
  س شانۆ  س سهکۆ س ژيان
  

  ئاگۆستۆ بوال                      ئۆژينۆ باربا                                          رووکيتر ب

   
  

ی مانهوەبه به به ب پيتر برووک شانۆکۆی ژيان و ساڵ سه  ٩٧ پاش )٢٠٢٢/ ٢/٦ يازدەی پووشپهر(  ڕۆژی شهممه   !تا
ی  ) ٢١/٣( ئهو ڕۆژی نهورۆز ی  ئاگۆستۆ بوال. له دايکبوو  لهندەن شاری له  ١٩٢٥سا ه نايهوە و لسهری  ٢٠٠٩سا

ی١٦ وە  سا ژانيرۆ  له   ١٩٣١ ی خاکهل پاريس   له  برووک و بوال .ویزه گۆی رميوانی سه وو بهب برازيل  –ڕيود
ی پاييزئۆژينۆ باربا  .  وهگيرسانه پاييزی   ٨٣له دانمارک گيرساوەتهوە و ) بوو، ئيتاليا١٩٣٦بری ی ئۆکتۆ٢٩(منا

په انهری ئهنووسه  . ڕاندووهت ر چارداخی شانۆ چيرۆکی به و له ، هاوينی يهپاييزيی و نه هاريی يهبه نه م د هاريی و  ژ
تهده یپاييزي ر   . وهگ

Peter Brook  

  ١٩١٧شۆڕشی ئۆکتۆبری  پاش  دايک و باوکی ڕانسی، ڕووسی يه.فه بريتانی و نه نه ،وهدايک و باوکه  له  پيتر برووک
تن بۆ بريتانيا نه ژدنی ههمهته برووک له  .هه ی .  وهکۆی خۆی ديتهتا سههه  کردر و خواری سه  وها سا   ١٩٧٠سا

شت.  کجاریيهبه نیەلهند ه کلينگ شاری فستيوالی روهر له وهبهر دوا سهفهری بهرەو پاريس بهج مان ینز هاو ڕ ،  ئا
ونوونه ر له به شکهوهب ۆنا، بۆ پ   . "بهندکراو" بو  شکردنی شانۆنامهیی ک
  

په کردنهوەی "بهندەکانی" به ژيانی  شتا ساڵ لهبرووک هه ته  . ئهو به شانۆی ڕیناو شانۆ ت "دوکتور فاوست"ی گو
کرد، ڕووی کسپير، دەستی پ  نواندن و پ له ی  شانۆی "چۆڵ" "بهتاڵ"،  یشانۆ ی لهشانۆی پيتر برووک خۆی و کردە ش

ی  به پيتر برووک دا ديتهوە. شانۆگنواندنی لهش و نواندنی  کی نو   . "Orghast"زمانی  خشی،شانۆ به زمان
  

ی  ی يۆنان،"پرۆمهته"  یبه پشت بهستن به ئهفسانه "ئۆرگاست"  وەک   ونهری شيرازی هله جهژن ١٩٧١سا
انی ئاسيا، ئ تاقيکردنهوە گهوروپا، ئافريقا، ئامريکا که  ههبه بهشداری شانۆگ يشتنی  ر کام زمان و کهلتور و ت

شکهش کرا.بووجياوازيان هه کی نوێ له مرۆ ، پ گهيشتن قاندنی ت وان  مهبهست خو وەندی ن ڤ، له شانۆ، له زمان، له پ
هر چهشنه  دوور له ه ،له سهر سهکۆی شانۆ و مهبهست گهڕانهوە بۆ تاکی مرۆڤ مرۆڤ، له دانوستاندن و کۆمۆنيکاسيۆن

کی کۆنی فهلسهفی له هيند، چين و يۆنان بووە بۆ ئهوەی ههموو  کهرەسهيهکی سهر سهکۆ بو گهيشتن . ئهوەی ئايا ئهوە ت
م ئهسکهندەری مهقدوونی  تهوە، نازاندرێ، به گهيشتنهکان له يهک نزيک کر   –پ  336-323(ڕەنگهکانی مرۆڤ و ت

