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 دڵەڕاوکێی مرۆڤی هاوچەرخ ،زریکە تابلۆی
 

 م عادل  همری
 مەزان  هڕعالء :  وه بييه ره عه  له ێڕانوەرگ

 
 لە دوای مۆنالیزا دەگێڕینەوە تابلۆترین بانگبەناوچیرۆکی 

 
سەرقاڵی خوێندنەوەی  كن وێنەی پیاوێک کاتێسادەکان ناکێشم، یا  ژنهبەدواوە فۆرمی  ەمڕۆل"

د هەست بکات عاشق خوهەناسە هەڵدەمژێت، یا  ، كهت وێنەی مرۆڤ بکێشمڕۆمانێک بێت، دەمەوێ
( پیرۆز یامدیاگر) یت هەستدەمەوێ. شم بیربکاتەوەێبک مرۆڤێک یدەمەوێت وێنە .بێت ده

بەرز  یسەر یکاڵوەکە ،هەر تابلۆیەکدا یکردنسەیر یخوازم بینەر لەکات ده. نمەوە بۆ بینەرێبگەڕ
 (ئەدڤارد مۆنچ) ".ەکەنەوەد یا بۆ ڕێزگرتن بەرزۆن لە کڵێسادوەک چ  ،بکاتەوە

 

 
بد  عهشاکر  ەناوبانگترین  تابلۆ لە مێژوودا؟دووەم ب  ،دەبێتە( ییخوازترسی بوون) یلۆتاب یبۆچ

 ییشێوەکار یمەندانرلەناو سەرجەم هونە": دا دەڵێت(هێنانڕسوهونەر و سەر)مید لە کتێبی  هح
 ،ەوە(زریکاندن) هاوارکردن یێگەڕ خۆیان دەرببڕن لە یکە هەوڵیاندا هەست و ئازار هاوچەرخدا،

رەکانی وسنو سەرجەم  توانیویەتی کە ،وەهێنامەکی بەرهتاکە تابلۆیە 3411-3681ئەدڤارد مۆنچ 



2 

 

شتە یەگەەی ددەنگدانەو وە وەاکی لەناکی زریکەیە هوشت لەڕێگدڵی  سرو بگاتە  سروشت ببڕێت
وەیەک هەرپارچەیەک لە ێشبە ومێدیەکەی بکرێت وئا ناتوانرێ بەرنگاری سڵەمینەوە و ن ،اسمانئ

 .ەخوڵقاندد یخۆ یبديتبايه کارلێکت تابلۆکە
هاوچەرخ  یژیان یرزریکە بەرەو ئازا یتابلۆ .وەەم تابلۆیەی کێشائ 3641 یڵلە سا ،د مۆنچئەدفار

ەکەدا یلە تابلۆ ڕاستی .ترس و سڵکردنەوە، نیرۆسیس یبوو بە گەوهەر. کردین یاستەڕئا
کەسایەتییە  ت وێدڵەڕاوکێ بە بینەر دەبەخش یتهەس کە ،دەکرا یور بەدوس یمانێکئاس

 .دڵییەئەم دوو یوەتە دیلوەکە بیسەرەکی
 :وە و دەڵێتویدا هاتێکە ت ،سیوەونو هۆنراوەی یدا چەند دێڕێکلە پشت تابلۆکەي ،ئەدڤارد مۆنچ

پاش  ،بۆیە  وەستامو خۆر گیرا، لەناکا ،پیاسەمان دەکردلەگەڵ دوو هاوڕێمدا  ،لەسەر شەقامەکان"
 ،هەناسەم توند بوو. نانم نەماهەنگاو یتوانا گرت، ییخوێناو یروسو یئەوە ئاسمان ڕەنگ

ئاسمان  و سەرم بۆ مەوەوبوبە شەقامەکەدا بەرەو خوار شۆڕ .مکردداگیر ییەک ڕووحیقورسای
 یشین یەکدەریایشمشێر لە قەراغ  یکوک خوێن لەسەر نوێوەک کۆمەڵ ،ئاسمان ؛بەرز کردەوە

