتکردنوەی
  .دیقتکی تایبتی دەخوقنن

 ل زۆربی کارەکانیدا تنھا فرشک بکاردەھنت تا بروک
 یش بمدیاری بکات، ئ کی نمایشمنی پانتایی گشو ،مب

ئکتر ل : (، ل پناوی ئامانجکی زۆر ئاشکرادایبروکڕای 
شوە، ل ژیانی ڕۆژانیدا، دەتوانت چيی دەرەوەی ئم فر

بووت، بیکات؛ وزەی ب فیۆ بدات، خریکی جۆرە 



 

جوونوەیکی وا بت، ک گوزارشت ل ھیچ شتک نکات، 
بم ھر ئوەندەی خۆی لسر ... سری دەخورنت، دەنوت

 ،ر شانسی لتییرپرسیاررک و بو ئوە، ئبینیی کرشف
 دەیکات ڕوون و ئاشکرا بت، ل ئاستی ئاست ک ئوەی

برزەکانی ژیاندا بت، ئمیش ھر زۆر ب ئاسانی، لبر ئوەی 
 بروکگرنگترین توخمکانیش بۆ ) بینرک چاودريی دەکات

چاوی بینران، ئامادەبوونی بینر و کاری بینر ل ھۆی 
یھای ھب کی بندییتمدا، تایبکشدا. نمایشکردنی بریپ

ەوە ئوە ناگینت، بینران بشداريی بروکبینران ل دیدی 
ڕووداوەکانی سر شانۆ بکن و ھوی ئوە بدەن پردە 
 ران لشداريی بینکاندا بستش ن، وەک لمارخۆیان ھسل
چوون سر تختی شانۆ و بوون ب بشک ل ئکترەکاندا، 

کو بینوە، بو خۆی دەبینیی کی ھۆشیارانئامادەبوون ران ب
ئم . وریاوە، بشدارییکی ھمیشیی نمایشک دەکات

ی پرچکردارکی پۆزەتیڤوە، ھستی پ  ئامادەبوونیش ل ڕگه
تاوانی "بینران دەبت شریککی ڕاستقینی . (دەکرت

بن و بوە قایل بن، ک بوتکی شووش تاوەری " ڕووداوەکان
بۆ ئم ) ت یان ساروخک برەو ئاسمان دەڕواتب) ئیڤل(

 و بوتئ شندئ کاری خۆی دەکات، ب شندیش ئڕۆ
شووشی ل ھست و نستی بینراندا دەبت بو تاوەرە 
گورەیی سری ل کشکالنی فلک، ئمیش ب مرجک 

وە؛ ە دیاریکراوەکاندا بجووت)شون(ئکتر بتوانت ل دەرەوەی 
ھر ئوەندەی یک ل توخمکانی شون، شونکی دیاریکراو بۆ 
ئکتر دیاری بکات، بواکردن بو سروشت دیکۆرئاسای، گران 
. دەبت و بینران دەخات نو سنووری لۆژیکی دیمنکوە

یھای ھب ل کی پدا، ڕۆیشم ھاوکریش لکتھزر و : ئ
دکی ئاشکرا و ڕوونی ھبت، سۆز و جست؛ ئکتر دەبت دی



 

لگڵ ھزرکی ھۆشیار، ھست و سۆزکی ڕاستگۆ و 
جستیکی پتو، ئم توخمانیش ل یکیکی ھونری و 
ھارمۆنیایکی بھزدا یکانگیر بت، ھاوکات ڕیتمکی ناوەکی و 
دەرەکی ئم س توخم کۆدەکاتوە، ڕکیان دەخات و پارسنگی 

. ندن ڕادەگرت و برجستیان دەکاتئکتر و ھونری نوا
 ئوە ناگینت، ک ئکتر ب ھمان شوەی بروکئمیش بۆ 

سمازانک مشقی جستیی پویست بت، ئکتر دەبت 
ھروەک . جستیکی گوزارشتئامزی، ب شوازی خۆی ھبت

 کورت، درژ، قو، ئوانی گورجوگۆن و ىژیان، ئکتر
اووخلیچکن، ھبن، ئمیش پویست، چونک ئوەی ئوانیشی خ

نمایشی دەکن، ژیان، ژیانی ناوەکی و ژیانی دەرەکی، ک ب ھیچ 
لم ڕووەوە ئکتر دەبت . شوەیک ل یکتری جیا ناکرنوە

 کدا لموو ساتھ ک لوەیش ت، بز بھکی بستخاوەنی ھ
یوە، ل کاتکیشدا کی ڕاستوخۆدا بت ب جست ندییه پوه

کات ب جوویک ب تواوی ھموو شونکی  ست ده ده
ئندامکانی جست و ماسوولککانی لشی دەزانت ل کودان و 

  . ن ب کارەکانیان که ست ده چۆن ده
 ک لموو شتھ کار دەکات، ک مایو بنر ئسبروک ل

ی نمایش گۆڕانکارییکی بردەوامدای، تنانت تا دواڕۆژ
گۆڕانکاری ل جوو و ئاڕاستی ئکتر و پکردنوەی پانتایی 
. و سرلنوێ بونیادنانوەی ستراکتورە ھونرییکدا دەکاتوە

بنما سرەکییک، ئوە دەخوازت، ک ھموو شتک تا ساتی (
 یتوە بخدەتوانیت ئ واتک ،کی ئامادەکردندایڕەوش کۆتایی ل

 ھیچ بیارک کۆتایی نیی و بردەوام بیت ھزری خۆتوە، ک
  ).لسر تاقیکردنوە بردەوامکانت

ی  وه  لم کتبیدا، بردەوام ئاماژە ب دووپاتکردنهبروک
دەکاتوە، چونک دیکۆر و قرەباغکردنی ) پانتایی بۆش(چمکی 



 

 ھیچ پانتایی بۆش. سر شانۆ ھزری بینر ئامادە دەکات
، دوای ئوە ئندشی بینران و ھموو چیرۆکک ناگتوە

پرۆس ھزرییکی ب شوەیکی سربست دەمنتوە و ھیچ 
نائامادەیی دیکۆر داواکارییکی یکم و . (شتک ڕگريی ل ناکات

  ).  سرەکیی بۆ ئوەی ئندش بکاری خۆی ھبستت
 زۆر جار لم کتبیدا دەگڕتوە بۆ سر باسکردنی بروک

ی بو شانۆیکۆی ئک وەک پانتایی یان سرشنانی فکارھ
کاریان لسر کردووە، بۆ نموون ل حفتاکاندا یکک لو 

 و وتانی تری ئفریقاکرەس زۆر گرنگان ل گشتکانیاندا بۆ 
یش  باشترین ڕگه. دونیا لگڵ خۆیان بردوویان، فرشک بووە

دان بۆ دۆزینوەی شان  و ھوشکسپیربۆ کارکردن لسر 
 کردن، لسترجوازی بکنیکی نواندن و شکانی دەق و تگرنگ

شانۆی ەوە سرلنوێ ڕۆنان و دروستکردنوەی بروکدیدی 
 نیی، بکو زۆر ب ساکاری مشقی ڕاگوزاری بووە ئلیزابسی

دەکرت دەست بکین ب دیمنک ل کاتکدا ب . (لسر فرشك
ین، ب دانیشنوە کۆتایی پ بھنین، ک جارکی تر پوە وەستاو

ب پوە دەوەستین، خۆمان ل وتکی تر یان کاتکی تردا 
/.../) دەبینینوە، بب ئوەی ڕیتمی چیرۆکک بزر بکین

.  شانۆی بۆ شون و کاتکی دیاریکراو ننووسیوەشکسپیر
کی کات و ، بۆ نموون یبروکلبری ھموو ئو شتان، ک الی 

 یوەندییر پس تفۆکوس دەخر ،نی نامو ڕۆن ئشو
مرۆڤایتییکان؛ کاریگرییکانی مرۆڤک بسر مرۆڤکی 

  . ھتد... ترەوە
 ل ئزموونی چندان سای خۆیوە باسی مانا و بروک

چمککانی کولتوور دەکات، کولتووریش بۆ ئو، ل ڕووی بھا 
ی وەستان و چقبستن دەگینت، وات کولتوورییکیوە، مانا

. فۆرمکی وەستاو، ک ھیچ گۆڕانکارییک ل خۆیدا ھناگرت



 

 وە، بننرم دەھرھکانی کولتووریيشدا بمکو چنوەی لئ
 یش لمیشم ھکی مردوون، بوەکان شتش ک لوەیش
، ھندک کولتووردا، بتایبتی لو فۆرم کۆنانی کولتووردا

 ل گرتووە، کخۆیاندا ھ بای وایان لکی ناتمایند بنچ
ھموو شواز و فۆرمک . دونیای ئمۆیشدا ڕەنگ دەدەنوە

 نی مردنشای) ک نییوازوە بیگرە-ھیچ شخۆمان ل - ک 
. یاسای نمان: ملکچی یاسا بنڕەتییکی گردوون نبت

موو ڕامان و بیرکردنکان، ھموو دینموو ھوەکان، ھ
کولتوورەکان، ھموو حیکمتک، ھموویان ملکچی یاسای 

دایکبوون خوقاندنی شوازک، جا  له) لدایکبوون و مردنن
مبستمان لو لدایکبوون بوونوەرکی مرۆڤئاسا یان 

  . ڕستیک، وش، جوونوەیک بت
 ،کمان نییکی شانۆیدا ھیچ فۆرمموو کاررەتای ھس ل

وەی ھی و ل بردەستدای بریتیی ل کۆمک ڕست و وش ئ
ھموو . لسر کاغز، ک پکوە بیرۆکیک پک دەھنن

کارەکیش دروستکردنی فۆرم، گڕان بدوای دۆزینوەی 
 دەت، ک ئو فۆرم گونجاوەمان بۆ بروک. فۆرمکی گونجاودا

کی نوێ بوو، تا دۆزییوە، ب تواوی فۆرم) کارمن(ئۆپرای 
چندان ساڵ برگی گرت و ئو دیدەی پکا، ک بدوایدا 

یش، شوازە دەرەکییکانی ل ھموو )نمایش(فۆرمی . دەگڕاین
. ئو توخمانوە وەردەگرت، ک لدایكبوونیدا ڕۆیان ھبووە

 ب پداگرییوە، ئاماژە بۆ ئوە دەکات، ک ھمان نمایش، ل بروک
تر پشکش کران، سرلنوێ فۆرمی خۆی لم چند وتکی 

 ن و ژینگشو وە، چونکیشدا دەدۆزییجیاوازان تن و وشو
و ڕەوشی سیاسی و کۆمیتی و ھزری و ڕۆشنبیريی ئو 
شونان، کاریگريی ھبووە بسر نمایشکوە و پردکی تر و 



 

دروست جیاواز ل نوان بابتی نمایش و بینرە جیاوازەکانیدا 
  . دەکات

ھیچ شتک ل ژیاندا بب فۆرم نیی، ئم ناچارین بدوای ئو 
 یوانل وەی، کروەھا ھۆشیاریش بین بن، ھڕدا بگفۆرم
 ،فۆرمی نیی ژیان، ک ر برامبت بک بستربب و فۆرمئ
ھیچ کسکیش ناتوانت لم گرفت ڕزگاری بت، شڕەکیش 

تاییتاھفۆرم : ھکیش نییموو شتم ھب ،ویستپ .  
 لم کتبیدا، زۆر جار دەگڕتوە سر ئو چمکانی بروک

دا باسی کردوون، ھر ل سرەتاوە )پانتایی بۆش(ل کتبی 
 کی تر لیش ئاوڕکان دەکات، بۆ نموونبۆش ئاماژە بۆ پانتایی

ک یش ئو شانۆیی، پیرۆز شانۆی. دەداتوە) شانۆی پیرۆز(
دونیا نادیارەکان دەکات ب شتکی بینراو و دیار، ئو شت نادیار 
 کفرۆیدیی بینراوەی بروک باسی دەکات، شانۆ سایکۆلۆژییو ن

 لسر ڕۆنراوە، یئورووپینیی، ک بنمای ھموو شانۆی 
بکو شانۆی پیرۆز مانای شتکی تر دەگینت، ک لژر 

ئم دونیا نادیارە . اوەکاندا ھیناوچیکی تر و بنما نبینر
وزەیکی ئجگار بھز لخۆ دەگرت، ئو شتیشی لم دونیا 
نادیارەمانوە نزیک دەکاتوە، ھۆشیاریمان ب ئستا، ئگر ئو 
ساتی ئستا ب شوازکی تایبت و ب ھزکی گورەوە 

و دەربکوت، لوانی ئو پریشک بھزە وزەبخشی ژیان لن
دەنگکی ڕاست و ئاماژەیکی بج و توانینکی گشتگر و 

نادیارەک لنو ھزارەھا . ئاوگۆڕکی ڕاستقینوە، دەربکوت
فۆرم و شوازی چاوەڕواننکراودا، بب مۆت دەردەکوت، 

پیرۆزی لم . داواکاریی پیرۆزەکیش دەبت گشتی گڕان
، شانۆیش، ک لسر دیدەوە مانای گۆڕانکاری دەگینت

 وە دروست بووە و لمرۆڤ یوەنديی مرۆڤ بماکانی پبن
داھنان و برھمی مرۆڤ، مرۆڤیش پیرۆز نیی، ژیانی مرۆڤایتی 



 

شتکی دیار و بینراوە، ک دەکرت نادیارەک لنو ئو دیارەدا 
ئکتری . دونیایکی تر بۆ پیوەندییکانی مرۆڤایتی بدۆزتوە

ڕاست جوو بینراوەکان دەکات و لنادیار و ن ست بیش ھقین
و ئاماژە و ھست و جستیدا دەیاندۆزتوە و ل دیدی ڕیژی و 
ڕۆحیی نمایشکدا، دەیانکات ب شتکی بینراو و دیار و ھست 
پ کراو؛ لم ڕەوشدا، سربستيی ڕاستقین الی ئکتر، لو 

ت و ل ناوەوەیش شتکی تر، ب ساتدای، ک ل دەرەوە شتک د
ھموو . ھردووکیان یکیکی گشتگری تواو پک دەھنن

شوازک دروستکراوە، ھموو شوازکیش دەکرت ناڕەسن و 
بمانا بت، کاری ئکتریش ئوەی ئو شوازە بکات ب شتکی 

، بم ئاسایی ل برجستکردن و ل دۆزینوەی )ئاسایی(
دا چی دەگینت؟ ئاسایی، ک دەکرت ب نادیارەکان

یش ئاماژەی بۆ بکین، مانای ساتی ڕوودانی شتک )سروشتی(
دەگینت؛ ھیچ شیکارییکیش بۆ ئم مسالن لئارادا نیی، ھیچ 
کۆمنتک، تنھا شتک دەکرت بگوترت، ک ئاماژەیک بۆ 

 شانۆیش لم دەروازەیوە یان چمکی شانۆ ب. ڕاستگۆیی
شوەیکی گشتی ھمیش گڕان بدوای ماناکاندا، ھاوکات ئو 

  . مانایکی ھبت) بینران(مانایانیش دەبت ل الی کسانی تر 
)ئارادا نییک لنییڕای ) ھیچ نھ ب ک ،یکبشی کتدوا ب

 ب وردی و چی، بروکمن گرنگترین بشکانی ئم کتبی و 
بژاردنی دەقوە تا دەگات دوا ڕۆژی ل یکم ھنگاوەکانی ھ

 شکسپیری )گرداوەک(نمایش، باسی یکک ل پرۆژەکانی خۆی 
گڕان بدوای دەقکی گونجاو، دۆزینوەی ئکتری : دەکات

شیاو بۆ ڕۆکان، پرۆڤ، خوندنوە شیکارییکی بۆ دەق، 
دۆزینوەی فۆرم، چارەسری کشکان، دیدی ڕیژی، چۆنیتيی 

 جگ ل بروک. کردن لگڵ سینۆگرافیا و ڕۆژانی نمایشمام
 ب ھیچ کسک  ئکتر و بشدارەکانی تری پرۆژەکانی، ڕگه



 

نادات ئامادەی پرۆڤکانی بت، ئمیش وەکو نھنییکی کارەکی 
 ڕووی پرۆس دا، لشم بوە لر ئبیری دەکات، لس

ارەکی دەکات و پراکتیکییکوە، ب وردی باسی چۆنیتيی ک
  . پردە لسر نھنییکان ھدەمات

 بوای تواوی ب پرۆسیکی پ ل گۆڕانکاريی بروک
 یوانر کردووە، لسۆ کاریان لموەی ئئ ،ییی ھمیشھ
 سترجکی تردا بفۆرم وات و لکی تردا بیئاڕاست ی بسب

 کرانوەی پرۆسی گۆڕانکاریيش  پرۆسیکی گش و. ببت
ھیچ نھنییک ل : ئمیش کلیلکی، نھنییکی، وەک دەیبینن(

ئارادا نیی.(  
  
  
  
  
  
  
  

  :سرچاوە
بیتر بروک، البـاب المفتـوح، تـرجم و تقـدیم فـاروق عبـد القـادر، 

٢٠١١.  
  

 ر بروک، المساحبی تری پیتڵ دوو کتگل بم کتئ
الفارغ-المتحول ناوی  -الباب المفتوح-النقط نحو مسرح (ب

، ک ھرسکیان ل وەرگانی فاروق عبدالقادر، بو )ضروری
  . کراونتوە

  
  



 

  
 
  
  
  
  
 
  
  

  ئکتری نبینراو
  

پنجا ساڵ زیاترە ) یۆشی ئۆدیا (ژاپۆنیئکتری ب نژاد 
دەستی کردووە ب کاری پیشیی خۆی، سرەتا وەک مندایک و 

دا، وەکو ئکتر )کابووکی (و) نوو(دواتریش ل شانۆی کالسیکی 
برلوەی وتیش بج بھت، لگڵ نووسر و . کاری کردووە

 ١٩٧٠-١٩٢٥) یوکیۆ میشیما (ژاپۆنیشانۆنامنووسی گورەی 
 پشکش تۆکیۆچند پرۆژەیکی ئزموونگری لسر شانۆکانی 

 ئورووپیھرچندە ئم ھونرمندە ھیچ زمانکی . دەکات
تریش لگڵ دابونریت کالسیکییکانی شانۆی نازانت و زیا

 پاریس گورە دەبت، بم بیار دەدات برەو ژاپۆنیی )نوو(
ژان لویس (ی ھونرمند   و ل ڕگهپاریس ل ئۆدیا. بکوت ڕێ

 دەناست، ھر زوویش دەبت یکک ل پیتر بروکوە )بارۆ
 بشداری ل ئندام کاراکانی مبندی نونتوەیی شانۆ و

: ، ھر بۆ نموونبروکگرنگترین پرۆژەکانی ئو دەمی 
رداوەکندەکان، گھاراتا و کۆنفرانسی باھابھتد دەکات... م .