تی ماد و پارس، ميسر و هيندوستان حهولی ئهوەی دا ل  شی بۆ و کانی يۆنان و ماد و پارس و م) کاتی لهشکرک ه خه
بهج کرد کۆی شانۆر سه سه له ئهو بيرۆکهيهی  ۆليس پرسپ پيتر برووک له ئهوانی دی سيمايهکی نوێ ساز بکات. ، ج

گهيشتنی ريکهو  پهئه انه .نواند له سهر سهکۆی مرۆڤی جياواز شداربه شی بههاوبه و زمان و ت  پاڵ له يهک لهو شانۆگ
  .ی کورد بوشانۆگ "ئازادی "نهوزەر کانی تروهتهنه شانۆکارانی 

  
ی  برووک ئاکسسوار   ،ديکۆر ،يهک  به ب ههر چهشنه کهرەسه. شانۆکرد "شانۆی بهتاڵ"پرۆژەی به  یدەست ١٩٦٢سا

کت. شانۆ به ب و ف م پ له شانۆگ، ئۆبيهکت ئ  .له پاڵ زمانی گوتن زمانوەک لهش  ،ی لهش و جهستهنواندن پ له ،به
تهوە. سهيرکردنی  به ب ئاگايی جهستهيهکی ب ئيرادەی شانۆگ نييه  و دا -جهسته له شانۆی برووک شانۆگ ناجول

ر و کهسايهتی دەردەخات. پيتر برووک له ەکارەکانی برووک ئهو   ئهفسانهی کۆنی هيند دەردەخهن که جهسته کاراکت
MAHABHARATA   ی شانۆ و چ له سينهما ههست بهوە دەکات که جهسته  ەکان دەردەخات و بينهر چ له ناوکهسايهتی و فيگور هۆ

ت.  ڕ گهيشتن دەگ  دەور بۆ ت
 

Body Language وەی خۆڕسک و نائيرادی و  مرۆڤ و زيندەوەرانی ديکهيه  زمانی جهسته، زمانی ئاسايی به ش
گهيشتن و حاڵ و  راتر له زمانکه  له چرکهساتهکاندا هوەزعی مرۆڤڕەنگدانهوەی ههست و ت ی گوتن دەردەکهوێ. زۆر خ



شت، برووک، ئيرادی، واته شانۆگ    بۆ  ۆسهيه له نائيرادييهوە دەگوازنهوەم پرئه کارلۆس مارتينز، مارسۆمارس   ب
وە لهشی له شانۆدا وەک  ، به ههمان ش ن کردنهوە بهکار دەه وەک چۆن به ويست و خواست زمانی گوتن پاش بيرل

ک  ، کار ن . بۆ شانۆ ی چهتوونزمانی شانۆ بهکار دەه ت  "Orghast"له شانۆنامهی گ انی نۆ و له  انخۆيشانۆگ
تر برووک سهلماندی دەديتهوەسهر سهکۆيهکی چۆڵ  کارانی کان و مهعدەشانۆگ  که ئيشی. پ ک له کاری کر ن که  ر گهل

وەکان کار دەکهن يی ک    ترە.دژوار ،له ناو قوو
  
ک پيتر برووک دەستی بۆ  يدەگهڕان برد  کار نييهکانی ناو   ،که فهيلهسووف و دەروونناسهکان ل ئهويش پهيداکردنی نه

نييه نهزاندراوانه ب ی شانۆ. ئهومرۆڤ بوو، برووک دەويست نهو نهه ته سهر سهکۆی چۆ دەويست سوبيهکت له  ن
ته ڕوو، ب گای ئۆبيهکتهوە ب ته نيشانڕ تی ياندان. ته دەرکهوتن و ب يی فهلسهفهی   برووک چ خۆی ويستب نا، قوو

