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ئارتۆ

1896-1948
كاردۆ
شاعیر و وێنەكێش و شانۆكارێكی فەرەنسییە ،لە شاری مرسیلیا
لە دایك بووە و لە (ئێڤری_سور_سین) كۆچی دوایی كردووە،
ماوەیەك لە نەخۆشخانە دەروونییەكاندا ژیانی بردۆتە سەر،
دوای دەرچوونی لە نەخۆشخانە دەستی كردووە بە وێنە كێشان،
لە ساڵی 1920ڕووی كردە شاری پاریس وەك كارمەندێك لە
گۆڤاری (سبەی) كاری ئەكرد،پاشان ژمارە سێی باڵوكراوەی
(شۆڕشی فەرەنسا) ی ڕادەست كرا ،دوای پەیوەنیكردنی بە
(لۆنی_بۆ) وە چەند ڕۆڵێكی سینەمایی بەرجەستە كرد كە
گرنگترینیان ڕۆڵی (كرسیانی باوك) بوو لە فیلمی (ژان دارك) دا.
ئارتۆ ژمارەیەك چامەی خۆی نارد بۆ گۆڤاری (فرەنسا) بەاڵم
باڵو نەكرانەوە ،تا لە ڕێی نامە گۆڕینەوەوە پەیوەندی بە (جاك
پریڤەر)ی سەرنوسەری گۆڤارەكەوە كرد و داكۆكی لەبوونی
چامەكانی خۆی كرد ،ئاڕتۆ پێیوابوو چامەكانی پارچەیەكن و لە
ێ سەرنوسەری گۆڤارەكە هەمیشە
نەبوونەوە (عدم) هێناونی ،وەل 
پێداگری ئەكرد لە باڵونەكردنەوەیان ،بەاڵم دواتر لە دووتوێی
دیوانێكی شعریدا بە ناوی (زاری ئاسمان) ەوە باڵوكرانەوە.
لە بارەی چامەكانییەوە ئەڵێت" ئەو پەردبوونەی نێو ئەو سیستمە
بەردەوامەیە كەلە نێو بیرۆكەی مندایە ،ئەو كەم وكوڕییانەی لە
فۆڕم دایە ،تەواوی ئەوانە ناگەڕێنەوە بوكەم وكوڕی ڕاهێنانی
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یان كەم هۆشیاری لەو ئامرازەی كە بەكاریدێنم ،هەروەك
ناگەڕێنەوە بۆ سستی لە گەشە سەندنی عەقڵ ،بەڵكو ئەگەڕێنەوە
بۆ هەرەسهێنانی ناخ و جۆرێك لە پەرتبوونی هزر"خودی ئەو
پەرتبوونەی كە لە ناخی ئاڕتۆدا بوو بووە مایەی ئەوەی كە لە
دواییدا سوریالیزمی بە دۆخێكی نێگەتیڤ لە قەڵەم دا "منێك كە
لە بازنەی خۆمدا لە نێو ئازار و بەدبەختیدا ژیان بەرمە سەر،
ێ شۆڕشی جیهان بەالی منەوە چ بایەخێكی هەبێت؟ ئەوەی
ئەب 
من لە سوریالیزم و سوریالیستەكان دووردەكاتەوە من چەندە
ڕقم لە ژیان ئەبێتەوە ئەوان هێندەی ئەو ڕقە ژیانیان خۆش
دەوێت"
بەاڵم ئاخۆ سۆفییەتی گوێنەدان بە ژیان لەگەڵ ئەفسونی
ڕاستەقینەدا جیاوازە؟ ئەفسون ئاڕتۆی بەرەو ئەستێرەناسی و
نهێنی ئاینەكانی خۆرهەاڵت و سوپەر سروشت ئاڕاستە دەكرد،
پێیوابوو سۆفییەتی لە ئەزموونی نێو ووشەكان دایە" ،ئەوەی
ئەمڕۆ پێیدەڵێم سیعر ،هۆشیاریەكە سەبارەت بە ئاكامی ناوەكی
و دینامیك بیرۆكە" بۆیە هەوڵیئەدا لە ڕێی كۆمەڵێك وێنای
ماددییەوە ئەم ئەزموونە بەرجەستە بكات .ئاڕتۆ بڕیاری لەسەر
ئەوە دا كە ووشەی ڕاستەقینە ڕوون و ئاشكرا نییە ،هەروەها
زمانیش هەمیشە دوورە لە واقیعەوە ،لێرەدا گرنگی و بایەخی بە
گوزارشتی جەستە ئەدا ،پێیوابوو پێویستە شانۆی (توند و تیژی)
پێكهاتەی ئیستاتیكای دەنگێكی ئەفسوناوی و جوانی گوزارشت
كردن بێت .ئەمەش زیاتر لە سەردەمی دامەزراندنی شانۆی
(ئەلفرید جاری) نمایشی شانۆیی (خێزانی چێنچی) دا بانگەشەی
بۆ دەكرد،تاكو لە ساڵی  1938بووە بنەمای كتێبەكەی كە
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بەنێوی (شانۆ و هاوشانۆ باڵوكرایەوە).
ئاڕتۆ دوای گەڕانەوەی لە مەكسیك و ئاشنابوونی بە ڕیتوالی
هیندییەكانی (تارا هو مارا) ،سەردانی ئێرلەندای كرد و لە
ماوەیەكی كورتدا لەو وواڵتە دەركرا و ڕەوانەی نەخۆشخانەی
دەروونی كرا ،ماوەی  9ساڵ لە نەخۆشخانەكاندا ژیانی بردەسەر،
كاتێكیش كە لە نەخۆشخانە هاتە دەرەوە دووچاری نەخۆشی
شێرپەنجە ببوو ،بۆیە هەمیشە خۆی بە قوربانی كۆمەڵگا ئەزانی،
وەك مرۆڤێكی تەرێك هەستی بە ئازارێكی زۆر ئەكرد ،تا لە
ساڵ  1948دا بەیەكجاری كۆچی دوایی كرد.
ژێدەر:

ژێدەر:
* أرتو/جهاد هواش
* انتوان أرتو :الرجل الذى تحول الى مسرح/ضياء أالسدي
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شانۆ و هاوشانۆ
دانا رەئووف

نووسەر و شانۆکاری فەرەنسی (ئەنتۆنین ئارتۆ) لە ساڵی
١٩٣٨دا چاپی یەکەمی کتێبی (شانۆ و هاوشانۆ) باڵو دەکاتەوە.
کتێبەکەیش ،کە نووسەر لە چەند کاتێکی جیاوازدا نوسیوویەتی،
تەقەالیەکە بۆ بەرەنگاربوونەوەی شانۆی باو و لە هەمانکاتدا
ڕۆنانی شانۆیەکی تری جودا .بەشەکانی کتێبەکە بریتین لە:
شانۆ و تاعوون ،شانۆ و ڕۆشنبیری ،ریژی و میتافیزیک ،شانۆی
ڕۆژهەاڵت و شانۆی ڕۆژئاوا ،شانۆ و کیمیا ،دەربارەی شانۆ
لە بالی ،شانۆ و توندوتیژی ،مانێڤێستەکانی شانۆی توندوتیژ و
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نامەکانی زمان ...هتد هەرچەندە ئەم کتێبە لە کاتی باڵو کردنەوەیدا
دەبێتە جێگای سەرنج ،بەاڵم لە شەستەکاندا وەک کیشوەرێکی
تازە ،سەرلەنوێ دەدۆزرێتەوە و تا ئێستایش کاریگەرییەکانی
بەسەر ڕەوت و تەوژمەکانی شانۆی ئەزموونگەری و ئەڤانگارتیی
جیهانییەوە دیارە.
ئارتۆ لەم کتێبەیدا بە زمانێکی ساکار گوزارشت لە کۆمەڵێک تێز
و دیدی هەمەچەشنەی ناتەبا ،بۆ شانۆ دەکات و دەگەڕێتەوە بۆ
سەرچاوە سەرەکیی و بەراییەکانی هونەری شانۆ؛ لەوانەیش
تراجیدیا کۆنەکان ،شانۆ پڕ لە ڕاز و نیازەکانی چاخەکانی
ناوەڕاست و هەموو جۆرەکانی سەما و شانۆی ئاسیا و
ئاسیای ناوەڕاست .هەروەها دووپاتی ئەوەیش دەکاتەوە ،کە
دەبێت شانۆ بگەڕێتەوە بۆ بنەما سەرەتاییەکانی ،گرینگی بە
مەسەلەکانی هونەری ریژی بدات بۆ ئەوەی شانۆ کاریگەری
بە سەر بینەرەکانییەوە هەبێت،نەک لە ڕێگای دیالۆگ و مەسەلە
فیکرییەکانەوە ،بەڵکو بە جووڵە و دەنگ و ڕووناکی و هەموو ئەو
تەکنیکانەی ،کە شانۆی نوێی دەیانخاتە بەردەستی شانۆکارانەوە.
ئارتۆ بەم کتێبەی هەموو بنەما تەقلیدییەکانی شانۆی ڕۆژئاوای
هەڵگێراوەتەوە و کاریگەری بەسەر چەندین نەوەی شانۆکار
و نووسەرانی شانۆ و ڕەخنەگرانەوە هەبووە ،هەر بۆ نموونە
ئەو نەوەیەی ،کە لەگەڵ تەوژمەکانی شانۆی پوچگەرایی
دەرکەوتن :بێکێت ،یونسکۆ ،ئەدامۆڤ و ژان ژینییە ،بەتایبەتیش
لە ڕووی بەکارهێنانی چەمکەکانی پەیڤ و مامەڵەکردن لەگەڵ
دیالۆگ و تێکستەکاندا ،کەوتوونەتە ژێر ڕکێف و کاریگەرییە
بێ سنوورەکانی ئارتۆوە .ئەمە جگە لەوەی ،کە هەموو تەوژمە
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هاوچەرخ و مۆدێرنەکانی تری شانۆ ،بەشێوەیەک لە شێوەکان،
لەژێر کاریگەرییەکانی ئارتۆدا لەدایک بوون.
ئارتۆ  ١٩٤٨-١٨٩٦سەرەتا بە دیوانێکی شیعری بچووک دەست
پێ دەکات ،دوای ئەوە پەیوەندی دەکات بە ئەندریە بریتۆن و
سوریالیزمەکانەوە و لەگەڵ شارڵ دۆالن کار دەکات و هەندێک
ڕۆڵی بچووک ،بەاڵم گرینگ لەسەر شانۆ و لە سینەمادا دەبینێت.
لە ساڵی ١٩٢٦دا شانۆی (ئەلفرێد گاری) دادەمەزرێنێت و چەند
نەمایشێکیش بۆ ئەم شانۆیەی خۆی پێشکەش دەکات ،هاوکات
دیدی خۆی بۆ گۆڕانکارییەکی بنەڕەتی هونەری شانۆ دەخاتە
ڕوو .بەاڵم هەوڵە شانۆییە کردەییەکانی ئارتۆ خۆی ،هەر لە
سەرەتاوە تووشی شکست دەبن ،لەبەر ئەوە دەچێت بۆ مەکسیک
و ماوەیەک لە ناو هۆزە بەرەییەکانی ئەم واڵتەدا دەمێنێتەوە و
دواتریش بەرەو ئێرلەندە دەکەوێتە ڕێ .کە دەشگەڕێتەوە لە
ئەنجامی چەند نەخۆشییەکی دەروونیدا بەرەو شێتبوون دەچێت
و بەم هۆیەیشەوە بۆ ماوەیەکی دوورو درێژ لە نەخۆشخانە
دەروونی و عەقلییەکاندا ،بێبەزەییانە ،توندی دەکەن .ئەوی
لێرەدا گرینگە ئاماژەی بۆ بکەین ،ئەوەیە کە ئارتۆ هەمیشە لە
شانۆدا و بۆ شانۆ ژیاوە :لە کاتێکدا ،کە شیعری دەنووسی،
شانۆ سەرچاوەکانی دەبێت ،کە دەیشچێت بۆ مەکسیک بۆ
گەڕان بە دوای ئەو ڕۆشنبیرییەی تا ئەوکاتە شارستانییەت
نەیشێواندبوو ،هەر وەک کەسێکی شانۆکار ڕەفتار دەکات .هەموو
نووسینەکانیشی ،شیعر ،نامە ،مانێڤێست و گوتارە شانۆییەکانی،
دەبنە چاوگە گرینگەکانی شانۆ و (وشە)یش دەبێتە دیالۆگ.
شانۆ لەالی ئارتۆ ڕاکردن لە واقیع یان پەنایەک نییە ،بەڵکو
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ئامڕازێکە دەکرێت بەکاربهێنرێت بۆ ئەوەی کاریگەری بەسەر
مرۆڤ و دونیاوە هەبێت ،ئەم کاریگەرییەیش تەنها نووسەر
و ئەکتەر ناگرێتەوە ،بەڵکو بە پلەی یەکەم ئەو بینەرانەی دێنە
هۆڵی شانۆکانەوە ،چونکە شانۆ دەتوانێت چارەنووسی مرۆڤ
دیاری بکات و گۆڕانکاری لە ژیانییاندا بکات .شانۆ لەالی ئارتۆ
شانۆیەکی میتافیزیکییە و دوو ڕۆڵی گرینگی هەیە :چارەسەرکردن
و سەرلەنوێ بوونیادنانەوە ،ئەم دوو چەمکەیش پەیوەندییەکی
پتەو و میکانیزمییان بەیەکەوە هەیە.
ئارتۆ وا لە هەموو پەیوەندییەکانی مرۆڤ تێگەیشتووە ،کە
دیالۆگ و ملمالنێیەکی بەردەوامن .بابەتەکانی کتێبی (شانۆ و
هاوشانۆ)یش جۆرە پێکداچوون و تێکەاڵوکردنی شتە جودا و
دژبەیەکەکانە :شانۆ و ڕۆشنبیری ،شانۆ و تاعوون ،شانۆ و
توندوتیژی ،شانۆی ڕۆژهەاڵت و شانۆی ڕۆژئاوا ،دەرهێنان و
میتافیزیک  ...هتد ئەم پێگەیشتن و بەریەککەوتنەیش چەندین
فۆرم و شێواز لەخۆدەگرێت یان چەمکەکانی شێواز و بنەما
دیاریکراوەکان ،لەم بەریەککەوتنەدا ،فۆرمی تر لەخۆدەگرن و
دەبنە جۆرە ملمالنێ و کێشەی شتە دژبەیەک و جیاوازەکان.
ئارتۆ هەمیشە ،بۆ دۆزینەوەی چەمکە جیاوازەکانیش گفتوگۆ
و دیالۆگ لە نێوان ئەم تووخمانەدا دەکات و لە هەموو بار
و ڕەوشەکانیشدا دروستبوونی ئەم جۆرە دیالۆگانە دیدە
شانۆییەکان بەرەوپێش دەبەن ،لەبەر ئەوەی الیەنە دژبەیەکاکان
لەم دۆخەدا دەبنە تەواوکەری یەکتری و شانۆیش دەبێتە پرۆسە
و تووخمێکی هاوبەش.
یەکێک لە خاڵە گرینگەکانی ئەم کتێبە و تێزە ئێستاتیکی و
12

تێڕوانینە فەلسەفییەکانی ئارتۆ ،ڕووخانی شانۆ و سەرلەنوێ
بوونیادنانەوەی شانۆیە :رووخانی شانۆ سیکۆلۆژییە
تەقلیدییەکەی ڕۆژئاوا و بوونیادنانەوەی لە ڕوانگەیەکی
سەرەتایی و لە بنەماکانی ریتواڵێکی ئەفسوونییەوە.
ئارتۆ دژی شانۆی ئەوروپییە ،دژی لێکۆڵینەوەی سایکۆلۆژی
و ڕووداوە ،دژی ڕێپۆرتوارە ،دژی تەکنیکی گێڕانەوەیە لە سەر
شانۆ ،دژی شانۆی کات بەسەربردنە ،دژی دەرهێنانی تەقلیدییە
و دژی وشەیە .هەر لەم ڕوانگەیەوە وشە بەیەکێک لە کارەساتە
ڕاستەقینەکەی شانۆ دەزانێت و دەبێتە کێشەیەکی بەردەوام لە
نێوان هونەرمەند و ئامڕازەکانیدا ،هەر لەبەر ئەوەیشە ،کە پێویستە
شێوازەکانی ئەم کێشەیە بدۆزینەوە و سەیری قۆناخەکانی
بەرەوپێشەوە چوونی بکەین .ئارتۆ دووپاتی ئەوە دەکاتەوە،
کە مەسەلەکە البردنی وشەی گوتراو نییە ،بەڵکو گرینگیدانە
بە وشە ،بەوشێوەیەی لە خەونەکانماندایە ،بە بەکارهێنانێکی
تری وزەی وشەیە لە پانتایدا و بەرجەستەکردنیەتی لە شیعری
شانۆدا .ئاتۆ زۆر جار لەنامەکانیدا بەچڕی باسی پەیوەندییەکانی
زمان و ڕۆڵی وشە لەسەر شانۆی ڕۆژئاوا و شانۆی ڕۆژهەاڵتدا
دەکات و دیدی خۆیشی بۆ بەکارهێنان و داهێنانێکی ترو
جیاوازی شیعرییەتی وشە لە شانۆیەکی میتافیزیکدا دەخاتە
ڕوو .سەرلەنوێ ڕۆنانەوەی شانۆیش بۆ ئەو ،ڕۆنانەوەی ژیانە،
بەدەستهێنانی زمانێکی تایبەتمەندی شانۆیەکی ترە ،کە جەستە،
دەنگ و مۆسیقا بااڵ دەستە ،شانۆکەی ئارتۆ ئاهەنگێکی سیحرییە و
نوێکردنەوەی ژیانە لە ڕێگای شانۆوە .ئارتۆ بەبۆنەی دامەزراندنی
شانۆی ئەلفرێد گارییەوە دەڵێت " :ئێمە شانۆی ئەلفرێد گاریمان
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دامەزراندووە تا شانۆ سەربەستییە تەواو و سەراپاگیرییەکەی
خۆی بەدەست بهێنێتەوە ،ئەو سەربەستییەی لە مۆسیقا ،شیعر
و هونەری وێنەکێشاندا هەیە ،ئەو سەربەستییەی ،کە تاکو ئێستا
و بەشێوەیەکی سەیر و بێ مانا شانۆی لێبێبەش کراوە ".ئەم
هونەرمەندە تێڕوانینێکی دینامیکی بۆ شانۆ هەبووە؛ گەڕانەوەی
چەمکی شانۆ و گەڕانەوەی ئەو هێز و وزەیەی ،کە لەدەستی
داوە ،ئەویش تەنها بە ڕووخانی شانۆ و ڕۆنانی شانۆیەکی تر
بەدی دێت.
ئارتۆ لەم کتێبەدا ،بە چەندین شێوە ڕاڤەی ڕەهەندەکانی چەمکی
(توندوتیژی) دەکات و لەسەر چەندین ئاست دەیبەستێتەوە بە
هێزی شانۆکەیەوە ،لەگەڵ ئەوەیشدا خوێندنەوەی هەڵەی بۆ
کراوە و هەمیشە بەستراوەتەوە بە بەرجەستەکردنی سادییەت
و توندوتیژیەکی ڕاستەقینە لەسەر شانۆ .ئارتۆ لە یەکێک لە
نامەکانیدا دەڵێت" :دەکرێت وێنای توندوتیژییەکی چڕ بکەین،
کە بەدەربێت لە هەموو جۆرە توندوتیژییەکی پڕ لە خوێن و
لەتوپەتکردنی جەستە ".هەروەها لە نامەیەکی تریدا دەڵێت:
"وشەی توندوتیژی بە مانای خۆشەویستی ژیان بەکار دەهێنم...
بە مانای ...گێژاوی ژیان ،کە وشەکان هەڵ دەلووشێت ،بە مانای
ئەو ئازارەی ،کە بەبێ ئەو ژیان ڕەوتی خۆی وەرناگرێت".
ئارتۆ لە تێروانینێکی فیکری و فەلسەفییەوە چەمکەکانی
توندوتیژی دەبەستێتەوە بەو شانۆیەوە ،کە خەونی پێوە دەبینی
و زیاتر مەبەستی جۆرە دیقەت و سەرنجێکی ورد و بڕوایەکی
پتەوی ڕەهایە بەو ئامڕازانەی ،کە دونیا و مرۆڤ و مرۆڤایەتی
دەگۆڕێت .هەروەها لە ریژی و میتافیزکدا دەڵێت" :سەر شانۆ
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شوێنێکی فیزیکی و کۆنکرێتە ،داوایشمان لێ دەکات کە پڕی
بکەینەوە ،بەشێوەیەک بەزمانە کۆنکرێتیەکەی خۆی بدوێت .ئەو
زمانە کۆنکرێتیەی ،کە ئاڕاستەی هەست و سۆزمان دەکات،
کە سەربەخۆیە لە بەرامبەر ئاخاوتندا و دەبێت لە پێش هەموو
شتێکەوە خواستی هەستەکانمان بهێنێتە دی .چۆن شیعرێک بۆ
زمانی ئاخاوتن هەیە ،شیعرێکیش بۆ هەستەکانمان".
پیتەر بروک لە زیندووکردنەوە و بەرجەستەکردنی شانۆی
توندوتیژ و سەرلەنوێ ناساندنی ئارتۆ بە شانۆی هاوچەرخ و
مودێرنی جیهانی ڕۆڵێکی گەورەی گێڕاوە ،بەتایبەتی بەخوێندنەوە
هۆشیار و دیدە شانۆییە کردەییەکەی بۆ ئەم کتێبە ،دەرگایەکی
بەرین بە ڕووی شانۆی توندوتیژ و ئارتۆدا دەکاتەوە .بروک
لە سەرەتای شەستەکاندا ،هەوڵی دەستەبەرکردنی شانۆیەکی
میتافیزیکی دا و لە بەکارهێنانی تووخمەکانی جەستە و پانتایی
شانۆ و شانۆیەکی فیزیکییەوە ،لە دیدو خەونەکانی ئارتۆ نزیک
دەبێتەوە.