 کار دەکات و بروکئم ئکتر و شانۆکارە تا ئستایش لگڵ 



 

یکک ل نزیکترین ھاوکارەکانی و ل ھموو پۆژەکانیدا ڕۆی 
رچاوی ھرەکی و بند ئۆدیا. بووەسکاری شانۆ، چ ل جگ 

کتبکی گرنگی سبارەت ب ھونری شانۆ و نواندن نووسیوە، 
ڕەخنگر و . یش یکک لو کتب دانسقان)ئکتری نبینراو(

وەک نووسرکی ) لۆڕنا ماڕشڵ (ەنسیڕفڕیژیسۆر و ئکتری 
ا ھاوبش، چندین تکستی گرنگی لنو بشکانی ئم کتبد

نووسیوە و ھندک ل بشکانی ب ڕوونکردنوە و 
ھروەھا ھوست لسر . کۆمنتارەکانی دەومند کردووە

 دەکات و باری سرنجیان لسر دەردەبت، ئۆدیامشقکانی 
 شی دەکاتوە و شانۆی کالسیکی ژاپۆنیھندک ل بنماکانی 

یش ھندەی تر ئم.  دەدوتئۆدیالسر ئاستکی برز لگڵ 
 ل پشکيی ئم ماڕشڵ. ئم کتب ناوازەیی دەومند کردووە

ئو وام ل دەکات ھوستیک بکم و جارکی : "کتبدا دەت
 ندوچوون پو و چنوککان شموە و وەخۆمدا بچم دی ب
 وە، کبدۆزم تانو بابکی شیاو بۆ ئمدواجاردا وە م تا لبک

  ." وژاندوونیئو ورو
 وەک نووسرکی بسلیق ل بوارکی گلک دژوار و ئۆدیا

سخت، ک ھونری نواندن، ب زمانکی ساکار و ب تگیشتنکی 
 و ڕاھنانی ئکتر و  مامۆستایانوە، باسی ئزموونی خۆی

بم . مشق جۆراوجۆرەکان و ئکترە گورەکان دەکات
ی دەومندی پراکتیک و کردەیی شوەیيش کتبک ل ئزموون

خۆیوە سرچاوە وەردەگرت، نموون ل کار و پرۆژەکانی، 
ئو پیاوەی ژنکی (و ) مھاباھاراتا (بروکبتایبتی لگڵ 

یوە  دەھنتوە و لو ڕگه) خۆی ل دەبت شپقیک
متودەکانی خۆیمان سبارەت ب ھونری نواندن بۆ شی 

کاری تۆ : "وسرە ل پشکيی کتبکیدا دەتئم نو. دەکاتوە
وەک ئکتر خستنڕووی ئوە نیی، ک تۆ چندە باش نمایش 



 

دەکی، بکو ل ڕی نمایشی خۆتوە کارکی وا ئنجام بدەی، 
ھر کاتکیش ئوە ڕووی . ک گیان ب تختی شانۆ ببخشت

ڵ بکدەگریت و تڵ خۆت ھگران لی دا، ئیدی بینو جیھان
  /.../"  دەکیت، ک تختی شانۆ خوقاندووتی

 ل پشکییکی کورتدا سبارەت بم کتب پیتر بروک  
 و   ئوەمان بۆ دەخات ڕوو، ک چۆن نھنییۆشی ئۆدیا(دەت 

  تلیسمکانی نواندن، ھزکی جیانکراوەن لو زانست کۆنکرتی
). ی ئزموونوە فری دەبین و ھمالینی لڕ و پ کارامیی

 ئاماژەیک بۆ پرۆس چ و گرانکانی ھونری بروکقسکی 
ووی ڕیش ل ئزموونی ھکشاوی خۆیوە ڕووبئۆدیانواندن و 

 وە، کوەمان بۆ ڕوون دەکاتوە و ئرەمان دەکاتم ھونئ
چندە گرنگ ئکتر خۆی پشان ندات، بکو نواندنکی پشان 

واندن بالی منوە خستنڕووی حزووری خۆم نیی، یان ن. "بدات
نیشاندانی کارامیی و تکنیکی خۆم، بکو لڕی نواندنوە 
شتکی دی دەخیت ڕوو، شتک بینر ل ژیانی ڕۆژانی خۆیدا 

  ". بریناکوت، یان ڕکوتی ناکات
 ل دەروازە برینکانی ئزموونی خۆیوە، ھر ل ئۆدیا

 و ڕەھند   نووی ژاپۆنی و  کابوکی شانۆی لوانکانی ەوە،ژاپۆن
 تا دەگاتوە، ھتکانی شانۆی کالسیکی ڕۆژھگران شقو م
بنماکانی ھونری نواندن ل ڕۆژئاوا و ھاوکارییکانی لگڵ 

 و ڕۆژئاوا،  مشق شانۆییکانی ڕۆژھت. ، دەخات ڕووبروک
کانیان پکوە دەبستتوە و  و بنما فلسفیی دیدە جیاوازەکان

 و ل   و وانیکی تایبتمند، قووڵ ئاوتی یکتریان دەکات
 ری نواندن بۆ دەخاتھون بارەت بمان کاتدا ساکارمان سھ

یکم، : کتبکیشی دابشی پنج بش کردووە. ڕوو
ئم بشیش تایبت ب چاکانی سر . خاونکردنوە/تھچوون
ھر (لم ڕووەوە دەت . او، لووت، گوێ، دەم، کۆمجست، چ



 

کاتک بۆمان ڕەخسا ئاگامان لو نۆ چا ب، ک دەکون سر 
جستمان، ئیدی بۆمان دەلوێ برەو ئو ئندام گرنگانی تری 

ل بشی دووەمدا جوو، ڕاوەستان، ). جستمان پل بھاوین
. ی سرنج و گفتوگۆ پراکتیک و ئاڕاستکانی جوو، دەبن جگه

نواندن، کات، بۆشایی، ناوەکی و دەرەکی، جست و ھستوسۆز 
بم ل بشی . و وردەکاری، باسکانی بشی سیم پک دەھنن

چوارەمدا، ئاخاوتن، ھناسدان، دەنگ، دەق، ڕەنگدانوەی 
ل . ھقیقت، ب شوەیکی پراکتیکی و پداگۆگی شی دەکاتوە

ا، ئم بشان دەبستتوە ب چمکی بشی پنجمیشد
  .   فربوونوە

خاونکردنوەی شون، جست و ( ل خاونکردنوەوە ئۆدیا
کات و ب چاکانی جستدا گوزەر  ست پ ده ده) ناوەوەمان

 و ھوەست  دەکات، ب ئندامکانی جستماندا ھدەکشت
 و لنوان  ەکاتلسر جۆرەکانی جوو و ھسوکوتکانماندا د

باسی چژمان بۆ دەکات؛ . دید و پراکتیکدا ھیان دەسنگنت
چۆن چژ ل مشقکانمان وەربگرین تا ببین ئکترکی نبینراو، 

 و  لوشوە بنو بنما و وانکانی نواندندا، ل ڕۆژھت
ل پرۆسی دووپاتکردنوەدا . ڕۆژئاوادا، ڕۆدەچت خوارەوە

   و شون و بنما ناوەکی ۆ و مامکردن لگڵ کاتبۆشایی شان
 کانیش لشموو بوە و ھکان فراوان و قووڵ دەکاتو دەرەکیی

  . پرۆسیکی دینامیکیدا بیکوە دەبستتوە
ئم شانۆکارە، بۆ ھموو ئم شتانی باسیان دەکات، 
مشقکانی وزەی مرۆیی، ڕۆچوون خوارەوە و تبینیکردنی خود، 

 و سۆز و وردەکارییکانی تری ل یاد  ڕاھنانی جست و ھست
نکردووە و ب وردی باری سرنجیان دەخات سر و 

  .  دەیانبستتوە ب الین پراکتیکییکوە



 

 کی جيددی لیدا، ئاوڕناوازەی بم کتر لنووس
پیوەندییکانی ئکتر ب ئکترەکانی ترەوە دەداتوە و ئم 

 و دەیبستتوە ب مسلکانی  ی ب ھند وەردەگرتمسل
ئکتر خۆیشی لو پیوەندیی "ترەوە، بتایبتی چژوەرگرتن 

" چژ وەردەگرت، ک ب ئکترەکانی دییوەی وابست دەکاتوە
لم پرۆسیدا پیوەندییکانی ئکتر ب بینرانوە دەگات ئاستی 

" شار بت ل ژیان و زیندەگیبینر سر" و دەبت  ترۆپک
  .ی دوور و درژی ئکترە از و ڕگهجستیش تاک ئام

 و   بۆ ئوەی ئمان ھمووی بگینت ئاستی پراکتیکیئۆدیا
 و ئکتر بتوانت لسر شانۆ قس بکات،  سوودبخشین

ھناسدان و دەنگ ب وردی شی دەکاتوە، دەگڕتوە بۆ الی 
خکانی "موون ل ئامۆژگارییکانیان دەھنتوە مامۆستاکانی و ن

وە،  رهئاسایی لڕی سنگیانوە، خکانی ھۆشمند لڕی ھاوا
بۆ ئوەی " خکانی کارامیش لڕی قاچیانوە ھناس دەدەن

 ل دوا بشکانی ئۆدیائمان ھمووی بچن قۆناغی کردەییوە، 
بنما و ڕای گرنگکانی  و  مان بۆ دەکات)دەق(کتبکیدا باسی 

 و مشقکانیانوە دەبستتوە  شانۆنامکان، ب ھونری نواندن
تۆ دەبت شون "ییشوە ڕوونیان دەکاتوە  و ھر لو ڕگه

 و وشاندەنگی ئ ز لروەھا ڕویت، ھبک رەکستی نووسبم
بگریت، ک ئو ھیبژاردوون، ئوجا دەتوانی لودیو سمتی 

پاشان ئوەیشی ل بیر " ککوە شتکی دی بدۆزیتوەچیرۆ
 و  ناچت، ک ھونری نواندن ڕەنگدانوەیکی ھقیقت

ڕاستییکان، بۆ ئوەی لم بھاییش بگیت، دەبت خوندنوە و 
تۆ وەکو ئکتر، تنھا . دیدی تازەگریان و قووبوونوەت ھبت

  . تدەگیت" یی و خرا ل بایخی ڕیتم"ل ھقیقتوە 
 دوا بشی کتبکی ب وانیکی گرنگ بناوی ئۆدیا

ل مشقکانوە، ل ھونری : ەوە کۆتایی پ دەھنت)فربوون(



 

 و ل مامۆستاکانمانوە چی فر دەبین؟ چۆن دەبت  نواندن
ھر بۆ ئم . ڕچکی خۆمان، وەکو ئکتر بدۆزینوە

: ، ک دەتکابووکینی مبستیش ب گوتی ئکترکی دری
من دەتوانم ئو ترزی ئاماژەیت فر بکم، ک نیشانیک بۆ "

دەتوانم ئو جوویيشت فر بکم ک چۆن . تماشاکردنی مانگ
دەکویت سر نووکی پت، بۆ ئوەی تواوک ئاماژەکردن بۆ 

بم ل سری نووکی پتوە بۆ مانگ . ئاسمان نیشان بدەیت
. دەگات دوا ئنجامکانی کتبکی" پرسیارتیی خۆتئوە بر

یی ھبژاردووە و ب قووی لم گوتی   خۆیشی ئو ڕگهئۆدیا
 بو جۆرە کار دەکات، ئو یۆشی( دەت ماڕشڵ. گیشتووە

یت، ئوا ئنجامکی  بکه) ب(ئگر تۆ جووی "ھرگیز نات 
 پرسیار دەکات، یان ئو زۆر ب سادەیی). ج(دەگات جووی 

 ت، کدەھ جی بۆ خۆت بکنجامو ئ نک دەورووژشقم
  ) بیدۆزیتوە

 و ھونری نواندن  ئم نووسرە زۆر ب بھاوە ل مشق
 و شارەزابوونی  دەدوت، مشقکانی ھونری نواندن ب مشق

   و چندین ڕایی لکچوون ھونرە جنگییکان براورد دەکات
. ئکتر، دەبینت/نی ھاوبش ل نوانیاندا، جنگاوەرو شا

ھروەھا نووسر چندە بنما تکنیکی و کردەییکانی ھونری 
نواندن و ڕاھنانی ئکتر دەخات ڕوو، ھندەیش ھونری نواندن 
دەبستتوە ب مسل ڕۆحییکانوە و مودایکی فراوان و 

  . ھمچشنیان پ دەبخشت
  

  :وەسرچا
یۆشی ئۆدیا، ئکتری نبینراو، وەرگانی ل ئینگليزییوە فاروق 

  ٢٠١٣ھۆمر، دەزگای ئاراس، 
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  یاداشتگلکی پ ل نھنی
  خوندنوەیک بۆ بیرەوەرییکانی ستریندبرگ

  
 ١٩١٢-١٨٤٩  ئاوگوست ستریندبرگ، سودینووسری 

س، شیعر، ڕۆمان، پرۆ: ھموو فۆرم و شوازەکانی نووسین
کورتچیرۆک، شانۆنام، ڕپۆرتاژ، سفرنام، وتار، ڕەخنی 

توە، ئجگار فرەبرھم بووە و  ھونری و ئدەبی تاقی کردووه
 و دراما و شانۆی سودیب داھنانکانی توانیویتی زمانی 

تا ئستا کۆی برھمکانی ل . جیھانی دەومند و نوێ بکاتوە
بم یکک ل .  برگدا چاپکراون٢٢انیشی ل  برگدا و نامک٧٢

برھمکانی، ک دوای سد ساڵ بسر مردنی خۆیدا بو 
ی سرنج و گفتوگۆی ناوەندە  دەکرتوە و دەبت جگه

، یاداشتکانیتی، ک گرنگترین و سودکولتوورییکی 
  .شاراوەترین نھنیی تایبتمندەکانی خۆی تیا تۆمارکردووە

 ئم برھم ب بۆنی تپربوونی سد ساڵ ٢٠١١ سای
مجار ل س برگدا  دا، بۆ یکهستریندبرگبسر کۆچی دوایی 

میان خودی دەستنووسکی،  برگی یکه: چاپ و بو دەکرتوە
بو شوەیی، ک نووسیوویتی؛ ب ھمان قبارە، ب ھمان 

کی ڕەنگاوڕەنگ و بوەیش ز و بتی جۆری کاغدەستوخ 



 

برگی دووەمیان ھمان .   خۆی سکانر کراوەستریندبرگ
 ب تمیش تایبیرگی سچاپکراوی و ب م بب ،دەستنووس

  .لکۆینوە و ساغکردنوەیکی ورد و ھمالینی یاداشتکان
 پی وا بووە، ک ئم یاداشتگل گورەی، ل ستریندبرگ

تمندە، لوانی کاردانوەیکی را و تایب ھمان کاتدا خودگه
خراپی بسر باری دەروونی خکی و ئو کسانی 
دەیخوننوە، ھبت، لبر ئوە دەبت بسووتنرت و 

 ب قمکی ستریندبرگھر لبر ئم ھۆکارە، . لناوببرت
ڕەش و ب ختکی گورە لسر برگی دەرەوەی یاداشتکانی 

، نابت کس ١٩٠٨-١٨٩٦رکی نھنیئامزڕۆژژم(نووسیویتی 
 کان، کرمییف بخانکت تت بدرت، نابت چاپ بکرت؛ ناببیبین

  یش دنیا بووه، وه  لهستریندبرگبگومان ). دەست خک بکوت
ک ڕۆژک ل ڕۆژان ئم یاداشتگلی ھر چاپ دەکرت، ئو 

ی شتگل ھرگیز حزی ب دونیای نھنیئامز و شاردنوە
نکردووە و وەک نووسریش ھمیش کاری ئوە بووە پردە 

ئمۆ دوای . لسر نھنییکانی خۆی و کسانی تر ھبمات
سد ساڵ بسر کۆچی دوایی ئم نووسرەدا، یاداشتکانی بۆ 

وە که ینو دەکرم جار وەکو خۆی ب.  
لی تۆدا، ک ل ھ١٨٩٦ ل مانگی دووی سای ستریندبرگ

ئۆرفیل Orfila بووە و پاریس لژیاوە، باری دەروونيی باش ن 
ب قیرانکی دژواردا تپڕیوە، خریکی دروستکردنی ئاتوون 

خۆڵ، گۆگرد، ئاسن و زیو و ئامرەکانی بکارھنانی توخم . بووە
 کردووە، ک کیدا کژوورەک ک لشنچ کانی بکیمیاویی

توە ژوورکی تر بۆ  و بیری کردووهی خۆی نبووەتوە  جگه
مر ژھر لم کاتدا ب شوازی ڕۆژ. شتکانی بکرێ بگرت

 ل ی، کو ڕووداواننووسینی ئ دەستی کردووە ب
ڵ ھست و سۆزی  گه  ڕوویان داوە، ھاوکات له وه ریه وروبه ده



 

ھا نامۆبوونی خودی خۆی  روه خۆی، شت سیروسمرەکان، ھه
ژمرەکی، ژدواتر ل مانگی پنج و ششوە ڕۆ. تۆمار کردووە

کارەکتر و فۆرمی یاداشتنام لخۆ دەگرت و نووسینوەی 
ل مانگی ششی سای . شتکان چتر و فراوانتر دەبن

کی تری  یه نگژه یشدا، ک سرلنوێ ب قیران و ته١٩٠٨
  . دەروونیدا دەڕوات، وازی ل نووسینی یاداشتکانیشی ھناوە

گهئوەی ج  لم یاداشتگئ ک ،وەیئ ،امانرنج و تی س
ھر ل سرەتاوە فۆرمکی میتافیزیکی و فرەمانای لخۆ گرتووە، 

.  نووسیویتیەنسیڕف، ب زمانی سودیھروەھا لبری زمانی 
رتی و  بۆ ئم مبست، لژر ھژموون و کاریگه

یمانۆئیل ئ "سودیکانی نووسری گورەی  بیروبۆچوونه
ەکاندا ژیاوە، دەست پ ١٧٠٠ک ل ساکانی " سودنبۆرگ

