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دووەم ئەزموون

لەمڕۆی گۆڕەپانی نووسین و كتێبی كوردیدا كتێب گەلێكی زۆر چاپ دەكرێن و رۆژانە كتێب 
دەكەوێتە نێو كتێبخانەی كوردی، بەاڵم چ جۆرە كتێبێك؟

راستە زۆرن ئەو دەزگاو ناوەندانەی ئەركی چاپكردنی كتێبیان گرتۆتە ئەستۆ، وەلێ  كام لەو 
دەزگایانە بەشێكی تایبەتی تەرخانكردووە بۆ چاپكردنی كتێبی شانۆیی، بێگومان وەاڵمی ئەو 
پرسیارە بریتی دەبێ لەوەی كە بڵێین بەشێكی زۆر كەم لەو دەزگایانە ئەو بەشەیان هەیەو كاری بۆ 
دەكەن، بۆیە ئێمە لە بەڕێوەبەرایەتی هونەری شانۆی هەولێر بە ئەركی خۆمانی دەزانین بەشێك لەو 
ئەركە بگرینە ئەستۆو سااڵنە چەند كتێبێكی شانۆیی چاپ بكەین و بۆ ئەو كارەش فێستیڤاڵی 
نێودەوڵەتی هەولێر بۆ شانۆمان كردۆتە كانیاوێك و سااڵنە لەگەڵ شەپۆڵەكانی فێستیڤاڵ چەند 

كتێبێك دێنێتە سەر رووی زەوی.
وا  دەوڵەمەندكردنی كتێبخانەی شانۆیی كوردی،  زیاتر  بۆ  بەردەوامەكانمان  لەدرێژەی هەوڵە 
ئەمساڵیش لە ئەزموونی دووەممانداو بە ئامانجی زیاتر خزمەتكردنی ئەم كتێبخانەیە، كۆمەڵێك 

كتێبی شانۆیی چاپ دەكەین.
پارساڵ لەبۆتەی یەكەم فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی هەولێر بۆ شانۆ كۆمەڵێك كتێبی شانۆییمان 
چاپكردو لە فێستیڤاڵەكە دابەشكراو دواتر بۆ زۆرێك لە قوتابیان و خوێندكارانی پەیمانگاكان 
رەوانە كراو بەڵێنیشماندا كە بەردەوام بین لەسەر ئەم جۆرە كاركردنەو لەپاڵ سازكردنی فێستیڤاڵ و 
نمایشكردنی شانۆ نامانەوێ  نووسین و نووسەرانی بواری شانۆ لەبیر بكەین، هەر بۆیە دیسانەوە 

كۆمەڵێك كتێبی تر چاپ دەكەین، كە ئەوەی بەردەستتان یەكێكە لەو كتێبانە.
ئەمساڵ جیاوازتر لەپار، حەوت كتێبی شانۆیی چاپ دەكەین، كە چوار لەو كتێبانە دەقی شانۆیی 
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و كتێبێكیان فەرهەنگی شانۆیی و دوو كتێبی تریش لێكۆڵینەوەن، مەبەست لەو قسەیە ئەوەیە كە 
ئەمساڵ هەوڵماندا جیاوازتر كاربكەین.

ئەوەی گرنگە بیڵێین سااڵنە هەوڵی بەردەوام دەدەین بۆ ئەوەی هاوشانی كارە شانۆییەكانمان و 
سازكردنی فێستیڤاڵ و بۆنە شانۆییەكان چەندان كتێبی شانۆیی بخەینە نێو كتێبخانەی كوردی و 
برەو بە قەڵەمە خۆماڵییەكان بدەین و لەپاڵ بەرهەمە وەرگێڕدراوەكان قەڵەمە خۆماڵی و بەرهەمە 

خۆماڵییەكان پەرە پێ بدەین.

هیوا سوعاد 
سەرۆكی فێستیڤاڵ
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دەسپێك
مەعریفەی شانۆیی ئێمە لەحەفتاكانی سەدەی بیستەم دەست پێدەكات، بەاڵم ئەو مەعریفەیە لە ئاستی 
تیۆریەوە بۆ دەیەی هەشتاكان دەگەڕێتەوە، ئەو دەمەی ئامادەبوونی نمایشی شانۆیی حەفتاكان لەو 
دەیەی داهاتوودا دەچێتە سیاقی خۆڕۆشنبیركردنی شانۆكار لەڕێگەی تێگەیشتن لەشێوازە جیاوازەكانی 
شانۆو ناسینی دەرهێنەرو تیۆریستەكان ئەگەر بەشێوەیەكی هەژارانەش بێت، دیارە هەموو ئەمانەش 
لەڕێگەی ڕۆشنبیریی عەرەبیەوە بووە، ئەوەش وایكردووە زۆرجار ناسینمان بۆ شێوازێكی دەرهێنان 
لەڕێگەی شانۆكارێكی عەرەبەوە بێت، نەك لەڕێگەی خوێندنەوەی ئەزموونی دەرهێنەرە جیهانییەكان.

دیدگای نووسەرێك بۆ شانۆیەك كۆمەڵێك ناوی بەرزكردۆتەوە و هاوچەرخانیتری بەرەو نزمبوونەوە 
بردووە، ئەوە وای كردووە خەونی شانۆیەكی بااڵ لە تێگەیشتن لەو ناوانە ببینرێن، بەهۆی ئەوەی  
عێراقی هەشتاكان بە كوردستانیشەوە زیندانێكی گەورە بووە، بۆیە ڕۆشنبیرییەكی الواز ئێمەی 
بەمەداری بازنەیەكدا سووڕاندۆتەوە، تا وای لێهاتووە چەقی بازنەكە لێمان بۆتە سەنتەری شانۆ.

رووی دووەمی میتۆد بوونی نەبووە، ئێمە تەنها ئەو ڕووەی میتۆدمان دیوە كە بانگەشەی 
الیەنكاری كردووە، ڕەخنەكانی ون بوونە، بەشێكی گەورەی دەگەڕێتەوە بۆ ون بوونی چاووگە 
سەرەكییەكە، نەمانزانیوە لەكوێوە تیۆر هاتووە، هەر ئەوەندەمان زانیوە لەعەقڵی متبوونی ئێمە بۆتە 
گوتار، هەڵگری گوتارەكە وەك داهێنەر دەركەوتووە، بەبێ  ئەوەی توانای پرسیار لە گوتاری 

داهێنەر ئامادەبوونی هەبێت، گوتار وەك یەكەیەكی كۆنكرێتی بۆ نمایشی شانۆیی خوڵقاوە.
بەدوای ڕاپەڕینی بەهاری نەوەت و یەك ئەو زیندانەی كە عێراقە دیوارەكانی دەڕووخێت، ئەوە وا 
دەكات هەموو بۆ شورا داخراوەكانی ئەو زیندانە بگرین، ئەو ڕابردووە بەسەردەمی زێڕین ناو بەرن، 
ئەوەش ترسی شانۆكاری كوردە لە ئازادی، چونكە ئەو دەمەی لەسەردەمی دەسەاڵتی جەبەڕووتی 
بەعسدا شانۆكاری كورد بە وەهمی گەڕان بەدوای كوردبوون شانۆ نوقمی گوتاری ئایدیۆلۆژی 
دەكات لە ئازادیدا دەبێت بەدوای پرسیاری شانۆبوون بگەڕێت شوناسی كوردبوون بگۆڕێت بۆ 

شوناسی شانۆبوون و ئامادەبوونی ئەوی شانۆكار لە شانۆدا.



10

پلەی سفری شانۆ

كە ڕاپەڕین دێت چیتر دنیای ئێمە داخراو نابێت، مەعریفەی شانۆییمان بەسەر كولتوورو زمانی 
جیاواز دەكرێتەوە، ئەوە وا دەكات سێنتەری ئەو شانۆیە لە ئامادەبوونی سەنتەری گوتار بەرەو 
ڕووی هەڵوەشاندەوەی سێنتەری گوتار بڕوات، لەالیەكدا بوونی ئەو سەرچاوەو پڕۆژە جیاوازانەی 
شانۆ كە لە كەناڵە جیاوازەكانی شانۆ پێمان دەگات چ لەڕووی ماڵپەڕە شانۆییەكانەوە، یا پڕۆژە 
وەرگێڕانەكانی لەزمانی یەكەمەوە دەكرێن بە كوردی لە نموونەی زنجیرەی شانۆی بیانی دەزگای 

ئاراس.
دەكات  وا  یوتوب  وێب سایتی  و  لەڕێگەی دی ڤی دی  بینین  لەالیەكیتریشدا مەعریفەی 
بەرهەمی ئەو دەرهێنەرانە ببینین كە پێشتر تەنیا ناوەكانیانمان بیستبوو هەندێكجاریش وێنەیەكی 
ڕەش و سپی نمایشەكانیان لە رۆژنامەو گۆڤارەكان ئەبینی، ئەو دەمەی بەرهەمەكان ئەبینین 
تووشی جۆرە شۆكێك ئەبین بەڕاستی مرۆڤ تووشی سەرسووڕمان ئەبێت كە كارەكان لە ئاستی 
ناوەكاندا نین، ئەو نائومێدییە سەرەتای گومانێكی شانۆییە بۆ لەدایكبوونی پرسیاری كەشفنەكراو 
لە مەعریفەی شانۆییمان، بۆ ئەوەش سەرەتا پێویستمان بەوە ئەبێت گفتوگۆ لەبارەی چەمك و 
زاراوەكانی ئەو ئەزموونانە بكەین، بەدوای ئەوەش بەتەنیا ئەزموونی خۆرئاوایی بە سەنتەر سەیر 
نەكەین و ئەزموونی كوردیش لە پەراوێزدا ببینین، بەواتای هەوڵ بدەین ئەو دوو جۆرە ئەزموونە 
بگەیەنینەوە بەیەك، بۆیە لەو پرۆژەیەدا هەوڵ ئەدەین سەرەتایەك بۆ ئەو پەیوەندیە دروست بكەین، 
كە بەدوو ئاراستە ئیش ئەكەین و هەردوو ئاراستەكە لەپرۆژەیەك بەناوی )پلەی سفری شانۆ( 
كۆ دەكەینەوە كە لەڕووی ناونانەوە ئاماژەیە بۆ نووسینێكی ڕۆالن بارت بەناوی )پلەی سفری 
نووسین( بەاڵم مەبەستی سەرەكی ئێمە لەو ناونانە گەڕانەوەیە بۆ سەر ڕەگو ڕیشە سەرەكییەكانی 
تیۆر هەر لەبەر ئەوەش سەرەتا لەسەر چوار ئەزموونی جیاواز دەوەستین ئەزموونی هەریەكە لە 
)ئارتۆ و گرۆتۆفسكی و باڕبا و سوزوكی( ئەو چوار ئەزموونە ناو دەبەین بە كولتوور شانۆیە، 

ئەو ناو بردنە گەڕانەوەیە بۆ شانۆبوون بۆ شوناسی ڕاستەقینەی شانۆ.
بەتایبەت كە لەسەر ئەزموونی سوزوكی دەوەستین وەك شانۆكارێكی خۆرهەاڵتی لە خۆرئاوا لەسەر 
چەمكی كولتوور ئەو باسە بەرەو پرسیاری ترمان دەبات ئەویش ئەزموونی تاراوگەیە  تاراوگە چی 
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بە شانۆكاری كورد دەبەخشێت ئەزموونی ئێمە لەو بوارەدا چییە بۆ ئەوەش لەسەر سێ  ئەزموونی 
كوردی دەوەستین، تاوەكو لە ئاستی گوتارە شانۆییەكەمان و مەعریفەی شانۆییمانە بگەڕێنینەوە 
بۆ چەمكی شانۆبوون و پرسیاری شوناسی شانۆی ئێمە چییە و ئامادەبوونی شانۆكار لەبەردەم 
شوناسدا چ ڕەهەند و دەاللەتێكی هەیە، هەڵبەت ئەوەش دەرگا لە پرۆژەی تیۆریی و ئەزموونی 

پراكتیكی جیاواز دەكاتەوە. 

2012-7-13
كەركوك
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بەشی یەكەم
كولتوور شانۆیە
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وەستانی گوتاری دۆگما لەنمایشی شانۆییدا پەیوەست بوو بەوەستانی گوتاری شانۆ خۆی، 
بەهۆی ئەوەی ئەو گوتارە سیستمێكی سەپێنراوی سەپاندبووە سەر شانۆ، ئەویش وتراوی نێو 
تێكست بوو، شانۆ لەسەر بنەمای تێكست بنیات ئەنرا نەوەك لەسەر گوتارە شانۆییەكە وەك 

هونەر.
شانۆكارانی ئەزموونكار ویستوویانە لەناو پڕۆسەی شانۆدا بیر بكەنەوە نەوەك بیركردنەوە بخەنە 
دەرەوەی شانۆ و بیركردنەوە ببردرێتە ناو ئەدەبەوە، بۆیە ئەو بیركردنەوەیەش نمایشی لەساتەوەختی 
مەشق بەرهەم دەهێناو تواناكانی شانۆ لەتوانای ئەكتەر دەردەكەوێت، ئەوەش بنیاتنانی ئەزموونی 

شانۆیی جیاوازە، ئەزموونگەلێك توانی شانۆی جیاواز بێنێتە كایەوە.
بەتایبەت بەدوای ئەوەی چیتر كولتووری خۆرئاوایی وەك سەنتەری كولتووری شانۆیی سەیر 
نەكراو ڕوو كرایە كولتووری خۆرهەاڵت، ئەو ڕووكردنە ئەو كولتوورەی لە پەراوێزدابوو توانی گوتارە 
شانۆییەكە گۆڕانی بەسەردا بێت و ئەزموونە شانۆییەكانیش لە گوتاری هاودژەوە شانۆ بنیات 
بنێن، بەتایبەت بەدوای ئەوەی ئارتۆ بنەما تیۆرییەكانی نووسیەوە، وەك پرۆژەیەكی ناتەواو مایەوە 
تا دەركەوتنی گرۆتۆفسكی، كە ئەو شانۆیەی وەك تیۆر بەجێ  نەهێشت بەڵكو تەرجەمەی كردە 
ناو ڕووبەری نمایش، كە دواتر پیتەر بروك گوزارەی شانۆی فرە كولتووریی هێنایە نێوەندەكەوە، كە 
ئەوەش تەواو قووڵبوونەوە بوو لەناو كولتوورە جیاوازەكان بۆ شانۆ، كە نمایشەكانیشی بردە ناو ئەو 

كولتوورانەو هەر لەوێش بەرهەمی هێنان وەك »ئۆرگاست، مهابهارتا«.
قسەكردن لە ئەزموونەكانی بروك پێویستی بە پرۆژەی سەربەخۆ و تایبەت هەیە كە دەكرێ  بۆ 
دەرفەت و پرۆژەیەكی سەربەخۆ هەڵبگیرێت، بۆیە ئەوەی ئێمە لێرەدا لەسەری دەوەستین چوار 
پرۆژەو ئەزموونی تایبەتە كە سەرەتا بە ئارتۆ دەست پێدەكەین و ناوی دەبەین بە فەیلەسووفی 

شانۆ، ئەویش بەهۆی ئامادەبوونی بنەما فەلسەفییەكانی ئەم شانۆیە.
دواتر دێینە سەر گرۆتۆفسكی وەك شانۆیەكی جیاواز كە هەمیشە بەدوای خاسیەتە كەشف 
نەكراوەكان گەڕاوە هەر ئەوەش وای كردووە ناوی بەرین بە گرۆتۆفسكی دژی گرۆتۆفسكی، 
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هەڵبەت یەكێك لە هاوكارەكانی یۆژینیۆ باڕبا بووە كە ئەویش وەك بابەتێكی سەربەخۆ كە تایبەت 
بە ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆیی و پەیوەندیی كولتوور لەبارەی توێژینەوە دەكەین.

كۆتایی ئەو بەشە بە شانۆكاری ژاپۆنی تاداشی سوزوكی تەواو دەكەین بەتایبەت لەسەر هەردوو چەمكی 
كولتوورو جەستە كە سوزوكی تێكستێكی تیۆریی لەو بارەیە هەیەو ناوی ناوە كولتوور جەستەیە.

هەموو ئەوانەش وایان كردووە ناویان بەرینەوە بە كولتوور شانۆیە.. بۆچی كولتوور شانۆیە؟ 
ئەوە پرسیارێكە لەناونیشانی ئەو بەشە ڕووبەرووی دەبینەوە، بەاڵم ئەو دەمەی دەبینین كولتوور 
گوتارێكی سەرەكی ناو شانۆی ئەزموونگەریە، لەوێدا شانۆكاری ئەزموونكار كولتوور سەرلەنوێ  
دەخوێنێتەوەو لەیەكەو داڕشتەی ناتەباو نوێ  دەیخوێنێتەوە لەوەدا ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە كولتوور 
شانۆیە، ئەگەرچی ئەو دەستەواژە دەشێت پسپۆڕانی بواری كۆمەڵناسی بێتاقەت بكات بەوەی 
كولتوور شانۆ نییە.. بەڵكو شانۆ كولتوورە، بەو پێیەی شانۆ وەك بەشێك لە كولتوور سەیر دەكرێت، 
بەاڵم ئەو دەمەی ئێمە كولتوور بە شانۆ ناو دەبەین مەبەستمان ئاوێتەبوونی كولتوورە لە شانۆدا كە 
ماناكانی لەناو شانۆ بەرجەستە دەبێت بەوەی چۆن كۆمەڵناسان هەموو زەمەنەكانی ناو یادەوەری 
و هەنووكەو داهاتوو بە فەرهەنگ و كەلەپورو زمان و جلوبەرگ و ئەدەب و هونەر بە كولتوور ناو 
دەبەن، بۆ ئێمەش ئەو حاڵەتە هاودژ دەبێتەوە بەوەی هەموو ئەوانە كە دەبنەوە كولتوور، كولتووریش 

دەبێتەوە بە شانۆ بۆیە ناوی دەبەین بە كولتوور شانۆیە.   
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ئاڕتۆ فەیلەسوفی شانۆ
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تێگەیشتنی ئاڕتۆ بۆ شانۆ بەتەنیا خەونێك نەبوو بۆ شانۆیەك كە ئەو دەیویست بێتە دی، بەڵكو 
ئەو خەونە الی ئەو یۆتۆپیایەك بوو نەهاتبووە دی، بۆیە باوەڕی وابوو شانۆ تا ئێستا لە دایك 
نەبووە، چونكە واسەیری شانۆی دەكرد كە دەبێ  توانای مرۆڤ بیهێنێتە دی، نەك فرمانی 
یەزدان بێت بەسەر مرۆڤ، هەر بۆیە ئەو شانۆیەی كە ئاڕتۆ بەدوای دەگەڕا زیاتر شانۆیەك 
بوو لە نموونەی مرۆڤی بااڵی نیتچەوە نزیك بوو، ئەوەش وای كرد شانۆی ئەزموونگەری بە 
تێگەیشتنێكی تردا بڕوات، بەوەی گەر هەر ئیزافەیەك لە شانۆدا ئەزموون بێت، ئاڕتۆ هات ئەو 

تێگەیشتنەی بەتەواوی هاودژ كردەوە، ئەوەش لەڕێگەی كوشتنی یەزدان لە شانۆدا. 
بەو كوشتنە توانی هێز بۆ مرۆڤ بگەڕێنێتەوە، چیتر شانۆ الی ئەو بریتی نەبوو لە هێزی 
ئاسمان بەسەر مرۆڤ، بەڵكو دیدی غەیبانی لە شانۆدا تێكشكاند، لەڕێگەی كۆتایی هێنان 
بە دەسەاڵتی وشە، وشە نەیهێشتووە شانۆ مومارەسەی ئازاد بوونی خۆی بكات، وشە سەرەنجام 
شانۆی كۆتی ناو یاسای پەرستگا كۆنەكان كردبوو، گەڕانەوەی ئیرادە بۆ مرۆڤ لەڕاستیدا ئازاد 
بوونی مرۆڤ بوو لە یاساكانی پەرستگا ئایینییەكان، تێگەیشتنی ئاڕتۆ بۆ شانۆ ڕەخنەگرتن 
بوو لە شانۆی تازەگەری، ئەو ڕەخنەگرتنە بووە هۆی لەدایكبوونی ڕێرەو و ئاراستەی جیاوازی 
ئەزموونكاری بۆ شانۆ، بۆیە شانۆ بۆ ئەو لەدایكبوونی هونەرێكە كە پێشتر ئامادەبوونی نەبووە، 
ئەوە مێژووی ڕاستەقینەی شانۆی ئەزموونگەریە، ئەزموونێك لە پێناو شانۆ خۆیدا، بەواتای ئەوە 
ئیزافە بەخشین نییە بە شانۆ، بەڵكو خوڵقاندنی شانۆیە، چونكە ئەوەی ڕێگر بوو لەبەردەم بوونی 
شانۆ، ئەوە بە تەنیا وشە و حیكایەتەكانی نەبوو، كە دەبوونە مایەی پێكەنین و خەوبردنەوەی 
بینەران بەرامبەریان، بەڵكو ئەو دیدەی بڕوای وابوو شانۆ دەیەوێ  لەو ڕێگەیەوە السایی ژیان 
بكاتەوە.. ئەوەیان گرفتی سەرەكی بوو، ئاڕتۆ نەك تەنیا شانۆی بە السایی كردنەوەی ژیان ناو 

نەبردەوە، بەڵكو چەمكی ژیانی بۆ خۆی بەالسایی كردنەوە سەیر كرد.
كاتێ  شانۆ السایی ژیان نەكاتەوە، بەهۆی ئەوەی ژیان خۆی السایی كاری بێت، ئەو ساتە 
پەیوەندی نێوان ئەكتەر و بینەریش بە تەواوی گۆڕانی بەسەردا دێت، ئەو گۆڕانەش لەسەر 
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ئاستی پەیوەندی ئەو دووانە بە تەنیا نامێنێتەوە، بەڵكو پەیوەستە بە لێدان لە سێنتەری ڕابردوو بۆ 
پێكهاتەی نمایش، كە شانۆ لە دەقەوە سەرچاوەی دەگرت، لەو ڕێگەیەوەش زمانی شانۆ زمانی 
تێكستی ئەدەبی بوو، ئاڕتۆ لە )مانیفێستی یەكەمی( شانۆكەیدا ئەو سێنتەرەی بە تەواوی 
هەڵوەشاندۆتەوە بەهۆی ئەوەی »كۆتایی بە دوورخستنەوەی شانۆ لە دەق و ئامادەكردنەوەی 
جۆرێك لە زمانێكی نایاب، كە بزاوت بكات لەنێوان جووڵە و فیكر« )البيان االول/ انطوان ارطو، 
نظرية المسرح الحديث، تقديم و تحرير: اريك بينتلي، ترجمة: يوسف عبد المسيح ثروت، دار الشؤون 

)بغداد( الطبعة الثانيية 1986، ص47(    
لێرەوە لەوە دەگەین كە ئاڕتۆ ویستوویەتی شانۆ زمانێكی تایبەت بە خۆی هەبێت، زمانی مەشق 
و گەڕانی شانۆكار بێت نەك زمانی تێكستی ئەدەبی، بۆ ئەوەش بڕوای وایە »هەموو نووسەرە 
شانۆییە گەورەكان لە دەرەوەی شانۆدا بیریان كردۆتەوە« )شانۆی توند و تیژی لەنێوان تیئۆر و 

پراكتیكدا/ دانا رەئوف، ئەمینداریەتی  گشتی ڕۆشنبیری و الوان، 1988، ال40( 
بەواتای ئاڕتۆ بڕوای وایە نووسەرانی شانۆ نەیانتوانیوە لەناو پڕۆسەی شانۆ كەسێكی بیركەرەوە 
بن، ئەوەش بۆتە هۆی كوشتنی شانۆ، بۆیە شانۆ بەالیەوە پێویستە خاوەنی زمانێك بێت پرسیار و 
گومانی خۆی هەبێت، بەیەكداچوونێكی شانۆیی بێت لەنێوان فیكر و جووڵەدا، ئەوەش چارەسەرێكی 
جیاوازی شانۆیە لە ئەدەب، بەوەی شیعری لە دایەلۆگەوە گۆڕی بۆ پانتایی، شیعری پانتایی 
بە واتای شیعریەتی شوێن لەڕێگەی سیستمی ڕێكخەری نێو ماتریالەكان و جەستەی ئەكتەر، 

ئەوەش لە دایكبوونی زمانی بینین بوو.
زمانێك لە هەناوی پانتایی دێتە بوون، نەك لەناو دەمی ئەكتەر، ئەوەش زمانێك بوو كە شانۆی 
یەكسان دەكردەوە بە میتافیزیكیا، چونكە دەیویست لە شانۆدا میتافیزیكیا بنیات بنێت، ئەوە 
میتافیزیكیای ڕاستەقینە بوو كە بریتی بوو لە میتافیزیكیای وشە و گوزارشت، بەاڵم نەك بەو 
مانایەی كە ئینتیمای تەواو بۆ چەمكی ڕاستەقینە بكات، بەڵكو ئەو میتافیزیكایە دەكەوتە ناو 
هەڕەشەی ڕەخنەی توندەوە، ئەوەش بەالی ئاڕتۆ دژایەتی بۆچوونەكانی نەبوو، هێندەی پێی وابوو 

تەنیا ئەوانە بۆیان هەیە ڕەخنە لە میتافیزیكیا بگرن، كە بڕوایان بە ئایینە.
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شاعیریەتی شوێن بەهۆی ئەوەی لە خەونەوە لەدایك دەبێت، بۆیە شانۆكەی زیاتر وابەستە كرد بە 
خەونەوە، خەون پێویستی بە دیدێكی تەئویلكاریانەیە بۆ میتافیزیكیا، بۆ پاراستنی بەشێك لەو 

ڕەهەندە میتافیزیكیەی خەون. 
هەموو ئەمانە بەرەنجامی هاتنە دی پەیوەندییەكی نوێیە لەنێوان بینەر و شانۆ، دیارە كاریگەری 
ئەو شانۆیە لەسەر بینەر هەوڵێكە بۆ پاكژكردنەوەی ڕۆحی ئەو بینەرە لەڕێگەی سرووتەوە، 
شانۆ بۆ بینەر بەو تاعونە ناو دەبات كە دەتەقێتەوە، پڕۆسەی تەقاندنەوەی تاعون.. پڕۆسەیەكی 
پاكژبوونەوەی ڕۆحی هەریەكە لە ئەكتەر و بینەرە بۆ مرۆڤێكی جیاواز، ئەو مرۆڤەی الی 

فەیلەسوفی ئەڵمانی فریدریك نیتچە بە )مرۆڤی بااڵ( دەیناسین.
ئاڕتۆ ئەو مرۆڤە لە خودی خۆی دەگوازێتەوە بۆ ئێمەی ئەكتەر و بینەر، بەمانای خۆی ناكاتەوە 
بە سێنتەر، بەڵكو ئەو دژی بە سێنتەر كردنە، ئەو بە دژكردنەوە وای كردووە دوالیزمی )ئاڕتۆ/ 
شانۆ( بێنێتە كایەوە، ئەو بەدوالیزم ناوبردنە جیاوازە لەو هاوكێشەیەی كە )جان لۆی باڕۆ( شانۆی 
ئاڕتۆ دەگۆڕێتە سەر )مرۆڤ/ شانۆ( چونكە ئاڕتۆ سێنتەر دەداتەوە شانۆ، شانۆش ژەهرێك 
دەدات بە ئاڕتۆ كە ژەهر خواردنێكی )سوكرات(یە بۆ ئەبەد نەمری پێ  دەبەخشێت، ئەو نەمرییە 
بە سێنتەر كردنەوە نییە، بەڵكو بنیاتی گوتاری ئەزموونگەریە بۆ شانۆیەكی فەلسەفی.. چونكە 
سەرەڕای فەلسەفی، بەاڵم دوالیزمەكە ناتوانێت هەریەكە لەو دووانە لەناو ئەویتر بتوێنێتەوە، 
بەهۆی ئەوەی »چیرۆكی ئاڕتۆ و هونەری شانۆ هەمان چیرۆكی سیزیف و بەردەكەیەتی« 
)ئانتوانین ئاڕتۆ و شانۆی توند و تیژی/ جەالل ستاری، وەرگێڕانی )پێشڕەو حوسێن( زنجیرەی 

كتێبی گیرفانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، 2002/ ال13(
ئەگەر سیزیف لەدوا لووتكە بەردەكەی غلۆر بێتەوە، ئەوا پڕۆسەی غلۆر بوونەوە الی ئاڕتۆ، 
بەتەنیا هەوڵدانێكی سەرلەنوێ  نییە، بەڵكو پڕۆسەیەكە دەبێتەوە خاڵی پشكنین و وەرچەرخان، 
ئەوەش گومانی شانۆیە لە وەستان و گەڕانێكی ئەزموونكارییانەی بۆ دوای خۆی بنیاتنا، 
كە وەك دەروازەیەك بۆ جیهانی نەزانراوو گەڕان بەدوای شتە ئاشكرا نەكراوەكان بڕوات، چونكە 
ئاڕتۆ بەتەنیا خۆی وەك سیزیفێك دەرناخات، بەڵكو ئەو دوای گەشتە سەرسوڕهێنەرەكەی بۆ 
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واڵتی مەكسیك كە پێی وابوو ئەوێ  سەرەتای گەشتە كولتووریەكەیەتی لە شانۆدا، چونكە 
لەو گەشتەیدا زۆر تێگەیشتنی بۆ شانۆ گۆڕا تەنانەت چتر خەونی بەرەو كولتووری ژاپۆنیش 
هەنگاو نەنا، هەر بۆیە سیناریۆیەكی نووسی بەناوی )تااڵنكردنی مەكسیك( ئەو كارەی بووە 
هۆی ئەوەی بەشێكی تر لەدیدی ڕاستەقینەی ئەو بۆ شانۆكەی ڕوون بكاتەوە، چونكە ئەوەتە 
لە بیرۆكەی ئەو پڕۆژەیەدا ئاماژە بۆ دۆخی بەر لە تەكنەلۆژیا دەكرێت كە ڕۆح تیایدا كوژراوە، 
هەر لەسەرەتاوە ئازاد بوونی ڕۆح دەبینین، لەڕێگەی ئەشكەوتی كۆنی مرۆڤ و ئامادە بوونی 
الدێ  )بۆ سیناریۆی ئەو ئەزموونە بگەڕێوە بۆ: نظرية المسرح الحديث/اريك بنتلي، ترجمة: يوسف 

عبدالمسيح ثروت،دار الشؤون الثقافية بغداد، الطبعة الثانيية 1986، ص68-62(   
هەستی دەكرد بەوەی توانیویەتی پەی بەو نهێنییە بەرێت بۆیە خۆی وەك پێغەمبەرێك لە شانۆدا 
دەبینی، دوای گەڕانەوەی گەشتەكەی لە مەكسیك كتێبێك دەنووسێت، خۆی وەك پێغەمبەر ناو 
دەبات، بۆ ئەوەش لە پەیوەندی خودا و مەسیح قسە دەكات، دەیەوێ  خۆی بە مەسیح ناو بەرێت، 

بەاڵم مەسیحێك دوور لەمانا ئایینییەكەی. 
لەوەشدا دیسان تێبینی ئەوە دەكەینەوە كە نزیكییەكی زۆر هەیە لەنێوان ئاڕتۆ و نیتچە، بۆیە 
ئەوە لەڕاستیدا بیرۆكەی كوشتنی یەزدانی نیتچەیە، كە مرۆڤ شوێنی دەگرێتەوە، ئاڕتۆ 
خۆی بەو پێغەمبەرە ناو دەبات، بەاڵم خۆ پێغەمبەرێكی ئایینی نییە، بەڵكو پەیامهێنێكی 
نوێی شانۆیە، ئامادەیی خۆی نیشان دەدات بەوەی وەكو مەسیح جەستەی خۆی بكاتە قوربانی 
ئەوانیتر، وێناكردنی ئەو كاراكتەرە بۆخود، بەتەنیا پێشنیاری وێنەی یاخیەكی شانۆیی نییە، 
بەڵكو وێناكردنێكە ناوزەد دەكرێت بەالدان لە سیستمی كۆمەاڵیەتی، ئەو الدانەش سزاكەی بە 
توندكردنی لە شێتخانە كۆتایی دێت، نۆساڵ ژیان بردنە سەری لە شێتخانە ئاڕتۆی دڵنیاكرد 
لەوەی كۆمەڵگای مۆدێرنیتی كۆمەڵگایەكە دژی داهێنەران، چونكە پایەكانی مۆدێرنیتی 

لەسەر سڕینەوەی ئەویتر درووست بووە. 
بۆیە زۆر سەیر وێنەی ئەشكەنجەدانی خۆی لەنامەیەكدا بۆ بیكاسۆ دەنووسێت«بەرێوەبەرایەتی 
پۆلیسی نەخۆشخانە دەروونییەكانی فەرەنساش دەستیان لە ئازاردانم هەڵنەگرت، تەمەنم پەنجا 
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بردەسەر، ئەمە سەرباری  لە گرتووخانەدا  پێنج ساڵی تەمەنم  ساڵە، دانیشتووی )ئیڤەری(م 
بەدخۆراكی و برسییەتی و لە بەركردنی كراسی تایبەت بە شێت، ماوەی پێنچ مانگیش بەردەوام 
لە ڕێی ترشی )حامز(ی سەنادیر و سیانۆری پۆتاسیۆم ژەهراوی دەكرام، پاشان دوو ساڵی دروست 
لە )ڕۆدز( لە كارەبا دەدرام، نزیكەی پەنجا جار لە هۆش خۆم چووم، پشتیشم دووجار بە چەقۆ 
پێكراوە، هەروەهاشوێنەواری ئەو كوتەكە ئاسنینەی پێوە ماوە كە لە ساڵی 1937 لە شاری دبلن 
لێیاندام و بڕبڕەی پشتیان دوو لەت كردم، دەمەوێ  بڵێم لەم بارودۆخەدا پەلكێشكردنی جەستەی 