گای شانۆی چۆڵ و  دەستی فهيلهسووفانهوە دامهزرا.  گهڕاندەوە بۆ ناو شانۆ، ههروەک چۆن شانۆ له سهر برووک له ڕ
هوە   گهراندەوە ی"مژار، بابهت"له سهر شانۆ  له يهک گرێ دا. ئهو ئۆبيهکت و سوبيهکتیههر دوو اليهنی فهلسهفی  بهتا

تهوە بۆ   "Orghast"ههر بۆيه له شانۆنامهی ناو لهش و جهستهی مرۆڤ.  تهوە بۆ يۆنان، دەگهڕ برووک دەگهڕ
تهوە بۆ النکهی بيرکردنهوە و فهلسهفهی ڕۆژئاو ن شاراوەکانی  پرۆمهته، دەگهڕ ا. وەک دەگوترێ برووک به شو

گايهوە دەيويست له شاراوەکان مرۆڤهوە بوو، ئهوە ی سهرەکی شانۆی برووک بوو که لهو ڕ تهوە.  ش کاک   نزيک ب
 

کردەوە که کهمتر بيری  هوە بۆشاييهکی له شانۆدا پ گای شانۆی بهتا   ل کرابووە، ئهو دەروونی مرۆڤپيتربرووک له ڕ
هاتوويڕاوەکانی شاو  ر چهندە و چۆن ل ن یگواستهوە بۆ سهر سهکۆی شانۆ. ئهوەی شانۆگ اوە بۆ ئهوەی ئهو خۆی بهکار ه

تهوە سهر جهستهی و اليهنانه ب ز ، ئهو پرسيارەيه که شانۆگ تهنيا و تهنيا وەرگ نييه که مانا و  سهر سهکۆی شانۆ گو
ستيل  ر و نواندنپيشه له فۆڕم و ئ تهوە بۆ سهر جهستهی و سهر سهکۆ، ئهو تهنيا دەورگ ی  و دەرخستنماناکان بگواز

و فۆڕم  له و شانۆ تهنيا ڕووکهش نييه جولهی مکانيکیدا ۆبيهکتئ رخستنی سوبيهکت  لهده نييه.  داڕووکهشی ماناکان
تهوە   .  نيشاندانی فۆڕمدا کۆ ناکر

 ر سهکۆی شانۆ بهرانبهرسه دا له ستهجه  له رخستنیکانی مرۆڤ و دهو ڕازەپ له ڕەمزم  و  شاراوه اليهنهدۆزينهوەی  
نانه ڕووی له ڕ و خۆ گهياندنه دەروونی مرۆڤ .خاتردهدهپيتر برووک  ریهونه  ر،بينه به  له  گای جهستهو ه

بههه وهتئۆرييه   دڕامانووس  ،نووسڕۆمان  ،نووسهر ،. شاعيرله شانۆ و بۆ شانۆ بووکی نوێ يهج کردن، پرۆسهتا ج
نندههزر و هونهری خۆيان بهکار  وبير    جهستهپيتر برووک  ، بۆ ئهوەی اليهنی دەروونی مرۆڤ له وشهدا دەرخهن ه
ين.زمانی ده کاتهده می ئهر په سه يان لهوهتۆژينه ماوەی س ساڵ  یکهو و گرووپهئه رب   کرد، که م پرسيارهيداکردنی و

ته له  ستهکرێ جه چۆن ده وه  شانۆدا بب نانی کهبه دوور له  ندی و کۆمۆنيکاسيۆن،زمانی پ  ر له دهکانی بهسهرهکاره
  ؟ستهجه 
  

ی  ژينه ناوەندی جيهانی  1970برووک سا  Centre International de Recherches ( زراند.دامه له پاريس  شانۆی یوهتو

Théâtrales (C. I. R. T  .  بوونه يشتن بهبۆ گهئهو تانی تر بهرهبه، شانۆ و مرۆڤ  له  وهئامانج و قوو   تتايبه و و
نی تر ديتهوە وتههيندوستان که تانی ئهفريقا و شو   . ڕێ و دواتر خۆی له و