دا ب چند وش و ڕستیکی ١٩٠٨بم ل سای . دەکات
، ژمارە درۆتنینگ گاتانگوزاموە بۆ شقامی (ڕۆژانی وەک 

  . کۆتایی ب نووسینی ئم یاداشتگل دنت) ٨٥
 وەی ئاشکرایرگئم یاداشتستریندبی ئبیرۆک  ی للگ

ئنجامی تنگژەیکی ئیکسنتیالیزمی و دینی، ل ناوەڕاستی 
ەکانوە الی سری ھداوە، خودی تنگژەکیش ل سای ١٨٩٠
" سیری فۆن ئسن"ەوە، دوای جیابوونوەی ل ژنی یکمی ١٨٩٢

 بج سود "ستریندبرگ"دواتر . ب تواوی دەرکوتووە
 ت و لرلیندەھدەب جت نیشتم . بکانی ئنیشان ک لکی

 وە بووە، کبارەیش ئنال رگڕەوشکی ستریندبرنووس 
فرەبرھم بووە، بم لگڵ دەرکوتنی ئم بارودۆخدا چیتر 

ھۆکارەکانیشی دەگڕتوە بۆ ئوەی، ک . نیتوانیوە بنووست
ئم نووسرە ھستی ب گوناه و ئازار کردووە، ئم ھستیش 

 منداييوە لگیدا بووە، ل کاتی جیابوونوەیشی ل ھر ل
، ستریندبرگ. زیاتر و چ و قووتر دەبتوە" سیری فۆن ئسن"



 

ک واز ل نووسینی یاداشتگلکی دەھنت، ب تواوی ل ژنی 
جیابووەتوە و ل خانووبرە " ھارییت بوس"سیمیشی 

شینکی ل شقامی دگیرەکيشیان دەگوزتوە بۆ تاوەرە 
  .  درۆتنینگ گاتان
 ب درژایی ئو سانی ک ئم یاداشتگلی تیا ستریندبرگ

تۆمار کردووە، ژیانی ب چندین قۆناغدا تپڕیووە و 
کاریگرییان بسر برھمکانیوە ھبووە؛ بۆ نموون ھر لو 

ەم بۆ دا، وەک لموبر ئاماژ١٨٩٦ساندا، بتایبتی ل سای 
کردووە، ب تنگژەیکی ڕۆحی و دەروونيی دژوار و بھزدا 

دا ب قۆناغی ستریندبرگتدەپڕت، ئم تنگژەیيش ل ژیانی 
  . ناوزەد دەکرت" دۆزەخ"

:  ل دەستپکی نووسینی ئم یاداشتگلدا دەتستریندبرگ
وتۆ، ک خۆم ب دۆزەخ  ژیانم کوت بارودۆخکی گرانی ئه(

یشدا، بۆ دووپاتکردنوەیکی ١٨٩٧ل سای . اژەم بۆ کردووەئام
م نووسی، ک بووە خاکی )دۆزەخ(ئو دۆزەخی ژیانم کتبی 

ئم قۆناغی ژیانی ). گرنگی وەرچرخان و گۆڕانکاری ل ژیانمدا
، ک ب تنگژەی دۆزەخ ئاماژەی بۆ دەکرت، ل ستریندبرگ

بتمندەوە کاری لسر ی تایڕالین چندین تۆیژەر و پسپۆ
  . کراوە

 ھر لم ساندا سفری زۆری بۆ دەرەوەی ستریندبرگ
 و پاریس کردووە، ک ل ژنی برلینوت، بتایبتی بۆ 

 نیشتج دەبت، پاریسجیادەبتوە، ل " فریدا ئول"دووەمیشی 
 لوند، ل شاری ستۆکھۆم، لبری سودک دەيشگڕتوە بۆ 

ھر لو ساندا زەماوەند لگڵ ئکتری شانۆ . جگیر دەبت
"ت بوسک " ھارییش ت و بنزردەکات، شانۆی ئینتیم دادەم

 ورەکانی، بۆ نموونشاکارە گ شقلرەو دیمنمایش، بونخ ،



 

 و ھرس برگی کتبی ئا ڕەشکان، دۆزەخ، مرگ سمای
  . ھتد دەنووست... شین

لگڵ خۆی، دەوروبرەکی و ئم نووسرە بردەوام 
یشدا ل شڕ و کش و داباندا بووە؛ ب شوازی تر  کۆمگه

توە، نووسیویتی و ب فۆرمی جۆراوجۆر  بیری کردووه
 کسکی ھمیش گڕۆک ستریندبرگ. برھمی تری خوقاندووە

و نائارام بووە، ل ھیچ شونک ھستی ب ئاسوودەیی نکردووە 
ڕاستییکان، : امی ھموو شتکانی لدوای خۆیوەو ب بردەو

بیروبۆچوونکانی، ھاوڕکانی، ژنکانی، منداکانی، 
. ناونیشانکانی، شار و وتکانی، بج ھشتووە

یاداشتکانیشی، ھر وەک ڕۆمانکانی، شانۆنامکانی، نام و 
یادەوەرییکانی تری ونیکی چ و وردی ژیانی خۆی 

ن، سرگوزشتی ھونرمندکی ڕەچشکنمان  که برجست ده
  . بۆ دەگتوە و زیاتر لم نووسرەمان نزیک دەکاتوە

 ل ھموو ڕوویکوە ب ستریندبرگئم یاداشتگلی 
کی بنتدۆکیوم وخۆ وو ڕاست کی چتووش و بیۆگرافیای

ھر خۆيشی ب ماوەیکی .  دادەنرتستریندبرگوردی ژیانی 
 بر ل مردنی باسی ئوەی کردووە، ک ئم یاداشت پ ل کورت،

ڕاز و نھنيیان، دوا بشکانی ژیان و بیۆگرافیای ئو پک 
خونر ب ھۆی ئم یاداشتگلوە زۆر ل ژیانی ڕۆژان . دەھنت

، ئم جگ  وه بته و بیرکردنوەی نووسرکی گورەوە نزیک ده
ست و سۆزی بوەی دونیای ھل ،قینو ڕاست کی چوەیش 

بم ئوەی لرەدا گرنگ دووپاتی . بب ھیچ دەمامکک، دەبینت
بکموە ئوەی، ک ئم یاداشتگل برھمکی ئدەبيی خاوەن 

یش بو ستریندبرگستایل و فۆرمی تایبتمندی خۆی نیی و 
مبست نینووسیوە، بکو ھوکی بشومار و گورەی ئم 

وسرە خۆیتی بۆ تگیشتن ل خودی خۆی و نو



 

دەوروبرەکی، ئوەی لو یاداشتگلدا تۆمارکراوە، تنھا بۆ 
خۆی نووسیوە و ل سرەتایشوە مبستی بوکردنوە 

  . نبووە
تاکو ساتی بوکردنوەیشی، تنھا بۆ پسپۆڕ و لکۆرەوانی 

یکی ، ئوەیش ب شوەستریندبرگئدەب و بیۆگرافیای 
سنووردار ھبووە، ک ئم یاداشتگل نھنیئامزە ببین، 
بیخوننوە و ل کارە شیکارییکانیاندا سوودی ل وەربگرن تا بۆ 

دا، دوای پنجا ساڵ بسر مردنی ١٩٦٢یکم جار و ل سای 
دا، ئم یاداشتان دەخرن بردەستی پسپۆڕ و ستریندبرگ

دەب و برەوانی بواری ئکۆکانی لمرگرھەوەستریندب.  
ھبژاردەیکی کورتی ئم یاداشتگل، بتایبتی ئو بشی 

" ھارییت بوس" و دوا ژنی ستریندبرگک باسی پوەندییکانی 
.  بو کراونتوە١٩٦٢دەکات، لگڵ بشک ل نامکانیان سای 

 دەستنووسکانی ئم یاداشتگل ل بشی ئرکیڤی تایبتمند ب
.  پارزراونستۆکھۆم ل کتبخانی پاشایتی ل ستریندبرگ

 دوای مردنی ل مۆزەخانی باکوور ستریندبرگھموو ئرکیڤی 
ەوە گوزراوەتوە بۆ بشکی ١٩٢٢ھدەگیرت، بم ل سای 

 ند لتمتیتایبی پادشایبخانکت م لستۆکھۆ .  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

"ت بوسھاریی "  
  نی ستریندبرگدال یاداشتکا

 
ل ساکانی " ھارییت بوس"ک کیژە ئکتری قشنگ 

 سرلنوێ ستریندبرگەکاندا دت ژیانی ئم نووسرەوە، ١٩٠٠
یشقکی ئبدی و پ ل ژان و ئازارەوە، ئم عدەکوت داوی 

 وەندییو پت و ئخۆ دەگرکی تر لریش کارەکتلیاداشتگ
. ەری و خودی ئم یاداشتان داگیر دەکاتبشکی گورەی بیرەو

ب وردی گیروگرفتکانیان، شڕەکانیان، نامکانیان، سات خۆش 
و ناخۆشکانیان و تنانت پوەندیی سکسيیکانیشیان 

لم قۆناغی ژیانیدا زمانکی تۆنکی تر لخۆ . تۆماردەکات
،  وه بته دەگرت، لگڵ دەست نادیار و غیبییکاندا ئاشت ده

. حزکی گورە باوەش بۆ پاشڕۆژکی ڕووناکتر دەکاتوە
"ت بوسم " ھارییمی ئزی بۆ عوەوە، ئامدەدات یشق

 وە و لن٦دەکاتدا زەماوەند دەکمان سانجی ھی مانگی پ :
.  ساڵ دەبت٢٢ بوس ھارییت ساڵ و ٥١ تمنی ستریندبرگ

واز ل " ارییت بوسھ"یشقیش تواو دەبت و عک ئو 
 دەھنت و دوای کسکی تر، ھاوتمنی خۆی ستریندبرگ



 

 چیتر یک ستریندبرگدەکوت، یاداشتکانیش کۆتاییان دت و 
وشی تری تیا نانووست، بم شوەیيش یاداشتکان کۆتاییان 

دا دوا ١٩٠٨ی مانگی ششی سای ١١ ل ستریندبرگ. پ دت
لدا تۆمار کردووە، ھر لم ڕۆژەیشدا ئو وشکانی لم یاداشتگ

ھارییت "خانووەيشی چۆڵ کردووە، ک لگڵ زەماوەندکردنی 
وە" بوسناوی ترگ. چووەنستریندب بیستونۆ ساڵ ل 

"ت بوسندا " ھارییمت يش لم جیاوازییورەتر بووە و ئگ
کاریگريی بسر ژیانی ھردووکیان و سرنکوتنی 

 دوای ژیانی ستریندبرگ. ایتیيکيشیانوە ھبووەژنومرد
چواردە ساڵ ل تاراوگ، دوو ژنی تر و خستنوەی چندین 

یکی گنج و شۆخ ڕازی بکات "ھارییت بوس"منداڵ، نیدەتوانی 
ل سای " ھارییت بوس"دواتر . و ھر زوو دەکون کشوە

 دبرگستریندا سبارەت بو سردەم و نامکانی ١٩٣٢
 ب تمن ل من زۆر گورەتر بوو، ئو ستریندبرگ(گوتوویتی 

ژیانی خۆی ژیابوو، لگڵ شتگلکانی ژیاندا تواو بووبوو، 
  ). بم من ھشتا ھر دەستم پ نکردبوو

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نووسرک لناو خون و  یاداشتگلکدا
  

کانی تیا  ل ماوەی ئو یانزە سای، ک یاداشتستریندبرگ
تۆمار کردووە، ئجگار برھمی زۆر بووە، چندین شاکاری 
 دا نووسیونی لو قۆناغی لمانرھو بورەی نووسیوە، ئگ
سی برگی کۆبرھمکانیدا کۆکراونتوە و بوکراونتوە، بۆ 

 رگنموونی ستریندبمانگی دووی سا ند ١٨٩٨ لچ دا ب
 بشی یکمی شانۆنامی ڕۆژکی چ و کارکی بردەوام

 نووسیوە، لم بارەیوە ل پاریسی ل )برەو دیمشق(
ۆ چند جارک دەستم کرد ب ئم(یاداشتکانیدا نووسیویتی 

ئو گریانی ). گریان، کۆتایی پردەی سیمم نووسی
 جۆرک بووە ل گریانی خۆشی، دوای تنگژەیکی ستریندبرگ

بان و نخۆشی، توانیوویتی ڕۆحی و دەروونيی قووڵ، دا
دیمن و دیالۆگکان ل . سرلنوێ دەست بکاتوە ب نووسین

ب شوەیکی ناتوری و ساکار پکوە و لناو ) برەو دیمشق(
 ل زۆر بشی ستریندبرگھروەھا . یکتریدا گشیان کردووە

ئم یاداشتگلیدا، ب وردی ئو خونانی، ک ب شو 



 

. ، گاوەتوە و ھوی داوە لکدانوەیان بۆ بکاتبینیوویتی
 وە، کنوە دووپات دەکموو ئاماژەکان ئرگھستریندب 

، بتایبتی لکۆینوە دەروونییکانی فرۆیدبرھمکانی 
 بارەت بون(سخ ( وەیکدانو ل)ونندووه)خخووە ی نت .

ی داوە ی سرنجی ئو بووە، ھو بم دونیای خون جگه
ڕاڤیان بکات و کۆدەکانیان شی بکاتوە و ب ژیانی ڕۆژانی 

 ل ژیانی خۆیوە، ل ستریندبرگ. خۆیوە پیوەستیان بکات
دەوروبرەکیوە، لو کسانوەی، ک پوەنديی ھبووە 

ی ١٦/٤/١٩٠٨ ل ستریندبرگ. پیانوە، خونکانی لکداوەتوە
 کردووە، ک ل خونيدا ل یاداشتکانیدا ئاماژەی بۆ ئوە

ت  ھۆتلکی گورەدا بدوای ژوورەکی خۆیدا گڕاوە، چووه
ئسانسرکوە و دەستبج ل ژریدا پچاوە و ب گرمگرمکی 

ت خوارەوە، بم ئو قوتار بووە و لم  گورەوە کوتووه
 دەت ستریندبرگ. ڕووداوە کارەساتئاسایدا ھیچی ل نھاتووە

)رم بووەوەخت، من ! بوە شانۆی ئینتیم بئ بیرم کردەوە ڕەنگ
وەکو ئسانسرک پیا سرکوتووم و ل ژرمدا داڕما، یان ئم 

ونوەی خئاگاھاتننوێ برلبۆ ع مانای س ی منکیشق
توە،  توە، ھروەھا منیشی پاکژ کردووه ، ک گنج بووهھارییت

توە و ب  چ میم نخواردووهلبر ئوەی من چواردە ڕۆژە ھی
یشقی خۆی عدريی خۆمم کردووە، ئم کات ب وردی چاو

توە و برەو نمان  ووهیشق کمبعتپڕیوە و ئستایش ئو 
 ل شاکارە گورەکیدا، شانۆنامی ستریندبرگ). دەچت

زیاتر ل چمک و ماناکانی خون نزیک ) خوننمایشک(
 ل ئاستکی بادا ل ستراکتوری ئو دەبتوە، تکنیکی خون

شانۆنامیدا بکار دەھنت و دەرگایکی نويش ب ڕووی 
  .  شانۆیکی مۆدرنی ئورووپیدا دەکاتوە



 

ئم یاداشتگل جگ ل تۆمارکردنکی ژیانی ڕۆژان و 
 کانی بیوەندییون و پوەی خکدانل"ت بوسو " ھاریی

ی خۆی و نووسرەکانی ئو سردەم، قسکردن لسر برھمکان
 ک ،ی تیادایڕۆژنام د پارچی سرگنزیکستریندب ل ڕۆژان 

توە و ب الپڕەکانی ئم  ڕۆژنامکانی ئو کاتی کردووه
ھر بۆ نموون، یکک ل ھاوڕکانی . مرەوەی نووساندووەژڕۆژ

ی ب وتارکی ڕەخنئامز" براندەس جۆرج "دانیمارکیڕەخنگری 
 سبارەت ب ستریندبرگتنزی سبارەت ب ھو بھودەکانی 

یش ئم وتارەی ل ستریندبرگدروستکردنی ئاتوون نووسیوە، 
توە و نووساندوویتی ب یکک ل  ۆژنامک کردووهڕ

!) گوج و گل(ڕووپڕەکانی یاداشتگلکی و لژردا نووسیویتی 
ڕی ئم یاداشتگل ھشتا ون، ھروەھا لرەولوێ لسر ڕووپ

 رگکر ستریندبر ھژو ل یخۆی دروستی کردوون، ھ 
 ل جگ مکردووە، ئ ک گوزارشتی لیند وشچ کیشدا بینو

 پارچ کاغزی تر، ک لنو الپڕەکانی ئم یاداشتگلدان و ٢٨٢
، ئمیش وەک پاشکۆیک وای.   شتی لسر نووسیونستریندبرگ

 رگککانی ستریندبوکراوەی ڕۆژنامتی بواڵ، بابنت، ھدۆکیوم 
توە و دید و بۆچوونی خۆی لسر نووسیون و بمیش  کۆکردووه

مان بۆ سودونیکی کولتووريی ژیانی ڕۆشنبیری ئو کاتی 
  .دەپارزت

 زۆر جار گڕاوەتوە سر ئم یاداشتگل، شتی ل ستریندبرگ
وە، ل ھندک شوندا فۆرملی نووسینکانی ت کوژاندووه

توە، د و دەستواژەی تری بۆ زیادکردوون، ھی  کردووه
توە و ل ستراکتورە گشتیيکدا ڕکی  زمانوانيی چاک کردووه

  .  خستوونتوە
 ل ھندک شونی یاداشتکانیدا، بتایبتی ک ستریندبرگ

 و گرکیاشکرا نکات، ب ویستوویتی مبستی نووسینکی ئ
 نووسیویتی، بتایبتی ئگر ناوی کسکی ەنسیڕف و التینی



 

ناسراوی نووسبت، یان ئو کسانی، ک پیوەندییکی گرژی 
ھبووە لگیان، ھروەھا ک ب شوەیکی نزیک و کسنی باسی 

 کانی بکسيیس وەندییتی پتایبکانی خۆی، بوەندییت ھاریی"پ
وە کۆدی شاراوە و "بوسوە دەکات، ئکییکۆن یزمانی گر 

 ل ھندک شوندا ستریندبرگئم جگ لوەی . بکار دەھنت
سانسووری دژی خۆی بکارھناوە و ھندک ل تکستکانی 