خۆم ئاسان نییە« )لە ئاڕتۆ وە بۆ بیكاسۆ.. شانۆكار ژمارە 3(. 
ئەوە لەكاتێكدا دوا ساڵەكانی تەمەنی وای لێ  دێت، ترس لەو ئەشكەنجەیە بگۆڕێت بۆ بێدەنگی، 
ئاڕتۆ هەست بە زەبروزەنگی كۆمەڵگا دەكات، بۆیە خۆكوشتن بەالیەوە پڕۆسەیەك نییە خود پێی 
هەڵبستێت، بەڵكو ئەوە كۆمەڵگایە وادەكات خۆكوشتن بێتە پێشەوە، ئەو كە لە كۆتایی ڕۆژەكانی 
تەمەنیدا دەگاتە ئەوەی ڤان كوخ بە برای ڕاستەقینەی خۆی بزانێت، ئەوەش لەو باوەڕەوە هات 
كە »ڤان كوخ خۆی نەكوشت، بەڵكو كۆمەڵگا كوشتی، شێت نەبوو، بەڵكو كۆمەڵ شێتی كرد، 
كۆمەڵگا بەزەیی بەو  كەسانەدا نایەتەوە كە بەجێی دەهێڵن و ڕەتی دەكەنەوە و بەجۆرێك سزایان 
دەدات كە دووچاری گۆشەگیری دەبن و بەڕاستی شێت دەبن و دواجاریش بەویستی خۆیان 
دەمرن« ) ئانتوانین ئاڕتۆ و شانۆی توندوتیژی/ جەالل ستاری، وەرگێڕانی )پێشڕەو حوسێن(، 

زنجیرەی كتێبی گیرفانی دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم، 2002/ ال70(  
ئاڕتۆ ئەگەر بەدوای  مردنی ڕۆڵی كاریگەر و مەزنی لە نەخشەی شانۆی ئەزموونگەری 
دەربكەوێت، بەوەی بووە زەمینەیەكی تیۆری بۆ ئەزموونەكانی دوای خۆی، بەاڵم ئاڕتۆ لەڕێگەی 

تیۆرەكانییەوە توانی زانستێكی شانۆیی نوێ  بێنێتە كایەوە كە )ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆ ( بوو. 
ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆ خوڵقاندنی تیۆر و میتۆدێكی جیاوازی كاركردنە، گەڕانە لەناو ڕووبەرێكی 
ئاشكرا نەكراو، نووسینەوەی شانۆیە لەناو میتۆدێكی زانستی، ئەوە بەریەككەوتنی نێوان شانۆ و 
زانستە. زانستێكی مرۆیی لەناو شانۆدا وا دەكات ڕوانینێكی هاودژ بەرهەم بێنێت كە هەڵگری 
پرسیاری فەلسەفی بێت، پرسیار لە شێوەی وتراوی نێو زمان خۆی بەرهەم ناهێنێت، بەڵكو 
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پرسیار بەرەنجامی گەڕانەوەیە بۆ ناو سرووتی خێڵە بەراییەكان، ئارتۆ یەكەم بنەما تیۆرییەكانی 
تیا خوڵقاند، بۆیە شانۆكەی بە شانۆیەكی ڕەخنەیی لە دژی شانۆی تازەگەری دەركەوت، ئەوە 
سەرەتایەك بوو بۆ دەركەوتنی شانۆیەك بە دژی تازەگەری، بە واتایەكیتر ئەوە لەدایكبوونی 

شانۆی پاش تازەگەری بوو. 
گەر تازەگەری دەیویست لەڕێگەی دایەلۆگەوە خۆی بەرەو پێش بەرێت و تەكنەلۆژیا هۆكاری 
سەركەوتنی بێت، ئارتۆ هات شانۆی گەڕاندەوە بۆ سرووتی خێڵ و كۆمەڵگاكان، بەتایبەت بۆ 
سرووتی كۆمەڵگا خۆرهەاڵتییەكان، هەر بەوەندەش نەوەستا بگەڕێتەوە بۆ ناو ڕابردوو، بەڵكو 
تاڕادەیەكی زۆر خۆرئاوای بەجێهێشت و سرووتە خۆرهەاڵتییەكانی كرد بە گۆڕەپانی ئەزموونی 
شانۆیی، ئەو كاتانەی بەرەو كولتووری خۆرئاواش بگەڕابایەوە، بۆ ڕابردوویەكی كۆن دەگەڕایەوە، 
ڕابردوویەك كە هێشتا تازەگەری سیما و خەسڵەتە كولتووریەكانی لێ  نەسەندبۆوە، بەاڵم بەهۆی 
ئەوەی تازەگەری خۆرئاوایی كەمتر توانیبووی كاریگەری بەسەر خۆرهەاڵت بەجێبێلێت، بۆیە زیاتر 
بەرەو كولتووری خۆرهەاڵتی گەڕاوەتەوە، گەڕانەوە بۆ كولتووری خۆرهەاڵت خوڵقاندن و بنیاتنانی 
ڕووبەرێكی نوێ  و جیاوازی ئەزموونی شانۆیی بووە، ئەزموونێك كە بە شانۆی توندوتیژی ناوی 
دەركرد، كە مەبەستی توندوتیژی نواندن نییە بۆ جەستە، بەڵكو بڕوای وایە كە ئەو شانۆیە ژیانە، 
بۆ ئەوەش دەڵێت«هونەر الساییكردنەوەی ژیان نییە، بەڵكو ژیان بۆخۆی الساییكردنەوەیە« )الكتابة 

واالختالف/ جاك دريدا، ترجمة )كاظم جهاد( دار توبقال للنشر، الطبعة االولى 1988، ص78(
بۆیە ئەو ژیانە نوێیەی لەڕێگەی توند و تیژیەوە بنیات دەنرێت  ئەوە دنیای هاتنەدی تیایدا  سرووت 
پرۆسەی پاكبوونەوەی رۆحی تیا ئەنجام دەدات، بەهۆی ئەوەی شانۆی توندوتیژی ڕەهەندێكی 
فراوانی بۆ مرۆڤە، ئەوە وای كردووە ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆی تیا بێتە بوون، ئەنترۆپۆلۆژیا لە 
توێژینەوە لە بارەی مرۆڤەوە پەڕیەوە بۆ گەڕانی مرۆڤ لە نێوان ژیان و مردن، ئەو ژیانەش بریتییە 
لە مرۆڤ، ئەو مرۆڤەی كە توانای خوڵقاندنی شانۆی هەیە، ئەوەش مانای وا نییە كە مرۆڤ 
لە شانۆدا السایی ژیان دەكاتەوە، وەك خۆی ئاماژە بۆ السایی كردنەوەی ژیان خۆی دەكات، بۆیە 
شانۆ بۆ خۆی بریتییە لە ژیان، بەاڵم ژیانێك بە تەواوی جیاوازە لە ژیانی شانۆی كالسیكی، كە 
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لەسەر بنەما ئەرستۆییەكان هونەر بە الساییكردنەوەی ژیان سەیر دەكرا، ئارتۆ بەهەموو شێوەیەك 
ڕەفزی ئەوە دەكاتەوە، بەهۆی ئەوەی ژیان هەمیشە لەناو الساییكردنەوە نوقمە، بۆیە شانۆ بۆ ئارتۆ 
پرسیاركردن و داڕشتنەوەی تەواوی مانا باوەكانە بۆ تێگەیشتنی بەرایی لە شانۆ، لە دایكبوونی 
پڕۆسەی خوڵقاندن و هاتنە ئارای پڕۆسەی جیاواز بوونە، كە داوای ئەوە دەكات شانۆ لە دەق دوور 
بخرێتەوە، ئەو دوورخستنەوەیە چەمكی موقەددەس لە دەق دەسڕێتەوە، سڕینەوە هەڵوەشاندنەوەی 
دەسەاڵتی گوتاری دەقە، كاتێ  ئەو گوتارە ئامادەبوونی نەما دەكەوێتە نێو پڕۆسەی جووڵە و فیكر، 
ئەوە بیرۆكەی سەرەكی ئەزموونی ئارتۆ بوو، بنیاتنانی زمانێكی نوێی شانۆیە، زمان سنوری 
وشە دەبڕێت، لە پانتایی بنیات دەنرێتەوە، بارگاویكردنی زمانی مرۆڤی سەرەتاییە بۆ زمانێكی 
شانۆیی، بەاڵم بارگاویكردن لەناو سیستمی دەاللی لەڕێگەی پەیوەندی كردن بە پانتایی و بە 
ماتریالە بینراوەكانەوە دەخوڵقێنرێت. ئەوەش بە مەبەستی پڕۆسەی كەشفكردن و داڕشتنەوەی زمان و 
ئیستاتیكا بوو، چونكە دەیویست لەڕێگەی خوڵقاندنەوەی زمانی مرۆڤی سەرەتاییەوە لە كایەیەكی  
جوانكاریەوە بەرەو كایەیەكی كولتووری هەنگاو بنێت. )مۆنیك بوری لە توێژینەوەكەیدا لە بارەی 
شانۆی ئارتۆ و گەڕانەوە بەرەو ڕەگ و ڕیشەی   شانۆكەی، ئاماژە بۆ ئەوە دەكات كە شانۆی 
ئارتۆ لە شانۆوە بەرەو ئەنترۆپۆلۆژیاوە ڕۆیشتووە، كە ئەوەش دەتگەیەنێتە ئەو بۆچوونەی كە كولتوور 

بەڕادەیەك ئامادەبوونی هەیە تاوەكو شانۆ لە ئیستاتیكاوە بەرەو كایەكی كولتووری دەبردرێت( 
ئەنترۆپۆلۆژیا پەیوەندی نێوان شانۆ و هۆڵ بە تەنیا ناگۆڕێتە سەر پڕۆسەیەكی هاوبەشی 
نمایش، بەڵكو ئەو پڕۆسەیە ئامادەبوونی پەیوەندی ئەنترۆپۆلۆژی نێوان ئەكتەر و بینەرە لەسەر 
بنەمای ئاشكرا كردن لەنێو سرووتدا، بەوەی هەریەك لە ئەكتەر و بینەر بەدوای ئاشكراكردنی 
خۆی دەگەڕێت، بە تایبەت بۆ ئەكتەر كە بەشدارێكی ڕاستەوخۆی ناو سرووتە، بینەریش لەناو 
ئەو سرووتەدا بەتەنیا بە دوای ئاشكرابوونی خودی خۆی ناگەڕێت، هێندەی مەبەستی گەیشتنە 
بە میتا ئاشكرا بوون، بۆ ئەوەی جیهانێكی تر بۆ بوونی خۆی بدۆزێتەوە، ئەوەش ئەو تاعونەیە 
كە ئارتۆ وەك ستراتیژی شانۆكەی لەو پەیوەندییە ئەنترۆپۆلۆژیە بەرهەمی دێنێت، چونكە بینەر 
بەدوای پاكبوونەوەی لەو تاعونە، كە ڕزگار بوون لەو تاعونە كاری شانۆیە، بەدوای ڕزگار بوونی 
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بینەر دەیەوێت لە بوونی میتافیزیكی خۆی دەرچێت و بوونێكی نوێ  بدۆزێتەوە، ئەوەش زیاتر لە 
بیرۆكەی )مرۆڤی بااڵ(ی نیتچە نزیكمان دەكاتەوە.

ئەو نزیك بوونەوەیە بە تەنیا گریمانەیەكی نێو تێگەیشتنی ئێمە نییە، كە شیاوی گومان كردنی 
كاریگەرییە  ئەو  ڕووەوە  لەزۆر  چونكە  فەلسەفیشە،  تێگەیشتنێكی  بەڵكو  بێت،  ڕووكەشانە 
فەلسەفیەی نیتچە بەسەر تێڕوانینی شانۆیی ئارتۆ دەركەوتووە، ئەگەر تازەگەری پایەكانی 
خۆی لەسەر عەقڵ دامەزراند و نیتچەش بە یەكەم ڕەخنەگر لە تازەگەری دەركەوتبێت، بەوەی 
چۆن پرۆژە گومان كارییەكەی دیكارت »من بیر دەكەمەوە، كەواتە هەم« بە بنەمای تازەگەری 
خۆرئاوایی دادەنرێت، ئەوەی عەقڵ خاوەنی بێت تازەگەرییە و ئەوەی تازەگەریش بێت بەرهەمی 
عەقڵە، ئاواش ڕەخنەی نیتچە لە عەقاڵنییەتی خۆرئاوایی بە سەرەتای ڕەخنەگرتن لە تازەگەری 
دادەنرێت. وەك چۆن ئەوەش الی ئارتۆ دەیبینین كە كاركردن و پرۆژە ئەزموونكارییەكەی یەكەم 
لە  یەكە  بە مانای هەر  تازەگەری شانۆیی،  لەدژی  پراكتیكی شانۆیە  و  تیۆری  ڕەخنەی 
ئارتۆ و نیتچە بە خاوەنی بنەما تیۆرییەكانی ڕەخنەگرتن لە تازەگەری دادەنرێن، ئەو بنەمایە 
وای كردووە ئارتۆ زۆر كاریگەری نیتچەی بەسەرەوە بێت، بەهۆی ئەوەی )مرۆڤی بااڵ(ی 
نیتچە چەمكێكە لەپشت تێگەیشتنە ئەزموونكارییەكەی وەستاوە، ئەوەیان چۆن؟ ئەگەر ئارتۆ لە 
شانۆكەیدا لەڕێگەی سرووتەوە مەبەستی تەقاندنەوەی ئەو تاعونەی ناخی ئەكتەر و بینەر بێت، 
بینەر لەو پرۆسەی پاكبوونەوەیە بەدوای بوونێكیتر بگەڕێت بۆ خۆی، ئەو بوونە خەون بینینە بە 
جەستەیەكی بەرهەم نەهاتوو گەڕانە بەدوای بوونێكی نوێ  كە نیتچە ناوی ناوە مرۆڤی بااڵ، ئەو 
مرۆڤە الی هەردووكیان پەیوەستە بە مردنی میتافیزیكیاوە، دیارە ئەو مردنە كە نیتچە خستیەڕوو 
چەمكێكی فراوانی هەیە تەنیا وابەستە نییە بە مردنی یەزدان بەڵكو »مردنی ئەوانەشە كە 
پەیوەست و پاشكۆی ئەو بوونەن، بۆیە ئەوە مەسیح نییە بە تەنیا دەمرێ ، بەڵكو كڵێسا و مرۆڤیش 
بەشدارن لەو مردنە، بە مردنی مرۆڤ پێشنیاری مرۆڤی بااڵی خستەڕوو، چونكە عەقڵ ئەو 
پەرستگایە بوو كە لە هەڵوەشاندنەوەی دەبێت ڕەخنەگرتن لە عەقڵ ببێ  بە پەرستگای نوێ  كە 
ئەو قەدەر و پێشهاتانەی پەرستگا كۆنەكان دەیانبردەوە ئاسمان، ئەوا لە هاتنی مرۆڤی بااڵ، ئەو 
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مرۆڤە بۆخۆی دەبێ  چارەنووس و قەدەری خۆی دیاری بكات« )رەخنەگرتن لە مۆدێرنیتی/ 
نیهاد جامی، سەنتەری ڕوناكبیری هەتاو، )لێكۆلینەوەی   فەلسەفی( ژمارە)14( كوردستان 

2006، الپەڕە 95(.
دەروازەی  ئەوەش  وەك چۆن  یەزدانەوە،  مردنی  بە  وابەستەیە  نیتچە  فیكری  دەروازەی  بەاڵم 
شانۆكەی ئارتۆیە بەهۆی ئەوەی »شانۆی توندوتیژی یەزدانی لە شانۆ كردۆتە دەرەوە« )الكتابة 
واالختالف/ جاك دريدا، ترجمة )كاظم جهاد( دار توبقال للنشر، الطبعة االولى 1988، ص 79(
لەالی ئارتۆ پاككردنەوەی شانۆ لە میتافیزیكیا سەرەتای ڕاستەقینەی لە دایكبوونی شانۆیە، ئەو 
پێكگەیشتنەی نێوان نیتچە و ئارتۆ بەرەنجامی ئیشكردنەوەیە لەسەر چەمك و بنەمای تیۆری، 
ئەگەر الی جیل دۆلۆزی ناسراو بە فەیلەسوفی نەوەی نیتچە پرسیاری فەلسەفە چییە؟ بریتی 
بێت لە فەلسەفە خوڵقاندنەوەی چەمكە، ئەوا دەبێت بڵێین چەمكە نیتچەییەكان سەرلەنوێ  لەناو 
شانۆ بە مانا و دەاللەتی نوێ  دەخوێنرێنەوە، ئەگەرچی چەمكەكان لە ڕووی پرۆسەی ناونانیش 

گۆڕانیان بەسەردا بێت، بەاڵم لە كرۆكدا چەمكی نیتچەیین.
بۆیە چەمكی )توندوتیژی( ئارتۆ نە بەتەنیا شانۆیەكی خاڵیە لە تێگەیشتنی فەلسەفی و 
نە چەمكێكی فكری و ئەنترۆپۆلۆژی ڕووتە، بەڵكو ئەو چەمكە زیاتر لە چەمكی )هێز(ی 
نیتچەوە نزیكە، كە هێز مەعریفە بەرهەم دێنێت، كە الی میشێل فۆكۆ چەمكی هێز دەگۆڕێت 
بە دەسەاڵت، ئەوە دەسەاڵتە مەعریفە بەرهەم دێنێت، بەاڵم ئەو مەعریفەیە الی ئارتۆ چۆن بەرهەم 
دێت؟ ئارتۆ لەسەر چەمكی مەعریفە ناوەستێت هێندەی ئەوە توندوتیژیە شانۆ بنیات دەنێت، 
بەمانای مەعریفەكە شانۆیە، بۆیە ئەو كاتەی دەڵێت نە شانۆ بوونی هەیە و نە سەما ئەوە بۆ 
نەبوونی ئەو توندوتیژیە دەگەڕێتەوە، لێرەدا نەبوونی شانۆو بوونی لە ڕێگەی توند و تیژییەوە 
ئەو بوونە وابەستەیە بە مەعریفە )شانۆ(وە. ئامادەبوونی فرە جەستەیی لەناو سرووتدا وێنەیەكی 
ئەنترۆپۆلۆژیە، لە شانۆدا وەزیفەكەی لەڕێگەی فرە جەستەیی ئەكتەر لەناو سرووت دەردەكەوێت، 
لەو سرووتەدا جەستە بە تەنیا نوێنەرایەتی ڕەگەزەكەی خۆی ناكات، هێندەی جەستەیەكە هەڵگری 
هەردوو ڕەگەزەكەیە، جەستە.. جەستەیەكی نێرە مووكە، جەستەیەكە لەناو زەمەنی غەیبانیدا دەژی، 
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سنوورێكی نییە بۆ دنیای حەرام، جەستە لەناو سرووت جەستەیەكی حەرامكراو نییە، جەستەیەكە 
لەڕێگەی جوولە كردن خۆی ئازاد دەكات »دەتوانێت بەرەنگاری ترس بێتەوە، لەگەڵ غەیبانییەت 
بچێتەوە ناو پەیوەندییەوە«)ارتو والبحث عن ينابيع المسرح/ مونيك بورى، ترجمة )عبدالمجيد 

)www.nizwa.com شكير( مجلة نزوى، من موقع
ئەوەش بە مەبەستی گەیشتنە بە ڕەگ و ڕیشە كولتوورییەكان، كە دەبێتە كەناڵی نێوان حەقیقەت 
و پێچەوانەكەی، بۆیە ئەو جەستەیە سنووری ڕەگەزی خۆی بەجێ  هێشتووە، ئەنترۆپۆلۆژیا لەو 
ڕێگەیەوە پرسیارەكانی خۆی لە بارەی جەستەی مرۆیی دەگوازێتەوە بۆ پرسیار لە جەستەی 
ئەكتەر، جەستەی ئەكتەر دەبێت بە جەستەی كولتووری، جەستەیەكە هەڵگری تەواوی ئەو 
كە  دەستدرا  لە  ڕۆژەوە  لەو  )فكر  دەڵێت  ئەفاڵتون  وەك  نییە،  نووسراو  كولتوورەیە »كولتوور 
یەكەم وشەی نووسرایەوە( ئەگەر نووسیمان، مانای فیكر قەدەغە دەكەین لە جوولە كردن لەناو 
فۆڕمەكان، بەو پێیەی هەناسەدانێكی فراوانە« )المسرح و االلهة/ انطوان ارطو، ترجمة )سعيد 

كريمي( فكر و نقد،  العدد34(
شانۆ بۆ ئارتۆ هەمان وەزیفەی هەیە، شانۆ بەالیەوە نووسراو نییە و وەك كولتوور دەخوڵقێنرێت. 
پڕۆسەی خوڵقاندن لەناو ریتوالدا ساتەوەختی ئامادەبوونی جەستەیە لە زەمەنی غەیبانی و دابڕانییەتی 
لە زەمەنی دەرەوەی سرووت، ئەوەش ئیشكردنەوەیەتی لەسەر چەمكی سرووت، خوڵقاندنی پەیوەندی 
جەستەكان بە یەكتریەوە، لە جەستەی تاكەوە بۆ جەستەی كۆ، لە جەستەی كۆوە بۆ جەستەی 
تاك، لە جەستەی نێرەوە بۆ جەستەی مێ ، لە جەستەی مێینەشەوە بۆ جەستەی نێر، هەموو ئەو 
پەیوەندییە جەستەییانە ئامادەبوونی گوتاری ئەنترۆپۆلۆژی شانۆیە لەناو چەمكی سرووت لە 
رێگەی جەستەی ئەكتەرەوە چڕ دەكرێنەوە، مانای جیاواز و نوێ  دەبەخشن، مانایەك پەیوەستە بە 
شانۆ وەك پرۆسەیەكی ئیبداعی و زانستی، ئەوەش گۆڕینی شانۆیە لە نووسینەوە بۆ خوڵقاندن. 
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گرۆتۆفسكی دژی گرۆتۆفسكی
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هەوڵێكی بەراییە بۆ خوێندنەوەی چەمك و تێگەیشتنە ئەزموونكارییەكانی گرۆتۆفسكی، لەسەر 
ئەزموونی میتا شانۆ، ئەوەش پڕۆسەی لەدایكبوونی ئەودیوی ماناكانی شانۆیە، تەنانەت بەدژی 
هەموو ئەو بنەمایانەش دەوەستێتەوە كە بیەوێ  بیكات بە یاسای نەگۆڕ، هەر بۆیە دەمانەوێ  
ناو  بچینە  دەروازەیەوە  لەم  ئەوەی  بۆ  بكەین،  لە )گرۆتۆفسكی دژی گرۆتۆفسكی(  قسە 
دیدی ئەزموونكاری ئەو داهێنەرە و لەسەر ئاستە جیاوازەكانی ئەزموونەكانی گفتوگۆو پرسیار 

بخوڵقێنین.
و  خوڵقاندنەوەی چەمك  بەڵكو  نییە،  میتۆدێك  دەنگی  هاتنە  بەتەنیا  ڕەخنەیی  خوێندنەوەی 
پرسیاركردنە لەناو واتاو ماناكانی نێو میتۆد، ئێمە هەمیشە وا ڕاهاتووین لە ئاستی میتۆدی بیریارە 
شانۆییەكان ستایشكار بین، ئەوە ستایشە نایەڵێت ئەزموونكار بین، چونكە توانای خوێندنەوە تیایدا 
سنووری زمان تێناپەڕێنێت، لەگەڵ ئەوەی خوێندنەوە سڕینەوە نییە، هێندەی ئیشكردنەوەیەكی 
نوێیە، پرسیاركردنەوەیە لەناو میتۆد، ئەوە پرۆژەیەكی گومانكاریە لەپێناو گەڕان بەدوای نهێنییەكی 
ئاشكرانەكراو، پرۆسەیەكە بەدوای خوڵقاندنی جیاوازی تێگەیشتن دەگەڕێت، جیاوازی تێگەیشتن 
لە گرۆتۆفسكی نەك وەك میتۆدێكی جێگیر و وەستاو كە مەبەستی ئەو نەبووە، بەهۆی گەڕانی 
ئەزموونكاری بەردەوامی، بەڵكو گرۆتۆفسكی بۆخۆی دژی ئەو گرۆتۆفسكیە وەستاوە، ئەوەش 
بەرەنجامی كەشف كردنی پەیوەندیەكانییەتی لە شانۆدا، بەتایبەت پەیوەندی نێوان )شانۆ و كولتوور( 
و )شانۆ و فەلسەفە( و )شانۆ و بینەر( ئەگەرچی ئەو پەیوەندییانە پێویستیان بە گفتوگۆی قووڵ 
هەیە، بەاڵم خاڵی سەرەكی ئەزموونكاریەتی گەڕانەوەی سەرچاوەیە بۆ ئەكتەر، بەواتای ئەو كاتێ  
بەرەو جەستەی ئەكتەر دەگەڕێتەوە، مانای وایە دەیەوێ  سەرجەم پەیوەندییەكان جەستە بەرهەمی 

بێنێت، ئەوە سەرەتایەكی نوێ  بوو بۆ شانۆی ئەزموونگەری، كە جەستە زمانی شانۆ بێت.

چونكە توانای لەدایكبوونی ئەو پرۆسەیەی هەبوو، ئەو پرۆسەیە پەیوەندی نێوان شانۆ و فەلسەفەی 
لە شانۆ گۆڕی بۆ شانۆی فەلسەفی، چونكە ئەگەر شانۆ تا ساتەوەختی ئیشكردنی ئارتۆ 
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گوزارشت كردن بووبێت لە فەلسەفەی شانۆ، كە لە ڕاستیدا فەلسەفەی ئەدەبی شانۆ بووە، ئارتۆ 
ئەدەبی تیا گۆڕی بۆ شانۆ خۆی، ئەوەش ڕێگایەكی درێژی لەكۆڵ گرۆتۆفسكی كردەوە، بۆ 
ئەوەی بتوانێ  شانۆ لەڕێگەی زمانی ڕاستەقینەی خۆیەوە، دوور لە گریمانەی نووسراوی نووسەر 

و پێكهاتە شێوەكارییەكان، شانۆی لەڕێگەی جەستەوە بردە نێو فەلسەفە.
بەوەش شانۆكەی بوو بە شانۆیەكی فەلسەفی، ئەوە بانگەشەیەكی هەڕەمەكی و ڕواڵەتخوازانە 
نییە، بەڵكو بەرەنجامی ئیشكردنی بوو، لەنێو چەندین زانستی وەكو )ئەنترۆپۆلۆژیای كولتووری، 
سیمیۆلۆژیا، سایكۆلۆژیا، فۆنۆلۆژی( بەاڵم بەهۆی فراوانی ئەو زانستانە لە ئیشكردنی شانۆیی 
ناتوانین لەنێو ڕەهەندێكی دەست نیشان كراو تەماشایان بكەین، نەك هەر بۆ ئەزموونكارێكیتر، 
بەڵكو بۆ خودی گرۆتۆفسكی خۆشی، چونكە هەریەك لەو زانستانە بەمەبەستی نمایش كردنیان 
بەدوای شانۆیەكی  زانستی شانۆ  بوو،  زانستی شانۆ  بنیاتنانی  هێندەی  لەناو شانۆ،  نەبوو 
فەلسەفی هاتە بوون، ئەوە سەرباری ئەو جیاوازییانەی كە كێشەیەكی دیالەكتیكی ئەزموونگەرییە 

لەبارەی ئەو ئەزموونەوە.
ئەزموونی گرۆتۆفسكی پرۆسەی دژە شانۆیە، بەواتای ئەزموونگەری بەالیەوە دژایەتی كردنی 
تەواوی ئەو هەواڵنەیە كە باس لە تازەگەری دەكەن، چونكە تازەگەرییەكی تەكنەلۆژیە، وەك چۆن 
ئەدەب و تەكنەلۆژیا ئاوێتەی یەكتر دەبن و شوناسی تازەگەر بەو شانۆیە دەبەخشن، ئەوە ئەگەر 
شوناسی تازەگەری بووبێت لە شانۆدا، كە برێخت و بسكاتور زیاتر بەرهەمهێنەری بوون، ئەوە 
گرۆتۆفسكی لەڕێگەی تواناكانی ئەكتەر كۆتایی بە پرۆژەی تازەگەری هێنا، ئەوەش سەرەتایەكی 
تر  بوو بۆ شانۆی پاش تازەگەری، بەدوای ئەوەی ئارتۆ بنەمای تیۆریی بۆ ئەو شانۆیە هێنایە 
كایەوە، گرۆتۆفسكی بانگەشەی بۆ هاتنە دی ئەو قۆناغە نوێیە كرد، ئەوەشی لەڕێگەی 
وتەیەكی گرنگی دەرخست كاتێ  وتی »ئێمە لە سەدەی میتا شانۆدا دەژین«)غروتوفسكي 

واشكالية صهر المسرحي بالال المسرحي/ عدنان مبارك، موقع مسرحيون(  
كە كۆتاهاتن بوو بە كۆتایی هاتنی ئەو تازەگەرییەی كە لەسەدەی خۆی لەنێو گۆڕان و 
ئەزموونەكانی گەیشتە چلەپۆپە و ئیدی شانۆ پێویستی بە سەدەی میتا بوونی خۆی هەیە، ئەو 
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سەدە نوێیەش تێگەیشتن لەشانۆ بنەماكانی خۆی لەڕێگەی جەستەوە بنیات دەنێت، جەستەی 
ئەكتەر تاكە سەرچاوەیەكە، هەر ئەویش زاراوەی جەستەی قەدیسی بە ئەكتەر بەخشی، بەكارهێنانی 
زاراوەی قەدیس بۆ ئەكتەر پەیوەندی بە تێگەیشتنێكی ئایینییەوە نییە، هێندەی تێگەیشتنێكی 

كولتووریە، بەوەی ئەكتەر پیرۆزترین توخمە لە نمایشی شانۆییدا.
بەواتای گرۆتۆفسكی مەبەستیەتی هەموو پیرۆزیەك بە شانۆ ببەخشێتەوە، سەرەڕای ئەوەی كە ناو لە 
ئەزموونەكەی دەنێت )شانۆی هەژار( كەچی ئەو لەگەڵ ئەوەدا نییە كە ئەوانە ببنە یاسای كۆنكرێتی، 
بەڵكو بنەمای تیۆری ئەزموونەكەیەتی، بۆیە بڕوای وایە ئەوەی ڕێسایەكی پیرۆز لە شانۆ دروست 
دەكات ئەوە نەبوونی ڕێسایە، ئەوەش وای كردووە، گرۆتۆفسكی نەیەوێ  ببێ  بە گرۆتۆفسكیزم، 

بەڵكو ئەزموونگەری لە شانۆدا ناوی )گرۆتۆفسكی دژی گرۆتۆفسكی( پێ  ببەخشێت.
ئەوەش سەرەتا پێویستی بە خوڵقاندنی ئەو پرۆسەی میتا شانۆیە هەبوو، چ لەڕووی گۆڕینی 
چێژی شانۆیی یاخود تێكشكاندنی هەموو ئەوانەی بە داهێنان و تازەگەری ناو دەبران، بەتایبەت 
كە تازەگەری خۆرئاوایی لەڕێگەی تەكنەلۆژیاوە تەنیا جەنگ و كوشتاری بەرهەم نەهێنا بوو، 
بەڵكو دەیویست هونەر و هەموو جوانییە مرۆییەكان لە مرۆڤ بسەنێتەوە و بیداتەوە بە تەكنەلۆژیا، 
هەروەك چۆن تازەگەری تەكنەلۆژیای بۆ شانۆ هێنا، بەاڵم لەو ڕێگەیەوە تواناكانی لە شانۆ 
سەندەوە، بەهۆی ئەوەی نمایشی شانۆیی لەوە دەردەچوو كە جەستەی مرۆیی بەرهەمهێنەری بێت، 
بەڵكو ئەوە تەكنەلۆژیا بوو پێكهاتە و تەنانەت ئیستاتیكاشی تیا بەرهەم دێنا، ئەو بوو بەشدارییەكی 
چاالكی دەكرد تەنانەت لەگەڵ دەركەوتنی سینۆگرافیای شانۆییش دیسان تەكنەلۆژیا زیاتر 

خۆی پتەو كرد تیایدا.
 دەركردنی تەكنەلۆژیا لە شانۆدا.. دەسپێكی ئەزموونی جیاواز بوو، ئەزموونێك پێویستی بەوە بوو 
زمان و ئیستاتیكا و پانتایی و داڕشتنەوە و خوڵقاندن بە ئاقاری هاودژ ببات، گرۆتۆفسكی توانی 
لەڕێگەی تەكنیكی جەستەوە میتۆدێك بۆ نواندن دابنێت، كە تەكنەلۆژیای پێبكاتە دەرەوە، ئەو 
دەركردنەش ساتەوەختێكی هەڵچوون و پاڵنەری سۆز نەبوو بۆ شانۆ، هێندەی مەعریفەی شانۆیی بۆی 
بەرهەم دەهێنا، چونكە  ئەو دەسبەرداری هەموو ئەو پێكهاتە شانۆییانە دەبۆوە كە تەكنەلۆژیا بنیاتی 
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دەنا، بۆیە دژی ئەو ئیستاتیكایەش كاری دەكرد كە تەكنەلۆژیا دروستی كردبوو، ئەو هات لەڕێگەی 
میتۆدێكی سەربەخۆ بۆ ئەكتەر، ئەكتەری كرد بەو كائینە شانۆییەی كە بەهیچ شێوەیەك پێویستی 
بە تەكنەلۆژیای تازەگەرییەوە نەبێت، تەنانەت چەمكی دەرهێنەریش لەناو ئەو میتۆدە سنووری 
دەسەاڵتەكەی دەگۆڕا. ئەوەش شانۆی پەیوەست دەكرد بە پرۆسەیەكی رۆحی و جەستەییەوە، كە ببێت 
بە هونەرێك خاوەنی زمان و شوناسی تایبەتی خۆی بێت، هیچ هونەرێك نەتوانێ  هەڕەشە بێت بۆسەر 
بوونی، بەڵكو ئەوە شانۆبێت ببێت بە هەڕەشە بۆسەر هونەرەكانی تر، ئەوەش چەمكی نوێی ڕەخنەیی 
تایبەت بەخۆی هێنایە بوون، ئەگەرچی ئەو چەمكانە لەبنەماوە چەمكی نوێ  نەبووبن، بەتایبەت لە 
ڕووی ڕەخنە یاخود زانستە مرۆییەكانەوە، بەاڵم بەكارهێنانی الی گرۆتۆفسكی خاڵی كردنەوە بوو 
لەهەندێك ڕوودا یاخود بارگاوی كردنەوەیان بوو بە مانا و دەاللەتی شانۆیی وەك لە چەمكی )مردنی 

نووسەر( كە بەهیچ جۆرێك لەمانا بونیادگەرییەكەیەوە سەیری نەدەكرد.
بۆیە ئەو چەمكە بریتی نەبوو لە گەڕانەوە بۆ ڕەگ و ڕیشەكانی نووسین بۆ نووسەر هێندەی 
پێدانی ئەو دەسەاڵتە بوو بە خوێنەر، بەوەی خوێنەر بەرهەم هێنەرەوەی مانا بێتەوە لەناو دەق نەك 
نووسەر ببێتەوە بە تاكە سەرچاوەی دەق، كەچی الی گرۆتۆفسكی ماناكان ئەو چەمكە دەگۆڕێتە 
سەر ئەو ئاستەی كە نووسەر وەك هەر كەسێكی بەشداربوو بەشداری لە شانۆ دەكات، نەك فكری 
ئەو سەرچاوەی شانۆكە بێت، ئەوەش دەبێتە هۆی ئەوەی دەق بەدوای ئامادەبوونی لەناو پرۆسەی 
نمایش نووسەر تیایدا بەرەو فەنابوون دەچێت، هەریەك لە دەرهێنەر و ئەكتەر سەرلەنوێ  بەشداری 
لە نووسینەوە و بنیاتنانەوەی دەقەكە دەكات، ئەوەش كۆتایی هێنانە بەهەر شتێك كە ناوی پیرۆزی 
لێنراوە كە بەپیرۆزی دەق ناوبراوە، چونكە هیچ شتێك لەو ڕوانگەیەوە پیرۆز نییە، ئەوە دەرهێنەرە چ 
دێر و ڕستە و دەستەواژەیەك دێنێتەوە یاخود دەسڕێتەوە، چونكە نووسەر وەك هەر پێكهاتەیەكی تری 
شانۆ لەپێناو یەكەی نمایش كار دەكات. لێرەوە هەر دەسەاڵتێك كە بەدەسەاڵتی دەق و دەسەاڵتی 
نووسەر ناو دەبرێت، كۆتایی دێت، ئەوە مەرگی دەسەاڵتی نووسینە، ئەو مەرگە نووسەر و دەق 
بەیەكەوە دەكوژێت، لە پێناو دەسەاڵتی نمایش، دەسەاڵتێك شانۆ لە ئەدەب دەسەنێتەوەو دەیداتەوە 
بە شانۆ خۆی، ئەو دەسەاڵتە دەرهێنەر بنیاتی دەنێت، بەاڵم نەك بۆ بەرزڕاگرتنی دەسەاڵتی 
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دەرهێنان، بۆ ئەوەی لە شوێنی نووسەر دەرهێنەر دابنێت، بەڵكو تاكە دەسەاڵت لە شانۆدا دەبێت بە 
دەسەاڵتی ئەكتەر، ئەكتەر ئەو قەدیسە شانۆ بنیات دەنێت، هەر ئەویشە دەبێتەوە تاكە سەرچاوەیەك 
بۆ كاركردن، چونكە پەیوەستە بە خوڵقاندن و بنیاتنانەوە، ئەوەش بنەما و سەرەتا بوو بۆ میتۆد و 
ڕێرەوێكی نواندنی جیاواز، كە هەموو گروپە ئەزموونگەرییەكان بتوانن بیكەنە زەمینە بۆ كاركردن 

لەتەك پرۆسەی چۆنییەتی ئامادەكردنی ئەكتەر لەپانتاییدا.

