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نیمیرۆڤیچ دانچێنکۆ، ڕاوێژکاری دراماتورگنیمیرۆڤیچ دانچێنکۆ، ڕاوێژکاری دراماتورگ

د. فازڵ جافد. فازڵ جاف

)كێنیــس  بەریتانیــا  بەناوبانگــی  )كێنیــس دراماتورگــی  بەریتانیــا  بەناوبانگــی  دراماتورگــی 
 ) )Kenneth Tynan 1927-1980Kenneth Tynan 1927-1980  - - تاینــان  تاینــان 
دەڵێــت: هیــچ شــانۆیەك ناتوانێــت بــە شــێوەیەكی دەڵێــت: هیــچ شــانۆیەك ناتوانێــت بــە شــێوەیەكی 
دروســت گەشــە بــكات، ئەگــەر پێوەندییەكــی پتــەو دروســت گەشــە بــكات، ئەگــەر پێوەندییەكــی پتــەو 
بەرجەســتە نــەكات لــە نێــوان ئــەوەی لەســەر بەرجەســتە نــەكات لــە نێــوان ئــەوەی لەســەر 
لــە  كــە  ئــەوەی  لەگــەڵ  دەدات  ڕوو  لــە شــانۆكەدا  كــە  ئــەوەی  لەگــەڵ  دەدات  ڕوو  شــانۆكەدا 

دەگوزەرێــت. دەگوزەرێــت.جیهانــدا  جیهانــدا 
ــی  ــان گرینگی ــس تاین ــەی كێنی ــزرە قووڵ ــەم ه ــی ئ ــان گرینگی ــس تاین ــەی كێنی ــزرە قووڵ ــەم ه ئ
لــە  لــە ڕۆڵــی دراماتــورگ و پرۆســەی دراماتورگــی  ڕۆڵــی دراماتــورگ و پرۆســەی دراماتورگــی 
پێوەندی نمایش بە ئێســتا و ئێرەوە دەســەلمێنێت. پێوەندی نمایش بە ئێســتا و ئێرەوە دەســەلمێنێت. 
ڕاســتییەیەك دەربــارەی  بۆچوونــە  بــەم  ڕاســتییەیەك دەربــارەی تاینــان  بۆچوونــە  بــەم  تاینــان 
ــەوە  ــات دەكات ــورگ دووپ ــەرەكی درامات ــی س ــەوە ئەرك ــات دەكات ــورگ دووپ ــەرەكی درامات ــی س ئەرك
ــدی  ــوو شــتێك، پێوەن ــە هەم ــەر ل ــە پێویســتە ب ــدی ك ــوو شــتێك، پێوەن ــە هەم ــەر ل ــە پێویســتە ب ك
نمایــش بــە ئێســتا و بــە ئێــرەوە پتــەو بێــت، كــە نمایــش بــە ئێســتا و بــە ئێــرەوە پتــەو بێــت، كــە 
بــە  نمایــش  نێــوان جیهانــی  بــە دەكاتــە پێوەنــدی  نمایــش  نێــوان جیهانــی  دەكاتــە پێوەنــدی 
ــە و  ــرۆڤ و كۆمەڵگ ــش )م ــی دەرەوەی نمای ــە و جیهان ــرۆڤ و كۆمەڵگ ــش )م ــی دەرەوەی نمای جیهان
جیهــان(. دراماتــورگ چەنــد لێهاتووانــە و زمانێكــی جیهــان(. دراماتــورگ چەنــد لێهاتووانــە و زمانێكــی 
ــدا،  ــەردوو جیهان ــوان ه ــە نێ ــدوو ل ــەش و زین ــدا، هاوب ــەردوو جیهان ــوان ه ــە نێ ــدوو ل ــەش و زین هاوب
جیهانــی نمایــش و جیهانــی واقیــع بخوڵقێنێــت، جیهانــی نمایــش و جیهانــی واقیــع بخوڵقێنێــت، 
دەبێــت،  ســەركەوتوو  پیشــەكەیدا  لــە  دەبێــت، ئەوەنــدە  ســەركەوتوو  پیشــەكەیدا  لــە  ئەوەنــدە 
ئەوەنــدەش باشــتر مەبەســتی ســەرەكی نمایشــەكە ئەوەنــدەش باشــتر مەبەســتی ســەرەكی نمایشــەكە 

دەپێكێــت، كــە دەكاتــە خوڵقاندنــی نمایشــێكی دەپێكێــت، كــە دەكاتــە خوڵقاندنــی نمایشــێكی 
ســەردەمیانەی زینــدوو.ســەردەمیانەی زینــدوو.

ــی  ــی دراماتورگ ــەرەكییەی چەمك ــزرە س ــەم ه ــی ئ ــی دراماتورگ ــەرەكییەی چەمك ــزرە س ــەم ه ئ
هــەر لــە ســەرەتای ســەرهەڵدانیەوە، لە ناوەڕاســتی هــەر لــە ســەرەتای ســەرهەڵدانیەوە، لە ناوەڕاســتی 
و  دەســت )دیــدرۆ(  بــە  هەژدەمــەوە،  و ســەدەی  دەســت )دیــدرۆ(  بــە  هەژدەمــەوە،  ســەدەی 
)لیســینگ( پاشــتر گەاڵڵەكردنــی لــەالی دەرهێنەرە )لیســینگ( پاشــتر گەاڵڵەكردنــی لــەالی دەرهێنەرە 
ــە  ــرن، ل ــانۆی مۆدێ ــی ش ــەكان، دامەزرێنەران ــە مەزن ــرن، ل ــانۆی مۆدێ ــی ش ــەكان، دامەزرێنەران مەزن

ــەوە. ــدا ڕەنگــی دای ــەوە.پراكتیك ــدا ڕەنگــی دای پراكتیك
توێژەرانــی شــانۆ بەگشــتی كۆكــن لەســەر ئــەوەی توێژەرانــی شــانۆ بەگشــتی كۆكــن لەســەر ئــەوەی 
كــە ستانیسالڤســكی، یەكەم ڕیژیســۆرە لــە مێژووی كــە ستانیسالڤســكی، یەكەم ڕیژیســۆرە لــە مێژووی 
شــانۆدا، چ بــە توێژینــەوە، چ بــە كــردار كاری شــانۆدا، چ بــە توێژینــەوە، چ بــە كــردار كاری 
لەســەر ئــەم چەمكــە كــردووە. ئەگــەر بــەوردی لــە لەســەر ئــەم چەمكــە كــردووە. ئەگــەر بــەوردی لــە 
ئەزموون و ڕێبازەكەی ستانیسالڤســكی بكۆڵینەوە، ئەزموون و ڕێبازەكەی ستانیسالڤســكی بكۆڵینەوە، 
ــە  ــە چەمكــە گرنگەكــەی ســەبارەت ب ــی ل ــە بەتایبەت ــە چەمكــە گرنگەكــەی ســەبارەت ب ــی ل بەتایبەت
ئــەرك و ئەركــی ســەرەكی و ئەركی هەرە ســەرەكی ئــەرك و ئەركــی ســەرەكی و ئەركی هەرە ســەرەكی 
)ســوپەر ئــەرك(، دەگەینــە دەرئەنجامێكــی گرنــگ )ســوپەر ئــەرك(، دەگەینــە دەرئەنجامێكــی گرنــگ 
كــە نزیكــە ســەت و پەنجــا ســاڵ بــەر لــە وتارەكــەی كــە نزیكــە ســەت و پەنجــا ســاڵ بــەر لــە وتارەكــەی 
تاینــان، گرنگــی بــە پێوەنــدی پتــەو و گیانــی بــە تاینــان، گرنگــی بــە پێوەنــدی پتــەو و گیانــی بــە 
ــع  ــی واقی ــش و جیهان ــی نمای ــوان جیهان ــی نێ ــع گیان ــی واقی ــش و جیهان ــی نمای ــوان جیهان ــی نێ گیان
داوە، دیــارە مەبەســتی ئــەو لــە دەســتەواژەی ئەرك داوە، دیــارە مەبەســتی ئــەو لــە دەســتەواژەی ئەرك 
ئــەو ئەركەیــە كــە دەكەوێتــە ســەر شــانی ئەكتــەر، ئــەو ئەركەیــە كــە دەكەوێتــە ســەر شــانی ئەكتــەر، 
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ئەركــی ســەرەكیش تێگەیشــتن لــە شــانۆنامە و ئەركــی ســەرەكیش تێگەیشــتن لــە شــانۆنامە و 
ــە  ــە كاتێكــدا ك ــەوە، ل ــزری شــانۆنامەكە دەگرێت ــە ه ــە كاتێكــدا ك ــەوە، ل ــزری شــانۆنامەكە دەگرێت ه
ئەركــی هــەرە ســەرەكی )ســوپەر ئــەرك( پێوەنــدی ئەركــی هــەرە ســەرەكی )ســوپەر ئــەرك( پێوەنــدی 

نمایــش بــە ئێســتا و بــە ئێــرەوە دەگرێتــە خــۆ. نمایــش بــە ئێســتا و بــە ئێــرەوە دەگرێتــە خــۆ. 
ــم ستانیسالڤســكی  ــەر بڵێ ــە ئەگ ــی نیی ــم ستانیسالڤســكی زیادەڕۆی ــەر بڵێ ــە ئەگ ــی نیی زیادەڕۆی
لــە  دراماتورگــی  ڕوانگــەی  ڕیژیســۆرە  لــە یەكــەم  دراماتورگــی  ڕوانگــەی  ڕیژیســۆرە  یەكــەم 
چوارچێــوەی تیــوری نوانــدن و دەرهێنــان بــەم چوارچێــوەی تیــوری نوانــدن و دەرهێنــان بــەم 
ئــەم  داڕشــتبێت.  ڕوونــە  ئیســتێتیكییە  ئــەم دیــدگا  داڕشــتبێت.  ڕوونــە  ئیســتێتیكییە  دیــدگا 
دەستپێشــخەرییەی ستانیسالڤســكی ڕێگــەی بــۆ دەستپێشــخەرییەی ستانیسالڤســكی ڕێگــەی بــۆ 
ڕیژیســۆرانی پــاش خــۆی، بەتایبەتــی بــۆ مییرهولــد ڕیژیســۆرانی پــاش خــۆی، بەتایبەتــی بــۆ مییرهولــد 
و برێخــت ئاســان كــردووە كــە بــە دراماتورگییەكــی و برێخــت ئاســان كــردووە كــە بــە دراماتورگییەكــی 
و  نمایــش  نێــوان  پێوەنــدی  لــە  و داهێنەرانەتــر  نمایــش  نێــوان  پێوەنــدی  لــە  داهێنەرانەتــر 

كۆمەڵگــە قــووڵ ببنــەوە.كۆمەڵگــە قــووڵ ببنــەوە.
لــە ســەرەتای دامەزراندنــی شــانۆی هونەریــی لــە ســەرەتای دامەزراندنــی شــانۆی هونەریــی 
مۆســكۆ/ مخــات مۆســكۆ/ مخــات MXATMXAT )مخــات كورتكراوەكــەی  )مخــات كورتكراوەكــەی 
شــانۆی هونەریــی موســكۆییە بــە زمانــی ڕووســی(، شــانۆی هونەریــی موســكۆییە بــە زمانــی ڕووســی(، 
ستانیسالڤســكی )ئەكتەر و ڕیژیســۆر( و نیمیرۆڤیچ ستانیسالڤســكی )ئەكتەر و ڕیژیســۆر( و نیمیرۆڤیچ 
Vladimir Nemirovich Danchen-Vladimir Nemirovich Danchen-  دانچێنكــۆی دانچێنكــۆی
ــات(  ــی مخ ــی ئەدەب ــات(  )بەرپرس ــی مخ ــی ئەدەب ko/ 1858 –1943ko/ 1858 –1943 )بەرپرس
ــەردی  ــان، وەك ب ــری و هونەرییەی ــا فیك ــەم بەه ــەردی ئ ــان، وەك ب ــری و هونەرییەی ــا فیك ــەم بەه ئ

