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 لەالیەن شەهید نەدیمەوە  ٢٠٢٠پەیام بۆ ڕۆژی جیهانیی شانۆ  

٢٠٢٠ – ٣ - ٢٧ 

 کراوەنێکی کورتوەشاسۆرانی،  –کوردی 

 شەهید نەدیم، شانۆنوس، پاکستان

 شانۆ وەك مەزارێك

، پیاوێکی بەتەمەن کە  ( ٢ا )  ش(دەربارەی شاعیری سۆفی بوڵاڵ ١) لە کۆتایی یەکێك لە نمایشەکانی گرووپی ئاجۆکا 

. ". "دۆخی ئەم کوڕەزایەم  ( ٣)  کوڕێکی گەنجی لەگەڵدابوو، هات بۆ الی ئەو ئەکتەرەی ڕۆڵی سۆفییە مەزنەکەی دەبینی

". ئەکتەرەکە بە سەرسوڕمانەوە وەاڵمی دایەوە، " من بوڵاڵ بەسەردا بخوێنیتزۆر خراپە، بەیارمەتی دەتوانیت دوعایەکی 

شا نیم، من تەنیا ئەکتەرێکم ڕۆڵی ئەو دەبینم." پیاوە پیرەکە وتی: "کوڕم، تۆ ئەکتەر نیت، تۆ ڕۆحنشینی بوڵاڵ شایت، 

ئەوەی کە ئەکتەر دەبێتە ڕۆحنشینی ئەو ( ئەویت". لەناکاو کۆنسێپتێکی تەواو نوێی شانۆ هاتە ناومانەوە،  ٤ ئاڤاتارەکەی )

 کارەکتەرەی بەرجەستەی دەکات. 

دۆزینەوەی چیرۆکی وەكو ئەوەی بوڵاڵ شا، کە لە هەموو کەلتورەکاندا زۆر هەیە، دەتوانێت ببێتە پردێك لەنێوانی ئێمەی  

دەکەین، هەندێجار فەلسەفەی  ئێمە کاتێك لەسەر شانۆ نمایش  شانۆکاران و بینەرە نەناسراو بەاڵم بە جۆشوخرۆشەکاندا.

بۆ ئەنجامدانی  ،مان لەگەڵ خۆماندا هەڵگرتووەەکانکۆمەاڵیەتی ییەخۆمان دەربارەی شانۆ و ڕۆڵمان وەك پێشەنگی گۆڕانکاری

ژمارەیەکی زۆری جەماوەرمان پشتگوێخستووە. لە تێکەڵبوونماندا بە سەرکەشییەکانی ئەمێستاوە، خۆمان لە ش ئەمە،

ێکی زۆر کاریگەری سپیریچوال بێبەش دەکەین کە شانۆ دەتوانێت دەستەبەری بکات. لە جیهانی ئەگەرەکانی ئەزمون

هەسارەکەمان قووڵتر و قووڵتر بەرەو کارەساتی  ئەمڕۆدا کە سەرلەنوێ دەمارگیری و ڕق و توندوتیژی سەریهەڵداوەتەوە،

  پێویستمان بەوەیە شەڕێك لمان هەیە؛ئێمە پێویستمان بە پتەوکردنەوەی توانای سپیریچواڕۆدەچێت،  کەش و هەوا

ئەم   ئەم جیهانەی تیایدا دەژین و بێباکی بەرامبەر ، دژیی و دۆشدامان و ڕەشبینی و تەماحدژی بێباک هەڵگیرسێنین

. شانۆ ڕۆڵیکی هەیە، ڕۆڵێکی شکۆداری هەیە لە چاالكکردن و سەرپێخستنی مرۆڤایەتیدا تا سارەیەی لەسەری دەژینهە

 .خلۆربوونەوە بەرەو چاڵ هەستێنێتەوە. دەتوانێت ستەیجەکە، شوێنی نمایشەکە بەرز بکاتەوە بۆ شتێکی پیرۆزخۆی لە 

لە باشووری ئاسیا، ئەکتەرەکان بەر لەوەی پێبخەنە سەر ستەیجەکە، بە ڕێزێکی زۆرەوە دەستی لێدەدەن. ئەمە ترادسیۆنێکی 

زانی یەک ببوون. کاتی ئەوە هاتووە ئەو پەیوەندییە لێکئااڵوەی نێوان لەمێژینەیە هی ئەو کاتەی سپیریچواڵ و فەرهەنگ ئاوێ

هونەرمەند و بینەران، ڕابردوو وە داهاتوو بەدەست بهێنرێتەوە. دەتوانرێت دروستکردنی شانۆ بکرێتە ڕوداوێکی پیرۆز و 

تری سپیریچوال بەرز دەکاتەوە. ئەو ڕۆاڵنەی دەیگێڕن. شانۆ هونەری نواندن بۆ ئاستێکی بەرز ئاڤاتۆریئەکتەرەکانیش ببنە 

  .شانۆ توانای ئەوەی هەیە ببێتە مەزار و ئەو مەزارەش ببێتە پانتاییەك بۆ نمایش



 

دا دامەزراوە. ووشەی ئاجۆکا لە پەنجابیدا بەمانای هاوچەرخ دێت. هەگبە شانۆییەکەی ١٩٨٤(  شانۆی ئاجۆکا: لە  ١) 

 یژی جەندری و مافەکانی مرۆڤ لەخۆ دەگرێت.بابەتەکانی تۆلێرانسی ئایینی و ئاشتی و توندوت

( سۆفیزم: نەریتێکی سۆفییانەی ناو ئیسالمە. شیعری سۆفیانە کە زۆرتر لە مۆسیقادا بەرجەستە دەکرێت، گوزارشت لە  ٢) 

 یەکگرتنێکی سۆفییانە دەکات لەڕێگەی خوازەکانی ) میتافۆرەکانی( خۆشەویتی پۆخەڵەوە)ناپیرۆز(.

(: شاعیرێکی سۆفیستی پەنجابی کاریگەر کە بە زمانێکی سادە دەربارەی بابەتی فەلسەفی  ١٧٥٧ –  ١٦٨٠( بوڵاڵ شا )  ٣) 

ئاڵۆز دەینوسی، ڕەخنەگرێکی سەرسەختی ئەرثۆدۆکسی ئایینی و نوخبەی دەسەاڵتداران بوو. بەتۆمەتی کافری لە شاری  

لە نێو گۆرانیبێژە ئایینیەکان و فۆلکلۆرەکاندا زۆر کاسور وەدەرنرا و ناشتنی تەرمەکەشی لە گۆڕستانی شارەکە ڕەتکرایەوە. 

 ناسراوە. هەروەها لەالیەن کەسە ئایینیە جیاوەبووەکاندا ڕێزی تایبەتی بۆ دادەنرا.  

 ( ئاڤاتار: بەپێی فەرهەنگی هیندۆ، ڕۆحنشین یان مانیفێستکردنی مامۆستایەکی ئاسمانی لەسەر زەوی.   ٤) 
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