پرۆژەیەكی ئەلتەرناتیڤ بۆ شانۆ
شانۆی  بە  درێژەدان  بۆ  نەبوو  هەوڵێك  ناوینا،  گرۆتۆفسكی  كە  شانۆیەك  هەژار  شانۆی 
ئەزموونگەری، هێندەی هەوڵێكە بۆ ڕزگاركردنی شانۆی ئەزموونگەری خۆی، چونكە زۆر 
وردبینانە لە ئەزموونەكانی پێش خۆی ورد دەبێتەوە بۆ ئەوەی بگاتە ڕەگی ئەو شانۆیە، كاتێ  
دەبینین تەكنەلۆژیا لەڕێگەی شێوازەكانییەوە ڕووبەری شانۆكان بەناوی نوێگەری داگیر دەكات، 
ئەو دێت دژی ئەو نوێگەرییە دەوەستێتەوە، وەستان گەڕانە بەدوای پڕۆژەیەكی ئەلتەرناتیڤ بۆ 

شانۆ، لێرەوە جیاوازی گرۆتۆفسكی لەگەڵ ناوەكانی پێش خۆی دەست پێ  دەكات.
ئەوەش لەدایكبوونی بیرۆكەی البۆری شانۆییە لە پێناو توێژینەوەو گەڕان، تاوەكو دیدی ئاشكرا 
نەكراو بە پەیوەندییەكانی شانۆ ببەخشێت، دیارترین ئەو گۆڕانكارییەی كە پیادەی دەكات لەو 
تێگەیشتنەی »ستانسالفسكی«یەوەیە بۆ پەیوەندی نێوان ئەكتەرو بینەر، هەڵبەت نایەوێ  لەو 
پەیوەندییە بگاتە ئەو تێگەیشتنەی برێخت بە تیۆری نامۆبوون ئەنجامیدا، وەك چۆن ئەكتەر لەالی 
گرۆتۆفسكی لەبنیاتنانی كارەكتەر چەندە لە دەرەوەی ئیشكردنی ستانسالفسكیدایە، بەهەمان 
شێوە ناچێتەوە سەر ئیشكردنەكانی پێش خۆی كە لە ستانسالفسكی جیابوونەوە لەهەوڵەكانی 
مایەر هۆڵد و تایرۆف و فاختانكوف، ئەوەش دیدی خوێندنەوەیەكی الیەنگرانەی ئێمە نییە، بەڵكو 
ڕەخنەگرتنی گرۆتۆفسكی خۆیەتی لەو هەواڵنە »ئێمە نامانەوێ  ئەكتەر فێری ئەوە بكەین كە 
كۆمەڵە شارەزاییەك ئەنجام بدات كە لەسەری ڕێكبكەوین یاخود )جانتای فێڵەكان(ی پێ بدەین، 
ڕێگاكەشمان ئارەزوو كردن نییە بۆ بەرهەم هێنانی كۆكردنەوەی شارەزاییەكان« )نحو مسرح الفقير/ 
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جيرزي كروتوفسكي، ترجمة )د. كمال قاسم نادر( وزارة الثقافة )بغداد( 1982، ص 14(
ئێمە لەو بۆچوونەوە زۆر بەڕوونی تێبینی ئەو خاڵە دەكەین، كە ئەو نەك هەر خوازیاری بۆچوونێكی هاوشێوەی 
مایەرهۆڵد نییە، بەڵكو زۆر بەڕوونی ڕەخنە ئاراستەی بایۆمیكانیك دەكات، هۆكاری سەرەكی ئەوەش 
دەگەڕێتەوە بۆ بوونی ئەكتەر لەكردەیەكی ئەلتەرناتیڤ و جیاوازدا، واتە ئەكتەر توانا سەرسوڕهێنەرەكانی 

جەستەی دەرناخات، لێرەدا پێویستە جیاكارییەك بكەین لەنێوان )كاریگەری( و)سەرسامی(.
سەرسامی بەرەنجامی جوولەی ئەكتەرە كە جووالندنەوەكانی تووشی سەرسام بوونمان دەكات، بەاڵم 
ئەو جوالنە سەرباری ئەوەی توانای بنیاتنانی نمایشیان هەیە، بەاڵم توانای بەجێهێشتنی كاریگەریان 
نییە الی بینەر، بەقەد ئەوەی بینین بینەر تووشی سەرسامی دەكات، هەرچی كاریگەرییە لەناو 
توانا و بزاوتەكانی ئەكتەر تووشی سەرسامیمان ناكات، هێندەی توانای بەجێهێشتنی كاریگەری 
هەیە لەالی بینەر، ئەو كاریگەریە بەرهەمهێنانی شارەزایی ئەكتەر لەوانەی ئەنجامی دەدات 

دەیگۆڕێت بە خوڵقاندنی پرسیاری جیاواز لەناو نمایش.  
ئەكتەر لەو ئاراستەیەدا هەڵچوونە دەروونییەكانی ناخاتە ڕوو، بەڵكو لەتەك تواناكانی بزاوت لەناو 
هەستەكانی بینین و بیستن چڕی دەكاتەوە، گرۆتۆفسكی ئەوەش بۆ ئەكتەر لە كۆكردنەوەی 
شارەزایی دەگۆڕێت بۆ البردنی بەربەستەكان، ئەوە گۆڕینی هەستە سروشتییەكانی ژیانە، بەوەی 
ئەگەر لەژیاندا ترس و دڵەڕاوكە مرۆڤ بشلەژێنێت لەڕێگەی شارەزایی ئەكتەر بەهەڵچوون و 
گریان، ئەوا لەڕێگەی البردنی ئەو بەربەستانە ئەكتەر هەڵدەستێ  بە سەماو گۆرانی، بەواتای 
لەڕێگەی ئاماژەكانی جوولە و دەنگ بینەر دەخاتە ناو دەاللەتە شانۆییە ئاشكرا نەكراوەكان، 

ئەوەش بەشداریكردنی بینەرە لەناو مانادا.
گرۆتۆفسكی هەر زوو ئەو ئاگاییەمان پێدەدات كە مەبەستی لە مانا تەكنیكییەكەی فۆڕم نییە بۆ فرە 
ئاماژەیی، هەروەك شانۆی خۆرهەاڵتی لەسەری ڕاهاتووە، بەڵكو ئەو فرە ئاماژەییە بە چڕكردنەوەی 

ئاماژە ناو دەبات، ئەوەی فرەیی وەردەگرێت ئەوە دەاللەتەكانی ئاماژەیە، نەك ئاماژە خۆی.
پەیوەندیی نێوان )شوێنی نمایش( و)شوێنی بینەر( وابەستە نییە بەڕووبەرێكی نەگۆڕ، بەڵكو ئەو 
پەیوەندییە وابەستەی پڕۆژە شانۆییەكەیە، كە توانای چوونە ناو یەكتریان هەیە، واتە سنوورێك 
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نییە ئەوانە لەیەكتری جیا بكاتەوە، ئەوەش ڕوانینە بۆ بینەر وەك بەشێكی چاالكی ناو نمایشی 
شانۆیی، بەهۆی ئەوەی ئیشكردن لەتەك شانۆ گۆڕانی بەسەردا هاتووە، چیتر لەگەڕانەوە بۆ ناو 
ئەفسانە پێویست بەو ئاوێتە بوونە ناكات، تاوەكو تەواوی ڕەهەندە مێژووییەكانی ئەفسانە بخرێتە 

ڕوو.
كە ئەو ڕەهەندە مێژووییە دۆڕا، هەڵبەت وەزیفەی بینەریش گۆڕانی تەواوی بەسەردا دێت، بینەر 
وەك ئەكتەر بەشداری لەچۆنییەتی سەیركردنەوەی ئەفسانەدا دەبێت، ئەوەش الی گرۆتۆفسكی لە 

ئاوێتە بوونەوە گۆڕا بۆ ڕووبەرووبوونەوەی ئەفسانە.     
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شانۆ وەك ئامانج الی ستانسالفسكی
بۆ كردار الی گرۆتۆفسكی

لەنێوان گرۆتۆفسكی و ستانسالفسكی ئەوەی كۆیان بكاتەوە ئەو خاڵە جەوهەرییەیە كە ئەو 
دوو داهێنەرە دوو میتۆدی تایبەت و سەربەخۆیان بۆ نواندن هێناوەتە كایەوە، بۆیە لەو بارەیەوە 
پیتەر بروك لە پێشەكی كتێبی )بەرەو شانۆی هەژار( دەنووسێت »گرۆتۆفسكی بێ  هاوتایە 
لەو ڕێگایە، لەبەرچی؟ لەبەر ئەوەی بەپێی زانیاری من، بێجگە لەو هیچ كەسێك لە جیهاندا، 
لەستانسالفسكیەوە لەسرووشتی نواندن وفینۆمینۆ وماناكانی بتوێژێتەوە، سرووشت و زانستی 
پرۆسە بیرە –گیان- سۆزییەكەی لەسەر بەرەو قوواڵیی تەواو ببات كە گرۆتۆفسكی پێی 
هەڵسا« )هەمان سەرچاوە/ص9( بەواتای گرۆتۆفسكی بەدوای ستانسالفسكی میتۆدێكی 
سەربەخۆ بنیات دەنێت، هەموو ئەمانەی بەناوی میتۆد بنیاتنراون نەیانتوانیووە دابڕانی تەواوەتی 
لە ستانسالفسكی بخوڵقێنن، تا هاتنی گرۆتۆفسكی، بەاڵم ئەوەی گرنگە ئەو لەكوێ  لە 

ستانسالفسكی جیا دەبێتەوە، ئەو تێگەیشتنە جیاوازە كامەیە كە بنیاتی دەنێت؟
ئیشكردنی گرۆتۆفسكی بۆ ڕەتكردنەوەی ستانسالفسكی نییە هێندەی پڕۆژەیەكە بۆ ئەوەی 
ئەكتەر بە دەرەنجامی كەشف نەكراو بگەیەنێت، بۆ ئەوەش لەڕووی نەگەڕانەوە بۆ ستانسالفسكی 
گومانەكانی بە كۆمەڵە پرسیارێك دەگۆڕێت، چونكە ئینتیماكردنەوە بۆ كتێبی )ئامادەكردنی 
ئەكتەر(ی ستانسالفسكی پێی وایە بۆ ئەو گرنگیەكی نییە، لەبەرامبەر ئەوانەی ئینتیما دەكەن 
بڕوای وایە »تۆ یان داهێنەریت، یان داهێنەر نیت. ئەگەر داهێنەر بیت، ئەوا بەشێوەیەك لە شێوەكان 
ستانسالفسكی تێدەپەڕێنی، ئەگەر نا وەفاداریت، بەاڵم نەزۆكانە، پێویست ناكات بپرسی: ئایا 
ستانسالفسكی ئەمڕۆ گرنگە؟ ئەگەر بۆتۆ گرنگ بێ  لەخۆت بپرسە بۆچی؟ مەپرسە ئایا 
گرنگە بۆ خەڵكی تر؟ یان بۆ شانۆ بەشێوەیەكی گشتی؟« )وەاڵم بۆ ستانسالفیسكی/ )2-1( 
گرۆتۆفسكی، وەرگێڕانی )مستەفا قەسیم( گۆڤاری رامان، ژمارە )124( ال 179( لێرەدا دەبینین 
دوو ناونان وەك دوو چەمك ئاماژە پێدەدات )داهێنەر( و )وەفادار( داهێنەر بریتییە لەو شانۆكارەی 
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ئیشكردنەكانی ناچاری ناكات ئینتیما بۆ ستانسالفسكی بكات، بەڵكو ئیشكردنە جیاوازەكانی وا 
دەكات ئەو تێپەڕێنێت، هەرچی ئەوەیترە )وەفادار( ئەوە دڵسۆزیی نییە بۆ ستانسالفسكی هێندەی بە 
پیرۆزكردنییەتی تا ڕادەی دۆگما بوون، بۆیە دەبێ  بە دۆگمایەكی نەزۆك، بەپێویست نازانێت كەسی 
دۆگما نەزۆكی بیركردنەوەی خۆی بسەپێنێ  بەسەر بەرامبەرەكان، چونكە ستانسالفسكی كە بۆ 
ئەو گرنگە مەرج نییە بۆ داهێنەرەكان لەكاركردندا گرنگ بێت، ئەو لۆژیكە نەگۆڕە الی دۆگما 
پێویست ناكات بیكات بە لۆژیكی شانۆ، بەڵكو دەبێ  بە لۆژیكی ئەوەی كە نەزۆكانە كاری لەسەر 

دەكات، ئەوەش بنەمایەكی ڕۆشنی گرۆتۆفسكیە بۆ خۆ جیاكردنەوەی لە ستانسالفسكی.
سەرباری ئەوەی ئەوە ناشارێتەوە كە كتێبی )ئامادەكردنی ئەكتەر( بەرهەمی ئەو رۆژگارەی 
ستانسالفسكی و ئەو ژینگەیەو دۆخەكەی بووە كە ئەو تیایدا ژیاوە، ئەوە پەیوەستە بەوەی ناكرێ  
ئێمە بمانەوێ  لەناو خۆمان بنیاتیان بنێینەوە، چونكە ئەو وەاڵمانەی ستانسالفسكی لە پرسیارەكانی 
پێی گەیشتووە هەرگیز ئەو وەاڵمانە نین كە خوازیاریەتی، بەواتای دەیەوێ  پرسیارەكان بەوەاڵمی 
تری بگەیەنن، ئەگەرچی سەرەتا سەرسام بووە بە ستانسالفسكی بەاڵم كاتێ  ویستویەتی بەدوای 
وەاڵمی نوێ  بگەڕێت ئەو سەرسامیەی بە رێزگرتن گۆڕیووە، تاڕادەی ئەوەی بەتەواوی لێی دوور 
دەكەوێتەوەو پێی وایە چیتر ناتوانێ  بەوە ڕازی بێت كە پێشتر بە میتۆد ناسیویەتی، بۆیە دەست 
نیشانی ئەو گۆڕانكارییانە دەكات و تەنانەت دەست نیشانی هەڵەی ستانسالفسكیش دەكات، 
چونكە ستانسالفسكی »هێشتا لەو باوەڕەدا بوو بە پەنابردن بۆ یادەوەری سۆزە جیاوازەكان دەتوانرێ  
ئەو سۆزانە جارێكی تر بهێنرێنەوە كایەوە، هەڵەكە لێرەدا بوو، كاتێك بڕوا بكەی كە هەستەكانمان 
پەیوەستن بە ئیرادەمانەوە، لەژیاندا بە پێچەوانەوە دەتوانین بیسەلمێنین كە هەستەكان ئازادن لە 
ئیرادە، هەستەكان لەژێر ڕكێفی ئیرادەدا نین« )هەمان سەرچاوە/ ال 183( كەواتە گرۆتۆفسكی 
ویستویەتی هەموو ئەوانەی ستانسالفسكی لەپرۆسەی ئامادەكردنی ئەكتەر بنیاتی بنێت، تەواوی 
ئەو پرۆسەیە بخاتە ژێر ڕكێفی ڕەخنە، سەر لەنوێ  لەسەر چەمك و ماناكان بوەستێتەوە، ئەوەش 
وەستانە بەڕووی شانۆی باو، یاخود بنیاتنانی پرۆسەی میتا شانۆیە، هەر میتا شانۆیە وا لە 
گرۆتۆفسكی دەكات شانۆ وەك پرۆسەیەكی پێرفۆرمانسی بۆ ئەكتەر تەماشا بكات، ئەوەی ئەو 
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دەیكات هەڵسانە بە كردارێك كە شانۆیە، ئەوەش تەواو دژی دنیابینی ستانسالفسكی بوو بۆ 
شانۆ كە پێی وانەبوو شانۆ كردار بێت، بەڵكو ستانسالفیكی شانۆی وەك ئامانج دەبینی، كەچی 
گرۆتۆفسكی ئاوا سەیری شانۆ ناكات »من لەو باوەڕەدا نیم بۆمن ئامانج بووبێ ، ئەوەی گرنگە 
بەالی منەوە، تەنیا كردارە، ڕووداوە، لەوانەیە ئەو كردارە زۆر نزیك بووبێ  لەدەقی مەرگەساتێكەوە 
كە وەك بنچینەیەك بۆ كردارەكە وەرگیرابێ » )وەاڵم بۆ ستانسالفیسكی/ )2-2( گۆڤاری 
رامان، ژمارە )125( ال 152( ئەوەش دەرخستنی تەواوی خەسڵەتە جیاوازەكانیانە لەیەكتری، 
بەواتای جیاوازییەكانیان جیاوازی میتۆدی كاركردنە بۆ ئەكتەر، بۆیە ئەگەر ستانسالفسكی 
دەروازەیەك بووبێت بۆ مایەرهۆڵد وفاختانكوف و ئیلیا كازان، ئاواش بۆ گرۆتۆفسكی دەرگای 
چوونە ژوورەوەیەكە كە تیایدا ماڵێكی سەربەخۆو جیاوازی تیابنیاتناوە، ئەوەش وای كرد بەتەواوی 
بتوانێ  ڕێگاو پرۆژەیەكی تایبەت بەخۆی بنیات بنێ، هەڵبەت ئەگەر بمانەوێ  لەسەر تەواوی 
ئەو جیاوازییانە بوەستین لەنێوان ئەو دوو دەرهێنەرە پێویست بە توێژینەوەیەكی سەربەخۆ دەكات كە 
پێویستی بەچەندین ئارگۆمێنت هەیە بۆ قسەكانمان تاوەكو دوای ئەوە ئەوسا ڕووناكی بخەینە 
سەر جیاوازییەكانیان، ئەوەی لێرەدا لەو تەوەرە هەڵوەستەمان لەسەری كرد تەنها دەرخستنی بنەما 
سەرەتاییەكانی نێوانیانە بۆ جیاكردنەوەیان لەیەكتری وەك دوو شێوازی سەربەخۆ بۆ كاركردن، 
ئەوەش پێویستی بەتوێژینەوەی سەربەخۆ هەیە، بەاڵم مەبەستی سەرەكی ئێمە دەرخستنی دیدی 
جیاوازی گرۆتۆفسكیە بۆ شانۆ، وەك چۆن لەرۆشنبیریی شانۆیی ئێمەدا گرۆتۆفسكی و ئاڕتۆ 
بەدرێژكراوەی یەكتری ناو دەبەن، كە مەبستمان لێرە ئەوەیە خەسڵەت و جیاوازییەكانیان لەیەكتری 
بخەینە ڕوو، ئەو چەندە لە ستانسالفسكی جیاوازە بە هەمان شێوەش لە ئاڕتۆ جیاوازە، بەاڵم 
ئەوجیاوازیانە چییە؟ لەچی جیاوازن؟ ئایا چۆن ستانسالفسكی ناتوانێ  بیگەیەنێتە دەرەنجامی 
تێگەیشتنی بۆ شانۆ ئاوا ئاڕتۆش تیۆرەكانی شتێكی ئەوتۆی پێ  ناڵێت؟ ئاخۆ ئەوانەی ئاڕتۆ 
و  ترداین  لەرۆژگارێكی  ئێمە  ئیدی  تێپەڕیووەو  بۆ گرۆتۆفسكی رۆژگاری  ئەیانخاتە ڕوو 
ئارتۆ ناتوانێ  گوزارشت لە زەمەنی ئێمە بكات؟ ئەو پرسیارانە دەروازەی چوونە نێو دەرخستنی 

جیاوازییەكانی نێوان ئاڕتۆ و گرۆتۆفسكیە.
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رەخنەگرتن لەخەونەكەی ئاڕتۆ
زۆرجار وا راڤە دەكرێت كە گرۆتۆفسكی درێژكراوەی ئاڕتۆیە لەشانۆدا، یا گواستنەوەی تیۆری ئاڕتۆیە بۆ 
ڕووبەری كاركردن، ئەوە لەكاتێكدا گرۆتۆفسكی لەبەرامبەر ئاڕتۆ خاوەنی پڕۆژەیەكی ڕەخنەیی تۆكمەیە.

كێشەكە الی ئێمە گرفتی ناونانە، نەوەك گەڕانەوە بۆ تێكست، ئەوە بەرەنجامی توندوتیژیی 
شانۆكەی ئاڕتۆیە، كە بەراورد دەكرێ  بە سەختی مەشقەكانی گرۆتۆفسكی، ئەوسا وەك یەك 
پڕۆژە سەیر دەكرێت، ئەو گرفتەش بۆ ئێمە لە شانۆی عەرەبیەوە قەرز كراوە، بۆ چارەسەركردنی 
ئیشكالیەتی ئەو گرفتە پێویستمان بە گەڕانەوەیە بۆ ناو تێكست، ئەو گەڕانەوەیەش سەرەتایەكی 

تری خوێندنەوەمانە بۆ ناو تیۆرەكانی شانۆی ئەزموونگەری.
گرۆتۆفسكی دیدێكی تەواو ڕەخنەیی لەبەرامبەر تێڕوانینی ئەزموونكاری ئاڕتۆ بۆ شانۆ دەخاتە 
ڕوو، بۆیە هەر لەسەرەتاوە باوەڕی وایە كە دەبوو ئاڕتۆ لەسەر ناونانی شانۆكەی )توندوتیژیی( كە 
ناونانێكە پەیوەستیەكی ڕۆحی ئاڕتۆیە، كەچی بەهۆی ناونانەكە ئاڕتۆ نەیتوانیوە ڕۆشنایی بخاتە 
سەری، ئەوە وای كردووە نمایشگەلێكی خراپی پڕ لەتوندوتیژی جەستەیی ئاڕتۆ وەك باوكی ڕۆحی 
خۆیان تەماشا بكەن، ئەوەش سەرەتای ئەو ڕەخنەیەتی لە ئاڕتۆ، كە ڕەخنەیەكە دەروازە دەكات بۆ 
دیدێكی سەراپاگیری شانۆیی، بەهۆی ئەوەی )ئەفسوونی شانۆ( كە ئاڕتۆ زۆر لەسەری وەستاوە، 
لەسەر چەمكی ئەفسوون هەڵوەستە ئەكات و دەیەوێ  ڕەهەندەكانی ئەم چەمكە بخوێنێتەوەو پرسیاری 
ئاراستە بكات، چونكە بەالی گرۆتۆفسكی ئەو وێنە شانۆییەی ئاڕتۆ كە وێنەیەكی ئەفسوونییە 
بەتەوای ڕوون نییە كە مەبەستی لەو وێنە ئەفسوونییەدا چییە، ئەوە لەكاتێكدا ئەو ڕۆژگارە هاتۆتە 
دی كە ئاڕتۆ بۆ شانۆ خەونی پێوە دەبینی، بەوەی پەیوەندی شانۆ و ژیان بچنە ئاستێكی واوە كە 

)گێڕانەوەی ڕووداو( و )گفتوگۆی گریمانكراو نەبێت لەگەڵ بینەر(.
بەوەی شانۆ ببێت بە بوونێكی زیندوو بۆ ئەكتەر، بەهۆی ئەوەی ئاڕتۆ شانۆی بە السایی 
كردنەوەی ژیان نەدەبینی، چونكە ژیان بەالیەوە بۆ خۆی السایی كردنەوەیە، بۆیە شانۆی بە 

حەقیقەتی ژیان ئەبینی، نەوەك ژیان بە حەقیقەتی شانۆ سەیر بكات.



42

پلەی سفری شانۆ

ئەو دەمەی ئاڕتۆ بەمشێوەیە بەراوردی لەنێوان شانۆ و ژیان ئەكرد، ئەو بەراوردكارییە دەبێتە هۆی 
لەدایكبوونی پرسیاری گرۆتۆفسكی بەوەی ئەو ڕۆژگارەمان كە ئێستا شانۆ بەو ئاستە گەیشتووە 
ئەوە خەونی ئاڕتۆ نەبوو »ئایا ئاڕتۆ تەنیا لەو بارەیەوە قسەی نەدەكرد« )نحو مسرح الفقير/ 

جيرزي كروتوفسكي، ترجمة )د. كمال قاسم نادر( وزارة الثقافة )بغداد( 1982، ص 74(
ئەو پرسیارە دەرخستنی ڕەخنە ستراتیژەكەیەتی لە ئاڕتۆ، بەهۆی ئەوەی ئەو شانۆیەی ئاڕتۆ 
خوازیاری بوو هاتۆتە دی، كەواتە دەتوانین پڕۆژەكەی ناوبەرین بە هاتنە دی خەونەكەی، ئەوەش 
سەرەتایەكە بۆ خەونی جیاواز، چونكە ئەوەی ئاڕتۆ لەپەیوەندی نێوان شانۆ و ژیان سەیری دەكرد، 
ئەو پەیوەندییە هاتۆتە دی، ئەوەی گرۆتۆفسكی ئەیەوێت هاتنە دی پەیوەندییەك نییە، بەڵكو 

كۆتایی هێنانە بە تەواوی ئەو پەیوەندییانە و لەدایكبوونێكی ڕاستەقینەی شانۆیە.
ئەوە ڕۆچوونە بەناو ئەودیوی گوتاری شانۆ، بۆیە پڕۆژە ئەزموونكارییەكەی گرۆتۆفسكی چەندە 
لەڕێگای دەرگا كردنەوەی ئاڕتۆ هاتۆتە بوون، بەاڵم بوێری و تێكشكاندنی هەموو ماناكانی 
شانۆ لەڕووی گوتار و دامەزراندن الی گرۆتۆفسكی خۆی بنیات ئەنرێت، واتە زەمینە و رەگی 
ڕاستەقینە بۆ شانۆیەكی ئەزموونی وجیاواز و ئەلتەرناتیڤ دەخاتەڕوو، كە لێرەوە ڕێگاكان بەرەو 
ڕێرەوی زانستی و راستەقینەی خۆیات بڕۆن، ئەوەش بەرەنجامی خوێندنەوەی ڕەخنەییەتی بۆ 

ڕابردوو، بەتایبەت بۆ ستانسالفسكی و ئاڕتۆ.
وەك لەتەوەری پێشوو لەسەر ڕەخنەگرتن لەدیدی ستراتیژیی ستانسالفسكی وەستاین، كە چۆن 
گۆڕان لە ستراتیژی گوتار لەشانۆی ستانسالفسكی بەرپا دەكات، بەهەمان شێوەش ڕەخنەی 
توند لەشانۆی توندوتیژیی ئاڕتۆ دەگرێت، كە سەرباری گرنگی و بەهاكەی ، بەاڵم ئەزموونەكە 

لە شوێنێكدا ستراتیژەكەی توانای گەڕان و پشكنین لەدەست ئەدات.
تەنانەت ئەو دژایەتییەی ئاڕتۆ لەبەرامبەر شانۆی سوونەتی بەرپای كردووە، گرۆتۆفسكی بڕوای 
وایە كە ئەوە تەنیا ئاڕتۆ نەبووە بە دژی ئەو لۆژیكە شانۆییە وەستاوەتەوە، بۆیە ئاڕتۆ بەڕابەری 
بكات، خۆی  وا  ئەگەر كارێكی  بۆیە  ناكات، هەر  دژایەتی كردنی شانۆی سوونەتی سەیر 
رووبەرووی ئەو پرسیارە دەكاتەوە »ناتوانین ئەوە قبووڵ بكەین كە ئاڕتۆ لەوەیاندا ڕابەر بوو، زۆر 
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لە شانۆكان لە ئەوروپای ناوەڕاست و خۆرهەاڵت سوونەتی شانۆیی هەیە كە نالۆژیك و زیندووە، 
ئەگەر وانەبێت چۆن پۆلینی فاختانكوف و ستانسالفسكی بكەین« )هەمان سەرچاوە/ ص 
75( ئەوەش مانایە وایە دژایەتی كردنی لۆژیك لە شانۆدا، بەتەنیا ئاڕتۆ پێی هەڵنەساوە، بەڵكو 
چارەسەری ئاڕتۆ بۆ دژایەتی ئەو لۆژیكە شانۆییە جیاواز بووە، ئەو جیاوازییەش شانۆی بۆ كردووە 
بە هونەرێكی ئەفڕێنەر كە گرۆتۆفسكی بە بایەخەوە لەسەر ئەو الیەنەش دەوەستێت كە بە بوێری 
و ئازایەتی ناوی دەبات، بەتایبەت كە نەیویستووە كۆپی دەقی ئەدەبی بێت، لەڕووی پێكهاتەی 
نمایش ئەو بەربەستەی كەوتبووە نێوان تەختەی شانۆ و هۆڵی بینەران، ئارتۆ ئەو بەربەستە ناهێڵێت، 
بەاڵم بەهۆی ئەوەی توانای تێكشكاندنی تەواوی ئەو بەربەستەی نییە، بەڵكو دێت بینەر ئەخاتە 
ناوەڕاست و ئەكتەریش بەدەوری بینەر و سووچەكانی تر ئەسوڕێنێتەوە ئەوە بەالی گرۆتۆفسكی 
گۆڕینی شانۆی بووكەشوشەی كالسیكییە بە بەربەستێكی ترەوە، لەسەر ئەو هەوڵەی ئاڕتۆ زیاتر 
دەوەستێت و تاوەكو دەگاتە ئاماژەكردن بۆ ئەوەی كە بەر لە ئاڕتۆ راینهارت و مایەرهۆڵد هەوڵیان 