ئەم کتێبە بەنرخە مستەفا قەسیم لە فەرەنسییەوە کردویەتی بە
کوردی و هیوادارم لە داهاتوویەکی نزیکدا باڵو بکرێتەوە.
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مانیفێستی دووەمی شانۆی توند و تیژیی
ئەنتوان ئاڕتۆ
لەبنەڕەتدا خەڵكی لە میانی خۆشەویستی و تاوان و ماددە
سڕكەرەكان و جەنگ و یاخی بوونەوە هەوڵی ئەزموونی بااڵ
دەدەن بۆ ژیان و گەیشتن بە دۆخێكی شاعیرانە ،ئیدی ئەم
دانپێدانە گەر لە ئاكامی ئاگاییەوە بێت یان نائاگایی .درووست
بوونی شانۆی توند و تیژیی لەپێناو ئەوەدا بوو چەمكی ژیان
بگەڕێتەوە بۆ شانۆ ،بەتەواوی دۆخەكانیانەوە چ وەك سۆزداری
بێت یا هەڵوەشاندنەوە ،بەپێی ئەم جەخت كردنە هونەریە و
ێ لە توند
ئەوپەڕی چڕكردنەوەی فاكتەرگەلی دیمەنەكان ،دەب 
و تیژیی تێبگەین .ئەم توند و تیژیە لەكاتی پێویستدا دەكەوێتە
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ێ ببێتە هاوتای
كار ،بەاڵم بەردەوام بەو جۆرە نابێت ،بۆیە دەش 
جۆرێك لە پاكبوونەوەی ئەخالقی بەهێز ،كە بەجۆرێك ترسی
ئەوەی نابێت نرخ و بەهایەكی شایستە بە ژیان ببەخشێت.
لەڕووی تێڕوانینی ناوەڕۆكەوە
لەڕووی بیرۆكە و بابەتەوە شانۆی توند و تیژیی بابەت و
بیرۆكە گەلێك هەڵدەبژێرێت كەلەگەڵ پشێوی و ناجێگیری
سەردەمەكەماندا بگونجێت ،ئەو نایەوێت ئەفسانەكانی مرۆڤ و
ژیانی مۆدێرن بەیەكجاری بۆ سینەما جێبهێلێت ،ئەو بە شێوازی
خۆی ئەو ئەركە ئەنجام دەدات ،بەجۆرێك كە هەڵوێستێكی
نەیاری هەبێت بەرامبەر بە ئاراستەی جیهانی ئابوریی و
سوخۆری و تەكنیكیەكان ،هاوكات بایەخ دەدات بە بوارە
گرنگەكان و ئەو هەست و سۆزە جەوهەریانەی كە شانۆی
ێ لەژێر پەردەی مرۆڤی ژیاری ساختەوە دەریدەخات .ئەم
نو 
بیرۆكانە دەبنە گەردوونیەكی گشتگیری شیكار ئەویش بەپێی
كۆنترین ئەو تێكستانەی كە لە زانستی درووست بوونی
گەردوونەوە بەدەستهاتوون ،بە گوێرەی تێفكرینی هەریەك لە
(مەكسیكیەكان ،هندستانیەكان ،جووەكان ،ئێرانیەكان) دوور لە
مرۆڤی سایكۆلۆژی ،خودان هەست و كەسێتی شیتەڵ كراو و ،
مرۆڤی كۆمەاڵیەتی دەستەوسانی یاساكان ،كە بەهۆی چەمك و
ئاینەكانەوە شێواوە ،شانۆی توند و تیژی بەرەو مرۆڤی گشتگیر
هەنگاو دەنێت .ئەو هزر دەرووژێنێت بۆ ئەوەی ڕۆڵی خۆی
ببینێت ،لێرەوە خەون و خەیاڵ دێنە ئاراوە هەریەكە و بە جۆرێك.
سەرباری ئەمەش پشێویە كۆمەاڵیەتیە گەورەكان و ملمالنێی
نێوان گەالن و نەتەوەكان ،هەروەها هێزە سرووشتیەكان و
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ڕۆڵی ڕێكەوت و كاریگەری چارەنووس خۆی ئاشكرا دەكات،
یان بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ لەڕێی جولە و ئیمائەی كەسانێك
ڕەنگە لە ڕەهەندی میتۆلۆژیەوە گەیشتبنە ئاستی خواوەندەكان
و پاڵەوان و دڕندە ترسناكەكان ،یاخود بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ
لەڕێی چەند شێوازێكی ماددی كە ئامرازەكانی زانستی مۆدێرن
فەراهەمی كردوون.
تەواوی ئەم خوداوەند و پاڵەوانانە ،ئەم دڕندە زەبەالحانە ،ئەم
هێزە گەردوونیە سرووشتیانە ڕۆڵی خۆیان دەبینن بەپێی ئەو
وێنانەی لە دێرینترین تێكستە پیرۆزەكان و زانستە كۆنەكانی
درووست بوونی گەردوونەوە بەدەستهاتوون.
لەڕووی تێڕوانینی فۆڕمەوە
پێویستی نغرۆبوونی شانۆ لە بنەڕەتیەكانی شیعری بەرهەست
كەوتووی سۆزداری و جاوید كە لەبەردەستی زۆربەی
بەشەكانی (وەرگر) دایە ،شیعرێكە لەمیانی گەڕانەوە بۆ میتۆلۆژیا
ێ
سەرەتاییەكانەوە بەرجەستە دەبێت ،ئەم پێویستیە وامان ل 
دەكات داوای (دەرهێنان) بكەین ،هەروەك تێكست لە ئاست
ێ كۆنانەی نیە ،بەر لەهەموو
ئەركی بەرجەستە كردنی ئەو ملمالن 
شتێك پێویستە ئەو بیرۆكانە ڕاستەوخۆ بگوێزرێنەوە بۆ سەر
شانۆ ،بەرلەوەی تێكەڵ بە ووشە بكرێن ،لەڕێی گوزارشت و
جولەوە بەرجەستە بكرێن ،بەم جۆرە دەتوانین خورافەی شانۆیی
كە بەندە بە تێكست و دیكتاتۆریەتی نووسەرەوە ڕەتبكەینەوە،
هەر بەم چەشنە دەگەینەوە بە درامای میللی كۆن ،كە پێشتر
هزر تاقی كردۆتەوە و ڕاستەوخۆ هەستی پێكردووە ،هەروەها
شێواندنی زمان و بەربەستەكانی ووشە تێدەپەڕێنین.
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ێ بەر لەهەرشتێك شانۆ لەسەر نمایش پێك بهێنین،
ئێمە دەمانەو 
ێ دەهێنینە نێو نمایشەوە،
بۆیە لە بارەی پانتاییەوە بیرۆكەیەكی نو 
ئەویش بە پاڵپشت بە تەواوی ئاستە گونجاوەكان و سەرجەم
خاڵە بینراوەكانی نێو قوواڵیی و بەرزایی ،لەچوارچێوەی ئەم
بیرۆكەیەشدا ،بیرۆكەیەكی دیكە لەبارەی (زەمەن) ەوە دەچێتە
بواری جولەوە .هەر لە زەمەنێكی دیاریكراودا زۆرترین ژمارەی
وێنە و واتا ماددیەكان دەخەینە سەر زۆرترین ژمارەی جولەكان،
مەبەست لە وێنە و جولە بەكارهاتووەكان ،بەخشینی چێژ نیە بە
چاو و گوێ ،بەڵكو سوودێكی پەنهانە بۆ خۆشگوزەرانی ڕۆح،
بەمجۆرە شانۆی پانتایی ئامێز تەنها لە قەبارە و ڕەهەندەكانیەوە
كاری لەسەر ناكرێت ،بەڵكو لە ئاستەكانی خواروویشیەوە كاری
لەسەر دەكرێت ،تێكەڵ بوونی وێنە و جولەكان لە میانی پێكادانی
شتەكان و ساتەكانی بێدەنگی و هاوار و ڕیتمەوە یان لەڕێی
زمانێكی ماتریالی ڕەسەن و خودان هێما نەك ووشە ،تێكەڵ
بوونی ئەو وێنانە دەگەنە ترۆپك ،هەروەك پێویستە ئەوە ڕوون
بێت كە ئێمە بێدەنگی و ڕیتم و لە رەی ماتریالی و ئەو پشێویانەی
پێكهاتەی جولەی سیمیۆلۆژین و كاریان لەسەر كراوە ،تێكەڵ بە
بڕی ئەو جولە و وێنانە دەكەین كە بۆماوەیەكی دیار ڕێكخراون.
ێ بڵێین :روحی كۆنترین هیلۆگلیفیاكان سەرپەرشتی
پاشان دەكر 
ئافەریدە كردنی ئەم زمانە شانۆییە پەتیە دەكات.
هەموو وەرگرێكی میللی هەمیشە ئارەزووی گوزارشت و
وێنە ڕاستەوخۆكانی كردووە ،بۆیە ووشەی قسەكەر و
گوزارشتی زارەكی ئاشكرا ،دەخزێتە تەواوی بەشەكانی كردەی
ئاشكرای شانۆییەوە ،بەجۆرێك كە ژیان ڕوو دەكاتە پشودان،
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و ووشیاریش دووچاری بەیەكداچوون دەبێت ،وێرای ئەم
مانا لۆژیكیە ،ووشەكان بەواتایەكی تەعزیمی و ئەفسوناوی
شیدەكرێنەوە ،نەك تەنها لەبەر واتاكەی ،بەڵكو لەبەر فۆرم و
دەرهاوێشتە هەستەكیەكانیش.
چونكە دەركەوتنی ورووژێنەری دڕندە زەبەالحەكان پشێوی
پاڵەوان و خوداوەندەكان ،گوزارشتی هێزە پەیامبەرەكان بە
شێوازە شێوەكاریەكەی ،هەروەها كاریگەریەكانی پڕ لە شیعر
و گاڵتە و گەپ كە كار دەكات لەسەر نانەوەی پشێوی لەنێو
فۆڕمەكاندا هەوڵی خابوور كردنیان دەدات ،بەپێی ئەو بنەما
ئەنارشیزمیەی كە پێیوایە هەر شیعرێكی ڕەسەن كاریگەری
ئەفسوناوی ڕاستەقینەی نابێت ،گەردۆخێكی هیپنۆتیزم لەئارادا
نەبێت ،كە هزر لەگەڵ فشار خستنە سەر هەستەكان ڕاستەوخۆ
كاریگەری جێدێلێت ،بەاڵم كۆئەندامی دەماری لە شانۆی
هەرس لە ئێستادا ،واتە هەستی فیسیۆلۆژی ،بەمەبەست دوور
دەخرێتەوە و بۆ ئەنارشیی تاكایەتی وەرگری جێدێلێت.
شانۆی توند و تیژی بەمەبەستی كۆنتڕۆڵ كردنی هەست
دەیەوێ جەخت بكاتەوە لەسەر ئەو ڕێگایانەی زەمەن تاقی
كردوونەتەوە ،ئەم ڕێگایانەش كە پێكهاتوون لە هێزی ڕەنگ و
ڕوناكی و ئەو دەنگانەی كە شەپۆڵ و لەرە و پەرچدانەوەكان
بەكار دێنێت ،ئیدی گەر لەنێو ڕیتمی مۆسیقادا بێت یان لە
میانی ئەو دەستەواژەیەی كە دەخرێتە سەر زار ،یان لە تۆنی
تایبەت ،یاخود لە میانی باڵوكردنەوەی ڕوناكیدا بێت ،ناتوانێت
بگاتە ئەنجام گەر وەك مۆسیقا جیاوازی دەنگەكانی تێدا
نەبێت ،لەبڕی ئەوە دەنگەكان جیاوازیەكانیان تەنها لەتەوەری
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چەمكێكدا بەرتەسك بكەینەوە ،هەوڵ دەدەین تێكەڵ كێشیان
بكەین لە واتایەكەوە بۆ واتایەكی دیكە ،لە ڕەنگەوە بۆ ژاوە
ژاو ،لە ووشەوە بۆ ڕوناكی ،لە ئیمائەیەكی شەكاوە وە بەرەو
خۆشڕەنگیەكی ڕەوان ،ئەم شانۆیەی كە لەسەر ئەم شێوازە
پێكدێت ،لەمیانی هەڵگرتنی سەكۆوە باڵدەكێشێت بەرەو تەواوی
هۆڵی شانۆ ،ئەوكاتیش دیوارەكان لەسەر كۆڵەكەی سوك و
كەمكێش ئاوێزان دەبێت ،لەنێو پۆشاكێكی تەنك و ماتریالیدا
بینەر دەگرێتە خۆی و بەردەوام نوقمی دنیایەكی دەكات لە
روناهی و وێنە و بزاوت و دەنگ.
ژمارەكانیش لە خودی كارەكتەرەكان پێكدێن ،ئەمەش دوای
ئەوەی كە دەبنە مانیكان (بووكە شووشە) ی مەزن ،هەروەك
لە میانی دیمەنی سرووشتی ئەو ڕوناكیە بزۆزانەوە پێكدێت كە
گەمە بە شتەكان دەكەن ،ئەمە سەرباری ئەو دەمامكانەی كە
ێ دەكەن .لەنێو پانتایدا پنتێكی خاڵی جێنامێنێ،
بەردەوام جێگۆڕك 
ئەو كات ماوەی پشوودانیش نامێنێ ،تەواوی بۆشایەكانی نێو
زەین و هەستی وەرگر پڕ دەبێتەوە ،ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت
كە هیچ جۆرە دابڕانێك لەنێوان ژیان و شانۆ لە ئارادا نامێنێ،
لەبڕی دابڕان بەردەوامی درووست دەبێ ،هەر كەسێك گەر
ێ لەكاتی ئەنجامدانیدا،
پڕۆسەی وێنەگرتنی دیمەنی فیلمێكی بینیب 
ێ
لەمەبەستی ئێمە دەگات ،لەپێناو نمایشێكی شانۆیدا دەمانەو 
تەواوی هۆكارە ماددیەكانمان لەبەردەستدا بیت ،وەك ئامێرەكانی
ڕوناكی و سەرچاوەی دارایی و ئەو فاكتەرانەش كە كۆمپانیاكان
ڕۆژانە بە فیرۆی دەدەن ،گەرنا هەموو ئەمانەی كە ئەكتیڤ و
ئەفسوناوین بەیەكجاری لەناو دەچن.
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شانۆ و خواوەندەكان
ئەنتوان ئاڕتۆ
وەرگێڕانی :كاردۆ
نەهاتووم بۆئەوەی پەیامێكی سوریالیزمی ڕابگەیەنم ،هاتووم
بۆئەوەی بڵێم سوریالیزم لە فەرەنسادا وەك مۆدەیەك بەسەر
چوو ،نەك لە بەر ئەوە بەڵكو لەم وواڵتەدا زۆر شتی تریش وەك
مۆدە تێپەڕكراون و لە دەرەوەی وواڵت السایی كراوەتەوە،
هەروەك بڵێی نمایندەی هزری ئەم وواڵتە بن .هەڵوێستی
سوریالیزم هەڵوێستێكی نێگەتیڤ بوو ،هەروەها هاتووم
بۆئەوەی بڵێم تەواوی گەنجانی ئەم وواڵتە تینوی چارەسەری
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پۆزەتیڤن ،دەیانەوێت چێژ بە ژیان ببەخشنەوە و تەواوی
بۆچوونەكانیشیان خودی خۆیان ئەنجامی بدەن .ویست و
ئارەزووی نوێی الوانی فەرەنسا بابەتێك بتوانین لە دووتوێی كتێب
و ڕۆژنامەكاندا وەك نەخۆشیەكی سەرسوڕهێنەر یان پەتایەكی
سەیر كە هیچ وابەستەگییەكی بە ژیانەوە نییە لە بارەیانەوە
بدوێین .پەتایەكی فیكری كۆنترۆڵی جەستەی الوانی فەرەنسای
ێ
كردووە ،ناشێت وەك نەخۆشییەك دەست نیشانی بكەین ،وەل 
پێداویستییەكی ترسناكیشە هەروەك یەكێكە لە تایبەتمەندیەكانی
ئەم سەردەمە .ئیدی هزر تەنها هزر نییە ،بەڵكو ئارەزوویەكە
و ڕووەو پراكتیزەبوون ئەچێت .حاڵی حازر لە باكگراوەندی
سەرجەم گۆڕانكاریە فیكریەكانی فەرەنسادا ئیرادەیەكە هەیە كە
لە توانایدایە پراكتیزە بێت .كاتێك وێنەكێشی الو ( بالتوس )
وێنەی ئافرەتێك دەكێشێت ،ئەوە گوزارشت لە ویستی خۆی
ئەكات بۆ گۆڕینی بارودۆخی ئافرەت بەپێی بیركردنەوەكانی
خۆی ،ئەو لەمیانەی تابلۆكەی خۆیدا گوزارشت لە چەمكێكی
ترسناك و پڕ بایەخی خۆشەویستی و ژن دەكات ،دەشزانێت
ێ مانا نین ،چونكە تابلۆكەی نهێنی جووڵە
كە پەیڤەكانی خۆی ب 
لەخۆی دەگرێت ،ئەو وەك كەسێك وێنە دەكێشێت كە نهێنی
بروسكەی البێت .ئێمە نهێنی بروسكەمان پراكتیزە نەكردووە
جیهانیش پێیوایە ئەمە سوژەیەكە و پەیوەندی بە زانستەوەیە،
بۆیە بۆ زاناكانی بەجێدێڵت .بەاڵم ڕۆژێك دادێت كەسێك
نهێنییەكە پراكتیزە بكات كە دواتر دەبێتە مایەی داڕمانی جیهان،
ئەو كاتەش جیهان ئەكەوێتە هەڵسەنگاندنی نهێنییەكە .گەنجان
داوامان لێدەكەن پەیوەندی لە نێوان نهێنی شتەكان و بەكارهێنانە
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هەمەجۆرەكانیان دروست بكەین .لەم وواڵتەدا بۆچوونێكی
كولتوری لە ئارادایە كە لە نێوان خوێندنگاكاندا بوونی نیە،
چونكە لەو دیوی ئەم بۆچوونانەدابیرۆكەیەكی ژیاری هەیە كار
لەسەر بێزاركردنی خوێندنگەكان ئەكات و پڕۆسەی فێركردنیان
لێدەشێوێنن ،بەپیویستیشی ئەزانێت ئاگر لە خۆپیشاندانەكانی
هزری مرۆڤایەتیدا ئامادەگی هەبێت .الی هەمووانیش ئاشكرایە
وێنای ئەو هزرەی كە گڕی لە گەشەسەندن دایە لە شانۆدا
بوونی هەیە ،هەروەك پێمانوایە شانۆ تەنها بۆئەوە ئافەریدە
بووە كەبەرجەستەی بكات ،كەچی ئەمرۆ زۆرێك پێیانوایە شانۆ
پەیوەندی بەواقیعەوە نییە،كاتێك لە بارەی شتێكەوە ئەدوێین كە
حەقیقەت دەگۆڕێتە كاریكاتۆر ،هەر هەموو پێیانوایە مەسەلەكە
پەیوەندی بە شانۆوە هەیە ،ڕاستییەكەی ئێمە لە فەرەنسادا
پێمانووایە ئەركی شانۆی ڕاستەقینە ئەوەیە حەقیقەتەكانمان بو
ئاشكرا بكات ،ئەوروپا لە دۆخێكی شارستانی هاو چەرخ دایە،
ێ بڵێم زۆر ناتەندروستە ،هزری گەنجی فەرەنسایش
دەمەو 
ڕوبەڕووی ئەم دۆخە شارستانییەتە پێشكەوتووە ئەبێتەوە و
پێویستی بە كێسێرلینگ و سپێنگلەر نییە بۆ بەدبەخت كردنی
گەندەڵی جیهانێك كە لەبارەی ژیانەوە پشت بە كۆمەڵێك
بیركردنەوەی هەڵە ئەبەستێت ،كە لە سەردەمی ڕێنیسانسەوە
بۆی ماوەتەوە.
پێمانوایە ژیان لە وونبوونێكی دژواردایە ،بۆئەوەی هەست بەو
ێ تەنها پەنا بەرینە بەر فەلسەفەیەكی
دۆخە وونبوونە بكەین دەب 
نوێ ،بارودۆخەكە گەیشتۆتە ئاستێك بتوانین بڵێین گەنج
بەدوای خۆشەویستیدا ئەگەڕێت ،ئەمەیش لە چەندین قۆناغی
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دیكەی ژیاندا ڕووی داوە ،بەاڵم گەر بە هەڵەدا نەچووبم ،لە
جەوهەردا بەدوای ئەم ژیانەوە هەنگاو ئەنێت .ئەو دەیەوێت
لە هۆكاری ناتەندروست بوونی ژیان بگات ،ئەو فاكتەرەیش
بدۆزێتەوە كە بۆتە مایەی ئەوەی تێڕوانینی خراپمان هەبێت
بۆ گەنج .بۆ ئەو مەبەستەش بە تەواوی گەردووندا دەچێتەوە،
دەیەوێت لە سروشت و مرۆڤ تێبگات ،وێڕای ئەوەش نایەوێت
لە یەك ڕووەوە بڕوانێتە مرۆڤ ،بەڵكو لە تەواوی ڕووەكانەوە،
نموونەی ئەمەش سروشتە ،كاتێك لە بارەی سروشتەوە قسەی
بۆ ئەكەین پرسیاری ئەوە دەهێنێتە ئاراوە كە ئاخۆ ئەمڕۆ
ئێمە بەنیازین لەبارەی چ سروشتێكەوە بدوێین ،ئەو دەزانێت
ێ جیهانی لە ناو یەكترە ،ئاوهاش
هەروەك جۆن خۆی خودان س 
ێ سروشتی یەك لە دوای یەك هەن ،بەبۆچوونی ئیمپراتۆر
س
(جولیان) سێ خۆر هەیە تەنها یەكێكیان ئەبینرێت( ،جولیان
الپۆستان) تاوانبار نیە بەوەی نوقمی ڕوحگەرایی كرستیانی
بووبێت ،هەر ئەو بە یەكێك لە دوایین نوێنەرانی بواری (زانستە
دێرینەكان*) دەژمێردرێت .گەنجی ئێمە زانست ئەخزێنێتە نێو
سروشتەوە ،هەروەها پێیوایە چەندین پۆلێنكاری دەرەكی هەیە
كە دەخزێتە نێو سروشتەوە ،مرۆڤیش یەكێكە لەو پۆلێنكاریانە.
ێ
گەنجان دەزانن كە دەشێت شانۆ مافی ئەو بۆچوونە بااڵیەی پ 
ببەخشێت كە لەبارەی مرۆڤ و سروشتەوە هەیەتی .پێی وانیە
ئەم تێڕوانینە بااڵیەی خۆی كە لە بارەی شانۆوە دەرهەق بە
ژیان ناپاكی ئەنجام دابێت ،بە پێچەوانەوە پێی وایە شانۆ یارمەتی
دەدات بۆ چارەسەركردنی ژیان .هەزاران شێواز هەن كە بتوانن
لە میانایانەوە گرنگی بە ژیان بدەن ئینتیمایان بۆی هەبێت ،ئێمە
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لەگەڵ دەسەوەسان بوونی ڕاشناڵەكان (عەقاڵنیەكان) بەرامبەر
بە تەنها بۆچوونێك لە جیهانێكی ناڕێكدا ،لە چیەتی تاوەری
(عاجی*) یش تێنەگەیشتووین ،ئێمە كۆكین لەسەر ئەوەی
ڕاشناڵەكان بتوانن ئاوێتەی سەردەمی خۆیان بن ،بەاڵم بۆ ئەو
مەبەستە هیچ ڕێگایەكی دیكەیان لە بەردەمدا نییە،جگە لەوەی كە
ئەبێت ڕووبەڕوی سەردەمی خۆیان ببنەوە و لە پێناو ئاشتیدا
بجەنگن.
ئێمە هۆكاری بەدبەختی ئەقڵی ئەم سەردەمە ئەگەڕێنینەوە بۆ
ئەو جەهلە گەورەیەی كە هەیە ،لە بەرامبەردا تەوژمێكی بەهێز
هەیە دەتوانین لە میانییەوە ئەو جەهلە كەویی بكەین ،مەبەستم
كەویكردنێكی زانستیانەیە ،ژیان بەالی ئێمەوە كەڕەنتینە (محجر
صحی) و نەخۆشخانە نییە ،تەنانەت تاقیگەیەكیش نییە ،لەالیەكی
ترەوە پێموانیە بتوانرێت كولتور لە سەر ووشە و بۆچوونەكان
ڕابهێنرێت ،هەروەها هیچ شارستانییەك ناتوانێت لە دەرەوەی ئەم
نەریتانە درێژە بە بەردەوامی خۆی بدات ،بەر لەوەی لەگەڵ ئەم
گەلەدا هاوسۆز بین .لەسەر ئەوە ڕێكدەكەوین سیفەتە چاكەكانی
ێ زیندوویان بكەینەوە ،بۆ
گەل كە بیرچوونەتەوە سەرلە نو 
ئەوەی بتوانێت هەنگاوی بەرەو پێش بنێت .كەوایە دەڵێم گەنج
نیگەران نییە ،بەڵكو مایەی نیگەرانییە ،چونكە ئەوەی كە دێتە
بەرهەم لەگەڵ بیركردنەوەی ئەودا ناگونجێت ،هەڵبەتە تاوانەكە
ئەگەڕێنینەوە بۆ جەهلی ڕۆژگار و چاوەڕوانی شۆڕشێك دەكات
بۆ لە ناو بردنی.
كاتێك گەنج بۆی ڕوون دەبێتەوە كە چینەكان توانیویانە لە
ڕێی (الفا*) وە چارەسەری پەتای (كۆلێرا) بكەن ،لەكاتێكدا
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چارەسەركردنی ئەو پەتایە لە ئەوروپا جگە لە ڕێگە چارەی
دڕندانە و سووتاندنی تەرم ،هیچ چارەسەرێكی دیكە نییە،
تەنها بەوە ناوەستێت كە ئەو جۆرە پزیشكە تێكەڵ بە میدیكاڵی
ئەوروپایی بكات ،بەڵكو لە كەم و كوڕییەكانی فكری ئەوروپی
تێدەفكرێت و هەوڵی دۆزینەوەی ڕێگە چارە ئەدات .گەنج گەیشتۆتە
ئەوەی (چین) توانیویەتی تێگەیشتنێكی قوڵی هەبێت بۆ پەتای
كۆلێرا ئەویش خودی كولتورە .چەندین نهێنی دیكەی كولتور
هەن كە لە دووتوێی تێكستەكاندا نادۆزرێنەوە .هاوكات لەگەڵ
بوونی كولتوری ئەوروپی كە وابەستەی تێكستی نووسراوە،
وامان بە خەیاڵدا دێنێت گەر تێكستەكان لەناو بچن ئەوا ئەو
كولتورەش لە ناو ئەچێت ،من ئەڵێم لەبەرامبەردا كولتورێكی
دیكەش هەیە كە لەناو تەنگژەیەكی تردا ژیاوە ،دروست بوونی
ئەم كولتورە لەناوچووەش لەسەر بیرۆكەیەكی ماتریاڵە كە
(عەقڵ) بەرهەمهێنیەتی.
بەرامبەر بەمرۆڤی ئەوروپی كە تەنها ئاشنای جەستەی خۆیەتی
و نەیتوانیوە خەون بە ڕێكخستنی سروشتەوە ببینێ ،مرۆڤی
چینی لەڕێگای عەقڵەوە دەگاتە مەعریفەی سروشت ،ئەو
بۆ هەڵسەنگاندنی ڕۆح لەپلەكانی چڕی و بۆشایی شارەزایی
تەواوی هەیە ،بەپیی پرۆسەی فیزیكی ڕۆح كە پێكهاتووە لە
( )380پۆینت .چینییەكان ئەتوانن سروشت و نەخۆشیەكانی
ێ بڵێین گەیشتونەتە ئەوەی كە لە سروشتی
پەنی بكەن ،دەكر 
نەخۆشییەكان بگەن.
جاكوب بۆیهیم كە تەنها باوەڕی بە ڕۆحە ،هەروەك وەسفی
بارودۆخی تووڕە بوونی ڕۆح دەكات لەنێو تەواوی سروشتدا،
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هەموو ئەمانەش جارێكی تر لە بارەی مرۆڤەوە بیرۆكەیەكی
نوێمان پێدەبەخشن .دیسان كۆكین لەسەر ئەوەی هەروەك
چۆن لە قۆناغی ژیاندا مرۆڤیان ناسیووە ،ئەبێ ئێمەش بزانین
مرۆڤ كێیە :واخەریكە ئەو لەمپەر و یاساغانە ئاشكرا ئەكەین
كە لە الین زانستێكی ترسنۆك و بودەڵەوە خراونەتە بەردەم
پاشماوەكانی زانستێك كە توانای شیكردنەوەی ژیانی هەبووە.
سەبارەت بە ئەوروپا شاعیر ئەو كەسەیە كە بتوانێت لە ڕێی قیژە
و هاواری خۆیەوە بگاتەوە بە (ڕەشەبا) ،بەاڵم بەالی ئێمەوە كە
تێگەیشتنێكی پێكهاتەییمان هەیە بۆ كولتور پێمانوایە پەیوەندی
كردن بە قیژە و هاواری (ڕەشەبا) دووبارە دۆزینەوەی ژیانە.
ئەمڕۆ لە جیهاندا ڕەوتێك لە ئارادایە داخوازییەكی كولتوری
هەیە ،داخوازییەك خودان بیركردنەوەیەكی ئۆرگانی و قوڵی
ئەو كولتورەیە كە لە توانستیدایە قۆناغەكانی (فكر) شیبكاتەوە.
دەزانم كولتوری ئۆرگانی كولتورێكە لەسەر بنەمای پەیوەندی
نێوان هزر و ئۆرگانەكان هاتوەتە كایەوە ،هەروەها ئەو هزرەی
كە نوقمی ئۆرگانەكانە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا كارایە .ئەم بۆچوونە
كولتورێكی سپەیسی (فەزایی) لە خۆدەگرێت و ئەوەش دەڵێم
كولتوری ڕاستەقینە جگە لە سپەیس ناكرێت لە هیچ شوێنێكی
دیكەدا ئاشنای ببین ،هەروەها كولتورێكی ئاڕاستە كراوە ،شانۆش
ئاراستەی كولتورێك دەكرێت كە لەنێو سپەیس دایە ،مەبەست
لە كولتوری هزرێكە تەنها بە هەناسە دان و هەستكردن بە ژیان
لە نێو سپەیس دا ناوەستێتەوە ،بەڵكو وەك بابەتی فكری خۆی
داوای كۆكردنەوە و لەخۆگرتنی پێكهاتەكانی نێو سپەیس دەكات،
بەاڵم وەك هزرێكی جێگیری ناوەندی سپەیس ،واتا دروست
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لە نێو پۆینتی مردوویدا .بیرۆكەی پۆینتی مردوویی سپەیس،
تاڕادەیەك بیرۆكەیەكی میتافیزیكیە كە لە میانیەوە (هزر) گوزەر
ێ میتافیزیك كولتور بوونی نییە ،ئەی مەبەست
ێ بەب 
بكات ،وەل 
لە چەمكی سپەیس چیە كە لە پڕێكدا هاتە نێو كولتورەوە ،گەر
جەخت كردن نەبێت لەسەر هاوتابوونی كولتور بە ژیان.
(تاوتۆ كینگ دۆالو تسیۆ) ئەڵێت" ( )30تیشك بەرەو خولگە
(میحور) ئەچن ،بەاڵم ئەو بۆشاییەی كە لە ناوەڕاستیدایە تەنها
ئەو ڕێگە بە بەكارهێنانی ڕەوڕەوەكە ئەدات ،هەركات مرۆڤەكان
ێ بڵێین ئەو هاوبیرییە بەرەو
هاوبیر بوون ،ئەو كات دەش 
ێ لە نێو بۆشایی مردووی
فۆڕمەیشن (تشكیل) بڕوات ،بەمەرج 
سپەیسدا نەبێت ،كولتور بزافێكی فیكرییە لە بۆشاییەوە بەرەو
فۆڕمەیشن ئەڕوات ،لەوێشەوە بەرەو بۆشایی ،پاشان بەرەو
مەرگ ،ڕۆشنبیربوون واتا سووتاندنی فۆڕمەكان لەپێناو بە
دەستهێنانی ژیان .مەسەلەكەش پەیوەندی بەوەوە هەیە چۆن
بتوانیت لە نێو بزاوتی بەردەوامی ئەو فۆرمانەی كە یەك لەدوای
یەك تێكیان دەشكێنین بە پشتڕاستی بمێنینەوە.
مەكسیكیە كۆنەكان جگە لە هاتوچۆی نێوان مەرگ و ژیان
شتێكی تریان نەزانیوە ،ئەم وێستگە ناوەكییە (داخلی) ترسناكە
و ئەم جموجۆڵی هەناسەدانە ئەو كولتورەیە كە لە یەككاتدا لە
نێو سروشت و هزر دا جموجوڵی هەیە ،ئەمەش (میتافیزیك) ە
گەرچی ئێمە ناتوانین لە نێو میتافیزیكدا بژین ،بەاڵم لە ڕاستیدا
ێ ژیان بچێتەوە نێو میتافیزیك ،ئەمەش ئەو دۆخە
ێ سەرلە نو 
ئەب 
دژوارەیە كە مرۆڤی ئەمڕۆی شێت كردووە ،دۆخی تەواوی ئەو
ڕەگەزە ڕەسەنانەیە كە بەردەوام لە یەككاتدا خۆیان لە نێوان
30