بناغــەی شــانۆی مۆدێــرن چەســپاند. بناغــەی شــانۆی مۆدێــرن چەســپاند. 
نیمیرۆڤیــچ  لەگــەڵ  هاوشــان  نیمیرۆڤیــچ ستانیسالڤســكی  لەگــەڵ  هاوشــان  ستانیسالڤســكی 
ــی/ دراماتورگــی  ــەری ئەدەب ــە بەڕێوەب ــی/ دراماتورگــی دانچێنكــۆ، ك ــەری ئەدەب ــە بەڕێوەب دانچێنكــۆ، ك
ئەركــی  لەســەر  پێداگرییــان  بــوو،  ئەركــی شــانۆكە  لەســەر  پێداگرییــان  بــوو،  شــانۆكە 
كۆمەاڵیەتــی شــانۆ دەكــرد، هەردووکیــان جەختیــان كۆمەاڵیەتــی شــانۆ دەكــرد، هەردووکیــان جەختیــان 
لەســەر كاریگەرێتــی شــانۆ لەســەر گەشــەی كۆمەڵــدا لەســەر كاریگەرێتــی شــانۆ لەســەر گەشــەی كۆمەڵــدا 
دەكــردەوە. ستانیسالڤســكی و نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ دەكــردەوە. ستانیسالڤســكی و نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ 
پێیــان وابــوو شــانۆ نابێــت لــە گۆڕانكارییەكانــی پێیــان وابــوو شــانۆ نابێــت لــە گۆڕانكارییەكانــی 
كۆمەڵگــە داببڕێــت. ئــەم ئــەرك و ئامانجــە لــە یەكەم كۆمەڵگــە داببڕێــت. ئــەم ئــەرك و ئامانجــە لــە یەكەم 
دەستنووســی پێــڕەوی مخــات چەســپێنرا. نیمیرۆڤیچ دەستنووســی پێــڕەوی مخــات چەســپێنرا. نیمیرۆڤیچ 
دانچێنكــۆ بــە ئەندازەیــەك پێداگــری لەســەر مۆركــی دانچێنكــۆ بــە ئەندازەیــەك پێداگــری لەســەر مۆركــی 
لــە  هــەر  كــە  دەكــرد،  مخــات  لــە سۆســیۆلۆژیانەی  هــەر  كــە  دەكــرد،  مخــات  سۆســیۆلۆژیانەی 
ســەرەتای دامەزراندنــی مخاتــەوە، نــاوی )تیپــی ســەرەتای دامەزراندنــی مخاتــەوە، نــاوی )تیپــی 
شــانۆی خەڵكــی هونەریــی مۆســكۆ(ی لــە بــری شــانۆی خەڵكــی هونەریــی مۆســكۆ(ی لــە بــری 

ــە  ــی مۆســكۆ( پێشــنیاز كــرد، بۆی ــە )شــانۆی هونەری ــی مۆســكۆ( پێشــنیاز كــرد، بۆی )شــانۆی هونەری
ــوار  ــە ڕپێیرت ــانۆنامەیەك ل ــەر ش ــی ه ــە هەڵبژاردن ــوار ل ــە ڕپێیرت ــانۆنامەیەك ل ــەر ش ــی ه ــە هەڵبژاردن ل
)بەرنامــەی نمایشــەكان(ی مخــات، لــەم پێــوەرە )بەرنامــەی نمایشــەكان(ی مخــات، لــەم پێــوەرە 
مخــات،  نمایشــەكانی  بەرنامــەی  نــەدەدا.  مخــات، الیــان  نمایشــەكانی  بەرنامــەی  نــەدەدا.  الیــان 
ــە  ــە قۆناغــی یەكەمــەوە، ژمارەیەكــی زۆری ل ــە هــەر ل ــە قۆناغــی یەكەمــەوە، ژمارەیەكــی زۆری ل هــەر ل
شــانۆنامەكانی چێخــۆڤ و ئیبســین و ئۆسترۆڤســكی شــانۆنامەكانی چێخــۆڤ و ئیبســین و ئۆسترۆڤســكی 
و تۆلســتۆی و شەكســپیر و مۆللێــری گرتبــووە خــۆ. و تۆلســتۆی و شەكســپیر و مۆللێــری گرتبــووە خــۆ. 
ــە  ــر ل ــە، زیات ــەرە مەزنان ــەم نووس ــانۆنامەكانی ئ ــە ش ــر ل ــە، زیات ــەرە مەزنان ــەم نووس ــانۆنامەكانی ئ ش
بەرهەمــی نووســەرانی تــر، تاكــوو ئێســتاش لــە بەرهەمــی نووســەرانی تــر، تاكــوو ئێســتاش لــە 

ــن.  ــش دەكرێ ــەردەوام نمای ــات، ب ــن. مخ ــش دەكرێ ــەردەوام نمای ــات، ب مخ
كــە بــاس لــە بزاڤــی شــانۆی مۆدێــرن دەكرێــت، كــە بــاس لــە بزاڤــی شــانۆی مۆدێــرن دەكرێــت، 
شــانۆی هونەریــی مۆســكۆ بــە كۆڵەگەیەكــی گرنگی شــانۆی هونەریــی مۆســكۆ بــە كۆڵەگەیەكــی گرنگی 
ڕەوتــی شــانۆی مۆدێــرن دەژمێردرێــت، ئەمــەش ڕەوتــی شــانۆی مۆدێــرن دەژمێردرێــت، ئەمــەش 
بــە هــۆی دوو تایبەتمەندییــەوە بــوو: یەكەمیــان بــە هــۆی دوو تایبەتمەندییــەوە بــوو: یەكەمیــان 
ڕێبــازی جیاهەڵكەوتــووی مخــات لــە نوانــدن و ڕێبــازی جیاهەڵكەوتــووی مخــات لــە نوانــدن و 
دەرهێنانــی شــانۆییدا، كــە داهێنانەكانــی بــۆ خودی دەرهێنانــی شــانۆییدا، كــە داهێنانەكانــی بــۆ خودی 
ستانیسالڤســكی دەگەڕێتــەوە. دووەمیشــیان بــۆ ستانیسالڤســكی دەگەڕێتــەوە. دووەمیشــیان بــۆ 
ــورگ  ــی و كاری درامات ــەی دراماتورگ ــی پرۆس ــورگ ڕۆڵ ــی و كاری درامات ــەی دراماتورگ ــی پرۆس ڕۆڵ
دەگەڕێتــەوە، كــە داهێنــان و ئەزموونەكانــی بــۆ دەگەڕێتــەوە، كــە داهێنــان و ئەزموونەكانــی بــۆ 

نیمیرۆڤیچ دانچێنكۆنیمیرۆڤیچ دانچێنكۆ
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دانچێنكــۆ دەگەڕێتــەوە.  نیمیرۆڤیــچ  دانچێنكــۆ دەگەڕێتــەوە. دراماتــورگ  نیمیرۆڤیــچ  دراماتــورگ 
ــەر و  ــدا ڕێب ــە مخات ــدا ڕێبــەر و خــۆ ئەگــەر ستانیسالڤســكی ل ــە مخات خــۆ ئەگــەر ستانیسالڤســكی ل
مامۆســتا و تیۆرزانــی هــەردوو هونــەری نوانــدن مامۆســتا و تیۆرزانــی هــەردوو هونــەری نوانــدن 
و دەرهێنانــی شــانۆیی بێــت، دیــارە نیمرۆڤیــچ و دەرهێنانــی شــانۆیی بێــت، دیــارە نیمرۆڤیــچ 
ــەر، بەرپرســی دراماتورگــی  ــێ ڕكاب ــەر، بەرپرســی دراماتورگــی دانچێنكــۆ، بەب ــێ ڕكاب دانچێنكــۆ، بەب
شــانۆكە بــووە و یەكێكیــش بــووە لــە دراماتورگــە شــانۆكە بــووە و یەكێكیــش بــووە لــە دراماتورگــە 
دەكرێــت  بۆیــە  خــۆی،  ســەردەمی  دەكرێــت كارامەكانــی  بۆیــە  خــۆی،  ســەردەمی  كارامەكانــی 

ــەنگە. ــەم ڕووەوە پێش ــات ل ــن: مخ ــەنگە.بڵێی ــەم ڕووەوە پێش ــات ل ــن: مخ بڵێی
نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ ســەرەڕای ئــەوەی، بە واتەی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ ســەرەڕای ئــەوەی، بە واتەی 
ستانیسالڤســكی شانۆنووســێكی لێهاتــوو بــووە و ستانیسالڤســكی شانۆنووســێكی لێهاتــوو بــووە و 
نووســیوە،  ســەركەوتووی  شــانۆنامەیەكی  نووســیوە، چەنــد  ســەركەوتووی  شــانۆنامەیەكی  چەنــد 
شــارەزاییەكی تەواویشــی لــە هونــەر و تەكنیكــی شــارەزاییەكی تەواویشــی لــە هونــەر و تەكنیكــی 
نووســینی شــانۆنامەدا هەبــووە. ســااڵنێكی زۆریشــی نووســینی شــانۆنامەدا هەبــووە. ســااڵنێكی زۆریشــی 
لــە ئەكادیمیــای شــانۆ )ئەكادیمیــای فیلهارمۆنیــا(ی لــە ئەكادیمیــای شــانۆ )ئەكادیمیــای فیلهارمۆنیــا(ی 
ــانۆیی و شــیكردنەوەی  ــی ش ــەی ئەدەب ــانۆیی و شــیكردنەوەی مۆســكۆ وان ــی ش ــەی ئەدەب مۆســكۆ وان
دەقــی شــانۆیی دەگوتــەوە، واتــە قوتابییەكانــی دەقــی شــانۆیی دەگوتــەوە، واتــە قوتابییەكانــی 
شــیكردنەوەی  و  شــرۆڤەكردن  چۆنیەتــی  شــیكردنەوەی فێــری  و  شــرۆڤەكردن  چۆنیەتــی  فێــری 
شــانۆنامە و تەكنیكــی شانۆنامەنووســین دەكــرد. شــانۆنامە و تەكنیكــی شانۆنامەنووســین دەكــرد. 
ــان لــێ  ــان لــێ قوتابییەكانیــش ئــەو خوێنــدكارە بلیمەتانەی قوتابییەكانیــش ئــەو خوێنــدكارە بلیمەتانەی
دەرچــوو، كــە لە مێژووی شــانۆی ڕووســی و شــانۆی دەرچــوو، كــە لە مێژووی شــانۆی ڕووســی و شــانۆی 
جیهانــدا بەناوبانگــن، لەوانــە، هــەر بــۆ نموونــە، جیهانــدا بەناوبانگــن، لەوانــە، هــەر بــۆ نموونــە، 
ــاد. ــگا كنیپەر...ت ــۆڤ و ئۆل ــد و ڤاختانگ ــاد.مییرهول ــگا كنیپەر...ت ــۆڤ و ئۆل ــد و ڤاختانگ مییرهول