مکی ڕەش ختی بسردا  توە و ب قه هلرەولوێ کوژاندوو
 ب ئامری لزەر و تکنیککی ،نورشتددەزگای چاپمنيی . ھناون

 ی، کنانو شوموو ئوە ھرگباوە،  یه کوژاندووستریندبت
توە، بتایبتی ئو تکستانی باسی وردەکارییکانی  پاککردووه

 دەکات، ئستا ل ھارییت بوسشوی زاوایتيی خۆی لگڵ 
  .چاپکدا ب باشی دەخوندرنوە



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ھنیئامزیاداشتگلی ن
  

ەکانوە  وشی ١٩٠٠ ل سرەتای ساکانی ستریندبرگ
یش و ڕنھنی،  ب مانا دینییکی، ک زیاتر دەگڕتوە بۆ ڕەگو

 ت بکان، دەنموومژاوییت ڕۆحی و دینیی قوو مکچ
. یاداشتکانیوە، بم شوەیيش دەبت یاداشتگلکی پ ل نھنی

ەتای ئم یاداشتگلدا وتیکی ل کتب  ھر ل سرستریندبرگ
درینکانی دەستپکی شارستانیتی یھودییکانوە وەرگرتووە 

ئو وتیيش . و وەکو سردری ئم یاداشتگل تۆماری کردووە
ئگر تۆ دەتوت شت : (بم شوەی دەست پ دەکات

دەوە نبینراوەکان بناسیت، ئوە ب دوو چاوی کراوەوە، ب ڕەھن
وانبینراوەکان ب شت رە ). لم نووسبۆ ئ م یادەوەرییانئ

جۆرە ئامازک بووە بۆ جیاکردنوەی ڕەھندەکان، پاکژبوونوە، 
 یاموەی دید و وەرگرتنی پوە و کۆکردنڕووناککردن

  .  ڕۆحییکان
 دەیوت لم یاداشتگلدا ھموو شت ستریندبرگ

 ژیانی ئاسایی ڕۆژانوە، تا دەگات بینراوەکان ھر ل ڕووداوی



 

پوەندیی ئاۆزەکانی ب دەوروبرەکی، نوەندە ڕۆشنبیری و 
، دەزگا چاپمنییکان، سودکولتوورییکی ئودەمی 

ل . وەرگەکانی و تنانت ئافرەتانیشوە، ب وردی تۆمار بکات
نی ھمان کاتدا شت نبینراوەکان؛ ھستکردن ب تارمایی، بیست

 و شتموو ئکان و ھیینووکھ راماندەنگی ناوەوەی خۆی، ت
نھنیيانی ل دەوروبری خۆی بینیونی و ھستی پ کردوون، 

  . لم دەروازەیيشوە ھز و وزەیکی ڕۆحيی وەرگرتووە
 بوایکی پتوی ب خوا ھبووە، ل نھنیی ستریندبرگ

کیمیایی و دروستکردنی دینییکانی کۆیوەتوە و تاقیکردنوەی 
ئاتوون، بشکی گرنگی ژیانی بووە، ئمیش ل یاداشتکانیدا 
ڕەنگیان داوەتوە، باسی کردوون، ب چاوی سرنجوە ل دیاردە 
و سات رۆحییکانی خۆی و ھزە ئزەلیی ئاسمانییکانی 

ڕەھندە ڕۆحییکی ئم نووسرە چندین ئاڕاست . کۆلیوەتوە
خۆ دەگرزانی لکی میتافیزیکی ئاوت، زۆر جار دید

بۆچوونکانی دەبت و ل دونیایکی تمومژاویدا دەسووڕتوە، 
تنانت ھندک لو ونانیشی، ک دروستی کردوون، ھماگلی 

 ل یکک ل ١٩٠٤ئم نووسرە سای . دینی لخۆ دەگرن
! خاچکی ڕەشی تخت و مژووەکم(نامکانیدا نووسیویتی 

 ئو داوایی ،)ئم تنھا مۆنمنتک، ک من داوای دەکم
ئستا خاچکی ڕەشی ل تخت  جبج کراوە، ستریندبرگ

 ک لکی وە، لیری گۆڕەکژوورس دروستکراو ب
 ھندک ستریندبرگ. توە ، برز بووهستۆکھۆمگۆڕستانکانی 

وەی ھی توە، ک ترسی ئ جار دووپاتی ئوەيشی کردووه
الین ڕۆحی و چمک نھنیئامزەکانی یاداشتکانی ب ھ لک 
بدرتوە، ھروەھا ئاماژەی بۆ ئوەیش کردووە، ک دەیوت 

  . سیما و مۆرک دینییکی ڕەوتکی ئاسایی لخۆ بگرت



 

 وەک بیۆگرافیایک سیری یاداشتکانی کردووە، ستریندبرگ
 ژیانی تایبتمندی خۆیوە بشک بووە لو برھمانی ل

 نووسیونی، بۆ نموون"و " ژوورە سوورەک"رەککوڕی کارەک "
و " نامکانی"و " تنھایی"و " وتاری برگريی شتک"و 

ھتد ل ھندک ل کارەکانیدا گڕاوەتوە سر "...دۆزەخ"
 ستریندبرگ. یاداشتکانی، سوودی لوەرگرتوون و بکاریھناون

دەنووست، گڕاوەتوە سر ئم ) دۆزەخ( ک ڕۆمانی بتایبتی، 
یاداشتگل و بشکی دەقاودەق تھکشی ستراکتور و ڕووداو 

  . و ڕۆنانی دراميی ڕۆمانک کردووە
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  شانۆی ئینتیم
  

دا شانۆ تایبتمندەکی خۆی ١٩٠٧ ل سای ستریندبرگ
زراندنی ئم  دادەمزرنت، دامستۆکھۆمل ) شانۆی ئینتیم(

ھر . شانۆیيش پانتاییکی گرنگ ل یاداشتکانیدا لخۆ دەگرت
ئم شانۆیيش گیروگرفتی مادديی بۆ دروست دەکات، کری 
 وەبردنی شانۆکڕرەکانی و دارایی بکتی ئمووچ ،شانۆک

، ھر بۆ نموون ستریندبرگدەبن تنگژە و سرئش بۆ 
زار کرۆن بووە بۆ ئوەی یکم دەستبج پویستی ب دوو ھ

کات ب   ناچار دهستریندبرگئم ڕەوش . کری شانۆکی بدات
  .نابدی و بزارییوە بیر ل فرۆشتنی یاداشتگلکی بکاتوە

 بۆ ئو مبست پوەنديی کردووە ب دەزگای ستریندبرگ
ەوە، تاک مرجیشی بۆ فرۆشتنی ئم )بۆنیر(بوکردنوەی 

تگلی ئوە بووە، ک الی خۆی بمنتوە تا بتوانت یاداش
لم ڕووەوە ل . بردەوام بت ل نووسینی ڕۆژانی خۆی

ئوە دەبت ئو بوایتان (نامیکیدا بۆ دەزگای ناوبراو دەت 
ب من ھبت، ک یاداشتگلک الی خۆم بمنتوە، تا بتوانم 

بم شوەیيش گش بردەوام بم ل نووسینی یاداشتکان و 



 

من ئم یاداشتگل بۆی دەفرۆشم تا کری /.../ بکات و ھبکشت
م، گرنا ئم بازرگانی نیی بم  می پ دابین بکه شانۆکه

یکی تر لبری ئم  ئگر ئوە ھیچ ڕگه! یاداشتگلوە دەیکم
بگومان ئوە دەتوانن یاداشتگلک ! شک دەبن، ئوا پم بن

 مبستی بووە یاداشتگلکی ب ستریندبرگ). من ببیننالی 
بارمت دابنت تا بو شوەی شانۆکی ل قیرانی دارایی و 

 ل کاتی فرۆشتنی ستریندبرگ. داخستن ڕزگار بکات
ک لسر ) یاداشتگلکی پ ل نھنی(یاداشتگلکیدا وشی 

 وەک برگی دەرەوەی دەفتری یاداشتکانی نووسی بووی،
  .نزمکی گاتئامز دەخات ناو دوو کوانوە

ک ( دەت دەزگای بۆنیر ل نامیکی تریدا بۆ ستریندبرگ
بیر ل فرۆشتنی ئم یاداشتگل، وەک شتکی کسنيی خۆم 
دەکموە، ھست دەکم الشی خۆم، ک شیکاری جستیی بۆ 

انگی سی ی م٧ دەتوانت ل ستریندبرگ). کراوە، فرۆشتبت
 بکتوە، دوای بۆنیر دەزگایدا یاداشتگلکی ل ١٩٠٨سای 

کینوەيشی ل پراوزی برگی ناوەوەی دەفتری یاداشتکانیدا 
ئم دوا ! ئم یاداشتگل نابت ھرگیز چاپ بکرت(دەنووست 

به! داوای منت جت دەببکر رگ). جستریندب کدا، کینام ل 
ی برای ناردووە، داوای ئوەی ل )تریندبرگئاکسل س(بۆ 

کردووە، لدوای مردنی، دەبت ئو ئم یاداشتگل الی خۆی 
  . ھبگرت و بیپارزت

 رگکی ستریندبکنووسینی یاداشنام واوی واز لت ب 
" ھارییت بوس"دەھنت و ھیچ ھیوایکی ب گڕانوەی 

، نووسینی  ئینتیمشانۆینامنت، خۆی ترخان دەکات بۆ 
  .   شانۆنام، لکۆینوەی زمانوانی، گفتوگۆ و وتاری ڕەخنیی



 

  
  
  
  
  
  
  

  یاداشتگلک لسر شانۆ
  

، ببۆنی سد ساڵ ب سر کۆچی ستۆکھۆم ل شارشانۆی 
 و بۆ یکمجار بوکردنوەی ئم یاداشتگل ستریندبرگدوایی 

گلکیان کردووە ب نھنییی ئم نووسرە گورەیدا، یاداشت
، ئو ستریندبرگیاداشتگلکی نھنی لسر شانۆکی . شانۆ

شانۆی شانۆیی سد ساڵ لموبر یاداشتکانی بۆ فرۆشت، 
  .  نمایش دەکرتئینتیم

ڕیژیسۆری شانۆنامک ھر خۆی ل دیدکی ھونريی 
چەوە، ل توانینکی شانۆیی و ل ڕووبڕووبوونوەی 

ئم ڕیژیسۆرە . دا دەقکی ئامادەکردووەستریندبرگنی نھنییکا
، ل ماوەی نووسینی ستریندبرگبۆ ئوەی قۆناغکانی ژیانی 

 ل ستریندبرگیاداشتگلکیدا برجست بکات، پنج کارەکتری 
ئم پنج کسایتیی، ک . پنج قۆناغدا دروست دەکات

 پنج قۆناغی  لستریندبرگبرجستی ژیان و کارەکتری 
ن، ڕووبنیدا دەکمووی ڕت"ت بوسوە" ھارییتدەب . ل



 

ھمان کاتدا ب ناوەوەی خۆیدا ڕۆدەچت، شڕ لگڵ خۆی 
دەکات، ل دیاردە نھنییکان دەکۆتوە، دەبت کسکی 
جادووگر، کۆدی نھنییکان دەکاتوە و شت بینراوەکان، 

م ڕیژیسۆر ل ئامادەکاريی ب. ھستپکراوەکان، ئاۆز دەکات
 لنو ستریندبرگئم دەقدا چندە گرنگيی داوە ب ژیانی 

وەک ئافرەت، وەک " بوس ھارییت"یاداشتگلکیدا، ھندەيش 
ئکتر، وەک خزان، ھاوڕێ، ھاودەم و دوژمن، ل چقی 

  .  ڕووداوەکاندا داناوە و برجستی کردووە
 لنو ئم ڕووداوە پ ل ڕاز و ھارییت بوس و ستریندبرگ

 دەرەوە، ل ننگیزەوە، دنیئکی نھستراکتور وە، لنیياننھ
 کی پشتگ وە، لرەکانیانرچاوی بینب کی ڕووناکدا، بڕۆژ
ل ژان و ئازار و خۆشویستیدا، بیک دەگن، لیک دادەبن 

ۆ نام ەوە، بستریندبرگو دەروازەکانی ژیان ل دۆزەخکی 
  . ژەکانی ب خۆشویستی، ڕق و دەمدەمکانوە دەکنوەلوان

ونیکی ڕاستقینی " یاداشتگلکی پ ل نھنی"نمایشی 
  . خۆی پشکش دەکاتستریندبرگمان، ل نووسینی ستریندبرگ
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  گیۆرگ بویشنر
  شانۆنام و دەق پرۆسئامزەکان

  
ی دایکبوونی نووسر سای پار دووسد ساڵ بسر له

دا تپربوو، بم ١٨٣٧-١٨١٣) بویشنر گیۆرگ (ئمانی
بۆنیيشوە زۆربی شانۆکانی جیھان دەقکانیان نمایش کردن 
و دەزگاکانیش سرلنوێ برھمکانیان چاپ کردوونتوە و 

 بویشنر. کتبی تازەيشیان لسر ژیان و برھمکانی نووسیوە
 ساڵ ژیاوە، س ٢٣لو تمن کورتی ژیانیدا، ک تنھا 

 رگی دانتۆن(شانۆنامنا ، مو ل کولیۆنتسروەھا )  ڤۆیتسو ھ
) مرگی دانتۆن(جگ ل . ەوەی نووسیوە)لنتز(چیرۆکک ب ناوی 

یوە فڕەنسی، ک ل ڤیکتۆر ھۆگۆو  دوو شانۆنامی 
 و نووسراوکی تری ب ناوی ئمانی زمانیوەریگابوون سر 

، ک دەبت ھۆی دەستگیرکردنی )ھسنتتری گوندیی (
ھاوڕکانی و ھھاتنی خۆی، ھیچ کام ل برھمکانی تری تا 

لگڵ ئوەیشدا . خۆی ل ژیاندا بووە، بو نکراوەتوە
کاریگرییکی گورە و بھزی بسر ئدەب و شانۆی 
جیھانییوە بج ھشتووە و تا ئمرۆیشی لگدا بت، ڕۆی 

م نووسدیارەئ ورەیوە دەزگای . رە گیشیم بۆنر بھ
، ل وەرگانکی بویشنر کۆی برھمکانی سودل ) ئتالنتیس(



 

کتبک جگ ل پشکییکی تروتسل و . نودا بو دەکاتوە
شانۆنام و چیرۆککی، ھموو نامکانیشی، ک بۆ خزان و 

 تی نووسیوە، دەگرکیش ھاوڕێ و دەزگیرانمخۆ، ئ
 کدا برگب رە، لم نووسکانی ئمرھمجارە کۆی بکی

  . بو بکرتوەسودی
دا بۆ ١٨٣٤ ل یکک لو ناماندا، ک ل سای بویشنر

من مژووی شۆڕشم ب باشی : "دەزگیرانکی نووسیوە، دەت
توە، بم ب الپڕە کوشندە و دژوارەکانی تووشی  خوندووه

ونیکی نگۆڕاوی پ لترسی . یيکی گورە بوومنائومد
سروشتی مرۆڤ دەبینم، بتایبتی لسر ئاستی پیوەنديی 

  ".مرۆڤ ب مرۆڤ و ب مسلکانی دەستوە
ھرچندە ئم نووسرە سیاسییکی ڕادیکاڵ بووە و لگڵ 
 ت لویش، ناچار دەبر ئبر لدا بووە، ھشک ت لدەس

  ب گنجی کۆچی دوایی سویسراکات و ل تاراوگی وت ڕاب
بکات، بم وەک نووسرک ب ھیچ قۆناغ و توژمکی 
دیاریکراوەوە نابسترتوە و تا ئستایش بیوگرافیا و خا گرنگ 
و یکالکرەوەکانی ژیانی ب تواوی تیشکی ڕووناکیان 
. نخراوەت سر و شرۆڤیکی سراپاگیرییان بۆ نکراوە

تنانت نامکانیشی، ک دادەنرت ب دۆکیومنتکی گرنگی ژیانی، 
وەک نووسین و دەقکانی تری نیانتوانیوە ژیانی ئم نووسرە 

  . ئاشکرا بکن و ھموو شتک ھر ل تاریکیدا ماونتوە
ەکانوە، ١٩٠٠لگڵ ئوەیشدا، بتایبتی ل سرەتای 

 کی زۆر ھاوڕا بوون، کسانربویشنککوێ بووە و ل یک  :
دایکبوونی سۆشیالیست، ھر  سۆشیالیستکی سرەتا، بر له

 وەی لسن(دوای ئری گوندیی ھتبۆ ھاندانی جوتیار و ) ت
چین ڕەشوڕووتکی کۆمڵ، ک دژی دەستی ئاغا و 
دەرەبگکان ڕاپڕن، شکست دەھنت، ب دەق شانۆییکانی ڕوو 



 

ئم . دەنووست) مرگی دانتۆن(ۆڕش و دەکات مسلکانی ش
شانۆنامیيشی باسی شۆڕشی فڕەنسی دەکات و ئایديولۆژیای 
شۆڕش و بنما نگۆڕ و ستراکتورە گۆڕاوەکانی مژوو و 
 و شۆڕشکانی ئنجامرئوتنی موڕاڵ و ئاکار و بوی و کپش

  .دەخات ڕوو
ی ئم نووسرە ل دەروازە فراوانکانی مژووەوە، بوون

مرۆڤ دەخات نو پرۆس و چمک ئاۆزەکانی شۆڕشوە و 
مرۆڤ و مژوو پکوە دەبن جمسری گردان و بستنوە و 

  .  خوقاندنی مژوو
 وە، کنوە دووپات دەکرەوەی تر ئکۆژەر و لزۆر تو

 و دەقکانی ل بۆتی ئدەبکی ڕچشکن و بویشنر
موە، ئندا دەسووڕانشۆڕشگ وەی، کیش زیاتر دوای ئ

 شانۆنامی میونیشدا، ل ١٩١٣ئسپرشیونیزمکان ل سای 
بم ب . ، وەک دۆزینوەیکی گرنگ پشکش دەکنڤۆیتسک

 ھندک تمومژیان پوەی و بویشنرشوەیکی گشتی دەقکانی 
ھیچ کسک ب تواوی ل نژادی ئو تکستانی، ک ئو  

ل ژیانی خۆیدا بو ) مرگی دانتۆن(تنھا :  نیینووسیونی دنیا
کراوەتوە، برھمکانی تری دوای ئامادەکردن، پیاچوونوە، 
ساخکردنوە و سرلنوێ نووسینوەی دەستنووسکان 