مەرگ و ژیاندا بینیوەتەوە ،بۆیە كولتور نانووسرێتەوە ،هەروەك
ئەفالتون دەڵێت "ئەو ڕۆژەی كە یەكەم ووشە نووسرا هزر لە
ناوچوو" نووسین واتا رێگە گرتن لە جمووجوڵەكانی هزر لەنێو
فۆرمەكاندا ،هەر لەو ڕوانگەیەوە كە نووسینەوە دەبێتە مایەی
چەق بەستنی هزر لە نێو فۆرمێكدا ،فۆڕمیش ئەبێتە ئەنگیزەیەك
بۆ سەرهەڵدانی شێتی و دێوانەیە (الهیام) ،شانۆی ڕاستەقینەش
چۆن كولتور هیچ كاتێك نەچۆتە نێو پڕۆسەی نووسینەوە،
شانۆ هونەری سپەیسە ،بەو پێیەی كە شانۆ لەسەر هەر چوار
پۆینتەكەی سپەیسدا جێگیر بووە ،هێندەی نەماوە بگاتەوە بە
ژیان و ژیانیش وێناكانی خۆی لە نێو ئەو سپەیسەدا ئەدۆزێتەوە
كە شادی تێدایە ،ئەمڕۆ بزافێك لە ئارادایە هەوڵی جیاكردنەوەی
شانۆ دەدات لە تەواوی ئەو شتانەی كە سپەیس نین ،هەروەها
هەوڵی ئەوە دەدات زمانی دەق بگەڕێنێتەوە بۆ دوتوێی كتێب،
ێ نەهێشتایە ،ئەم
كە لە ڕاستیدا دەبوو چوارچێوەی كتێبی بەج 
زمانە سپەیسیەش كاردەكاتە سەر حەساسیەت و دەمارگیری و
گەشە ئەدات بە پرۆسەی نمایشی خوارووی خۆی ،من ناچار
بەوەی جارێكی تر ئەم تیۆریە دووبارە بكەمەوە كە سەبارەت
بە بوونی شانۆیە لە نێو سپەیسدا و هاوكات لە ڕێی جووڵە
و دەنگەوە كاریگەری خۆی جێدەهێڵێت ،لەگەڵ پڕكردنەوەی
سپەیسیشدا بەدوای ژیان و هێزدا دەگەڕێت،ئەویش بەمەبەستی
دەربازبوون لە پۆینتەكان ،دروست وەك ئەو خاچە شەش
پەلە (فرع) ە وایە ،كە بە تەیمانی هەندێك لە پەرستگاكانی
(مەكسیك) ەوە هەڵواسراوە ،هەوەها ئەو خاچەی كە بەردەوام
لە ناوەڕاستی تیمانێكی داخراودایە بە ئەندازەیەكی پەنهانی
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هەیە و لە بیرۆكەیەكی ئەفسووناوییەوە وەرگیراوە ،مەكسیكیە
كۆنەكان بۆ دروست كردنی (خاچ) لە نێو پانتاییەكی بۆشدا جێگیر
ئەبوون و بە دەوری خۆیاندا بازنەیەكیان لە خاچ دروست ئەكرد،
خاچی مەكسیكی سەمبولێك نییە بۆ سپەیس هەروەك زۆربەی
زانایانی ئەمرۆ پێیانوایە ،بەڵكو خاچێكە بۆ دۆزینەوەی ڕێگایەك
بەكاردێت لە پێناو ئاوێتە بوونی ژیان بە سپەیس و جارێكی
تریش دۆزینەوەی قواڵیی ژیان لە دەوری سپەیس دا ،هەمیشە
بۆشایی ،هەمیشە ئەو پۆینتەی كە لە دەورووبەریدا ماددەكان چڕ
ئەبنەوە ،بۆیە خاچی مەكسیكی سومبولی ڕابوونی ژیانە ،زۆرجار
لە نێو (كۆدێكس) ەكاندا خواوەندەكانم بینیوە ،وەی دەبینم كە
ئەم خواوەندانە پێشتریش لە نێو سپەیسدا خواوەند بوونە،
میتۆلۆژیای كۆدێكسەكانیش نهێنی خواوەندەكانی پاراستووە
كاتێك كە لە سپەیسدا بوونە ،هەروەكو كونە شادۆییەكانن بە
جۆرێك كە ژیان ئەچێتەوە نێو كونەكان  ،ئەمەش بەدەر لە
ئەدەب ئەوە ئەگەیەنێت بوونی ئەم خواوەندانە بە ڕێكەوت نییە،
بەاڵم لە شانۆدا چۆنە لە ژیانیشدا هەروایە ،هەروەك چوار
بەشەكەی هەستی مرۆڤ پڕ دەكاتەوە ،لە نێو ئەو بەشانەدا
هەریەك لە دەنگ و جووڵە و ئەو هەناسەیەی ژیان ئەدركێنێت
ێ تا ئێستا پێیوایە هەست بە بوونی
جێگای خۆیان ئەكەنەوە .ك 
خواوەندەكان ئەكات و لە شوێنیان ئەگەڕێت ،گەڕان بەدوای
شوێنی خواوەند ،واتە گەڕان بەدوای هێزی خواوەند ،تا ئەبینە
هێزێكی ئیالهی ،ئەوروپا پێیوایە ئەو خواوەندانە پەرستگارن،
بەاڵم هزری هیندۆسی ئەزانێت بە چ شێوازێك و لە میانەی
مۆسیقای هێزییەوە هێزی خواوەندەكان ببزوێنێت ،شانۆش لە
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ڕێگەی دابەشكردنی مۆسیقای هێزەكانەوە هێزی خواوەندەكان
دەخوازێ ،خواوەندەكانیش لە میانی هاوارێك یا ڕوخسارێكەوە
بەرەو ڕوومان دێن ،هەروەك ڕەنگی ڕوخسار هاواری خۆی
هەیە ،هاواریش شوێنی وێنەیەكی نێو سپەیس دەگرێتەوە ،ئەو
سپەیسەش كە گەشە بە ژیان ئەدات.
سەبارەت بە من پێموایە ئەم خواوەندە الدەر (منحرف) و
شلەژاوانە لەپێناو گەیشتن بە سپەیس لە بارەی دروست بوونی
ژیانەوە میتۆدێكی ئاشكرا دەخەنە ڕوو ،هەروەك بڵێی ترسی
ئەوەیان هەبێت بەباشی هەست بە ژیان نەكەن ،ترسی هونەرمەندە
مەكسیكییەكان بەرامبەر بە بۆشایی (فراغ) كە وایان لێدەكات
هێڵەكان بخەنە سەر یەكتر ،تەنهاش داهێنانی ئەو هێڵ فۆڕمانە
نیە كە بەرامبەر بە (چاو) نەرم و نیانی ئەنوێنن ،بەڵكو ئاماژەیە
بۆ پێویستی و گرنگی سپەیس ،خواوەندە مەكسیكیەكانیش كە
بەدەوری بۆشاییدا ئەخولێنەوە و شێوازێكی دەگمەن ئەخەنە
ڕوو بۆ دووبارە دۆزینەوەی هێزەكانی سپەیس ،دیارە بەبێ ئەو
هێزانە واقیع هیچ بوونێكی نییە ،پێموایە لە كۆتایشدا خواوەندە
مەكسیكییەكان خواوەندی ژیانن ،هەروەها سەرچاوەیەكشن بۆ
بەدەست هێنانەوەی ووزە و سووڕی فیكری .ئەو هێاڵنەشی
كە بە بااڵیشیدا سەردەكەون شێوازێكی دڵگیر و ڕیتم ئامێز
( ئیقاعی) پێشكەش ئەكەن لە پێناو بااڵبوونی هزرێك بەسەر
هزرێكی دیكە دا،خواوەندەكان ئەخوازن هزر قاوغگیر نەبێت و
گوزەر بكات.
(( لە جەنگەكەدا بەرەو پێش ئەچم ))
پێدەچێت ئەمە زمانحاڵی ئەو خواوەندەبێت كە جۆرە چەكێكی بە
دەستەوەیە و لە بەردەم خۆی دایناوە ،هێڵێكی درەوشاوەی بان
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سەری ئەڵێت "بانگی ئەو هێزانە ئەكەم كە لێیانەوە هاتومەتە دەر"
هەر بۆیە ئەم خواوەندانە لە وێنای نا هیومانی خۆیاندا جگە لە
بەژن و باال ئاساییەكانیان كە لە شێوەی بەژن و بااڵی مرۆڤن،
پێمان دەڵێن كە چۆن مرۆڤ لە توانایدایە خودی خۆی تێپەڕ
بكات و جێیبهێڵێت ،سەرباری ئەوەش پێموایە هاڕمۆنیایەك لە
نێوان هێلەكاندا هەیە ،جۆرێك ئەندازەیی گرنگە كە لەگەڵ وێنەی
دەنگدا ئەگونجێت .لە شانۆدا هێڵ دەنگە ،جووڵە و موزیكە ،ئەو
جووڵەیەی كە لە دەنگەوە سەرچاوە ئەگرێت وەك ووشەیەكی
واتاداری ڕوونی نێو ڕستەیەكە.
خواوەندە مەكسیكییەكان خودان هێڵی كراوەن ،ئاماژە بۆ
تەواوی ئەو شتانە دەكەن كە دەردەچن و دێنە ئاراوە ،هاوكات
ئەوەمان بۆ ئەخەنە ڕوو كە بە چ شێوازێك تێكەڵ بە شتێكی
دیكە ببین .میتۆلۆژیای مەكسیك ،میتۆلۆژیایەكی كراوەیە،
ێ و ئەمڕۆ چەندین هێزی كراوەی بۆ
هەروەك مەكسیكی دوێن 
خۆی پاراستووە ،پێویستی بەوە نییە بایەخ بەو هێزانە بدات
كە لێی دێنە دەر ،تەنها شوێنێكی سەر زەویە كە پێشنیازی
ژیانێكی پەنهان ئەكات ،هەروەها پێشنیاریش ئەكات ڕووبەری
ژیان بگرێتەوە.
*زانستە دێرینەكان  :زانستی تەلیسم جادووگەری و ئەستێرەناسی.
*تاوەری عاجی  :تەریكبوون و دابڕانی هونەرمەند و فەیلەسوفەكانە
لە ژیان ،زاراوەكە لە داهێنانی شاعیری فەرەنسی (سانت بیف) ە كە
 1837لە شعرێكی
بۆ یەكەمجار لەساڵی
خۆیدا بەكاریهێنا.
*ئەلفا  :دۆخی بەر لە نووستنی تەواو ،یان ساتی بەر لە بێدار بوون.
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ئاڕتۆ فەیلەسوفی شانۆ
نیهاد جامی
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
ێ توانای مرۆڤ
نەبووە ،چونكە واسەیری شانۆی دەكرد كە دەب 
بیهێنێتە دی ،نەك فرمانی یەزدان بێت بەسەر مرۆڤ ،هەر
بۆیە ئەو شانۆیەی كە ئاڕتۆ بەدوای دەگەڕا زیاتر شانۆیەك
بوو لە نموونەی مرۆڤی بااڵی نیتچە وە نزیك بوو ،ئەوەش
وای كرد شانۆی ئەزموونگەری بە تێگەیشتنێكی تردا بڕوات،
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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 ووشە ،ووشە نەیهێشتووە
شانۆ مومارەسەی ئازاد بوونی خۆی بكات ،ووشە سەرەنجام
شانۆی كۆتی ناو یاسای پەرستگا كۆنەكان كردبوو ،گەڕانەوەی
ئیرادە بۆ مرۆڤ لەڕاستیدا ئازاد بوونی مرۆڤ بوو لە یاساكانی
پەرستگا ئاینیەكان،
تێگەیشتنی ئاڕتۆ بۆ شانۆ ڕەخنەگرتن بوو لە شانۆی تازەگەری،
ئەو ڕەخنەگرتنە بووە هۆی لەدایكبوونی ڕێرەوو ئاراستەی
جیاوازی ئەزموونكاری بۆ شانۆ ،بۆیە شانۆ بۆ ئەو لەدایكبوونی
هونەرێكە كە پێشتر ئامادە بوونی نەبووە ،ئەوە مێژووی
ڕاستەقینەی شانۆی ئەزموونگەریە ،ئەزموونێك لە پێناو
شانۆ خۆیدا ،بەواتای ئەوە ئیزافە بەخشین نیە بە شانۆ ،بەڵكو
خوڵقاندنی شانۆیە ،چونكە ئەوەی ڕێگر بوو لەبەردەم یوونی
شانۆ ،ئەوە بە تەنیا ووشە و حیكایەتەكانی نەبوو ،كە دەبوونە
مایەی پێكەنین و خەوبردنەوەی بینەران بەرامبەریان ،بەڵكو ئەو
ێ لەو ڕێگەیەوە السایی ژیان
دیدەی بڕوای وابوو شانۆ دەیەو 
بكاتەوە ..ئەوەیان گرفتی سەرەكی بوو ،ئاڕتۆ نەك تەنیا شانۆی
بە السایی كردنەوەی ژیان ناو نەبردەوە ،بەڵكو چەمكی ژیانی
بۆ خۆی بەالسایی كردنەوە سەیر كرد.
ێ شانۆ السایی ژیان نەكاتەوە ،بەهۆی ئەوەی ژیان خۆی
كات 
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السایی كاری بێت ،ئەو ساتە پەیوەندی نێوان ئەكتەر و بینەریش
بە تەواوی گۆڕانی بەسەردا دێت ،ئەو گۆڕانەش لەسەر ئاستی
پەیوەندی ئەو دوانە بە تەنیا نامێنێتەوە ،بەڵكو پەیوەستە بە
لێدان لە سێنتەری ڕابردوو بۆ پێكهاتی 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 ،وە ئامادە كردنەوەی
جۆرێك لە زمانێكی نایاب ،كە بزاوت بكات لەنێوان جولە و فیكر"
( )1لێرەوە 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 لەدەرەوەی شانۆدا بیریان كردۆتەوە" ()2
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 جولەدا ،ئەوەش چارەسەرێكی جیاوازی
شانۆیە لە ئەدەب ،بەوەی شیعری لە دەیالۆگەوە 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
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میتافیزیكیا بنیات بنێت ،ئەوە میتافیزیكیای ڕاستەقینە بوو كە
بریتی بوو لە میتافیزیكیای ووشە و گوزارشت ،بەاڵم نەك بەو
مانایەی كە ئینتیمای تەواو بۆ چەمكی ڕاستەقینە بكات ،بەڵكو
ئەو میتافیزیكایە دەكەوتە ناو هەرەشەی ڕەخنەی توندەوە،
ئەوەش بەالی ئاڕتۆ دژایەتی بۆچوونەكانی نەبوو ،هێندەی پێی
وابوو تەنیا ئەوانە بۆیان هەیە ڕەخنە لە میتافیزیكیا بگرن ،كە
بڕوایان بە ئاینە.
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 پەیوەندیەكی 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 دەگۆرێتە سەر
(مرۆڤ /شانۆ) چونكە ئاڕتۆ سێنتەر دەداتەوە شانۆ ،شانۆش
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ژەهرێك دەدات بە ئاڕتۆ كە ژەهر خواردنێكی (سوكرات) یە بۆ
ێ دەبەخشێت ،ئەو نەمرییە بە سێنتەر كردنەوە
ئەبەد نەمریی پ 
نیە ،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"
( )3ئەگەر سیزیف لەدوا لوتكە بەردەكەی غلۆر بێتەوە ،ئەوا
ێ
پڕۆسەی غلۆر بوونەوە الی ئاڕتۆ ،بەتەنیا هەوڵدانێكی سەرلەنو 
نیە ،بەڵكو پڕۆسەیەكە دەبێتەوە خاڵی پشكنین و وەرچەرخان،
ئەوەش گومانی شانۆیە لە وەستان و گەڕانێكی ئەزموونكاریانەی
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
ێ
سەرسوڕهێنەرەكەی بۆ وواڵتی مەكسیك كە پێی وابوو ئەو 
سەرەتای گەشتە كولتوریەكەیەتی لە شانۆدا ،چونكە لەو
گەشتەیدا زۆر تێگەیشتنی بۆ شانۆ گۆڕا تەنانەت چتر خەونی
بەرەو كولتوری 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
ێ ( )4هەستی دەكرد بەوەی
كۆنی مرۆڤ و ئامادە بوونی الد 
توانیویەتی پەی بەو نهێنیە بەرێت بۆیە خۆی وەك پێغەمبەرێك
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لە شانۆدا دەبینی ،دوای گەڕانەوەی گەشتەكەی لە مەكسیك
كتێبێك دەنووسێت ،خۆی وەك پێغەمبەر ناو دەبات ،بۆ ئەوەش
ێ خۆی بە
لە پەیوەندی خودا و مەسیح قسە دەكات ،دەیەو 
مەسیح ناو بەرێت ،بەاڵم مەسیحێك دوور لەمانا ئاینیەكەی.
لەوەشدا دیسان تێبینی ئەوە دەكەینەوە كە نزیكیەكی 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 ئاینی نیە ،بەڵكو
پەیامهێنێكی نوێی شانۆیە ،ئامادەیی خۆی نیشان دەدات بەوەی
وەكو مەسیح جەستەی خۆی بكاتە قوربانی ئەوانیتر ،وێناكردنی
ئەو كارەكتەرە بۆخود ،بەتەنیا پێشنیاری وێنەی یاخیەكی
شانۆیی نیە ،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 ساڵە ،دانیشتووی (ئیڤەری) م پێنج
ساڵی تەمەنم لە گرتووخانەدا بردەسەر ،ئەمە سەرباری
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
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درووست لە (ڕۆدز) لە كارەبا دەدرام ،نزیكەی پەنجا جار لە
هۆش خۆم چووم ،پشتیشم دووجار بە چەقۆ پێكراوە،
هەروەهاشوینەواری ئەو كوتەكە ئاسنینەی پێوە ماوە كە لە
ساڵی  1937لە شاری دبلن لێیاندام و بڕبڕەی پشتیان دوو لەت
ێ بڵێم لەم بارودۆخەدا پەلكێشكردنی جەستەی
كردم ،دەمەو 
خۆم ئاسان نییە" ( )5ئەوە لەكاتێكدا دوا ساڵەكانی تەمەنی وای
ێ دێت ،ترس لەو ئەشكەنجەیە بگۆڕێت بۆ بێدەنگی ،ئاڕتۆ
ل
هەست بە زەبروزەنگی كۆمەڵگا دەكات ،بۆیە خۆكوشتن بەالیەوە
پڕۆسەیەك نیە 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 دەهێلن و
ڕەتی دەكەنەوە و بەجۆرێك سزایان دەدات كە دووچاری
گۆشەگیریی دەبن و بەڕاستی شێت دەبن و دواجاریش بەویستی
خۆیان دەمرن" ( )6ئاڕتۆ ئەگەر بەدوای مردنی ڕۆڵی كاریگەر
و مەزنی لە نەخشەی شانۆی ئەزموونگەری دەربكەوێت ،بەوەی
بووە زەمینەیەكی تیۆری بۆ ئەزموونەكانی دوای خۆی ( )7بەاڵم
ێ
ئاڕتۆ لەڕێگەی تیۆرەكانیەوە توانی زانستێكی شانۆیی نو 
بێنێتە كایەوە كە (ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆ ) ( )8بوو .ئەنترۆپۆلۆژیای
شانۆ خوڵقاندنی تیۆر و میتۆدێكی جیاوازی كاركردنە ،گەڕانە
لەناو ڕووبەرێكی ئاشكرا نەكراو ،نووسینەوەی شانۆیە لەناو
میتۆدێكی زانستی ،ئەوە بەریەككەوتنی نێوان شانۆ و زانستە.
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زانستێكی مرۆیی لەناو شانۆدا وا دەكات ڕوانینێكی هاودژ
بەرهەم بێنێت كە هەڵگری پرسیاری فەلسەفی بێت ،پرسیار لە
شێوەی ووتراوی نێو زمان خۆی بەرهەم ناهێنێت ،بەڵكو پرسیار
بەرەنجامی گەڕانەوەیە بۆ ناو سرووتی خێڵە بەراییەكان ،ئارتۆ
یەكەم بنەما تیۆریەكانی تیا خوڵقاند ،بۆیە شانۆكەی بە شانۆیەكی
ڕەخنەیی لە دژی شانۆی تازەگەری دەركەوت ،ئەوە سەرەتایەك
بوو بۆ دەركەوتنی شانۆیەك بە دژی تازەگەری ،بە واتایەكیتر
ئەوە لە دایكبوونی شانۆی پاش تازەگەری بوو ( )9گەر
تازەگەری دەیویست لەڕێگەی دەیالۆگەوە خۆی بەرەو پێش
بەرێت و تەكنەلۆژیا هۆكاری سەركەوتنی بێت ،ئارتۆ هات
شانۆی گەڕاندەوە بۆ سرووتی خێڵ و كۆمەڵگاكان ،بەتایبەت بۆ
سرووتی كۆمەڵگا خۆرهەاڵتیەكان ،هەر بەوەندەش نەوەستا
بگەڕێتەوە بۆ ناو ڕابردوو ،بەڵكو تاڕادەیەكی زۆر خۆر ئاوای
بەجێهێشت و سرووتە خۆرهەاڵتیەكانی كرد بە گۆڕەپانی
ئەزموونی شانۆیی ،ئەو كاتانەی بەرەو كولتوری خۆر ئاواش
بگەڕابایەوە ،بۆ ڕابردوویەكی كۆن دەگەڕایەوە ،ڕابردوویەك كە
ێ نەسەندبۆوە،
هێشتا تازەگەری سیما و خەسڵەتە كولتوریەكانی ل 
بەاڵم بەهۆی ئەوەی تازەگەری خۆر ئاوایی كەمتر توانیبووی
كاریگەری بەسەر خۆر هەاڵت بەجێبێلێت ،بۆیە زیاتر بەرەو
كولتوری خۆر هەاڵتی گەڕاوەتەوە ،گەڕانەوە بۆ كولتوری خۆر
ێ و جیاوازی
هەاڵت خوڵقاندن و بنیاتنانی ڕووبەرێكی نو 
ئەزموونی شانۆیی بووە ،ئەزموونێك كە بە شانۆی توند و تیژی
ناوی دەركرد ،كە مەبەستی توند و تیژیی نواندن نیە بۆ جەستە،
بەڵكو بڕوای وایە كە ئەو شانۆیە ژیانە ،بۆ ئەوەش دەڵێت "هونەر
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السایكردنەوەی ژیان نیە ،بەڵكو ژیان بۆخۆی السایكردنەوەیە"
( )10بۆیە ئەو ژیانە نوێیەی لەڕێگەی توند و تیژیەوە بنیات
دەنرێت ئەوە دنیای هاتنەدی تیایدا سرووت پرۆسەی
پاكبوونەوەی رۆحی تیا ئەنجام دەدات ،بەهۆی ئەوەی شانۆی
توند و تیژی 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 بریتیە لە مرۆڤ ،ئەو مرۆڤەی
كە توانای خوڵقاندنی شانۆی هەیە ،ئەوەش مانای وا نیە كە
مرۆڤ لە شانۆدا السایی ژیان دەكاتەوە ،وەك خۆی ئاماژە بۆ
السایی كردنەوەی ژیان خۆی دەكات ،بۆیە شانۆ بۆ خۆی بریتیە
لە ژیان ،بەاڵم ژیانێك بە تەواوی جیاوازە لە ژیانی شانۆی
كالسیكی ،كە لەسەر بنەما ئەرستۆییەكان هونەر بە
السایكردنەوەی ژیان سەیر دەكرا ،ئارتۆ بەهەموو شێوەیەك
ڕەفزی ئەوە دەكاتەوە ،بەهۆی ئەوەی ژیان هەمیشە لەناو
السایكردنەوە 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 دوور خستنەوەیە چەمكی موقەددەس لە دەق
دەسڕێتەوە ،سڕینەوە هەڵوەشاندنەوەی دەسەاڵتی گوتاری
دەقە ،كاتێ ئەو گوتارە ئامادە بوونی نەما دەكەوێتە نێو پڕۆسەی
جولە و فیكر ،ئەوە بیرۆكەی سەرەكی ئەزموونی ئارتۆ بوو،
بنیاتنانی زمانێكی نوێی شانۆیە ،زمان سنوری ووشە دەبڕێت ،لە
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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 كولتوری هەنگاو بنێت)11( .
ئەنتترۆپۆلۆژیا پەیوەندی نێوان شانۆ و هۆڵ بە تەنیا ناگۆڕێتە
سەر پڕۆسەیەكی هاوبەشی نمایش ،بەڵكو ئەو پڕۆسەیە ئامادە
بوونی پەیوەندی ئەنترۆپۆلۆژی نێوان ئەكتەر و بینەرە لەسەر
بنەمای ئاشكرا كردن لەنێو سرووتدا ،بەوەی هەریەك لە ئەكتەر
و بینەر بەدوای ئاشكرا كردنی خۆی دەگەڕێت ،بە تایبەت بۆ
ئەكتەر كە بەشدارێكی ڕاستەوخۆی ناو سرووتە ،بینەریش لەناو
ئەو سرووتەدا بەتەنیا بە دوای ئاشكرا بوونی خودی خۆی
ناگەڕێت ،هێندەی مەبەستی گەیشتنە بە میتا ئاشكرا بوون ،بۆ
ئەوەی جیهانێكیتر بۆ بوونی خۆی بدۆزێتەوە ،ئەوەش ئەو
تاعونەیە كە ئارتۆ وەك ستراتیژی شانۆكەی لەو پەیوەندیە
ئەنترۆپۆلۆژیە بەرهەمی دێنێت ،چونكە بینەر بەدوای
پاكبوونەوەی لەو تاعونە ،كە ڕزگار بوون لەو تاعونە كاری
شانۆیە ،بەدوای ڕزگار بوونی بینەر دەیەوێت لە بوونی
ێ بدۆزێتەوە ،ئەوەش
میتافیزیكی خۆی دەرچێت و بوونێكی نو 
زیاتر لە بیرۆكەی (مرۆڤی بااڵ) ی نیتچە نزیكمان دەكاتەوە ،ئەو
نزیك بوونەوەیە بە تەنیا گریمانەیەكی نێو تێگەیشتنی ئێمە نیە،
كە شیاوی گومان كردنی ڕووكەشانە بێت ،بەڵكو تێگەیشتنێكی
44

