تابلۆی زریکە ،دڵەڕاوکێی مرۆڤی هاوچەرخ
مریهم عادل
وەرگێڕان له عهرهبييهوه :عالء ڕهمەزان
چیرۆکی بەناوبانگترین تابلۆ لە دوای مۆنالیزا دەگێڕینەوە
"لەمڕۆ بەدواوە فۆرمی ژنه سادەکان ناکێشم ،یان وێنەی پیاوێک کاتێك سەرقاڵی خوێندنەوەی
ڕۆمانێک بێت ،دەمەوێت وێنەی مرۆڤ بکێشم ،كه هەناسە هەڵدەمژێت ،یاخود هەست بکات عاشق
دهبێت .دەمەوێت وێنەی مرۆڤێک بکێشم بیربکاتەوە .دەمەوێت هەستی (دیاگرامی پیرۆز)
بگەڕێنمەوە بۆ بینەر .دهخوازم بینەر لەکاتی سەیرکردنی هەر تابلۆیەکدا ،کاڵوەکەی سەری بەرز
بکاتەوە ،وەک چۆن لە کڵێسادا بۆ ڕێزگرتن بەرزی دەکەنەوە( ".ئەدڤارد مۆنچ)

بۆچی تابلۆی (ترسی بوونخوازیی) دەبێتە ،دووەم بەناوبانگترین تابلۆ لە مێژوودا؟ شاکر عهبد
حهمید لە کتێبی (هونەر و سەرسوڕهێنان)دا دەڵێت" :لەناو سەرجەم هونەرمەندانی شێوەکاریی
هاوچەرخدا ،کە هەوڵیاندا هەست و ئازاری خۆیان دەرببڕن لە ڕێگەی هاوارکردن (زریکاندن)ەوە،
ئەدڤارد مۆنچ  3411-3681تاکە تابلۆیەکی بەرهەمهێناوە ،کە توانیویەتی سەرجەم سنوورەکانی
1

سروشت ببڕێت و بگاتە دڵی سروشت لەڕێگهی زریکەیەکی لەناکاوەوە دەنگدانەوەی دەگەیشتە
ئاسمان ،ناتوانرێ بەرنگاری سڵەمینەوە و نا ئومێدیەکەی بکرێت و بەشێوەیەک هەرپارچەیەک لە
تابلۆکەت بديتبايه کارلێکی خۆی دەخوڵقاند.
ئەدفارد مۆنچ ،لە ساڵی  3641ئەم تابلۆیەی کێشاوە .تابلۆی زریکە بەرەو ئازاری ژیانی هاوچەرخ
ئاڕاستەی کردین .بوو بە گەوهەری نیرۆسیس ،ترس و سڵکردنەوە .لە تابلۆ ڕاستییەکەدا
ئاسمانێکی سوور بەدی دەکرا ،کە هەستی دڵەڕاوکێ بە بینەر دەبەخشێت و کەسایەتییە
سەرەکییەکە بووەتە دیلی ئەم دوودڵییە.
ئەدڤارد مۆنچ ،لە پشت تابلۆکەيدا چەند دێڕێکی هۆنراوەی نووسیوە ،کە تێیدا هاتووە و دەڵێت:
"لەسەر شەقامەکان ،لەگەڵ دوو هاوڕێمدا پیاسەمان دەکرد ،لەناکاو خۆر گیرا ،بۆیە وەستام ،پاش
ئەوە ئاسمان ڕەنگی سووری خوێناویی گرت ،توانای هەنگاونانم نەما .هەناسەم توند بوو،
قورسایییەک ڕووحی داگیرکردم .بە شەقامەکەدا بەرەو خوار شۆڕبوومەوە و سەرم بۆ ئاسمان
بەرز کردەوە؛ ئاسمان ،وەک کۆمەڵێک خوێن لەسەر نووکی شمشێر لە قەراغ دەریایەکی شینی
مەیلەو ڕەش هەڵواسرابوو ،الم کردەوە بۆ هاوڕێکانم ئەوان بەبێ وەستان بەڕێگهی خۆیاندا چوون
و بەردەوام بوون ،بۆیە بەبێئومێديی سەیری بەردەمی خۆمم کرد و زریکاندم.
