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سایکۆلۆژیای شێوەکاریی لهالی مهدحهت کاکەیی:
کاتێــک ســیگمۆند فرۆیــد (  )1939- 1856 Sigmund Freudلەهەمبــەر تابلۆیهکانــی
ســیلڤادۆر دالــی ( )1989 -1904  Salvador Daliدەوەســتێت ،تێــدەگات ،کــە هێــڵ،
ڕەنــگ و فلچەلێــدان لــە ئافراندنــی تابلۆیــەک ،چەنــدە ســیمبولی دەروونیــی لەخــۆ دەگرێت.
هــەروا ئــەم کردەیــەی ،کــە تابلۆیــەک پێــی دێتــە بــوون ،هــەروا لەخــۆوە و ســادە نییــە،
بەڵکــو دەکرێــت چەندیــن ڕەهەنــدی ســایکۆلۆژییش لەخــۆ بگرێــت ،بۆیــە بــۆ زانســتی
دەروونزانیــی؛ تابلــۆ ،وەک کــردەی شــێوەکار ،ئهو/فرۆیــد بــە بابەتــی هــەرە گرینگــی
دەزانێت/دادهنێــت ،بــۆ ئــەوەی لێکۆڵینــەوەی لەبارەیــەوە بکرێــت .فرۆیــد شــێوەکاریی
وەک هــەر کارێکــی تــری ئەدەبیــی و هونەریــی ،بــە میکانیزمــی خۆبەتاڵکردنــەوەی فشــارە
دەروونیییــە ناوەکییــەکان لەقەڵــەم دەدات و پێــی وایــە؛ کاتێــک مــرۆڤ لەهەمبــەری
کردەیەکــی جڤاکیــی ،یاخــود خودیــی دەستەوەســتان دەمێنێتــەوە ،لــە نائاگاییــدا کۆگ ـهی
دەکات و پاشــان بەهــۆی پرۆســەی لکاندنــەوە  Projectionلــە چاالکییەکــی تــردا و بــە
شــێوەیەکی تــر وێنــای دەکات ـهوه ،تــا لــە ڕێگــەی ئــەم چاالکییــەوە پاڵەوانیهتییــی خــۆی
بەســەر ئــەو هەســتە خۆبەکەمبینییــەی پێشــووتر هەیبــووە و نەیتوانییــوە ســەرکەوتوو
بێــت؛ تێیــدا قەرەبــوو بکاتــەوە .فرۆیــد پێــی وایــە ،کــە هــەر تابلۆیەکــی شــێوەکاریی،
هەڵگــری چەندیــن دیالــۆگ و ئارگیۆمێنتــە ،لــەوەی کــە نەیتوانیــوە بیــکات ،یاخــود بیڵێــت.
هــەروا پێشــی وایــە ،کــە هــەر کاتێــک کەســێکیش لــە هەمبــەری تابلۆیــەک ڕادەوەســتێ،
لێمڕبوونەوە و سەرەنجدانی کەسەکە بۆ تابلۆیەکە ،گفتوگۆیەکی مەنەلۆکیی دێتە گۆڕێ
و بــەو هۆیــەوە کۆمەڵێــک گرێکوێــرەی ناخــی پێــوە دەکاتــەوە (حەمــەد ،ســاڵ نییــە.)٢٧٤ :
چوارچێــوە و شــێوە ،هــەروا مورەکــەب و فلچەلێــدان ،کــە هەموویــان دەبنــە هــۆی
درووســتکردنی وێنەیــەک ،ئــەوا ئــەم وێنەیــە لەنێــوان کــردەی ئافرێنەر و وەســتانی بینەر،
ئۆبژێکتیڤیەتــی ســایکۆلۆژیی خــۆی وێنــا دەکات .ئــەم شــێوازە گــەورە و کاریگــەرەی
شــێوە و مورەکــەب ،کــە زانایانــی بــواری دەروونزانیــی بــە گــەورە و کاریگــەری دەبینــن،
بووهتــە هــۆی ئــەوەی ،کــە زانایەکــی سوێســرییی بەناوی هێرمان ڕۆڕشــاخ (Hermann
 )1922-1884  Rorschachلــەو ڕێگەیــەوە ههوڵــی چارەســەرکارییی دەروونیــی بدات.