فەلسەفیشە ،چونكە لەزۆر ڕووەوە ئەو كاریگەریە 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 كاریەكەی دیكارت "من بیر دەكەمەوە ،كەواتە هەم" بە
بنەمای تازەگەری خۆر ئاوایی دادەنرێت ،ئەوەی عەقڵ خاوەنی
بێت تازەگەریە و ئەوەی تازەگەریش بێت بەرهەمی عەقڵە ،ئاواش
ڕەخنەی نیتچە لە عەقاڵنیەتی خۆر ئاوایی بە سەرەتای
ڕەخنەگرتن لە تازەگەری دادەنرێت.
وەك چۆن ئەوەش الی ئارتۆ دەیبینین كە كاركردن و پرۆژە
ئەزموونكاریەكەی یەكەم ڕەخنەی تیۆری و پراكتیكی شانۆیە
لەدژی تازەگەری شانۆیی ،بە مانای هەر یەكە لە ئارتۆ و نیتچە
بە خاوەنی بنەما تیۆریەكانی ڕەخنەگرتن لە تازەگەری دادەنرێن،
ئەو بنەمایە وای كردووە ئارتۆ زۆر كاریگەری نیتچەی بەسەرەوە
بێت ،بەهۆی ئەوەی (مرۆڤی بااڵ) ی نیتچە چەمكێكە لەپشت
تێگەیشتنە ئەزموونكاریەكەی 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 بۆخۆی ،ئەو بوونە
خەون بینینە بە جەستەیەكی بەرهەم نەهاتوو گەڕانە بەدوای
ێ كە نیتچە ناوی ناوە مرۆڤی بااڵ ،ئەو مرۆڤە الی
بوونێكی نو 
هەردووكیان پەیوەستە بە مردنی میتافیزیكیاوە ،دیارە ئەو مردنە
كە نیتچە خستیە ڕوو چەمكێكی فراوانی هەیە تەنیا وابەستە نیە بە
مردنی یەزدان بەڵكو "مردنی ئەوانەشە كە پەیوەست و پاشكۆی
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ئەو بوونەن ،بۆیە ئەوە مەسیح نیە بە تەنیا دەمرێ ،بەڵكو كلێسا
و مرۆڤیش بەشدارن لەو مردنە ،بە مردنی مرۆڤ پێشنیاری
مرۆڤی بااڵی خستە ڕوو ،چونكە عەقڵ ئەو پەرستگایە بوو كە لە
ێ بە پەرستگای
هەڵوەشاندنەوەی دەبێت ڕەخنەگرتن لە عەقڵ بب 
ێ كە ئەو قەدەر و پێشهاتانەی پەرستگا كۆنەكان دەیانبردەوە
نو 
ێ
ئاسمان ،ئەوا لە هاتنی مرۆڤی بااڵ ،ئەو مرۆڤە بۆخۆی دەب 
چارەنووس و قەدەری خۆی دیاری بكات" ( )12بەاڵم دەروازەی
فیكری نیتچە وابەستەیە بە مردنی یەزدانەوە ،وەك چۆن
ئەوەش دەروازەی شانۆكەی ئارتۆیە بەهۆی ئەوەی "شانۆی
توند و تیژی یەزدانی لە شانۆ كردۆتە دەرەوە" ( )13لەالی
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 چیە؟ بریتی بێت لە فەلسەفە خوڵقاندنەوەی
ێ
چەمكە ،ئەوا دەبێت بڵێین چەمكە نیتچەییەكان سەر لەنو 
ێ دەخوێنرێنەوە ،ئەگەرچی
لەناو شانۆ بە مانا و دەاللەتی نو 
چەمكەكان لە ڕووی پرۆسەی ناونانیش گۆڕانیان بەسەردا بێت،
بەاڵم لە كرۆكدا چەمكی نیتچەیین ،بۆیە چەمكی (توند و تیژی)
ئارتۆ نە بەتەنیا شانۆیەكی خاڵیە لە تێگەیشتنی فەلسەفی ،وە نە
چەمكێكی فكری و ئەنترۆپۆلۆژی ڕووتە ،بەڵكو ئەو چەمكە زیاتر
لە چەمكی (هێز) ی نیتچە وە نزیكە ،كە هێز مەعریفە بەرهەم
دێنێت ،كە الی میشێل فۆكۆ چەمكی هێز دەگۆڕێت بە دەسەاڵت،
ئەوە دەسەاڵتە مەعریفە بەرهەم دێنێت ،بەاڵم ئەو مەعریفەیە
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الی ئارتۆ چۆن بەرهەم دێت؟ ئارتۆ لەسەر چەمكی مەعریفە
ناوەستێت هێندەی ئەوە توندو تیژیە 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 تیژیەوە ئەو بوونە
وابەستەیە بە مەعریفە (شانۆ) وە .ئامادە بوونی 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 ،سنورێكی نیە بۆ دونیای حەرام ،جەستە لەناو سرووت
جەستەیەكی حەرامكراو نیە ،جەستەیەكە لەڕێگەی جولە كردن
خۆی ئازاد دەكات "دەتوانێت بەرەنگاری ترس بێتەوە ،لەگەڵ
غەیبانیەت بچێتەوە ناو پەیوەندیەوە" ( )14ئەوەش بە مەبەستی
گەیشتنە بە ڕەگ و ڕیشە كولتوریەكان ،كە دەبێتە كەنالی نێوان
حەقیقەت و پێچەوانەكەی ،بۆیە ئەو جەستەیە سنوری ڕەگەزی
ێ هێشتووە ،ئەنترۆپۆلۆژیا لەو ڕێگەیەوە پرسیارەكانی
خۆی بەج 
خۆی لە بارەی جەستەی مرۆیی دەگوازێتەوە بۆ پرسیار لە
جەستەی ئەكتەر ،جەستەی ئەكتەر دەبێت بە جەستەی كولتوری،
جەستەیەكە هەڵگری تەواوی ئەو كولتورەیە "كولتور نووسراو
نیە ،وەك ئەفالتون دەڵێت (فكر لەو ڕۆژەوە لە دەستدرا كە
یەكەم ووشەی نووسرایەوە) ئەگەر نووسیمان ،مانای فیكر
قەدەغە دەكەین لە جولە كردن لەناو فۆڕمەكان ،بەو پێیەی
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هەناسە دانێكی فراوانە" ( )15شانۆ بۆ ئارتۆ هەمان وەزیفەی
هەیە ،شانۆ بەالیەوە نووسراو نیە و وەك كولتور دەخوڵقێنرێت.
پڕۆسەی خوڵقاندن لەناو ریتوالدا ساتەوەختی ئامادە بوونی
جەستەیە لە زەمەنی غەیبانی و دابڕانیەتی لە زەمەنی دەرەوەی
سرووت ،ئەوەش ئیشكردنەوەیەتی لەسەر چەمكی سرووت،
خوڵقاندنی پەیوەندی جەستەكان بە یەكتریەوە ،لە جەستەی
تاكەوە بۆ جەستەی كۆ ،لە جەستەی كۆ وە بۆ جەستەی تاك ،لە
جەستەی نێرەوە بۆ جەستەی مێ ،لە جەستەی مێینە شەوە بۆ
جەستەی نێر ،هەموو ئەو پەیوەندیە جەستەییانە ئامادە بوونی
گوتاری ئەنترۆپۆلۆژی شانۆیە لەناو چەمكی سرووت لە رێگەی
ێ
جەستەی ئەكتەرەوە چڕ دەكرێنەوە )16(،مانای جیاواز و نو 
دەبەخشن ،مانایەك پەیوەستە بە شانۆ وەك پرۆسەیەكی ئیبداعی
و زانستی ،ئەوەش گۆڕینی شانۆیە لە نووسینەوە بۆ خوڵقاندن.
پەراوێز و سەرچاوەكان
البيان االول /انطوان ارطو ،نظرية المسرح الحديث ،تقديم
()1
و تحرير :اريك بينتلي ،ترجمة :يوسف عبد المسيح ثروت ،دار
الشؤون (بغداد) الطبعة الثانية  ،1986ص47
شانۆی توند و تیژی لەنێوان تیئۆر و پراكتیكدا /دانا
()2
رەئوف ،ئەمینداریەتی گشتی ڕۆشنبیری و الوان ،1988 ،ال40
ئانتوانین ئاڕتۆ و شانۆی توند و تیژی /جەالل ستاری،
()3
وەرگێڕانی (پێشڕەو حوسێن) زنجیرەی كتێبی گیرفانی دەزگای
چاپ و پەخشی سەردەم /2002 ،ال13
( )4بۆ سیناریۆی ئەو ئەزموونە بگەڕێوە بۆ :نظرية المسرح
الحديث/اريك بنتلي ،ترجمة :يوسف عبدالمسيح ثروت ،دار
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الشؤون الثقافية بغداد ،الطبعة الثانية  ،1986ص62-68
( )5لە ئاڕتۆ وە بۆ بیكاسۆ ..شانۆكار ژمارە 3
( )6ئانتوانین ئاڕتۆ و شانۆی توند و تیژی /جەالل ستاری،
وەرگێڕانی (پێشڕەو حوسێن) زنجیرەی كتێبی گیرفانی دەزگای
چاپ و پەخشی سەردەم /2002 ،ال70
( )7ئەو كاریگەریە ڕاستەوخۆ بەسەر ئەزموونی شانۆی
زیندووی جۆلیان بیك و جۆدیت مالینا دەردەكەوێت ،هەروەها
كردنەوەی البۆرەكەی پیتەر بروك لەبارەی ئەزموونەكانی ئاڕتۆ،
بروكی گەیاندە دەرەنجامی ئەزموونكاری دەوڵەمەند ،ئەوە جگە
لەو كاریگەریە لەسەر گرۆتۆفسكی.
( )8ئەگەر ئاڕتۆ بەتەنیا بنەما تیۆریەكانی ئەو زانستەی خوڵقاند،
ێ دەدرێت و وەك
ئەوا الی یۆژینۆ باربا بەتەواوی گەشەی پ 
میتۆدێكی ئەزموونگەری لە شانۆ دەردەكەوێت ،ئێمە بۆ ژمارەی
ئایندە هەوڵ دەدەین لەسەر ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆیی الی
بارباتێگەیشتنێكی تیۆری قووڵ بخەینە ڕوو.
( )9ئێمە لێكۆڵینەوەیەكی فراوانمان هەیە لەسەر شانۆی پاش
تازەگەری بۆیە لێرەدا لەسەری ناوەستین ،بۆ شارەزا بوون لەو
شانۆیە بڕوانە :شانۆی پاش تازەگەری /نیهاد جامی ،شانۆكار،
ژمارە ( )1الپەرەكانی ()78-108
( )10الكتابة واالختالف /جاك دريدا ،ترجمة (كاظم جهاد) دار
توبقال للنشر ،الطبعة االولى  ،1988ص78
( )11مۆنیك بوری لە توێژینەوەكەیدا لە بارەی شانۆی ئارتۆ
و گەڕانەوە بەرەو ڕەگ و ڕیشەی شانۆكەی ،ئاماژە بۆ ئەوە
دەكات كە شانۆی ئارتۆ لە شانۆ وە بەرەو ئەنترۆپۆلۆژیاوە
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ڕۆیشتووە ،كە ئەوەش دەگەیەنێتە ئەو بۆچوونەی كە كولتور
بەڕادەیەك ئامادە بوونی هەیە تاوەكو شانۆ لە ئیستاتیكاوە
بەرەو كاییەكی كولتوری دەبردرێت.
( )12رەخنەگرتن لە مۆدێرنیتی /نیهاد جامی ،سەنتەری ڕوناكبیری
هەتاو( ،لێكۆلینەوەی فەلسەفی) ژمارە( )14كوردستان ،2006
الپەڕە 95
( )13الكتابة واالختالف /جاك دريدا ،ترجمة (كاظم جهاد) دار
توبقال للنشر ،الطبعة االولى  ،1988ص 79
( )14ارتو والبحث عن ينابيع المسرح /مونيك بورى ،ترجمة
(عبدالمجيد شكير) مجلة نزوى ،من موقع ()www.nizwa.com
( )15المسرح و االلهة /انطوان ارطو ،ترجمة (سعيد كريمي) فكر
و نقد ،العدد34
( )16كچە شانۆكاری كورد (نیگار حەسیب قەرەداغی) تاكە
شانۆكارێكی كوردە كە كاری لەسەر ئەو بابەتە كردبێت،
ئەویش لەڕێگەی نامەی ماستەرەكەی و دكتۆراكەی ،كە نامەی
ماستەرەكەی لە ژێر ناوی (جەستەی ئامادە لە پانتایی و زەمەندا-
تێڕوانینێكی نا ئەوروپیانە بۆ كاری پێر فۆرمێر) هەروەها
دكتۆراكەی لە بواری توێژینەوەی زانستەكانی شانۆ و كولتوری
ئەنترۆپۆلۆژیدا وەدەست هێناوە لەژێر ناونیشانی (شانۆ و پێر
فۆڕمانسی ریتوالی) لەژێر كاریگەری ئەو دوو هەوڵە ،كە چەند لە
شانۆی ئەمرۆدا ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆ بابەتێكی گرنگە ،بە تایبەت
لە بارەی چەمكی سرووت و ئامادە بوونی ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆ
لە تێڕوانینی ئارتۆ ئێمە لە تیپی شانۆی ئەزمونگەری كەركوك،
لە شوبات و ئاداری  2007لە قەاڵی كەركوك دوو ئەزموونی
50