***
زریکەم دەنگدانەوەی لە سروشتی بێکۆتايی دووبارە دەبوەوە
ئەدڤارد مۆنچ ،لە ئامێزی باوکێک ،کە هەڕەشەی دۆزەخی لێدەکات "لەکاتی لەدایکبوونمدا فریشتەی
ترس ،پەشیمانی و مەرگ هەمیشە لەگەڵمدا بوون ،کە چاوم دەنووقاند فریشتەکان دەهاتنە
تەنیشتمەوە ،هەڕەشەی مردن و نەفرەتی دۆزەخیان لێدەکردم( ".ئەدڤارد مۆنچ)
ئەدڤارد مۆنچ تەمەنی  ٥ساڵ بوو ،كاتێك دایکی لەسەر جێگهی مەرگ ،نامەیەکی ماڵئاواییان بۆ
خۆی و براکانی جێدەهێڵێت ،لە دەقی نامەکەدا نووسرابوو" :بۆ منداڵە جوانەکانم دەنووسم،
ماڵئاوا ...باوکتان دەتوانێت ڕێگهی فیردەوستان پێشان بدات و چۆن لەمن باشتر بگەنە ئەوێ ،من
لەوێ چاوەڕێتانم.
باوکی مۆنچ ،پزیشکی سەربازی بوو ،لەو کاتەدا ئەرکێکی لە ئەستۆدا بوو ،ئەو ئەرکەش چۆن
کوڕەکەی بگەیەنێتە فیردهوس بۆ الی دایکی ،باوکی مۆنچ دەمارگیری ئایینیی (بیۆرۆتانی) بوو،
هەمیشە بە سزای دۆزەخ هەڕەشەی لە منداڵەکانی دەکرد ،پاش چەند ساڵێک ،مۆنچ دەبێتە یەکێک
لە ئەندامانی گروپی (بهوهیم) و بەو هۆیەشهوە باوکی نەفرەتی لێدەکرد .ئەم گروپە لە کۆمەڵێ
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نووسەر ،هونەرمەند و خوێندكار پێکهاتبوو ،کە ژیانی بۆرژوازییەتیان ڕەتدەکردەوە ،لەوکاتەدا ئەم
جۆرە بیرکردنەوانە لهالی خەڵک نامۆ بوون.
مۆنچ هاوسەرگری نەکردووە ،بەاڵم نەیەتوانی خۆی لە کەڵەشاخی سێکس و خۆشەویستی بە
نەخۆشی و مردن خۆی ڕزگار بکات ،تێڕوانینی بۆ هاوسەرگری وای لێکدەدایەوە ،کە کارێکی
ئەستەمە؛ پێی وابوو هەریەک لە ژن و پیاو هەوڵدەدەن دەسەاڵتی خۆیان بەسەر یەکدا بچەسپێنن.
مۆنچ ،تابلۆکانی بە منداڵی خۆی دەزانی ،لێیان جیانەدەبوویەوە ،لە  ٧٢ساڵیی کۆتايی ژیانیدا بە
مرۆڤێکی گۆشەگیر دەناسرا.
سالدی ،ڕەخنەگرێکی شێوەکاریی ،لە ساڵی  3431لە چەند دێڕێکدا وەسفی مۆنچی کردووە و
دەڵێ" :مۆنچ ،هونەرمەندێکە بەخەونەکانیەوە پێوەست بوو .وێنەکێشێکە بە سڵەمینەوە گەمارۆ
دراوە و ڕەنگدانەوەی ترسناکی بەسەریەوە زاڵ بووە .لە ژیانی تايبەتی خۆیدا ئامادەبوونێکی
تایبەت بە ژیانی سەرتایی هەیە ،باس لە دەستپێکردنی ژیانێکی زبر و مەرگێکی لەناکاودا دەکات.