بۆ گۆڕینی پەیوەندی نێوان ئەكتەر و بینەر داوە دوای ئەوانیش دەرهێنەری پۆڵەندی سیركۆس.
ئەفسانەی نوێ  ئەو خەونەی ئاڕتۆ بوو كە دەیویست لەڕێگەی شانۆدا بنیاتی بنێت، ئەوەش 
خەونێكە گرۆتۆفسكی بە نەبوونی وردبینی ناوی دەبات، ئەوە خەونێكی لەبارچووە. پەیوەندی 
مرۆڤو ئەفسانە پەیوەندییەكە ئەو دووانە لەبەرامبەر یەكتری تووشی ناكۆكی ئەكات، چونكە 
گرۆتۆفسكی وەك چوارچێوەیەك یاڕێسایەك لە ئەفسانە ئەڕوانێت، كە خوڵقاندنەوەی پەیوەستە 
بە نەوە نوێكانەوە نەوەك بە شانۆ، هەرچەندە نكۆڵی لەو ڕاستیە ناكات كە شانۆ بەشداری كردووە 
لە گەشەسەندن و خوڵقاندنەوەی ئەفسانە، لێرەدا ئەو تێگەیشتنە خاڵێكی تری ناكۆكی جیاوازی 
و ناكۆكییانە لەگەڵ یەكتری، كەچی سەرباری ئەو جیاوازییانە ئاڕتۆ بە پێغەمبەر ناو دەبات 
ئەو دۆخە  بەرەنجامی  واتە شانۆكەی  نەخۆشییەكەی،  و  دەروونی  ئاستی  بە  و شانۆكەشی 
سایكۆلۆژیە بوو كە ئاڕتۆ هەڵگری بوو، لەم بارەیەوەش گرۆتۆفسكی دەڵێت »ئاڕتۆ وانەیەكی 
مەزنی فێر كردین كە كەس لە ئێمە ناتوانێ  نكۆڵی لێ  بكات، ئەو وانەیەش نەخۆشی ئاڕتۆ 
بوو، بۆ بەخت خراپیش نەخۆشی ئاڕتۆ جیاواز بوو لە نەخۆشی سەردەم، نەخۆشییەكەی شێتی 
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و چەوسانەوە بوو، ژیاری ئەمڕۆ گیرۆدەیە بە نەخۆشی درزبردن )شیزۆفرینیا( لە كەسێتی، ئەو 
درزبردنە لەنێوان عەقڵ و هەست و لەش و رۆحە، ناكرێ  ڕێگا بە كۆمەڵگا بدرێ  بۆ ئاڕتۆ كە 
تووشی نەخۆشییەك بێت جیاواز لە نەخۆشییەكەی خۆی، گرتیانە خۆیان و بە شۆكی كارەبایی 
ئەشكەنجەیاندا، هەوڵیاندا ناچاری بكەن بۆ دانپیانان بە فكری دەستپێشخەری عەقڵی: یاخود 

تووش بوون بە نەخۆشی كۆمەڵگا« )هەمان سەرچاوە/ ص 80(
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چۆنییەتی ئامادەبوونی دەق لەالبۆرەكەی گرۆتۆفسكی
و  پشكنین  پڕۆژەی  بەو  پەیوەستە  البۆرەكەی گرۆتۆفسكی  لە  دەق  ئامادەبوونی  پڕۆسەی 
گومانی البۆرەكە ئەزموونی دەكات، ئەوەش پەیوەستە بەو دیدە ئەزموونكارییەی كە دەق وەك 
بنەمایەكی سەرەكی پڕۆسەی بنیاتنانی نمایش سەیر ناكات، بۆیە كرۆكی نمایش دەق نییە، بەڵكو 

رووبەرووبوونەوەكە كرۆكی نمایشە.
ئەوەش لێدانە لە گوتاری باوی بنیاتنانی نمایش، رووبەرووبوونەوەش پەیوەست نییە بە بابەت و 
ناوەڕۆكەوە، هێندەی بریتیە بەنەستەوە، كە دەرخستنی ڕۆڵی گرنگی دەقە، بەاڵم بنەمای سەرەكی 
نییە، ئەگەرچی بوونی دەق لە شانۆدا دەشوبهێنێ  بە بوونی ئەفسانە بۆ شاعیر، دیارە ئەوە شاعیرە 
مانای كەشف نەكراو لەناو شیعر بۆ ئەفسانە ئەدۆزێتەوە، بۆ دەرهێنەری شانۆییش دەق كاتێ  وەك 
گرنگی بابەت نەخوێنرایەوە، دەتوانرێ  بونیادە نەوتراوەكانی كەشف بكرێت، ئەو پڕۆسەی كەشف كردنە 
پڕۆژەی پشكنینە لەناو شانۆدا، چونكە هەریەك لە برێخت و شكسپیر بە داهێنەری شانۆ نازانێت، 
بەهۆی ئەوەی تواناكانیان لەسەر كاغەز بۆ شانۆ بنیات ناوە، بۆیە بە داهێنەری ئەدەبی ناویان دەبات، 

تەنانەت ئەو دەرهێنەرانەش كە گۆڕانكارییەكانیان لەئاستی دەقی نووسراو بنیات دەنێن.
كەواتە مافی خۆمانە بپرسین ئەو دەیەوێت چی لەدەق بكات و چ گۆڕانكارییەك لە شانۆدا بەرپا 
بكات؟ بوونی پرسیارێكی لەو شێوەیە دەمانباتە سەر وتەیەكی خۆی كە زیاتر لە پرسیارەكەمان 
نزیكمان دەخاتەوە، ئەویش ئەوەیە كاتێ  دەڵێت:«نامەوێ  بكەومە پێشكەشكردنی ڕاڤەی ئەدەبی و 
چارەسەری ئەدەبی، سەبارەت بەمن ئەوەی گرنگە وشەكان نین، بەڵكو لەتواناماندایە بە وشەكان 
چی بەرهەم بێنین، ئەوەی دەیبەخشین بەژیانی وشەكانی دەقی وەستاو و گواستنەوەیان بۆ وشەی 
دەنگدار، زۆر لەوەش دوورتر ئەڕۆم، شانۆ پڕۆسەیەكە بەرهەمهێنەری وەاڵمی كردارەكان و پاڵنەرە 
مرۆییەكانە لەڕێگەی بەركەوتنی خەڵك لەگەڵ یەكتری، ئەوەش هەروەها كردەیەكی بایەلۆژی 
و رۆحیە« )نحو مسرح الفقير/ جيرزي كروتوفسكي، ترجمة )د. كمال قاسم نادر( وزارة الثقافة 
)بغداد( 1982، ص 56(  تێگەیشتنەكە بۆ سەیركردنی دەق ڕوونە، كە خوازیاری ڕاڤەكردنەوەی 
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دەق نییە لەتێڕوانینی ئەدەبیەوە، بەڵكو تەئویلی میتازمانە لەناو دەق، ئەو پرۆسەیەش خوێندنەوەی 
نەوتراوە، گۆڕینی وشەیە لە رووبەرێكی نووسراوی سەر كاغەز بۆ كردەیەكی بزاوتی بایەلۆژی 
و رۆحی، ئەوەش لەسەر ئەو بنەما تیۆریە وەستاوە كە هەمیشە دەق پێویستیەك نییە لە شانۆدا، 

چونكە شانۆ تەنها لە ئامادەنەبوون پێویستی بەچوونە ژوورەوەیەك هەبێت روو دەكاتە دەق.
دەق لەو ساتەدا تەنها ئینتیماكردنە بۆ ناو شانۆ... نەوەك خۆی شانۆكە بێت، ئەوە جووڵەو دەنگە 
شانۆ وەك پێویستی سەیریان دەكات، یاخود نەتوانین دەق وەك ڕێگایەك ناو بەرین، ڕێگایەك كە 
شانۆ پێیدا تێدەپەڕێت.. چونكە دەق شانۆ بنیات نانێت، هێندەی ئەوە ئەكتەرە لەو ڕێگایە دەچێتە 
ناو شانۆ، بۆ ئەوەی تەواوی یەكەی گوتاری نمایشی لەسەر بنیات بنرێت، ئەوەش گەیاندیە 
ئەو بۆچوونەی بڵێت«لەسەر ئەكتەرە كە بتوانێ  لەڕێگەی دەنگ و جووڵەوە زمانێكی دەروونی 
خودگەرێتی تایبەت بخوڵقێنێ ، كاری ئەو هەر وەك كاری شاعیرێكی مەزنە كە لەڕێگەی 
پەیڤەوە زمانە دەروونییە تایبەتییەكەی بخوڵقێنێت« )غروتوفسكي يخرج االمير الصاعد/ المقدمة: 
جان جاكو، الدراسة: سيرج اواكنين،  ترجمة )د. جمال شحيد( الحياة المسرحية العدد )12/11( 

1980، ص 127( 
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یۆژینیۆ باڕبا
وزەی ئەكتەرو ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆ
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ئەو كاتەی پەیوەندی نێوان زانست و شانۆ دروست بوو، ئیدی میتۆدی نوێ  پێویستییەك بوو 
بۆ  ئەوەی شانۆ لەناو تاكە ڕاڤەیەكی زانستی نەسووڕێتەوە، بەتایبەت لە بوونی ئەنترۆپۆلۆژیای 
لەوان  كاری هەریەك  بەاڵم  روو،  و گرۆتۆفسكی خستبوویانە  ئاڕتۆ  لە  شانۆ، كە هەریەكە 
نەیتوانیبوو دوو ئەزموونی جیاوازبن لەیەكتری، بەوەی دوو پڕۆژەی ئەنترۆپۆلۆژی هاودژبن، بەڵكو 
گرۆتۆفسكی توانی هەموو ئەو بنەمایانەی ئاڕتۆ لەئاستی تیۆریەوە بەرەو پراكتیك بگۆڕێت، 
سەرباری ئەوەی ڕێرەوێكی بۆ ئەزموونێكی نوێ  هێنایە بوون، بۆیە ئەزموونی گرۆتۆفسكی 
شانۆیەك بوو بەرهەمی عەقڵ و بیركردنەوەی گرۆتۆفسكی بوو، بەاڵم نەیتوانیبوو پڕۆژەیەكی 
ئەڵتەرناتیڤ بۆ ئەنترۆپۆلۆژیا بێنێتەدی، تاوەكو یەكێك لە خوێندكار و هاوكارەكانی بەو كارە 

هەڵسا ئەویش )یۆژینیۆ باڕبا( بوو. 
باڕبا پڕۆژەكەی لەگەڵ كۆمەڵە ئارەزوومەندێكی شانۆیی دەست پێكرد، ناوی لە ئەزموونەكەی 
نا )شانۆی سێیەم( ئەو شانۆیە لە بنەڕەتدا خەمی جوانكاری لەكاری شانۆیی كۆینەكردنەوە، 
بەڵكو دەیانویست بەرەو  ئەو خولیا ونانە بێننە دی كە شاراوەن، باڕبا باوەڕی وابوو ئەو كارەش زیاتر 
لەرێگەی مەشق و ڕاهێنانی جەستەوە دێتە دی، بەدژی ئەو دژایەتی و سەركوتكردنەوانە دەچۆوە 
كە لەدژی تاك ئەنجام دەدرێن. ئەوەش وای كردبوو گرفتە كۆمەاڵیەتییەكان لەسەرووی كێشە 
ئیستاتیكییەكان بن، بەاڵم نەك بەو مانایەی كە بگەڕێنەوە بۆ هونەرێكی میللی و الساییكارانە، 
بەڵكو لەڕێگەی زمانێكی جیاواز كە جەستە خوڵقێنەریەتی«ئەوەی داوای ئەوە دەكات شانۆ دەبێت 
بگەڕێتەوە بۆ هونەرێكی میللی وەك ئەوەی هەبووە، ئەوەیان دەركەوتنی جەهلە بە مێژووی شانۆ« 

)نحو مسرح حي/ سامي عبد الحميد، دار الشؤون الثقافية )بغداد(2006/ص 67(
لەوەدا بۆمان دەردەكەوێ  كە كێشە كۆمەاڵیەتییەكان و بەتایبەت كێشەی تاك بە میللی كردنی 
شانۆ نییە، بەڵكو گەڕانەوەیە بۆ كێشەی مرۆیی لەڕێگەی دامەزراوێكی هونەری كە شانۆیە، 
هەر بۆ ئەوەش هەوڵی دەدا لەسەر دەقەكانی برێخت و دستۆفسكی قووڵ بێتەوە، چارەسەری بۆ 
ئەو دەقانە و بۆ كێشەی كۆمەاڵیەتی بووە هۆی لەدایك بوونی تیۆرێكی ئیستاتیكی فرە ڕەهەند 
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بەهۆی ئەوەی شانۆگەرییەكانی لە گۆڕەپان و شەقام نمایش دەكرد.
بەوەش شانۆی گەیاندە ئەو ئاستەی كە شوێن بریتی نییە لە بیناسازی، بەڵكو بریتیە لەهەر 
رووبەرێك كە شانۆی تیا نمایش بكرێت، شوێن لەكاری ئەواندا بریتی نییە لە شانۆكەی، بەڵكو 
ئەو بایەخەی نییە، هێندەی بۆچوونیان وایە نووسەر و ئەكتەر لەهەر شوێنێ  بوون شانۆ لەوێدایە، 
لەوەشدا تا ئاستێكی زۆر سوود لە ڕاگوزاری كۆمیدیای دیالرتێ  وەردەگرن، بەهۆی ئەوەی 
ئەكتەر پێویستە خاوەنی بونیاتێكی فرەیی گوزارشت كردن بێت، تاوەكو بتوانێ  ڕاگوزەر بكات، 
لێرەدا ئەكتەر دەبێتە كەناڵی پەیوەندی نێوان دەق و نمایش، بەهۆی ئەوەی لەسەر بونیادی دەقەوە 
ڕاگوزەر دەكات بۆ نمایش، بۆ ئەوەش پێویستیان بەو جۆرە دەقانە دەبێت كە توانای ئینتیماكردنی 
هەبێت بۆ ئەكتەر. ئەوەش زمانی فرەیی بە ماتریالەكان دەبەخشێت، سەرەڕای ئەوەی ئەو هاتنە 

دەرەوەیە لە بیناسازی شوێن توانی دەاللەتی باو تێك بشكێنێت بۆ فرەیی.
كێشە كۆمەاڵیەتییەكان بۆ باڕبا خستنە ڕووی گرفتە كۆمەاڵیەتییەكان نەبووە، بەڵكو گەڕانەوەیە 
بۆ كۆمەڵناسی، هەر بۆیە كۆمەڵناسی بەشێكی سەرەكی بووە لە شانۆكەی بۆ تەكنیكی ئەكتەر، 
ئەو لە نێوان سۆسیۆلۆژیا و ئەنترۆپۆلۆژیاوە مومارەسەی شانۆی كردووە، بەاڵم بەهۆی بەهەند 
وەرگرتنی كێشەی تاك و توێژینەوە لەژیانی تاك، پەیوەندی زیندەگی گروپە كۆمەاڵیەتییەكان 
لەالی نەبۆتە جێی بایەخ، بەڵكو ژیانی تاك و توێژینەوە لەبارەیەوە جێی سەرنجی شانۆكەی بووە، 
ئەو فۆڕمە خۆرئاواییەی بووە فۆڕمی باو لەشانۆدا و توانیویەتی خۆی بەسەر تەواوی كولتوورە 
جیاوازەكان بسەپێنێ ، كەچی شانۆی سێیەم وەك شانۆی توندوتیژیی و شانۆی هەژار بایەخ بە 
كولتووری خۆرهەاڵت دەدات، ئەو بایەخەی باڕبا بە كولتووری خۆرهەاڵت كە شانۆی سوونەتی 
جگە لە ئەزموونی ئاڕتۆ و گرۆتۆفسكی هەمووان لەسەر كولتووری خۆرئاوا ئیشیان ئەكرد، بۆیە 

باڕبا لەنێوان شانۆی سوونەتی و ئەزموونەكەی خۆیدا بەو شێوەیە بەراوردێك دەخاتە ڕوو.
»بۆ ئەوەی بتوانین ڕاڤەی پەیوەندی بكەین  لە نێوان شانۆی سێیەم و شانۆی سوونەتی، 
لەسەرمان پێویستە بەراوردێك بكەین لەگەڵ هەندێك دۆزینەوەی زانستی، بۆ نموونە: زوومەكانی 
بینین.. كاتێ  میكرۆسكۆب خوڵقێنرا چەمكی سروشت تا ئاستێكی مەزن فراوان بوو، ئەو 
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پرسیارەی هێنایە پێشەوە كە پەیوەست بوو بەو جیهانەی لەخوار بینینەوەیە یا ئەو سروشتەی تر، 
سەبارەت بە من شانۆی سێیەم دیاردەیەكی هاوشێوەی خوڵقاندووە، هەر فۆڕمێك یەكگرتوو بێت بە 
شانۆی سوونەتی شیاوو خوازراو نییە، ئەوانە دوو جیهانی جیاوازن پێویستە ملكەچی بكات بۆ 
یاسا جیاوازەكان« )اوجينيو باربا و مسرح اودين/ الحياة المسرحية، العدد )12/11( شتاء-ربيع 

1980/ ص46(    
دەتوانین ستراتیژی ئەزموونە شانۆییەكەی لەوەدا بناسین كە شانۆی سێیەم پڕۆژەی پشكنین 
و دۆزینەوەی ئەو نەبینراوانەیە كە ئەزموونكارانی بەر لەو توانای بینینی نهێنییەكانیان نەبووە، 
بەواتایەكی تر دەتوانین بڵێین شانۆی سێیەم دەیەوێ  پیاچوونەوە بەسەر ئەو شتە فەرامۆش كراوانە 

بكات كە ئەزموونە شانۆییەكانی پێش خۆی نەیانبینیووە.
ئەو بینینە پێویستی بە سیستمی جیاواز هەیە، پێویستی بە ڕێكخستنەوەی پەیوەندی شانۆ و 
بینەرە، بەهۆی ئەوەی شانۆكاران چەندین مانگ خەریكی كاركردن دەبن بۆ ئەوەی نمایشێك 
دروست بكەن، زۆرجار نمایشەكە تەنها یەك ڕۆژ نمایش كراوە، بەواتای كاری چەندین مانگ لە 
گەڕان و پشكنین بە ڕۆژێك خراوەتە ڕوو، بۆیە ئەو پەیوەندییەی لەو ڕۆژەدا لەگەڵ ئەو بینەرە 
دروستی دەكەن »ئەو بینەرەی گرووپی شانۆی سێیەم بەدوای دەگەڕێن بینەرێكی سوونەتی نییە، 
ئەو بەتەنیا نمایشی بۆ ناخرێتە ڕوو، بەڵكو بابەتی پێ  دەدرێ  بۆ بیركردنەوە، هەروەها چۆنییەتی 
خوڵقاندنی پەیوەندی هاوبەش كە لەوەمان كەمە و ئێمەش پێویستییەكی زۆرمان پێیەتی« )اوجینیو 

باڕبا و مسرح اودین/ ص46(
ئەوەش بنیاتنانی سرووتێكی تایبەتمەندو سەربەخۆی شانۆی سێیەمە، بەهۆی ئەوەی لەڕێگەی 
ڕاگوزرەوە دەیانەوێ  خەونە سەركووت كراوەكانیان لەناو ئەو سرووتە شانۆییە ئازاد بكەن، چونكە 
بەشێك لە خەونەكانیان بەو هیوایەوە پارێزگاری لێ  دەكەن كە لەناو شانۆ بیهێننە دی، بەتایبەت دوای 
ئەوەی گەیشتوونەتە ئەو بڕوایەی كە سیاسەت بۆ ئەوان هیچ خەونێكی پێ  نییە، بەچاوی گومانەوە 

سەیری ئایدیۆلۆژیاكان دەكەن، ئەوەش لە خەونی ئایدیۆلۆژیەوە بۆ خەونی تاك دەڕوات.
بەشداری هەر ئەكتەرێك وەك داكۆكیكارێك بۆ خەونی تاكەكان، شانۆ ئەو تاكانە لەخۆی كۆ 
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دەكاتەوە و دەیكات بە خەونی كۆمەڵگایەكی تاكخوازی، كۆمەڵگایەك  تاك تیایدا بوونی هەبێت 
نەوەك دەسەاڵتی كۆمەڵی خەونی تاكەكان بكوژێت.

لێرەدا لەو پڕۆسە ئەزموونكارییە هاوكێشە شانۆییەكە بریتی دەبێت لە )ئەكتەر+ دەرهێنەر+ 
دەق+ شوێن( ئەكتەر ئەو ڕەگەزە گرنگەی ئەو ڕووبەرە شانۆییە، كە پێویستە دەق بكەوێتە 
خزمەتی تواناكانی، نەوەك ئەكتەر بچێتە ژێر دەسەاڵتی دەقەوە، دەرهێنەر ئەو كەناڵی گەیاندنی 
پەیوەندییەی نێوان ئەكتەرو دەقە، ئەو كەناڵە كاتێ  ئەو دووانە بەریەك دەكەوێنێت.. دەبێتە هۆی 
بنیاتنانی نمایش، شوێن دوا خاڵی ناو ئەو هاوكێشەیەیە، چونكە وەك ئەوانیتر ئەو بایەخە گرنگەی 

نییە، چونكە شانۆی سێیەم باوەڕی وایە ئەوان لەهەر شوێنێك بن دەتوانن شانۆ نمایش بكەن.
و  ئاڕتۆ  ئەزموونكارییەكانی  پڕۆژە  بەرەنجامی  شانۆ  بۆ  ئەنترۆپۆلۆژیە  تێگەیشتنە  ئەو 
گرۆتۆفسكیە بۆ ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆ و باڕبا دەیەوێت ئەو هەواڵنە یەك بخاتەوە، بەواتایەكیتر 
بنەما تیۆرییەكانی لەوان وەردەگرێت، دەیەوێ  لەڕووبەروو مانایەكی ناتەبا و جیاوازدا بیخاتەوە 
ڕوو، ئەو وەك گرۆتۆفسكی لەسەر گرنگی و بەسێنترال بوونی ئەكتەر پێداگیری دەكاتەوە، بەاڵم 
ئەوەی لە گرۆتۆفسكی جیای دەكاتەوە، ئەوەی ئەكتەر وەك قەدیس سەیر ناكات، هێندەی دەیەوێ  
وەك جەستەیەكی مرۆیی گوزارشت لە بوونی مرۆڤبوونی خۆی بكات، بۆ ئەوەش پشت دەبەستێت 
بەو ئەكتەرانەی كە پەیمانگاو قوتابخانەكانی شانۆیان وەك خوێندن نەخوێندووە، بۆیە شانۆكەی لە 

شانۆیەكی ئارەزوومەندانەوە دەبێتە شانۆیەكی ئەزموونگەری.
سەبارەت بە دوالیزمەكانی جەستە، بەوەی جەستە بەتەنیا هەڵگری ڕەگەزی خۆی نییە، بەڵكو 
هەڵگری ڕەگەزی بەرامبەریشیەتی، ئەو تێگەیشتنەش سەرەتا لەدیدی ئەنترۆپۆلۆژی ئاڕتۆ بۆ 
شانۆ دەركەوت، ئەو دەمەی جەستەی لەوە دەركرد بەتەنیا تاكە خاسیەتێكی هەبێت بەوەی یان نێر 
بێت یان مێ ، یاخود یا خاوەنی جەستەیەكی زبر بێت یان هێمن، شەڕانی بێت یان ئیرۆسی، بۆیە 
بەدوای ئاڕتۆ چیتر جەستە بەتەنیا خاوەنی یەك تایبەتمەندی نییە »بەڵكو جەستەیەكە هەڵگری 
هەردوو ڕەگەزەكەیە، جەستەیەكی نێرە مووكە، ئەوەش جەستەیەكە تەواوی دوالیزمەكانی جەستە 
تێك دەشكێنێ ، شتێ  نییە پێی بووترێ  )جەستەی ژن/ جەستەی پیاو( و )جەستەی ڕەش/ 
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جەستەی سپی( و )جەستەی شاریی/جەستەی الدێی( و )جەستەی ناسك/جەستەی بزر( و 
)جەستەی سووك/ جەستەی قووڕس( و )جەستەی زیندوو/جەستەی مردوو( » )شانۆی پۆست 
مۆدێرنیتی/ نیهاد جامی، زنجیرەی )22( كتێبی دەزگای شەفەق چاپخانەی ئاراس )هەولێر( 

2009/ ال 124(.
لەو چارەسەرییە باڕبا چەمكێكی نوێ  بە داڕشتەیەكی ترەوە دێنێتە ناو شانۆ، ئەویش چەمكی 
)وزە(ی ئەكتەرە، وزە دەبێتە چەمكێكی ئەڵتەرناتیڤ بۆ خوێندنەوەی ئیشكالیەتی جەستە، 
بەتایبەت لەڕێگەی ئەو چەمكەوە دەیەوێ  ئەو دەمامكە ساختەیە البەرێت لەسەر ڕەگەزەكان، 
بەوەی ئەكتەری مێینە خاوەنی وزەی مێینە بێت و ئەكتەری نێرینە خاوەنی وزەی نێرینە بێت، 
سەرەتا چەمكەكە بۆ ناو پێناسە سەرەتاییەكان دەگەڕێنێتەوە، دواتر ڕەخنەی ئاراستە دەكات، بەوەی 
وزە مانای هێزو كاركەر دەگرێتەوە، كە بوونی وابەستەی هاوار و دەمارگرژیەتی ماسوولكە كراوە، 

لەكاتێكدا وزە بریتیە لە ئامادە بوون.
البردنی ئەو دەمامكی گرژی و هاوارە لەسەر وزەو ناسینی وەك ئامادە بوون سڕینەوەی هەموو 
ئەو ناونانەیە  كە لەڕێگەی ڕەگەزەوە وزەی پێ  بارگاوی كراوە، ئەو دەمەی ئەوەمان لەسەر وزە 

نەهێشت، دەكەوینە بەردەم ئامادە بوون.
 كە بریتیە لەو پڕۆسەیەی »ڕۆڵی ئەكتەر )كوڕ بێت یا كچ( ئاشكرا كردنی ئەو خواستە تاكانەیە 
بۆ وزە، وەپارێزگاریكردنی وزە وخودگەرێتی« )طاقة الممثل/ أوجينيو باربا واخرون، ترجمة )د. 

سهير الجمل( أكاديمية الفنون وحدة االصدارات المسرح )33( ص 284(
تێكشكاندنی دوالیزمەكانی جەستە بۆ باڕبا پەیوەندی بە كەشف كردنی نهێنییەكی تایبەت 
بەوەی هەریەك لە ڕەگەزەكان بەشێكی ڕەگەزەكەی تری گرتۆتە خۆی، چارەسەری  هەیە، 
ئەو بۆ جەستە، پەیوەستە بە ئەنترۆپۆلۆژیای جەستەوە، بەهۆی ئەوەی دەیەوێ  چارەسەرەكە 
پەیوەندی بە ژیارەوە هەبێت كە مرۆڤەكان خاوەنین، ئەوەش دوالیزمی )ڕەگەز/ كەسێتی( بۆتە 
هۆی ئیشكالیەتی ناو ژیار، بۆ ئەوەی زیاتر ئەو الیەنە ڕوون بكەینەوە نموونەیەك دێنینەوە، با 
ئەویش شانۆگەری )ماكبێس( بێت، ڕەگەزی ئەكتەر ڕەگەزێكی مێینەیە كە ڕۆڵی )لیدی( 
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یاری دەكات، بەاڵم ئاخۆ ڕەگەزی كەسێتی لیدی مێینەیە؟ ئەو دەمەی خەونی تاج  الی لیدی 
دەبێ  بە خەونی كوشتن، ئێمە لەڕەگەزی كەسێتی لیدی وەك نێرینە سەیر دەكەین، لەكاتێكدا ئەو 

مێینەیە، بەواتای لەیەك كاتدا هەڵگری هەردوو ڕەگەزەكەیە.
كەواتە ئەو دوالیزمە )ڕەگەز/ كەسێتی( لەناو خۆیدا پەیوەندی نێوان )ئەكتەر/ كارەكتەر( ە، 
پەیوەندییەك لەئاستی ڕەگەزی تەواو ناكۆكە، ئەوەش بۆتە بەشێكی زۆری ژیاری كۆمەڵگاكان. 
كەواتە وزە بریتیە لەتوانای تەكنیكی عەقڵی و جەستەیی ئەكتەر لەچۆنییەتی بەكارهێنانی 
لەناو نمایش، ژیار و كولتوور توانای ئەوەیان هەیە لەهەر كۆمەڵگایەكدا وزە ڕێڕەوەكەی بگۆڕێت 
و تەكنیكیتر بدۆزێتەوە، دەبێ  لەو كاتەدا ئەو خاسیەتە كۆمەاڵیەتییانە بەهەند وەربگرین، كە 
كولتورێك سیفاتی پاڵەوانەكانی بەو شێوەیە پاوان ناكات بەسەر ڕەگەزەكان، بەاڵم ئەو دەمەی 
بەشێكی زۆر لە كولتوری خۆرهەاڵت بەپێی یاسای دارستان كارەكتەرە ترسنۆك و بێدەسەاڵتەكان 
دەدات بە مێینە و بە دەگمەن )نورا وئەلیكتراو ئەنتیگۆنا( لەشانۆی خۆرهەاڵتدا دەبینین، دەبێت 
ئەكتەری مێینە وزەی بخاتە بەردەم ئەو گومانە ئەنترۆپۆلۆژیە، بەوەی ئەو جەستە نییە، بەڵكو 
خاوەنی جەستەیە، كە ئەكتەر بریتی نەبوو لەجەستە، بەڵكو خاوەنی جەستە بوو، واتا وزە بوونی 
نییە، كە وزەش بوونی نەبوو، واتە نەبوونی ئامادەبوونە، بۆ ئەوەی ئامادەبوون لەناو شانۆ بوونی 
هەبێت دەبێت جەخت لەسەر ئەو پەیوەندییە بكرێتەوە كە دەكەوێتە نێوان وزەو جەستە، ئەوەش بنەمای 
چارەسەری ئیشكالیەتی ئەو پەیوەندییەیە كە باڕبا شانۆی سێیەمی پێ  ڕزگار كردووەو نەیهێشتووە 
لەناو ئیشكالیەت بمێنێتەوە، كە ئەمڕۆ گرووپە ئەزموونگەرییەكان زۆر بەبایەخەوە بۆ چارەسەری 
ئەو ئیشكالیەتە دەگەڕێنەوە، هەمیشە كە بیانەوێ  ئامادەبوونی شانۆ ببێتە بنیاتنانی دنیایەكی 
خوڵقێنراو ئەوە بۆ ئەو تێگەیشتنە ئەنترۆپۆلۆژیە بۆ وزە دەگەڕێنەوە، تێگەیشتنێك یۆژینۆ باڕبای 
گەیاندە ئەو دەرەنجامەی بڵێت »ئێمە لەسەر جەستە یا دەنگ كار ناكەین، ئێمە لەسەر وزەكان كار 

دەكەین« )الجسم المتمدد/ اوجینیو باڕبا، لە كتێبی )طاقة الممثل( هەمان سەرچاوە، ال 296(
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تاداشی سوزوكی: ئەزموونكارێكی شانۆیی
ئێمە چۆن دەتوانین رەهەند و گوتارێكی تر بە شانۆ ببەخشین؟ ئایا شانۆ بریتیە لە پرۆسەیەكی 
كۆنكرێتی و هاوكێشەیەكی ماتماتیكی؟ هەمیشە ئەوە گومانە بەرەو پرسیاری جیاوازمان دەبات، 
ئەوە پرسیارە لە ئەزموونە جیاوازەكان نزیكمان دەكاتەوە، ئێمە هەمیشە خەونی گەڕان نایەڵێت 
وێستگەیەك بدۆزینەوە بۆ پشوودان، بەڵكو خەون بەرەو پانتایی ڕەنگە جیاوازەكانی شانۆ ئاشنامان 

دەكات.
هەر كاتێ  ئەزموونێك سنووری خۆی دەست نیشان كرد، ئەوە مردنی ئەزموونەكە ڕادەگەیەنێت، 
ئەزموونكاریەت هەمیشە لە گەڕان و پرسیاری جیاوازدایە، هەر بۆیە دەرچوون لە یاسا باوەكان 
هەوڵدانە بەرەو گەڕان بۆ ئەزموونی نوێ  و ناتەبا، ئەوەش پێویستی بە ئاگاییەكی شانۆیی قووڵ 
و گەڕانە بەناو تیۆر و میتۆدە جیاوازەكان، قسەكردنەوەیە لەسەر پەیوەندی نێوان شانۆ و زانستە 
مرۆییەكان، ئەوانەی لەو پەیوەندییە دەدوێن، دەبێت كەسانێك بن بێئاگا نەبن لە زانستەكان، چەندە 
دەبێت لە شانۆ نزیك بێت هێندەش پێویستی بە ئاشنا بوونی ئەو زانستانە هەیە، زانستەكان توانای 
ئەوەیان هەیە هەمیشە بەرەو بیركردنەوە لە ئەزموونی جیاواز بمانبات، ئەو پەیوەندییە سەرەنجام 
لەناو ئەبستمۆلۆژیای ڕەخنەیی چڕ دەبێتەوە، ئەگەر ئەو پەیوەندییە الی ئەنتوان ئارتۆ بریتی 
بوو بێت لە پەیوەندی نێوان ئەنترۆپۆلۆژیا و شانۆ، تا لە دواجاردا ئەو پەیوەندیە ئەنترۆپۆلۆژیای 
شانۆی خوڵقاند، ئەوا زانستەكانی تر بێ الیەن نەبوون لە ئاوێتە بوونیان بە شانۆدا، دیارترینیان كە 