  .  خۆیبویشنرچاپکراون، ئمیش بچندین ساڵ دوای مرگی 
ھروەھا بویشنرکی مۆدانیزم لدوای پاشکشی 

سروشتگ وتنی ڕەوشراکان و ناتورالیزم و دەرک
بنما و . سایکۆلۆژییکانی ئدەب و ھونر دەردەکوت

ستراکتورە ھونرییکانی شانۆنامکانی و ئو فۆرم و 
شوازەیشی ل نووسینکانیدا بکاری ھناوە، وەک 
 ر مردنی خۆیدا، بسد ساڵ بورە، دوای سکی گرزموونگئ

دەردەکوت و کاریگرییکی بھزی ھزکی گورەترەوە 



 

ر بۆ نموونت، ھنانی گۆرانی : دەبکارھو ب شندشکاندنی ئ
 بووە برشتک ل الی ) نامۆبوون(و دەستبرکردنی چمکی 

ھروەھا .  بکارھاتووەبویشنرفۆرمکی گرنگی شانۆ، ل الی 
و گۆڕانکاری ل ستایلکاندا، تکھکشانی زمانکی بازاڕی 

زمانکی ھونری و ئدەبيی برز، کۆالژی دیمنکان، ھونری 
 کردنی شتسترجب ،کرەکییکشکاندنی ڕووداوە سمۆنتاژ، ت
ورد و مینیاتۆرییکان، تکشکاندنی ئندشی گوتاردان، 

ھاوکات . ھتد... بکارھنانی ستایلی ئکسپرۆشیونیزم، دژەپاوان
ستایشماندا، بی ئنم زەمل تی لمانیاتایبر، ئبویشن ب 

 ر لی سیاسی، بکی چرشتنووستبرئاماژەی بۆ دەکر  .  
 ل نوان ھردوو جنگی جیھانيی یکم و بویشنرئدەبی 

ت ژر  دووەمدا جۆرە گشکردنکی بخۆیوە دیوە و کوتووه
تیشکی سرنج و لکۆینوە و ڕاڤکردنکی بردەواموە و ھوڵ 

ھر لبر ئوە . وە بخرت نو چندین خانی جیاوازەوەدرا
 وە، کنوە دووپات دەکرەوەکان ئکۆی لرزۆرببویشن 

پنجا تا سد ساڵ بر ل دەرکوتنی مۆدرنیست، مۆدرنیزم 
ئم جگ لوەی، ک ب ڕابرکی گورەی ناتورالیزمکان . بووە

یان ڤۆیتسکنامی دادەنرت، ئکسپرۆشیونیزمکانیش شانۆ
کردە بنمای کولتوورکی گرنگ بۆ دەستبرکردنی 

شانۆیکی سیاسيی قووی فرەمودایش، ل . ئامانجکانیان
 یھینر( و لویشوە بۆ بویشنرەوە دەگڕتوە بۆ برشت
دا ١٩٨٥ي و ل سای ئمانیک ئویش نووسرکی تری ) میللر

 ب گرنگترین پاداشتی ی پ دەبخشرت، کبۆشنرپاداشتی 
 لو ژیان کورت پ بویشنرھروەھا .  دادەنرتئمانیائدەبی 

 ر لدە بدوو س یدا، برانشۆڕشگ کشانوداکشانھمارکسل ،
کۆمۆنیست بووە و ب کۆمۆنیست ئاماژەی بۆ کراوە، بم 

  . کۆمۆنیستکی ب تیۆر



 

 ر لگرگی دانتۆن(ئژوو و شۆڕش بک)مدا م ات
 وا لی، ئکدەبییئ ناستراکتۆری داڕشتو ل دا لیۆنتس

کۆمدیایکی ڕۆمانتیکی و ساتیرکی سیاسی دەخوقنت، بم 
 کلکان ڤۆیتسوە سیکیاترییینکۆکانی لراییما بدا بن

دا، دیدە ڕۆمانتیکییکی زیاتر لو لنا و لیۆنتسل . دادەڕژت
ک دەیوت ھونرمند و نووسر پابندی داوایدا چ دەبتوە، 

ژیانی چین نزمکانی کۆمڵ بن؛ ل ژیانی ھژارەکانوە، ل بنما 
کۆمیتییکانی چینکی خوارەوە ونای دونیایکی تر بکن و 
بو جیھاندا قووڵ ببنوە بۆ ئوەی توانای ئفراندنی خۆیان 

  . بدۆزنوە
 کلوە بۆ ڤۆیتستڕکان و یشدا دەگنتر دۆکیومس

ونیکی ئو مرۆڤانمان پشان دەدات، ک کۆمگه و 
. دامودەزگاکان، بب گودان ھیچ پرنسیپک تکیان دەشکنن

 ت، کچبیر ن وەیشمان لرگی دانتۆن(ئرەتا )میش وەک س
براییکانی شانۆی دۆکیومنتاری ئاماژەی بۆ دەکرت، ک دواتر 

 ئو ڕچکییان گرتووە و ل برشت و چ رئرڤین بیسکاتۆچ 
. چمککانیدا قووڵ بوونتوە و کاریان لسر کردووە

 کان بکادیمیسترەوەکان و ئکۆی لندە زۆربرچھ
بردەوام ل شرۆڤکردنی برھمکانی ئم نووسرەدان، بم 
زۆر جار لبر قووی و ھمڕەھندی و ڕەنگ جیاوازەکان و 

 و ستراکتورە ھمچشنکانی ئم برھمان، ڕاڤکان و بنما
 کیان لیک جار دژ بندنجامی جودا و ھرئوەکان بندنخو

  . دەکوتوە
مرگی (یکک لو پرسیارانی، ک سبارەت ب شانۆنامی 

دوبارە دەبتوە، ئوەی، ئایا ئم دەق ڕەخنیکی ئو ) دانتۆن
یان زەنگی ب یدواتر شۆڕش ی ترن، کو شۆڕشانموو ئمانای ھ

 ساتیرکی ببزەیی سبارەت ب ژیانکی لیۆنتس و لنادن؟ ئایا 



 

کرچوکای چین برزەکی کۆمڵ، یان تقالیکی بھیوا و 
 خۆیتی، دژی چینکی خۆی و مرگکی بۆیشنرمایپووچی 
یکی میللیی،  تۆمتکی کۆمیتیی یان گمڤۆیتسکڕۆمانتیکی؟ 

 میشھ ،وەیم شت؟ بخۆ دەگرکی دینی لمایبن ک
خوندنوەکان و شرۆڤی برھمکانی ئم نووسرە جیاواز بوون 
و ئاڕاستی دژبیکیان وەرگرتووە و ب بردەوامی ئم 
پرسیارەیش ب زەقی و ل بنمایکی قووی فیکری و ڕەھندە 

مرھوەی بندنوتووەجوداکانی خووە دەرکر: کانیخۆی بویشن 
  ک بووە؟ شۆڕشگرکی الدەر یان شۆڕشگکی بشۆڕش بووە؟ 

لنو پانتاییکان و چقی ھموو ئو خوندنوە جیاوازانی، 
 بارەت بس رککی ئاشکرای بویشنر کراون، دیدکی بویشن

شۆڕشگر و ئیمانپروەرکی بھز، ک وزەیکی گورە و 
ئمیش . ی بئارامی پ بخشیوە، ب ڕوونی دەردەکوتژیانک

 ەیش بووە، کچ ڕانو گی و ئککورت دینامۆی ژیان
 ت، کویدا دەردەکمک مرھند بو چکانی لنجامرئب

  . نووسیونی و لدوای خۆی بجی ھشتوون
ئم بر لسود برھمکانی ئم نووسرە گورەیمان بو 

) لیۆنتس و لنا(و ) ڤۆیتسک(ھردوو شانۆنامی : توە هکردوو
ی ٦٣یش ل ژمارە )مرگی دانتۆن( و شانۆنامی ٥٨ل ژمارە 

 ل کریم پڕەنگزنجیرەی شانۆی جیھانیدا و ل وەرگانی 
  .   بو کراونتوەدەزگای ئاراسدا ل ٢٠١٢یوە، ل سای ئمانی

  
  

:سرچاوە  
Georg Buchner, Dramatik och prosatexterm Oversettning 

av Lars Bjurman. Atlantis, 2013. Stockholm 
 
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ھارۆد پینتر دوانزە جار 
  

کی  ڕووی شانۆیه  دیدیکی نوێ به ٢٠٠٨-١٩٣٠ ر ھارۆد پینته
:  و کۆتایی ب قۆناغک ل شانۆ وه کاته دا دهورووپی ئهمۆدرنی 

 دەھنت و قۆناغکی تر چخف و ستریندبرگ، ئیپسن
  کان له  ڕاز و نھنییه  و پ له  دونیا شاراوهپینترالی . دەخوقنت

، گمی نوان پیاو و ژن  وه نادیار و ئاشکراکان جیاناکرنه
گمی دەست و ھڕەشیکی نادیار بسر ژیانی ڕۆژانی 

وەیمرۆڤ .ر لتاریکیدان و ھ رەکان لزۆر جار کارەکت 
تاریکیشدا لدایک دەبن و دەمننوە، لو تاریکییشدا ب نھنی 

 ل یکک ل پینتر. دەجوونوە و دەبن مترسی بۆ کسانی تر
جارکیان ل تاکسییکدا دانیشتبووم، "چاوپکوتنکانیدا دەت 

لپ دوو پیاوم ل ژوورکدا بینی، یککیان پرداخک ویسکیی 
د، دوای ئوە یککیش بۆ خۆی، بم بۆ ئویتریان تکر

  ."لدایک بوو) خاکی بخاوەن(شوەییش بیرۆکی شانۆنامی 
 ک پینتر پاداشتی نۆبی ئدەبی وەرگرت، ٢٠٠٥سای 

، کوتن خۆ بۆ سوددەزگاکانی چاپ و بوکردنوەی 



 

، ھر ب ماوەیکی پینترکۆکردنوە و وەرگانی شانۆنامکانی 
 ئرستزل دەزگای ) دوانزە جار ھاڕۆد پینتر(کورت کتبی 

  .  لخۆ دەگرتپینتربوکرایوە، ک دوانزە شانۆنامی 
 لو چاوپکوتندا باسی دەکات، نووسینی پینتروەک 

 ک دەست پینو تی و بکی کۆنکرشت کانی بشانۆنام
ی با دەکات و لووە، لو ژوورە ڕیالیزمییوە، ل شوازکی ته

 بۆ جیھانکی ڕیالیزمی  وه مانگوزته  ده وه دراماتۆرگییه
 درژ و   کورت و وچانه ڕسته. لیسماویی نادیار ئامز و ته ندشه ئه

کی  ڕوانییه ڕاوک و چاوه  ده خاته ران ده کانی، بینه لییه  ھماگه وشه
گر ئم ل شانۆدا بزانین کارەکترەکان .  وه وامه رده ترسناک و به

 ب ھموو شوەیک ھموو پینترکن و ل کووە ھاتوون، ئوە 
ئو جۆرە خۆئامادەکردنی بینر ل وەھمکی ترسناکدا تک 
دەشکنت و گران بزانین ئو کارەکتران ل کووە ھاتوون و 

لم کتبدا ھندک ل گرنگترین شانۆنامکانی . برەو کوێ دەچن
ئاھنگی جژنی ، ناپاکی، خاوەنخاکی ب: ، بۆ نموونپینتر

بو ... پرسکۆنفرانس، شو، ئسانسرەک، دایکبوون له
یان دەستبر پینترئم شانۆنامانیش دونیادیدەی . کراونتوە

ییان بۆ کردەوە، ک ببت ب یکک ل  کردووە و ئو ڕگه
  . ئورووپیگرنگترین دەنگکانی شانۆی مۆدرنی 

دا ب شانۆنامیکی یک پردەیی ١٩٥٧پینتر ل سای 
)ی )  ژوورەکم شانۆنامکوە یدەکات و دوای ئ دەست پ

دەنووسیت، ک ل ) دایکبوون ئاھنگی جژنی له(درژی خۆی 
سرەتادا ئو سرکوتن بدەست ناھنت، بم دوای دوو ساڵ 
 نووسشانۆنام ک لکی ت بدەب ،یم شانۆنامر بھ

  . بریتانیاکانی گورە
ل ) مارتین ئسلین(یشدا ڕەخنگری بناونانگ ١٩٦١ل سای 

 ب نووسرکی پینتر) ئبسۆرد شانۆی(کتب دەگمنکیدا 



 

 پۆن دەکات و ھندەی تر پگی پینتر شانۆی ئبسۆردگرنگی 
 ئو شوازە ئسلین. دا پتو دەکاتشانۆی ئینگلیزیل ڕەوتی 

 دەگینت پینتر ل ڕاز و نھنیی واقیعییی نادیار و فۆرم پ
ئاستکی برز و ھموو کۆد و شانکانی شانۆنامکانی دەکاتوە 

 پینترھرچندە . و تیشکی سرنج و لکۆینوەیان دەخات سر
 ئاماژەی بۆ دەکرا، بم ئلبی و ئدامۆڤ، یۆنسکۆ، بکتلگڵ 

ەوە و بۆ ھیچ کسکیش خۆی ئم پۆنکردنانی ڕەت دەکرد
  .  بخات نو ھیچ خانیکوەپینترئاسان نبوو 

 ل ئست ئندی   ناوچه ن و له نده  له  له١٩٣٠ سای ر پینته
، ھر ل سرەتاکانی تمنیوە  دایک بووه خزانکی جوولک له

ک . کان دەبینت شڕ و توندوتیژی و سرکۆنکردنی جوولکه
وەمیش ھدەگیرست، ب ھۆی ئو شڕەوە جنگی جیھانیی دو

ل خزانکی دادەبت و دوور دەخرتوە، ئم کارەساتی 
جنگیش وای ل دەکات تا دوا ڕۆژەکانی ژیانی دژی ھموو 

  . جۆرە شڕک بت
دا، ک لپ ھردوو )دایکبوون ئاھنگی جژنی له( له 

  کافکاییجیھانکی دەردەکون، ماکان و گۆدبرگکارەکتری 
 ست بران ھداگیر دەکات و بین کری شانۆنامتمۆسفئ

ب . ھڕەشیکی تۆقنر، بسر کارەکترەکانی ترەوە دەکن
ناوبانگی جیھانی بدەست دەھنت، ) گڕانوە بۆ ماڵ(شانۆنامی 

شانۆنامیک زۆر جار دژی خۆی بکارھاتووە، لو ڕووەوەی 
ی. دژی ئافرەتم شانۆنامدا ل)نی سی ) ڕووسامت ل کئافرەت

سای دای، پیوەندیی سکسی لگڵ باوک و براکانی مردەکیدا 
ئم . دەکات و بو شوەیی بیوت ھیان دەسووڕنت

شانۆنامی خوندنوەی زۆری بۆ کراوە، بم ل ھموویان 
ە، ک پسپۆڕە ل )میکایل بیلینگتۆن(گرنگتر بۆچوونکانی 



 

دا، ئو ڕەخنگرە ئوە دووپات دەکاتوە، ک پینترنامکانی شانۆ
  . شانۆنامیکی فمینستیی) گڕانوە بۆ ماڵ(

 ئوەی، دەست پینتریکک لخا گرنگکانی تری 
گۆڕیدای،  ھمیش ھر ل الی یک کس نیی و ھمیش ل جگه

انی ئوەی ئمۆ سرکۆنی ئوانی تر دەکات و ئامازەک
 ی لتو دەسکی تردا ئندیم ت، لنکار دەھت بدەس

  . دەست داوە و ھڕەشلکراوە
لوەدای، ) دوانزە جار ھاڕۆد پینتر(بھای ئم کتبیش 

چمک و ستراکتوری ھونری و فیکری دەقکان نخشیکی 
 ڕوو، بۆ نموون رمان بۆ دەخاتگشتگری دونیادیدەی پینت

توە و نھنییکیان  کان ھمیش شتکیان شاردووهکارەکترە
 ک و ل چیی نییم نھوەی بزانین ئئ بگرتووە، بھ

دا ژن و پیاوک ل )خۆمش(ل شانۆنامی . شاردراوەتوە
پوەندییکی نھنیدا، ڕابردوو دەبت یادەوەرییکی قزەوەر و 

ئم شانۆنامیی  پینتر. ناچاریان دەکات ڕۆڵ و شون بگۆڕنوە
دەربارەی قالچۆکردنی جوولککانی جنگی جیھانیی دووەم 
نووسیوە، بب ئوەی تنھا ب وشیکیش ئاماژەی بۆ ئوە 

  . کردبت
ی خۆشحایش، بشکی زۆری دەقکانی ئم  ئوەی جگه
 کراون ب بزنجیرەی شانۆی جیھانیی کوردیکت دەزگای  و ل

  . وەدا بوکراونتئاراس
  
  

  :سرچاوە
  

Tolv gonger Harold Pinter, Ersatz forlaget. 
Stockholm 2005 



 

  
  
  
  
  
  
  
 

 بت بۆیت؟ دە
  ر ڵ ھارۆد پینته گه ژیانم له

          
  ، بۆ یکم جار لهر یسه نتۆنیا فره خاتوو ئه و ر ھارۆد پینته

ھۆی ھاوڕی  وت و به  رکه دا، به١٩٧٥کی سای  شتی مانگی یه ھه
  .بینن کتری ده خوانکدا یه  میوانداریی ئواره ، له کانیانوە شه هھاوب

ڵ  گه  له وت قسه  ھیچ کامکیان ڕک ناکه وه و شه  درژایی ئه به
ریکی   خهر یسه نتۆنیا فره ئهی  ساته و چرکه ویتر بکات، تا ئه ئه

  شه  ڕه  چاوه پ به دا و له و کاته  لهر ھارۆد پینته.  ڕۆیشته
ب  ده'': ت  ھمنی پی ده کات و به یرکی ده وه سه کانییه چه

کانی ڕۆژانی   کاره  ب خرایی بیر لهر یسه نتۆنیا فره ئه'' بۆیت؟
کانی  بت بیانکات؛ بۆ نموون منداه  ده  که وه، کاته دوایی خۆی ده

ڵ  گه ھتد، له... یدا بکات که  کتبه تازە رت بۆ قوتابخانه، کار له به
ک  یه  ھیچ شوه به... خر نه'': ت ب دوودی ده یشدا به وه هئ