پراكتیكیمان لەم بوارە ئەنجامداوە ،ئەوانیش هەردوو ئەزموونی
(سەگ و دەف) و (زولێخا لە خەونی یوسفدا) بوو ،ئەو دوو
ئەزموونە لەسەر بنەما تیۆریەكانی شانۆی توند و تیژی و
ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆ بوو ،كە ئەو دوو ئەزموونە ناونرا بوون
(پرۆژەی یەكەم و دووەم بۆ شانۆی توند و تیژی) هەوڵێك
بوو بۆ ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆ ،لەڕێگەی بەرجەستەكردنی تیۆر
و دواتر بنیاتنانی دوو ئەزموونی شانۆیی وەك دوو پرۆژە بۆ
ێ وەك سەرەتایەكی زانستی بۆ
شانۆی توند و تیژیی ،كە دەكر 
ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆ سەیر بكرێت ،سەرەتایەك توانای ئەوەی
هەیە پرۆژەی مەزن و فراوان بۆ داهاتوو ئەنجام بدات.
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ئاڕتۆ و گەڕان بەدوای بنەڕەتیەكانی شانۆ
مونیك بوری
"ئەو شۆڕشەی كە خوازیارە بە زووترین كات بگاتە ئەنجام تا
ڕادەیەك زەمەن بەرەو دووا ئەگەڕێنێتەوە" ئاڕتۆ
گەڕان و بەدواداچوونی ئاڕتۆ لە ڕابردوودا بۆ ئەو مەبەستە بوو
كە شانۆ بتوانێت ڕەهەندی یەكەم خۆی بگەڕێنێتەوە ،بەبڕوای ئەو
گەڕانەوە بۆ ڕابردوو تاك ڕێگایە كە بتوانێت شانۆ بە زیندوێتی
بهێڵێتەوە ،هەر وەك بڵێی شانۆ و بنەڕەتیەكان لێك جودا نابنەوە.
پێموایە پرۆژەكەی (ئاڕتۆ) لە میانی (ئەنترۆپۆلۆژیا) وە هەنگاوێكی
گرنگە بۆ تەقاندنەوەی توانا كولتوریەكەی كە دەرەنجام شانۆ
دەكاتە بوارێكی گرنگ بۆ گەڕان بە دوای بنەڕەتیەكان.
لە شانۆوە بەرەو ئەنترۆپۆلۆژیا:
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دیارە منیش وەك هاوەاڵنی خۆم ئەوەی كە هانی دام لە شانۆوە
ڕوو بكەمە ئەنترۆپۆلۆژیا ،پاشان لە شانۆی هاوچەرخەوە
بەرەو شیكردنەوەی تێكستەكانی ئاڕتۆ هەنگاو بنێم ،ئەزموونە
مەزنەكانی سااڵنی شەستەكان بوو ،نمونەش ئەزموونەكانی
(گرۆتۆفسكی و باربا و پیتەر بروك و شانۆی زیندوو) ە،
سەبارەت بەو ئەزموونانە بروك ئەڵێت "پێدەچێت هەوڵ درابێت
بۆ دۆزینەوەی بنەڕەتیەكانی شانۆ و پێشنیاز كردنی شێوازێكی
ێ بۆ (سروتە ڕاستەقینەكان) مەسەلەكەش هەمیشە پەیوەندی
نو 
بە گەڕانەوە بووە بۆ كولتورەكانی تر بەتایبەتی (كولتوری
خۆرهەاڵت) یان گەڕانەوە بۆ ڕابردوی كۆنی نەریتەكانی
خۆرئاوا ،وەاڵمی ئەوەش گەڕانەوە بەدوای ئەو كولتورەی كە
هێشتا لە ڕەگەكانەوە نزیكە ،واتە ئەو میتۆلۆژیایە دەخاتە گەڕ،
چۆن لە ڕووی ناوەڕۆك و مەرجەكانەوە لە پڕۆسەی گەڕانەوە
بۆ بنەڕەتیەكان تێدەگەین بەپێی ئەوەی پشت بە میتۆلۆژی
ببەستیت؟
ئەی ئاخۆ ئەترۆپۆلۆژیا بابەتێك نیە بۆ خوێندنەوەی كولتورەكان
كە تێیدا فكری میتۆلۆژی و پەیڕەوكردنی سروتەكان بنەمای ژیانی
تاك و كۆمەڵ پێك دێنێت؟ نەك هەرئەمە ،بەڵكو ئەنترۆپۆلۆژیستی
هاوچەرخ لە ( لیڤی شتراوس) ەوە تا (بالندی و كالستیرس) لە
ڕووبەڕوو بوونەوەیدا لەگەڵ كولتوری بەرامبەر بە گوێرەی ئەو
وواڵتانەی سەبارەت بە تەنگژەی كولتورەكەی دەخرێتە ڕوو
خۆی دەستە وەستان دەبینێتەوە لە هەمبەر چاوەڕوانیكردنی
ئەو وانانەی كە لە فكری میتۆلۆژیەوە سەرچاوەیان گرتووە،
بەم جۆرە (ئەنترۆپۆلۆژیا) تەنها ئامرازەكانی لێكۆڵینەوەمان
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پێنابەخشێت ،بەڵكو لە كرۆكی گوتاری خۆیدا پەیوەندیەكی
سەیر ئاشكرا ئەكات لەگەڵ داخوازیەكانی شانۆیەك كە نمەنەی
كولتورێكی وونبوو لە خۆ دەگرێت .لەم ڕوانگەیەوە كە بریتیە لە
بەكارهێنانی دووالیەنە (مزدوج) ی ئەنترۆپۆلۆژیا ،ئەوەمان بۆ
ئاشكرا دەبێت كە لە میانی وە بەرهێنانی بەردەوامی گەڕانەوە
بۆ بنەڕەت و سەنتەر هەروەها لە میانی ڕۆچوون بۆ نێو یەكەی
پێكهێنەری جەمسەری ئەزموونە بااڵكانی سااڵنی شەستەكان،
سەر لەنوێ میتۆلوژیا و ریتوال دێنەوە نێو شانۆ.
ئەو دەمەی ئاڕتۆ دەبێتە كلیل:
ئاخۆ ڕێگاكە دروست بووە؟ ئەمە وچەندین پرسیاری تر لەبەر
ڕوناكی ئەنترۆپۆلۆژیادا سەریهەڵداوە ،لە میانی گەڕانەوەی
ووزەی وون بووی هێماكانەوە بوارێكی فراوان دێتە كایەوە كە
جارێكی تر بایەخ بە ناساندنی زمانی شانۆ ئەدات ،مەسەلەی
ئەكتیڤ بوون ووزەی هێماكان لە شانۆدا ،لەكرۆكی ئەزموونەكانی
گرۆتۆفسكی و باربا و بروك و شانۆی زیندوودا ئامادەگی
هەیە ،كە پێشتر ئاڕتۆ لە ڕەگەوە كاری لە سەر كردووە ،بۆیە
گەر مەسەلەی گەڕانەوەی ئاڕتۆ بۆ بنەڕەتیەكان لەپێناو تێفكرین
بێت لە شانۆی هاوچەرخ هاوكات هەڵێكە بۆ بە دەست هێنانی
زمانە سەرەتاییەكان .دۆزینەوەی بنەڕەتیەكان الی ئاڕتۆ ئەنجام
ێ لە ووتارەكانی بگیرێت ،ئاڕتۆ لە كاتی پێشنیاز
بدرێت و گو 
كردنی ستاتیكایەكی شانۆیی كە لەسەر بنەمای السایكاری
(محاكات) و لە ژێرناوی گەڕانەوە بو ئەنجام دان و پەیڕەو كردنی
دێرین و كارای هێماكان هەنگاوی دووری ناوە .تێكەڵ كردنی
زمانێكی ڕەسەن زیندوویەتیەكە و لە ڕێی شانۆوە(حەقیقەت)
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دەخوڵقێنێت ،هەروەك دەست لە خواستنی كولتورێكی دیكە
هەڵ ناگرێت ،كولتورێكی تر كە خۆرهەاڵت پێكدێنێت ،دیارە
كە (مەكسیك) یش باشترین نمونەیە،چونكە ئاڕتۆ بۆچوونێكی
تەواوی لە بارەیەوە هەبوو ،چاالكی دەست نیشان كراوی هێماكان
كە ئاڕتۆ دەخوازێت لە شانۆدا بیدۆزێتەوە ،بیركردنەوەیەكی
جیاواز دەخوازێت ،كە حەقیقەت و مرۆڤ ،هەروەها پەیوەندی
ئەم بەوی ترەوە دەچێتە ئەو خانەیەوە ،هەڵبەتە ئەویش بەپێی
شیكردنەوەی ئەنترۆپۆلۆژیا لە چوار چێوەی بیركردنەوەیەكی
ئەفسوناوی ئاینیەوە دێتە ئاراوە ،لەسەر ئەم ئاستە لە نێوان
خواستەكانی ئاڕتۆدا گونجانێكی تەواو هەیە ،هەروەها تەواوی
پڕۆژەكەی سەنگ و واتای خۆی لەم پەیوەندیە ئاوەزگەرایی
(عەقالنی) یەدا دەبینێتەوە كە ئەنترۆپۆلۆژیا ئەیخاتە ڕوو ،بەپێی
ئەنترۆپۆلۆژیا ئاوەزگەرایی كولتورەكانی هزری ئەفسوناوی-
ئاینیی پشت بەلۆژیكێكی تر دەبەستێت ،هەروەها جۆرێكی
دیكەیە لە بیركردنەوە و ڕێكخستنی ئەزموون ،هەر لە چوار
چێوەی ئەم لۆژیكەوە چاالكی سیمبولگەرایی سەر هەڵ ئەدات،
بەم جۆرە ئەنترۆپۆلۆژیا دێت و بۆچوونەكەی ئاڕتۆ پشت ڕاست
دەكاتەوە ،جەخت دەكاتەوە لەسەر ڕەسەنایەتی پڕۆژەكەی،
لەڕاستیدا ئاڕتۆ توانی بە دروستی شانۆ لە ئیستاتیكاوە بەرەو
كولتور ئاراستە بكات.
لە تێڕوانینێكی دیكەوە بۆ شانۆ
ێ لە میانی كولتوری خۆرئاواوە بگاتە
ئاڕتۆ پێیوایە شانۆ دەتوان 
لۆژیكی شیكاری و جوداكاری ،نەك تەنها لە پێناو بەدیهێنانی
جوانی وێنایەكی ئەفسوناوی جیهان ،بەڵكو لەپێناو گۆڕینی
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كولتور ،ئاڕتۆ پێشنیازی تێڕوانینێكی دیاری كراو ئەكات بۆ
ێ ببێتە خودان لۆژێك بەو چەشنەی بۆ خۆی
شانۆیەك كە بتوان 
بۆچوونێكی جیاوازی هەبێت بۆ جیهان ،كارەكتەر و جەستەیەكی
جودا لە خۆ بگرێت ،گەر وەك ئارتۆ دەڵێت "ئەو شۆڕشەی
خوازیارە بە زووترین كات بگاتە ئەنجام ،تاڕادەیەك زەمەن بەرەو
دوا وە دەگەڕێنێتەوە" ئەوە بەواتای بەراییەكی نادیار نیە ،بەڵكو
ڕابوونی ڕاستەقینەی كولتورییە ڕابونێكە پشت بە نمونەگەلێكی
بنەڕەتییەكانی ڕابردووی كولتوری خۆرئاوا دەبەستێت ،ئاڕتۆ
دوونمونە پێشنیازئەكات:
1تراژیدیای كۆن و شانۆی ئەلیزابێسی ،كە پشتیان بە حیكایەتەكۆنەكان بەستووە و توانای گۆڕینی ووزەكانیان هەبووە،
هەروەها پەیوەندییان لەگەڵ پەنهانیدا (غیبی) بەستووە ،لەگەڵ
ئەوەشدا ئاڕتۆ پێی وایە ئەمانە نمونە گەلێك نین كە هەڵگری
وەاڵمی دروست بن تاكو بەتەواوی پشتیان پێ ببەسترێ.
2گۆڕان بۆ سەر تاعون و كیمیا ،كە زۆر بەهێزن ئەوی یەكەموەك جەژنێكی هێزە پەنهانەكان دەچێتەوە سەر پەتا گەورەكان،
ئەوی دووەمیش (كیمیا) دەچێتەوە سەر ئەم هێزە مەعریفە پەنهانە،
كە خودان هێماكانە و نەریتەكانی خۆرئاوا لە میانیەوە دەگەنەوە
بەیەكەی میتۆدەكانی سایكۆلۆژیا ،بەاڵم بە پشت بەستن بەنمونە
مەزنەكانی كولتوری ئەوی تر ،ئاڕتۆ بەتەواوی لەنێو لۆژیكی
كولتووری ئەوی تر قاڵ بووەتەوە ،كولتورێك كە لە توانای
دایە شانۆیەك دابمەزرێنێت و ببێتە ئەفسوونێكی ئاشكرا ،هەر
لێرەوە ئەو كاتاگۆڕییانە (المقوالت) دێنە ئاراوە كە دەبنە مایەی
ئەوەی ئەنترۆپۆلۆژیا بتوانێت قسە لەسەر هزری ئەفسوناوی-
57