مەبەستی ئەو نووسینەی ئێمەیە ئەزموونی شانۆكاری یابانی )تاداشی سوزوكی( ە.
تاداشی سوزوكی لە دایكبووی ساڵی)1939(ی شاری شیمیسی یابانییە, لەماڵێك پەروەردە بووە 
كە مۆسیقای كالسیكی خۆرئاوایی ئەبیستێ , وەك چۆن گوێبیستی گۆرانییە سوننەتییەكانی 
سیاسی  ئابووری  زانستی  تۆكیۆ  زانكۆی  لە  ساڵی 1958  لە  بووە,  شوشە  بووكە  شانۆی 
ئەخوێنێت و لە ساڵی 1964 بڕوانامەی دەرچوون وەرئەگرێت, ئەوە وای لێ  دەكات ببێت بە 
خاوەنی بیروبۆچوونی چەپخوازی, لە ماوەی خوێندنی زانكۆدا پەیوەندی دەكات بە یانەی 
شانۆیی كە سەربە زانكۆ بوو, كە بە شانۆی) دا سیدای ئازاد( ناوی دەركردبوو, لە سەر 
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میتۆدی ستانسالفسكی لێكۆڵینەوەی كردوو چەند دەقێكی چەپخوازی كە لەالیەن نوسەرانی 
ڕووسیەوە نوسرابوون بۆ شانۆ دەریهێنان, ساڵی)1960( بۆ )1961( سوزوكی كرا بە سەرۆكی 
لیژنەی شانۆی ئازاد, زۆر توندبوو لەسەر خەمە هونەرییەكان زیاتر لە خەمە سیاسییەكان, پێنج 
دەقی دەرهێنا سیانیان هی ئارسەر میللەر و چیخۆف و سارتەر بوون, دووانەكەی تریشی هی 
هاوكارەكەی بوو لە یانەی شانۆی )مینۆرا بیتسۆ یاكۆ(. دەقەكانی نوسەرانی شانۆی ئەبسێرد 
)یونسكۆ و ئەدامۆف و ئەراباڵ و ئیدوارد ئەلبی( لەو كاتەدا بڵێسەیەك بوو تەواوی خەیاڵگەی 
ئەوی داگیركردبوو, نەخوازەاڵ بەكارهێنانی تەكنیكە ئەزموونگەرییەكان ئەوەی پەیوەندی بە 
توخمی شوێن و كاتی شانۆییەوە هەبوو.  لە ساڵی )1961( سوزوكی و بیتسۆ یاكۆ تیپی خۆیان 
دروست كرد, ئەو تیپە بەشێك بوو لەو ماوەیەی كە دەركەوتبوون بە )شانۆی نهێنی( ناسرابوون, 
سوزوكی بەدوای ڕێگایەكدا ئەگەڕا بۆ ڕزگاربوون لە واقعیەتی شانۆی )شینگیكی( هاوچەرخ, 
كە خاوەنی كاریگەرییەكی خۆرئاوایی بوو, توانی شێوازێك بهێنێتە كایەوە كە زیاتر ئەندێشە ئامێز 

بێت و دووربێت لە واقیعەوە.
دەقەكانی )بیتسۆ یاكۆ( خاوەنی زمانێكی خوڵقێنراو و درەوشاوەیە, وە ڕێبازی دەرهێنانی سوزوكی 
متمانەی كردبووە سەر تەقاندنەوەی تواناكانی جەستە, ئەویش یەكی گرتبووەوە بۆ خوڵقاندنی 
نووسینەوەیەكی نوێ , كاریگەری وریاكردنەوە بوو بۆ ماوەی نێوان )1962-1967( ئەوەش ئەو 
ماوەیەیە كە سوزوكی پێنج شانۆگەری )بیتسۆ یاكۆ(ی دەرهێنا, ناسراوترینیان شانۆگەری )فیل( 
بوو لە ساڵی )1962(, سوزوكی بە شێوەیەكی هاوسەنگ شانۆگەرییە كۆن و هاوچەرخەكانی 
دەردەهێنا, دواترینیان )گالیسكەیەك ناوی ئارەزووە(ی تنسی ولیامس ساڵی )1967( بوو. ساڵی 
)1966( سوزوكی ناوی تیپەكەی گۆڕی و ناوی نا )تیپی شانۆی واسیدای بچووك( بەرنامە 
سەرسوڕهێنەرەكەی بە دەقێكی بیتسۆ یاكۆ دەستی پێكرد, بەناونیشانی )دەرگەوان( هەر لەو 
ساڵەشدا شانۆگەرییەكی تری هەمان نووسەری دەرهێنا بەناوی )شووكردنی مناڵێكی بچووك(, 
ئەو نمایشە سەركەوتنێكی گەورەی بەدەست هێنا بۆ نووسەر و دەرهێنەرەكەی, ئەو ڕۆژەیان 
هاوكات بوو لەگەڵ دامەزراندنی شانۆییە بچووكەكەیان لە سەر قاوەخانەی تۆكیۆ, كە )120( 
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كورسی ئەگرتە خۆی, لەو تاقیگە بچووكەدا سوزوكی پەنای ئەبردە بەر فێڵی شانۆیی, بۆ ئەوەی 
ئەكتەرەكان بتوانن تا ئەو شوێنەی شیاوە گوزارشت بە جەستە و دەنگیان بكەن, ئەو شێوازەكەی 
خۆی نزیك دەكردەوە لە شێوازی شانۆی هەژاری گرۆتۆفسكی, سوزوكی لە كۆتایی شەستەكاندا 
بڕوای وابوو كە نواندن بۆ رووبەڕوو بوونەوەی ئەكتەرە بۆ توانا گوزارشتە زاتیەكانی و نەوەك 
بۆ ڕاڤەكردن یان وەرگێڕانی دەقی شانۆیی بۆ نووسەر. لە ژێر كاریگەری فەلسەفەی وجوودی 
سوزوكی ڕاڤەی ئەكتەری ئەكرد لە رووبەڕووبونەوەی لەگەڵ بینەر, كە ئەوەش جۆرێك بوو لە 
خۆسەپاندنی خود, لە ئەنجامی ئەو رووبەڕووبوونەوەیەی بینەر و ئەكتەر, هەردووال مرۆڤایەتی 

هاوبەشیان بۆ ئاشكرا ئەبێت, كە بارگاوی كراوە بە رووخان و وێرانە.
تیپەكەی سوزوكی كۆمەڵێك نمایشی ئەزموونگەری بەرهەم هێنا كە لە دەقی خۆرئاوایی و یابانی 
و هەروەها لە كابوكی وەریگرتبوو. سوزوكی لەو باوەڕەدا بوو كە گرنگی دەرهێنەر و پرۆسەی 
دەرهێنان لەگەڵیا ئامانجی هاوكاری كردنی ئەكتەرە بۆ گوزارشتكردن لە پەیوەندی كەسێتی 
بە رۆڵەكەی, ئەوەش لە ڕێگەی ئەو شێوازە داهێنراوە زیندووەی وا دەكات, ڕۆحە نوستووەكان 
لەناوەوە بەئاگابێنێت, ئەكتەر لێرەدا پلەیەكی بەردەكەوێت, بە بەراورد بە دەقی شانۆیی, )ئازارە 
دراماتیكییەكانی گەورەمان مەسیح( لە ساڵی )1969( نمایشێك بوو بووە جێگەی سەرسوڕمانی 
هەموو الیەك, كە گوزارشت كردن بوو لەكۆالژكردنی دیمەنە ناسراوەكانی شانۆی خۆرئاوایی و 
كابوكی, بە شێوازی سوریالی ڕێكخرابوو, ساڵی)1970( بەشی دووەمی ئازارەكانی مەسیحی 
نمایش كرد, لە كۆتایی حەفتاكاندا كارو چاالكییەكانی تیپەكەی بەرەو كۆتایی چوو, بۆیە 
ساڵی )1980( هەوڵی سەرلەنوێ  دامەزراندنی لە تۆكیۆی پایتەخت دایەوە, لە ساڵی )1982( 
ناسراوەكانی جیهانی  فێستیڤاڵی جیهانی )تۆگۆ(ی سازكرد كە تیایدا زۆربەی هونەمەندە 
بانگهێشت كردبوو, لەو ماوەیەدا كۆمەڵێك دەقی یابانی دەرهێنا, لەوانە )كلیت منسترا( و )دیۆن 
زۆس( لە ساڵی )1990( و )رووخانی ماڵی ئاتریۆس( كە لە دەقی كلیمنسترا ئامادە كرابوو, كە 
لە ساڵی )1983( لە هۆڵی شانۆیی ئیمپراتۆری )فادەن 1900 كورسی( نمایش كرا. هەروەها 
هەردوو دەقی )بافوسییەكان و كلیمنسترا(ی بە هەردوو زمانی یابانی و ئینگلیزی نمایش كرد.
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سوزوكی لە كارەكانیدا بەرەومرۆڤناسی )ئەنترۆپۆلۆژیا( كاری نەكردووە، بەڵكو لەناو كۆمەڵناسی 
)سۆسیۆلۆژیا(وە پەیوەندییەكەی خوڵقاندۆتەوە، هەموو پرسیار و گومانەكانی بەرهەمی ئەو 
پەیوەندییەیە، هەر بۆیە ئەو لە كاركردن زیاتر لەسەر چەمكە كۆمەڵناسییەكان كار دەكات، بە 
تایبەتی كۆمەڵناسە ئەمریكییەكان دەكاتە سەرچاوەی سەرەكی كارەكانی، كولتوور وەك چەمكێكی 
كۆمەڵناسی كاریگەرییەكی گەورەی لەسەر بیركردنەوەو میتۆدی كاركردنی هەیە، ئێمە هەوڵ 
دەدەین لەسەر چەند رەهەندێكی ئەزموونەكەی بدوێین، هەروەها چەمك و زاراوەكانی تا چەند بە 
مانای نوێ  بارگاوی كراوە؟ شانۆكەی لەناو چ پۆلین كارییەكە؟ دەچێتەوە سەر چ قۆناغێك و 
ڕەخنەكانی ئاراستەی كوێ  دەكات؟ ئایا ئەو ئەزموونە بە تەنیا ئەزموونێكی خۆرهەاڵتی یا ڕاستر 
بڵێین یابانییە؟ ئەو ئەزموونە توانای خۆناساندنێكی سەربەخۆی هەیە بەوەی وەك ئەزموونێكی 
دەوڵەمەند بیناسین كە بتوانین سوود لە تێڕوانینەكانی وەربگرین؟ ئێمە هەوڵ دەدەین لە تەواوی ئەو 

نووسینەدا لەسەر ئەو پرسیارانە ئیش بكەین.
ئیشكردنی سوزوكی لە شانۆدا گەڕانەوەیە بەرەو چەمكی كولتوور بەهۆی ئەوەی ئەو چەمكە 
لەناو دەاللەتی سۆسیۆلۆژیەوە )كۆمەڵناسی( بارگاوی كراوە، بۆیە ئەویش هەر لەناو ئەو زانستەوە 
سەیری ئەو چەمكە دەكات، ئەگەر كولتوور خاوەنی چەندین پێناسەی جیاواز بێت، لە جۆری 
»كولتوور بریتییە لە گشتێكی ئاڵۆز لە زانست و زانیاری و هونەر و، هزر و بیروباوەڕ و یاسا 
و دیسپلین و دابونەریت و ترادسیۆنەكان، بە كورتی گشت ئەو فێربوون و عادەتانەی كە مرۆڤێك 
موحسنی،  مەنوچێهر  كۆمەڵناسی/  )دەروازەكانی  وەریدەگرێت«  كۆمەڵگا  ئەندامێكی  وەكو 
وەرگێڕانی )كۆمەڵێك وەرگێڕ( دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی موكریانی، هەولێر 2002، ال 
103( بەاڵم بەهۆی ئەوەی سوزوكی زیاتر بایەخ دەدات بە كۆمەڵناسە ئەمریكییەكان و جەخت 
لەسەر بۆچوونەكانی ئەوان دەكاتەوە، بۆیە دەبینین لە تێڕوانینەكانیدا ئەو پێناسەی كۆمەڵناسی 
ئەمریكی سامنێر زۆر بە ڕوونی هەست پێدەكەین كە دەڵێت »كولتوور بریتییە لە كۆمەڵێك داب و 

نەریت و ترادسیۆن و دامەزراوەی كۆمەاڵیەتی« )هەمان سەرچاوە(.
گەڕانەوەی ئەویش بۆ شانۆی كۆنی یابانی بەرەنجامی ئەو تێگەیشتنە كۆمەڵناسییە، بەاڵم لەوە 
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دەچێت پرسیاری ئەوە لە خۆمان بكەین، كە بۆچی بایەخ بە كۆمەڵناسە ئەمریكییەكان دەدات؟ بەر 
لە هەر شتێك ئەو جیاكارییەی كۆمەڵناسە ئەمریكییەكان دەیكەن لە نێوان دیاردە كۆمەاڵیەتییەكان 
و دیاردە كولتورییەكان بۆ خۆی دۆزینەوەی ئاراستەیەكی نوێیە بۆ كاری شانۆیی كە بتوانێت 
دیاردەی كۆمەاڵیەتی و كولتووری لە شانۆدا جیا بكاتەوە، كۆمەڵناسی ئەمریكی »زیاتر بایەخ بە 
)پەیوەندییەكان( دەدات نەك )بونیاد( و )دامەزراوە(، كێشە تایبەتەكانی كۆمەڵگای ئەمریكایی، 
واتە ملمالنێی نەژادی، كەمایەتییەكان و تاوانكاری )بە تایبەت تاوانكاری الوان( زەمینەی 
زۆربەی لێكۆڵینەوەكان بووە و دەبێت، كەم كتێبی كۆمەڵناسی ئەمریكایی هەیە باسی كێشەی 
نەژادی نەكردبێ » )كۆمەڵناسی گشتی/ مەنوچێهر موحسنی، وەرگێڕانی )موسڵح ئیروانی( 

دەزگای چاپ و باڵوكردنەوەی موكریانی، هەولێر 2005، ال 177(
لێرەوە بۆمان دەردەكەوێت كە بۆچی سوزوكی بایەخ بە كۆمەڵناسە ئەمریكییەكان دەدات، بەوەی 
بایەخدان بە پەیوەندییەكان بەالیەوە گرنگترە، بەاڵم پەیوەندییەكان الی ئەو چییە؟ ئەوەیە ئەو 

پرسیارەی پێویستە بە دوای وەاڵمەكەیدا بگەڕێین.
پەیوەندی هەریەك بە جەستەكانەوە، خوڵقاندنی پەیوەندی گروپێكی كۆمەاڵیەتییە كە دەیەوێ  لە 
ڕەفتارەكانی ژیانی ڕۆژانەوە بیگوازێتەوە بۆ پەیوەندی كردن بە گروپێكی شانۆیی، ئەو پەیوەندییە 
بەرەنجامی كوشتن و البردن و نەمانی جیاوازییە جەستەییەكانە، كە نمایش جەستەی تاك دەگۆڕێتە 
سەر جەستەی كۆ، ئەو كۆیە شوناسی كۆمەاڵیەتی گروپی ئەكتەرانە، ئەوەش دەبێتە لەدایكبوونی 

كۆمەڵگایەك كە بەزمانی خۆی بە )كۆمەڵگای ڕۆشنبیری( ناوی دێنێت.
كێشەی شوناسی كۆمەاڵیەتی بابەتێكی گرنگی ئەو ئەزموونكارەیە، بۆیە بۆ دوو جۆر لە وزە 
پۆلینی دەكات )وزە ئاژەڵییەكان( و )وزە نائاژەڵییەكان( ئاژەڵییەكان دەگوازێتەوە بۆ جەستەی 
مرۆڤ و گیاندار هەرچی وزە نائاژەڵییەكانە بە وزە تەكنەلۆژییەكان ناوی دەبات، ئەو پۆلینكارییە 
شوناسی ئەزموونەكەمان تێدەگەیەنێت بەوەی لەو ڕێگەیەوە ڕەخنە ئاراستەی مۆدێرنیتی دەكات، 
لە  بەر  بۆ سەردەمی شانۆی  نییە  نۆستالۆژی  لە مۆدێرنیتی گەڕانەوەیەكی  ڕەخنەگرتنی 
مۆدێرنیتی، ڕاستە ئەو ئاماژە بۆ شانۆ كۆنەكانی یابانی دەكات، بەاڵم ئەو باسكردنە هێندەی 
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ئاماژەكردنە بۆ وزەیەكی ئاژەڵی كە توانای خوڵقاندنی شانۆی هەبووە، مەبەست گەڕانەوە نییە 
بۆ ناو گریمان و دەاللەتەكانی جیهانی سوونەتی ئەو ئەزموونانە، بەڵكو دژوەستانەوەیە بەرامبەر بە 
مۆدێرنیتی بەوەی نەیتوانی شانۆ بەرەو پێشەوە بەرێت، چ لەڕووی تەكنیكی هونەرییەوە، چ لە 
ڕووی پەیوەندی كۆمەاڵیەتی، بەڵكو ئەوە تەكنەلۆژیا بوو باڵی تەواوی بەسەر سەرجەم پەیوەندی 
و تەكنیكەكان و هونەردا گرتبوو، بۆیە ئەو دژایەتییەی بۆ مۆدێرنیتی سوزوكی دەكات بە یەكێك 
لەو شانۆكارانەی ڕەخنە ئاراستەی مۆدێرنیتی دەكەن و میتۆدی كاركردنیشی ئاراستەیەكی نوێی 

تیا دەخوڵقێنێت بۆ شانۆی پۆست مۆدێرنیتی. 
میتۆدی كاركردنی بریتیە لە سەر لەنوێ  ئامادەكردنەوەی ئەكتەر، لە ڕێگەی هەستەكانی 
جەستەوە، بە تایبەت بایەخدانی تایبەتی بە قاچەوە لە ڕێگەی لێدان لە زەوی، ئەوەش هەر زوو 
پەیوەندی جەستە و زەوی دەكات بە پەیوەندییەكی ئەزەلی بەوەی جەستە تەنانەت لە مردنیش 
دەسبەرداری ئەو پەیوەندییە نابێت، چونكە بۆ زەوی دەگەڕێتەوە، ئەو پەیوەندییە پرۆسەیەكە بۆ 
البردنی جیاوازی ڕەگەزی و نەژادی، بەكارهێنانەوەی یادەوەری لەالیەن ئەكتەر و گەڕانەوە بۆ 
كولتووری جەستەی خۆی، بە مانای ئەكتەر خاوەنی كولتوورێكی تایبەتە كە ئەو كولتوورە 
شوناسی ئەوی بنیاتناوەیەیە، لەو میتۆدەدا ئەكتەر ئەو كولتوورە دەگەڕێنێتەوە نێو ساتەوەختی 
كاركردنیدا، مۆسیقا لە ڕاهێنانی ئەكتەردا بە دوو قۆناغ تێدەپەڕێ  سەرەتا بۆ دەربڕینی هەموو 
ئەوانەی ناخی بۆ بەتاڵ بوونەوەو لێدان بە قاچەكان لە زەوی، تا بە تەواوی خاو دەبێتەوەو بە 
تاڵ دەبێت لەهەر توڕە بوون و گرژی و دڵە ڕاوكەیەك، بەدوای خاوبوونەوەی قۆناغی دووەمی 
ڕاهێنانەكە مۆسیقا لە ڕێگەی ڕەزمێكی سلۆ و نەرمەوە هەڵی دەستێنێتەوە، ئەوە پرۆسەیەكی 
سەرەكییە بۆ ئامادەكردنی ئەكتەر، دیارە ئەو میتۆدە جەختی زۆر دەكاتە سەر شانۆی یابانی بە 
تایبەت لە گەڕانەوەی بۆ ئەو ڕابردووە، كە كەسانێكیش بە میتۆدێكی تایبەت بە یابانی دەبینن، 
كە بۆ شانۆكارانی تر پەیڕەو كردنی زەحمەتە، بەاڵم سوزوكی پێداگرییەكی زۆر دەكات لەوەی 
ئەو میتۆدە تایبەت نییە بە یابانییەكان، بۆیە زیاتر ئەو پێداگیریە لەگەڵ ئەكتەرە ئەمریكییەكان 
دەكات »هەندێك لەوانەی چاودێری ڕاهێنانەكانمیان كردووە، وای دادەنێن بە تەواوی یابانییە و 
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لەگەڵ ئەكتەرە ئەمریكییەكان ناگونجێت، بیانووی دروستكراو ئەوەیە كە قاچەكانی ئەوان لە 
قاچی یابانییەكان درێژترە، لە واقیعدا مەسەلەكە قاچی درێژ نییە« )الثقافة هي الجسد/ تاداشي 
سوزوكي، ترجمة )علي كامل( المدى العدد )21( 1995، ص 129( بەڵكو بەالیەوە لەدەستدانی 
وردبینییە لەالی ئەمریكییەكان، بە تایبەت ئەو كاتەی هەموو خەیاڵیان الی قاچ دانە لەزەوی پێی 
وایە ئەو كاتە ئەكتەرە ئەمریكییەكان ئەو وردبینییە لە دەست دەدەن. ئەو ئەزموونە وەك لە وتەكانی 
سوزوكی دەردەكەوێت دەكرێت وەك ئەزموونێكی جەستەیی بگوازرێتەوە بۆ شانۆی كولتوورەكانی 
تر، بە تایبەت بۆ ئەو گروپ و كولتوورە جیاوازانەی كە كاركردنیان لە شانۆدا بەدژی ڕێرەوی 
شانۆی مۆدێرنیتیە، مەرج نییە ئەو تێڕوانینانە هەمووی وەك ئەوەی ئەو خوازیارە پەیڕەو بكرێت، 
بەاڵم میتۆدێكە دەتوانێ  سەر لەنوێ  لە پرۆسەیەكی جیاوازدا ئەكتەر ئامادە بكاتەوە. دیارە 
سوزوكی سەرباری ئەوەی دەیەوێت كۆمەڵناسییەكی تایبەتی لە شانۆدا بخولقێنێت، بەاڵم لەو 
زانستە شانۆییە پۆست مۆدێرنیتیەدا نەیتوانیوە بە تەواوی دەسبەرداری ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆ 
و تێڕوانینە ئەنترۆپۆلۆژیاكان بە تایبەت بۆ مرۆڤی یابانی واز بهێنێت، بۆیە زۆر جەخت لەسەر 
بۆچوونەكانی ئەنترۆپۆلۆژیستی یابانی )شنۆ بۆ ئۆریگاكی( دەكاتەوە، بە تایبەت لە ڕووی 
پەیوەندی جەستە بە زەویەوە، ئەگەرچی ئەوە مانای وانییە كە ئەو نەیتوانیبێت بەرەو زانستێكی 
شانۆیی نوێ  ڕێگا ببڕێت، بەڵكو میتۆدەكەی ئەو بە تەنیا خوڵقاندنی زانستێكی شانۆیی نییە، 
بەڵكو بنیاتنانی ریبۆرتوارێكی شانۆیی ئەزموونگەریشە كە دەتوانرێت پیادە بكرێت، ڕیبۆرتوارێك 
هیچی كەمتر نییە لە ریبۆرتواری ئەزموونكارە مەزنەكانی شانۆ و دەرگا كردنەوەیەكی جدیشە بۆ 
پرۆسەی ئامادەكردنی ئەكتەر بەر لە مەشق و خوڵقاندنی تواناكانی، ئەوەش نووسینەوەیەكی نوێیە 

بۆ ڕاهێنان و میتۆدی شانۆیی.
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بەشی دووەم
 تاراوگەو شانۆ
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ئەزموونی شانۆكاری كورد لە تاراوگە ئەزموونێكی هێندە درێژ نییە یاخود ئەو ئەزموونە لە 
سەرەتای سەفەری شانۆكاری كورد بۆ تاراوگە نەیتوانیوە خۆی بناسێنێت، ئەگەر هەشتاكانی 
سەدەی بیستەم یەكەمین سەفەری شانۆكاری كورد بۆ شانۆكانی دنیا دەست پێ  بكات، بەاڵم 
ئەوە سەفەرێكە شانۆكار ون دەكات و ناتوانێ  بوونی خۆی نەك وەك شانۆكارێك لە ئاستی جیهان 
بخاتە ڕوو تەنانەت وەك شانۆكارێكی كوردیش ون دەبێت، بۆیە سەرەتای ڕاستەقینەی ئەزموونی 
تاراوگەی شانۆكاری كورد لە دوای راپەرینی بەهاری نەوەت و یەك دەست پێدەكات ئەو سەفەرە 
بەتەنیا ئاشنا بوون نییە بە شانۆی گەالن، بەڵكو هەوڵدانە بۆ خۆسەپاندن لەناو گوتاری شانۆی 
جیهانی وەك لەالی شانۆكاران نیگار حەسیب و شەماڵ عومەر دەیبینین یاخود هەوڵدان بۆ 
ئاشنابوون بە كولتووری شانۆی نەتەوەكانی ترەوە وەك لە هەوڵەكانی دانا رەئوف لە شانۆی سویدی 
و ئەزموونەكانی باكۆ سۆرانی لەشانۆی بێ  سنوورو سەفەرە سیندیبادییەكەی میدیا ڕەئوف لە 

سوریاوە دەست پێدەكات و دواتر لە دانیمارك دەگیرسێتەوە.
ئەگەر ئەو چەند ناوەی ئێمە درەوشاوەترین ناوەكانی شانۆكارانی تاراوگە بێت لەپێناو خۆسەپاندن 
لەنەخشەی شانۆی دنیادا، ئەوا نابێت هەندێك ناویتر كە ویستویەتی هەوڵەكانی لەئاست شانۆی 
كوردی بەردەوامی هەبێت بە گرنگ سەیر نەكرێت وەك كارەكانی كامەران رەئوف و شەماڵی عەبە 
رەش و شادان فوئادو سیروان رەحیم و فرمێسك مستەفا و رێزان ساڵح و تەالر هیرانی و هەوڵەكانی 

د. فازڵ جاف و تیپی شانۆی ئارارات.
ئەگەرچی ئێمە هەر كاتێك قسە لە ئەزموونی تاراوگە بكەین وێنەیەكی ناتەواومان لەبەر دەستە 
ئەویش بەهۆی ئەوەی لەالیەك ئەرشیفێكمان لەبەردەست نییە كە بیكەینە زەمینەی توێژینەوە 
لەڕووی نووسین و وێنەو ڤیدیۆ و توێژینەوەی نووسراو و دایەلۆگ لەڕوویەكیتریشدا هەوڵەكان 
چونكە نەبینراون لە ناوەوەی واڵت ئەوەش دیسان وێنەیەكی ناتەواو دەبەخشێتە پڕۆژەكەمان، بەاڵم 
ئەوەش بەو مانایە نییە كە نابێت دەست بدەینە كارێك مادام هیچ زەمینەیەكی ئەوتۆمان لەبەردەستدا 
نییە، ئەو نووسینە هەوڵێكی سەرەتاییە بۆ قسەكردن لەئەزموونی تاراوگەی شانۆكاری كورد بۆ 
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ئەوەش سێ  ئەزموونمان هەڵبژاردووە كە لە ناوەوەی كوردستان نمایشكراون، ئەوانیش )خوێنی 
ڕۆژهەاڵتی( میدیا ڕەئوف، )سووتوەكانی جەنگ(ی سەالم مەجید و ئەزموونی البۆری شانۆی 
اللش و چەند بەشێك لە ئەكتسیۆنی )بێ  سێبەر( كە لە وۆرك شۆپێكی نیگار حەسیب نمایشكرا، 
ئەوەش دەرفەتێكی گرنگ بوو بۆ قسەكردن لەو پرۆژەیە كە زۆربەی نووسین و تێكستەكان لە 
ئاستی تیۆری بوونە ئێمە ویستومانە دیدی بینراوی خۆمان لە توێژینەوەی گوتاری ڕەخنەیی 
بەرجەستە بكەین، هەر نەبێت زەمینەیەك بۆ ئەزموونێكی گرنگی قسە لەسەر نەكراو بێنینە بوون. 
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پرسیارە رەخنەییەكان لە نمایشی )خوێنی ڕۆژهەاڵتی(

كاتێ  ڕەخنە وەك ڕووبەرێكی دەاللی بۆ زمان بیەوێ  نمایشی شانۆیی بخوێنێتەوە، ئەوا پڕۆسەی 
خوێندنەوە لەناو زمانی وتراو ناوەستێت، بەڵكو زمانی وتراو ئەبێ  بە ئەیقونەیەك بۆ چوونە ناو 
زمانی بینین، تاوەكو شانۆ وەك پڕۆسەی بینین و چێژ و ڕەخنە وەك میتۆد و زانست بخوێنینەوە، 
ئەوەش ڕزگاركردنی نمایشە لەناو ستایشكردن و یاخود هەر تۆمەتێك كە توانای سەلماندنی 
نییە، لێرەوە ڕەخنەی شانۆیی ڕزگاركردنی شانۆیە لەستایشی بێ بنەما و هەروەها وەستاندنی 
تۆمەت و ناشیرین كردنیشە، ڕەخنە دێت بۆ ئەوەی تەواوی پێكهاتەی نمایش بخوێنێتەوە، لەم 
ڕوانینەوە، ئێمە هەوڵ ئەدەین لەسەر پڕۆژەیەكی شانۆیی هەڵوەستە بكەین، كە بەڕێوبەرایەتی 
شانۆی سلێمانی تیایدا میوانداری شانۆگەری )خوێنی ڕۆژهەاڵتی( كردووە، ڕۆژانی 29و30ی 
تەموزی 2010 لەسەر شانۆی كۆمەڵەی هونەرەجوانەكانی كورد لە سلێمانی نمایش كرا، نووسینی 
)تەالل نەسرەدین( و وەرگێڕانی )رەئوف بێگەرد( و نواندنی )میدیا رەئوف بێگەرد( سینۆگرافیا 
)حەیدەر ئەبوحەیدەر( ئەم شانۆگەرییە یەكەمجار لە 1998 لە دەرهێنانی )هادی ئەلمەهدی( لە 
سوریا نمایش كراوە و دواتریش لەچەندین واڵتی تری دنیا پێشكەش كراوە، تا سەرەنجام ئەم هەوڵە 

لەو سەفەرە درێژەیدا گەیشتەوە ئامێزی شانۆی كوردی.
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نووسینەوەی تێكستی مەرگی ژن
چارەسەركردن بۆ كێشەی ماڵ، بەتەنیا گرفتێكی كولتووریی نییە، بەڵكو ئەفسانەییشە، هەر 
لەگەڵ سەفەری ئۆدیب دەست پێدەكات، كە لەڕێگەی گەڕانەوە بەرەو ماڵ گەورەترین تراژیدیا 
دەخوڵقێنێت، ئۆدیب یەكەم كارەكتەری ناو شانۆیە كە گەڕانەوە بەرەو ماڵ.. بۆی دەبێت بە 
لەدایكبوونی تراژیدیا، لەنمایشی )خوێنی ڕۆژهەاڵتی( ماڵ تراژیدیای مەرگ دەخوڵقێنێت، 
بەهۆی ئەوەی تاكە كاراكتەری نمایشەكە، ئەو ژنەی بەهۆی عەشقەوە لەماڵ دێتە دەرەوەو لەگەڵ 
خۆشەویستەكەی ژیان دەباتە سەر و بەرەو ماڵێكی تر دەڕوات، بەاڵم سەرەنجام خۆشەویستەكەی 
وەك عاشقێك نامێنێتەوە، بەڵكو وەك پیاوێكی ترسنۆك بەدوای ئەوەی خۆشەویستەكەی سكی پڕ 

بووە بەجێی دێڵێت. 
پرسیاركردن لە ئێرەبوون لەناو ئەم نمایشە پرسیار نییە لەكارەكتەر بەقەد ئەوەی پرسیارە لەناسینی ماڵ، 
چونكە هەر لەسەرەتاوە شوێن كە ماڵە وەك ڕووبەرێكی ترسناك خۆی دەخاتە ڕوو، بەهۆی ئەوەی 
ئێمە چاوەڕوانی هاتنی برای ئەو ژنە ئەكەین كە بێت خوشكەكەی بكوژێت، ئەو ترسە بۆ كارەكتەری 
ژنەكە پرسیاری ئەوەمان ڕووبەروو ئەكاتەوە، كە ئەو كارەكتەرێكە توانای ئەو یاخی بوونەی تیا نەبووە، 
بەتایبەت كە دەبینین ئەو لەدەست بونیادە تەقلیدییەكانی ماڵ و زەبروزەنگی خێزان ڕای نەكردووە، 
بەڵكو تەنها عەشق هۆكارێك بووە بۆ ڕەدووكەوتنی و بەجێهێشتنی ماڵ، دواتر دەبینین براكەی نایەت، 
چونكە وەك لەگێڕانەوەی كارەكتەر بۆمان دەردەكەوێت كە براكەی كەسێكی ترسنۆك و بێدەسەاڵتە، 
لەكۆتاییشدا دوای ئەوەی مناڵی ئەبێت و بەرەو ماڵ ئەگەڕێتەوە، ئەو گەڕانەوەیە تەسلیمبوونە بە مردن، 
بۆیە كۆرپەكەی ئەكوژن وخۆشی تەسلیمی مردنێكی مەجازی ئەبێت، چونكە ئەو مردنەی ژنەكە ون 
بوونە لەناو دوو پارچە قوماشی سوور و سپی ناو چوارچێوەیەك كە مردنێكی جەستەیی نەبوو، بەڵكو 
مردنێكی فكریی بوو، ئەوەش كوشتنی توانای ژنە وەك بوونێك، نەوەك وەك جەستە، چونكە مردنی 
خود واتە مەرگی ڕەگەزێتی، بەپێچەوانەی مەرگی جەستە كە تەنیا زەبروزەنگ بنیات ئەنێت، ئەوەش 

دەنگی توڕەبوون دێنێتە كایەوە، بۆیە ئەو مەرگەی كارەكتەر مەرگێكی خودیی بوو نەك جەستەیی.
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دیارە نووسەری ئەم تێكستە )تەالل نەسرەدین( ناوێكی تازەیە بۆ شانۆی كوردی، پێشتر بە 
كارەكانی ئاشنایەتیمان نەبووە، هەڵبەت، ئەو تێكستەش ناتوانین وەك تێكستێكی فەلسەفی قووڵ 
سەیری بكەین، بەقەد ئەوەی تێكستێكە سەرباری نەبوونی مانای كرنۆلۆژی بۆ بەدوا یەك 
نەهاتنی ڕووداوەكان، بەاڵم تێكستێكە سادەبوونی وای كردۆتەوە، لەزۆر شوێندا وەك تێكستێكی 
ریالیستی خۆی بخاتە ڕوو، ئەگەرچی دیدی نمایشكار ویستبێتی ئەو ریالیستی بوونە لەزۆر 

شوێندا ڕەنگ نەداتەوە، كە لە ئێستادا دێینە سەر ئەو بابەتە.