تای  ره  سه بته  ده وه و شه ، بو شوەی ئه''پویست ناکات بۆم
  ، کهر یسه نتۆنیا فره  ئهور  پینتهی نوان  وره کی گه ویستییه خۆشه

ردووکیان   ژیانی ھه تایه تاھه نت و بۆ ھه خایه  سی ساڵ ده زیاتر له
 ل فرەیسردوای مردنی پینتریش، . گۆڕت  ده وه ته ڕه  بنه له



 

کتبکی چوارسد الپڕەییدا، یادەوەری و یاداشت تایبتییکانی 
  .      دەگتوە٢٠٠٨- ١٩٧٥ژیانی ڕۆژانی ئو سی سای خۆیان 

ی سیوس   ماوه  له ی، که رییه وه  یاده م چیرۆکه  ئهر یسه فره
  یه  ورد و ڕۆژانه گرتنه م شونپھه ئه.  تی، ڕۆناوه سادا نووسیوویه

 فرەیسر/ پینتر  ره م دوو نووسه ویستیی ئه نھا چیرۆکی خۆشه ته
  ، له ەر پینتهمی  کی نزیک و ھاوده کو بیۆگرافیایه ، به وه ناگته

رز و   به واوی چینه کی ته  روویه مان کاتدا خستنه ھه
  . کانیشه ده وه ی نه یه ی دهئینگلیزیی  گه ی کۆمه که رستۆکراته ئه

توانا، دەرگایکی نوێ و  نووسکی به ک شانۆنامه ر وه پینته
م  ، له وه کاته دا دهورووپی ئهکی مۆدرنی   ڕووی شانۆیه جودا به
 ڕاز و   و پ له  شاراوه  ئاسانی دنیابینی و جیھانه دا به شانۆیه
تمۆسفر  ئه.  وه راکان جیاناکرنه جیھانه دیار و ئاشک کان له نھنییه

کی توندوتیژ و  یه  بۆته کانی له ره کته و ستراکتوری ڕووداو و کاره
 . وه سووڕنه شئامز و دوژمنکاریدا ده ڕه ھه

ـــــه ـــــیوە ل ـــــی واقیعی ـــــا ، ل  ژوورک ـــــواری م ـــــوار دی ـــــاو چ ن
وە، لکانکی تــــــــه ئاســــــــاییوازوه بــــــــای دراماتۆرگییــــــــه  شــــــــ  

ئـــــامز و  ندــــشه  بــــۆ جیھـــــانکی ڕیــــالیزمی ئـــــه هو مانگوزتــــه ده
   درــــژ و وشــــه  کــــورت و وچانــــه ڕســــته. لیــــسماویی نادیــــار تــــه

ــه لییــه ھماگــه ــه ران ده کــانی، بین ــه خات و چــاوه  د کــی  ڕوانییــه ڕاوکــ
  . وه وامه رده ترسناک و به

دایک   لهئست ئندی   ناوچه  و لهن نده له   له١٩٣٠ر سای  پینته
 سای  گرت و له رده بی نۆب وه ده  پاداشتی ئه٢٠٠٥ی ، سا بووه
  که. کات شت سایدا کۆچی دوایی ده فتاوھه نی حه مه  ته دا، له٢٠٠٨
نیان  مه ردووکیان ته بینن، ھه کتری ده  یهر یسه خاتوو فره و ر پینته

تی  ردووکیان ژیانی تایبه بت، ھه  ده وه روو چل ساییه  سه له
 ر پینتهرگیریدا ڕۆیشتوون،  زموونی ھاوسه  ئه بهخۆیان و پشتر 

 نزیک  وه کانه په ی چه ره  به ، زیاتر له که رکی ڕادیکای جووله نووسه



 

) فیفیان مرچنت (ئینگلیزیری ناسراوی  کته  ئه  و خانمه بووه
تکی  یشه ئافرهر یسه فره ئانتۆنیارچی  ھه.  ری بووه ھاوسه

 ھیو(یشی  که ش منداڵ، مرده ی شهرستۆکرات و دایک کاسۆلیک، ئه
مانی  ندامی پارله کان و ئه  پارتی پارزگاره ر به سه) ر یسه فره
  .  بووهریتانی به

ری و  وه م بیره  چند ساک ئه ر له  بهر یسه نتۆنیا فره ئه 
دا  وره رگکی گه  به  لهر پینتهریی خۆی و  ی ژیانی ھاوسه یاداشتانه
ی  ر زۆربه  سه گدرته رده ر زوویش وه  و ھه وه کاته بو ده

  .کانی دونیا زمانه
  وه ی بۆ ئه م یاداشتانه  ل سرەتاوە، ئهر یسه نتۆنیا فره ئه 

، بۆ  کو بۆ خۆی نووسیوه ، به وه  تا دواتر بویان بکاته نووسیوه نه
ی  وه ، بۆ ئه وه چنه بیری نه کاندا بژی و له  ڵ ڕووداوه گه ی له وه ئه

کانیش بت، بۆ تاوک  ڕی کتبه ر ڕووپه سه ر له ن، گه مه انت زهبتو
بوونکی  ھز و ئاماده کی به یه دا وزه م کتبه ن له مه زه. ستنت بوه

 و  یه کاندا ھه ختی ڕۆژه وه  و ساته  د و وشه رچاوی له به 
کی نوێ و ب شوەی رله ندا سه مه ی زه وه ڕانه  گه کان، له رییه وه یاده

  . وه بته  ده سته رجه زیندوو، به
دا ١٩٨٠ری سای  مبه ی نۆڤه٢٨   لهر یسه نتۆنیا فره ئه

   نانووسم تا ببته وه  بۆ ئه رییانه وه م یاده من ئه'': نووست ده
ی  رباره  ده ، دۆکیومنتکه مه  ھاوڕکه مه کو ئه ، به وره بکی گه ده ئه

نتۆنیا  ئه. ''...واییک یش دنهندک جار ردووکمان و ھه ژیانی ھه
ر  سه ر دوای دوو مانگ به  ھه کات، که  ده وه  بۆ ئه  ئاماژهر یسه فره

م  کردنی ئه  نووسین و ئاماده  به ستی کردووه دا، دهر پینتهمردنی 
ی  وه نوێ ژیانه رله  و سه وه  ددانه  له یش جۆرک بووه مه ، ئه کتبه

  ی، که یه وره  گه مه و خه ی ئه وه اربوونهنگ ڕه  و به و ڕۆژگارانه ئه
  . دوای خۆی جی ھشتووە  لهر پینته



 

ر   سه خاته کی ساکار تیشک ده یه  شوه  به رییانه وه م یاده ئه
بان،  کی ئاسایی و مرۆڤکی میھره تییه سایه ک که  و وهر پینتهژیانی 

 پ له  نۆنامهودیو نووسینی شا ، له وه کانی ژیانه  تاریکه وه  ڕاڕه له
 و  و کشه وت و ئه که رده ، ده وه کانییه  توندوتیژه ڕاز و نھنییه

الی خۆیان  کان له  گره خنه ر و ره  خونه ی، که بایانه  ته ونه
واوی   ته ، به  دروستیان کردووهر پینتهتیی  سایه  که ت به باره سه
ی ناو  یارهر و ناد بسورد و تۆقنه  ئه ره م نووسه ئه. شکت ده

اشق و ناسک عسکی میھرەبان و  ک که کانی، وه شانۆنامه
  .وت که رده ده

ستکی   ژیان، ھه م یاداشتگل ڕاستگۆ و لوانلو له ر به نووسه
  رده ودیو په  ئه باته ر ده  و خونه ی خوقاندووه) ئستا  و له لره(

  ژیانی ی ڕەوش و قینه کی ڕاسته یه  و ونه وه کانه دادراوه
  .دات مان پیشان دە ڕۆژانه
،  وه کانیه موو خۆشی و ناخۆشییه  ھه  به رییانه وه م یاده ئه

و  موو ئه ھه خشت ب  به خوقنت و مانا ده ند ده تمه بکی تایبه ده ئه
  ، به وه کانه  ئاساییه وه  جوونه رچوون، به سه ڕۆژگارانی به

ی  کانی پرۆسه  چه ته سا کان و به  ساکاره خته وه ساته
  . داھنانیشوە

، تا کۆتایی و  که سپکی کتبه کانی ده  کورته  ڕسته ر به نووسه
  کات، که ھز دروست ده کی به کان، درامایه کشانی ڕووداوه ھه
کاندا،  ندی ڕووداوه  ناوه  لهر یسه فره/ ر پینتهر،  کته نھا دوو کاره ته

 بۆ  ک نییه یه روازه نھا ده  ته کتبهم  ئه. بن  ده وره ھدی ھدی گه
ی  ھزه تین و به  به ویستییه  خۆشه و چیرۆکه  و ئه ژیانی ڕۆژانه

   و توانینکیشه کو پناسه ، بهر یسه نتۆنیا فره ئه و ر پینتهنوان 
کانی شانۆ،   بواره تی له تایبه ، به ره م دوو نووسه ستیی ئه بۆ که

رکی  ی پینته دا ونه م یاداشتانه ھا له روه ھه. تدا ب و سیاسه ده ئه
  بینین، ژیانکی پ له رگیری و خزانیدا ده  ژیانی ھاوسه ختیار له به



 

  پ لهڕ و گوی بۆنخۆشی جوان و گفتوگۆی گرم و  ماچی ته
   به  که وه، خونته  دوو مرۆڤ ده یشقیعر چیرۆکی  خونه.  نده خه
ناو  کشن و له ده بت، ھه  ده وره  گه وه که نیشت یه  ته  و به وه که یه

ند  تمه دا، دوور ل ھموو شتکوە، جیھانکی تایبه دونیاکی ئمه
  .ن که بۆ خۆیان دروست ده

  کتری به ڵ یه گه رگیز له  ھه ئمه'': ت  دهر یسه نتۆنیا فره ئه 
  و گفتوگۆمان بووه  بیروڕای جیاوازمان ھه ھاتووین، به ڕ نه شه

کان و   سیاسییه له سه  مه ت به باره تییش سه تایبه ، به زۆر کردووه
ردووکمان   بۆ ھه م گفتوگۆیانه  ئه میشه م ھه کانی ئایین، به مکه چه
  .''کی بکۆتادا بووین  گفتوگۆیه وام له رده  به ئمه.  مانا بوون به

 ر یسه رهنتۆنیا ف ئه و ر پینتهنھا ژیانی  ته) بت بۆیت؟ دە( کتبی 
کی  یه دا، ونه م دوو مرۆڤه راوزی ژیانی ئه  په کو له  ڕوو، به ناخاته

مان ن نده له  تی له تایبه ، بهریتانی بهوتی شانۆ و کولتووری  چی ڕه
نو  تیی گرنگی بواری شانۆ به سایه ندان که ناسنت و چه پ ده
دا  م دوو مرۆڤه ئهی  نو ژیانی ڕۆژانه دا، به م کتبه کانی ئه ڕه ڕووپه

، ر ت واته یولیه، ر لۆرانس ئۆلیڤهڕت، ھر بۆ نموون،  په تده
، سامۆیل بکت، ر ھاڵ پته، لمان ڕوشدی سه، ڤاکالڤ ھاڤل

ھتد، ئامادەگییکی ... یز یوان به، سی نیاپاول .ف، ر ر میلله ئارسه
یدا ھبم کتزیان لھب .  

ی  وه  دوای بوبوونهوشدیلمان ڕ سهتوای کوشتنی   فه که
درت،   ده وه هالکانی ئران مه  له) کان یتانییه  شه ته ئایه(ی  که ڕۆمانه

 و ر پینتهوه،  شارته  خۆی دهر یسه فره/ ر پینته مای  ک له یه بۆ ماوه
ن،  که  دهلمان ڕوشدی سه  رگری له  توندی به  بهر یسه فره
   له رگریکردن بووه وان به  بۆ ئهلمان ڕوشدی سه  رگریکردن له به

  .ی ئازاد ربین و وشه مافی ئازادیده
 و  ر بووه کته تا ئه ره ، سه ستی پ کردووه  ده  شانۆوه  لهر پینته  
کانی تری پرۆسسی  ره  ڕیژی و پکھنه ، له وه ری نواندنه  ھونه له



 

.  نووسینی شانۆنامکانی  به ستی کردووه  ده وه نمایشکی شانۆییه
ر،  ری نووسه  پینته  له جگه) دەبت بۆیت؟(م یاداشتانیشدا  هل

کانی خۆی و  وام شانۆنامه رده بینین، ک به ی شانۆکاریش دهر پینته
کات  ش ده  پشکهورووپا ئه و مریکا ئه، ن نده له  کانی تر له ره نووسه

   له بت، که  ده ندانه تمه و فستیڤا تایبه ی ئه  ئاماده و سانه
  .کرت کانی سازده  بۆ شانۆنامهئرالند و کسیکۆ مه، مریکا ئه

   خۆی له میشه ، ھه ک ڕیژیسۆر کاری کردووه  وه ، کهر پینته
ر  ، ئگه وه ته واندا دۆزیوه ، خۆی له وه ته کاندا بینیوه ره کته ی ئه ره به
ی  وه تیی خوندنه ڕ و چۆنیه  بیروباوه کیش له ر جیاوازییه ھه

   لهر پینته   که  بووه، وه ر ئه به نھا له بووبت، ته کانیشدا ھه تکسته
  وه کی تریشه  الیه  و له ت بووه  دیقه  تا ئاستی لبزران به وه که الیه
  وه ته ھشتووه سک نه ک بواری بۆ ھیچ که یه  ھیچ شوه به

یش ک یه ت وشه نانه  و ته واژه سته ، یان ده وه نه  کورت بکه که تکسته
 ب ھموو شوەیک دژی پینتر. ن بگۆڕن و ئاوگۆڕی پ بکه

ی ب کورتکردنوە  کلکوگوکردنی دەق شانۆییکان بووە و ڕگه
و البردنی ھیچ بش و دیالۆگ و تنانت ڕست و وشیکیش 

وۆرکشۆپی بۆ ) ڕۆیاڵ کۆرت(سانیش، ک ل شانۆی . نداوە
، یۆگۆسالفیاتانی وەک، شانۆنامنووس نونتوەییکانی و

 سازکردووە، ب عرەبی و ھندک ل وتانی ئیسرائیل، ئفریقا
ت  چی کاری لسر ئم مسلی کردووە و تیشکی خستووه

 و دەقنک لواژەیو دەست موو وشر گرنگیی ھس
ی پینتریش باسی ئم چاالکییانی خاتوو فرەیسر. شانۆییکاندا

 گرنگییکی زۆری پینترت ڕوو، ک  یشی خستووهکردووە و ئوە
  . بم وۆرکشۆپان داوە

 کۆتایی  ، له ، شیعریشی نووسیوه  شانۆنامه  له  جگهر پینته 
 شیعری   شیعر و کۆمه ته واوی ڕووی کردووه  ته ژیانیدا به

 ر یسه فره.  ی نووسیوهر یسه نتۆنیا فره ئهتی بۆ  تایبه دداری، به



 

 ر ھارۆد پینته  یاد بچت، که مان له  وه  نابت ئه مهئ'': ت ده
ک شاعیر   خۆی وه وه  زۆر ڕووه  شاعیر و له یویست ببت به ده
  .''بینی ده

کانی  رییکی بھزی ون شیعره  ژر کاریگه وتبووه  کهر پینته 
م دوو  کانی ئه  شیعره ، لهیتیس ولیم باتر و لیوت ئه. س.ت

  ر له  و ھه دی کردووه کی رۆحی به یه سکهدا ترو شاعیره
دوای   و به رگرتووه ی وه وه وزه م دوو شاعیره کانی ئه شیعره

  . ڕاوه کاندا گه  ڕۆحییه پوەندییه
  ، که بووه کان ھه  ڕۆحییه له سه ستکی چی بۆ مه  ھهر پینته

 کسا کۆن و  ک له یه بت، بۆ ماوه ر وتکیشی کرد ردانی ھه سه
ی بۆ   ئاماژهر یسه نتۆنیا فره ئه.  نگ دانیشتووه بده کاندا به  یکهتار
  دا، له  تاریکانه  کسا شداره  زۆر جار لهر پینته   کردووە، که وه ئه

ی لیوت ئهکانی   شیعره وه ر خۆیه به کاندا، له نگه نھا و بده  ته ساته
  ی ڕۆحی له پریشکک  که  کردووه، وه ستی به  و ھه وه ته خوندووه

 نادیار و  سته ڵ ھه گه وخۆ له  و ڕاسته یه دا ھهلیوت ئهکانی  شیعره
  .دوت کانی مرۆڤدا ده ڕۆحییه
یشدا )فرانس کافکا (  ڕۆحییی له سته و ھه  ئهر پینته

فزیۆن  له  بۆ شانۆ و تهکافکای )پرۆسس( ڕۆمانی  ، که دۆزیوەتوە
م  کانی نوان مرۆڤ له ییه ڕۆح ندییه یوه کات، دووپاتی په تۆمار ده

  ڕانی مرۆڤ بووه  گهر پینتهبۆ ) پرۆسس. ( وه کاته دا ده ڕۆمانه
ی   زۆربهر پینته. کان  سیاسییه ک پوەندییه دوای خودادا، نه به

 تۆمار کافکای  ، جنزرگهپراگ  له) پرۆسس(کانی ڕۆمانی  نه دیمه
بت و   ده تهو و رکۆماری ئه وکات سه  ئهڤاکالڤ ھاڤلکات،  ده

کان  گرتنه  شونی ونه  لهر پینتهردانی  ی ڕۆژ، دوای کار سه زوربه
، ل دەرەوەی ھاڤل و پینتر، کافکاکات و گفتوگۆیکی چ،  ده

  . کۆشکی سرۆکایتییوە کۆدەکاتوە



 

 چیکرکۆماری  نووس و سه ، شانۆنامهڤاکالڤ ھاڤل و ر پینته 
یش، برلوەی ببت ب ھاڤل  ، که بووه کی توندوتۆیان ھه پوەندییه

   ئاۆزه وست و بارودۆخه ھۆی ھه سرۆککۆمار و به 
کرت،  کاندا توند ده ندیخانه  به  له وه و وته ی ئه که سیاسییه

ش  کانی پیشکه ن شانۆنامه نده  له ی له ی ھاوڕێ و ھاوپیشهر پینته
 و نیاریتا بهکانی  داره تمه کات تا چاوی میدیا و سیاسه ده
ر   سه یش فشار بخاته یه و شوه ر و به  سه ی بچتهورووپا ئه