 
فان پاول برووک"  ناوی دەرکردبو. شانۆ ری سيحربازیدوکتو پيتر برووک به  ی   "پيتر ست  به ەوە ١٩٧٤له سا

يا و بيری  ژدە بهر له سهردەمی خۆی ئهو  به وتهی زۆر له شارەزايانی شانۆنيشتهج بوو،  له شاری پاريس وامی ردهبه
وڕەسمی ژيان و   ک وله ناو خهو  له سهر زەوی و له سهر سهکۆی شانۆ   برووک .دەکردەوە له ناو فهرههنگ و ڕ

له ، لهندەن له دايک بووبرووک له .  له ڕەنگدانهوەکانی ژيانی ئهو بو يهک و فستيوالی ئاوينيۆن دەژيا  شانۆی ميللهتاندا 
ی له ناو پاريس  .شانۆکانی سهر گۆی زەوی بو دەژييا و ما

  

    Augusto Boal   ئاگۆستۆ بوال

کی   گای شاگرد مهفهڕ  که تازە لهله ڕ ی   )شيرکهتی فيلم و نمايش (   انسه گهڕابووە و الی ئ کرد،  له تاران کاری دە ١٩٨٠سا
تۆدەکانی بوال و شانۆی چهوساوە له تهک مانگه ٦دەورەيهکی پاش بهشداری له  ڕەخسا بۆ   و کهمتر دەرفهت کان ئاشنا بووم م

ت  کانی کوردستان به بهشداریدواتر له سهر شاخه تاقيکردنهوەيان. شمهرگهی باشوور و ڕۆژهه ی پ ک   ٨٣و  ١٩٨٢سا کۆمه
ی  تاقيکردنهوەمان مان   ٢٠٠٣ئهنجام دا.  سا داگۆگهکانی ئا ئاگۆستۆ بوال له   پهکانیسهرپهرشتی ورکشاله ناوەندی شانۆپ

مان ردرا و ماوەيهک به من س شارەکانی ئا  بهيهکهوە بووين.  پ

يه؟    ئاگۆستۆ بوال ک



وە١٦ڕۆژی  له  ی   ی خاکهل شت و ستانسالوسکی بوو که  .ريودژانيرۆ له برازيل له دايک بوله   ١٩٣١سا خوليای ب
نا دوو سيستهمی زۆر جياواز له يهکيان  که هستی قووڵ بوو، ستانسيالوسکی شانۆگيريی بهرەو ئاناليزی پرسۆناژ و هپ

شا ناباری خۆيدا ژيابا و بينهر باوەڕی به ڕله دەو بووده و  دەک شت   ،استی ڕووداو له سهر سهکۆ ه چهوانه ب بهپ
يوابوو شانۆگ له ههمان کات زی که پ ێ و بينهر دەب بزان ئهوەی که له سهر   ،کهسايهتی خۆی دەپار دەور دەگ

انه و دەب مابهينی ژيان و شانۆ بپار اليان  دەب  زرێ و بينهر و شانۆگ ههر دووالسهکۆ دەيبين شانۆ و دەورگ
  .ڕوون ب که ئهوەی ڕوو دەدا نمايش و شانۆيه

  
يوابوو  گای شانۆوە   بوال پ گايهو  بگۆڕدرێبهرەو باشی  ژيان  گهرەکه چۆنيهتی له ڕ گا د ە و لهو ڕ مۆکراتيزە  کۆمه

کی ل برده یشانۆ ێ. بوال دربکر نهی خه ندراوەکان بهرەو چ ی، ئهو شانۆبووئهو شو و ئهوان  بردهوساوەکان و چهوس
نی بيرو ڕا کرانبهشدار  نه له شانۆی ، له دەربر بوال    ش.دانووستاندنی هاوبه ونهکهدهشانۆگ و بينهر  "شۆڕايی"بۆ و