جەستەی ئەكتەر لەنێوان كردەی بایەلۆژی و پرۆسەی شانۆیی
تاكە ئەكتەری ئەم نمایشە )میدیا رەئوف( لەڕێگەی گوزارشتی دەنگ و جەستە دەیەوێت 
شانۆیەكمان پێشكەش بكات كە بریتی بێت لە )وشە، گۆرانی، سەما، ترس، شادی، توڕەبوون، 
ڕق، خۆشەویستی( ئەوەش كارێكی ئاسان نییە و ئەركی ئەوی زۆر سەخت كردبوو، بەهۆی 
ئەوەشەوە سەرەتا لە ڕیتمێكی كزەوە نواندن دەست بە جووڵەكانی دەكات، لە مۆسیقایەكی نزم 
ئەچێت، مۆسیقایەك پڕیەتی لە ترس، بۆیە كەمتر هەست بە جووڵە ئەكەین، بەقەد ئەوەی زیاتر 
ئێمە ئەبیستین، بەواتایەكی تر گێڕانەوە كردەی وتنە نەوەك ڕووداو بێت، ئەوە ببووە هۆی ئەوەی 
نەتوانین تواناكانی ئەو ئەكتەرەمان بۆ دەربكەوێت كە تاچەند گوزارشتەكانی ئەمانخاتە ناو ئەو 
سرووتە شانۆییەوە، بەاڵم لەگەڵ لەدایكبوونی مناڵەكە كە جوانترین وێنەی ناو ئەم نمایشەیە 
تواناكانی ئەكتەر بەرز دەبێتەوە، هەروەها لەگەڵ گۆرانییەكان، جەستە گوزارشتەكانی بەرەو 
چەندین فرە ئاماژەیی ئەبات، ئەوەش هەوڵێكی میدیایە بۆ ڕزگاركردنی تێكست لەناو دیدگای 
ریالیستیانە و هێنانی بەرەو پرۆژەیەكی ئەلتەرناتیڤ لە گەیاندنی مانادا، چونكە دیدی نووسەر 
وای كردبوو بەشێكی زۆری نمایشەكە بەتایبەت لە سەرەتاوە لەناو تێگەیشتنێكی تەبایانەدا نەتوانێ  
رەهەندێكی كراوە بە ئەكتەر ببەخشێت، بەتایبەت لەڕووی ئامادەبوونی جەستەوە، چونكە سەپاندنی 
سادەیی لە وشەدا وای كردبوو، جەستە بكەوێتە ناو دەسەاڵتی وشەوە، ئەوە ئەگەر میدیا رەئوف 
ئەكتەرێكی بەتواناو بەئاگای ئێمە نەبوایە نمایشەكە بەرەو داخران لەناو وشەدا وەك خستنە ڕووی 
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كارێكی ئەدەبی دەمایەوە، بەاڵم تواناكانی ئەم ئەكتەرە توانی بەشێكی تێكستەكە ڕزگار بكات، 
لێرەدا پێویستە هەڵەیەكی میتۆدی ڕاست بكەینەوە، ئەویش لەبەكارهێنانی جەستەیە كە هەندێك 
پێیان وابوو دیمەنی سێكسكردنەكە ئامادەبوونی دەسەاڵتی جەستەیە لەناو نمایشدا، لەڕاستیدا ئەوە 
پەیوەندی بە ئامادەبوونی جەستە نییە لە شانۆدا، بەقەد ئەوەی توانا و بوێری ئەو خانمە ئەكتەرە 
بە سەلیقەیەكی هونەری بەرز خستیە ڕوو، جگە لەوە هەموو ئەو ناوبردنە بە كاری جەستەیی 
پێویستی بەوەیە جیاوازی جەستە لەنێوان شانۆ و بایەلۆژیا جیا بكەینەوە، چونكە سێكسكردنەكە 
گوزارشتێكی بایەلۆژیی بوو وەك دەرخستنی دیدێكی خودگەرایی، بەاڵم ئەوە ئامادە بوونی 
جەستە نەبوو، بەڵكو لەو ئاستەدا جەستە نائامادە بوو، چونكە تەنیا ئەو وێنەیەی دەخستە ڕوو، 
بەبێ  كاریگەری بۆ بەرهەم هێنانی پرسیار لە جەستەی ئەكتەر، كە ئەوەش زیاتر رووبەڕووی 
دەرهێنەر دەبێتەوە نەوەك ئەكتەر، بۆیە ئەوەی بەناوی جەستە لە شانۆدا الی هەندێك لە بینەران 

ڕاڤە كرا لەڕاستیدا ئەوە كردەیەكی بایەلۆژی جەستەیی بوو نەوەك پڕۆسەیەكی شانۆیی.

ماتریالەكان لەچڕبوونەوەی زەمەنی دەرهێناندا
پشت  ڕاستەوخۆ  دەرهێنان  شێوازی  بۆیە  مۆنۆدرامیە  شانۆیەكی  نمایشەكە  ئەوەی  بەهۆی 
لەرێگەی ماتریالەكانی  ئەوەدا كردەی دەرهێنان  لەپاڵ  تواناكانی ئەكتەر دەبەستێ ، بەاڵم  بە 
)چوارچێوە، قوماش، كورسی( پرسیاری جیاواز لەسەر كێشە فەلسەفییەكانی پەیوەندی نێوان 
مرۆڤ و ماڵ ئەخاتە ڕوو، دیدی دەرهێنان لەبەردەم تێكستدا دیدێكی تۆكمە نییە بەهۆی ئەوەی 
لە زۆر شوێندا لە بەردەم تێكست دەوەستێت و رێگا بەوە دەدات تێكست قسە بكات و دەرهێنان 
بێدەنگ بێت، ئەو بێدەنگیەش سووڕانەوەیە بەناو بازنەی دایەلۆگ و دەرهێنەر تیایدا ون دەبێت، 
ئەگەرچی ئێمە لەسەر ئەم نمایشە ناوی هیچ دەرهێنەرێك نابینین، جگە لەوەی ئاماژە بۆ یەكەم 
نمایش كراوە كە هادی ئەلمەهدی دەرهێنەری بووە، بەاڵم ئاخۆ ئەم نمایشەی ئێمە بینیمان هەر 
هادی دەرهێنەری بوو؟ یاخود ئەكتەر خۆی دەرهێنەر بوو؟ یا كەسی تر؟ ئەوەش ڕوون نەبوو، 
هەرچۆنێك بێت لە هەندێك شوێن بەتایبەت سەرەتای دەست كردن بە نمایشەكە هەست بە غیابی 
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دەرهێنەر دەكەین، بەاڵم دواتر لە ئەنجامی قووڵ بوونەوە لەناو وێنە شانۆییەكەو سەماو گۆرانی 
جووڵەكان چڕدەبنەوە سەر سیستمێكی دەاللی، كە ئەكتەر لەتەك ماتریالەكان دەیەوێ  پرسیاری 
تراژیدی ماڵ بخاتە ڕوو، یەكێك لەو ماتریاالنە كە شوێنگەیەكی بەهێز دەخاتە ڕوو )كورسی(
ە، كە هێمایە بۆ دەسەاڵتی نێرینە، هەمیشە هەموو تاوان و گوناهەكەی رووبەڕوو دەكرێتەوە، 
لێرەدا كورسی ئەبێت بە ڕەمزی پیاو، قوماشەكان لەڕێگەی ڕەنگی جیاوازەوە هەر لەسەرەتادا 
دەاللەتی خۆیان دەخەنە ڕوو »سوور، سپی، ڕەش« دەشێ  پرسیارەكەی ئێمە لێرەدا لەوەوە دەست 
پێ بكات كە بۆچی ڕەنگ توانای گۆڕینی دەاللەتی نەبوو، وەك چۆن مناڵ ئەبێت بە قوماش، 
ئەی بۆچی پاكیزەیی ئەبێت لەناو ڕەنگی سپیدا گۆڕانكاری بەسەردا نەیەت، لەالیەكیترەوە 
كاتێ  ئێمە چوار چوارچێوەمان هەیە سێ  قوماش و ڕەنگی جیاواز چوارچێوەكانیان داپۆشیوە، 
چوارچێوەیەكی بەتاڵمان هەیە كە ئەوە ئاماژەیە بۆ چاوەڕوانی، چاوەڕوانی هاتنی برا بۆ كوشتن 
یاخود ڕزگاركردنی لەالیەن خۆشەویستەكەی كە كورسی بووە بە ڕەمزەكەی، ئەگەرچی قوماشە 
سپیەكە وەزیفەیەكی ئەوتۆی نەبوو، ڕەنگە ئەوە ناو ببرردرێت بۆ نەبوونی پاكیزەیی لەناو ماڵ، 
بەاڵم ئاخۆ ئەوەندە بەسە بۆ بڕوا پێهێنانمان، چونكە ئەوە توانای بەشێكی چاالكی هەبوو بۆ 
داڕشتنەوەی پانتایی، وەك چۆن كۆكردنەوەی سێ  چوارچێوەكە و داپۆشینیان بە قوماشی ڕەش 
هەوڵێكی بینراوی دیارە بۆ شاردنەوەی یادەوەری ماڵ كە تیایدا زەمەن بوونی نامێنێت، هەر لەبەر 
ئەوەش میدیا سەعاتەكەی فڕێ  دەدات، بۆیە كۆتایی نمایشەكە فڕێدانی كۆمەڵە ئاماژەیەكی 
بینراوە بۆ پرسیاركردن لە تراژیدیای ماڵ ئەوەش توانای ئەوەی هەیە دەرگایەكی تر بكاتەوە بۆ 
خوێندنەوەیەكی تر كە خوێندنەوەیەكی فێمێنیستیانە بێت بۆ نمایشی )خوێنی ڕۆژهەاڵتی( ئەویش 

خوێندنەوەیەك نییە ئێمە خۆمانی لێ  بدزینەوە، بەڵكو ئەیكەینە دوا تەوەری ئەم نووسینە. 
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شانۆی فێمێنیستی
گەڕان بەدوای شانۆی فێمێنیستی دەبێت لە شانۆی كالسیكیەوە سەیری بكەین، كاراكتەرە ژنەكانی 
وەكو ئەنتیگۆنا بە نموونەی دەنگی ناڕەزایەتی ژن دەردەكەون، ئەوە ڕەگ داكوتینە بۆ لەدایكبوونی 
شانۆیەكی فێمێنیستی، یاخود لە تێكستە شانۆییەكانی یۆرپیدس، ئامادەبوونێكی پتەوی ژن لەناو 
ئەفسانەوە دەبینین، كە دەبنە سەرەتایەك بۆ لەدایكبوونی هێزی ژن لە شانۆدا، دەتوانین ئەو هەنگاوانە 
وەك سەرەتایەك سەیر بكەین، ئەوە دەبێتە دەرگا كردنەوەیەكی پتەو بۆ نووسەرانی وەكو هنریك ئەپسن، 
لە شانۆگەری )ماڵی بووكە شووشە( كە كارەكتەری نورا وەك دەنگدانەوەیەكی ژنانە لەكۆتایی 
شانۆگەرییەكەدا ماڵ بەجێدێڵێت، چونكە چیتر ڕازی نابێت وەك بووكەشووشە سەیر بكرێت، یاخود 
الی لۆركا لە شانۆگەری )ماڵی بەرنادا ئەلبا( ژنان شانۆ داگیر دەكەن، هەموو هەوڵەكان چەندە 
گرنگی خۆیان هەبووە، بەاڵم شانۆی فێمێنیستی كە بووە بە خاوەنی گروپ و نووسەرو دەرهێنەری 
تایبەت بە خۆی، لەجۆری كەسانی وەكو جۆزیف فیرال، شانۆیەكە بەرهەمی تێگەیشتنە لە تێكستە 
فەلسەفییەكان، بەتایبەت كتێبەكەی سیمۆن دی بۆفوار بەناوی )ڕەگەزی ئەویتر( هەرچەندە لەئێستا 
شانۆی فێمێنیستی زیاتر لەژێر كاریگەری بۆچوونە فێمێنیستیەكانی ژۆلیا كریستیفا زیاتر نزیكە.

دیارە ئەوەی جێگای نیگەرانییە ئێمە توێژینەوەیەكی تیۆریمان نییە لەسەر ئەم شانۆیە، ئەوەش ناچاری 
كردین بەم شێوە ڕاگوزەرە ئاماژە بۆ ئەم شانۆیە بكەین، نەبوونی توێژینەوە لەم بوارەدا خەوشێكی 
ترسناكی ئێمەیە كە زۆر هەوڵی شانۆییمان فەرامۆش كردووە، چونكە ئێمە زۆرجار لەڕابردوودا هەوڵی 
لەم شێوەیەمان هەبووە، بەاڵم نەبوونی توانا بۆ خوێندنەوەی فێمێنیستی وای كردووە ئەو تێگەیشتنە 
ڕەخنەییە فەرامۆش بكرێت، هەڵبەت  كاتێ  الپەڕەكانی قۆناغی شانۆی ئەزموونگەری كوردی 
هەڵئەدەینەوە دەبینین چەند هەوڵێكی شانۆیی هەبووە ئەتوانرا لە ڕوانگەی ڕەخنەی شانۆی فێمێنیستی 
بخوێنرێتەوە، بەاڵم لەو ڕۆژگارەدا ئێمە ڕەخنەگرێكی وا بە ئاگامان نەبووە تا ئەو هەواڵنەمان لەم 
ڕوانگەیەوە بۆ بخوێنێتەوە لەوانە »رۆژی سێیەم لەچاوەڕوانی گۆدۆ، لەچاوەڕوانی سیامەند« هەروەها 

زۆربەی بەرهەمە شانۆییەكانی هاوڕێیانی گەزیزە كە لەو دیدەوە نەخوێنراوەتەوە.
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خوێنی ڕۆژهەاڵتی وەك شانۆیەكی فێمێنیستی

ئەو كاتانەی خوێندنەوەمان بۆ ئەم نمایشە توانای ئەوەی هەیە دەرگا لە خوێندنەوەیەكی تر 
بكاتەوە، بۆ ئەوەی وەك شانۆیەكی فێمێنیستی نمایشەكە بخوێنینەوە، بەڕاستی نازانین خۆمان لەو 

خوێندنەوەیە بەدوور بگرین.
ڕەگەزیەوە،  شوناسی  لەبارەی  پرسیار  دەخوڵقێنێت،  پرسیار  ژنبوونەوە  تەوەری  لە  نمایشە  ئەم 
ئەگەرچی پرسیارگەلێك كە زەبروزەنگی پیاو و بەرپرسیاریەتی كردنی لەهەموو ئاستەكانی ژیان، 
بەهۆی ئەوەی ژیانی نوێ  ئەبێتە هۆی زەبروزەنگ، ئەوەش پرسیاری ئەوەمان ڕووبەروو ئەكاتەوە 
كە ژن بۆچی ماڵی باوك بەجێ  دێڵێت، ئاخۆ عاشق بوون تاكە هۆكارێكە، بۆ یاخی بوون لە 
ماڵ؟ بۆ ئەوەی بگەین بە وەاڵمی ئەو پرسیارە ئەبێت لە پرسیاری بابەتیەوە بەرەو خودگەرێتی 
شانۆ بڕۆین، چونكە ئێستا پێویستمان بەوەیە بزانین تایبەتمەندییەكانی ئەم نمایشە وەك شانۆیەكی 

فێمێنیستی تەنیا لە بابەتەوەیە یاخود لەبونیادە پێكهاتووەكانی شانۆ؟
ئێمە ژنێك لەسەر شانۆ دەبینین، گۆرانی ئەڵێت.. سەما ئەكات.. یادەوەری ئەگێڕێتەوە، هەڕەشەی 
ئێستا لەسەر یادەوەری باس دەكات، ئێستا هیچ نییە جگە لە گەمەیەكی یادەوەری هەموو ئەمانە 
پێویستی بە چڕبوونەوەیە لەناو ماتریالەكان و یەكەی گوتاری بابەت، ئەوەش پێویستی بە دیدێكی 
دەرهێنانی ڕێكخەر هەیە كە پەیوەندییەكە لە ئاماژەوە بگۆڕێت بۆ بەرهەم هێنانەوەی دەاللەت، 
تێكشكاندنی وێنەی باوی دەاللەت ئاماژە بۆ دەاللەتی جیاواز و فرە دەاللەتی بەخشینەوە بە 
ئاماژە، چونكە چوارچێوەكان و قوماشەكان جگە لە ئامادەبوونیان وەك بینراو پێویستیان بە كەشف 
كردنی نەبینراو هەبوو بۆ بێزاربوون لەسیستمی زەبروزەنگی پیاو، بەتایبەت كورسی كە دەبوو 
وێنەیەكی قێزەونی ئەو دەسەاڵتە ڕەگەزیە بخاتە ڕوو، كە هەڵوەشاندنەوەی تێكشكاندنی وێنەی 
ماڵ نییە، بەڵكو هەڵوەشاندنەوەی مانا مەجازیەكانی هەڵوەشاندنەوەی سێنتەری گوتاری پیاو 
بوونە، بەاڵم كاتێك كورسی وەك مانایەكی ڕەمزی بۆ ئامادەبوونی دەسەاڵتی ڕەگەزی نێرینە 
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تێكناشكێت، بەقەد ئەوەی وەك تارماییەك دەمێنێتەوە، ئەوەش دوورمان دەخاتەوە لەرەهەندێكی 
ئاماژەكاری بۆ بونیادی دەاللەت، بەڵكو وەك بابەتێكی كۆمەاڵیەتی خۆی دەخاتە ڕوو، كە ئەوەش 
دەبێ  بە بنەما بۆ شانۆیەكی فێمێنیستی، بەاڵم پێویستی بە دەقی فراوانتر و پتەوتر هەیە لەڕووی 
زمان و داڕشتنەوە، چونكە ئەوەیە دەمانگەیەنێتە وەاڵمی پرسیارەكەی پێشوو، كە پرسیار نییە لە 
نووسەر، بەڵكو ئیدی پرسیارە لە كارەكتەری نمایشەكەمان، كە ئەو هۆكارەی ژن ماڵی باوكی تیا 
بەجێ  دێڵێت، تەنیا مەسەلەیەكی ڕەدووكەوتنەوە پەیوەست نییە بە بونیادە تەقلیدییەكانی ماڵەوە؟ 
ئاخۆ ئەوە تەنیا پەیوەندی بە عەشقەوە هەیە؟ ئەگەر وابێت ئەی زۆربەی تێكستە فۆلكلۆرییەكانی 
ئێمەش هەر لەو تەوەرەوە یاخی بوونی ژنی كورد بانگەشە ناكەن؟ ئایا شانۆی فێمێنیستی 
)كوردی( ئەگەر دەربكەوێت، بەو ئاگاییەوە خۆی دەخاتە ڕوو؟ ئاخۆ ئاگایی ژنی كوردی بۆ 
یاخی بوون لە سیستمی ماڵ خەونی ئازادی تەنیا وابەستە  ئەكات بە ژیان لەگەڵ پیاوێك و 
دواجار پیاوەكەش ئەبێت بە جەلالد؟ هەموو ئەو پرسیارانە پێویستە لەو نمایشە و لەدیدی نمایشە 
فێمێنیستەكانی كوردی بكەین، چونكە سەفەری هاتنە دەرەوەی مرۆڤ لەماڵ هەر لە ئۆدیبەوە 
تا نورا و كارەكتەرەكانی شانۆگەرییەكانی هنری میشۆ والش نۆرین و سترێندبێری و ئەپسن، 
سەفەرە لەپێناو ڕزگاربوون لەماڵ، بەاڵم كاتێ  ڕزگار بوون لەماڵ هیچ هۆكارێكی فەلسەفی 
لەپشتەوە نەبێت پێویستە بەدوای دیدی تێكستی فەلسەفی و دەرهێنانیدا بگەڕێین تاوەكو تواناكان 
لەناو دەنگ و جەستەی ئەكتەردا لەپاڵ بونیادەكانی تر یەكبخەین، بەتایبەت بۆ شانۆكارێكی 
جدی وەكو میدیا رەئوف كە بەیەكێك لەدەنگە چاالكەكانی شانۆ سەیری دەكەین، بۆیە جدیەت 
بوونی پڕۆژەكەی میدیا وا دەكات سووربوونی ئێمە لەسەر نمایشەكە و لەسەر گوتارە ڕەخنەییەكە 
ئەو تێگەیشتنە ڕەخنەییە بێنێتە بوون، كە بەیەكێك لەو هەواڵنە دەركەوت كە توانای گفتوگۆ و 

پرسیاری لەالی نێوەندە شانۆییەكە هێنایە بوون.  
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پۆلین كردنی دنیا لەشانۆگەری
 )سووتوەكانی جەنگ(
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گۆڕینی پرسیاری گەڕانەوە بەرەو ماڵ بۆ پرسیاری تراژیدیای شەڕ، ئەگەرێكی ئەو ساتەوەختە 
ڕەخنەییەی ئێمەیە لەبەرامبەر شانۆگەری )سووتوەكانی جەنگ( كە لەرۆژانی 3و2010/8/4 
لەسەر شانۆی هۆڵی كۆمەڵەی هونەرەجوانەكانی كورد لە سلێمانی نمایشكرا، ئەم شانۆگەریە لە 
تێكستێكی نووسەری سویدی الش نۆرین وەرگیراوە، وەرگێرانی: دالوەر قەرەداخی، ئامادەكردن 
ودەرهێنانی: سەالم مەجید، نواندنی: شەماڵی عەبە ڕەش، شادان فوئاد، شنۆ شەماڵ، قادر سەمەد، 
سەرەتا لەسەر تێكستی نووسراو دەوەستین و دواتر لەسەر تێكستی نمایش و ئەو جیاوازییانەی 
لە پڕۆسەی ئامادەكردن دەكەوێتە نێوان ئەم دوو تێكستە و پەیوەندییان بە نواندن و دەرهێنان و 
سینۆگرافیاوە، بۆ ئەوەی رەهەندە شاراوەكانی نمایشەكە بخەینە ڕوو. لەشانۆگەرییەكانی الش 
نۆرین ماڵ تەوەری سەرەكی گفتوگۆ وملمالنێكانی مرۆڤە، كێشەی ماڵ تەوەری سەرەكییە، ئێمە 
لە نووسینێكی تردا لەسەر تەواوی دنیابینی الش نۆرین بۆ ماڵ توێژینەوەمان كردووە، بۆیە لێرەدا 
ناگەڕێینەوە سەر ئەو دنیا بینییە، هێندە لەسەر چەند الیەنێكی شانۆگەری )شەڕ( دەوەستین، ئەم 
تێكستەش وەك یەكێك لەتێكستەكان ماڵ تەوەری سەرەكییە، باوك دوای ئەوەی لەشەڕ ئەگەڕێتەوە 
دەبینێت بەسەر وێرانەدا دێتەوە، بەهۆی ئەوەی براكەی هاوسەرەكەی مارەكردووە و كچە گەورەكەی 
لەپێناو ژیان بووە بەسۆزانی و تەنانەت كچە بچكۆلەكەشی لەو بەدڕەوشتیە بەدەر نییە، ئەو دەمەی 
ئەویش القە كراوە، هیچ پاكیزەییەك لەناو ماڵ نەماوە، شتەكان بەر لە شەڕ بەپێی سیستمێكی 
ئەخالقی بەڕێوە دەچوون، بۆیە ژنەكەی بە هاوسەرەكەی دەڵێت »شتەكان وەك جاران نین.. منیش 
كەسەكەی جاران نیم«   دوای شەڕ سیستمێكی تری تایبەت هاتۆتە دی، تا دەگاتە ئەوەی 

باوكەكەش كە بەكوێری گەڕاوەتەوە ماڵەوە، دەیەوێ  لەگەڵ كچەكەی سێكس بكات.
باوك: مەمك وهەموو شتێكت هەیە  

بێنینا: نا  
باوك: من دەستی لێ  دەدەم  

بێنینا: دێشێت   
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باوك: ڕاوەستە، تكایە.  
بێنینا: بەرم دە.  

باوك: لەالم بمێنەوە  
بێنینا: باوكە  

باوك: دەبێ  یەكێك لەالم بمێنێتەوە  
بێنینا: باوكە، مەكە  

باوك: تۆ هیچ باوكت نییە، تۆ هیچت نییە، هەروەها منیش  
بێنینا: هەی دزێوی قورمساخ، تۆیش ڕێك وەك ئەوانی تر وایت     

ئیدی كچەكە دەگاتە ئەوەی كە هیچ مناڵێك لە ئارادا نییە، بەواتای ئیدی ماڵ پاكی لەدەستداوە، 
بەگەڕانەوەی باوك ماڵ نەك تەنها پاكی بۆ نەگەڕایەوە، بەڵكو باوكیش تەسلیمی ئەو سیستمە 
ئەخالقیە خراپە بوو كە شەڕ لەدەروونی مرۆڤەكان پاكی تیا كوشت، بۆیە سەرەنجام هەمووان لەناو 
سیستمێكی ئەخالقی بەدگومانیدا ماڵ بەجێ  دێڵن و باوك بەتەنها دەمێنێتەوە، مانەوەی باوك لە 
ماڵەوە ئامادەبوونە لەناو ڕووبەرێكی تراژیدیی تاریك كە قەدەری نادیاری ماڵە بۆ باوك. تێكستی 
نمایش هاتنە دەرەوەیە لەماڵ، كارەكتەرەكان لەماڵ هاتوونەتە دەرەوە، لەوێستگەیەكی شەمەندەفەردا 
چاوەڕوانی هاتنی شەمەندەفەر دەكەن، كچە گەورەكەی ناو تێكستەكە بوونی نەماوە، وەك چۆن 
كچە بچووكەكە كاراكتەرێكی پاكییزەیەو شەڕ ئەوی پیس نەكردووە، ئەوەی پیس بووە دایك و ئیڤانە، 
باوك ناگەڕێتەوە ماڵەوە، بەڵكو دەگاتە ئەو وێستگەیە، ئەو سەرە ڕێگاو وێستگەی شەمەندەفەرەی 
وەك ماڵ سەیری دەكەنەوە، هاوسەرەكەی و ئیڤانی برای بەر لەوەی ئەو شوێنە بەجێ  بێڵن و 
رابكەن، ئیڤان ئەشكەنجەیەكی زۆری براكەی دەدات، باوك بەدەم گریانەوە، لەباوەشی كچەكەیدا 
بەدەم گۆرانییەكەوە نمایشەكە دەگەیەنێتە كۆتایی. پرسیاری سەرەكی بەدوای نەمانی ماڵ ئەوەیە، 
ئەگەر الی الش نۆرین باوك )ئۆدیب( ئاسا دەگەڕێتەوە ماڵەوەو بەسەر تراژیدیا دێتەوە، بەاڵم 
لەنمایشەكەدا باوك بۆ كوێ  دەگەڕێتەوە؟ ئەو دابەش كردنەی خێزان بەوەی )ئیڤان و ژن( پیس 
بوونەو )باوك و كچ( پاكییزەكانن، ئەوە دابەش كردنێكە بۆ جیاكردنەوەی دنیا بەپێی دوالیزمەكانی 
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)بەهەشت و دۆزەخ( )پاكیزە و پیسی( پیسی و ناشیرینی ڕادەكەن و پاكیزەكان دەمێننەوە ئەوەش 
خاڵی جیاوازی بنەڕەتی نێوان تێكستەكەی نۆرین و نمایشەكەی سەالم مەجیدە، چونكە ئەو 
دەنگەی لەناو تێكستی نووسراو پێمان دەڵێت كە پاكی لەهیچ شوێنێك بوونی نییە، لێرەدا پاكی 
لە ملمالنێدایە لەگەڵ ناشیرینییەكان، ئەوە جەنگێكە یەكال نەبۆتەوە. ئەگەر الش نۆرین كۆتایی 
شانۆگەرییەكەی وەك پرسیارێك خستبێتە ڕوو بەوەی دوای ئەوەی لەماڵ دێنە دەرەوەو دایك 
ئەیاندۆزێتەوە هاتنە دەرەوە لە ماڵ دەبێ  بە حەقیقەتێكی كۆمەڵی، بۆیە بەدوای سێمیرا ئەینێرن 
كەچی باوك لە ماڵەوە هەستی پێدەكات، دوای ماڵئاوایی لە یەكتری سێمیرا ڕەفزی ئەوە دەكاتەوە 
كە ماڵ بەجێ  بێڵێت، هەڵبەت قسەكردنی ئیڤان ئاشكرابوونی پیالنەكەیە، بۆیە مانەوەی سێمیرا 
دەیەوێ  دڵنیامان بكاتەوە كە ئەو قوربانییە نەك گوناهبار، بەاڵم لەماڵێك كە هەمووان پیس بووبن 
بە باوكیشەوە چ سیستمێك جارێكیتر ماڵ ڕێك دەخاتەوە؟ بۆیە ماڵ بەمانەوەی باوك و سێمیرا 
توانای بەڕێوەچوونی نییە، بەڵكو بۆ گەڕانەوەی حورمەت بۆ بوونی مرۆیی هەریەكێكیان دەبێت 
سێمیرا لەگەڵ ئەوانیتر ماڵ بەجێ  بێڵێت، ئەوە تەنها باوكە لەماڵ بمێنێتەوە تا هەست بكات ماڵ 
وەك چاوەكانی تاریكە، هەڵبەت ئیڤان لەتوانای دایە كە سێمیرا بە ڕاكێشانیش بێت لەماڵ بكاتە 
دەرەوە، بەواتای بۆ كچە بچكۆلەكە لەنێوان مانەوە و بەجێهێشتنی ماڵ پرسیارێك دەخاتە سەر ئەو 
پەیوەندییە كە ئاخۆ ئەو دوانە بەیەكەوە لەماڵ دەژین؟ یاخود باوك بەتەنیا لەماڵ دەمێنێتەوە؟ كە 
ئەوەی دواتریان گریمانی زیاتری لێ  دەكرێت، ئەو دوو پرسیارە بەرەنجامی ئەو گومانەیە كە الش 
نۆرین بۆ دەرهێنەری بەجێ  دێڵێت، كە چارەسەری بكات، بۆیە چارەسەری دەرهێنەرەكەی ئێمە 
دابەشكردن و پۆلین كردنە لەنێوان باشی و خراپی نەوەك بەتەنیا مانەوەی باوك لەماڵ، ئەو دابەش 
كردنە چەندە دیدێكی ئایدیالیستیانەیە بۆ دنیا، لەهەمان كاتدا خاڵی نییە لەتێگەیشتنی سیاسیانە 
بەهۆی ئەوەی ئەیەوێ  وەك دەرەنجامە ترسناكەكانی فاشیزم بۆ دنیا بیخوێنێتەوە، ئەو دەمەی 
باس لە ڕەشبگیری خەڵك دەكات، كە شەڕ دەرەنجامە ترسناكەكانی وای كردووە گەڕان بەدوای 
مانەوە ببێتە هۆكاری سەرەكی، كە ئەوە بیانوویەكی كەمخوێنی ئیڤان و هاوسەرەكەیەتی. بۆیە 
پڕۆسەی ئامادەكردنەوەی تێكست سادەكردنەوەی تەوەری سەرەكی پرسیاری گەڕانەوەی مرۆڤە 
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بۆ  ماڵ، ئەوە وەرگرتنەوەی دایەلۆگە بۆ ئەوەی جارێكیتر لە ڕووبەرێكی سادەدا دابڕێژرێتەوە، 
بەپێی تێگەیشتنێكی كوردی بۆ شەڕ و دنیای ئێمە پڕۆسەی داڕشتنەوەی تێكست بنیات 
دەنرێتەوە، ئەوە نووسینەوەی مانا نییە، هێندەی سادەكردنەوەی مانایە لەناو ماناكاندا، هەر بەهۆی 
ئەوەی لەكۆتاییدا باوك لە باوەش و الوانەوەی كچەكەیدایە، ئەو چارەسەرە هەر چۆنێك بكەوێتەوە، 
سەرەنجام دیدێكی رۆشن و ڕەوانە بۆ خستنەڕووی كۆمەڵگای دوای شەڕ. سینۆگرافیای 
نمایشەكە ڕووبەرێكی ئاماژەكاری دیدی نمایشە، بەهۆی ئەوەی ئەتوانین لەو ڕوانگەیەوە زەمەنی 
نمایش بخوێنینەوە، كە زەمەنی وێرانەی دوای شەڕ و زەمەنی چاوەڕوانی كردنی ئومێد و خەونی 
مرۆڤە، بەاڵم پەیوەندی نێوان ئەكتەر و سینۆگرافیا پەیوەندییەكە توانای ئاوێتە بوونی بۆ سەر یەك 
نییە، ئەوەش كارنەكردنی ئەكتەرە لەگەڵ سینۆگرافیا بەوەی ئاوێتەی یەكتری نابن، تەنانەت لە 
بوونی ڕووناكی دیمەنەكانیش، ئەوە جگە لەوەی دیكۆر توانای بینینێكی زۆری تەرخان كردبوو 
كە توانی بووی وێنەی نەبینراوی شانۆمان بۆ بخوڵقێنێت، بەاڵم كێشەكە لە كارنەكردنی ئەكتەرە 
لەتەك سینۆگرافیا، ئەوەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە دەرهێنەر دیدێكی شاعیریانەی بۆ نمایش 
نەبوو، هێندەی دیدێكی ڕەوانی بۆ گەیاندنی وشەیە بۆ بینەر، كە سینۆگرافیا لەالی ئەودا تەنیا 
ئاماژەیە بۆ ناسینی شوێن، ئەوەش وای كردبوو كە نەتوانێ  سوود لە تواناو سەلیقەی هونەری 
هونەرمەند )سیروان جەمال( لە بەرجەستەكردنی سینۆگرافیای شانۆگەرییەكە سوودمەند بێت. 
بۆیە ئەوە سینۆگرافیا لەناو مانای زەخرەفەیی ئەهێڵێتەوە نایەڵێت فەلسەفەی نائومێدی و شەڕ 
بخاتە ڕوو، چونكە ئێمە لەمانا زەخرەفەییەكەوە توانای ئەو بینینەمان هەیە، بەاڵم كاتێ  ئەكتەر 
نابێتە بزوێنەری ئەو هێزەی بینین، مانای وایە سینۆگرافیا هەر لەناو زەخرەفە بوونی ئەمێنێتەوە، 
بۆیە سینۆگرافیا لەهونەری بینینەوە نابێت بە پێكهاتەی دەنگی و بینراوی شانۆ. لەم نمایشەدا 
ئێمە چوار ئەكتەر ئەبینین، )قادر سەمەد( و )شادان فوئاد( ناتوانن سەرنجمان بۆ الی خۆیان 
ڕابكێشن بەهۆی ئەوەی ڕیتمێكی سادە بەسەر نواندنەكەیان زاڵە كە ئەوە وای كردووە ئەكتەر ببێتە 
كەناڵێك بۆ گواستنەوەی دایەلۆگی سەر كاغەز بۆ ئێمە، ئەو وتنەوەی دایەلۆگە هەستێك لەناخی 
كارەكتەر ناوروژێنێ ، بۆیە گوزارشتەكانی جەستە بەشداری لە دەربڕینی دایەلۆگ ناكات، شادان 
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فوئاد دوای تەمەنێكی درێژ لە شانۆدا ئەو خانمە چاوەڕوانی زیاترمان لێی دەكرد لەوەی لەم 
نمایشەدا بینیمان، چونكە ئەو سستی و ئازادنەبوونەی لە نواندن وای دەكرد ئێمە خۆمان لەبەردەم 
وزەی زیندووی ئەكتەر نەبینین، هەرچی )شنۆ شەماڵ(ە هەوڵی ئەدا ڕۆحی كارەكتەرێكی 
پاكییزەمان بۆ نیشان بدات، لەڕێگەی دەربڕینە هەستییەكانی كارەكتەر، هەرچەندە پێویستی بە 
قووڵ بوونەوەی زیاتر هەبوو كە بۆ گەیشتن و نزیكبوونەوەی زیاتر لە نمایشەكە، هەرچی )شەماڵی 
عەبە ڕەشە( كەسمان گومانمان لە توانای مەزنی ئەو ئەكتەرە نییە، ئەو كە دێتە سەر شانۆ 
تەواوی ڕیتمی نمایشەكە دەگۆڕێت، ئەگەرچی یەك شێوە ئەدای دەربڕین وا دەكات ئێمە نەتوانین 
تەواوی ڕەهەندە ترسناكەكانی ناخی كاراكتەر بخوێنینەوە، كە دیارە ئەو ئەكتەرێكە توانای هەیە 
زۆر لەوە زیاترمان پێ  ببەخشێت، كە جێگەی نیگەرانییە ئەو ئەكتەرە هەر تەنیا ئەوەندەی پێ  
بەخشین، هەرچەندە بوونی ئەو وای كرد نمایشەكە بتوانێ  بەرەو بەرزبوونەوەو ئاستی نمایش بەرەو 
پێش بەرێت، بۆیە ئەوەی نمایشەكە لەدوایین ساتەكان لە شكست ڕزگار دەكات دیدی دەرهێنانی 
نییە، بەڵكو توانای شەماڵی عەبە ڕەشە لەڕێگەی دەرخستنی رۆحی باوكێكی كوێری گەڕاوەی 