ستانیسالڤســكی لــە كتێبــە بەنرخەكەیــدا )ژیانم لە ستانیسالڤســكی لــە كتێبــە بەنرخەكەیــدا )ژیانم لە 
هونــەردا( دەربــارەی كارامەیــی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ هونــەردا( دەربــارەی كارامەیــی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ 
دەڵێــت:  شانۆنووســین  تەكنیكــی  و  هونــەر  دەڵێــت: لــە  شانۆنووســین  تەكنیكــی  و  هونــەر  لــە 
نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ یەكێــك بوو لە نووســەرە گەنجە نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ یەكێــك بوو لە نووســەرە گەنجە 
ــا  ــە تەنی ــدا ب ــە بلیمەتی ــرە ل ــان، بگ ــا هەڵکەوتووەكانم ــە تەنی ــدا ب ــە بلیمەتی ــرە ل ــان، بگ هەڵکەوتووەكانم
جێگــرەوەی ئەلكســندەر ئۆسترۆڤســكی دادەنێــت. جێگــرەوەی ئەلكســندەر ئۆسترۆڤســكی دادەنێــت. 
ئەوەبــوو بــە هاوبەشــی لەگــەڵ ئەنتــوان چێخــۆڤ ئەوەبــوو بــە هاوبەشــی لەگــەڵ ئەنتــوان چێخــۆڤ 
خەاڵتــی )گریبۆدییــدۆڤ(ی پــێ بەخشــرا، بــەاڵم خەاڵتــی )گریبۆدییــدۆڤ(ی پــێ بەخشــرا، بــەاڵم 
نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ خــۆی بــە شایســتەی وەرگرتنی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ خــۆی بــە شایســتەی وەرگرتنی 
ــانۆنامە  ــوو ش ــی واب ــەو پێ ــی، ئ ــە نەدەبین ــانۆنامە خەاڵتەك ــوو ش ــی واب ــەو پێ ــی، ئ ــە نەدەبین خەاڵتەك
ــە  ــەورەس( ل ــا/ ن ــی دەری ــۆڤ )مەل ــەی چێخ ــە براوەك ــەورەس( ل ــا/ ن ــی دەری ــۆڤ )مەل ــەی چێخ براوەك
شــانۆنامەكەی خــۆی شایســتەتر بــوو بــۆ خەاڵتەكــە، شــانۆنامەكەی خــۆی شایســتەتر بــوو بــۆ خەاڵتەكــە، 

ــە  ــا ب ــە تەنی ــە لەســەر داخــوازی خــۆی خەاڵتەك ــە بۆی ــا ب ــە تەنی ــە لەســەر داخــوازی خــۆی خەاڵتەك بۆی
چێخــۆڤ بەخشــرا. وەك ستانیسالڤســكی لــە )ژیانــم چێخــۆڤ بەخشــرا. وەك ستانیسالڤســكی لــە )ژیانــم 
لــە هونــەردا( دەڵێــت: نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ لــە ڕادە لــە هونــەردا( دەڵێــت: نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ لــە ڕادە 
ــوو،  ــای چێخــۆڤ سەرســام ب ــی دەری ــە مەل ــەدەر ب ــوو، ب ــای چێخــۆڤ سەرســام ب ــی دەری ــە مەل ــەدەر ب ب
خەونــی ئــەو، ئــەوە بــوو كاری دەرهێنــان بــۆ مەلــی خەونــی ئــەو، ئــەوە بــوو كاری دەرهێنــان بــۆ مەلــی 
ــدەی  ــەوە، ئەوەن ــاش كەوت ــەر ئاوه ــكات، ه ــا ب ــدەی دەری ــەوە، ئەوەن ــاش كەوت ــەر ئاوه ــكات، ه ــا ب دەری
نەبــرد شــانۆنامەكە لەالیــەن مخاتــەوە پێشــكەش نەبــرد شــانۆنامەكە لەالیــەن مخاتــەوە پێشــكەش 
كــرا، نمایشــی مەلــی دەریــا ســەركەوتنێكی هونــەری كــرا، نمایشــی مەلــی دەریــا ســەركەوتنێكی هونــەری 
لەبیرنەكــراوی بــۆ مخــات تۆمــار كــرد، ســەركەوتنێك لەبیرنەكــراوی بــۆ مخــات تۆمــار كــرد، ســەركەوتنێك 
كــە لــە مێــژووی مخاتــدا بــە وێســتگەیەك دادەنرێــت. كــە لــە مێــژووی مخاتــدا بــە وێســتگەیەك دادەنرێــت. 
ڕادەبــەدەر  لــە  تیپەكــە  ئەندامانــی  و  ڕادەبــەدەر ئەكتــەران  لــە  تیپەكــە  ئەندامانــی  و  ئەكتــەران 
دڵیــان بــەو ســەركەوتنە خــۆش بــوو، ڕەخنەگــرە دڵیــان بــەو ســەركەوتنە خــۆش بــوو، ڕەخنەگــرە 
تێكــڕا  ڕووســیش  شــانۆی  تواناییەكانــی  تێكــڕا خــاوەن  ڕووســیش  شــانۆی  تواناییەكانــی  خــاوەن 
ستایشــی نمایشــەكەیان كــرد. وەك ستانیسالڤســكی ستایشــی نمایشــەكەیان كــرد. وەك ستانیسالڤســكی 
دەڵێــت، ناوبانگــی شــانۆی هونەریــی مۆســكۆ بــۆ دەڵێــت، ناوبانگــی شــانۆی هونەریــی مۆســكۆ بــۆ 
شــانۆنامەكانی چێخــۆڤ دەگەڕێتــەوە، هــەر بۆیــە شــانۆنامەكانی چێخــۆڤ دەگەڕێتــەوە، هــەر بۆیــە 
ــان كــرد  ــا )نەورەس(ی ــان كــرد مخــات وێنــەی باڵنــدەی دەری ــا )نەورەس(ی مخــات وێنــەی باڵنــدەی دەری
ــە ســەروبەندی باســكردن  ــان. ل ــۆی تپیەكەی ــە لۆگ ــە ســەروبەندی باســكردن ب ــان. ل ــۆی تپیەكەی ــە لۆگ ب
ــی شــانۆیی چێخــۆڤ، ستانیسالڤســكی ڕا  ــە ئەدەب ــی شــانۆیی چێخــۆڤ، ستانیسالڤســكی ڕا ل ــە ئەدەب ل
ــەو  ــان ئ ــت توانیبێتم ــۆ بڵێی ــت: ت ــت و دەڵێ ــەو دەمێنێ ــان ئ ــت توانیبێتم ــۆ بڵێی ــت: ت ــت و دەڵێ دەمێنێ
شــانۆیە بــەدی بێنیــن كــە چێخــۆڤ مەبەســتی بــوو؟، شــانۆیە بــەدی بێنیــن كــە چێخــۆڤ مەبەســتی بــوو؟، 
واتــە ئــەو شــانۆیەی كــە چێخــۆڤ لەســەر زاری واتــە ئــەو شــانۆیەی كــە چێخــۆڤ لەســەر زاری 
ترێپیلــڤ )پاڵەوانــی باڵنــدەی دەریــا(ی یاخــی و ترێپیلــڤ )پاڵەوانــی باڵنــدەی دەریــا(ی یاخــی و 

ــای دەكات. ــواز وێن ــای دەكات.نوێخ ــواز وێن نوێخ
شــانۆی  تیپــی  ئەزموونــی  خــۆم  دیــدی  شــانۆی بــە  تیپــی  ئەزموونــی  خــۆم  دیــدی  بــە 
هونەریــی مۆســكۆ لــە بــواری دراماتورگــی و ئــەرك هونەریــی مۆســكۆ لــە بــواری دراماتورگــی و ئــەرك 
و پێگــەی گرنگــی دراماتــورگ بــۆ ســەردەمی خــۆی و پێگــەی گرنگــی دراماتــورگ بــۆ ســەردەمی خــۆی 
ــا  ــوو. تەنی ــا ب ــێ هاوت ــی پێشــەنگ و ب ــا ئەزموونێك ــوو. تەنی ــا ب ــێ هاوت ــی پێشــەنگ و ب ئەزموونێك
ــری دەســتەواژەی  ــە ب ــەوان ل ــە ئ ــت، ك ــەوە نەبێ ــری دەســتەواژەی ئ ــە ب ــەوان ل ــە ئ ــت، ك ــەوە نەبێ ئ
ــان  ــەری ئەدەبیی ــانی بەڕێوەب ــورگ، ناوونیش ــان درامات ــەری ئەدەبیی ــانی بەڕێوەب ــورگ، ناوونیش درامات
بــەكار هێنــاوە. هــەر لە ســەرەتاوە ستانیسالڤســكی بــەكار هێنــاوە. هــەر لە ســەرەتاوە ستانیسالڤســكی 
كــراوە،  دەستنیشــان  مخــات  ڕیژیســۆری  كــراوە، بــە  دەستنیشــان  مخــات  ڕیژیســۆری  بــە 
ــەری ئەدەبــی  ــە بەڕێوەب ــەری ئەدەبــی نیمیرۆڤیــچ دانچینكــۆش ب ــە بەڕێوەب نیمیرۆڤیــچ دانچینكــۆش ب
ئــەم  شــانۆكە.  دراماتورگــی  بــە  واتــە  ئــەم مخــات،  شــانۆكە.  دراماتورگــی  بــە  واتــە  مخــات، 



127 ژ )٣٠٣/ ٣٠٤( ٥/ ١ - ٢/ ٢٠٢٣

دەســتەواژەیە، بەڕێوەبــەری ئەدەبــی شــانۆ، تاكــوو دەســتەواژەیە، بەڕێوەبــەری ئەدەبــی شــانۆ، تاكــوو 
ئــەم دواییــەش لــە هەندێــك لــە شــانۆیە گەورەكانی ئــەم دواییــەش لــە هەندێــك لــە شــانۆیە گەورەكانی 
ئەوروپــا بــەكار دەهێنــرا. نموونــەی موعتەبەریشــم ئەوروپــا بــەكار دەهێنــرا. نموونــەی موعتەبەریشــم 
ــە ســەرەتادا ئامــاژەم پــێ  ــە، كــە ل ــە ســەرەتادا ئامــاژەم پــێ كینیــس تاینان ــە، كــە ل كینیــس تاینان
كــرد. تاینــان وەك دراماتــورگ لــە شەســتەكانی كــرد. تاینــان وەك دراماتــورگ لــە شەســتەكانی 
ــوو،  ــدەن دەســتبەكار ب ــە لەن ــی ل ــوو، شــانۆی نەتەوەی ــدەن دەســتبەكار ب ــە لەن ــی ل شــانۆی نەتەوەی
دروســت لــە ســەروبەندی بەڕێوەبەرایەتــی ئەكتــەری دروســت لــە ســەروبەندی بەڕێوەبەرایەتــی ئەكتــەری 
ــە  ــە مــەزن لۆرانــس ئۆلیڤیــە، كاتێــك كــە ئۆلیڤیــە ل مــەزن لۆرانــس ئۆلیڤیــە، كاتێــك كــە ئۆلیڤیــە ل
ســاڵی ســاڵی 19631963 بــوو بــە یەكــەم بەڕێوەبــەری هونــەری  بــوو بــە یەكــەم بەڕێوەبــەری هونــەری 
كــە  تاینــان  لەنــدەن.  لــە  نەتەوەیــی  كــە شــانۆی  تاینــان  لەنــدەن.  لــە  نەتەوەیــی  شــانۆی 
ڕەخنەگرێكــی شــانۆیی بەناوبانگــی سەرتاســەری ڕەخنەگرێكــی شــانۆیی بەناوبانگــی سەرتاســەری 
بەریتانیــا بــوو، وتارەكانــی بــە زۆری لــە ڕۆژنامــەی بەریتانیــا بــوو، وتارەكانــی بــە زۆری لــە ڕۆژنامــەی 
ــە  ــش ب ــەر لەوێ ــردەوە، ه ــاو دەك ــەر( ب ــە )ئۆبزێرڤ ــش ب ــەر لەوێ ــردەوە، ه ــاو دەك ــەر( ب )ئۆبزێرڤ
ــی  ــرد، وتارەكان ــر كاری دەك ــی وەك ڕەخنەگ ــی فەرم ــرد، وتارەكان ــر كاری دەك ــی وەك ڕەخنەگ فەرم
تاینــان ڕۆڵێكــی كاریگــەر و كارایــان لــە نۆێكردنەوە تاینــان ڕۆڵێكــی كاریگــەر و كارایــان لــە نۆێكردنەوە 
و گەشــەی شــانۆی ئینگلیزیــدا هەبــوو، هەروەهــا لە و گەشــەی شــانۆی ئینگلیزیــدا هەبــوو، هەروەهــا لە 
دژایەتیكردنــی هەمــوو جــۆرە سانســۆر و تابوییەك. دژایەتیكردنــی هەمــوو جــۆرە سانســۆر و تابوییەك. 
تاینــان درێغــی لــە پاڵپشــتیكردنی شانۆنامەنووســە تاینــان درێغــی لــە پاڵپشــتیكردنی شانۆنامەنووســە 
گەنجەكانــی ئــەو ســەردەمە نەدەكــرد، لــە ســەرووی گەنجەكانــی ئــەو ســەردەمە نەدەكــرد، لــە ســەرووی 
هەمووشــیانەوە شــانۆنامەكانی )جــۆن ئۆزبــۆرن(ی هەمووشــیانەوە شــانۆنامەكانی )جــۆن ئۆزبــۆرن(ی 
نووســەری شــانۆنامەی )بەتووڕەیــی ئــاوڕ لــە دواوە نووســەری شــانۆنامەی )بەتووڕەیــی ئــاوڕ لــە دواوە 
بــدەوە(، كــە بووبــوو بــە پێشــەنگی تەوژمێكــی بــدەوە(، كــە بووبــوو بــە پێشــەنگی تەوژمێكــی 
گەنجانــەی نــوێ لــە شــانۆی ئینگلیزیــدا، پێــی گەنجانــەی نــوێ لــە شــانۆی ئینگلیزیــدا، پێــی 
و  بیــر  هــۆی  بــە  تــووڕە.  تەوژمــی  و دەگوتــرا  بیــر  هــۆی  بــە  تــووڕە.  تەوژمــی  دەگوتــرا 
ــە  ــە ل ــان، ئۆلیڤی ــەی تاین ــد و ڕادیكااڵن ــزری تون ــە ه ــە ل ــان، ئۆلیڤی ــەی تاین ــد و ڕادیكااڵن ــزری تون ه
ســەرەتادا لەگــەڵ ئــەوەدا نەبــوو تاینــان لە شــانۆی ســەرەتادا لەگــەڵ ئــەوەدا نەبــوو تاینــان لە شــانۆی 
نەتەوەییــدا دەســتبەکار بێــت، بــەاڵم هاوســەرەكەی نەتەوەییــدا دەســتبەکار بێــت، بــەاڵم هاوســەرەكەی 
ئۆلیڤیــە )جــوان پلۆڕایــت( بــاوەڕی پــێ هێنــا كــە ئۆلیڤیــە )جــوان پلۆڕایــت( بــاوەڕی پــێ هێنــا كــە 
تاینــان دەتوانێــت ڕۆڵێكــی كاریگــەر لــە پێشخســتن تاینــان دەتوانێــت ڕۆڵێكــی كاریگــەر لــە پێشخســتن 