ی شانۆ شتبهج  یههم هۆ وان شانۆگ و بينهرههم سه ه  له ههر  شانۆگ  "ناديار". له شانۆی ماک خۆی نهوه کۆی ن
ن ن و ههموو شو گا گرفت و مهسهلهکانی ناو شو ي باس دەکات کۆمه   .بکات یبه ب ئهوەی بينهر ههست به شانۆگ
گای  ک گفتوگۆ  ە"شانۆی ناديارەو"ههر ئهوان له ڕ ننله ناو خه کدەه گای .پ و  وداووڕ"ەوە، شانۆی پهيکهر "له ڕ

يهتی نه مهسهلهی سياسی و کۆمه گای لهشهوە نيشان دەدرێ.  له چهشنی و   له ڕ
 

ندی  نهئاگۆستۆ بوال وەک زۆر کهسی تر ڕاستهوخۆ شانۆ   ئامريکا دەيخوند و دواتر  له )کيميا بواری شيمی( له ، ئهوخو
شراشانۆ بهرەو  ی . ک و له ههموو ئامريکای التين   ڕشتدا ی "شانۆی چهوساوەکان"له سان پائۆلۆ سيستهمی  ١٩٦٠سا

 کرد.پهيدا  یبرەو
ی  شان ههتا سا   ،پرۆفسۆری له ليزابۆنپاش دوو ساڵ کاری  .له بۆينس ئايرس دەژيا ١٩٧٦پاش ماوەيهک زيندانی ک

ی  وەبردنی بوو، له پاريس نيشتهج  ١٩٧٨سا تانی ئو له پاڵ دەرس گوتنهوە و بهڕ   ،وپاروورکشاپ له زۆربهی و
تۆدەکانی بوال و شانۆی چهوساوەکان داگۆگی"ساندنی پهرەهاوکات له گهڵ  ،م درا. بوال  "شانۆپ ژەدا  پهرەی پ له در

تۆدگهلی کتيڤ و ئينسپرۆسپهکتيڤ" سيستهم و م ک ی"پرۆسپ ناپ داگۆگی بهکار  ه داگۆگی و شانۆپ که له بواری پ
ندر  .ندەه

   
کی سياسی بوو، بيرمهن گای شانۆوەئاگۆستۆ بوال مرۆڤ ک که له ڕ تهکهی خۆی و ئو  د نا،  وروله و ک ه پا گۆڕانی پ

کی ئو ن تۆدەکانی بۆ دەنگههورله ههر شو ين و وپا م ندرانب وە له شانۆ که ناوکهی ڕۆشهنگهريی بهکار دەه ، ئهم ش
نی کار، له ناو ندنگه، له زانستگا، له شو ۆ له پزيشکی، له خو بوس   بهخۆيهوەيه به تهنيا شانۆی چهوساوەکان نهبوو، ئهم

ندرو تهنانهت له سياسهتدا  هقام و مهيدانهکانی ناو شار و دێ و تراموا، له سهر ش ڕۆشهنگهرييهکانی  . نبهکار دەه
گای دەيان گرووپی شانۆوەورله ئو شانۆی بوال ، ههر وەک خۆی هيوای دەخواست  وپا و برازيل و ئهمريکای التين له ڕ

ا. ئهو تاقيکردنهوانهی گادا گ موکراتيزەکردنی کۆمه يهتی و د بوال له شانۆی  که دەوری له گؤرانی سياسی کۆمه
نايهوەووره ئله سهردەمی فاشيسم ل یانۆسياسی به چهشنی خۆی کردی، دەوری ش که شانۆ ههم له    وپا وەبير دەه

ا. ،بهرەکانی شهڕ و ههم شار و گوندەکان شت، پيسکاتۆر و شانۆی ئو  دەوری دژی فاشيسمی دەگ وپا به  ورشانۆی ب
بوونی شانۆ که نانهوەی ت ک و شارستانيهت بو گشتی وەبير ه ت و  سهکۆی شانۆ ئهو کاته ئا .له گهڵ خه زاد بوو، که و