حەقیقەتی سایکۆلۆژیا پێی وایە ،کە لە هەموو کات و سەردەمێکدا ،هونەرمەند زمانحاڵ
و پێشاندەری سەردەمەکەی خۆیەتی ،جا بۆ ئەوەی لە هونەرمەند وەک مرۆڤ تێبگەین
و بــە پێکهاتــە دەروونیەکــەی ئاشــنا ببیــن ،دەبێــت بەشــێوەیەکی بەشــەکیی لــە کارەکانــی
ڕابمێنیــن و تێــی بگەیــن ،چونکــە هونەرمەنــد بەشــێوەیەکی نائاگایــی ،یاخــود بــە شــێوەی
هەســتیی ،هەڵدەســتێ بــە ئافراندنــی بەرهەمێــک ،کــە ڕەنگدانــەوەی شــێوەی سروشــت و
بەهایـهک بێــت بــۆ ســەردەمەکەی خــۆی ،واتــا ئــەو دیاردانــەی ،کــە لەســەردەمەکەی ئــەودا
دەردەکــەون ،پێشــاندەدات( .یۆنــگ .)٣٦٥ :٢٠٠٥ ،جــا مادامێــک کەســی هونەرمەنــد ،یاخــود
شــێوەکار ،زمانحاڵــی ســەردەمەکەی خــۆی بێــت ،گەرەکــە بەهەمــان تێڕامــان لــە کارەکانــی
مهدحـهت کاکەییــش بڕوانیــن و لــەوە ڕابمێنیــن ،کە ئاخۆ بۆچی لە کارەکای ئەم هونەرمەندهدا،
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بــە زۆریــی دووکــەڵ ،وێرانەیــی گونــد و دێهات ،ڕووخســاری مڕومۆچی مرۆڤەکان  ...تاد
دەبیندرێت؟ ئەرێ گەلۆ بۆچی لەجیاتی وێرانبوونی گوند ،شــارە ڕەنگین و بە بریقەکان
وێنــا نــاکات ،یاخــود بۆچــی لەجیاتــی ڕووخســاری کچێکی کورد ،کە مڕومــۆچ و غەمگینە،
ڕووخســارێک وێنــا نــاکات ،کــە بــە تێڕامانی مرۆڤ ،دەنگــی تریقەی پێکەنینی گوێ لێبێت؟
ئــەوە ئاشــکرایە ،کــە ئــەو کۆمەڵگەیــە و ئــەو نەتەوەیــەی ،کــە کاکەیــی تێیــدا ژیــاوە
(باشــووری کوردســتان) ،هــەردهم کەوتووهتــە نێــوان ئاگــر و مەرگــەوە .مرۆڤــەکان
لەنێــوان بێڕەحمیییەکانــی جەنــگ دەکوژرێــن ،هەمیشــە منــداڵ ،ژن ،پیــر و پەککەوتــە
 ...تــاد ئەوانــەی ،کــە هیــچ پێوەندیییــان بــە جەنگــەوە نییــە دەکوژرێــن .لــەم شــوێنەی
کاکەییــدا ،جەنــگ ڕەنگەکانــی جوانیــی دەکوژێــت و گونــد بەســیما سروشــتیی و
جوانییهکەیــەوە لەنــاو دووکەڵــی ڕەشــی جەنگــدا دەخنکێــت ،ئــەم دیمەنانــە بــۆ هونەرمەند،
بوێــژ ،شــێوەکار  ...تــاد دەبێتــە بابــەت ،تــا لەڕێگــەی بەرهەمەکانــی خۆیــەوە دووبــارە
پێشــانبداتەوە ،چونکــە لــە هەمبــەری ئــەم دۆخــەدا دەکەوێتــە ســۆزداریییەوە .هەڵبــەت
ســۆزداریی پارچــە کردارێکــی دەروونیــی و جەســتەیییە ،لــە دەرەنجامــی ورووژێنــەرە
ناڤەکیــی و دەرەکییەکانــی مرۆڤــە لــە هەمبــەری بویەرگەلێــک ،کــە هەســتێکی خــۆش،
ئانکــو ناخــۆش هەســت پێدەکەیــن ،دەردەکەوێــت .هــەروا دەکرێــت بێژیــن ســۆزداریی