ــت.  ــدا ببینێ ــانۆی نەتەوەیی ــت. و گەشــەی ش ــدا ببینێ ــانۆی نەتەوەیی و گەشــەی ش
ــە  ــر ل ــان وەك ڕەخنەگ ــی تاین ــەر ناوبانگ ــۆ ئەگ ــە خ ــر ل ــان وەك ڕەخنەگ ــی تاین ــەر ناوبانگ ــۆ ئەگ خ
ڕۆژنامــەی ئۆبزێرڤــەرەوە دەركەوتبێــت، دەكرێت بڵێین ڕۆژنامــەی ئۆبزێرڤــەرەوە دەركەوتبێــت، دەكرێت بڵێین 
كــە ناوبانگــی ڕاســتەقینەی ئــەو وەك دراماتــورگ، لــە كــە ناوبانگــی ڕاســتەقینەی ئــەو وەك دراماتــورگ، لــە 
ــی شــانۆ تەشــەنەی  ــۆ جیهان ــەوە ب ــی شــانۆ تەشــەنەی شــانۆی نەتەوەیی ــۆ جیهان ــەوە ب شــانۆی نەتەوەیی

ــت:  ــر دەڵێ ــۆن(ی ڕەخنەگ ــۆل جۆنس ــرد. وەك )پ ــت: ك ــر دەڵێ ــۆن(ی ڕەخنەگ ــۆل جۆنس ــرد. وەك )پ ك
ڕەنگــە تاینــان لــە هەمــوو كەســێك زیاتــر بــە درێژایــی ڕەنگــە تاینــان لــە هەمــوو كەســێك زیاتــر بــە درێژایــی 
ــەی لەشــانۆی  ــەو كاریگەرێتیی ــەی لەشــانۆی ســااڵنی شەســتەكان ئ ــەو كاریگەرێتیی ســااڵنی شەســتەكان ئ

جیهانیــدا هەبووبێــت.جیهانیــدا هەبووبێــت.
ســەیر لەوەدایــە كــە تاینــان، بە چەشــنی نیمیرۆڤیچ ســەیر لەوەدایــە كــە تاینــان، بە چەشــنی نیمیرۆڤیچ 
دانچێنكــۆ، كار و ئەركــی دراماتورگــی لــە یەكێــك دانچێنكــۆ، كار و ئەركــی دراماتورگــی لــە یەكێــك 
لــە شــانۆ گەورەكانــی جیهــان بــە ئەنجــام دەگەیانــد، لــە شــانۆ گەورەكانــی جیهــان بــە ئەنجــام دەگەیانــد، 
ــی،  ــەری ئەدەب ــر ناوونیشــانی بەڕێوەب ــە ژێ ــش ل ــی، ئەوی ــەری ئەدەب ــر ناوونیشــانی بەڕێوەب ــە ژێ ــش ل ئەوی
ــە  ــش ب ــورگ، ئەوی ــر ناوونیشــانی درامات ــە ژێ ــەك ل ــە ن ــش ب ــورگ، ئەوی ــر ناوونیشــانی درامات ــە ژێ ــەك ل ن
ــە  ــە چەشــنی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ، ڕۆڵــی ســەرەكی ل چەشــنی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ، ڕۆڵــی ســەرەكی ل
نەتەوەیــی  ڕێپێرتــواری شــانۆی  نەتەوەیــی دەستنیشــانكردنی  ڕێپێرتــواری شــانۆی  دەستنیشــانكردنی 

ــوو. ــادا هەب ــوو.بەریتانی ــادا هەب بەریتانی
لــە  گرنگتــرە  شــتێك  هەمــوو  لــە  كــە  لــە ئــەوەی  گرنگتــرە  شــتێك  هەمــوو  لــە  كــە  ئــەوەی 
كاری داهێنەرانــەی تاینــان وەك دراماتــورگ، ئــەوە كاری داهێنەرانــەی تاینــان وەك دراماتــورگ، ئــەوە 
بــوو توانــی گۆڕانكارییەكــی گــەورە لــە بەرنامــە و بــوو توانــی گۆڕانكارییەكــی گــەورە لــە بەرنامــە و 
ڕێپێرتــواری شــانۆی نەتەوەییدا بــکات، گۆڕانكارییەكی ڕێپێرتــواری شــانۆی نەتەوەییدا بــکات، گۆڕانكارییەكی 
شــانۆنامەكان  هەڵبژاردنــی  جــۆری  لــە  شــانۆنامەكان ڕادیكااڵنــە  هەڵبژاردنــی  جــۆری  لــە  ڕادیكااڵنــە 
بــکات، كــە دەكرێــت نــاوی وەرچەرخانــی لــێ بنرێــت، بــکات، كــە دەكرێــت نــاوی وەرچەرخانــی لــێ بنرێــت، 
ئــەم گۆڕانكارییــە، خۆشــبەختانە، لــە ســات و كاتێكی ئــەم گۆڕانكارییــە، خۆشــبەختانە، لــە ســات و كاتێكی 
گونجــاودا، لــە ســەردەمی بەڕێوەبەرێتــی داهێنەرێكــی گونجــاودا، لــە ســەردەمی بەڕێوەبەرێتــی داهێنەرێكــی 

ــە دی. ــەدا هات ــس ئۆلیڤی ــی وەك لۆران ــە دی.مەزن ــەدا هات ــس ئۆلیڤی ــی وەك لۆران مەزن
لەالیەكــی دیكــەوە كــە بــاس لــە ئەزمــوون و لەالیەكــی دیكــەوە كــە بــاس لــە ئەزمــوون و 
ئامــاژە  پێویســتە  دەكەیــن،  تاینــان  ئامــاژە كارەكانــی  پێویســتە  دەكەیــن،  تاینــان  كارەكانــی 
بــەوە بكەیــن كــە ئــەو یەكــەم كــەس بــوو دەرگای بــەوە بكەیــن كــە ئــەو یەكــەم كــەس بــوو دەرگای 
شەســتەكان  نــەوەی  نوێــی  تەوژمــی  ڕووی  شەســتەكان لــە  نــەوەی  نوێــی  تەوژمــی  ڕووی  لــە 
و نەوەكانــی دواتــر وااڵ كــرد. ئــەو لــە شــانۆی و نەوەكانــی دواتــر وااڵ كــرد. ئــەو لــە شــانۆی 
ئینگلیزیــدا یەكــەم كــەس بــوو كــە بەالیــەوە گرنــگ ئینگلیزیــدا یەكــەم كــەس بــوو كــە بەالیــەوە گرنــگ 
بــوو، بەرهەمــی شــانۆیی نووســەرە گەنجــەكان بــوو، بەرهەمــی شــانۆیی نووســەرە گەنجــەكان 
و بابەتــی بڤــە و قەدەغــە و تابــو بخاتــە نــاو و بابەتــی بڤــە و قەدەغــە و تابــو بخاتــە نــاو 
ــیانە  ــەرووی هەمووش ــە س ــانۆوە، ل ــواری ش ــیانە ڕێپێرت ــەرووی هەمووش ــە س ــانۆوە، ل ــواری ش ڕێپێرت
وەكــوو گوتــم، شــانۆنامەی )بــە تووڕەیــی ئــاوڕ لــە وەكــوو گوتــم، شــانۆنامەی )بــە تووڕەیــی ئــاوڕ لــە 

بــدەوە(.  بــدەوە(. دواوە  دواوە 
ســەرجەم ئــەو شــانۆنامانەی كــە لــە ســەردەمی ســەرجەم ئــەو شــانۆنامانەی كــە لــە ســەردەمی 
تاینــان لــە شــانۆی نەتەوەییــدا نمایــش كــران، تاینــان لــە شــانۆی نەتەوەییــدا نمایــش كــران، 
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ڕاســتەوخۆ  یــان  ڕاســتەوخۆ   یــان   3232 شــانۆنامە،  شــانۆنامە،    7979 دەگاتــە دەگاتــە 
بیرۆكــەی ئــەو بــوون، بیرۆكــەی ئــەو بــوون، 2020 یشــیان بــە هــاوكاری  یشــیان بــە هــاوكاری 
هاوكارەكانــی هەڵبژێــردران. ئــەم ژمارانــە ڕۆڵــی هاوكارەكانــی هەڵبژێــردران. ئــەم ژمارانــە ڕۆڵــی 
دەستنیشــانكردنی  لــە  دراتــورگ  وەك  دەستنیشــانكردنی تاینــان  لــە  دراتــورگ  وەك  تاینــان 
شــانۆكانی  مەزنتریــن  لــە  یەكێــك  شــانۆكانی ڕێپێرتــواری  مەزنتریــن  لــە  یەكێــك  ڕێپێرتــواری 