ک ئازاد بوون.    خه
  

کردنی  روری برازيل و ئهمريکای التين و ئوب ڕوون ب سهردەمی ديکتاتۆەئهوەش د وپا وەک يهک نهبوون و کارت
تهکهی خۆی و ئو تۆدەکانی بوال له و نان و مهبهستهکانيش جياواز بوون،  ورو تهکنيک و م پا جياواز بوون و بهکاره

م  ن و يارمهتيبه ندر ستا بهکاردەه تۆدەکان ههم ئهو کات و ههم ئ انۆگ و  بهرينکردنهوەی مهيدانی شانۆ و ش دەریم
هتی تهنيا بينهردەوينهرە.  ئهو ب نا و بوو بهری بينهری له حا کی بهشدار له کاری شانۆ. بوون دەره بينهری شانۆ   بهش
هکان نهبوو که بهردەوام باس له ڕابووردو و درامای به  . سهکۆی شانۆتر بينهر و ئۆبيهکتی سهيرچی نهبوئي  تهنيا ناو هۆ

ستا و   درا به کات و زەمانی ئ گای بهرچاويان پهيداکرد و شانۆ گر ستا و داهاتوو ج کوو باسی ئ ڕابوردوو بکات، به
که.   ستا که گرنگترين کاتی ژيانی ههر زيندەوەرە   سبهی، ئ

  
ی  ندەبوال به پ مان ه کانيزمهکانی چهوساندنهوە له ئا يوابوو م هوپووچن ناکرێ له   تاقيکردنهوەی خۆی پ چه چروپ و پ

گای شانۆی يی  ڕ تۆدەکان ندنهوەچهوسا ناديارەوە قوو ته ڕوو. و م ه سهر شانۆی  بوال دەبوو ئهو بۆچوونهی لی بخر
ک پهيکهريش بدابايه، لهبهر ئهوەی گای کۆمه نه و فيگوريی پهيکهرەوە زەحمهته له ڕ بهتهکانی  قوواليی با ،و

، ۆز که دەب کاری دڕاماتوگی له پشت ب ئهو ئيمکانهی که دڕاما و دڕاماتورگی بۆ دەربخرێ. ههر وەها  مهسهلهيهکی ئا
وەی دياردەکان  د وە و وفۆرمهکانيهوە ،يداته دەستەئاناليزی قووڵ و بهرب و کارە  ، ناتوان ئهشانۆی بوال به ههموو ش

تۆدەکانی بوال بۆ باسی مهسهلهکانی بکات، م م گا به به ک و کۆمه ژەکان ناو خه ن و ييهوە ههموو چين و تو له ههر شو
، ئهو مهبهست داگۆگیو ئاڕم له گهڵ ههر کهس دەگونج تۆدەکانی بوال و سيستهمی شانۆپ گای م   يهوە انجه له ڕ

کرێ.    دەپ



  
ههر بۆيه گۆڕان به سهر بير  خواس و مهسهلهی تر ڕووبهڕوو بوو،وپا و به تايبهت فهڕانسه له گهڵ باس و روبوال له ئو

نه  بهکانيدا ڕەنگيان داوەتهوە بۆ و بی له وبۆچوونی دا هات که له کت  Der Polizist im Kopf (Englisch: Cop کت
in the Head)  شکدا شکی مرۆڤ له ی سهرمايهدارييه ی سيستهمکه ڕەنگدانهوەی دەروون  ، پۆليس له ناو م .  ناو م

گهيشتنی بوال ڕەنگدانهوەی سهردەم و مرۆڤی سهردەم تۆد و ت ت سيستهم و م ک ب   به تايبهت له ڕۆژئاوا.  ،بوو ههرچۆن
  

انه تۆدەکانی بوال ئاشنا  یکه له دەيه نووسهری ئهم د گای نهوەدەوە  له دەيهی بوو، بههشتا له گهڵ م  گۆڤاریله ڕ
نهوە که له تاران چاپ دەکرا  تۆد و سيستهمی بوالی به زمانی کوردی ناساندووە ،ئاو ی . کار و م   ١٩٨٦بوال سا