دۆخێکــی هەڵچوونــە لــە مرۆڤــدا ،کــە پاڵنەرەکانــی وەک خواســت و خۆزییــی لــە ناخیــدا
لــە ســەروبەندی خرۆشــان دابــن ،بەجۆرێــک لــە چاوەڕوانییــدا پەنگیــان خواردبێتــەوە ،کــە
لــە چاوەڕێــی ئەوەدابــن ،کــە بــە ڕەفتارێکــی هەژیــی وێنــای بکاتــەوە (قــەزاز.)٦٠ :٢٠١٠ ،
بۆیە دەکرێت کارەکانی مهدحهت کاکەییش ،وەک دۆخێکی سۆزداریی ،لە هەمبەری ئەم
وێرانکاریییانــەی ،کــە بەســەر خــودی خــۆی و گەلەکــەی هاتــوون ،لەناخیــدا پەنگدرابنــەوە
و ڕەفتــاری گونجــاوی ئەویــش لەهەمبــەر ئــەم دۆخــەدا ،ئافراندنــی تابلــۆ بێــت .هــەروا ئەم
دیمەنانــە وای لێکردبێــت ،کــە لــە خەیاڵی دروســتکردن و ئافراندنی تابلۆدا ،بەرهەمێکی پڕ
جــوان و بەنــرخ بافرێنێــت .مــرۆڤ کاتێــک لــە هەمبــەر دۆخێکــی نەخــوازراودا دەوەســتێت
و دەســەاڵتی ئــەوەی نییــە ئــەم دۆخــە نەخــوازراوە چارەســەر بــکات ،بــە شــێوەیەکی
خۆکــرد ،دەکەوێتــە دۆخــی هەڵچوونــی دەروونیییــەوە؛ ئــەم دۆخــە هەڵچوونــەش دەکرێــت
بــە ڕەفتارێــک کەمێــک هێــور ببێتــەوە .بۆیــە دەکرێــت بێژیــن کاتێــک کاکەیــی لەهەمبەر ئەم
دۆخــە نەخوازراوانــە دەوەســتێت ،بــۆ هێوربوونــەوەی خــۆی ڕەنــگ و فلچە بــەکار دێنێت.
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ئەنجام:
لەم نووسینەدا ئەم ئەنجامانەی خوارەوەی لێهەاڵوێرد دەکرێت:
 -١شــێوەکاریی ،تەنــێ بابەتێکــی هونەریــی ،ڕەنــگ ،ماتریــال  ...تــاد نییــە ،بەڵکــو ئــەوەی
لــە کــردەی وێنەکێشــانەکەدایە ،ڕەنگبێــت ئەوەنــدەی کارەکــە گرینــگ بێــت ،چونکــە دیــوە
ســایکۆلۆژیەکەی شــێوەکردنی تابلۆیــەک ،دەکرێــت تـهژی بێــت لــە دۆخــی جۆراوجۆریــی
مــرۆڤ.
 -٢هونەرمەنــد ،دەبێــت زمانحاڵــی ســەردەمەکەی خــۆی بێــت ،بۆیــە دەکرێــت لــە
تەماشــاکردنی تابلۆیهکانــی کاکەییشــدا ئەمــە تێبینــی بکرێــت.
 -٣مهدحــهت کاکەیــی ،وەک هونەرمەندێکــی شــێوەکار ،دۆخــە ســۆزداریییە
پەنگخواردووەکانــی ناخــی لــە شــێوەی تابلــۆ ،بەرهەمــی خــۆی ئافرانــدووە.
ژێدەرەکان:
 .1قــەزاز ،ئــازاد ( .)٢٠١٠کەســێتی ملمالنێــی دەروونــی ،چاپــی یەکــەم ،چاپخانــەی
چوارچــرا.
 .2حەمــەد ،یوســف عوســمان (ســاڵ نییــە) .چەنــد وێســتگەیەکی ســایکۆلۆژی ،چاپــی
یەکــەم ،چاپخانــەی ئۆفێســتی تیشــک.
 .3یۆنــگ ،کارڵ گۆســتاڤ ( .)٢٠٠٥مــرۆڤ و هێماکانــی ،وەرگێڕانــی ئــاوات ئەحمــەد،
چاپــی یەکــەم ،دەزگای چــاپ و پەخشــی ســەردەم ،ســلێمانی.

***
177