دەدات. پیشــان  دەدات.جیهــان  پیشــان  جیهــان 
زانیارییــەكان ئــەوە دەردەخــەن كــە تاینــان، بــە زانیارییــەكان ئــەوە دەردەخــەن كــە تاینــان، بــە 
چەشــنی نیمیرۆڤیچ دانچێنكۆ، لە دەستنیشانكردنی چەشــنی نیمیرۆڤیچ دانچێنكۆ، لە دەستنیشانكردنی 
ئەكتەرەكانیشــدا ڕوڵــی بەرچــاوی هەبــوو، باشــترین ئەكتەرەكانیشــدا ڕوڵــی بەرچــاوی هەبــوو، باشــترین 
نموونــەش كــە لــە شــانۆی بەریتانیــدا ئامــاژەی پــێ نموونــەش كــە لــە شــانۆی بەریتانیــدا ئامــاژەی پــێ 
ــە نمایشــی  ــە ئۆلیڤی ــە ك ــی ئۆتێللۆی ــت، ڕۆڵ ــە نمایشــی دەكرێ ــە ئۆلیڤی ــە ك ــی ئۆتێللۆی ــت، ڕۆڵ دەكرێ
گەیشــتە  ئۆتێللــۆدا  ڕۆڵــی  لــە  ئۆلیڤیــە  گەیشــتە كــرد.  ئۆتێللــۆدا  ڕۆڵــی  لــە  ئۆلیڤیــە  كــرد. 
لووتكــەی داهێنــان، بــەاڵم ئۆلیڤیــە، وەك بــاس لووتكــەی داهێنــان، بــەاڵم ئۆلیڤیــە، وەك بــاس 
دەكرێــت، نەیدەویســت ڕۆڵــی ئۆتێللــۆ ببینێــت، دەكرێــت، نەیدەویســت ڕۆڵــی ئۆتێللــۆ ببینێــت، 
ــەو  ــە ل ــوو ئۆلیڤی ــی واب ــوو، پێ ــان ب ــی تاین ــەو هەرچ ــە ل ــوو ئۆلیڤی ــی واب ــوو، پێ ــان ب ــی تاین هەرچ
ــان  ــت. تاین ــت دێنێ ــە دەس ــەركەوتن ب ــەدا س ــان ڕۆڵ ــت. تاین ــت دێنێ ــە دەس ــەركەوتن ب ــەدا س ڕۆڵ
پــاش گفتوگۆیەكــی زۆر بــاوەڕ بــە ئۆلیڤیــە دێنێــت پــاش گفتوگۆیەكــی زۆر بــاوەڕ بــە ئۆلیڤیــە دێنێــت 
ــەر واش  ــەو ڕۆڵــەدا ســەركەوتوو دەبــێ، ه ــەر واش كــە ل ــەو ڕۆڵــەدا ســەركەوتوو دەبــێ، ه كــە ل
لــێ  شــاكارەی  ئــەو  ئەنجامــدا  لــە  لــێ كەوتــەوە،  شــاكارەی  ئــەو  ئەنجامــدا  لــە  كەوتــەوە، 
ــی  ــە ناوازەكان ــە ڕۆڵ ــك ل ــە یەكێ ــە ب ــەوە ك ــی كەوت ــە ناوازەكان ــە ڕۆڵ ــك ل ــە یەكێ ــە ب ــەوە ك كەوت
ئۆلیڤیــە هەژمــار دەكرێــت. ئــەم نموونەیــە بــۆ ئۆلیڤیــە هەژمــار دەكرێــت. ئــەم نموونەیــە بــۆ 
ــچ دانچێنكــۆ،  ــی نیمیرۆڤی ــچ دانچێنكــۆ، ســەردەمی مخــات و ڕۆڵ ــی نیمیرۆڤی ســەردەمی مخــات و ڕۆڵ
شــان بــە شــانی ستانیسالڤســكی، لــە هەڵبژاردنــی شــان بــە شــانی ستانیسالڤســكی، لــە هەڵبژاردنــی 

ئەكتەرەكانــی مخــات دەمانگێرێتــەوە.ئەكتەرەكانــی مخــات دەمانگێرێتــەوە.
كەســێك بیەوێــت لــە ڕۆڵــی دراماتورگییانــەی كەســێك بیەوێــت لــە ڕۆڵــی دراماتورگییانــەی 
نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ تێبگات، باشــتر وایە یەكســەر نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ تێبگات، باشــتر وایە یەكســەر 
كتێبــی )ژیانــم لــە هونــەردا(ی ستانیسالڤســكی كتێبــی )ژیانــم لــە هونــەردا(ی ستانیسالڤســكی 
لەوێــدا  تێبــگات.  لێــی  و  بخوێنێتــەوە  لەوێــدا بــەوردی  تێبــگات.  لێــی  و  بخوێنێتــەوە  بــەوردی 
ستانیسكالڤســكی بــە وردی بــاس لــەوە دەكات كــە ستانیسكالڤســكی بــە وردی بــاس لــەوە دەكات كــە 
ــە تێگەیشــتنی  ــەری ل ــی كاریگ ــۆ چ ڕۆڵێك ــە تێگەیشــتنی دانچێنك ــەری ل ــی كاریگ ــۆ چ ڕۆڵێك دانچێنك

ــوە. ــدا بینی ــین و چێخۆڤ ــانۆنامەكانی ئیبس ــوە.ش ــدا بینی ــین و چێخۆڤ ــانۆنامەكانی ئیبس ش
ستانیسالڤســكی باس لەوە دەكات، كە تێگەیشــتن ستانیسالڤســكی باس لەوە دەكات، كە تێگەیشــتن 
لــە ئیبســین بــۆ خــۆی و ئەكتەرەكانــی تیپەكە هەروا لــە ئیبســین بــۆ خــۆی و ئەكتەرەكانــی تیپەكە هەروا 
ــدە  ــە هەرچەن ــەت چێخــۆڤ ك ــوو، تەنان ــدە ئاســان نەب ــە هەرچەن ــەت چێخــۆڤ ك ــوو، تەنان ئاســان نەب

پێــی وا بــوو ئیبســین ڕاســتە داهێنــەرە، بــەاڵم پێــی وا بــوو ئیبســین ڕاســتە داهێنــەرە، بــەاڵم 
نووســەرێكی وشــكوبرینگ و كــەم هەســت بــوو. ئــەو نووســەرێكی وشــكوبرینگ و كــەم هەســت بــوو. ئــەو 
ــەخ  ــوو ئیبســین زۆر بای ــی واب ــۆڤ( پێ ــە چێخ ــەخ )وات ــوو ئیبســین زۆر بای ــی واب ــۆڤ( پێ ــە چێخ )وات
بــە هــۆ و هــۆكار و ئاخاوتــن و زەیــن و هــزر دەدات. بــە هــۆ و هــۆكار و ئاخاوتــن و زەیــن و هــزر دەدات. 
دەكرێــت ئــەم مۆركــەی شــانۆنامەكانی ئیبســین دەكرێــت ئــەم مۆركــەی شــانۆنامەكانی ئیبســین 
بــۆ ڕووســەكان وا بكەوێتــەوە، بەتایبەتــی ئەگــەر بــۆ ڕووســەكان وا بكەوێتــەوە، بەتایبەتــی ئەگــەر 
لەگــەڵ شــانۆنامەكانی ئۆسترۆڤســكی یــان چێخــۆڤ لەگــەڵ شــانۆنامەكانی ئۆسترۆڤســكی یــان چێخــۆڤ 
ــكەندەناڤیاییەكان  ــۆ س ــەاڵم ب ــن، ب ــان بكەی ــكەندەناڤیاییەكان بەراودی ــۆ س ــەاڵم ب ــن، ب ــان بكەی بەراودی

ــەو چەشــنە ناكەوێتــەوە. ــەو چەشــنە ناكەوێتــەوە.ب ب
 توێژەرانــی بــواری شــانۆی ڕووســی، كێشــەی  توێژەرانــی بــواری شــانۆی ڕووســی، كێشــەی 
ســەرهەڵدان و تەشــەنەكردنی ئەدەبــی شــانۆیی ســەرهەڵدان و تەشــەنەكردنی ئەدەبــی شــانۆیی 
ئیبســین لــە شــانۆی ڕووســی بــە گشــتی، لــە مخات ئیبســین لــە شــانۆی ڕووســی بــە گشــتی، لــە مخات 
بەتایبەتــی لــە گەلێــك تۆژینــەوەدا بــاس دەكــەن. بەتایبەتــی لــە گەلێــك تۆژینــەوەدا بــاس دەكــەن. 
ئیبســین بــۆ ڕووســەكان نووســەرێكی گرنــگ بــوو، ئیبســین بــۆ ڕووســەكان نووســەرێكی گرنــگ بــوو، 
ــن،  ــە نمایشــكردندا تووشــی كێشــە دەهات ــەاڵم ل ــن، ب ــە نمایشــكردندا تووشــی كێشــە دەهات ــەاڵم ل ب
كێشــەكەش لــە بنەچــەدا كێشــەیەكی دراماتورگیانە كێشــەكەش لــە بنەچــەدا كێشــەیەكی دراماتورگیانە 
بوو، واتە چۆنیەتی تێگەیشــتن و بەرجەســتەكردنی بوو، واتە چۆنیەتی تێگەیشــتن و بەرجەســتەكردنی 
ئەدەبــی شــانۆیی ئیبســین بــوو، كــە بــۆ شــانۆكار ئەدەبــی شــانۆیی ئیبســین بــوو، كــە بــۆ شــانۆكار 
و بینــەری ڕووســی، لــە ڕووی هــزر و بیــر و ســۆز و بینــەری ڕووســی، لــە ڕووی هــزر و بیــر و ســۆز 
و هەســتەوە، زۆر جیــاواز بــوو. ستانیسالڤســكی و هەســتەوە، زۆر جیــاواز بــوو. ستانیسالڤســكی 
ئــەوە دەســەلمێنێت كــە نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ ئــەم ئــەوە دەســەلمێنێت كــە نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ ئــەم 
ــەو  ــرد. وەك ئ ــۆ مخــات چارەســەر ك ــەو كێشــەیەی ب ــرد. وەك ئ ــۆ مخــات چارەســەر ك كێشــەیەی ب
دەڵێــت تێگەیشــتنی شــانۆنامەكانی ئیبســین بەبــێ دەڵێــت تێگەیشــتنی شــانۆنامەكانی ئیبســین بەبــێ 
نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ بــۆ ئێمــە ســەخت بــوو. نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ بــۆ ئێمــە ســەخت بــوو. 
ــمان  ــترین ئیبســین ناس ــۆ باش ــچ دانچێنك ــمان نیمیرۆڤی ــترین ئیبســین ناس ــۆ باش ــچ دانچێنك نیمیرۆڤی
بــوو، هــەر ئــەو دەیزانــی چــۆن شــانۆنامەكانی شــی بــوو، هــەر ئــەو دەیزانــی چــۆن شــانۆنامەكانی شــی 
بكاتــەوە، لێكیــان بداتــەوە و گوزارەیــان لــێ بــكات بكاتــەوە، لێكیــان بداتــەوە و گوزارەیــان لــێ بــكات 
و هەســتیان پــێ بــكات. تێگەیشــتن و لێكدانــەوەی و هەســتیان پــێ بــكات. تێگەیشــتن و لێكدانــەوەی 
ــە  ــاودەق ل ــۆ شــانۆنامەكانی ئیبســین دەق ــە مخــات ب ــاودەق ل ــۆ شــانۆنامەكانی ئیبســین دەق مخــات ب
ــەرچاوەی  ــانۆكەوە س ــی ش ــتنی دراماتورگ ــەرچاوەی تێگەیش ــانۆكەوە س ــی ش ــتنی دراماتورگ تێگەیش
دەگــرت، بــە ئەندازەیــەك ستانیسالڤســكی دەڵێــت: دەگــرت، بــە ئەندازەیــەك ستانیسالڤســكی دەڵێــت: 
تێگەیشــتنمان بــۆ ئیبســین دەنگدانــەوە و ســەدای تێگەیشــتنمان بــۆ ئیبســین دەنگدانــەوە و ســەدای 