باسی ژیانی ڕابردوومان و باسی ژیانی هاوچەرخی ئیمەی کردووە.
مۆنچ ،مرۆڤێک بوو لە هونەری خۆیدا توابوویەوە ،تەنيا شێوەکارێکی خاوەن وزە و بەهرەدار
نەبوو ،بەڵکو خاوەن هەستێکی تراژێدی خامۆش ناخڕوشێنەر بوو.
كريستيان سكريدسفيغ ،بەمجۆرە وەسفی ئەدڤارد مۆنچ دەکات ،دهڵێ" :ئەدڤارد مۆنچ ،بەهۆی
ڕەنگەکانیەوە هەمیشە خەمگین بوو ،چونکە پێی وابوو ڕەنگەکانی ،وەک پێویست هاوکاری ناکەن
تاوەکو هەستی خۆی بگەیەنێتە جیهان .خەباتی زۆری کرد لە پێناو شتە ئەستەمەکان ،ههروهها لە
بابەتی بێهوودەیی مۆنچدا باوەڕێکی تایبەتم تێیدا دەبینیی.
***
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دڵهڕاوكێبوون
ڕەوشتم هەمیشە لە قەراغ بەرزایی بوو ،تا کۆتایی ژیانم هەوڵمدا بە پێوە وەستابم (ئەدڤارد مۆنچ).
مۆنچ ،لە تابلۆکەیدا باسی ژیانی خۆی دەکرد ،لە ڕێگەی ئەم زریکەیەوە هەستەکانی خۆی
دەردەبڕێت .لەناو تابلۆکەدا هەندێ ڕیتمی شەپۆلی بە سروشت تێکەڵ بووبوو ،وەک ئاسمانی
سوور و دەریای شینی مەیلەو ڕەش ،وا دەردەکەوت سروشت و مۆنچ بەیەکەوە دەیان زریکاند،
بەاڵم زریکەی مۆنچ ،لە زریکەی سروشت زۆر جیاوازتر بوو ،مۆنچ دەیزریکاند و نەیدەزریکاند
و سروشت بە بێتاقەتی و توندوتیژییەوە دەيزریکاند .زریکەکەی مۆنچ ،بە جەستەیدا تێپەڕی بەرەو
ڕووخساری ترس و ئازاری خۆی دەردەبڕی و دەنگدانەوەی بەچەند هێمایەکی شەپۆالویی لەناو
سروشتدا باڵودەبوویەوە .وا دەردەکەوت ،کە خۆی تەنيا ئەم ئازارە دەچێژێت و هاوڕێکانی ،وەک
پێشتر لە هۆنراوەکەیدا نووسیبووی بەبێ گرينگیپێدان بەجێیدەهێڵن.
دیفید وێلکز دەڵێت" :زریکەکەی مۆنچ ،زریکەیەکی درێژ خایەن بوو .مۆنچ لەبەردەم سروشتدا تەنيا
بوو ،گەشتە لوتکەی کابوسەکانی ،توانی بەم زریکەیەی ڕووبەڕووی خودا ببێتەوە .بەو واتایەی،
کە (بیرک ،کانت) لە فەلسەفەی خۆیان باسیان کردووە".
4

لەکاتی زریکەکردنیدا ڕووخساری دەشێوێت ،سەری وەک ئێسکەپەیکەری لێدێت .ئەمەش بە
هێمایەک دادەنرێت بۆ مردن ،کەللەسەرەکەی دیاری نەکردووە ،ئەگەر نێر بێت یاخود مێ ،لەم
حاڵەتەدا بۆمان ڕووندەبێتەوە ،کە دۆخی ترس و سڵەمینەوە مەرج نییە نێر و مێ بخوێنێتەوە.
مۆنچ ،زریکەکەی بە یادەوەریییەوە تۆمار کرد ،دواتر بەرجەستەی کردە ناو تابلۆکەی خۆی و
هەروەها خۆشی بەرجەستە کرد لەڕێگهی زریکەیهک .مۆنچ ،ترسی سروشت لە نەمان و ترسی
مرۆڤ لە مردن سەرمەدی کرد.