خۆیاندا چوون  ی هگبێ وەستان بەڕێئەوان بە کانمبۆ هاوڕێالم کردەوە  مەیلەو ڕەش هەڵواسرابوو،
 .خۆمم کرد و زریکاندم یبەردەم ییرسە یيئومێدو بەردەوام بوون، بۆیە بەبێ

*** 
 

 ەوەوبەيی دووبارە دکۆتابێ یوشتسر لە یدەنگدانەوەم  زریکە
 

 یلەدایکبوونمدا فریشتە یلەکات" دەکاتلێ یدۆزەخ یکە هەڕەشە ،باوکێک یلە ئامێز ،ئەدڤارد مۆنچ
ەهاتنە ووقاند فریشتەکان دەنبوون، کە چاوم د لەگەڵمدا و مەرگ هەمیشە یپەشیمان ،ترس

 (ئەدڤارد مۆنچ) ".ەکردمددۆزەخیان لێ یمردن و نەفرەت یشەەڕهە ،تەنیشتمەوە
ماڵئاواییان بۆ  ینامەیەک ،رگمە ی هێگلەسەر ج یكاتێك دایک ،بوو ساڵ ٥ یئەدڤارد مۆنچ تەمەن

 ،ەنووسمبۆ منداڵە جوانەکانم د": سرابووونو نامەکەدا یلە دەق ،خۆی و براکانی جێدەهێڵێت
من  ەوێ،باشتر بگەنە ئو چۆن لەمن  فیردەوستان پێشان بدات ی هگڕێ ەتوانێتباوکتان د. ..ماڵئاوا

 .چاوەڕێتانم ێلەو
ەش چۆن ئەرک ەو، ئلە ئەستۆدا بوو یلەو کاتەدا ئەرکێکبوو،  یازسەرب یپزیشک ،مۆنچ یباوک

بوو،  (یبیۆرۆتان) ییینیئا دەمارگیریمۆنچ  یباوک الی دایکی، بۆوس  هبگەیەنێتە فیرد یکوڕەکە
ەبێتە یەکێک مۆنچ د ،پاش چەند ساڵێک دەکرد، یلە منداڵەکان یدۆزەخ هەڕەشە یهەمیشە بە سزا

 ێئەم گروپە لە کۆمەڵ .کردەدلێ ینەفرەت یباوکوە  شهو هۆیەبە و (موهی هب) یگروپ یلە ئەندامان
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لەوکاتەدا ئەم  وازییەتیان ڕەتدەکردەوە،ژبۆر یکە ژیان وو،هاتبپێک خوێندكارهونەرمەند و  ،رەوسنو
 .خەڵک نامۆ بوون یال لهجۆرە بیرکردنەوانە 

بە  یو خۆشەویست سێکس شاخیلە کەڵە یخۆ یبەاڵم نەیەتوان  ،ەونەکردو یرمۆنچ هاوسەرگ
 ی، کە کارێکەدایەوەدکێل یوا یبۆ هاوسەرگر یێڕوانینت بکات، ڕزگارخۆی نەخۆشی و مردن 

  .ننێەسەر یەکدا بچەسپخۆیان ب یدەدەن دەسەاڵتوابوو هەریەک لە ژن و پیاو هەوڵ یپێ ؛ئەستەمە
ی ژیانیدا بە يۆتاک ییساڵ ٧٢لە  ،ەنەدەبوویەو، لێیان جیایدەزان یخۆ یبە منداڵ یابلۆکانت ،مۆنچ

 .ادەناسرگۆشەگیر  یمرۆڤێک
و  وەوکرد یمۆنچ یێکدا وەسفڕچەند دێ لە  3431 لە ساڵی ،ییشێوەکار یڕەخنەگرێک ،یدسال

مارۆ وێنەکێشێکە بە سڵەمینەوە گە. ەست بوووێهونەرمەندێکە بەخەونەکانیەوە پ ،مۆنچ": دەڵێ
نێکی وبوامادەئ خۆیدا یبەتتاي یژیان لە .وەڕەنگدانەوەی ترسناکی بەسەریەوە زاڵ بو ودراوە 