ئاینی بكات .الی ئاڕتۆ گەڕانەوە بۆ بنەڕەتییەكان تێكشكاندنی
ئەو لۆژیكەیە كەپشت بە فكرێكی تاك ڕەهەند دەبەستێت ،وەك
هێزێكی ئامادە لە نێو هێماكاندا هەروەك ئەوەی لە مرۆڤدا هەیە،
جیاوازی لە نێوان ئاستەكانی حەقیقەتدا نادۆزێتەوە ،ئیدی چ
لە مرۆڤدا بێت یا بێدەنگی و مت بوون ،یاخود گوزەركردن لە
بینراوەوە بەرەو پەنهانی .بە پێی گوتارەكەی ئاڕتۆ ئەنترۆپۆلۆژیا
دەتوانێت شانۆیەك مسۆگەر بكات كە بە شێوەیەكی كەمتر كار
ێ بكات ،بەڵكو
لەسەر پێناسە كردنی كاتاگۆری ئیستاتیكی نو 
پێشنیازی ئەزموونێكی كولتوری جیاواز بكات هاوكات پردێك
بێت جۆرێك لە كولتوری هاودژ .شانۆ لەسەر بنەمای یەكەیەكی
سایكۆ فیزیكی و جەستەیەكی تەبا لەگەڵ جیهاندا دروست بووە
ێ دەتوانێت تواناكان بجوڵێنێت و هێزەكان بخاتە
كە سەر لەنو 
گەڕ ،بۆیە دەشێ دەرفەت بە ئەكتەر ببەخشێت بۆ دۆزینەوەی
خودی خۆی ،و ئاراستە كردنی وەرگر بەرەو جیهانێكی دیكەی
كەینونی و چۆنیەتیەكی دیكەی ئامادەبوون لەالی خود و ئەوی
تر تەنانەت لەالی جیهانیش .هەروەها لەم شانۆیەدا هەریەك
لە ئەكتەر و وەرگر دەتوانن بگەن بە ئەزموونێكی جیاواز و
دۆزینەوەی جەوهەری ناخ و كرۆكی شتەكان ،پاشان كۆنترۆڵ
كردنی هێز و تواناكان ،ئەم ئاسۆیە تا ئەمرۆش لە پڕۆژەكانی
پیتەر بروكدا ئامادەگی هەیە ،باربایش كە كار لەسەر كولتوری
خۆرهەاڵت دەكات لەالی خۆیەوە بەردەوامە لە گەڕانی خۆی
بەدوای شانۆیەك كە پانتاییەك پێك بهێنێت بۆ جەستەیەكی
ناوازە و خودان ووزە و ئامادەگی ،بەاڵم گرۆتۆفسكی كار
لەسەر بیرۆكەی پێرفۆرمێر (فكرە االنحاز) دەكات كە ڕووداو
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ئەنجام دەدات ،ڕوداوێكە تێیدا جەستە و جەوهەر كاریگەرییان
بەسەر یەكتردا دەبێت و دەگەڕێتەوە سەر شێوەی سەماكار و
جەنگاوەر و گۆڕانە هایتیەكان (مەبەست لە دوورگەی هایتی) یە،
ئاخۆ ئەم هەواڵنە ڕێگایەك نین بۆسەلماندنی توانای بەخشینی
وێنایەكی دیكە و جیاواز بە جەستە؟
وێنایەكی دیكەی جەستە یان ئامادەگی پاگانیزم:
بەخشینی وێنای جیاواز بە جەستە هاوكاری ئەنترۆپۆلۆژیا
دەكات بۆئەوەی داڕشتنەوە بۆ لۆژیكی پاگانیزم تێڕوانینی
جیاواز سەبارەت بە مرۆڤ ئەنجام بدات ،كە خۆی پێشنیاری
دەكات( .مارك ئۆجی) هەمیشە باس لە ئامادەگی پاگانیزم دەكات،
ئامادەگییەك كە پێشتر بیرمەندی وەك نیتچە و باتای دركیان
پێكردووە ،دیارە ئاڕتۆش یەكێكە لەوانەی كە دركیان بەم حاڵەتە
كردووە ،هەروەها ئامادەگی لۆژیكی پاگانیزم پێكدێنێت بەتایبەتی
لە ڕەهەندە ئەنترۆپۆلۆژیەكەیەوە تێڕوانینی مرۆڤ تێڕوانینێكی
دیاریكراوە لە ڕووی چیەتی و پەیوەندیەكانی خۆی بەوەی
ترەوە هەروەها پەیوەندی بە گەردوون و هێزە پەنهانیەكان كە
ێ جار ناوی خواوەندەكانیان لێدەنرێت .بەم دوایە پرسیار
هەند 
ێ لە
لە بارەی جەستەی خواوەندەكانەوە ئاڕاستەی هەند 
ئەنترۆپۆلۆژیستەكان كرا ،پرسیارەكەش بووە مایەی وروژاندنی
مەسەلەی بەیەك گەیشتنی جەستە و خواوەند ،پێوەری بوونی
خواوەند بەندە بە جەستەی مرۆڤەوە ،لە ڕوانگەی كولتورەكانی
هزری ئەفسوناوی_ ئاینی یەوە ئاخۆ ئەنترۆپۆلۆژیا ناتوانێت
دەرگا بەسەر كۆمەڵێك پرسیار لە بارەی جەستەی ئەكتەر لە
شانۆدا وااڵ بكات؟ ئەم جەستەیەی كە دەشێت بڵێین موڵكی
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خواوەندەكانە ،چونكە دووچاری پارادۆكسی (مفارقە) بینراو
و پەنهان (المرئی و الغیبی) دەبێتەوە ،ئەم جەستەیەش وەك
جەستەیەكی پاگانیزم كە شێوازێكە بۆ تێكشكاندنی تخوبەكان
جەستەیەكە و سەرەنجام دەبێتە هەناسەی ووزەیەكی مەزن و
نورانی و شكۆدار ،جەستەیەك كە ووزە لە خۆ دەگرێت و لە
فۆرمێكدا قەتیس ناخوات ،هیچ فۆڕمێكیش ناتوانێت پێوەرەكانی
ووزەی ڕابگرێت ،شانۆش پانتایی جەستەیەكە كە سنورەكانی
تێك شكاندبێت ،ئایا ئەمە خواستێكی جەوهەری ئاڕتۆ نییە؟
خواستی ئەویش (ئاڕتۆ) جەستەیەكی پڕ لە ووەز و هەمە
جۆرە كەلە ڕێی هێزەكانەوە تاكایەتی خۆی دەبوێرێ ،ئەكتەری
ئاڕتۆیی لە توانایدایە ڕووبەڕووی ترس ببێتەوە و پەیوەندی
لەگەڵ پەنهانیەكان ببەستێت و كۆنترۆڵی لێكچونەكان بكات و
مرۆڤ بگەڕێنێتەوە نێو ئەو موگناتیسیەی كە ووزەی گەردوون
لە لە خۆی كۆدەكاتەوە و بەڵكو لەوەش زیاتر،
ئەو گەیەنەرەیە لە نێوان هاودژەكان ئاڕاستەكانی حەقیقەت ،
دەمانباتەوە بۆ بنەڕەتییەكانی خودی سیستمی كولتووری.
ئەكتەری گەیەنەر و پاڵەوانی كولتوری:
ێ
بە پێی تێڕوانینی ئاڕتۆ ئەكتەر كە هەردوو ڕەگەزی نێر و م 
لە خۆ دەگرێت ،هاوكات وەكو پاڵەوانی سیستمی كولتوری
بەپێی شیكردنەوەی ئەنترۆپۆلۆژیا ئەركی جیاوازی كردن و
جیاوازی نەكردن دەگرێتە ئەستۆ ،بۆیە ئەو پاڵەوانی كولتوریە
كە جیاوازیەكان دەخات ڕوو (بەتایبەتی جیاوازی ڕەگەز)
هەروەها هەمیشە لە ناخەوە پارێزگاری لە هێمای بنەڕەتی
جیاوازی نەكردن دەكات ،هەر خۆشی ئەفرێنەری سیستمێكە بۆ
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جیاوازی نەكردن ،كە النی كەم پێشینەی یاسایەكی دابەشبوون
دێنێتە ئاراوە كە ڕێخۆشكەر بێت لە بەردەم گوزەركردن لە
سروشتەوە بەرەوكولتوور .ئاخۆ لە جیاوازی كردن و نەكردن
ێ هەمان ئەو گەمەیە نیە كە
لە نێوان هەردوو ڕەگەزی نێر و م 
لە میانی تێڕوانینی ئاڕتۆ بۆ ئەكتەر بەدی دەكرێت؟دوور لەو
تێڕوانینە باوەی كە پێی وایە شانۆ پانتاییەكە بۆ خۆ لێگۆڕین،
هەڵخزان بەرەو نێوان هەردوو ڕەگەز (ئەكتەر و ئەوی تر)،
ئەكتەری نێرەموك كە لە یەككاتدا جەستەی نێر و مێی هەیە،
لە ڕاستیدا دەمانباتەوە بۆ ئەو تێڕوانینەی كە لەمەڕ ئەكتەری
شانۆی سەرەتایی هەیە ،هەر لێرەوە دەمانباتەوە بۆ خودی
بنەڕەتییەكان لە پێناو پێكهێنانی كولتوری .پاڵەوانی كولتوری
(گەر پشكێك لەو جیاوازی نەكردنەی تێدا بێت) لە خواوەندەوە
سەرچاوە دەگرێت ،بۆیە جیاوازی ئێفیكتیڤ (وجدانی) و جیا
نەكردنی پەیوەندییان هەیە بە سروشت و خواوەندەكانەوە،
ئەویش خەسڵەتی هاوبەشی نێوان (پاڵەوانی) و (خواوەندەكان)
ە ،كە تاكو ڕادەیەك لە پێناو بەرژەوەندی مرۆڤ جارێكی دیكە
درووستی دەكاتەوە ،بەخشینی تایبەتمەندی ئیالهی -مرۆڤی بااڵ
بە ئەكتەری شانۆی توندوتیژی دەگەرێتەوە بۆ ئەو لۆژیكەی
كە تێیدا ئەركی (ئەكتەر) پاڵەوانێكی كولتوریە .ئەنترۆپۆلۆژیا
پێیوایە پێگەی پاڵەوانی كولتوری ئەكەوێتە نێوان مرۆڤ و
خواوەندەكانەوە ،بۆیە زۆر جار لە ڕیتواڵدا دەمامك بەكار
دێنێت ،گەرچی الی ئەكتەری ئاڕتۆیی دەمامك بایەخی ئەوتۆی
نییە ،هەروەك هەمیشە بەتەنها هەڵگری هێما ئیالهییەكان نییە.
ئەكتەریش وەك پاڵەوانی كولتوری دامەزرێنەری بنەڕەتیەكانە و
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ئەنجامدەری ئەو جووڵە سەرەتاییە ،ئاڕتۆ دەڵێت "مرۆڤ ئازایانە
دەبێتە گەورەی ئەو شتەی كە بوونی نییە و پاشان ئافەریدەی
ئەكات" وەك بەرجەستەكاری كولتورێك ئەو فۆڕمانەی تێدا
بەكار دەهێنێت كە هێشتا شوێنەواری ئاناڕشی پێوە دیارە،
بەم جۆرە دەبێتە سەنتەرێكی فۆرمالی و دەمانگەیەنێتە بنەما
سەرەتاییەكانی لۆژیكی ئەفسانەیی -ریتوالی
.