***
تابلۆی (زریکە) دەبێت بە مۆنالیزای هاوچەرخ
هۆی بەناوبانگبوونی تابلۆی زریکە ،دەگەڕێتەوە بۆ تێگەیشتنی ئاسانی هەموو چین و توێژەکانی
کۆمەڵگه ،بۆیە ڕەخنەگرەکان بە تابلۆی سەتەی بیستەمی دادەنێن ،وەک چۆن مۆنالیزا بە یەکەمین
تابلۆی ڕێنسانس دادەنرا.
تابلۆی زریکە ،دەبێتە خاڵی گواستنەوە بۆ سهتهی بیست ،مرۆڤ سەرجەم پێوهندییە ئارامەکانی
پچڕاند؛ لەسهتهی نۆزدەهەمدا .لە ئێستادا مرۆڤ بەبێ نەریتی كولتووریی و کۆمەاڵیەتیی دەژی؛
یاسا نییە مرۆڤ بپارێزێت ،لەسهتهی ئێستادا مرۆڤ بوونەوەرێکی هەژار و تەنيایە ،لەکاتی
قەیرانی بووندا ڕووبەڕووی گەردوونێک دەبێتەوە نە لێی تێدەگات و نە توانای پێوهندیبەستنی
لەگەڵدایە.
ئەوەی زۆر جێی سەرنجە تابلۆکە چۆن توانی بگاتە چینی ناوەند ،لە مۆنچ خۆی بەناوبانگتر بوو.
خەڵک هەیە مۆنچ ناناسێت ،بەاڵم تابلۆی زریکە دەناسێت .مەرج نییە ئەوانەی ئەم تابلۆیانە بناسن
شێوەکار بن ،یان ڕۆشنبیر بن ،بەڵکه الی سەرجەم چین و توێژەکان ناسراوە.
ئەم تابلۆیە سەرەتا مۆنچ بە تابلۆی (نائومێدیی) ناونابوو ،پاش نمایشکردنی ،بوو بە دیاردە،
دەبێتە پوولی سەر نامەکان و بانگەشەی سەر پۆستەرەکان .پاش ماوەیەکی کرا بە باکگراوهندی
زنجیرەیەکی تەلەڤزیۆنی لە ساڵی  ٦٩٩١نمایشکرا و ناوی زنجیرەکە بەناوی زریکەوە بوو.
ڕاندی ڕت ئول ،لە ساڵی  ٦٩٩١دووبارە بە تەکنیکی جیاواز کێشایەوە .ئەم تابلۆیە بە چوار کۆپی
جیاواز هەیە ،کە یەکێکیان لەساڵی  ٦٩٩٥لە زیادکردنێکی ئاشکرادا بە  ٦٧١ملیۆن دۆالری
ئەمهریکیی فرۆشرا .چەندین جار لە مۆزەخانەکاندا دزراوە ،لە ساڵی  ٦٩٩١لە مۆزەخانەی مۆتچ
دزرا و لە هەمان ساڵ گەڕێنرایەوە ،پاشان لە ساڵی  ٧١١١لە مۆزەخانەی ئۆسلۆی نەرویج دزرا،
ئەوەش سەرەڕای کامێرای چاودێریی لە ژوور و دەرەوەی مۆزەخانەکە ،لە ساڵی  ٧١١١توانرا
بگەڕێنرێتەوە.
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***
مۆنچ لەگەڵ نیتشە ،ديستۆێڤسكی و كيركهگۆر
"تا ئێستا هیچ شێوەکارێک دەرنەکەوتووە بتوانێت بگاتە جیهانی مۆسیقای ڕووح ،مێتافیزیکیی و
نائاگايی ،وەک ڕۆمانەکانی دۆستۆڤسيکی" (ئەدڤارد مۆنچ)
لە کتێبی هونەری هاوچەرخی ئاالن پاوننس ،ئاالن دەڵێت" :مۆنچ ،هاوڕێیەکی زۆر نزیکی
(ستريندبيرگ)ی هونەرمەندی شانۆ بوو .دەربارەی بابهتە سێکسييەکان زۆر هاوڕا بوون.