م  ٧٢وپای دەکرد و تهمهنی له ورناوبهنا سهردانی ئو گهڕايهوە برازيل و پهڕببوو،  به ی ساڵ ت له سهر    ٢٠٠٣سا
داگۆگهکانی  مه له "ناوندی شانۆپ مان"داوای ئ ک ورکشاپ   ئا انهله کۆمه ر سهرپهرەستی نووسهری ئهم د   له ژ

ه  وەبردنی چهند ورکشاپ بانگ کرا د. قوتبهدين سادقی  بهشداری کرد. ههر ئهو سا ناوی له پرۆگرامی و  بۆ بهڕ
نهدا هات ی  هاوکات بوو ، کهسا ن له شاری لينگنله گهڵ فستيوا م ،جيهانی شانۆی مندا   .هاتنيان سهری نهگرت به

گای کوردستان به تايبهت باشوور بدرێ، ناوههر لهم پ ی باشووری  وەندييهدا بۆ ئهوەی پهرە به فهرههنگی شانۆ له کۆمه
تانهی   داگۆگی بۆ پهروەردەکردنی شکوردستان خرايه پاڵ ناوی ئهو و ۆژەی شانۆپ يار بوو پ داگۆب ياندا  انۆپ گ ت

وە ببردرێ. نه کوردستان  بهڕ داگۆگی ب رکار و پرۆفيسۆرەکانی شانۆ و شانۆپ پرۆژەکه ئهوە بوو که بۆ ماوی دووساڵ ف
ندکاران بۆ ماوەی س مان و  و له کۆتاييدا خو نه ئا وانامهمانگ ب داگۆگ وەگرن یب ەو به شانۆ و   ،شانۆپ بۆ ئهوەی ب

ۆژەيه  وەچوونی ئهم پ ندنگهکان بدرێ. بۆ بهڕ داگۆگی له خو ندنی با ، له گهڵ حکوومهتی ههريم شانۆپ   ،وەزيری خو
کی ل نهکهوتهوەهيچ ئا ، کهقسه کراو بهرپرسانی زانستگاکان  وەزارەتی ڕۆشنبيری   .کام

  Eugenio Barba   ئۆژينۆ باربا  

ی   م   ١٩٣٦له سا ندنی نيزامی کهوت ، به ن خو له ئيتاليا له دايک بوو، باوکی ئهفسهری سپا بوو، ئهويش وەشو
ته کۆپ  گهڕاوە و نهيويست بب ژی خويند و چوو بۆ   یهه ژ و لهوێ ئهدەبياتی فهڕانسه و نۆرو باوکی، چوو بۆ نۆڕو

کهوت رەو هيندۆستانپاش چهند ساڵ به .لههستان و خۆی له الی گرۆتۆسکی ديتهوە ربوونی شانۆی کاتاکالی  وەڕ  بۆ ف
Kathakali وە له شانۆيه  .بو که له ڕۆژئاوا نهناسراو سهمای هيندی) (دڕاما پاش گهڕانهوە بۆ ئورووپا له سهر ئهم ش

رايی له ئيتاليا کی نووسی که به خ و کرايهوە ،فهڕانسه ،چهند بابهت  . دانمارک و ئامريکا ب

ی  بی له سهر گرۆتۆسکی و شانۆی گرۆتۆسکی سا و کرايهوە ١٩٦٥يهکهم کت  .له ئيتاليا و مهجارستان ب
ی  ژ و له بهر بيانی بوونی بۆی نهکرا ١٩٦٤باربا سا ک گهڕاوە نۆڕو نهر کار بکات، کۆمه کهسی خوليای  وەک دەره

بۆ  که دواتر ناوەندەکهيان  يان دامهزراند"ئۆدين تئاتر"و  خۆی کۆکردنهوەدەوری له  شانۆ که له زانستگا وەرنهگيرابوون 
دی پهرەی ساند و له ئو "شانۆی باربا و ئۆدين"و گواستهوە  دانمارک  دی ه وپا دەنگی دايهوە و دەيان شانۆنامه که روه