. ەکاتدلەناکاودا  یو مەرگێک زبر یکێژیان یباس لە دەستپێکردن ،تایبەت بە ژیانی سەرتایی هەیە
 .وەکردو یئیمە یهاوچەرخ یژیان یڕابردوومان و باس یژیان یباس
ەهرەدار و ب خاوەن وزە یکخۆیدا توابوویەوە، تەنيا شێوەکارێ یلە هونەر مرۆڤێک بوو چ،مۆن

 .خامۆش ناخڕوشێنەر بوو یدێتراژ یوەن هەستێکخا بەڵکو نەبوو،
 ی، بەهۆئەدڤارد مۆنچ": ڵێ ده ەکات،دئەدڤارد مۆنچ  یجۆرە وەسفبەم ،كريستيان سكريدسفيغ

ناکەن  یوەک پێویست هاوکار ،یی وابوو ڕەنگەکان، چونکە پێهەمیشە خەمگین بوو ەنگەکانیەوەڕ
لە  ها روه پێناو شتە ئەستەمەکان، ههکرد لە  یزۆر یخەبات .جیهانە تێبگەیەن یخۆ یهەست تاوەکو

 .ییەبیندا دێیتتایبەتم  یێکڕباوەۆنچدا م ییدەوبێهو یبابەت
*** 
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 بوونڕاوكێ دڵه

 
 .(ئەدڤارد مۆنچ) وەستابمژیانم هەوڵمدا بە پێوە  ییتا کۆتا، ەرزایی بووەمیشە لە قەراغ بڕەوشتم ه

 یخۆ یزریکەیەوە هەستەکانئەم  یگەلە ڕێ ،دەکرد یخۆ یژیان یلۆکەیدا باسلە تاب ،مۆنچ
 یوەک ئاسمان ،وبووکەڵ بووشت تێشەپۆلی بە سر یلەناو تابلۆکەدا هەندێ ڕیتم. دەردەبڕێت

 و مۆنچ بەیەکەوە دەیان زریکاند، سروشتەکەوت دەرد مەیلەو ڕەش، وا یو دەریای شینر وسو
  دو نەیدەزریکان دمۆنچ دەیزریکان جیاوازتر بوو،زۆر  سروشت  یزریکەلە  ،مۆنچ یبەاڵم زریکە

و بەرە یجەستەیدا تێپەڕ بە ،مۆنچ یزریکەکە .زریکاندەوە دەيیتیژیو توندو یبە بێتاقەت سروشت و
ناو لە ییشەپۆالو یبەچەند هێمایەک یدەنگدانەوە و یڕبەددەر یخۆ یترس و ئازار یڕووخسار

وەک  ،یهاوڕێکان و ازارە دەچێژێتتەنيا ئەم ئ یکە خۆ ،تدەردەکەو وا .ودەبوویەوەدا باڵسروشت
 .دەهێڵنجێیپێدان بەینگيگر بێبە یبوویدا نووسیلە هۆنراوەکە پێشتر

دا تەنيا سروشتمۆنچ لەبەردەم  .درێژ خایەن بوو یزریکەیەک ،مۆنچ یزریکەکە": دیفید وێلکز دەڵێت
 ،یبەو واتایە .ەخودا ببێتەو یووووبەڕڕ یبەم زریکەیە یتوانبوو، گەشتە لوتکەی کابوسەکانی، 

 ".وەخۆیان باسیان کردو یلە فەلسەفە( کانت بیرک،) کە
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ئەمەش بە . دێتلێ یوەک ئێسکەپەیکەر یسەر ،دەشێوێت یزریکەکردنیدا ڕووخسار یلەکات
ئەگەر نێر بێت یاخود مێ، لەم  ،وەنەکردو یدیار یەسەرەکەللکە ادەنرێت بۆ مردن،مایەک دهێ

. ر و مێ بخوێنێتەوەێمەرج نییە ن ترس و سڵەمینەوە یکە دۆخ ،دەبێتەوەوونحاڵەتەدا بۆمان ڕ
و تابلۆکەی خۆی  بەرجەستەی کردە ناو دواتر ،تۆمار کردوە یەیییادەوەر زریکەکەی بە ،مۆنچ
لە نەمان و ترسی  سروشتترسی  ،مۆنچ .ک یهی زریکە ڕێگهوەها خۆشی بەرجەستە کرد لەهەر