ئاسەواری پێوهندییەکانی لەگەڵ فەیلەسوفی ئايینیی دانیمارکی (سۆرین کیرکهگۆر)دا ڕوون بوو،
هەروەها دۆستۆڤسيکی ،کە ڕۆمانەکانی هەستی خوێنەری هاوچەرخی ئەورووپی گۆڕی بوو.
دۆستۆڤسيکی لە کۆتایی سهتهی نۆزدە ،توانی لە ڕێگهی ڕۆمانەکانی هەستی خوێنەری ئەورووپی
بگۆڕێت ،فەلسەفەی نیتشه کاريگەری گەورەی هەبووە لەسەر مۆنچ و خاوەن میزاجێکی
گۆشەگیر بوو ،زۆر لە ڕەخنەگران شیکردنەوەی ئەم تابلۆیە دەگەڕێننەوە بۆ فەلسەفەی (نیتشه)
دەربارەی مەرگی خودا.
بیروڕاکانی شۆپنهاور دەربارەی ترس؛ ئەم تابلۆیە وەاڵمدانەوەوەیە بۆ فەلسەفەی (شۆپنهاور) ،کە
وتوویەتی" :هونەری ئینتیباعی ناتوانێ زریکە بکێشێتەوە".
ڕزوی عاشور ،لە کتێبەکەی ،کە هەمان ناونیشانی ئەم تابلۆیەی هەیە ،دەڵێت" :زریکە تابلۆێکی
بەناوبانگە ،زۆر لە نووسەرەکان لەسەری دەدوێن و پلەبەندی خۆی گرتووە لە مێژوی هونەریی
هاوچەرخی نوێدا .لە سەرەتایەکانی دروستبوونی هونەری دەربڕین ،لە کۆتایيیەکانی سهتهی
نۆزدهيەمدا بوو و بەدوای وردەکاریی تابلۆکەدا دەگەڕێن .زۆرجار دۆخی تابلۆکە پێوەستدەکەن بە
ژیانی داهێنەرەکەی ،بەڵکه زۆرجار دەگەڕێن بەدوای شوێنی جوگرافیی ،کە لە ڕۆژانەی خۆی
باسی دۆخەکەی خۆی کردووە ،لە کام شوێن وەستا بوو؟ سەیری چ ئاڕاستەیهكی کردووە؟ لە چ
ساتێک هەستی بەم ترسەی کرد؟
زۆر خەڵک سەردانی ئەم ناوچەیەیان کردووە ،کە لە ناو تابلۆکە کێشراوە ،شوێنەکە نزیکی
قەسابخانەی ئاژەاڵنە و بەهۆی بوونی هەستی ترس ،لە ناڵەی ئاژەڵەکان لە کاتی سەر بڕینیان،
ئەوەی وردتربووە لە شوێنی جوگرافیی تابلۆکە ،دەبینێت نزیکی خهستهخانەی دەروونییە ،کە
خوشکەکەی مۆنچ ،لەو نەخۆشخانەیە نەخۆش بووه و خەڵک ئەم حاڵەتی ترسەی پێوەستکرد بە
هاوارکردنی نەخۆشەکان لەم نهخۆشخانهیەدا .دوور لەم شیکردنەوانە ،کە ئێمە دەیکەین ،ئەم
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تابلۆیە لەسەر ڕێبازی هونەر ماوە ،دۆخی تایبەتمەندی تێدەپەڕێنێت و دەبێتە تاقیکردنەوەی باری
ترسولەرز و سڵەمینەوە بۆ تاکێک و زریكهیهك دەزریکێنێت.

سهرچاوه:
https://www.sasapost.com/the-meaning-of-the-scream/
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