تهکانی تری ئو  ک لهوان دوو ساڵ کاری بهردەوامی له پشت بوو له دانمارک و و ند  کهش کران،شوپا پ روه
ک بوو ژان کچ ک که ت تۆدی گرۆتۆسکی نشانۆگهل کچرژان ئهزموونگهريیشانۆی  کالی وتا کا ،له م   یو ههروەها ت

 .فهرههنگی ههمه ڕەنگ و مرۆڤی ههمه کولتوور
پتی خۆيان  بهو الوە باربا و ئۆدين تئاتر ١٩٧٤له  و وەک ئۆدين تئاتر مۆری شانۆيی خۆيان پهيدا  ديتهوە فۆرم و کۆنس

ری سهر به کولتووری جياواز ،کرد دا شانۆی ههمه چهشن و ههمه کولتور که شانۆگ رەو  بهشدار دەبوون  ت و ههر ل
مان وفستيوالی فرە ئايين و فرە تراديسيۆ، فستيوالی ئاوينيۆنی فهڕانسه و باربا به پيتربرووک ناوەندی   ن و فرە ريتوالی ئا

د مانشانۆپ داگۆگی ،اگۆگهکانی ئا ک له ناوەندەکانی شانۆ و زانستگا  ئاگۆستۆ بوال  شانۆی، شانۆپ دەدرێو زۆر  .گر
  

ی  رگهی ناونهتهوەی ١٩٧٩سا داگددامهزران شانۆی  ئانترۆپۆلۆگی  ISTA ف ۆگی  . ئهوە ههر لهو سهردەمهدايه که شانۆپ
، فروله ئو ن ی داخراوەوە بهرۆڕم وپا پهرە دەست تهوە ەوک له شانۆ که له هۆ زر ک   ، شوينی ژيانی مرۆڤ دەگو يهک

نه له دانمارک شانۆيهک بوو ی مهلهکهی   بيانوویبه   که له بهناوبانگترين کارەکانی باربا و ئۆدين تئاتر لهو سا زاوز
تهو ئه شکهش کرا. شانۆکه باسی يهکداگهمي  له ناو و ک  پ ن  ی دووگيان بوو، کهژن  ،تهوەله کاتی ژانی زاوزێ به تهنيا دەم

کدا بوو که  تی مهلهکه ئهوە له کات ک لهو کاتهدا  و هکهی له باشترين ئيمکان ڕ . بوبههرەمهند  بۆ لهدايکبوونی مندا
کی ئاسا گاپهيامی ئهم شانۆيه ئهوە بوو که خه دا ناکرێ.يی و ئهوانهی له سهرووی کۆمه هيان له گه   ن وەک يهک مامه

نی نهود  له  ی ڕووبهڕوو بووم.من بۆ يهکهمجار سا گای ورکشاپهکانييهوە له گه ن و مونستر له ڕ   شارەکانی کۆ
  
  



ک شانۆکار بوون که هاوکات له گهڵ کهسانی تر له ناو  تر برووک، ئۆژينۆ باربا، ئاگۆستۆ بوال س له کۆمه پ
نی، ئهوەش پاش   ئهدەبيات، فهلسهفه، هونهر بهگشتی سهدەی بيستيان له بواری خوياندا کردە سهدەيهکی پ له گۆڕانی ئهر

رانکهر که هه ندران،دوو شهڕی و گيرس نيک   وپا که له فهلسهفه، زانست و سهنعهت و تهکورئو ر کيان له ئورووپا هه
ی ههبو کی گرنگی له دەست دا. لهم کورته بابهتهدا  و بوارەکانی تر دستی با . به مردنی پيتر برووک سهکۆی شانۆ کهس

گای    باسکردن له مارس مارسۆ، کارلۆس مارتينز، گرۆتسکی، ستانسالوسکی و کهسانی تر چۆڵ مايهوە. ج
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