  .چیکۆسلۆڤاکیای  و کاته ڕژمی ئه
  وه کانیه  شانۆییه وتی نووسینه تاکانی ڕه ره  سه ر له  ھهر پینته

و  بت و ئه  ده وه هسامۆیل بکت  وخۆی به کی ڕاسته پوەندییه
   لهر پینته. ن کی نزیک و درژخایه تییه  دۆستایه بته  ده ندییه یوه په
ریی  ژر ھژموون و کاریگه ی ڕابردوودا و له ده نجاکانی سه په

  بته  دواتر ده نووست، که  ده'' که سانسره ئه''ی  دا شانۆنامهبکت
  .کانی شانۆی مۆدرنی جیھانی  کالسیکییه  شاکاره کک له یه

ک  بت و وه ران دهمبار و دگ  خهر پینته، بکت مردنی  به
ن  نده تی له وایه ته  شانۆی نه ، له یه وره  گه ره و ڕابه ڕزلنانک له

ھیچ '': ت دا ده و یاده  لهر پینته،  وه نه که ی ده ندانه یادکی شکۆمه
 بکتتی  تایبه ، به مردووه دا نهبکت جیھان و دنیابینیی  شتک له
". دا زیندوونبکتانۆی  ش کانیش له ت مردووه نانه خۆی، ته
 و پینتر ل زۆر شونی ئم کتبدا باسی پوەندییکانی فرەیسر

 چندە کاریگریی پینتر دەکات، ئوەیش ناشارتوە، ک بکت
ی بسرەوە بووە و وەکو شتکی پۆزەتیڤ  ئاماژەی بۆ بکت
، پینترھروەھا ئوەیش دووپات دەکاتوە، ئو نیوەیی . دەکات

 ئمریکی نیی، ئوە ب دنیاییوە نووسری بکت ک
و   لهبکت  وه الی منه به '': ت  دهر یسه فره نتۆنیا ئه. ە)ھمنگوای(

سک  موو که  ھه ، له ی نووسیوهر ھارۆد پینته بۆ  یدا، که یه نامه
ی  ی شانۆنامه نده تمه  و تایبه  دانسقه ره کته و کاره باشتر باسی ئه



 

نی  ی دیمه  باسی ھز و وزهبکتھا  روه کات، ھه ده) کیناپا(
نی  تدا دیمه ڕه  بنه  له کات، که یش ده یه م شانۆنامه کۆتایی ئه

: نووست ردا ده مبه ی دیسه٢٧   لهر یسه فره ئنتۆینا. '' مه که یه
و  ریکی نووسینی ئه عات خه  سه  درژایی دوازده  بهھارۆد"

  "  دی کردووه ناوزه) ناپاکی (  ئستا به  بوو، که یه شانۆنامه
کۆچی دوایی ) ر ر میله ئارسه( شانۆنامنووسی ئمریکی  که

  ن به که ندی ده یوه  په موو دونیاوه  ھه کان له نووسه کات، ڕۆژنامه ده
پی  بت و به  دهر ر میله ئارسهکی نزیکی   ھاوڕیهر پینته،  وه هر پینته

ناکاوی  رگی له  بۆ مه وه  ده  لهر پینته، ر یسه فهنتۆنیا  ئهکانی  یاداشته
 .  گریاوهر ر میله ئارسه
 نزیک بووموە و لم پرسی پینتر دەت، ل ر یسه نتۆنیا فره ئه

نگ بوویت،  مبار و دته  زۆر خهبکت مردنی   به نده رچه تۆ ھه(
وەی  ئاوا بم شر ر میله ئارسهرگی  گریایت؟ ئستا بۆ مه م نه به
 خۆی بکت(پینتریش ل وەمدا گوتوویتی ). گرییت ده
 ر ر میله ئارسهم  رگی خۆی بوات، به و مه ره یویست به ده

وام بت،  رده یویست به  ژیان و ده  بوو له وره کی گه یه وزه
  ).یویست بژی، نک بمرت ده

وستی سیاسیی  کی ڕادیکای ھه یه  شوه  به میشه  ھهر پینته
نگریی خۆی بۆ   و الیه ی توندی گرتووه خنه ، ڕه ربیوه خۆی ده

 بۆ  ر ئاماژه یشدا نووسه م کتبه له.  ربیوه کانی دنیا ده وساوه چه
کانی جیھان و   ھدی ھدی ڕووداوهر پینته چۆن  کات، که  ده وه ئه
 ر یسه فره،  موو ژیانی داگیرکردوون کان ھه  سیاسییه وسته ھه

  ھۆی ڕووداوه  به ر پینته  کات، که  ده  ڕۆژانهو باسی ئه
.  رانی کردووه  نیگه ستی به  قووی ھه  به وه کانی جیھانه سیاسییه

ھر لم دەوازەییشوە، نووسر و ھونرمندی وەک 
ھونرمندیش (ھاووتییک داناوە و ب توندی دەستواژەی 

تییناوە)ھاووکار ھر. ی بم ڕووەوە پینتوە  لستی ئبم



 

بووە، ک ھونرمند، وەک ھاووتییک لپاڵ ھونرەکی خۆیدا، 
  .  دەبت ڕۆی خۆی بگت و پگی ھونری خۆی بکاربھنت

  رگریی له  به داری جیاوازی دنیاوه  و مه  س ناوچه  لهر پینته
 دیکتاتۆر و  مه  و دژی سیسته  کردووه وساوه النی چه گه

 و ڕاست وتانی ناوهمیان  که یه:  وه ته بووهکان  تۆتالیسته
ورووپای  ئهم  ، دووهنیکاراگواتییش  تایبه ، بهریکای التین مه ئه

میشیان  ، سیهچیکۆسلۆڤاکیاتی وتانی  تایبه  و بهت ھه ڕۆژ
  .   بووهتورکیا

دا باسی  رییانه وه م یاده  زۆر شونی ئه ر له نووسه
سته  به م مه کات، بۆ ئه  دهکوردلی  ه گ  لهر پینتهرگریکردنی  به
دام  سه دژی ریتانیا به   له  که کانی کردووه، شداریی خۆپیشاندانه به

دۆزی ڵ  گه کردنیان له ه  مامه ، لهتورکیاتدارانی  سه  و دهحسن
   لهر یسه نتۆنیا فره ئه.  کی کورددا کردووه نووسی خه  و چارهکورد

ی  یه  تازه و شانۆنامه ئه: "تی ویهی مانگی سدا نووسی٢٤ڕۆژی 
یشی  م کاره  بوو، ئهزمانی چیا نووسینی،  ستی کرد به  دهھارۆد
 کان کوردهی  وه وساندنه رگریکردن و دژی چه وخۆ بۆ به ڕاسته

ناو  ت له نانه  تهزمانی کوردی  وت، که رکه  بۆی دهھارۆد.  نووسیوه
تی و  ڕه کی بنه یه  شوه یش به مه ، ئه یه غه ده  خۆیشیاندا قهکان کورده

جیھانبینیی .  بوو وه وساندنه ھزی چه لکی به  ھماگهھارۆدبۆ 
 زمانیش  ، که وه ه)زمان(مکی   چه  زۆر نزیک بوو لهر پینته ھارۆد

کانی  کییه ره ما سه موو بنه  ھه  مرۆڤ له  بکرت، مانای وایه غه ده قه
  وه ڕایه  گهتورکیا   له ر که  ھهھارۆد. ک مرۆڤ دابمارت خۆی وه

مان   ھه له. '' یه م شانۆنامه  نووسینی ئه ستی کرد به  دهن نده لهبۆ 
  کرده  بوو، ھرشی دهعراقنگی   توندی دژی جه  بهر پینتهکاتدا 

وی دەدا  ک ھه یه موو شوه  ھه  و بهریتانیا به و ریکا مه ئهر  سه



 

ی،  سانه و که گر و ئه خنه ڕه. کات ڕیسوا ب نگه و جه کانی ئه رکرده سه
 و ر پینتهر   سه ته نگدا بوون، ھرشیان کردووه کانی جه ره  به  له که
. کات  دهدام حسن سه  رگری له  به  که  تاوانباریان کردووه، وه به

ندان جار   بوو، چهدام سه دژی ھارۆد'' دەت فرەیسربم 
م   کردبوو، بهدام سه  و دژیکان مافی کوردهخۆپیشاندانی بۆ 

کی سڤیل بۆردومان   خه  بوو که وه ڕ بوو، دژی ئه دژی شه
  .''بکرن
رگرت،  بیاتی وه ده دا پاداشتی نۆبی ئه٢٠٠٥ سای   لهر پینته  که
کردن و  ، فۆرمۆله وه  بۆ زیاتر قووبوونه م پاداشته ی ئه پگه

ھنت و  کار ده کانی خۆی به  سیاسییه ڕه رمیکردنی بیروباوه فه به
م   تا بتوانت له ندک بینیوه ک ناوه ی وه  جیھانییه و پاداشته ئه

 .کانی خۆی بکات  ڕادیکالییه  دیده  گوزارشت له وه یه ڕوانگه
بت،   ده نجه خۆشیی شرپه دا تووشی نه٢٠٠١ سای   لهر پینته 

ی  ه ماو م له مرت، به  ده خۆشییه م نه  وت ساڵ ھر به دوای حه
کی  واوی گۆڕانکارییه  ته  بهر پینتهدا ژیانی  وت ساه و حه ئه
،  وه منته کان ده خۆشخانه  نه وام له رده به. ردا دت سه تیی به ڕه بنه
 و ھز و  وه بته ی بچووک ده سته کرت، جه ریی بۆ ده رگه شته نه

دا  انهو ڕۆژ له.  وه بنه م ده  که وه که موو ڕوویه  ھه تواناکانی له
ودیوی ژیان،  ژی، ئه  ده وه رگه کانی مه رزه  نزیک مه وام له رده به

  وه  ژان و ئازاره ستکی پ له  ھه بت و به کان ده وتی مردووه
نم  مه مرم، ته  ده  ڕابھنم که وشه و ڕه ر ئه سه ناتوانم خۆم له'': ت ده
  ."  یه فتاوه روو حه  سه نھا تۆزک له ته

  م مرۆڤه یشقی ئهعر و  ی نووسهر نتهپیچیرۆکی 
دا کۆتایی پ دت، ٢٠٠٨ی سای   مانگی دوازده  له ستکاره، رھه به

، ب شوەیکی کاریگر ئم دوا چرکساتانی ئنتۆنیا فرەیسر



 

 تۆمار دەکات و ل دوا بشکانی یاداشتگلکیدا پینترژیانی 
نیشت   ته  به قیقه هوت و بیست د ری حه وروبه عات ده سه: (دەت
ی  وه  خوندنه ستم کرد به  دانیشتم و ده وه هھارۆدی  که جگه

  م به دا، به ی دە ناسه  ھهھارۆد. تۆستۆی ی که ه'' وه  ژیانه''
وه  ره  ده کان له ره قرخ، سسته رزۆک و قرخه نگکی له ده

کانمان  کانم و مندای منداه منداه. کرد ڕوانییان ده چاوه
کرد  ستم ده ھه. دا بووم که  ژووره نھا له  ته ڕۆیشتبوون، من به

پرخ   پرخه  لهھارۆدپ  له.  واوه یش بیارکی ڕاست و ته مه ئه
ی چاو  وه ک ئه ، وه وه یی کرده وره  گه کانی به شه  ڕه وت، چاوه که
  ، کهنتۆنیا ئه منم  وه ئه'': ک جاران گوتم ، کاتک من وه وه ق بکاته زه

موو  ھه. بوو کی نه یه وه و ھیچ کاردانه م ئه به. ''وت تۆی خۆش ده
رم  من سه. نگ  توندی گرژ بوو، دواجار ئارام و بده ی به سته جه

و مردوو و  ئه. کرد ی نه ناسه  ھه ستم به م ھه ، به وه  پشه برده
. ماچم کرد. ودا دانیشتم بۆ تاوک له. سیمای سپی بووبوو

، کاتی  دەبت بۆیت؟ به:  وە ی سارد بووبووه که ازداره ن سته جه
، ماچکی ترم کرد، دوا ماچ و  وه ره  ده ی بچمه وه رله به.  ھاتووه

  وه  گۆرانییه کان به فریشته! وباش م، شه که  ئازیزه شازاده'': گوتم
  ".رن ت به و دوا ئارامگه ره به

و یاداشت و  به کۆتایی  یه م شوه  بهر یسه نتۆنیا فره ئه
کانی ژیانیانی   درژایی سی ساڵ ڕۆژه  به  دنت، که رییانه وه یاده

  بته وەک یاداشتگلک، دە) بت بۆیت؟ دە. ( تیا تۆمار کردووه
کی  ویستییه  داھنان و خۆشه تا و کۆتایی ژیانکی پ له ره سه
ھز و یادەوەریی بسرچووەکان و تنھاییکی ڕەھا و  به

  .  نگاری ره انی بهوزەک
  



 

  :    تبینی
   له١٩٣٢ سای  ر یسه رت فره نتۆنیا مارگه یدی ئه له

ندان کتبی  چه.  دایک بووه  لهئیرلندیژاد   نه کی به یه ماه بنه
 ورووپا ئهر ژیانی شاژن و پادشاکانی  سه بیۆگرافیی گرنگی له

ماری  و م شته ھنریکی ھه،  لۆدڤیکی چوارده  وانه نووسیون، له
 نتوانت ماری ئهی  رباره ی ده و کتبه  ئه٢٠٠٦سای . نتوانت ئه

،  ره  نووسه ی که وه  له  جگه م خانمه ئه.  فیلم کرته تی، ده نووسیویه
 - ١٩٨٨نوان سانی   له  وانه ، له بووه ندان چاالکیی تری ھه چه

  . دەبتریتانی بهی پن کلوبرۆکی  دا سه١٩٩٩
  
  
  
  
  
  
  

     : اوهرچ سه
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  ل شمشمکورەکی گوندەوە 
گتبۆ شانۆی گا  

  
 یکم شانۆکار و تنھا شانۆکاریش، ک پاداشتی داریۆ فۆ

 سبارەت بم سودی؛ ئکادیمیای نۆبی ئدەبی وەرگرتووە
 وەکو گاتگەکانی سدەکانی داریۆ فۆ: (پاداشتیش دەت

بۆ ناوەڕاست، سرکۆنی دەست دەکات و بھا دەگڕنتوە 
 تنھا ئکتر نیی، بکو داریۆ فۆ .)ئو شتانی، ک ببھا کراون

یا و شانۆنامنووس، ڕیژیسۆر، ونکش، نخشسازی سینۆگراف
نووسریش، ھمیش ل پرۆژەکانیدا، ھوی داوە شانۆیکی 

  .سراپاگیر نمایش بکات
، ک گوندکی بچووک ل سانگیانۆ ل ١٩٢٦ سای داریۆ فۆ

باوکی ل وستگی شمندەفر . ، لدایک بووەڤارسنزیک 
 منداڵ بووە، باوکی ل شونکی دیاریکراو فۆک . کاری کردووە

وە، لبر ئوە ناچار بووە، ب بردەوامی لگڵ جگیر نبو
ژیانیش لم . خزانکی ل نوان ئو گونداندا بگوزنوە

گونداندا، ھمان ستایل و جۆری بژوییان ھبووە و ل ھموو 
ئوەی ئم گوندانیشی ل . ڕوویکوە، لیکوە نزیک بوون



 

و، ک ئم گوندان توە، ئوە بوووە جیاکردئیتالیابشکانی تری 
 ب بووە و توانیویانندیان ھمکی میللیی دەوکولتوور

ئم کولتوور و دابونریت . شوەیکی تایبتی گشی پ بدەن
ب شوەیکی ڕاستوخۆ بسترابوونوە ب واقیعی ژیانی 

و بۆ نموون حیکایتخوان ھبووە، ک لنوان  ڕۆژانی خۆیانوە
دا گم گوندانکی ئوەیش ب وە، کاوەتڕاوە و چیرۆکیان گ

تواو لسر بنما کاریگریی گرۆتیسککان، ل نوان ئوەی 
 ،نتازیایوەی فو ئ وەی ڕاستئ ،یفسانوەی ئو ئ واقیع

ئم چیرۆکان ڕۆڵ و بھایکی گورەیان بۆ گشی . ڕۆنراوە
نیش ل ھموو بسرھاتکا.  ھبووەفۆستایل و ھونری 

 و ئاماژە با ستوە، زمانی جتدراونکی شانۆییدا گفۆرم
دەست بوون، ھاوکات ل یک کاتدا توانای گانی چندین ڕۆڵ و 

  .  ب خرایی ل ڕۆکوە بۆ ڕۆکی تر چوون، برجست دەبت
شمشمکورەکی  (فۆلم چند سای دواییدا یاداشتکانی 

 ب -کمی تمنم و چند ساکی تریشحوت سای ی–) گوند
، بر ل داریۆ فۆئم یاداشتانی .  بو کراونتوەسودیزمانی 

ھموو شتک سبارەت ب مرۆڤ و کش و ژینگ و 
کیش  هگوند: ئتمۆسفری ئو گوندەی، ک تیايدا لدایک بووە

 ، ک نزیکسانگیانۆل شارۆچکی ) الگۆ ماگیۆرە(دەکوت نزیک 
ئم ناوچان ب درژایی مژوو . وەسویسرال سنوورەکانی وتی 

 ک لندی ھنزرگگردا ھاتووە و جسگۆڕانکاريی زۆریان ب
خواوەندە درینکان بووە، ھاوکات ب مبندکی پیرۆزی 

  . حیکایتخوان و لبوک و گاتگەکانیش ئاماژەی بۆ کراوە
اژەمان بۆ کردووە، ، ک لوەوبر ئامداریۆ فۆباوکی 

کارمندی وستگی شمندەفری گوندەکیان بووە، بم وەک 
 ل یاداشتکانیدا باسی دەکات، گوندەکیان ھندە بچووک فۆ

بووە، ھمیش شمندەفرەکان، ک ب گوندەکدا تپڕیون، 



 

 ی گوندەکستگو کردووە و لن نم شوستیان بھ
ندان حیکایتخوان ھبوون، ک  ، چهلم گوندەدا. ڕانوەستاون

ی شانازی و سرنجی ھموو گوندەک بوون، زۆربی ئم  جگه
حیکایتخوانان لناو ئو کساندا بوون، ک کاری فووکری 
 ک بووە لیش جۆرمی تواوەیان کردووە، ئشووش