 .مرۆڤ لە مردن سەرمەدی کرد
*** 

 
 هاوچەرخ یت بە مۆنالیزادەبێ( زریکە) یتابلۆ

 
 یانهەموو چین و توێژەک یئاسان یگەیشتندەگەڕێتەوە بۆ تێ ،زریکە یتابلۆ ینبووبەناوبانگ یهۆ

وەک چۆن مۆنالیزا بە یەکەمین  ،دادەنێن یبیستەم یەتسە یەخنەگرەکان بە تابلۆ، بۆیە ڕ کۆمەڵگه
 .دادەنرا ڕێنسانس یتابلۆ
  یندییە ئارامەکان پێوه مرۆڤ سەرجەم، بیست ی ته سهگواستنەوە بۆ  یخاڵ تەدەبێ ،کەزری یتابلۆ

 ؛یدەژ ییو کۆمەاڵیەت ییكولتوور ینەریت دا مرۆڤ بەبێ ئێستا لە .نۆزدەهەمدا ی ته سهلە ؛اندڕپچ
لەکاتی  و تەنيایە، هەژار یدا مرۆڤ بوونەوەرێکئێستا ی ته سهلەیاسا نییە مرۆڤ بپارێزێت، 

ی ندیبەستن پێوهی ەگات و نە توانانێک دەبێتەوە نە لێی تێدوووی گەردوبەڕووڕندا ونی بوەیراق
 .یەدالەگەڵ

 .خۆی بەناوبانگتر بوو مۆنچلە  ،ناوەند یبگاتە چین یلۆکە چۆن توانتاب سەرنجە یئەوەی زۆر جێ
لۆیانە بناسن ئەم تاب یمەرج نییە ئەوانە .، بەاڵم تابلۆی زریکە دەناسێتتێناناس مۆنچخەڵک هەیە 

 .ناسراوە سەرجەم چین و توێژەکان یال  بەڵکه ،بنۆشنبیر ڕن یا ،بن شێوەکار
 ،بوو بە  دیاردە ،یکردن، پاش نمایشنابووناو (یینائومێد) یبە تابلۆ مۆنچرەتا ئەم تابلۆیە سە 

 یند هکرا بە باکگراو یپاش ماوەیەک .بانگەشەی سەر پۆستەرەکان ی سەر نامەکان وولدەبێتە پو
 .زریکەوە بوو یزنجیرەکە بەناو یو ناو کرانمایش ٦٩٩١ یساڵ لە یتەلەڤزیۆن یزنجیرەیەک

 یبە چوار کۆپ ئەم تابلۆیە. کێشایەوە ی جیاوازارە بە تەکنیکبودو ٦٩٩١ یلە ساڵ ،ئول ڕت یڕاند
 یملیۆن دۆالر ٦٧١ئاشکرادا بە  یلە زیادکردنێک ٦٩٩٥ یکیان لەساڵێکە یەک، جیاواز هەیە

مۆتچ  یلە مۆزەخانە ٦٩٩١ یلە ساڵ ،جار لە مۆزەخانەکاندا دزراوە نچەندی .فرۆشرا یییکر هئەم
 ،دزرا جی نەرویئۆسلۆ یلە مۆزەخانە ٧١١١ یساڵ لەپاشان  ،و لە هەمان ساڵ گەڕێنرایەوە دزرا

توانرا  ٧١١١ یلە ساڵ ی مۆزەخانەکە،و دەرەوە لە ژوور ییچاودێر یکامێرا یئەوەش سەرەڕا
 .وەگەڕێنرێتەب



6 

 

*** 
 

 رگۆ هكيركو  سكیڤێۆديست ،ەشڵ نیتمۆنچ لەگە
 
و  ییتافیزیکێم، حووی ڕمۆسیقا یجیهان بتوانێت بگاتە وەودەرنەکەوتئێستا هیچ شێوەکارێک  تا"