تێگەیشــتنی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ بــوو. تێگەیشــتنی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ بــوو. 
لــە شــرۆڤەكردنی ســێ شــانۆنامەی ئیبســین دا، لــە شــرۆڤەكردنی ســێ شــانۆنامەی ئیبســین دا، 
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)هێــدا گابلــەر( و )برانــد( و )دوژمنــی گــەل(، )هێــدا گابلــەر( و )برانــد( و )دوژمنــی گــەل(، 
كــە هەرســێكیان لەالیــەن مخاتــەوە نمایــش كــران، كــە هەرســێكیان لەالیــەن مخاتــەوە نمایــش كــران، 
ڕۆڵــی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ وەك دراماتورگێكــی ڕۆڵــی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ وەك دراماتورگێكــی 
پێشــەنگی شــانۆی مۆدێــرن، بــەر لــە نزیكــەی پێشــەنگی شــانۆی مۆدێــرن، بــەر لــە نزیكــەی 
ــوو. ــا بڵێیــت كاریگــەر ب ــوو.ســەت و پەنجــا ســاڵ، ت ــا بڵێیــت كاریگــەر ب ســەت و پەنجــا ســاڵ، ت
وەك  دانچێنكــۆ  نیمیرۆڤیــچ  ڕۆڵــی  وەك وانەبێــت  دانچێنكــۆ  نیمیرۆڤیــچ  ڕۆڵــی  وانەبێــت 
دراماتــورگ تەنیــا لــە چوارچێــوەی ئەدەبــی شــانۆیی دراماتــورگ تەنیــا لــە چوارچێــوەی ئەدەبــی شــانۆیی 
ئیبســین دا بووبێــت، بــە پاســاوی ئــەوەی جیهانبینی ئیبســین دا بووبێــت، بــە پاســاوی ئــەوەی جیهانبینی 
و ژینگــە و كەســایەتییەكانی )ئیبســین(ی نەرویجــی و ژینگــە و كەســایەتییەكانی )ئیبســین(ی نەرویجــی 
بــۆ شــانۆكاران و بینەرانــی ڕووس نــاوازە بووبــن، بــۆ شــانۆكاران و بینەرانــی ڕووس نــاوازە بووبــن، 
نەخێــر! ڕۆڵــی دانچێنكــۆ لــە ســەرجەم نمایشــەكانی نەخێــر! ڕۆڵــی دانچێنكــۆ لــە ســەرجەم نمایشــەكانی 
)مخــات(دا بەڕوونــی دەردەكەوێت، بە شــانۆنامەكانی )مخــات(دا بەڕوونــی دەردەكەوێت، بە شــانۆنامەكانی 
چێخۆڤیشــەوە، كــە زۆربەمــان پێمــان وایــە، كەس لە چێخۆڤیشــەوە، كــە زۆربەمــان پێمــان وایــە، كەس لە 
ستانیسالڤســكی باشــتر و قووڵتــر لــە شــانۆنامەكانی ستانیسالڤســكی باشــتر و قووڵتــر لــە شــانۆنامەكانی 
چێخــۆڤ تــێ نەگەیشــتووە. هەڵبەتــە گومــان لــەوەدا چێخــۆڤ تــێ نەگەیشــتووە. هەڵبەتــە گومــان لــەوەدا 
نییــە كــە ستانیسالڤســكی یەكــەم ڕیژیســۆرە جیهانی نییــە كــە ستانیسالڤســكی یەكــەم ڕیژیســۆرە جیهانی 
و  ســەركەوتووانە  كەســایەتییەكانی  و  و چێخــۆڤ  ســەركەوتووانە  كەســایەتییەكانی  و  چێخــۆڤ 
داهێنەرانــە بەرجەســتە كــردووە، ئــەو بــەر لــە هەموو داهێنەرانــە بەرجەســتە كــردووە، ئــەو بــەر لــە هەموو 
ــتووە،  ــۆڤ گەیش ــە چێخ ــاش ل ــر، ب ــۆرێكی ت ــتووە، ڕیژیس ــۆڤ گەیش ــە چێخ ــاش ل ــر، ب ــۆرێكی ت ڕیژیس
ئەمــە ڕاســتە! بــەاڵم هــەر ستانیسالڤســكی خۆیشــی ئەمــە ڕاســتە! بــەاڵم هــەر ستانیسالڤســكی خۆیشــی 
ئامــاژە بــەوە دەكات كــە تێگەیشــتنی ڕاســتەقینە و ئامــاژە بــەوە دەكات كــە تێگەیشــتنی ڕاســتەقینە و 
قووڵــی چێخــۆڤ بەبــێ نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ مەحــاڵ قووڵــی چێخــۆڤ بەبــێ نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ مەحــاڵ 
باســی  بــاس دێتــە ســەر  بەتایبەتــی كــە  باســی بــوو،  بــاس دێتــە ســەر  بەتایبەتــی كــە  بــوو، 
ڕاســتگۆیی هونەریــی لــەالی چێخــۆڤ، كــە ئەمــە ڕاســتگۆیی هونەریــی لــەالی چێخــۆڤ، كــە ئەمــە 
كرۆكــی تێگەیشــتنی ڕاســتەقینەیە لــە شــانۆنامەكانی كرۆكــی تێگەیشــتنی ڕاســتەقینەیە لــە شــانۆنامەكانی 
ــۆڤ شــتێكە،  ــی چیخ ــۆڤ، تێگەیشــتنی جیهان ــۆڤ شــتێكە، چیخ ــی چیخ ــۆڤ، تێگەیشــتنی جیهان چیخ
لــەالی  بــە ڕاســتگۆیی هونــەری  لــەالی بــەاڵم گەیشــتن  بــە ڕاســتگۆیی هونــەری  بــەاڵم گەیشــتن 

چێخــۆڤ شــتێكی تــرە، كــە ئاســان نییــە.چێخــۆڤ شــتێكی تــرە، كــە ئاســان نییــە.
ــی  ــە نهێنییەكان ــاس ل ــی ستانیسالڤســكی دەڵێــت ب ــە نهێنییەكان ــاس ل ستانیسالڤســكی دەڵێــت ب
دەڵێــت  دەكات،  چێخــۆڤ  شــانۆنامەكانی  دەڵێــت نــاو  دەكات،  چێخــۆڤ  شــانۆنامەكانی  نــاو 
نهێنییەكانــی نــاو شــانۆنامەكانی چێخــۆڤ وەك نهێنییەكانــی نــاو شــانۆنامەكانی چێخــۆڤ وەك 
ــە خەزێنــە  ــەو ل ــە خەزێنــە خەزێنــەی شــاراوەن، مەبەســتی ئ ــەو ل خەزێنــەی شــاراوەن، مەبەســتی ئ
و  شــانۆنامەكە  ناوەرۆكــی  تەنیــا  و شــاراوەكان،  شــانۆنامەكە  ناوەرۆكــی  تەنیــا  شــاراوەكان، 
خەزێنــە  ئــەو  نیــن،  كەســایەتییەكان  خەزێنــە كاكڵــەی  ئــەو  نیــن،  كەســایەتییەكان  كاكڵــەی 

نهێنیانــە ناخــی ئــەو ئەكتەرانەیــش دەگرێتــەوە نهێنیانــە ناخــی ئــەو ئەكتەرانەیــش دەگرێتــەوە 
كــە ڕۆڵــەكان دەبینــن، كاركــردن بــۆ گەیشــتن كــە ڕۆڵــەكان دەبینــن، كاركــردن بــۆ گەیشــتن 
دراماتــورگ،  ســەر  دەكەوێتــە  نهێنییانــە  دراماتــورگ، بــەم  ســەر  دەكەوێتــە  نهێنییانــە  بــەم 
هەروەهــا دەشــڵێت: نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ ، بــە هەروەهــا دەشــڵێت: نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ ، بــە 
ــە  ــە ڕێــگای تایبەتــی خــۆی، دەیزانــی چــۆن پــەی ب ڕێــگای تایبەتــی خــۆی، دەیزانــی چــۆن پــەی ب
خەزێنــە شــاراوەكانی چێخــۆڤ بەرێــت، منیــش خەزێنــە شــاراوەكانی چێخــۆڤ بەرێــت، منیــش 
ڕێــگای تایبەتــی خــۆم هەبــوو، هەرچــی ئــەو بــوو ڕێــگای تایبەتــی خــۆم هەبــوو، هەرچــی ئــەو بــوو 
ــرد، بــەاڵم  ــەوە پــەی پێیــان دەب ــە ڕێــگای ئەدەب ــرد، بــەاڵم ل ــەوە پــەی پێیــان دەب ــە ڕێــگای ئەدەب ل
مــن لــە ڕێــگای ئەكتــەرەكان و لــە ڕێــگای فۆرمــەوە مــن لــە ڕێــگای ئەكتــەرەكان و لــە ڕێــگای فۆرمــەوە 
پەیــم پێیــان دەبــرد. ئــەوەی بــە دانچێنكــۆ دەكــرا پەیــم پێیــان دەبــرد. ئــەوەی بــە دانچێنكــۆ دەكــرا 
ــیكردنەوەی دەق و  ــە ش ــەو ل ــرا، ئ ــن نەدەك ــە م ــیكردنەوەی دەق و ب ــە ش ــەو ل ــرا، ئ ــن نەدەك ــە م ب
ــۆزی  ــتپێكردن و س ــتەكانی هەس ــی ئاس ــۆزی یەكااڵكردن ــتپێكردن و س ــتەكانی هەس ــی ئاس یەكااڵكردن
كەســایەتییەكان كارامــە بــوو، هەرچــی مــن بــووم، كەســایەتییەكان كارامــە بــوو، هەرچــی مــن بــووم، 
ــە قســە  ــی ب ــرا، نەمدەتوان ــێ نەدەك ــەم كارەم پ ــە ئ ــە قس ــی ب ــرا، نەمدەتوان ــێ نەدەك ــەم كارەم پ ئ
ئــەو الیەنــە بەرجەســتە بكــەم، بــەاڵم دەمتوانــی بــە ئــەو الیەنــە بەرجەســتە بكــەم، بــەاڵم دەمتوانــی بــە 
وێناكــردن ڕوونــی بكەمەوە و پێشــانی ئەكتەرەكانی وێناكــردن ڕوونــی بكەمەوە و پێشــانی ئەكتەرەكانی 