وەرگێڕانی :كاردۆ
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ئارتۆ ،كاتێك بلیمەتی بەسەر ڕووی ڕاستەقینەدا تێپەڕ ئەبێت
سالمە الموشی
ئارتۆ تێگەیشتنی تەواوی نەوەیەكی گۆڕی سەبارەت بە
بوونی خۆیان و دەورو بەرەكەیان ،بەڵی بلیمەتەكان شێوازی
تێگەیشتنمان بۆ شتەكان دەگۆڕن .كاتێك دێینە سەر بلیمەتێكی
وەك ئارتۆ ووشەكان لە بێدەنگیدا گەشە ئەكەن لە دەالقەیەكی
ڕووناكی ئەگەڕێن بۆ ئەوەی لە میانەیەوە بەرەو دوورتر لە
سەربوودەیەكی شێتی هەنگاو بنێن .ئارتۆ هێندەی دووچاری
ئازاری ژیان بووە كەمتر چێژی لە ناوبانگ دەركردن بینیوە.
مارتن ئیسلن لە كتێبەكەیدا (جەستەیەك جیهان تاقی دەكاتەوە)
سەبارەت بە ئارتۆ دەڵێت " كەسایەتیەكی جیاواز و ئاڵۆز بوو
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كە دەسەاڵت و كاریگەریەكی گەورەی هەبوو ،یەكێكە لەو
بلیمەتانەی ئیفێكتەكانی نەك بەتەنها لە میانەی دەسكەوت و
داهێنانە ماتریالیەكانیەوە دێنە ئاراوە ،بەلكو لە میانی پێگەی
بوون و چەشتنی ئازارەوە سەرچاوە دەگرن" ئاڕتۆ موقەدەس
و پێشبینی كار نەبووە ،هێندەی ئەوەی كە (ئەو -الهو) ێكی
بەربەری بوو ،ئەو (ئەو)ە ئارتۆی لە مرۆڤێكی ئاسایی و پەراویز
كەوتووەوە بەرەو مرۆڤێكی پەتی ئاراستە كرد ،یان وەك لە
بارەی خۆیەوە دەڵێت "جەستەیەكم جیهان تاقی دەكەمەوە و
حەقیقەت ئەتفێنمەوە" ،ئەوە ئارتۆی مرۆڤە دەیەوێت شێڵگیرانە
لەو یاسایانە دەرباز بێت ،كە مرۆڤایەتی بە گرنگیان دەزانێت،
ئارتۆ كاریگەری هیلینیستیەكان و كولتوری یۆنانی كۆنی
بەسەرەوە بووە ،كولتوری یۆنانی ڕەهەندێكی جیاوازی لە
خەیاڵیدا دروست كرد بۆ بەیەكەوە گرێدانی تێڕوانینە ئاینی و
میتافیزیكیەكانی .ئارتۆ لە ساڵی  1896لە مەرسیلیا لە دایك بوو،
وەك سوریالیزمێك ناوی دەركرد ،بەاڵم هیچ گەاڵلەیەكی فیكری
ئەوتۆی نەبوو ،بەردەوام بەدوای مرۆڤی منی بااڵ دەگەڕا ،وەك
ئەوەی الی زەردەشتی (نیتچە) دا هەیە ،مرۆڤی بااڵ بەرامبەر بەو
ئارتۆیەی كە جیهان تاقی دەكاتەوە دەركەوت ،سەرەنجام ئەو
كەسێك بوو لە دایك بووی سەردەمی مرۆڤی لەو جۆرە بوو كە
لە نەخۆشخانە دەروونییەكاندا دەست بەسەر دەكران .ئارتۆ بۆ
نەوەی پاش خۆی هەمیشە جێی سەرسووڕمان بوو ،بووە مایەی
ئەوەی كە هەر كەسەو بۆ خودی خۆی بە دوای ڕاستیدا بگەڕێت
ێ
و بگاتە هۆكاری دڕندە بوونی مرۆڤ كە هەرگیز كۆتایی پ 
نایات .دڵنیاییەكانی ئارتۆ كە دواتر بە شێوازی ئارتۆیی ناسران،
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گەنجینەیەك فكری پەتی ڕووت و كۆدداری بەجێهێشت كە
ێ بخرێن ،هەروەها مەحاڵە لە نێو پشێوی ژیانی
مەحاڵە پشت گو 
ڕۆژانەدا بتوانین دەست نیشانی ئەوە بكەین كە تا چ ڕادەیەك
كاریگەری هەیە بەسەرماندا و تا چ ئاستێكیش خەفەی ئەكەین.
پێموایە ئەو چامانەی ئارتۆ نووسیونی بۆ گوزارشت كردن لە
ئازارەكانی و ووروژاندنی پرسیارگەلێك بوونە ،تێیدا واتای
ملمالنێی بوونەوەری ڕوون كردۆتەوە لە پێناو بێدەنگ بوون
بەرامبەر بە درێژایی ژیان ،نووسینەوەی ئەو هەستێكی بە هێز
و شۆڕشگێڕانە لەخۆ دەگرێت كە دژی شوێنكاتە ،هەرەها تێیاندا
هەست بە ساتی دەربازبوون دەكرێت لە پەراوێزەوە بەرەو
ڕەهایی ،ئارتۆ وەك فكریك ئاشنای سوریالیزم بوو ،ئارەزووی
پەیرەو كردنی ئەكرد ،ساڵی  1925بووە سەرنووسەری سێیەمین
باڵوكراوەی خولی شۆڕشی سوریالیزم ،تێیدا ژمارەیەك بابەتی
تایبەت بە هزری سوریالیزمی بالوكردەوە ،ئەو زیاتر لە شانۆدا
دژی فەنابوون كاری ئەكرد و بە دوای سەكۆیەك دەگەڕا بۆ
ئەنجامدانی كردار .شانۆی خوشویست و ئارەزووی دەكرد بە
شێوازێكی تایبەت بە خۆی بیوروژێنێ ،ئارتۆ سەربووردەیەكی
دەوڵەمەندی بۆ خوێنەر بەجێهیشت ،كۆمەڵێك ووتاری لە
بارەی بلیمەتی شانۆی ئەڵمانیەوە نووسی ،كتێبی (شانۆی نوێی
ئەوروپا) ی بە چاپ گەیاند ،چەند بەرهەمێكی دیكەشی وەك
( برێخت ڕەهایی خراپەكارییەكان) و (شانۆی ئەبسێرد) باڵو
كردەوە ،پێیوابوو شانۆ باشترین شوێنە بۆ پەتیكردنی دەهری
بوون و ئازاری مرۆڤایەتی ئاوێتە كردنی شانۆ و ژیان .بۆیە
شانۆ بەشێكی زۆری ژیانی داگیر كرد ،هەر بەو شێوازەی
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خۆی وابەستەی ژیان بوو ،لە بارەیەوە بابەتی ئەنووسی ،لە
قۆناغەكانی ژیانی هونەریدا چەند ڕۆڵێكی بەرجەستە كردووە،
بەاڵم لە ئاست خواستەكانیدا نەبووە بۆ گوزارشت كردن لە
توڕەبوون و بیركردنەوەكانی ،پەیوەندی ئارتۆ لەگەڵ شانۆدا بە
بینینی نمایشێكی شانۆی تایبەت بە دوورگەی (بالێ) یەكەمین
وەرچەرخانی بەسەردا هات ،چونكە ئەو سەمایە هاوتای
بیركردنەوەی بوو لە بارەی شانۆیەك كەخەونەكانی بێنێتە
دی سەبارەت بە نواندنی ڕووخسارگەری یان شانۆی ڕەنگ و
ڕووناكی و جووڵەی ئەفسوناوی ،بۆ ئەو وەرچەرخانێك بوو
لە شانۆی (لۆڤەر) ەوە بەرەو شانۆی سەمای بالینیزی ،پاشان
بۆ شانۆی كۆمیدی  ،پاشان بنەمای كتێبی (شانۆ و هاوتاكەی)
دانا كە دواتر بووە ژێدەرێكی شانۆیی .ئارتۆ ویستی شانۆ ببێتە
ئەفسونێك و ژێرپێی وەرگر بجوڵێنێت ،تەكانیان پێبدات ،پاشان
توانا پەنهانیەكانیان ببزوێنێت بۆ تێگەیشتن لە جیهانێكی هەست
پێنەكراو ،بە بۆچوونی مارتن ئیسلن ئارتۆ دەیویست شانۆ
ترسی (تاعون) لەسەر وەرگر بڕەوێنێتەوە .لە ڕاستیدا ئەو تەنها
جەستەیەك نەبوو بۆ تاقیكردنەوەی جیهان ،ناكرێت ئەو ڕوحەی
كە لە كۆمەڵەی فراوانی مرۆڤ دابڕاوە لە جەستەی خۆی جیای
بكەینەوە ،ئارتۆ لە نێو ئەو جەستەیەدا ڕۆحێكی هەڵفڕیوی
هەڵگرتبوو ،تا ئاستی پەرت بوون ڕووەو ئاستی نەگەڕانەوە،
لەو شوێنەشدا ئەنجامدانی شیكردنەوە بۆ ئەو جیهانەی كە ئەو
تاقیدەكاتەوە دژوارە .ئارتۆ سەبارەت بە توانستە بینراوەكانی
كێشەی ئەوەی هەبوو كە نەیدەتوانی تێڕوانینەكانی خۆی سەد
دەر سەد بنووسێتەوە ،زۆر جاریش بەرامبەر بەم حاڵەتە
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دەستەوەسان دەمایەوە و دەیووت " داڕشتنەوەی بیرۆكەكانم بە
شێوەیەكی خراپ دووچاری دەسەوەسان بوون و سەرگەردانی
دەبم ،بە هۆی نەهاتنە گۆی زمانمەوە هەست بە بۆشایی و
كەم ئاوەزی دەكەم" ،ئەمە یەكێك بوو لە كێشە گەورەكانی،
هەروەك هزری ئارتۆی خستبووە ژێر زەبری پەرتبوونی خود
لە نێوان ئەوەی وەك وێنە بە هزریدا گوزەری ئەكرد و ئەوەش
كە نەیدەتوانی گوزارشتی لێبكات ،ئەمەش لە ڕادە بەدەر ئارتۆی
دەهری كردبوو ،دانیشی بەوەدا نا كە تەواو ئاگای لە دەهریبوونی
خۆی بووە ،ئەو دەهریبوونەش بە تەنها دژی ئەو بۆرژوازیە
نەبووە كە بایەخ بە كێشە و نەهامەتییەكان نادات ،بەڵكو دژی
سەر لەبەری سیستمە فكریەكە بوو ،دژی تەواوی ئەو دۆخە
كولتورییە بووە كە بۆتە مایەی ئەو جۆرە دەهری بوونە.
"ئەو دەمەی بیرۆكەی خراپم ال دروست بووە ،بڕواناكەم
بیرۆكەی من بێت ،ڕاستەوخۆ هەوڵی ئاشكرا كردنی ئەو
هۆشیاریە ئێكسپایەرە دەدەم كە كار دەكاتە سەر بیرۆكەكانم بۆ
پیسكردنی من" گۆڕانەكانی ئەو توڕەبوونە بەهێزە ..كۆنترۆڵی
ڕۆح و هزری ئارتۆیان كرد ،وایلێهات توڕە بوونەكەی بە
ڕێڕەوێكی درێژەوە بوودا و دژ بە دەسەوەسان بوونی خۆی
لە ناوەوە ئاڕاستەی دەرەوە كرد ،توڕە بوونێك بوو تاڕادەی
هەست كردن بە ئازار .ئەو توڕەبوو دژی تەنگژەی بوون ،دژی
سستی و الوازی جەستە ،ئەو پرسیاری ئەوەی دەكرد ئاخۆ
هۆكاری ئەو خراپەكاریە ڕەهایە لە بێتوانایی ئەو جەستەیە دایە؟
ئارتۆ دەیزانی ئەو توڕە بوونەی لە ناخیدایە لە خۆڕا نییە ،كە
دواتر بە گوێرەی ووتەی خۆی وەك ژەهرێكی مەجازی بۆ
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چارەسەركردنی لە خەوشی نەفامی جیهان لێی دەڕوانی.
ئاخۆ هزرێك لەسەر كاغەز نەنووسرابێتەوە تا چ ئەندازەیەك
بوونی دەبێت؟ ڕەنگە تا ئەندازەی تێگەیشتن بێت لەو هزرە،
بەاڵم الی ئاڕتۆ بە ئەندازەی ڕەوانەكردنی بوو بۆ نەخۆشخانەی
دەروونی ،ئەی ئاخۆ ئارتۆ شێتێكی تەواو بوو؟ بەواتای ئەو
گێلێتیەی كە هاوتای شێت بوونە .واتای شێتبوونی ڕاستەقینە
چییە؟ ئارتۆ ئەم پرسیارەی ئاڕاستەی خۆی دەكرد و
وەاڵمەكەیشی چییەتی ڕەهەندی بلیمەتی شێتی بوو ،شێت ئەو
مرۆڤەیە كە شێتبوونی هەڵبژاردووە و ناپاكی لە بیرۆكەیەكی
حاشا هەڵنەگر دەكات كە لە بارەی شەرەفی مرۆڤایەتیەوەیە،
بۆیە كۆمەڵگا حوكمی لە ناو بردنی بەسەر تەواوی ئەو كەسانەدا
سەپاند كە بۆ پاراستنی بوونی خۆی دژایەتیانی دەكرد.ئارتۆ
سوكایەتی دەكرد بەو شێتییەی كە دەدرانە پاڵ ئەو بلیمەتانەی
كە لە ئاسۆی كۆمەڵگەكانیاندا شوێنیان نەدەبۆوە ،ئارتۆ هەمیشە
دووپاتی دەكردەوە " پزیشكە دەروونییەكان سوورن لەسەر
لەناوبردنی بلیمەتەكان" ئەمەی لەكاتێكدا ووت كە ناوی خرابووە
نێو لیستی نەخۆشەكانی نەخۆشخانەی دەروونییەوە ،ئەو پێی
باشبوو لە نێو نەخۆشخانەدا بمێنێتەوە و ئانارشی كۆمەڵگا
نەبینێت .ئارتۆ كاریگەریەكی زۆر سەیر و ئاڵۆزی لە بارەی
مرۆڤایەتیەوە بە جێهێشت ،ئەو كاتەی دەگەیشتە ئەوپەڕی
دۆخەكانی خۆی ،یا ئەو دەمەی لە بارەی تێپەڕ بوون بەسەر
ڕووی تیژی ڕاستەقینەدا دەیویست گوتاری خۆی پێشكەش
بكات .پێی وابوو بیرۆكەی بوونی ئەو هەڵگری تەواوی هەڵەكانی
جیهانە ،ئەمەش دووچاری ئێش و ئازارێكی زۆری كرد،
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بڕوای وابوو ژیری و دانایی لە ئازارچەشتن لە تخوبە دوورە
دەستەكانیدایە " من تێدەفكرم ...بلیمەتی چییە؟"  ،ئارتۆ كاتێك
منداڵ بوو (ناناكۆی) یان پێدەووت واتا (نازدار) بەاڵم خۆی ئەوە
ڕەت دەكاتەوە كە منداڵێكی نازدار بووبێت ،پێیوابوو ئەو (ناناكۆ)
یەی كە نەیتوای لە ساویلكەیی هۆشیاری مرۆڤ دەربازی بێت،
نیشانەی شێتبوونێكی تەواوی پێی بە خشیووە( ،نیتچە) دەڵێت
"با ئاگاداربین لەوەی كە پێمانوابێت جیهان بوونەوەرێكی زیندوو
بێت و پێویستە بە چ ئاڕاستەیەكدا گەشە بكات" هەر بۆیە ئاڕتۆی
بە شێت لە قەڵم دەدا.
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لە ئاڕتۆ وە بۆ بیكاسۆ
ئەو نامانەی كە وەاڵم نەدراونەتەوە
دوای دەرچوونی لە نەخۆشخانەی دەروونی،ئارتۆ دیوانی
(ئارتۆ لمۆمۆی) نووسی و لە سەرەتادا بۆ لە چاپدان و باڵو
كردنەوەی چەندین ئاستەنگی هاتە پێش ،وەك ڕەت كردنەوەی
دیوانەكەی لەالیەن (كلۆد گالیمار) ەوە كە لە نامەیەكیدا لە 29
ی ئۆكتۆبەری ساڵی  1946ڕاشكاوانە لەچاپدانی دیوانەكەی
ڕەتكردۆتەوە ،بەاڵم دواتر ئارتۆ لە ڕێگەی (بیرلویب) ەوە لەگەڵ
خاوەنی چاپخانەیەكی دیكەدا ئاشنایەتی پەیدا دەكات ،ئەویش (بیر
بۆرداس) بوو ،بۆرداس بۆ لە چاپدانی كتێبەكە ڕەزامەندی خۆی
دەربڕی ،بەاڵم بەو مەرجەی كە ژمارەیەك تابلۆی بیكاسۆ لە
دووتوێی دیوانەكەدا باڵوبكرێنەوە ،بۆ ئەو مەبەستە ئارتۆ چەند
نامەیەكی بۆ بیكاسۆ نارد ،بەاڵم نامەكان بێوەاڵم بوون تەنانەت
ئارتۆ لە ماڵەكەی بیكاسۆدا كە دەكەوێتە سەر شەقامی(كرۆند
ئۆگەستین) هیچ پێشوازییەكی لێنەكرا ،بۆیە بڕیاریدا تابلۆكانی
تایبەت بە بە دیوانەكەی خۆی بیانكێشێت .ئەم سێ نامەیەی كە
لێرەدا باڵوكراونەتەوە بەشێكن لە ئەرشیفی مۆزەخانەی بیكاسۆ
لە پاریس.
ئازیزم بابلۆ بیكاسۆ
دوای گەڕانەوەم بۆ پاریس پێنج چامەم نووسی ،لە پێناویاندا
ئازارم چەشتووە ،ڕۆژنامەی (الری) ڕەزامەندی لەسەر
باڵوكرنەوەی دوو لەو چامانە دەربڕیبوو ،بەاڵم ئێستا دەزگای
ڕۆژنامەكە لەكار كەوتووە ،چامەكانی دیكەش لەالیەن گۆڤار و
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ڕۆژنامەكانەوە ڕەتكراونەتەوە ،هاوكات خاوەنی چاپخانەیەكم
دۆزیوەتەوە ناوی (بیر بۆرداس) ە ئەو ڕازییە بە باڵوكردنەوەیان
مەبەستم باڵوكردنەوەی هەر پێنچ چامەكەیە لە شێوەی
نامیلكەیەكدا ،بۆیە خوازیارم گەر ئارەزووت لێی بێت بە پێنچ
یا شەش تابلۆ لە جۆری لۆتۆگراف یاخود كێشراو بە ئاوی
زیو چامەكانم بڕازێنیتەوە ،ئەمەش كارێكی زۆری دەوێت ،بەاڵم
من چامەكانت بۆ دەنێرم ،تۆ بابلۆ بیكاسۆ بۆ ئەوەی دوای
خوێندنەوەیان بەلكو ویستت لە بارەیانەوە شتێك بڵێیت و
دڵنیاش بیت لەوەی كە هەستم چۆنە بەرامبەر بە ئێوە.
ئاڕتۆ
هاوڕێی ئازیزم
پێنج چامەكەم گەیاندە ماڵەكەت بە ئامێری چاپكردن نووسراون،
(بیر لویب) پێیووتی كە (بیر بۆرداس) ئارەزووی دەكرد
كە دیوانەكە بە تیراژی ( )300دانە لەسەر كاغەزی باش و
ێ
گرانبەها باڵو باڵوبكاتەوە ،هەروەها ( )1000دانەی دیكەی ل 
باڵوبكاتەوە ،بەاڵم لەسەر كاغەزێكی سادە و هەرزان ،لەسەر
داوای من بوو بۆ ئەوەی كە خوێندكاران و گەنجان شاعیرانی
كەم دەرامەتیش بتوانن بیخوێننەوە ،نەك بە تەنها بكەوێتە
دەست كاهینەكان و دەوڵەمەندەكانی هەردوو ئەمریكای باكوور
و باشوور كە دەستیان گرتووە بەسەر بازاری ڕەشدا ،هەروەها
ئەوانەی كە هەزار ساڵە جەنگیان نەبینیووە كە الیان نێر بەرامبەر
ێ سەركەوتنی بەدەستهێناوە و هتد ....ئەمە بۆ ئەوەی بڵێم
بە م 
ئەم چامانە بەالی منەوە بانگەوازێكن بۆ ئەوەی كە ئەمرۆ بە
هۆی نەبوونی دەستەواژەیەكی باشترەوە پێی دەڵێن هۆشیاری،
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لەوەتای خراپەكاری بااڵدەستە ئەو هۆشیارییە لە كوێدایە =
ئاخۆ جگە لە چەند پاژێكی جەستە ،چ شتێكی نێو هۆشیاری
مرۆڤایەتی بەدكاری نەكردووە؟ ئەوەی من ئەنجامم داوە
كارێكی هونەری نییە كە تەنها بۆ ئارەزوومەندان بێت هەروەها
ێ بابلۆ بیكاسۆ وەك من ئارەزووی ئەوەی هەبێت
پێم وایە دەش 
لە ستایلێكدا گوزارشت لە دەربڕینەكانی بكات.
نیوەڕۆی چوارشەممە دێم بۆ ئەوەی بتبینم .ئیدی مەگەر خۆت
ئارەزووت لێی نەبێت.
لەگەڵ رێز و ساڵومدا.
ئەنتۆان ئاڕتۆ
 23شەقای ئەلمیری
ئیڤەری  -سورسین.

بۆ بابلۆ بیكاسۆ
من كەسێكی سەرەتایی نیم تا بەدوای تابلۆی وێنەكێشێكی
مەزندا بگەڕێم بۆئەوەی سەرەتای هەنگاوەكانم دەست پێبكەم،
پێشتر من بەسەر چەندین بابەتدا ئارەقەم ڕشتووە كە تەواویان
ناگەنە ئاست فلتەری ئەو نەهامەتیەی كە لێوەی هاتووم ،بەاڵم
بۆ خودی خۆیان كەم نین و پێویستیان بە یارمەتی و چاودێری
هیچ كەسی تر نیە بۆ بەردەوام بوون لە گرتنەبەری ڕێگەی
خۆیان ،دوای دەرچوونم لە پاسێر (معزل) ی (رۆدز) لە كۆی
تەواوی نووسینەكانم پینچ چامەم هەڵبژارد ،خاوەنی چاپخانەیەكم
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دۆزییەوە ئارەزووی دەكرد لەگەڵ شەش تابلۆی زیوینی تۆدا
باڵوبكرێنەوە ،گەر پێشتر بە دەستی من بووایە بەو جۆرە بیرم
نەدەكردەوە ،من دەتوانم وێنەی خۆم بكێشم و تێكستەكانیشم
بە وێنەی نیمچە زیندوو بڕازێنمەوە ،هەر لەبەر ئەوەی كە من لە
(رودز) دەستم لە داهێنان (فبركە)ی جەستەی زیندوو هەڵناگرت،
بەرێوەبەرایەتی پۆلیسی نەخۆشخانە دەروونییەكانی فەرەنساش
دەستیان لە ئازاردانم هەڵنەگرت ،تەمەنم پەنجا ساڵە ،دانیشتووی
(ئیڤەری) م پێج ساڵی تەمەنم لە گرتووخانەدا بردەسەر ،ئەمە
سەرباری 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 درووست لە (ڕۆدز) لە كارەبا دەدرام ،نزیكەی پەنجا
جار لە هۆش خۆم چووم ،پشتیشم دووجار بە چەقۆ پێكراوە،
هەروەهاشوینەواری ئەو كوتەكە ئاسنینەی پێوە ماوە كە لە
ساڵی  1937لە شاری دبلن لێیاندام و بڕبڕەی پشتیان دوو لەت
ێ بڵێم لەم بارودۆخەدا پەلكێشكردنی جەستەی
كردم ،دەمەو 
خۆم ئاسان نییە ،نیشانەی دۆستایەتیش نییە ،كە پێنچ جار لە
ئیڤەرییەوە بۆ شەقامی كرۆند ئۆگەستین جەستەم پەلكێش بكرێت
لە پێناو هیچدا .ئاساییە ئەگەر شیعرەكانم مایەی ڕەزامەندیتان
نەبێت و پێم بڵێی تۆ بۆ ئەو كارە ناشێی و یارمەتیم بدەی ،بەاڵم
ێ
النی كەم دەبووایە بت ووتایە و شەرەفی وەاڵم دانەوەت پ 
ببەخشیمایە ،ئیدی وەاڵمەكەت هەرچی چۆنێك دەبوو ئاساییە.
بابلۆ بیكاسۆ كاتژمێر مەترسیدارە
كتێبەكان ،نووسینەكان ،تابلۆكان ،هونەر هیچ شتێك نین ،مرۆڤ،
حوكم لەسەر ژیانی دەدرێت نەك كارەكانی ،دەی ئەو كارە چییە
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گەر هاوار و قیژەی ژیانی مرۆڤەكە نەبێت ،كارو بەرهەمی من
كاری پیاوێكی ئەشكەنجە دراوە ،بەاڵم بێگەردە ،من تەنها ئەژیم،
پێم وایە ئەوەی ڕێگەی وەاڵمدانەوەی لێگرتووی لە هەموو شتێك
زیاتر ئەو شەیتانەیە كە لەم تەمەنەتدایە ،كۆت و ملكەچی نازانم
چ كار و دوودلییەكی كردووی ،چ كۆیلە بوونێكی مرۆڤایەتییە
هەستی ڕق و كینە كە كۆنترۆلی هەموو شتێك دەكات شێوازی
جۆراوجۆری هەیە بۆ كۆنترۆڵكردنی ئەو كەسانەی كە بۆ ساتێك
پێیان وابوو ئارەزووی دەربازبوون دەكەن لە سروشتی ئاژەڵی
بەخششی خۆشەویستی زۆرپەڕ (شهوانی) یەكێكە لەو شێوازانە
و زیاتر بەڵێن ئەدات ،نەك جێبەجێكردن .خواوەند گەڕانەوەی لە
ئیگۆ وە بەسەر چۆڵەمە (ترقوە)ی ڕەگەزێكی پوكەوە هاتووەتە
ئاراوە ،بۆیە ناوی خۆی نا ڕۆح نەك جەستە ،ئەمەش جێی
بایەخی هەندێك لەو كەسانە نییە كە پێشتر پێیانوابوو بۆ دژایەتی
كردنی خراپەكاری خوڵقاوون ،بەاڵم دواتر چوونە سەر فێڵ و
فریوەكانی الیەنی بێناوونیشان.
وەرگێڕانی :شانۆكار