دوای شەڕ. 
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البۆری شانۆی اللش
 دەنگ وەكو سەرچاوە
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لەپڕۆژەی  گفتوگۆكردن  بۆ  ڕووبەرێكە  اللش  شانۆی  البۆری  ئەزموونی  لەبارەی  گفتوگۆكردن 
ئەڵتەرناتیڤ، بەاڵم بەهۆی ئەوەی ئەزموونەكانی ئەو البۆرە شانۆییە لە كوردستان نەبینراون، بۆیە 
ئەوەی ئێمە ئاشنایەتیمان پێیەوە هەیە پەیوەندی بە ڕووبەری نووسراوی نووسینەوەیە، ئەوەش وابەستەیە 
بەو وتارە ڕەخنەییانەی بەزمانە جیاوازەكان لەسەر ئەو البۆرە نووسراون، یا تێڕوانینی ئەزموونكاری 
شەماڵ عومەر و نیگار حەسیب قەرەداغی لەڕێگەی گفتوگۆو نووسینەوە خستوویانەتە ڕوو، ئەوەش 

دەروازەیەكی تیۆریی گرنگە بۆ تێگەیشتن لەو ئەزموونە. 
بەدوای گەڕانەوەی نیگار حەسیب بۆ كوردستان، بەتایبەت لەو وۆرك شۆپەی كە بۆ ماوەی چوار رۆژ 
بۆ كۆمەڵە گەنجێكی شاری هەولێر لە رۆژانی 27-2010/4/30 لەیەكێك لەهۆڵەكانی پەیمانگای 
هونەرە جوانەكانی هەولێر ئامادەی كرد و لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی شانۆی هەولێرەوە میوانداری كرابوو، 
كە بەشێك لە میتۆدی مەشقی البۆری شانۆی اللشی تیا خستە ڕوو، ئەوە جگە لە نمایشكردنی 
فلمێك كە مەشق بوو لەگەڵ شانۆكارانی ئۆكرانی، هەروەها لەڕۆژی سێیەمی مەشقەكان نیگار بە 
نمایشكردنی چەند ئەكسیۆنێكی پڕۆژەی )بێ  سێبەر(ی نمایش كرد، بۆیە ئەو وتارەش بەرەنجامی 
ئەو دۆخەیە كە نیگار هێنایە بوون، كە چیتر پڕۆژەی البۆری شانۆی اللش پڕۆژەی نەبینراو نییە، 
بەڵكو ئەوە سەرەتایەكە بۆ گفتوگۆی جدیتر و خوڵقاندنی دایەلۆگی كراوە لەپێناو تێگەیشتن لە ئاسۆ 
و ڕوانینەكانی ئەو پڕۆژە ئەلتەرناتیڤە، كە ترسی لەنێوەندی عەقڵە متبووەكە هێناوەتە كایەوە، ئەوەش 
ترس نییە لە پڕۆژەیەك بەقەد ئەوەی ترسە لەو دۆخەی كە چیتر نەتوانن شانۆكار بوون بۆ كەسانێك 
ببێت بە پیشە، بەڵكو ئەوە پەیوەستە بەعەقڵی ئەفڕێنەر، ئەگەر تا ئێستا هەندێك ویستیان كارەكانی 
ئەم البۆرە بەبیانووی نەگەڕانەوە بۆ ناو كوردستان بەوە بدەنە قەڵەم كە ئەوە ئاست الوازی ئەو البۆرەیە، 
بەاڵم ئەمڕۆ كە سەرەتای ئەو پەیوەندییە دروست ئەبێت ئیدی هەموو ئەو قسانە ئەچنە ناو حیكایەتێكی 
بەسەرچوو، بەوەی ئەگەر ئەو حیكایەتە هەر حیكایەتخوانەكان خۆیانی پێ  دادگایی بكەین ئەگەینە 
دەرەنجامێكی كۆمیدی، چونكە هەندێك جار قسەی ئەوە ئەكەن گوایە نۆزدە ساڵە شەماڵ عومەر 
نەهاتۆتەوە، لەكاتێكدا ئەوانەی لەو ماوەیە لێرە بوونە چیان كردووە، ئەگەر زنجیرە تەلەفزیۆنییەكانی 
مانگی ڕەمەزانیشیان بۆ حیساب بكەین لەگەڵ كورتە فیلمەكانیش هێشتا بە دەرەنجامی كۆمیدی 

لێی دێنە دەرەوە.
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مەشق و ئامادەكردنی مرۆڤ

راهێنان و مەشقەكان بەشێك نین لە نمایشی شانۆیی، ئەوەش خاڵی دەسپێكە بۆ وەستان و 
جیابوونەوە، مەشق پڕۆسەی ئامادەكردنی مرۆڤە.. نەك ئامادەكردنی ئەكتەر، ئامادەبوونی مرۆڤ 

پڕۆسەی ئازادبوونی مرۆڤە لە تەواوی ئەو كۆتانەی كە كۆمەڵگا گریمانی دەكات.
هەرچی ئامادەكردنی ئەكتەرە پڕۆسەیەكە بۆ كۆنتڕۆڵ كردنی ئەكتەر تا بەپێی پێداویستی تێكست 
و دەرهێنەر سنوورەكان دەست نیشان بكرێت، بەاڵم كاتێ  ئامادەبوون وەك مرۆڤ شوێنی ئامادەبوونی 
ئەكتەر ئەگرێتەوە، ئەو ساتە مرۆڤ نەك هەر لەدەسەاڵتی تێكست و دەرهێنان ڕزگاری دەبێت، 
بەڵكو لە دەسەاڵتی نەریت و پێودانگە كۆمەاڵیەتییەكانیش ئازاد دەبێت، ئەوەش لە مەشقەكانی 
البۆری شانۆی اللش لە تەواوی بوونی مرۆیی دەردەكەوێت، بۆیە دەنگی سەركوتكراو لەناو 
مەشقەكان ئازاد دەكرێت، ئازادبوونی دەنگ.. ئازادبوونی نەستی مرۆڤە، ئەوە كرانەوەی مرۆڤە 
لەناو خۆی، گەڕانەوەیە بەناو دەهالیزەكانی رۆحی، دابڕانییەتی لە دنیای واقیع و ئینتیماكردنە 
بۆ دنیایەكی كەشف نەكراو.. دنیایەك كە بەر لە مەشقەكان نەیناسیوە. بۆیە لەو كاتەدا ئەو جووڵە 
بۆ دەنگی نادۆزێتەوە، بەڵكو دەنگ هێزێكی خوڵقێنەری بینراوە كە توانای جوواڵندنی جەستەی 
هەیە، ئەوە هێزی دەنگە ئەبێتە هۆی جووڵە، چیتر جووڵە بریتی نییە لە جوواڵندنی زیادەڕەوی 
دەست و پەنجەكان، بەڵكو دەستەكان تەنیا لەكاتی پێویستدا دەجووڵێن، چونكە تەواوی جەستە 
گوزارشت لە بوونی خۆی دەكات، واتە هەموو جەستە دەجووڵێتەوە، جووڵە شێوەی جیاواز لەگەڵ 
یەكتری وەردەگرێت، ئەوەش بەشداریكردنێكی هاوبەشی مرۆڤە لەگەڵ یەكتری كاتێ  بەیەكەوە 
دەنگ ڕیتوالێكی تایبەت بنیات دەنێت، ئەوە تەوزیف كردنی ڕیتوال نییە لەناو مەشقدا، بەڵكو 
نەستی چەپێنراو لەڕێگەی دەنگەوە ڕیتوالی خەونی لەدەستدراو و ساتی شكستە خودگەراكانی 
مرۆڤ دەگەڕێنێتەوە، بۆیە ئەگەر مرۆڤی مۆدێرنیتی بەپێی كۆژیتۆكەی دیكارت مرۆڤێكی 
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عەقاڵنی بێت بەوەی بوونی وابەستەی بیركردنەوە بێت، ئەوا مرۆڤ لە البۆری شانۆی اللش 
بوونی وابەستەیە بە ئامادەبوونی دەنگەوە.. ئەوەش پڕۆسەی بە بینراوكردنی دەنگە، دەنگ ئەبێ  
بە چڕكردنەوەی وزە لەناخی مرۆڤ، وزە دەنگی نەبینراو ئەگۆڕێت بۆ دەنگی بینراو، ئەوەش 
چەمكێكی نوێ  دێنێتە ئەو ڕووبەرە كە جەستەی ئاهەنگسازە، جەستەیەك دەنگ ئەیجووڵێنێت 

ئەیخاتە ساتی شادی و ئازار.
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نیگار حەسیب،. فەیروزی شانۆ
لەناو مەشقەكاندا ئەوەی زیاتر سەرنجت ڕادەكێشێ  بەتەنیا جۆری مەشقەكان نییە كە دەنگ 
توانای بزواندنی تەواوی جەستەی هەیە لەشێوە وەرگرتنی تەكنیكی، بەڵكو مەشقەكان لەناو 
دەنگی نیگار حەسیب بۆ خۆی ئەتمۆسفێرێكی تایبەت بە مەشقەكان دەبەخشێت، ئەو كە خۆی 
سەرپەرشتیاری مەشقەكان دەكات، لەهەمان كاتدا تۆنی دەنگەكانی پاك كردۆتەوە، ئەوەی ئەو 
لەسەرەتادا وەریگرتووە وەك تەكنیكی دەنگی بەكاری دێنێت، تا تەواو لەناو بونیادێكی دەاللی 

دەنگی سەربەخۆ دەبێتە هێزێكی چاالك بۆ بوونی مرۆیی.
بۆیە دەنگ دەبێتە تۆڕێك لە ئاماژە كە هەڵگری توانای خود و جەستەیە، ئەوەش خودی مرۆییە، 
ئەگەر دەنگی فەیروز لە گۆرانی وتندا دەنگێك بێت توانای بەجووڵە كەوتنی ناخی هەبێت 
لەڕێگەی ئەو جووڵەیەی كە دەنگ بنیاتنی دەنێت، ئەوا جێی خۆیەتی لەبەرامبەر دەنگی نیگار 
ئەو دەستەواژەیە وا لێبكەین كە نیگار حەسیب.. فەیروزی شانۆیە، چونكە ئەو توانا موعجیزەیەی 
لە دەنگی فەیروز بەدی دەكرێت، هەمان توانای خوڵقێنەرە كە لە دەنگی نیگار حەسیب دەردەكەوێت، 
توانایەك زمانی شانۆ.. زمانی گۆرانی تایبەت بە شانۆیە، ئەوە گۆرانی نووسراوی سەر كاغەز 
نییە، بەڵكو گۆرانی شانۆ ئەو هەستانەن كە ڕۆح لەناو قوڕگدا لەساتی شادی و ئازار لەڕێگەی 
دەنگەوە دەینووسێتەوە، ئەوەش ئامادەبوونی دەنگە كە وشە ڕەهەندە فاشیزمیەكەی كوژراوەو دەنگ 
لەناو فرە ڕەهەندی ئازادی كردووە، بەوەی ئیدی ئێمە خاوەنی یەك وێنەی نەگۆڕ نین، ئەگەر 
وشە یەك وێنەی نەگۆڕی هەبێت، ئەوا دەنگ خاوەنی چەندین وێنەی جیاوازە، ئەوەش شانۆ 
لەتاكە ڕاڤەكردن دەگوازێتەوە بۆ خوێندنەوەی فرە تەئویلی، لێرەدا دەنگی نیگار ئەمانخاتە سەر 
چەندین هەوڵی تەئویلكاری بۆ ئاماژەی دەنگ، بەوەی ئەوە گەڕانەوەیە بۆ ناو زانستێكی مرۆیی 
تایبەت كە ئەنترۆپۆلۆژیایە، ئەوەش ئەنترۆپۆلۆژیای دەنگە، بۆیە دەبێت لەڕێگەی ئەو زانستەوە 
لە دەنگ بدوێین، ئەوە دوان نییە لە تێگەیشتن بۆ سەنتەری مانا بەقەد ئەوەی خوێندنەوەی دەنگە 

وەك ئاماژەیەك لەناو فرە دەاللەتیدا، ئەویش خوڵقاندنی پرسیارە جیاوازەكانە.
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ئەنترۆپۆلۆژیای دەنگ
ئەزموونی البۆری شانۆی اللش، میتۆدێكی  لە  دەنگە  نائەوروپییانەی  تێگەیشتنێكی  ئەوە 
داهێنەرانەی شەماڵ عومەرە، ئامادەبوونی دەنگ لە ئەزموونی البۆری شانۆی اللش دامەزراندنی 
گوتاری ئەڵتەرناتیڤە لە شانۆی ئەزموونگەری، ئەو گوتارە بەتەنیا پەیوەست نییە بەساتەوەختێكی 
پڕۆژەی پشكنینی ئەزموونێكی دەست نیشان كراو، بەڵكو بەرەنجامی بەریەكەوتنی دەنگە لەتەك 
كولتوورە جیاوازەكان، لەو ساتەوەختەدا دەنگ ئەو دەربڕاوەی وشەی دەنگی نییە كە گوزارشت 
لەساتی ئاگایی و هەستە ناخییەكانمان دەكات، دەنگ ئاماژەیەكی كراوەی تەئویلە، بۆ ئەوەی 
بتوانین تەئویلی دەنگ بكەین دەبێ  جەستەیەكی ئامادەی ناو سرووت بین، كاتێ  دەبین بە جەستەی 
ئامادە ئیدی گرفتمان لەوەدا كۆ نابێتەوە كە دەنگ كورت بكەینەوە لەسەر ئەوەی كە ئەو دەنگە 
خاوەنی چ مانایەكی ڕووداوە، هێندەی پێویست بەوە دەكات لەناو سرووت ئێمە ساتە هاوبەشەكانی 

چێژی شادی و چێژی ئازار ئەوەی بارت بۆ خوێندنەوە دەیخاتە ڕوو هەستی پێبكەین. )1(
ئەو كاتانەی گەیشتین بەو هەستە ئیدی گوتاری ناوەكی ڕۆحمان ئازاد دەبێت، ئازاد بوونی 
گوتاری ناوەكی فڕێدانەوەی كردەی نەستیە، بەاڵم كردەیەك خۆی ڕزگار كردووە لەمانا باوەكانی 
نەست لەشانۆی ڕیتوالی، ئەوەش بەرەنجامی گەڕان و پشكنینی البۆری اللشە، كە بەدوای 
شانۆیەكی ئەڵتەرناتیڤ دەگەڕێت، تەنانەت بەسەر تێڕوانینە ئەزمونگەرییە دەركەوتووەكانیش،)2( 
چونكە دەنگ دەبێ  بە سەرچاوەیەك بۆ گوتاری بەرهەمهێنان، ئەو گوتارە زەمەنی ئەدەبی 
تێكست دەكوژێت)3( بەهۆی ئەوەی زەمەنی ئەفڕێنەر شوێنی دەگرێتەوە، ئەوەش زەمەنێكە 
تێكست دەچێتە ناو پڕۆژەی ڕووخان و وشە دەبێت بە دەنگ و جەستەش دەبێتە دەنگ، هەموو 

بونیادەكانی شانۆ دەنگە.)4(  
دەنگ بنیاتنانی سرووتە، ئەوەش دەنگ دەبێ  بە میكانیزمێك بۆ بەشداریی كولتووریی، كە 
پەیوەست نییە بە دەنگی چەندین ئاهەنگسازەوە، تاكە ئاهەنگسازێك توانای ئەوەی هەیە كە 
لەڕێگەی توانا دەنگیەكانەوە هەڵگری چەندین كولتوور بێت بۆ خوڵقاندنی سرووت، ئەوەش 
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وەزیفەی شیعری پانتایی لەناو گوتاری نمایش دەگۆڕێت بەوەی شیعری پانتایی بەتەنیا جووڵە 
بنیاتی بنێت، بەڵكو دەنگ دەبێتە میكانیزمی لەدایكبوونی شیعری پانتایی. 

دەنگ زمانێكی نوێ  دێنێتە بوون كە زمانی دەنگە، ئەو زمانە دۆزینەوەی وێنەیەكی ڕەها 
نییە بۆ مانا، بۆ ناونانی ماتریالەكان، بەقەد ئەوەی ئەو زمانە پەیوەندییەكی نوێ  دەخوڵقێنی، 
ئەویش ئامادەبوونی ئێمەیە لەناو چەمكی ئاهەنگدا، چونكە ئێمە لەناو دەنگ نابێت ئەو هەستە 
تەرخان بكەین بۆ بیستن، بەڵكو دەنگ بینین داگیر دەكات،)5( ئەو داگیر كردنەش كوشتنی 
زەمەنی كرنۆلۆژییە بۆ دەنگ، چونكە دەنگ رووبەرێكی زمانەوانی دەاللییەو ناكرێ  ڕاڤە 
بكرێت، بەڵكو پێویستی بە فرە تەئویلیە، ئەوە پڕۆسەیەكی هیرمنیۆتیكیە بۆ دەنگ، تەئویلكار 
لەناو دەنگدا وابەستە نییە بە زەمەنێكەوە، ئەو لە یادەوەرییەوە دێتە ئێستای زەمەنی تەئویل كردن 
و بەهەردوو زەمەنەكەشەوە لە زەمەنی داهاتوو دەدوێن، دوان لەو هەڕەشەو مەترسییانەی دەنگ 
لە ئامادەبوون دەیخاتە ڕوو، بۆیە دەنگ لەو البۆرەدا بوونێكی زیندووە.. بوونێك لە جەستەی 
ئاهەنگسازەوە دەپەڕێتەوە بۆ ئێمەی ئاهەنگساز، ئەوەش پەیوەستە بەو فۆڕمەی كولتووری كوردی 
لە كردە كۆمەڵییەكانەوە بەرهەمی دێنێت »مارسێل موس لەتوێژینەوە ئەنترۆپۆلۆگیەكەیدا لەبارەی 
جەستەو تەكنیكی ژیانی ڕۆژانە گەیشتۆتە ئەو دەرەنجامەی كە تەكنیكی جەستە بەرهەمی تاكە 
كەسی نییە، بەڵكو پەیوەستە بە سیفاتی سۆسیالی كۆمەڵگاكەیەوە، ئەمەش دەرەنجامێكی لەبارە، 

چونكە جەستە یەكەمین و سرووشتیترین ئامرازی مرۆڤە بۆ دەربڕین«)6( 
ئەوەش پەیوەستە بە یادەوەری ئاهەنگسازەوەو لەناو ڕووبەری ئاهەنگ دەیگەیەنێتەوە بە ئێمە، ئەوەش 
دەنگە كە زەمەنەكانمان زەمەنی بوونی مرۆییمان بەیەكەوە دەگەیەنێت، بەاڵم بەیەك گەیشتنێك 
پرۆسەی  دەخاتە  لەنوێ  دەنگ  تێگەیشتنێكی خۆرهەاڵتیەوە سەر  لە  لەناو خۆرئاوادا كەچی 
ئامادەكردنەوە، ئەوەش ئامادە بوونی سەرلەنوێمانە، دەنگ دەبێ  بەو گیانە زیندووەی هەمیشە بەرەو 
كەشفكردنی نهێنی و نەزانراو ناخمان ئازاد دەكات، ئەوەش بۆ خۆرهەاڵتی ئازادبوونییەتی لە ڕابردوو، 
بۆ خۆرئاواییش ئامادەبوونی جیاوازە لەناو كولتوورەكەیدا. ئێمە لێرەدا هەوڵ دەدەین هەڵوەستە بكەین 

لەسەر ئەكسیۆنی پڕۆژەی )بێ  سێبەر( كە نیگار لەچوارچێوەی وۆرك شۆپەكەدا نیشانمانیدا.
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ئەكسیۆنی پڕۆژەی: )بێ  سێبەر(

لە درێژەی ئەو وۆركشۆپەدا نیگار چەند ئەكسیۆنێكی لەپڕۆژەی )بێ  سێبەر( نمایشكرد، ئەوە 
پرۆژەیەكی ئەڵتەرناتیڤ بوو بەوەی دەنگ لە ئاماژەیەكەوە بەرەو فرە دەاللەتی دەردەكەوت شێوەی 
نمایشەكەی بازنەیی بوو، بەاڵم ئەوە مانای وا نەبوو كە جووڵەی بازنەیی بسەپێنێتە سەر كارەكە، 
بەڵكو هەریەكێك لە ئێمە لەهەر الیەك باین سەرەنجام ئێمە دەبووینە بەشێك لە نمایشەكە ئەوە 
بەشداری كردنێكی هاوبەشی ئێمە بوو لەگەڵ نیگار لەناو چەمكی ئاهەنگ، دەنگ تەواوی 
جووڵەی دەجوواڵند بەهیچ جۆرێك نەیدەویست جووڵە بۆ دەنگ بدۆزێتەوە، بەڵكو دەنگ هێزێكی 
چاالك بوو كە توانای بە جوواڵندنەوەی جەستەی هەبوو، دەنگ وا دەكات جووڵە بكەوێتە دۆخی 
جیاوازەوە.. ئەوە وێنەی دەنگی بوو كە دەاللەتی جیاوازی ئەبەخشی لە ئاهەنگی خەمناكەوە بۆ 
ساتی پەیوەندیی غەریزییەوە بۆ گریان بەرامبەر بە رۆحی بێدەنگكراو، ئەوەش شینێكی دەنگ بوو 
بۆ بێدەنگی و بۆ دەنگی سەركوتكراو، سەرەنجام ئێمە لەناو كۆمەڵە دەاللەتێكی دەنگەوە یادەوەریمان 
ئەڕۆیشتەوە سەر جۆرە ڕیتمێك لە دەنگ، بەاڵم ئەو گەڕانەوەیە بۆ یادەوەری دەنگ لەڕاستیدا 
تەنیا لەتۆنی دەنگەكانەوە وا هەست ئەكەین دەنا تۆنی دەنگەكان بەتەواوی پاككراوەتەوە، ریتمی 
ئەو گۆرانیانەی ناو یادەوەریمان وەكو تەكنیكی دەنگی بەكار هاتوونەتەوە، چونكە ئێمە گۆرانی 
ئەبیستین، بەاڵم بەهیچ شێوەیەك گۆرانی گۆرانی نەبوو، ئەو ڕووبەرەی نمایشی تیا دەكرێ ، 
ئامادەبوونی دەنگ نییە لە پانتاییدا، بەڵكو دەنگ بۆ خۆی ئامادەبوونی پانتاییە، وەك چۆن 
ئامادەبوونی دەنگ هێزی خوڵقاندنی جەستەیە.. بەهەمان شێوەش دەنگ دەبێتەوە پانتایی، ئەو 
فاكتەرەی لەپشت ئەو لۆژیكەوە وەستاوە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە نایەوێ  دەنگ تەوزیف بكاتە سەر 

بۆشایی كریستالی، بۆ ئەوەی بینەر بەرەو سەرسامی بێنێت.
البۆری شانۆی اللش لەبەرامبەر دوالیزمی )كاریگەری/ سەرسامی( ئەوەی بۆخۆی یەكال كردۆتەوە 
كە كاری ئەوان سەرسامی دروست كردن نییە، چونكە »شانۆ كاریگەری پێویستە نەك سەرسووڕهێنان، 
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سەرسووڕهێنان كاری ئەفسوونبازەكانە، ژیانی سەردەم ئیدی ئەفسوونبازی گەرەك نییە«)7(.
سەرسامی دۆخێكە كە بینەر ساتەوەختی بینین سەرسام دەبێت بە جووڵە، بەاڵم ئەوە زیاتر لە 
گەمەی لێبووكی سێرك دەچێت، هەرچی كاریگەرییە توانای ورووژاندنی پرسیاری هەیە لە ناخی 
بینەر بەوەی  دەنگ لەناو چ سیستمێك دەیەوێ  چركە ساتی مرۆییمان بجووڵێنێت، كاریگەری 
وا دەكات تێگەیشتنی جیاوازی بینەران بمانخاتە بەر كۆمەڵە مانایەكی جیاواز، ئەوەش پەیوەستە 
بەو زمانە فرەییەی دەنگ دەیخاتە ڕوو، كە نیگار وەك خۆی دوای ئەكسیۆنەكە لەگفتوگۆی 
ئێمە لەگەڵیدا ئەوەی خستە ڕوو كە »كاتێ  شەماڵ عومەر دەنگێكم پێدەگەیەنێت، من دەنگەكە 
لەژێر زەویەوە لەقاچەكانمەوە پێم دەگات« ئەوەش وا دەكات هەموو ماتریالێك ببێت بە دەنگ، ئەو 
پارچە قوماشە سپیەی بەكاری دێنێت، دەبێتە دەنگێكی بینراو، هێزی دەنگ دەیجووڵێنێت، وەك 
چۆن ئەو پارچە قوماشە ڕەشەی پۆشاكەكەی لێ  دەكاتەوە وێنەیەكی دەنگی بە جەستە دەبەخشێت 
كە جەستە دەبێ  بەبینراوی دەنگ، دەبێتە بەشێكی تر بۆ بنیاتی دەنگ كە ئاماژەی بینراو پێك 
دێنێت، ماتریالەكان دەبنە دەنگ... جەستە دەبێتە دەنگ.. پانتایی دەنگە.. ئەوەش گەڕانەوەیە 

بۆ ئەو چەمكەی كە البۆری اللش ناوی دەنێت »دەنگ وەكو سەرچاوە«
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دەنگ وەكو سەرچاوە

كاتێ  دەنگ وەكو سەرچاوە وەردەگرینەوە، مانای وایە بنیاتی شانۆ لە دەنگەوە ئینتیما دەكات، 
ئەوەش بەتەنیا بنیاتنانی زەمینەیەك نییە لەسەر دەنگ، بەڵكو چارەسەری ئیشكالیەتی دەنگە 
لە شانۆدا، شانۆی ئێمە بەدرێژایی مێژوو هاوارو قیژە و هەڵچوونی دەستكرد بەناوی دەنگ 
كوشتوویەتی، بۆیە كاتێ  دەنگ وەكو سەرچاوە سەیر دەكەینەوە، دەبینین بەر گوتارێكی هاودژ 
دەكەینەوە، ئەوەی بەناوی دەنگ خۆی دەنواند لەڕاستیدا ئەوە هاواری بێدەنگی بوو.. ئەوە بێدەنگی 
مەرگ بوو، كە دایەلۆگێكی نووسراو دەگوازرایەوە بۆ قیژە و هاواری دەستكرد، لەو ڕێگەیەوەش 

جووڵەی بۆ درووست دەكرا، ئەوە وێنەیەكی السایی كاری هەڵخەڵەتێنەری ژیان بوو. 
لێرەدا ئەو سەركێشییە دەگمەن و ناوازەیەی البۆری شانۆی اللش دەیهێنێتە بوون لەڕاستیدا 
بەتەنیا گەڕانەوە نییە بۆ دەنگ، بەڵكو گەڕانەوەیە بۆ مەعریفەی دەنگ، ئەوەش داڕشتنەوەی 
مەعریفەی شانۆیە، بەدرێژایی مێژووی ئێمە هیچ هەوڵێكی هێندە بوێر و چاونەترسانەمان نییە بەو 
شێوەیە پڕۆژەی ئەلتەرناتیڤ بۆ شانۆ بخاتە ڕوو)8( كە ئەوە شانۆیەكی ئەلتەرناتیڤە، شانۆیەك 
كە گرۆتۆفسكی بە دژە شانۆ سەیری دەكات، مەبەستیشمان گۆڕانە لە تەواوی گوتارو بونیادە 
پێكهاتووەكانی شانۆ، بەوەی شانۆ لە دەرەوەی تێكستی نووسراوی كاغەز و پەیوەندی بیناسازی 
تەقلیدی شانۆ و دایەلۆگ  و هەموو ئەو بنەمایانەی كە لە ڕابردوودا بە بنەمای سەرەكی شانۆ 
سەیر كراون، ئەوا لەو هەوڵە چاو نەترس و بوێرانەی البۆری اللش هەموو ئەو بنەمایانە دەبنە 
بنەمای لەكار كەوتوو، چونكە چیتر ئەوانە بنەمای شانۆ نین، شانۆ مەشقە.. ئامادەبوونی دەنگە، 

ئەو ئامادەبوونەش ئامادەبوونی شانۆیە.
دەنگ نایەوێ  ڕاڤەی جووڵە بكات، چونكە جووڵە بریتی نییە لە ڕووداو، هێندەی دەنگ بۆ 
خۆی ڕووداوەكەیە، چونكە دەنگ سەرەنجام دەبێتە توێژینەوەیەكی جەستەیی، بەهۆی ئەوەی 
ئامادەبوونی دەبێتە هێزی بزواندنی جەستە، ئەوەش ناو دەبەن بە مارێكی خەوتوو لەناویاندا، هەر 
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كاتێك ئەو مارە جوواڵ ئەوانیش دەجووڵێن، هەناسەدان و چاوكردنەوەی مارەكە و دەمكردنەوەی 
هاوتەریبە بەكاركردنی ئەوان »لەو بارەیە شەماڵ عومەر دەڵێت: ئەو كاتەی باس لەدەنگ دەكەم، 
وەك ئەوە وایە باس لە بوونەوەرێكی زیندوو بكەم.. بەڵێ  ئەو بوونەوەرێكی زیندووە.. ئەو منە.. 