ئم . یان ل ناون)شمشمکورە(شووشسازی و نازناوی 
وە بۆ پیشکیان، ب شو کاریان کردووە و نازناوەیش دەگڕت

ەکانوە ئم ١٨٠٠ھر ل سرەتاکانی . ب ڕۆژیش نووستون
وە، وەک کسانی شارەزای ئورووپاشووشگران ل ھموو 

شووشسازی ھاتوونت ئم ناوچی و شووشیان 
توە، تکویان کردووە و دواجاریش فویان پیاکردووە  تواندووه
ئم حیکایتخوان شووشسازان .  جۆراوجۆر وەربگرنتا فۆرمی

 ب خۆیان دروستکردووە؛ چیرۆکیان یانزمانکی تایبت
چیرۆک و . گاوەتوە، گمیان کردووە و گۆرانییان گوتووە

چاالکییکانی ئم شووشسازان کاریگرییکی بھزیان بسر 
ا بیاری وە ھبووە، ھر ل ژر ھژموونی ئمانیشدداریۆ فۆ

  . داوە، ل پاشڕۆژدا ببت ئکتر
 برلوەی تمنی دە سای تواو بکات، لم فۆ

حیکایتخوانانیشوە فری ئوە بووە سمای دوو کسی بکات، 
کچ و کوڕەکان دوو : ک جۆرە چیرۆککی درینی لخۆ گرتووە

دوو بازیان داوە، بریککوتوون و جۆرە گمیکی ئاویان 
 و ل ڕوانگی جۆرە سرمقوالتکوە ئاشقی یکتر کردووە

 ھر ل تمنی چواردە سانوە، دەبت ب یکک لو فۆ. بوون
مردمندانی، ک ل گوندەکیاندا بو چیرۆکان بشداريی 

ی سرنجی گوندنشینکانمان، من  هزوو بووم جگ(کردووە 
رۆک و داستانان ھیچم ل نژاد و بنما ئنتیکییکی ئو چی

ندەزانی و وام دەزانی ئم ھمووی ل داھنانی خکی 



 

 لم یاداشتانیدا ب وردی باسی ئو تمنی فۆ). گوندەکمانن
دەکات، ک لو گوندەدا، چۆن ئزموونی سکس و سرکشی و 
خباتی ژرزەمینی و تنانت بکارھنانی ماددە ھۆشبرەکان، 

ئوەی ئو ل . شانۆکاریان دروست کردووەئوکی ھونرمند و 
ژیانی ڕۆژاندا فری دەبت و ئوەی ئو ل سروشتوە 
وەریدەگرت و ئو ئزموونی ئو لوەی فر دەبت، بنمایکی 

 ڕۆدەنت، بۆ نموون ل میالنۆبھز بۆ ژیانی دواتری ل شاری 
بتوانا ی مامۆستاکیوە، ک مژووناس و ئنترۆپۆلۆگکی  ڕگه

 لوێ ھونر و فۆ، ک میالنۆبووە و پۆفیسور بووە ل زانکۆی 
ی ئم  ھر ل ڕگه. ئرکیتکتور دەخونت، تیا قاڵ دەبتوە

مامۆستاییشوە ب داستان و ئفسان کالسیکی و درینکان 
 بشک ل یادەوەرییکانیشی بۆ کارەساتکانی فۆ. ئاشنا دەبت

م ترخان دەکات، ک ئو کات تمنی تنھا جنگی جیھانيی دووە
 کانی خۆی، بنمی ھاوتت و وەکو زۆربن دەبپانزە سا

لرەوە . ھۆی ئو جنگوە ناچار دەکرن واز ل قوتابخان بھنن
دا دەست پ دەکات، باوکی، ک فۆقۆناغکی نائارام ل ژیانی 

کار و لگڵ کسکی دژەفاشیزم بووە، دەبت کسکی برھست
لبر ئوەی . گرووپ چکدارەکاندا، وەک پارتیزانک کار دەکات

ل وستگی شمندەفریش کار دەکات، زۆر جار سربازە 
ی گیراوەکان، بتایبتی ئوانی لدەستی ئمریکی و ئینگلیز

ی شمندەفرەوە،  نازییکان ھھاتوون، ب نھنی ل ڕگه
 تنیفۆر جار زۆ. سویسرادەگ تدا دەبم کارانل 

ڕپیشاندەری ئو سربازان و ھندک ل سیاسی و 
  . سویسراپناھندەکانیش دەگینت سنوورەکانی 

 لسر شانۆ کۆمیدیا و تراجیدیا، ل یکیکی تایبتمندی فۆ
یدا تکو دەکات، ک ئکترەکانیشی چیرۆککانی ژیان و )فۆ(

ە خندەیکی پ ل خۆشی و ھندک مرۆڤ دەگنوە، جۆر



 

جاریش پ ل ژان و ئازار، بم ب فۆرمکی ئاسانی کاریگر 
) شمشمکورەکی گوند(ئم کتبیش . برجست دەکن

ونیکی برزی ئو مرۆڤی، ک ل گۆڕەپانی گوندەکیانوە 
گش دەکات و ھر لوشوە ئو گشت، برەو شانۆیکی 

  . دەست پ بکات) گاتگر(ی بسلیق
 ب وردی و چی ل دابونریتی گاتگەکانی چاخکانی فۆ

 دەکۆتوە، ئنجامکانی ئم کارەیشی ل سای ئیتالیاناوەڕاستی 
ی ل لدایک دەبت، ک گمیکی )میسترۆ بۆفۆ(دا دەقی ١٩٦٩

 فۆ. فۆکۆمیديی پ ل ڕاز و نیازە و یکک ل پرۆژە گورەکانی 
وەک منلۆژک ئم کارەی ب درژایی مژووی ھونری خۆی 
 ی زمانر زۆربس ردراویشتروەھا وەرگش کردووە، ھشکپ

  . جیھانییکان
 ھمیش ل کارەکانیدا مۆتیڤکی سیاسیی ھی و ھر ل فۆ

 ی کارەکانیدا، بۆ نموونزۆرب وە، لکانستی (شو خانمئ
 و ئمریکادژی ) ت تنکی خۆوخاشاکوەدەبوای فبدرای

، کارەکانی نمایش ئمریکی و چمکی ئیمپریالیزمی ڤتنامجنگی 
 و خزانکی نداوە فۆ تا ئستایش فیزەی ب ئمریکا. کردووە

ھاوکات برھمکانی تریشی بۆ . سردانی ئو وت بکن
 ت(نموونڕپی دایکم ڕانس دژی گیاکپ(، )ک مارە نادەین، ئ

ھموو دزەکان بۆ دزی (، )ترمک بۆ فرۆشتن(، )پارە نادەین
ھتد لسر بنما سیاسیی ڕەخنئامزەکان، دژ ب )... ناین

گندەی، سرمایداری، چوساندنوە و ل تراونینکی چپ و 
 دەربارەی دەستدارانیش فۆ. سیاستکی چپەوانوە ڕۆناوە

ە، ک ئوانی دەستیان بدەستوەی، ئوە دووپات دەکاتو
 فۆگل نین، ئگرنا ئو دەستیان ندەبوو، لم ڕوانگیوە، 

گشی ب فۆرم و میتودی کارەنی داوە، بۆ نموون ئو کۆمیدیا 
 کاری لسر دەکات، لنو خودی ڕەوش فۆڕەخنئامزەی 



 

نت، ک ب ئمیش مانای ئوە دەگی. شانۆییکوە گش دەکات
شوەیک ل شوەکان پابندە ب شانۆی داستانئامزەوە؛ لودا 
کارەکترەکان و کسایتییکان ڕەوتی نمایشک برەوپشوە 
نابن، بکو ڕەوشک، تکنیک و فۆرم شانۆییک دروست 

  . دەکات
 یادەوەرییکانی ب زمانکی زیندوو نووسیوە و ھموو فۆ

کراوەی برجستکراوە و ھموو الپڕەیکی کتبک شانۆیکی 
ونیکی زیندووی ئو ھونرمندەمان پشان دەدات، ک ھدی 

ەکانوە گورە دەبت، لنو چیرۆککانوە دت )من(ھدی لنو 
دەرەوە و ل سر شانۆکان برجستی تنگژە گورەکانی 

. ەکاتژیان، ب خندە و فۆرم گاتئامزەکان برجست د
 ک لکدیار یب وە وایکانیشی وەکو ئوەی یاداشتندنخو

  . نمایشکانیوە دانیشتبیت
 دەت باپیرەم، ک چیرۆککانی دەگایوە و دەبووە فۆ

ھتد ھر ل سرەتاوە ... فرۆشیارکی گرۆک، یان ماسیگرک
خاکی دەرەکی، شتکی ڕاگوزاری، وەک ئوەی شتکی ڕکوت 

 ت، ککار بب کوەی چیرۆکک بۆ دۆزیندەبووە ھۆی بیانووی
دەھنا، ک وا دەردەکوت ل دەرەوەی ویستی خۆیوە ھاتبت و 

دوای چندین . (یوە ڕادەکشرت نو چیرۆککانوە لو ڕگه
ساڵ ئوەم بۆ دەرکوت، ک ئم تکنیک و شوازە بۆ چوون نو 

اسایی بووە الی گانوەی چیرۆککانوە، تکنیککی ئ
 یکم وانیکی فۆئمیش بۆ ). دیالرتیئکترەکانی کۆمیدیای 

گورە و بسوود بووە، ھبژاردنی ئو بنمایی، ک فۆرمی 
سرەتای : چیرۆکک، خودی گانوەک دروست دەکات

ئم ھمان میکانیزم، ک . (چیرۆکک وەکو ڕکوت دەربکوت
انمدا بکاری دەھنم، ڕەوشک بدۆزیتوە، من تا ئستا ل نمایشک

بیانووک بۆ ئوەی لگڵ بینران بکوم گفتوگۆوە، بر لوەی 



 

ئمیش جۆرە گمیک، بۆ . ڕووناکيی ناو ھۆک بکوژنرتوە
ئوەی بینران پلکشی ناو نمایشک بکیت، ئمانیش بۆ 

نران و ئوەی، ک ب تواوی دیواری چوارەم ل نوان بی
  ).تختی شانۆدا الببرت

 ھمیش سردانی ئم شانۆی بووک و شانۆی گرۆک
 بینرکی بردەوامی ئم نمایشان بووە و فۆ. گوندەیان کردووە

توە، ل  دواتر سرلنوێ بۆ قوتابییانی پۆلکیانی نمایش کردووه
کاتی نمایشکدا گۆڕانکاريی ل چیرۆککان و شوازی 

 فۆ. ردنکدا کردووە و ب جۆرکی تر بۆی گاونتوەپشکشک
ئامادەکارییکی وردی لم چیرۆکاندا کردووە و لگڵ 
ئتمۆسفری پۆل و ژینگی قوتابخاندا گونجاندویتی و بم 

خکی . (شوەییش یکم بینری شانۆیی ل خۆی کۆدەکاتوە
 بکات، ک و نمایششداريی ئت و ببگر ت لشی گوشکتۆ پ

کانرەتای پرنسیپم و سکیت، یوە، فۆ). دەکدووپاتی دەکات 
 ژ لت چتوانش دەکات و نشکپ کوەی نمایشئ ک
 ک بران شتت، یان بینران وەربگرستی بینئامادەبوون و ھ
ئامادەبوونی خۆیان ب نمایشک نبخشن و بشدارییکی 

ن، ل ئنجامی ئو ھست خۆش ڕاستقینی نمایشک، بۆ نموو
و پکنینی بینرانوە بو دەبتوە، نکن، ئوە ھیچ مانایکی 
 ل مرۆڤ، ک ر،  چونککتئ وە ببیت بیتوە بکبیر ل تیا نیی
بینراندا خۆی دەبینتوە، ڕیتم، وەزن و ئاوازت پ دەبخشت و 

  . ینران ڕادەگرتلنگری نوان ئکتر، نمایش، ھۆی شانۆ و ب
 لم ڕووەوە، باسی فربوون، خوندن و بوانامی ھونر فۆ

دەکات و ئوە ڕوون دەکاتوە، ک مرۆڤ ب بوانامی ھونری 
من خۆم ل قوتابخان یان ھیچ . (نابت ب ئکتر و ڕیژیسۆر

... جۆرە ئکادیمیایک نمخوندووە، جگ ل ئکادیمیای ھونر
ھندک لوان بب ئوەی ... ستام ھبوونبم زۆر مامۆ



 

من لو بوایدام ئم سبارەت بوە نیی، ک بخونیت، . زانیبتم
 ل کبتوانیت پیش یوەوە ھیوەنديی بکو زیاتر پب

ی توانوە ل مامۆستایکدا  مامۆستایکوە ھمژیت، ل ڕگه
دزینی قوتابی دەگات پیشکی، نک خوفرکردن، بکو 

 لم ڕووەوە ئو پرسیارە دەکات، فۆ). زانیارییکان و ھمژیني
 و پرسیارەییش ئموە؟ ئتری نواندن دەوتری ھونچۆن وان

 ل یاداشتگلکیدا دەیوت وەمی بداتوە؟ بۆ کسکی وەک فۆ
، ک ل دەرەوەی قوتابخانکانوە فری ھونری نواندن و فۆ

ە دەکات، ک وەک ھموو پیشیکی تر، ڕیژی بووە، باسی ئو
ی شونپھگرتنکی ورد  مامۆستایش ل ھوی ئوەدای، ل ڕگه

ئگر مرۆڤ . و چەوە پردە ل ڕووی نھنییکانوە ھبمات
لوەدا سرکوتوو بت، ئو شتان بکات ب ھيی خۆی، ئوە 

ھونری من بڕاستی . (شتکی باش، ئگر نا ھیچت بۆ ناکرت
نواندنم ماشیوەتوە و ل گوێ ڕووبارەکانوە دەستم ب گانوە 

زۆر ب ئاسانی یکم وانکانم لووە، بب ئوەی . کردووە
چیرۆکبژەکانی  شمشمکورە . ھستی پ بکم، وەرگرت

 خۆدا بگرم و بئارام بم و ددان ب میشھ ر کردم، کوەیان فئ
  ). ت پ دەکن، کراوە بمڕووی ئوانی تازە دەس
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  ل برھم بوکراوەکانی نووسر

  
ــۆینوە -١ ــدا، لک ــۆر و پراکتیک ــوان تی نــدوتیژی ل شــانۆی تون
١٩٨٨  
ۆی کوردییـــــدا، گوتـــــاری ئزمـــــوونگری ل ڕەوتـــــی شـــــان-٢

  ١٩٩٥لکۆینوە 
ــــارت و -٣ ــــوان ڕاینھ نری و ســــۆناتای تارمــــایی لســــتریندب

  ، دەزگای سردەم، چاپی کوردستان٢٠٠١بریماندا، لکۆینوە، 
ــــارت و -٤ ــــوان ڕاینھ نری و ســــۆناتای تارمــــایی لســــتریندب

  ، چاپی سود٢٠٠١بریماندا، 
ــدا، ل-٥ ــروک ل شــانۆی ھــاوچرخی جیھانی ــتر ب کــۆینوە، پی
  ، دەزگای سردەم، چاپی کوردستان٢٠٠٣
ــدا، لکــۆینوە، -٦ ــروک ل شــانۆی ھــاوچرخی جیھانی ــتر ب پی
  ، چاپی سود٢٠٠٤
شــانۆی ســودی، ھوــست و تــوانین ل ڕەوتــی شــانۆی -٧

  ٢٠٠٦سودی ل سرەتاوە تا ئمۆ، لکۆینوە، دەزگای ئاراس، 
ـــگ، شـــانۆنام، نوو-٨ ـــ دەن ـــۆرن، مۆســـیقای ب ســـینی الش ن

وەرگان ل سودییوە، دەزگای ئاراس، زنجیرەی شانۆی بیـانی، 
٢٠٠٧  
ـــۆرن، -٩ ـــگ، شـــانۆنام، نووســـینی الش ن ـــ دەن مۆســـیقای ب

  ٢٠٠٧وەرگان ل سودییوە، چاپی سود، 
ھارۆد پینتر، ژیان و شانۆ، لکۆینوە، ل بوکراوەکانی -١٠

  ٢٠٠٩ گۆڤاری شانۆی تیپی شانۆی ساالر،
شــانۆی ســودی، لکــۆینوە، ل بوکراوەکــانی گۆڤــاری -١١
  ٢٠١٠شانۆ، 
  ٢٠١٠ل کالسیکوە بۆ مۆدرن، لکۆینوە، ڕەنج، -١٢



 

١٣- انـی لنباری، وەرگریک ئۆدنووسینی ئ ،چین، شانۆنام
  ٢٠١٠سودییوە، دەزگای ئاراس، زنجیرەی شانۆی بیانی، 

ینی الش نـۆرن، وەرگـان س شانۆنام، نووس. ترمیناڵ-١٤
  ٢٠١١ل سودییوە، دەزگای ئاراس، زنجیرەی شانۆی بیانی، 

دەزگـای . پانتایی بۆش و دەروازەیک بۆ شـانۆیکی جـودا-١٥
  ٢٠١٣سردەم، 

ـــدەرەتان و -١٦ ـــی ب ـــانی مرۆڤک ئاوگوســـت ســـتریندبرگ، ژی
دەزگـای سـردەم، . نووسرکی ڕچشکن، بیۆگرافیا و ڕاڤکردن

٢٠١٤  
دەزگــــای رۆشــــنبیری جمــــال . پڕیــــنوە ب مرزەکانــــدا-١٧

  ٢٠١٤عیرفان، 
ژان ژینیــی ئفــسان و واقیــع، دەزگــای رۆشــنبیری جمــال -١٨

 ٢٠١٥عیرفان، 
تیۆرەکــانی دەرھنــانی شــانۆیی، دەزگــای چــاپ و پخــشی -١٩

 ٢٠١٥سردەم، 
 ھارۆــد پینــتر، شــانۆیکی سیاســیی و گمی دەســت، -٢٠

ردەم، دەزگای چاپ و پ٢٠١٥خشی س 
  

  :ب سودی
ڕەوش و داھنـــان، لکـــۆینوەی شـــانۆ، دەزگـــای کاـــسۆن، -١
٢٠٠٨  
  ٢٠٠٦ژیانکی تر، شیعر، دەزگای پیونیار، -٢
دوو کلۆ بفر، چیرۆکی مندان، وەرگان ل کوردییوە بۆ -٣

  ٢٠٠١.   سودی
  

  