 (ئەدڤارد مۆنچ)   "یکيڤسدۆستۆ یوەک ڕۆمانەکان ،یياگائنا
 

  یزۆر نزیک یەکیهاوڕێ ،چۆنم" :دەڵێت ، ئاالنئاالن پاوننس یهاوچەرخ یهونەر یلە کتێب
 .بوون ييەکان زۆر هاوڕاکستە سێ هباب یدەربارە .بوو شانۆ یندهونەرمە ی(گستريندبير)
، ن بووودا ڕو(گۆر هکسۆرین کیر) یدانیمارکی یینيائ یڵ فەیلەسوفلەگە ەکانیییند پێوهاسەواری ئ

  .وی بوگۆڕ یوپوئەور یچەرخهاو یخوێنەر یهەست یۆمانەکانڕ کە ،یکيستۆڤسهەروەها دۆ
پی ووی ڕۆمانەکانی هەستی خوێنەری ئەور ڕێگهتوانی لە  ،ی نۆزدە ته سهکی لە کۆتایی يستۆڤسدۆ

خاوەن میزاجێکی  و ە لەسەر مۆنچوگەری گەورەی هەبوکاري  نیتشهفەلسەفەی   بگۆڕێت،
(  نیتشه)ەگەڕێننەوە بۆ فەلسەفەی و، زۆر لە ڕەخنەگران شیکردنەوەی ئەم تابلۆیە دگۆشەگیر بو

 .خوداارەی مەرگی دەرب
کە  ،(شۆپنهاور)بۆ فەلسەفەی وەیە دانەوەەاڵمو ەم تابلۆیەئ ؛دەربارەی ترس ڕاکانی شۆپنهاوروبیر
 ".ناتوانێ زریکە بکێشێتەوە باعیینتئیهونەری ": ویەتیوتو
زریکە تابلۆێکی ": دەڵێت ەم تابلۆیەی هەیە،نیشانی ئوکە هەمان نا ،کتێبەکەی ەل ،عاشور یوڕز

ی یوە لە مێژوی هونەرگرتو بەندی خۆیدەدوێن و پلەوسەرەکان لەسەری وزۆر لە ن ،وبانگەبەنا
ی  ته سهەکانی یيلە کۆتای ،دەربڕیننی هونەری وبودروست سەرەتایەکانیلە  .هاوچەرخی نوێدا

ن بە ەکەدوەستێرجار دۆخی تابلۆکە پزۆ .دا دەگەڕێنی تابلۆکەیکاردا بوو و بەدوای وردەيەم هنۆزد
لە ڕۆژانەی خۆی  کە ی،شوێنی جوگرافیر دەگەڕێن بەدوای جازۆر  ڵکهبە ەرەکەی،ژیانی داهێن

لە چ  ؟ەوودکری ك یهاستەڕائسەیری چ  و؟بو ەستاو لە کام شوێن وە،ی کردوباسی دۆخەکەی خۆ
 کرد؟ یبەم ترسە یساتێک هەست
زیکی وە، شوێنەکە نناو تابلۆکە کێشرا لە کە ،ەووکرد انەم ناوچەیەیسەردانی ئزۆر خەڵک 

 لە کاتی سەر بڕینیان،اژەڵەکان ی ئەلە ناڵ ،هەستی ترسبوونی بەهۆی  ژەاڵنە وخانەی ئاقەساب
کە  ،ەیونیوخانەی دەر سته هخنزیکی  دەبینێت ،ی تابلۆکەیە لە شوێنی جوگرافوبوەوەی وردترئ

وەستکرد بە ێڵەتی ترسەی پەم حاخەڵک ئ و  هنەخۆشخانەیە نەخۆش بوو لەو ،خوشکەکەی مۆنچ
ەم ئ کە ئێمە دەیکەین، ،انەور لەم شیکردنەوود. یەدا خۆشخانه نهکردنی نەخۆشەکان لەم وارها
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 یدەپەڕێنێت و دەبێتە تاقیکردنەوەی بارتێدۆخی تایبەتمەندی  ۆیە لەسەر ڕێبازی هونەر ماوە،لتاب
 .تدەزریکێنێ ك یه زریكه و سڵەمینەوە بۆ تاکێک لەرز ووترس
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