75

76

ئاڕتۆ و توندو تیژیی
سیروان بێالنە
ئەگەر بمانەوێت باس لە شانۆ بكەین دەبێت باس لە ئاڕتۆ بكەین،
ئەگەر باسی ئەویشمان كرد ،دەبێت هەڵوەستە بكەین لەسەر
چەمكی توندو تیژی كە كاریگەری هەبووە بەسەر كۆمەڵێك
شانۆكاری ناوداری جیهانیەوە وەك (ژان لۆی بارۆ ،پیتەر بروك،
جۆدیت مالینا ،جۆلیان بیك) ئاڕتۆ ئەندامێكی دیاری شانۆی
پێشڕەوی فەڕەنسی بوو لەنێوان هەردوو جەنگی جیهانی یەكەم
و دووەمدا هەر لەسەرەتاوە شانۆی سرووشتی و ڕیالیزمی
ڕەتكردەوە ،ئەو هەستی دەكرد كە خەڵكی تەنها لە خەوندا
بەڕوونی خۆیان دەبینن ،هەربۆیە خەون الیەنێكی گرنگی درامای
ئاڕتۆیە و لەڕێگای شێوازی خەونەوە (جنۆكە و بووكەڵەی)
بەكاردەهێنا بۆ درووستكردنی سەرسووڕمان الی وەرگر ،ئەو
بلیمەتە ژیانی پڕبوو لەنەهامەتی و داهێنان ،پاش ئەوەی چەندین
ساڵ لەنەخۆشخانەی عەقڵی دەمێنێتەوە دەردەچێت و دەگاتە
لووتكەی داهێنان ،ئەوەتا (ئادامۆف) لەساڵی  1947دا دەڵێت ئاڕتۆ
ێ ئاڕتۆ یەكێكە لە دیارترین
مەزنترین شاعیرە كە لەژیاندایە ..بەڵ 
ڕابەرەكانی بزووتنەوەی شانۆی هاوچەرخ كەدوای گەڕانێكی
بەردەوام بەدوای نهێنیەكانی ژیاندا بڕیاری یاخی بوون دەدات و
دژبە شتە باوەكانی ژیان دەوەستێتەوە و بەدوای ئەلتەرناتیڤدا
دەگەڕێت و بەردەوام دەبێت تاوەكو كاریگەری كارەكتەری (ئۆپۆ
پاشا) ی جاری ڕەنگدانەوەی دەبێت لە ژیانی هونەری ئاڕتۆدا
و دەگاتە ئەو قەناعەتەی كە سەرەتاكانی درووست بوونی شانۆ
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وێنە پیرۆزەكانی شانۆی لەخۆ گرتبوو ،بەاڵم لەگەڵ ڕۆژگاردا
ئەو شانۆیە پیرۆزی و جوانی خۆی لەدەست دەدات ،كاتێك
تووشی پەتای كۆمەڵگای شارستانی دەبێت ،ئاڕتۆ لێرەدا یاخی
نابێت لەدەرهێنانی شانۆیی بەتەنها ،بەڵكو لە بابەتی شانۆیش،
داوا دەكات كە دراما بگەڕێندرێتەوە بۆ سەرەتاكانی ،چونكە لەو
دەمە شانۆ گوزارشتی لە بارودۆخی مرۆڤ دەكرد و سرووتە
درامیەكان پڕۆسەیەك بوون كە مرۆڤ لە ڕێگایەوە لەسەربەرزی
و ئازادی دڵنیا دەبۆوە ،هەربۆیە بۆمان دەردەكەوێت كە شانۆی
توند و تیژیی ئەو شانۆییە كە بارودۆخی مرۆڤ پێچەوانە
دەكاتەوە لە ئاوێنەكەی و وێنەیەكی ڕاستگۆی ئاراستە دەكات،
لەوكاتەدا كە تێگەیشتنێكی هەڵە درووست دەبێت لە ناساندنی
شانۆی توند تیژیی ،ئاڕتۆ دەڵێیت من مەبەستم لە توندو تیژیی
قەت نەبووە كە لەژیاندا بەكار دەهێنرێت وەكو (سادیەت) ،بەڵكو
توندو تیژیی الی من پەیوەندی هەیە بە ئازار و هاوارەكانی
سەرجەم مرۆڤایەتیەوە پاشان لە كاركردنیدا پشتی دەبەست بە
(مۆسیقا ،سەما ،هونەری شێوەكاری ،نواندنی بێدەنگ ،ڕوناكی) بە
تێكەڵ كردنی ئەو پێكهاتەیە بە شێوەیەكی ڕێكوپێك (شاعیریەتی
شوێن) ی درووست دەكرد ،بەو شێوەیە كۆنتڕۆڵی (شاعیریەتی
ڕووداو) ی دەكرد ،چونكە ئەگەر شانۆ دەیەوێت پەیوەندی
فیكر لەڕیگەی قسەكردنەوە بێت ئەوە خوێندنەوەی دەقەكە
ڕێگاكەمان بۆ كورتتر دەكاتەوە ،بۆیە ووشە هەمیشە شكست
دێنێت لەهەوڵدانی بۆ دۆزینەوەی ئەو دنیا نەبینراوەی ئاڕتۆ،
لەالیەكی ترەوە هۆڵە تەقلیدیەكان جێگای دڵخۆشی نین بۆ ئاڕتۆ
و كاركردنی تێدا ڕەتدەكاتەوە ،داوای گۆڕینی شوێنی نمایش
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دەكات تاوەكو بینەر ئاگادار و بەشێك بێت لە ڕووداوەكان ،داوا
دەكات بینەر لەناوەڕاستی شانۆدا جێگیر بكرێت ،لەگەڵ هەموو
ێ بكات ،هەتا
هەوڵەكانیدا نەیتوانی تیۆرەكەی خۆی جێبەج 
لەسااڵنی  1929 1927-لەگەڵ (روجیە فیترال) پێكەوە بوون
بە بەڕێوەبەرانی شانۆی (ئەلفرید جاری) و كۆمەڵێك ئەزموونی
نمایش كرد ،وەكو شانۆیی (خەون) ی سترێندبێرگ و دیمەنی
سێیەمی شانۆیی (كلۆدیل) هەروەها ئامادەكردنی دەقێك كە
لەچەند دەقێكی (شیلی و ستندال) بوون ،لەكۆتایدا پاش ئەوەی
چەند بنەمایەكمان لە شانۆی توندو تیژیی زانی ،دەبێت كار
لەو شانۆیە بكەین؟ ئایا تاوەكو ئێستا شانۆكارانی كوردستان
تاچەند توانیویانە سەركەوتوو بن لە شانۆی توندو تیژیی؟
پێویستمان بەچی دەبێت بۆ ئەوەی سەركەوتوو بین لەو جۆرە
قوڕسە لەجۆرەكانی شانۆ تاوەكو كلیلی دەرگای ئەو دونیا پڕ لە
نهێنیانەی ئاڕتۆ بدۆزینەوە و زیاتر ئاشنا بین بە ئاڕتۆ؟
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تێڕوانینی ئارتۆ بۆ شانۆ
فریاد ئەحمەد
ێ "ئەو نمایشەی پڕۆسەی دەرهێنان دەكاتە پاشكۆی
ئارتۆ دەڵ 
دەق ،،لە ئەرك و ڕەسەنێتی كارەكە دەردەچێت" مەبەستی ئارتۆ
ێ
ئەوەیە كە دەق بە چاوێكی سووك تەماشا بكرێت و گرنگی پ 
ێ گۆڕان لە جل و بەرگ
نەدرێت ،ئەو دەرهێنەرانەی كە دەق بەب 
و ئێكسوار و دیكۆر و هتد ،دەگوازنەوە بۆ سەر تەختەی شانۆ،
ئارتۆ ناوی دەرهێنەریان لێ نانێت ،چونكە ئەندێشە و خەیاڵ
و دیدگای دەرهێنەر نا ئامادەیە ،كەسێكیش كە بەو پڕۆسەیە
ێ
ێ پێی بووتر 
هەڵدەستێت بەتاڵ بێت لە ئەندێشە و خەیاڵ ،ناكر 
دەرهێنەر ،لە تێڕوانینی ئارتۆ وە بۆ شانۆ ،دەق هیچ پیرۆزیەكی
نیە ،چونكە هەر دەقێك بۆ سەردەم و كات و شوێنێك نووسراوە،
دەقێك كە  500ساڵ پێش ئێستا نووسراوە ،داخۆ لە ئان و
ساتێكی ئێستاییدا چ گرنگیەكی هەیە جگە لە مێژوو ،ئەی ئەو
دەقانەی كۆن بوون و بۆ سەردەمانێك نووسراون چۆن لە
ساتەوەختی ئێستادا كاریگەر دەبن؟ ئەو دەقانەی تۆز و غوباری
رۆژگاریان لەسەر نیشتووە ،چۆن جارێكیتر ئەفسانە و هێزە
ناوەكیەكەی زیندوو دەكرێتەوە و بەگەڕ دەخرێتەوە؟
ئارتۆ زۆر بە هێمنی وەاڵمی ئەو پرسیارانەمان دەداتەوە و
ێ "پێویست بە پەرستن و السایكردنەوەی شاكار و ئەفسانە
دەڵ 
مێژوویەكان ناكات ،پێویستە شانۆ تازەیی خۆی بپارێزێت لە
ێ دەق لەڕووی فۆڕم و
ناوەڕۆك و فۆڕمدا" ئارتۆ پێی وایە دەب 
ناوەڕۆكیشدا تازە بكرێتەوە و بە ئێستا بكرێت ،بە گڕخستنەوەی
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دەق واتە فەرامۆشكردنی پیرۆزی دەقەكە و ڕزگاركردنی لە
فەوتان و لەناوچوون ،دەقی زیندوو خاوەنی هێزێكی ناوەكیە و
نهێنیەكی گەورە لەپشتی زمانی ئاخاوتنەوە ئامادەیە و پەنهانە،
كاری دەرهێنەر دۆزینەوەی ئەو نهێنییە و داڕشتنەوەیەتی لە
پانتاییەكی جودادا ،بەاڵم زۆرجار دەرهێنەری بێئاگا تووشی
هەڵەی زۆر گەورە دەبێت لە فەرامۆشكردنی پیرۆزی دەق ،بۆ
دەرهێنەرێك كە خاوەنی ئەزموون و مەعریفەیەكی شانۆیی
نەبێت ،لە دواجاردا كارێكی نازانستی و نا تەندرووستمان
ێ تازەگەری،
ێ دەن 
پێشكەش دەكات ،لە كۆتایشدا ناوی ل 
نمایشێك كە لە هۆشمەندی و زانست و مەعریفەوە سەرچاوەی
نەگرتبێت ،ئەوە مەبەستی ئارتۆ نیە ،ئەوە ئارتۆ نیە پێمان
دەڵێت ،دەقێك پارچە پارچە بكە و هەموو بنەمایەكی درامی تیا
فەرامۆش بكە ،ئەوە مێشكی بەتاڵی ئەو دەرهێنەرە گەوجانەیە
ێ بایەخی
كە توانای خوێندنەوەی تێگەیشتنی دەقەكەیان نیە ،ب 
ێ دەرهێنەری
دەق الی ئارتۆ مەفهومێكی هەیە و الی هەند 
ێ ئەوەمان بیر بچێت كە
كاڵفامیش مەفهومێكیترە ،لەكۆتایدا ناب 
ئارتۆ لەسەر دەقە گەورە و جیهانیەكان كاری كردووە ،بەاڵم
ێ بایەخ تەماشایانی كردووە ،داماڵینی دەق لە پیرۆزی بەو
بەب 
چەمكەی ئارتۆ باسی دەكات نەك بە میزاجی دەرهێنەر.
ێ و ئەفسانە كۆنەكان بە
ێ شانۆ ئەمرۆیی و هاوچەرخ ب 
دەب 
ێ ئەوەمان بیر
شێوەیەكی ئەمڕۆیی زیندوو بكاتەوە ،بەاڵم ناب 
چێت كە ئەم ئێستاندنە و ئێراندنە هەمان ڕووخسارە دیارەكانی
ژیانی ڕۆژانە نیە ،كە بەشێك لە دەرهێنەرەكانی ئێمە تێی
گەیشتوون و ڕووداوێكی سەرجادە یان كارەساتی هەڵەبجە و
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ێ دەسكاری دەگوازنەوە بۆ سەر تەختەی
ئەنفال وەك خۆی بەب 
شانۆ ،كاتێكیش لێیان دەپرسی هیچ سیمایەكی ئیستاتیكی و
سیمیۆلۆژی و هیچ ئەفراندنێك لە نمایشەكەتدا نەبوو ،چۆن ناوت
لێناوە شانۆ؟ لەوەاڵمدا پێت دەڵێت ،ئێمەی كورد ڕۆژگارێكی
ێ باسی ڕووداوە
زۆر تاڵمان بینی ژیانێكی زۆر ڕەش ژیان ،دەب 
مێژوویەكانی خۆمان بكەین و ڕووداوەكانی بۆ ئەمڕۆ و بە جیلی
تازە بناسێنین.
بە باوەڕی ئارتۆ "شانۆ نە قوتابخانەیەكە بۆ فێركاری و نە
وتارێكە بۆ گێڕانەوەی مێژوو" گواستنەوەی واقع وەك واقع
بۆسەر شانۆ ،هیچ هونەرێكی تیا نیە ،تێگەیشتنی ئارتۆ بۆ چەمكی
ئێستاندن و ئێراندن مانای گواستنەوەی واقیع نیە وەك خۆی،
بەڵكو مەبەستیەتی شانۆ جیاوازتر لەو ڕووخسارە ئاساییانەی
ژیان كار بكات و دەسبەرداری بابەتە پەسند كراوەكانی ژیانی
مرۆڤ بێت ،چونكە ئەو بابەتانە (واتە گێڕانەوەی ڕووداوەكان) لە
شانۆدا گرنگیان نیە و زوو كۆن دەبن ،ئارتۆ كە باس لە چەمكی
ێ دەرهێنەر سەرجەم
ئێستاندن و ئێراندن دەكات ،پێی وایە دەب 
هێماكانی نێو ئەفسانە و ڕووداوە مێژوویەكان لە پانتایی كات
و شوێن و كەشی نمایشدا زیندوو بكاتەوە ،واتە گەڕان و
بنیاتنانەوەی ڕووداوەكان و تەرجەمەكردنی وێنە نهێنەیەكان
و گوزارشتكردن لە ژیان بەزمانێكی جیهانی و شمولیتر ،كە
زمانی شانۆیە و دەرهێنانی وێنەكانی ژیان و پێشكەش كردنیانە
بەشێوەیەكیتر ،جودا لە ژیانی ڕۆژانە.
كاری ئێستاندن و ئێراندن بە ئێستە كردن و بە ئێرەكردنی
دەقە ،بۆ ئەوەی جارێكیتر ئەو ڕۆح و ناوەخن و ناوەڕۆكە
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بدۆزرێتەوە كە ئەو شاكارە هونەرییانەی پێك هێناوە ،وە
لەڕێگەی ئەكتەری هاوچەرخەوە بگوێزرێتەوە بۆ بینەری
هاوچەرخ ،ئەگەر نمونەیەك لەسەر هاملێتی شكسپیر بێنینەوە،
كە باس لە پادشایەكی دانیماركی دەكات ،دەرهێنەرێكی عیراقی
بەناوی سامی عبدالحمید لە حەفتاكانی سەدەی ڕابردوو هاملێتی
كرد بە (هاملێتی عەرەبی) دەرهێنەرێكی یابانی بەناوی (نینا گاوا)
كردی بە (هاملێتی یابانی) لە مانگی حوزەیرانی  2007یش نیهاد
جامی دەرهێنەری تیپی شانۆی ئەزمونگەری كەركوك هاملێتیان
كرد بە (هاملێتی كەركوك) كە هەر كەسێك لەمانە هاملێتیان
داماڵیبوو لە هاملێتی دانیماركی و بۆ ڕۆژگاری خۆیان سوودیان
ێ وەرگرتبوو ،لە دیدگای ئارتۆ وە ئێستاندن و ئێراندن بە
ل
مانای ڕوو بەڕووكردنەوەی بینەر لەتەك بابەتە گرنگەكان ،ئەمە
پرۆسەی ئێستاندن و ئێراندن لە شانۆكەی ئارتۆدا.
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لەژێر تێڕوانینی ئەزموونی شانۆیی الی ئەنتوان ئاڕتۆ
كۆسرەت عەبدولرەحمان

()1
ێ مەسەلەی گرنگ كەوا ئارتۆ
خوێندنەوەیەكی ووردی هەند 
جودا دەكاتەوە لەگەڵ هەموو ئەو تەیارو ڕەوتە شانۆییانەی
ێ مەسەلەی گرنگ
دی ،بۆ قسەكردن وڕاوەستانیش لەسەر هەند 
لەالی ئاڕتۆ پێویستە هەندێ چەمك بخەینە بەردەست.
لێرەدا سنوری زمان لەالی ئاڕتۆ یان لە شانۆی توندوتیژییدا
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مەسەلەیەكی باسەكەمانە ،هەروەها قسەكردن لەسەر تەكنیك
وجیاوازی تەكنیك لەالی ئاڕتۆ ودواتر لەشانۆی توندوتیژیی
مەسەلەیەكی دیكەی باسەكەمانە ،تەوەری سێیەم كە باس لەهۆڵی
شانۆو قەدیس بوون وقەدیس نەبوون لەهۆڵ وچوونە دەرەوەی
هۆڵی شانۆ ،نمایش كردنی شانۆیەكانمان لەدەرەوەی هۆڵ،
مەسەلەیەكیتر چی ئامانجێك لەپشتی ئەوەیە لەهۆڵی شانۆ بێینە
دەرەوە ،دوا تەوەر باسكردنە لەسەر مۆسیقاو گەڕان بەدوای
ئامێری تازەو گەڕانەوە بۆ ئامێرە كۆنەكان لەشانۆییەكانی
ئاڕتۆدا و شانۆی توندوتیژییدا.
()2
ئەگەر زمان بەتەنها بیتوانیایە لەگەیاندنی هەستی ماددی فعلی
سەلماندنی بێت ،ئەوە ئازارەكانی ناوەوەی ئاڕتۆ لەشانۆی
توندوتیژیی بۆ خەڵكانی دیی پێنەگەیشتن ،لەوانەیە وەك ئەم
هێرش بردنە بەسەر هەستی ئەو خەڵكانەی شانۆ پاڵنەرێك بێت
ێ موباالتیاندا ،هەروەها
بۆ ئاگاداری وهۆشیاركردنەوەیان لەب 
ێ
لەمیانی خنكانیاندا كە وەك ئازارو ژان وان وهەستیان پ 
دەكرێت ،لەوانەیە زهنی نقومبوویان بكاتەوە پاشان گیانیشیان
بلەرزێ.
ئاڕتۆ لەمیانی هەوەسی پێشبینەكانی وای لێكرد ڕۆحە
بریندارەكەی بەسەربەستیەوە ڕێگا بدات كە بگاتە ئەوەی
سریالیەكان ئامانجیان بوو ،ئەوەش گەڕان وپشكنینە لەبواری
ێ بەرەو قوڵترین چینەكانی
نووسینی سەرپێی كە ڕێگای نو 
هزرو تاریكترین شوێن دەگرێتە بەر ،لەهەمان كاتدا دەست
ێ بەسەر جولەی ئەم هزرە كە لە قواڵییەكانی نەستەوە بۆ
دەگر 
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ڕوناكی هەستەوە هەڵدەقوڵێت ئەمەشیان پەیوەستە بە شیعرەوە.
()3
تەكنیك لەالی ئاڕتۆ چیە؟ مەسەلەكە لەوەدایە كە شانۆ بەمانای
ێ ببەخشرێت ،شتێكی دیاری كراوو
تەواوی وشەكە دەورێكی پ 
ێ دەبەخشرێت ،لەشانۆییەكانی ئاڕتۆدا تەكنیك
چەسپاوی پ 
هەروەك سووڕانەوەی خوێن لەدەمارەكاندا یاخود پەرەسەندنی
ڕووكەشی فەوزای وێنەكانی خەونە لە مێشكدا ،ئەمەش بەهۆی
جلەوگیری كردنی كاریگەرو بەكارخستنێكی ڕاستەقینەی بە
ێ بە شانۆ ،واتە
ئاگایی بوونەوە دەبێت ،شانۆ لەتوانایدا نیە بب 
ناتوانێت هۆیەكانی بەوەهم كردنی ڕاستەقینە ببێنێتە كایەوە،
تەنها بەوە نەبێت توێژەرە ڕاستەقینەكانی خەون بۆ بینەر
پێشكەش بكات.
ئەو ساتەی ئارەزووی لەهەڵسان بەتاوان وگەرەالوژەی چێژراوی
ودڕندەیی و خەیاڵ هەستی یۆتۆپی بە شتەكان ببەخشرێت
ێ بەی
ولەئاستی ناخیدا دەتەقنەوە كە خەیاڵ و پێشنیازەكەی ناب 
واتایەكیتر ،پێویست بوو ئاڕتۆ چاوێك نەك بەهەموو دیاردەكانی
جیهانی دەرەكی و بابەتی و وەسفیدا بخشاندبا ،بەڵكو دەبوو
ئاڕتۆ چاو بەجیهانی ناخیشدا بخشاندبا ،واتە ڕوانین لە مرۆڤ
بەشێوەیەكی میتافیزیك تەنها بەم ڕێگەیە لەشانۆكەیدا دەتوانین
دەربارەی مافەكانی خەیاڵ بدوێین نە گاڵتەو گەپ ونەشیعر
نە خەیاڵ مانایەكیان دەبێت لەم بارەشەوە ،دەبێت نزیك
بوونەوەی ئەم زمانەی شانۆ لەو پێدراوانەی كە لەتواناییاندایە
هێزیان بەشێوەیەكی شاعیری بخەنە دوو توێیەوە وەكو "ئەو
زمانە ڕاستەقینەیەو نەوەك تەقدیریە" بەهۆی موگناتیسیەتی
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دەمارەكانی هەستی مرۆڤەوەو بەكارهێنانیان ،ئەوەش بەمەبەستی
بەرجەستە كردنێكی واقعیانەو تێپەڕكردنی قسەكردن لە سنوورە
ئاساییەكانی هونەر.
()4
ێ دەستبەرداری شانۆی هۆڵ بین
لەشانۆی توندوتیژیدا دەب 
ێ
لەبڕی ئەوانە تاقە شوێنێكی دیاری كراو وەردەگرین كەب 
ێ دیوار بێت و ببێتە شوێنی ڕووداوەكان ،بەمەش
بەربەست وب 
پەیوەندیەكی ڕاستەوخۆ لەنێوان ئەكتەرو بینەر و پێشكەش كردندا
درووست دەبێت ،چونكە بینەر دەكەوێتە ناوەندی ڕووداوەكان،
ێ
ڕووداوەكان دەوروپشتی دەتەنن ،بەمەش بینەر ئابلوقە دەدر 
ولەالیەنی ڕووداوەكانەوە ئەم ئابلوقەدانەش لەشێوە گۆڕینی
هەلوێستەوە دێتە دی ،بەم جۆرە هۆڵی پێشكەش كردنی ئێستا
چی دەبێت و دەچینە هەندێك شوێنی عەمبارەو یان هەندێك
ژووری گیاندارەوە ،دەست بە بنیادنانەوە دەكەین ،بەپێی ئەو
كارە ئەندازییاریانەی كە بەكار دەهێنران بۆ درووست كردنی
هەندێك كەنێسەو هەندێك شوێنی پیرۆز ..هەندێك پەرستگا
كە تێیدا لەناو بیناسازیەكەی ئەویش چاومان بە ئاستی جوداو
بەرزو نزمی دەكەوێت ،بەچوار دیوار دەوری دەگیرێ ،بینەریش
ێ وتوانایی ئەوەی
لەم شوێنەدا لەسەر كورسی جێگیر دادەنیش 
دەبێت بڕوانێتە پێشكەش كردنی شانۆ ،بزربوونی شانۆ بەمانای
ئاستی ووشەكە یارمەتی ئەوە دەدات ،ڕووداوەكان هەر چوار
كونجی شانۆ بگرنەوە ،هەروەكو چۆن شوێنی دیاریكراو بۆ
ئەكتەرو كاری شانۆیی تەرخان دەكرێت لەهەر چوار دەوری
شانۆدا ،دیمەنەكانیش لەبەردەم دیواری سپی كراو دەورەكان
دەبینرێن.
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()5
ئامێر وەكو بەشێك لە دیكۆر بەكار دەهێنرێت ،وێرای ئەمەش
پێداویستی بوون بۆ كاریگەری كردنە سەری ،ئەوەش گەڕانە
بەدوای خاسیەتە دەنگیە تازەكانەوە ،بەدوای لەرەو سەدای ئەم
دەنگانەوە كە بەشێوەیەكی ڕەها نەناسراون ،ئەو خاسیەتانەی
لەئامێری مۆسیقاكەدا نیە ،ئەوەش پێویست بە بەكارهێنانی
ێ
ئامێری كۆن وبیركراو دەكات ،یاخود داهێنانی ئامێری نو 
هەروەها ناچاری ئەوەمان دەكات لەدەرەوەی مۆسیقادا بەدوای
ئامێرو كەرەستەی وادا بگەڕیچین كە پێك هاتبێت لە تێكەڵیەكی
تایبەت یا تازەی كانزاكان كە لەتوانایدا بێت ،بگاتە ئاستێكی تازە
كە دەنگ وهەرایەكی توندوتیژو كاریگەر درووست بكات.
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