ــدەم.  ــدەم. ب ب
ئەركــی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ لــە شــێكردنەوە و ئەركــی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ لــە شــێكردنەوە و 
دەستنیشــانكردنی بیرۆكــەی ســەرەكی شــانۆنامەكان دەستنیشــانكردنی بیرۆكــەی ســەرەكی شــانۆنامەكان 
دیدگــەی  گەاڵڵەكردنــی  و  خەمانــدن  دیدگــەی لەگــەڵ  گەاڵڵەكردنــی  و  خەمانــدن  لەگــەڵ 
و  متمانــە  جێگــەی  تــەواو  نووســەر،  و ســەرەكی  متمانــە  جێگــەی  تــەواو  نووســەر،  ســەرەكی 
ــوو .  ــات ب ــی مخ ــكی و ئەندامان ــاوەڕی ستانیسالڤس ــوو . ب ــات ب ــی مخ ــكی و ئەندامان ــاوەڕی ستانیسالڤس ب
شــانۆنامە  دەرهێنانــی  لــە  ڕاستییەشــمان  شــانۆنامە ئــەم  دەرهێنانــی  لــە  ڕاستییەشــمان  ئــەم 
بەناوبانگەكــەی گۆرکــی )چینــی بنــەوە( بــێ پــەردە بەناوبانگەكــەی گۆرکــی )چینــی بنــەوە( بــێ پــەردە 
بــۆ دەردەكەوێــت، ئەركــی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ لــەم بــۆ دەردەكەوێــت، ئەركــی نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ لــەم 
ســەرەكی  بیرۆكــەی  دەستنیشــانكردنی  ســەرەكی نمایشــەدا،  بیرۆكــەی  دەستنیشــانكردنی  نمایشــەدا، 
نووســەربوو. ستانیسالڤســكی بــەر لــەوەی دەســت بــە نووســەربوو. ستانیسالڤســكی بــەر لــەوەی دەســت بــە 
مەشــق و ڕاهێنانــی ئەكتەرەكانــی بــكات، پشــتی بــە مەشــق و ڕاهێنانــی ئەكتەرەكانــی بــكات، پشــتی بــە 
ــەو دەڵێــت:  ــی دانچێنكــۆ دەبەســت، ئ ــەو دەڵێــت: لێكۆڵینەوەكان ــی دانچێنكــۆ دەبەســت، ئ لێكۆڵینەوەكان
نمیرۆڤیــچ  هێــژام  هاوڕێــی  و  مــن  نمیرۆڤیــچ هەردووكمــان،  هێــژام  هاوڕێــی  و  مــن  هەردووكمــان، 
و  نووســەر  ڕوحــی  بــە  گەیشــتن  بــۆ  و دانچێنكــۆ،  نووســەر  ڕوحــی  بــە  گەیشــتن  بــۆ  دانچێنكــۆ، 
ــێوازی  ــە ش ــان ب ــانۆنامەكە، هەریەكەم ــەری ش ــێوازی جەوه ــە ش ــان ب ــانۆنامەكە، هەریەكەم ــەری ش جەوه
تایبەتــی خــۆی ڕێگــەی گرتە بەر، نمیرۆڤیــچ دانچێنكۆ تایبەتــی خــۆی ڕێگــەی گرتە بەر، نمیرۆڤیــچ دانچێنكۆ 
شــیكارییەكی نایابی شــانۆنامەكەی پێشــكێش كردین، شــیكارییەكی نایابی شــانۆنامەكەی پێشــكێش كردین، 
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ئەوجــا چونكــە خــۆی شانۆنووســێكی كارامەیــە و ئەوجــا چونكــە خــۆی شانۆنووســێكی كارامەیــە و 
شــارەزای ڕێچکــە نهێنییەكانــی ئەدەبیشــە، خێــرا شــارەزای ڕێچکــە نهێنییەكانــی ئەدەبیشــە، خێــرا 
پــەی بــە كورتتریــن ڕێــگای ئەفرانــدن و داهێنــان پــەی بــە كورتتریــن ڕێــگای ئەفرانــدن و داهێنــان 

ــات. ــات.دەب دەب
دەبــێ ئــەوەش بزانین ئەم كاركردنــە دووقۆڵییەی دەبــێ ئــەوەش بزانین ئەم كاركردنــە دووقۆڵییەی 
هەردووكیــان، ڕیژیســۆر و دراماتــورگ، وانەبێــت هەردووكیــان، ڕیژیســۆر و دراماتــورگ، وانەبێــت 
ــت،  ــدا بووبێ ــا و هاوئاهەنگی ــە هارمۆنی ــەردەوام ل ــت، ب ــدا بووبێ ــا و هاوئاهەنگی ــە هارمۆنی ــەردەوام ل ب
دەكات،  باســی  ستانیسالڤســكی  وەك  دەكات، نەخێــر!  باســی  ستانیسالڤســكی  وەك  نەخێــر! 
ــوون  ــی نەب ــەك حاڵ ــە ی ــك كێشــەی ل ــد جارێ ــوون چەن ــی نەب ــەك حاڵ ــە ی ــك كێشــەی ل ــد جارێ چەن
بەڕادەیەكــی  پێشــیان،  هاتووەتــە  پێكــدادان  بەڕادەیەكــی و  پێشــیان،  هاتووەتــە  پێكــدادان  و 
ــد  ــی تون ــوون و دەمەقاڵ ــۆ تووشــی بەدحاڵیب ــد ئەوت ــی تون ــوون و دەمەقاڵ ــۆ تووشــی بەدحاڵیب ئەوت
هاتــوون، چەنــد جارێــك دیــدگا و بۆچوونیــان تەواو هاتــوون، چەنــد جارێــك دیــدگا و بۆچوونیــان تەواو 
پێچەوانــەی یەكتــر بــووە، بــەاڵم لــە ئەنجامــدا وەك پێچەوانــەی یەكتــر بــووە، بــەاڵم لــە ئەنجامــدا وەك 
ــە  ــوودیان ل ــە س ــەم بەركەوتنان ــت: ئ ــۆی دەڵێ ــە خ ــوودیان ل ــە س ــەم بەركەوتنان ــت: ئ ــۆی دەڵێ خ
زیانیــان زۆرتــر بــووە، چونكــە هەردووكیــان دواتــر زیانیــان زۆرتــر بــووە، چونكــە هەردووكیــان دواتــر 
ــە  ــام ك ــت و دەرئەنج ــەك مەبەس ــتوونەتە ی ــە گەیش ــام ك ــت و دەرئەنج ــەك مەبەس ــتوونەتە ی گەیش
شــانۆنامەكە،  ڕاســتەقینەی  جەوهــەری  شــانۆنامەكە، دەكاتــە  ڕاســتەقینەی  جەوهــەری  دەكاتــە 
ــەو كێشــانە،  ــەو كێشــانە، ستانیسالڤســكی دەڵێــت ســەرەڕای ئ ستانیسالڤســكی دەڵێــت ســەرەڕای ئ
ــت  ــان دەمانویس ــە هەردووكم ــەوت ك ــان دەرك ــت بۆم ــان دەمانویس ــە هەردووكم ــەوت ك ــان دەرك بۆم
ــن. ــەردا هەڵبكۆڵی ــای هون ــە چی ــل ل ــان تونێ ــن.هەم ــەردا هەڵبكۆڵی ــای هون ــە چی ــل ل ــان تونێ هەم

لــەم قســانەی ستانیسالڤســكی دەردەكەوێــت كــە لــەم قســانەی ستانیسالڤســكی دەردەكەوێــت كــە 
ئەركــی ســەرەكی دراماتــورگ وەك لــە كەســایەتی ئەركــی ســەرەكی دراماتــورگ وەك لــە كەســایەتی 
نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆدا بەرجەســتە بــووە، بــەر نیمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆدا بەرجەســتە بــووە، بــەر 
لــە هەمــوو دەســتكارییەك، تێگەیشــتنە لــە دەق و لــە هەمــوو دەســتكارییەك، تێگەیشــتنە لــە دەق و 
بیرۆكــەی ســەرەكی نووســەر وەك خــۆی، پاشــان بیرۆكــەی ســەرەكی نووســەر وەك خــۆی، پاشــان 
یارمەتیدانــی ڕیژیســۆر و ئەكتــەران و ســەرجەم یارمەتیدانــی ڕیژیســۆر و ئەكتــەران و ســەرجەم 
هونەرمەندانــی نــاو بەرهەمەكــە، بــەر لــەوەی ئەركی هونەرمەندانــی نــاو بەرهەمەكــە، بــەر لــەوەی ئەركی 
دەســتكاریكردنی  چوارچێــوەی  لــە  دەســتكاریكردنی دراماتــورگ  چوارچێــوەی  لــە  دراماتــورگ 
ــان  ــت. بێگوم ــرد بێ ــردن و ئاوێزانك ــان دەق و ئامادەك ــت. بێگوم ــرد بێ ــردن و ئاوێزانك دەق و ئامادەك
دەشــكرێت هەردووكیــان بێــت، بــەاڵم ئــەوەی بــاوە دەشــكرێت هەردووكیــان بێــت، بــەاڵم ئــەوەی بــاوە 
ــۆش  ــەم فەرام ــی یەك ــار ئەرك ــە زۆر ج ــە ك ــۆش ئەوەی ــەم فەرام ــی یەك ــار ئەرك ــە زۆر ج ــە ك ئەوەی
دەكرێــت، وا پێشــان دەدرێــت كــە ئەركــی ســەرەكی دەكرێــت، وا پێشــان دەدرێــت كــە ئەركــی ســەرەكی 
ــدا خــۆی  ــە شــەقڵی دووەمیان ــا ل ــورگ تەنی ــدا خــۆی درامات ــە شــەقڵی دووەمیان ــا ل ــورگ تەنی درامات

ــت. ــت.دەنوێنێ دەنوێنێ

ســەردەمەی  لــەم  كارامــە  دراماتورگــی  ســەردەمەی ڕۆڵــی  لــەم  كارامــە  دراماتورگــی  ڕۆڵــی 
ئێســتادا تــا دێــت پانتاییەكــی فراوانتــر لــە نمایشــی ئێســتادا تــا دێــت پانتاییەكــی فراوانتــر لــە نمایشــی 
پیشــەمەندانەدا داگیــر دەكات. ئــەم تایبەتمەندێتییە، پیشــەمەندانەدا داگیــر دەكات. ئــەم تایبەتمەندێتییە، 
واتــە پیشــەمەندێتی شانبەشــانی ئەزموونــی كردەیی، واتــە پیشــەمەندێتی شانبەشــانی ئەزموونــی كردەیی، 
وا پێویســت دەكات كــە دراماتــورگ زانیــاری لــە وا پێویســت دەكات كــە دراماتــورگ زانیــاری لــە 
ســەرجەم بوارەكانــی ئــەدەب و هونــەر و زمــان و ســەرجەم بوارەكانــی ئــەدەب و هونــەر و زمــان و 
فیكــر و فەلســەفە و بوارەكانــی زانســتە مرۆییــەكان فیكــر و فەلســەفە و بوارەكانــی زانســتە مرۆییــەكان 

ــت.  ــت. هەبێ هەبێ

جیهانــی نمایــش و ئەركــی هــەرە ســەرەكی، دوژمنی جیهانــی نمایــش و ئەركــی هــەرە ســەرەكی، دوژمنی 
گــەل بــە نموونە:گــەل بــە نموونە:

كــە  ئیبســین  گــەل(ی  كــە شــانۆنامەی )دوژمنــی  ئیبســین  گــەل(ی  شــانۆنامەی )دوژمنــی 
لــە  و  مخــات  بەرنامــەی  یەكەمــی  قۆناغــی  لــە لــە  و  مخــات  بەرنامــەی  یەكەمــی  قۆناغــی  لــە 
پێشــكەش  پێشــكەش    19051905 ســاڵی  شۆڕشــی  ســاڵی ســەروبەندی  شۆڕشــی  ســەروبەندی 
هــەرە  ئەركــی  بەهــای  ڕاستیودروســتی  هــەرە كــرا،  ئەركــی  بەهــای  ڕاستیودروســتی  كــرا، 
ســەرەكی نمایــش دەســەلمێنێت، دروســت وەك ســەرەكی نمایــش دەســەلمێنێت، دروســت وەك 
ــارە  ــكییە. دی ــتی ستانیسالڤس ــە مەبەس ــەوەی ك ــارە ئ ــكییە. دی ــتی ستانیسالڤس ــە مەبەس ــەوەی ك ئ
ــك  ــە شــێوەیەك نزی ــەم شــانۆنامەیە، ب ــك نمایشــی ئ ــە شــێوەیەك نزی ــەم شــانۆنامەیە، ب نمایشــی ئ
ــیای  ــەردەمەی ڕووس ــەو س ــەی ئ ــە كۆمەڵگ ــوو ل ــیای ب ــەردەمەی ڕووس ــەو س ــەی ئ ــە كۆمەڵگ ــوو ل ب
نمایشــەكە  پــاش  بینــەران  كــە  نمایشــەكە قەیســەرییەوە،  پــاش  بینــەران  كــە  قەیســەرییەوە، 
ــە  ــی و خۆپیشــاندانیان دژ ب ــار ناڕەزای ــدان ج ــە چەن ــی و خۆپیشــاندانیان دژ ب ــار ناڕەزای ــدان ج چەن
گەندەڵــی و ســتەمی حوكمڕانــی قەیســەر ســازكرد. گەندەڵــی و ســتەمی حوكمڕانــی قەیســەر ســازكرد. 
بەڵگــەكان ئــەوە دەســەلمێنن كــە ستانیسالڤســكی بەڵگــەكان ئــەوە دەســەلمێنن كــە ستانیسالڤســكی 
نەبــوو  ئــەوە  مەبەســتی  دەڵێــت،  خــۆی  نەبــوو وەك  ئــەوە  مەبەســتی  دەڵێــت،  خــۆی  وەك 
ــی و  ــەی كۆمەاڵیەت ــنووری ڕەخن ــە س ــەكە ل ــی و نمایش ــەی كۆمەاڵیەت ــنووری ڕەخن ــە س ــەكە ل نمایش
بــە مەبەســتی چاكســازی بــەو ڕادەیــە تەشــەنە بــە مەبەســتی چاكســازی بــەو ڕادەیــە تەشــەنە 
سیاســیش  بارودۆخــی  ئەندازەیــەك  بــە  سیاســیش بــكات،  بارودۆخــی  ئەندازەیــەك  بــە  بــكات، 
بگرێتــەوە، بــەاڵم ســەردەمەكە، ســەردەمێكی گــرژ بگرێتــەوە، بــەاڵم ســەردەمەكە، ســەردەمێكی گــرژ 
و تەنگــژاوی بــوو، نمایشــەكە چەنــد ڕۆژێــك پێــش و تەنگــژاوی بــوو، نمایشــەكە چەنــد ڕۆژێــك پێــش 
ــی نمایشــی  ــرا. بابەت ــی نمایشــی  پێشــكەش ك ــرا. بابەت شۆڕشــی شۆڕشــی 19051905 پێشــكەش ك
دوژمنــی گــەل، كــە بــاس لــە گەندەڵــی دەكات، بــۆ دوژمنــی گــەل، كــە بــاس لــە گەندەڵــی دەكات، بــۆ 
ــۆرگ،  ــاری پیترب ــی ش ــۆ خەڵك ــەردەمە، ب ــەو س ــۆرگ، ئ ــاری پیترب ــی ش ــۆ خەڵك ــەردەمە، ب ــەو س ئ
ــوو. ڕاســتە شــانۆنامەی دوژمنــی  ــەواو گونجــاو ب ــوو. ڕاســتە شــانۆنامەی دوژمنــی ت ــەواو گونجــاو ب ت
ــت، وەك ستانیسالڤســكی دەیویســت،  ــت، وەك ستانیسالڤســكی دەیویســت، گــەل دەكرێ گــەل دەكرێ
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بــە دیدێكــی كۆمەاڵیەتــی ڕەخنەئامێــزەوە لێــك بــە دیدێكــی كۆمەاڵیەتــی ڕەخنەئامێــزەوە لێــك 
بدرێتــەوە، بــەاڵم نەدەكــرا لە پەیامە سیاســییەكەی بدرێتــەوە، بــەاڵم نەدەكــرا لە پەیامە سیاســییەكەی 
ــە چ  ــە: كــەی و ل ــە چ داببڕێــت، ئەمــەش پەیوەســتە ب ــە: كــەی و ل داببڕێــت، ئەمــەش پەیوەســتە ب
ســەردەم و كۆمەڵگەیــەدا ئــەو نمایشــە پێشــكەش ســەردەم و كۆمەڵگەیــەدا ئــەو نمایشــە پێشــكەش 
دەكرێــت. شــانۆناكەمە هەڵقــواڵوی كۆمەڵگــەی ئــەو دەكرێــت. شــانۆناكەمە هەڵقــواڵوی كۆمەڵگــەی ئــەو 
ــج  ــە نەروی ــج ســەردەمەی ســەدەی هەژدەمــە، هــەر ل ــە نەروی ســەردەمەی ســەدەی هەژدەمــە، هــەر ل
خــۆی ئــەو پایەمــە سیاســییە زەقەی نەدەبەخشــی، خــۆی ئــەو پایەمــە سیاســییە زەقەی نەدەبەخشــی، 
بــەاڵم بــۆ بینەرانــی ڕووســیای ســەردەمی شۆڕشــی بــەاڵم بــۆ بینەرانــی ڕووســیای ســەردەمی شۆڕشــی 
لــە  بــوو  گرنگتــر  سیاســییەكە  پەیامــە  لــە   بــوو  گرنگتــر  سیاســییەكە  پەیامــە   19051905
تــر،  واتەیەكــی  بــە  كۆمەاڵیەتییەكــە،  تــر، پەیامــە  واتەیەكــی  بــە  كۆمەاڵیەتییەكــە،  پەیامــە 
و  دەربڕیــن  ناڕەزایــی  و  یاخیبــوون  و  و شــوڕش  دەربڕیــن  ناڕەزایــی  و  یاخیبــوون  و  شــوڕش 
گرنگتــر  قەیســەری  گرنگتــر بەرەنگاریكردنــی دەســەاڵتی  قەیســەری  بەرەنگاریكردنــی دەســەاڵتی 
ــكارانەی  ــەی سازش ــەی میانڕەوان ــە بانگەش ــوو ل ــكارانەی ب ــەی سازش ــەی میانڕەوان ــە بانگەش ــوو ل ب
ــەم خاڵــە  ــەم خاڵــە چاكســازی، بێگومــان ستانیسالڤســكی ل چاكســازی، بێگومــان ستانیسالڤســكی ل
بمانــەوێ  ئەگــەر  بــەاڵم  تێگەیشــتبوو،  بمانــەوێ گرنگــە  ئەگــەر  بــەاڵم  تێگەیشــتبوو،  گرنگــە 
ــر ڕۆشــنایی  ــە ژێ ــەی ستانیسالڤســكی ل ــر ڕۆشــنایی بۆچوونەك ــە ژێ ــەی ستانیسالڤســكی ل بۆچوونەك
تاینــان  بەریتانــی  دراماتورگــی  تاینــان بۆچوونەكــەی  بەریتانــی  دراماتورگــی  بۆچوونەكــەی 
لێــك بدەینــەوە، دەگەینــە ئــەو ئەنجامــە گرنگــەی لێــك بدەینــەوە، دەگەینــە ئــەو ئەنجامــە گرنگــەی 
ــەرە  ــی ه ــی ئەرك ــە ئیلهام ــكی ل ــە ستانیسالڤس ــەرە ك ــی ه ــی ئەرك ــە ئیلهام ــكی ل ــە ستانیسالڤس ك
بــۆ  سیاســییەكانی  كاردانــەوە  بــۆ ســەرەكییەوە،  سیاســییەكانی  كاردانــەوە  ســەرەكییەوە، 
بینــەران بەجــێ هێشــتووە، كــە خــۆی بــەم جــۆرە بینــەران بەجــێ هێشــتووە، كــە خــۆی بــەم جــۆرە 

ڕوونــی دەكاتــەوە:ڕوونــی دەكاتــەوە:
شــانۆنامەی دوژمنــی گــەل كــە كار لەســەر دوو شــانۆنامەی دوژمنــی گــەل كــە كار لەســەر دوو 
الیەن دەكات، الیەنی كۆمەاڵیەتی و الیەنی سیاســی، الیەن دەكات، الیەنی كۆمەاڵیەتی و الیەنی سیاســی، 
مــن دەمویســت الیەنــە سیاســییەكە پشــتگوێ بخــەم، مــن دەمویســت الیەنــە سیاســییەكە پشــتگوێ بخــەم، 
هــەر بۆیــە شــانۆگەرییەکە لــەالی بینــەران كاریگەرتــر هــەر بۆیــە شــانۆگەرییەکە لــەالی بینــەران كاریگەرتــر 

كەوتــەوە.كەوتــەوە.
ستانیسالڤســكی دەڵێــت: بــە مەبەســتی چاكســازی ستانیسالڤســكی دەڵێــت: بــە مەبەســتی چاكســازی 
و الیەنگیری لە حەق و ڕاســتی، فۆكســی خســتووەتە و الیەنگیری لە حەق و ڕاســتی، فۆكســی خســتووەتە 
ســەر الیەنــە كۆمەاڵیەتییەكەی شــانۆنامەكە، ئەویدی ســەر الیەنــە كۆمەاڵیەتییەكەی شــانۆنامەكە، ئەویدی 
ــە بارودۆخــی ساســییەوە، ئــەوەی  ــە بارودۆخــی ساســییەوە، ئــەوەی كــە پەیوەســتە ب كــە پەیوەســتە ب
بــۆ ویــژدان و زەینــی بینــەر هێشــتووەتەوە، كــە لــە بــۆ ویــژدان و زەینــی بینــەر هێشــتووەتەوە، كــە لــە 
كۆتاییــدا بــە سیاســەتەوەی دەبەســتێتەوە، ئەمــەش كۆتاییــدا بــە سیاســەتەوەی دەبەســتێتەوە، ئەمــەش 
ــت  ــە دەبێ ــەكەیە ك ــەرەكی نمایش ــەرە س ــی ه ــت ئەرك ــە دەبێ ــەكەیە ك ــەرەكی نمایش ــەرە س ــی ه ئەرك

لــە پرۆســەی كاری دراماتورگیــدا، پێــش هەمــوو لــە پرۆســەی كاری دراماتورگیــدا، پێــش هەمــوو 
لەســەر  كاری  بــەوردی  و  بخرێــت  تــر  لەســەر ئەركێكــی  كاری  بــەوردی  و  بخرێــت  تــر  ئەركێكــی 
وەك  ستانیسالڤســكی  گرنگــی  وانــەی  وەك بكرێــت.  ستانیسالڤســكی  گرنگــی  وانــەی  بكرێــت. 
ــە  ــی ب ــە ڕیژیســۆر، لەگــەڵ هــاوكارە هەمیشــەییە گیان ــی ب ڕیژیســۆر، لەگــەڵ هــاوكارە هەمیشــەییە گیان
گیانییەكــەی نۆمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ وەك دراماتــورگ، گیانییەكــەی نۆمیرۆڤیــچ دانچێنكــۆ وەك دراماتــورگ، 
ئەوەیــە كــە ئەركــی هــەرە ســەرەكی نمایــش لــە ئەوەیــە كــە ئەركــی هــەرە ســەرەكی نمایــش لــە 
ڕوانگــەی عەقانــی و زەینییــەوە پێویســتە بە وردی و ڕوانگــەی عەقانــی و زەینییــەوە پێویســتە بە وردی و 
بەشــێوەیەكی دروســت دەستنیشــان بكرێت و بكرێت بەشــێوەیەكی دروســت دەستنیشــان بكرێت و بكرێت 
بــە ئامانجــی ســەرەكی نمایشــەكە و هەمــوو شــتێك بــە ئامانجــی ســەرەكی نمایشــەكە و هەمــوو شــتێك 
ــت،  ــان بكرێ ــە تەرخ ــەو ئەرك ــی ئ ــۆ جێبەجێكردن ــت، ب ــان بكرێ ــە تەرخ ــەو ئەرك ــی ئ ــۆ جێبەجێكردن ب
بــەاڵم هەرچــی پێوەنــدی بــە الیەنــی دەروونــی و بــەاڵم هەرچــی پێوەنــدی بــە الیەنــی دەروونــی و 
هەســتەكی و ســۆزی بینەرانــەوە هەیــە، ئەویــان بــۆ هەســتەكی و ســۆزی بینەرانــەوە هەیــە، ئەویــان بــۆ 
ــەوەی كــە  ــان جــێ دەهێڵێــت، وەك ئ ــەران خۆی ــە بین ــەوەی ك ــان جــێ دەهێڵێــت، وەك ئ ــەران خۆی بین

ــدا ڕووی دا. ــی گەل ــە دوژمن ــدا ڕووی دا.ل ــی گەل ــە دوژمن ل
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