ئەو ئێمەیە«)9(
ئەوەش گەڕانەوەیە بۆ دەنگ وەك سەرچاوە، ئەو دەمەی دەنگ دەبێ  بە بوونەوەرێكی زیندوو 
مانای وایە شانۆ دەنگ بە بینراو دەكات، ئەوە بە بینراوكردنی دەنگە، بۆیە شەماڵ بوونی خۆی 
لەگەڵ بوونی دەنگ لە پەیوەندییەكی ئاڵوگۆڕ كراوی بەردەوام دەبینێتەوە، ئەوەی واش دەكات 
دەنگ بوونەوەرێكی زیندوو بێت و مردوو نەبێت ئەوەیە كە دەنگ گریمانەی نووسینی سەر كاغەز 
ناسەپێنێ ، بەڵكو لەناخی مرۆڤدا دێتە دی كە لە مارێكی خەوتوو دەچێت، هەر كاتێك مارەكە 
جوواڵ.. ئەوە دەنگ دێتە بوون، هاتنێك كە توانای جوواڵندنی تەواوی جەستەی هەیە، ئەوەش 
كارێكی ئارەزوومەندانە نییە، بەڵكو لەئاستێكی پیشەگەرانەی دانپیانراو بەرهەم دەهێنرێت، هەروەك 

نیگار حەسیب لە ئەكسیۆنی )بێ  سێبەر( بۆی خستینە ڕوو.
دیارە لە دەرەوەی ئەو دانپیانانەی ئێمە بە ئاستی بەرزی دەنگ، كەسانی تریش كە ئەزموونێكی 
دیاریان لەو بوارە هەیە)10( دان بەو حەقیقەتە دەنێن، ئەوەتە تۆماس ریچارد لەبارەی ئەزموونی 
البۆری اللش دەڵێت«شێوازی بەكارهێنانی دەنگ و جەستە، میتۆدی كاركردنتان و ڕادەی بەرزی 

پرۆفیسیۆنالیتان تووشی سەرسووڕمانی كردم«)11(
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جەستەی ئاهەنگساز
جەستەی ئاهەنگساز چەمكێكی البۆری شانۆی اللشە كە لە شوێنی ئەكتەر بەكار دێت، بۆچی بە 
ئەكتەر ئەوترێت جەستەی ئاهەنگساز؟ ئایا ئەوە چەمكێكی ئەڵتەرناتیڤی ڕووتە؟ یاخود ئامادەبوونی 
چەمكێكی ئەڵتەرناتیڤی پەیوەست بە پرۆژەكەیە؟ ئەو دەمەی نیگار لەئەكسیۆنی )بێ  سێبەر( 
دەبینین ئێمە چاوەڕوانین ئەو وەك ئەكتەرێك سەرنجمان بەالی خۆیدا ڕاكێشێت، بەاڵم لە ڕاستیدا 
ئەو ئەكتەر نییە وەك چۆن گۆرانیبێژیش نییە بەمانای گۆرانی بێژ، بەڵكو بەمانای ئەكتەرێكی 
گۆرانیبێژی ئۆپیرایش نە گۆرانیبێژێكی ئەكتەرە نە ئەكتەرێكی گۆرانیبێژە، بەڵكو ئەو بوونێكی 
ترە، ئەوەیە وا دەكات چەمكێكی تر ببێتە پێویستی لەشوێنی ئەكتەر، بۆیە ئەو چەمكە جەستەی 

ئاهەنگساز چەمكێكی ئەڵتەرناتیڤی ڕووت نییە، چونكە پەیوەستە بە بوونی پڕۆژەكەوە.
ئاهەنگساز دەنگ وەك بونیادێكی كەڕنەڤاڵی ئەكات بە نووسین.. نووسینێك بە بینراوكردنی 
دەنگە، ئەوە نووسینێك نییە بكرێتە سەر كاغەزەوە، بەڵكو نووسینێكە ئاهەنگساز لەڕێگەی دەنگەوە 
دەیخوڵقێنێت، كە بریتیە لە خوڵقاندنی چەمكە سەرەكییەكانی ناو ژیانمان، بۆیە ئاهەنگساز لە 
البۆری شانۆی اللش شانۆیەك بەرهەم دێنێت كە گۆرانییە بۆ مرۆڤایەتی، ئەو دەتوانێ  ئەو 
جیاوازییە ڕەگەزی و ئەتنی و ئاینیانە لەڕێگەی دەنگەوە البەرێت، لێرەدا دەنگ لەناو كولتوورو 
مێژوو بەرەو یەكخستنی ئەو دووانە دەڕوات، ئەوەش بەشداری كردنی هەریەكێكیانە لەناو ئەویتر، 
بەوەی كولتووری دەنگ و مێژووی دەنگ گوتارێكی هیومانیستیانە بنیات دەنێت، ئەویش 
بەدەنگ كردنی ماتریالەكانە.. بەدەنگ كردنی پانتاییە.. ئەوە بەدەنگ بوونی جەستەیە.. دەنگ 
هێزێكە تیایدا جەستە تواناكانی دەنگ دەگۆڕێت بۆ جووڵە.. ئەوە لەدەركەوتنی تیشكی خۆر 
دەچێت، ئەو پڕۆسەیە كە سەرەنجام جەستەی ئاهەنگساز بەرهەم دێنێت ئامانج تیایدا »بریتییە لە 
بیرۆكەی )ئامادەگی جەستەیی( پرسیاری جەستەییانەی )البۆری اللش( لەویادا چڕ دەبێتەوە كە 
ئەو سەرچاوانە كامانەن كە هێزو وزەی خۆمانی لێوە وەردەگرین، هەروەها لە كوێوە ئەو سەرچاوەیە 
ڕێچكەی خۆی دەگرێ  كە تیایدا لەیەكساتدا نومایشكار و بینەرانیش هەست بە ئامادەیی و 

وزەی ڕیتواڵی و دڵنیایی جەستەی خۆیان دەكەن«)12(
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بۆ ئەوە پێویستمان بەوەیە زیاتر لەسەر جەستەی ئاهەنگساز بوەستین، كە جەستەیەكە دەتوانین 
لەڕووی میتۆدیەوە پۆلینی بكەین و لەسەر پۆلینكارییەكەش هەڵوەستە لە ئەزموونی اللش بكەین، 
بۆ ئەو كردە پۆلینكاریە پەنا دەبەینە بەر تێكستێكی تیۆریی ئاندری كالفل)13( بۆ ئەوەی بتوانێ  
كۆمەكمان بكات، جەستەی ئاهەنگساز بەپێی بۆچوونەكەی كالفل جەستەیەكە پۆلینی دەكەینە 
سەر حەوت بەش، ئەگەرچی ئێمە تەنیا وەك پۆلینكار و دابەش كردنەكە پەنای دەبەینە بەر دەنا 

لەبنەڕەتدا دەمانەوێ  ئەو دابەش كردنە بەپێی ئەزموونی اللش بخوێنینەوە:
1- جەستە و ئاهەنگساز: ، سەرەتای ئەو پۆلین كاریەش قسەكردنە لە پەیوەندی نێوان جەستە و 
ئاهەنگساز كە دواتر بەیەكەوە چەمكەكە دروست دەكەن، بەوەی جەستە و ئاهەنگ لەپەیوەندییەكی 
هاڕمۆنی بەیەكتری دەگەن، ئەوەش لە البۆری اللش بەیەكگەیشتنی جەستە و دەنگە لەناو مەشقدا، 
چونكە جەستە تاكە میكانیزمێكە كە توانای گفتوگۆی هەبێت لەبارەی ئاهەنگەوە، هەرچەندە 
ئەوە دەنگە توانا بە جووڵە ئەبەخشێت، ئەو توانایەش گفتوگۆكردنە لەسەر ئاهەنگ.. گفتوگۆیەك 
لەبنەڕەتدا دووانە لەبارەی وزەوە، دیارە چۆن كالفل ئاهەنگسازو وزە بەیەكەوە دەبەستێتەوە، بەهەمان 
شێوە البۆری شانۆی اللش وزە فەرامۆش ناكات، وەك چەمكێكی تری ئەزموونكاری البۆرەكەیان 

كاری لەتەكدا دەكەن.
2- جەستەی بەزمەسات: گەڕانەوەیە بۆ ناوبردنەكەی میخائیل باختین، ئەوەش پەیوەستە بە 
تەواوی ئەو هێرشانەی كە دەكرێتە سەر جەستەی خود، ناوبردنی بە بەزمەسات پەیوەستە بە بێ  
بەهابوونی جەستە، جەستەی ئێمە بەرهەمی دۆخێكی سەركوتكاریە چ لەناو كولتوورەكەمان، یا 
لەناو نمایشی شانۆییدا، بۆیە جەستە وەك بەزمەساتێك بۆ فریودان سەیركراوە، ئێمە لێرەدا كاتێ  
نیگار حەسیب لەناو ئەكسیۆنی )بێ  سێبەر( دەبینین جەستەی نیگار بەدژی هەموو ئەو هێرشانە 
دەوەستێتەوە، جەستەی ئەو جەستەیەك نییە كە هەڕەشەو كۆتی كولتووری لەسەر بێت، بەڵكو 

جەستەیەكە خۆی ئازاد كردووە لەتەواوی هەڕەشەی دۆخە كۆمەاڵیەتییەكان.
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3- سڕینەوەی جەستە: سڕینەوەی جەستەیی سڕینەوەی ڕەگەزە، ئەوەش پەیوەستە بە خۆشاردنەوە، 
چونكە خۆشاردنەوە یەكێكە لەتەكنیكە بەراییەكانی جەستەی ئاهەنگساز، كە لەناو ڕووخساری 
نێرینەیی.. مێینەیی تیا دەردەكەوێت و لەناو ڕووخساری مێینەش توانای دەركەوتنی نێرینەیی 
هەیە، واتا سڕینەوەی ڕەگەزی جەستە، ئەو سڕینەوەیەش لەمەشقەكانی البۆری اللش دەیبینین 
بەداخەوە لە وۆرك شۆپەكەی هەولێر ئێمە تەنیا كوڕەكانمان بینی، چونكە دوای ئەوەی لەرۆژی 
ئەوە  دیارە  كە  ناو مەشقەكان  نەهاتنەوە  كەسیان  رۆژدا  لەدووەم  هەبوون  بوونیان  یەكەم كچان 
ئیشكالیەتێكی تر بوو لە نائامادە بوونی مامۆستایانی پەیمانگاو دووركەوتنەوەی كچان كە باس 
كردنی لێرەدا بەپێویست نازانین، بۆیە ئەوەی لەناو مەشقەكان دەردەكەوت وەك جەستەی ژن تەنیا 
نیگار خۆی بوو، بۆیە ئامادەبوونی نیگار لەتەك ئەو گەنجانە هەموو ئامادەبوونێكی ڕەگەزی 

سڕیبۆوە و ئامادەبوونێكی جەستەی مرۆیی هێنابووە بوون.
4- پڕبوون و بەتاڵبوونەوە: جەستەیەكی ئامادەكراو بۆ ناو نمایش بوونی نییە، بەڵكو جەستەیەكی 
بزۆز كە هەمیشە توانای ئەوەی هەبێت جەستەیەكی تر لەناو خۆی دروست بكات، كالفل بۆ 
ئەوەش نموونە بە كونكردن و كەلێن دروست كردن دێنێتەوە لەناو جەستە تاوەكو جەستەی ئامادە 
بەتاڵ بكرێتەوەو جەستەیەكیتر لەناو بەتاڵكردن پڕ بكرێتەوە، واتە بوونێكی تر بێنێتە كایەوە، 
ئەوەش لەنێوان گۆرانییەكان زۆر بەڕوونی هەستمان پێی دەكرد كە جەستەیەك نییە گۆرانییەكان 

بیجووڵێنێت، بەڵكو دەنگ توانای خوڵقاندنەوەی جەستەی هەیە.
5- پاككردنەوە و توانەوە: ئەو دوو ئاراستەیە پەیوەندیان بە جەستەی ئاهەنگسازەوە هەیە لەساتی 
ئامادەبوون، كاتێ  باس لەپاككردنەوە دەكەین نە مەبەستمان لەو پاكژبوونەوەیەیە كە شانۆی یۆنانی 
باسی دەكات، نە مەبەستمان ئەو تاعونەی ئارتۆیە كە دەبێ  شانۆ بیتەقێنێتەوە، بۆ ئەوەی ئەكتەر 
و بینەر بەیەكەوە پاكژ ببنەوە، بەڵكو پاككردنەوە ئاراستەیەكی ناو جەستەی ئاهەنگسازە، بەوەی 
ڕاهێنان و مەشقەكان شێوەی پەرستنێكی پەرستگایی وەردەگرێت، بەوەی ئەو لەناو پەرستنی 
جەستەدا بژیێت، ئەو بە پیرۆزكردنەوەیە بۆ جەستە پاككردنەوەی جەستەیە لەناو ئەو دەروونە 
جەستەییەی خود، بەوەی مەشقەكان دەیكات بە خاوەنی جەستەیەكی نوێ ، ئەو جەستە نوێیە 
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كە مەشقەكان پاكی دەكەنەوە، ئەوسا لەناو جەستەی ئاهەنگساز ئەیتوێننەوە، لێرەوە گرنگی 
مەشقەكانمان بۆ دەردەكەوێت، كە بەر لەهەر شتێك پێویستە جەستە پاكبكرێتەوە، تاوەكو لەناو 

ڕووبەری مەشقەكان بتوێتەوە و جەستەیەكی نوێ  بێنێتە بوون كە جەستەی ئاهەنگسازە.
6- پێچەوانە: ئاهەنگ بۆ خۆی پێچەوانەوە كردنەوەی دیدی باوە بۆ دیدێكی تر، ئەوە پێچەوانە 
كردنەوەی ساتی زەمەنی و كولتوورییە، ئاهەنگساز لە پێچەوانەوە كردنەوەدا تواناكانی خۆی دەخاتە 
كار بۆ ئەوەی نەستی خەفەكراو بكاتە ئاگایی كۆمەاڵیەتی، لەوێشەوە ئامادەبوونی كولتووریی 
یادەوەری جەستە بێت، بۆیە پێچەوانە كردنەوە پەیوەستە بەو توانەوەیەی كە جەستە دێتە ناویەوە، 
ئەوەش ئاوێنەیەكە توانای بینینی نهێنییە شاردراوەكانی ناخی ئێمەی هەیە، یارمەتیمان دەدات بۆ 
ئەوەی لەتەك ئاهەنگساز ئێمەش پێچەوانەكانی خۆمان ببینین كە لەڕاستیدا پێچەوانەوەكە وێنە 
ڕاستەقینەكانی بوونمانە، بەاڵم ئەو هێرشانەی لە سەرەتا ئاماژەمان بۆ كرد كە لەسەر جەستەی 
تاكە بۆتە هۆی ئەوەی ڕاستەقینە بشاردرێتەوە، لێرەوە البۆری شانۆی اللش توانای هاوكاری 
خودی مرۆیی هەیە بۆ ساتی ئازادبوونی رۆحمان.. كە نمایش لە مۆسیقایەك ئەچێت بۆ 

ئازادبوونی كۆت و سەركوتكردنەوەكانی رۆح.
7- نووسین.. بەزمەسات.. ڕەخنە: نووسین دەنگێكی نەنووسراوی سەر كاغەزە، بەڵكو جووڵەیەكی 
بینراوە، ئەوە ئاماژەیەكی نەنووسراوە دەنگ دەینووسێتەوە، بە مەبەستی نووسینەوەی ئاهەنگ.. 
مانا  لەدەرەوەی  ئەوە  هەڵبەت  بەزمەسات،  لەجەستەی  قسەكردنە  لێرەدا  نووسین  ستراتیژیی 
گاڵتەجاڕییەكەی، بەڵكو لەناو مانا باختینییەكەی كە بریتیە لە بەگژداچوونەوەی هێرشەكانی 
سەر جەستە، كە دەنگ دەبێتە هۆی بزواندنی تەواوی ماسولكەكانی جەستە و بەجووڵە كەوتنیان، 
ئەویش  دەردەكەوێت،  ئەزموونەكەدا  بەڕووی  فرەكولتووری  شانۆی  و  ڕەخنە  وەزیفەی  لێرەدا 
لەڕێگەی خوێندنەوەی بۆ كولتوورە جیاوازەكان، كە لە بنەڕەتدا خوێندنەوەی ڕەخنەییە بۆ كولتوور و 
رزگاركردنییەتی لەناو چەمكی موقەددەسگەرا و خوێندنەوەیەتی لەناو ڕووبەری پانتایی شانۆ.
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وزە لەنێوان جەستە و ئاهەنگسازدا

توانای وزە توانای ئاهەنگسازە، بۆیە وزە و ئاهەنگساز دوو بونیادی پێكهاتەی جەستە لەم 
ئەزموونەدا پێكدێنن، هەڵبەت وزە چەمكێكە بەر لە البۆری اللش لەالی یۆژینیۆ باڕبا بوونی 
هەبووە، كێشەكە لە بوونی چەمكەكە نییە، بەقەد ئەوەی لە چارەسەری ئیشكالیەتی چەمكە 
بەهۆی ئەوەی لەالی اللش بەرهەم هێنانەوەی چەمك بەرهەم هێنانەوەی گریمانەكانی باڕبا 
نییە، هەرچەندە دووفاقیەتی ڕەگەزی الی )باڕبا(ش بوونی هەیە، بەاڵم هەر لەسەرەتاوە بەر 
جیاوازییەكانی دەكەوین بەوەی تایبەتمەندی بۆ لەدایكبوونی وزە ناگەڕێتەوە، بۆیە ئەو هۆكارەی 
كە هەر ڕەگەزێك بەشێك لەڕەگەزەكەی تری تێدایە، بەڵكو ئەوە وەك بەربەست لەبەردەم وزە سەیر 
دەكات، چونكە تێگەیشتن بۆ وزە تێگەیشتنێكی ژیاریە، ئەوە پەیوەستە بەو دیدە خۆرئاواییە بۆ 
مرۆڤ كە جیاوازییەك نییە لەنێوان جەستەی نێر و جەستەی مێ ، بەهەمان شێوە جیاكاری نابینێت 
لەنێوان وزەی ئەو دوو جەستەیە »دەیەوێ  ئەو دەمامكە ساختەیە البەرێت لەسەر ڕەگەزەكان، بەوەی 
ئەكتەری مێینە خاوەنی وزەی مێینە بێت و ئەكتەری نێرینە خاوەنی وزەی نێرینە بێت، سەرەتا 
چەمكەكە  بۆ ناو پێناسە سەرەتاییەكان دەگەڕێنێتەوە، دواتر ڕەخنەی ئاراستە دەكات، بەوەی وزە 
مانای هێز و كاركەر دەگرێتەوە، كە بوونی وابەستەی هاوار و دەمارگرژیەتی ماسوولكە كراوە، 

لەكاتێكدا وزە بریتیە لە ئامادەبوون«)14(
دیارە ئامادەبوون كە مانای جەوهەری وزە دەگەیەنێت، هەر لەو ڕێگایەوە باڕبا چارەسەری ڕەگەزی 
بۆ وزە دەخاتە ڕوو، بەوەی »بەرجەستەكردنی ئامادەبوونی ئەكتەر لەكۆتاییدا بەخوڵقاندنی ڕووخساری 
شانۆ یا كەسێتیەكەیە، ئەوەش لەسەر ئاستێكیتر واتە ئاستی دەرەنجام ونمایشی شانۆیی )یاخود 
ئاستی گوزارشت كردن( لێرەوە جیاكاری دەردەكەوێت لەنێوان نێر و مێ  بەوەی شتێكی چارەنووس 
و پێویستیە، لەهەمانكاتدا  پێویستیش نییە، بەڵكو دەبێ  بە زیانبەخش ئەگەر خۆی سەپاند بەسەر 

زەمینەیەكی تردا كە ئینتیمای بۆ ناكات یاخود زەمینەی ئاستی پێش گوزارشت كردن«)15( 
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ئەوە ئەگەر الی باڕبا وزە بەم شێوەیە سەیر كرابێت، دیارە البۆری شانۆی اللش كە وزە وەك یەكێك 
لەچەمكە سەرەكییەكانی ئەزموونەكەیان سەیر دەكەن، توانیویانە دیدێكی تر بە وزە ببەخشن بەهۆی 
ئەوەی وزە بۆ ئەوان چارەسەری ئیشكالیەتی ئامادەبوونە.. بۆ ئەوەی تێڕوانینێكی تری كەشف 
نەكراو بەو دیدە شانۆییە ببەخشن بۆیە وزە بۆ ئەوان بووەتە هۆی ئەوەی كە »كار لە )البۆری 
اللش(دا كارە لەسەر هەر ئەم وزەیە، ئێمە لەسەر فیكر و هزر كار ناكەین، بەڵكو لەسەر هەستەكانی 
مرۆڤ كار دەكەین، مرۆڤ بە تێفكرین و ئەقاڵندن رێگا لەبەر هەستەكان دەبەستێ، ئاسایی 
عەقڵ واجبە بەاڵم قسەی من پەیوەندی بە جوانیناسیەوە هەیە، ئێمە میتۆدی البۆری اللش لەسەر 
دەقە دراماتیكیە نمایشییەكان كار ناكەین، بەڵكو ئێمە لە شوێنێكدا حزور پەیدا دەكەین و كەشێك 
لەو شوێنەدا چێ دەكەین، ئامادەبونی مرۆڤ لە كات و شوێندا كاری ئێمە پێك دەهێنێت«)16( 
بەواتای وزە توانای مرۆڤە توانایەك ئامادەبوون پەیوەستە بە تەواوی ئاستە زەمەنییەكانی پڕۆژەكە، 
ئەوەش پەیوەندییەكی تری تیا كەشف دەكات لەڕێگەی جوانناسی و ئەنترۆپۆلۆژیادا، چونكە وزە 
لەكاری ئەواندا لەبابەتی خۆبەرهەم هێنانەوە دەبێتە بابەتێكی شانۆیی وەك زانست، ئەوەش دەتوانین 
بەهەوڵێكی تری شانۆناسی ناو شانۆی ئەزموونگەریمان سەیری بكەین، كە پەیوەندیی نێوان شانۆ 
و زانست، پەیوەندییەكە لەسەر بنەمای بەزانست كردنی وزەی مرۆیی وەستاوە »لەم ناوەندەشدا 
هەنگاوی »البۆری اللش« پێداگرتنە لە چەمكی »مەبەستگەرایی« كە لە مۆتیڤی ئاگاییەوە 
دەجووڵێ  و دەبێتە جۆرێك لە بابەتی »خۆ – بە ئاكامهێنان« و »خۆخستنە كار« وتیایاندا 

»وزەی سیمۆنتیكی« و »وزەی ڕیتوالی« جێگەی »وزەی مۆتۆری« دەگرێتەوە«)17(.
ئەوەش بۆ خۆی دەبێ  بە شانۆیەكی سیمیۆلۆژی كە لەسەر بنەمای خوێندنەوەی دەاللی بۆ 
ئاماژەی دەنگی بنیات دەنرێت، بەهۆی ئەوەی دەنگ دەبێ  بە ئاماژە بۆ چەمكە فەلسەفییەكان، 
ئەوەش وزەی ئاماژە و سرووت ئەكات بە وزەی سەرەكی ناو كاری شانۆیی، كە لەوە دەردەچێت 
وزەی ڕواڵەتخوازانەی مرۆڤەكان بێت، بۆیە ئەوە خاڵێكی ناو ئامادەبوونە نەك وزەی ماسوولكەیی، 
چونكە ئامادەبوون لە دەنگەوە شوناس بە جەستە دەبەخشێت، ئەوە وزەی ئازادكردنی دەنگە شوناس 
بە بوونی جەستە دەبەخشێت، ئەو ساتەش دەتوانین بگەینە ئەو تێگەیشتنەیان كە دەڵێن »دەكرێ  
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)وزەی ریتوالی( بە مەبەستگەراییەوە ببەستینەوە كە لە ئاگاییەكی تەواو و لە كۆنتاكی بەردەوامدا 
لەتەك دەورووبەردا دەخوڵقێ »)18( لێرەدا وزەی ڕیتوالی بەدوای سەرچاوەی جەستەی ئاهەنگساز 
دەگەڕێت ئەوەش بەتەواوی تێگەیشتنێكی تازەو كەشف نەكراوە لەبارەی وزە كە البۆری اللش لە 

ئەنجامی گەڕان و پشكنینەكانی پێی گەیشتووە.

ئامادەبوونی وەرگر وەك پڕۆسەیەكی مرۆیی

ئامادەبوونی وەرگر لەو پڕۆژەیە ئامادەبوونی وەرگرێك نییە بۆ بەسێنتەركردنی ڕووداو، بەڵكو وەرگر 
وەك كەسێك نایەت كە ببینێت و لە دەرەوەی ڕووداوەكاندا بێت، وەرگر لەو هاوكێشەیە ڕووبەرێكی 
بازنەیی هەیە جەستەی ئاهەنگساز لەناو بازنەكەدایە، وەرگر لەتاریكیدا نییە و ئەكتەر لەناو 
ڕوناكیدا بێت، بەڵكو ئەو پانتاییە ئامادەبوونییەتی وەك پڕۆسەیەكی مرۆیی، بەواتای جەستەی 
ئاهەنگساز و جەستەی وەرگر بەیەكەوە بەشدارن لە بنیاتنانەوەی پانتایی، ئەوەش داڕشتنەوەی 
پانتایی نییە، چونكە ئاهەنگساز بۆ خۆی پانتاییەكەیە، وەك چۆن وەرگر ئەبێتەوە پانتایی، ئەوە 
ساتی ئاگایی هەریەكە لە ئاهەنگساز و وەرگرە، هەموو ساتێك وەرگر هەست بە بوونی خۆی 
ئەكات ئەشێ  ئەو هەستێت و داوای لێ  بكرێت كە كارەكە لەگەڵ نیگار تەواو بكات، بۆیە ئەو 
بەدوای ئەوەوە نییە كە ئاخۆ ئەوەی ئەو ئەیبینێت باسی چی دەكات، بەواتای تێگەیشتن شتێك 
نییە، ئەوەش گۆڕینی ستراتیژیەتی گوتارە، كە بە قوتابخانە گەل بوونی شانۆ گەمەیەكی كۆن 
و حیكایەتێكی بەسەرچووە، ئاگایی بینەر لەبەردەم ئەو پڕۆژە ئەلتەرناتیڤەی دەنگ ئەیگەیەنێتە 
گوتاری بااڵ بەوەی ئەوە پڕۆسەی میتا شانۆیە، تەواو بوونی هەموو ئەو مانایانەیە كە بەدرێژایی 
زەمەن رۆحی زیندەگی ناو شانۆی ئێمەی كوشتووە، ئەو پڕۆژە ئەڵتەرناتیڤە توانای ڕزگاركردنی 
شانۆی هەیە لەتەواوی ئەو ئاستەنگە زەمەنیانەی كە لە ڕابردوودا بۆتە هۆی ئیشكالیەتی شانۆ، 
بەاڵم ئەو قسەیە مانای وانییە كە ئەوە ببێت بە فۆڕمێك بۆ سەپاندنی گوتاری شانۆ، بەقەد 
ئەوەی وەك ئەزموون و هەوڵێكی ئەڵتەرناتیڤ لەشانۆی ئەزموونگەری كوردیدا سەیری دەكەین، 
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كە هەوڵێكی بوێرو چاونەترسانەیە توانای دەستكاری كردنی تەواوی بونیاد و بنەماكانی ناو 
شانۆی هەیە، بۆیە بینەر لەو كاتەدا ئەوەی بەالوە گرنگ نییە كە تێگەیشتن لەبەرامبەر ئەوەی 
دەیبینێت و دەیبیستێت بیگەیەنێتە مەبەستێك، چونكە مەبەست تەنیا پەڕینەوەیە بۆ ئەوەی ببێتە 
كەناڵی پێكگەیشتنی نێوان ئاهەنگساز و وەرگر، ئەو پێكگەیشتنەش لەسەر بنەمای هەستكردنە 
بە پێرفۆڕمانس، هەموو ئەمانەش پێویستیان بە ئەزموونی زیاتر و گفتوگۆی قووڵتر هەیە 
لەسەر ئەو پڕۆژەیە بە هیوای ئەوەی لەداهاتوودا پڕۆژەكان بەتەواوی ببینین و بتوانین لەدەرفەتی 
سەربەخۆی ڕەخنەیی زۆر وردبینانەتر قسە لەسەر چۆنییەتی چەمك و ئامادەبوونی لەناو ڕووبەرە 
جیاوازەكانی نمایش بێینەوە گفتوگۆكردن، ئەو نووسینەی ئێستاش تەنیا دەسپێكێكە بۆ پڕۆژەی 

ڕەخنەیی بۆ داهاتوو.
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پەراوێزو سەرچاوەكان:

)1( چێژ لە گۆڕینی مانا وگەمەكردن بە دال توانای ڕاشلەقاندنی ماناكانی هەیە بۆ وەدەست 
كەوتنی دەاللەتی كەشف نەكراو.

)2( كچە شانۆكاری سەنگافوری )سن سن( كە وەك ئەكتەر لە البۆری شانۆی اللش كاری كردووە، 
پێشتریش لە البۆرەكەی گرۆتۆفسكی دەركەوتووە، بڕوای وایە كاركردنی لەو البۆرە توانیویەتی 
لە تارمایی گرۆتۆفسكی و ئەزموونەكەی ڕزگاری بكات و بەرەو پڕۆژەی ئەلتەرناتیڤ بۆ 

نواندن بیهێنێت. 
)3( ئەگەرچی تێكست بەمانای تێكستی نووسراو بوونی نییە، ئەوەتە شەماڵ عومەر ئاماژە بۆ 
ئەوە دەكات »چیتر بۆ بیرۆكەی چاوەڕوانی پێویستم بە چاوەڕوانی گۆدۆی بێكت نییە« ئەو 

دەستەواژەیە پێمان دەڵێت: شانۆكار شانۆ بنیات دەنێت نەوەك تێكستی نووسەر.
)4( لەو بارەیەوە تێكستێكی تیۆریمان نووسیووە بەناوی )شانۆی پۆلیڤۆنی( كە چۆن دەنگ دەبێ  
بە جووڵە و جووڵە ئەبێتە دەنگ، ئەو گریمانەیە لە البۆری شانۆی اللش جیاوازە، جیاوازییەكەشی 
لەوەدایە لەوێ  بونیادەكان دەبنە دەنگ، بەاڵم ئەوەی ئێمە لە پڕۆژەی پۆلیڤۆنی پێشنیارمان كردووە 

پەیوەندییەكی دۆنا دۆنی نێوان جووڵە ودەنگە.
)5( لەو بارەیەوە نیگار حەسیب دەڵێت »دەنگ تەنیا بۆ گوێچكەكان نییە، بەڵكو بۆ چاوەكانیشە«

)6( البۆری شانۆی اللش/ نیگار حەسیب و شەماڵ عومەر، رامان/ ژمارە )64( ال 36
  )7( هەمان سەرچاوە/ ال 38  

)8( هەڵبەت ئەگەر بۆ قۆناغی هەشتاكان بگەڕێینەوە، كە دەبینین گوتاری شانۆی ئەزموونگەری 
كوردی ویستوویەتی گوتارێكی جیاواز لەنمایشی شانۆیی بنیات بنێت، دیسان ئەوە شەماڵ 
عومەر بووە لەڕێگەی هەوڵە جددیەكانی لەو شانۆیەدا ویستوویەتی شانۆیەكی ئەزموونگەری و 

جیاواز بێنێتە بوون كە هەوڵەكان بوونە سەرەتایەك بۆ البۆری شانۆی اللش.
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)9( شانۆكار، ژمارە )1( بەهاری 2007، ال 6
 )10( ماریۆ بیاجینی، كە ئەكتەر و كارگێڕێكی گرنگی سەنتەری كاركردنی گرۆتۆفسكییە 
ویاریدەدەری تۆماس ریچاردە وتی: كاری شانۆیی ئۆدینی )یۆجینۆ باڕبا(م دیووە، بەاڵم هێندەی 

ئەم ئەزموونەی ئێوە كاری تێنەكردووم، شانۆكار ژمارە )1( ال 26
)11( ئاڵوگۆڕی میتۆدی لەنێوان البۆری شانۆی اللش و سەنتەری كاركردنی گرۆتۆفسكی 

دا/ شانۆكار ژمارە )1( بەهاری 2007، ال 26   
)12( البۆری شانۆی اللش/ نیگار حەسیب و شەماڵ عومەر، رامان/ ژمارە )64/ ال 39

)13( الجسد الكرنفالى/ أندري كالفل، ترجمة )حسن المنيعي( مجلة عالمات، العدد )4( 1995 
)14( یۆژینیۆ باڕبا: وزەی ئەكتەر وئەنترۆپۆلۆژیای جەستە/ نیهاد جامی، شانۆكار، ژمارە 

)7/6( ی 2009، ال 137  
)15( طاقة الممثل/ أوجينيو باربا واخرون، ترجمة )د. سهير الجمل( أكاديمية الفنون وحدة 

االصدارات المسرح )33( ص 286 
)16( شەماڵ عومەر: شانۆی من لە جیهاندا بەخوڕە/ شانۆكار، ژمارە )7/6( ی 2009، ال 
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)17( البۆری شانۆی اللش/ نیگار حەسیب و شەماڵ عومەر، رامان/ ژمارە )64( ال 37

)18( هەمان سەرچاوە، ال 39


