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  پانتایی بۆش و دەروازەیک بۆ

  شانۆیکی جودا

   ل ڕوانگیتوانینک ل ڕەوتی شانۆی پیتر بروک 
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  پاریس

١٧/٩/٢٠٠٢  

  

  بڕز کاک دانا

من زۆر ھژام بۆ خمخۆریی ئوە ل سرقابوونتان ب کارەکانی منوە، ھیوادارم ئو کارە 

سوود بووبت بۆ ئوە، ھروەھا تمننا دەکم کتبکش ل کاتی بوبوونوەیدا شتکی ب

    .سرکوتن ب دەست بھنت

  

  لگڵ سوکی دۆستاندا

  پیتر بروک
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  ناواخن
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    بشی دووەم

  ٢٧  دەروازەیک بۆ ڕەوتی شانۆی پیتر بروک
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  ٤٢  و سرچاوەکان پڕاوز

    بشی سیم

  ٤٣  ھموو ڕگکان دەچنوە سر شکسپیر

  ٤٤  پیتر بروک و شکسپیر

  ٥٢  ١٩٧٠خونی شوکی چلی ھاوین 

  ٥٩  ١٩٧٨ئنتۆنیۆس و کیلۆپاترا 

اترا ل نوان مشقی ڕاگوزاری و سرچاوەکانی شانۆی ئنتۆنیۆس و کلیۆپ

  توندوتیژدا
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  ٦٧  ٢٠٠٠ – ١٩٦٠  ھاملت و پرۆسیکی بردەوام 
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  ٩٤  ھاملت و چمکی پانتایی بۆش

  ٩٨  ھکن و گڕانوە بۆ شانۆیکی میللیڕدیمنی گۆ

  ١٠٢  ک لوی؟
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 ویستی گوناھی من١٠٢  ٢٠٠٩خۆش  

  ١٠٦  و سرچاوەکان پڕاوز

    بشی چوارەم
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  ١٥٩  و ڕیتوا سرەتاییکاندا ئۆدیب ل نوان میتافۆر

دەستیی وش١٦١  دەقی ئۆدیب و با  
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  دانا ڕەئووف لگڵ پیتر بروک

٢٠٠٤_ پاریس 
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بم کتویست بۆ ئکی پرەتایس  

  
  خونری ئازیز 

ڕەوتی شانۆیی ھونرمند و ڕیژیسۆری جیھانی پیتر بروک 
ست ساش ی ڕەنگاوڕ. زیاتر لست ساش ل ەنگ و پ

ئزموون و داھنان، شست سای دەومند ل بوارەکانی شانۆ، 
ئۆپرا، سینما، لکۆینوە، نووسین و گشتی جۆراوجۆر، 

کاریگرییکانی بروک . شست سای کاریگری و گۆڕانکارییکان
بسر شانۆی ھاوچرخی جیھانییوە گل فرە ڕەھندە، ھموو 

 شکاندووە و توانیویتی مژوویکی نوێ سنوور و بربستکانی
بم ھوکانی ئم ھونرمندە . بۆ شانۆی جیھانی بخوقنت

ل ھیچوە، ل خۆڕا و بۆشاییوە سرچاوەیان نگرتووە، بکو 
ئزموونی بروک ب بردەوامییکی ئاسایی مژوو و ڕەوتی شانۆی 

ۆڕسک و ئزموون و شانۆی بروک شتکی خ. جیھانی دادەنرت
لخۆوە دروستبوو نیی، شتک نیی ک بروک خۆی ل خای 
سفرەوە دەستی پ کردبت، بکو شانۆی بروک ب شوەیکی 
: پتو لسر ئزموونی شانۆکارانی ھزارەی ڕابردوو بنیاد نراوە

ستانیسالڤسکی، مایرھۆد، گۆردن گریک، ئارتۆ و برشت 
  .یکیی ئم ھونرمندەنسرچاوەیکی ب پزی فیکری و ئستات

 بروک ب سوودوەرگرتن و بکارھنانی کولتووری شانۆی 
ڕۆژئاوا دەروازەیک بڕووی کولتوور و شانۆی ڕۆژھتیشدا 
دەکاتوە، جۆرک ل ھم کولتوورییک دروست دەکات و 

  .دەگڕتوە بۆ نو شان قووکانی کولتوورەکانی تری دونیا
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ی توژا کولتوورییکانوە، ک کار  بروک ل ڕگی داماین
 ت تا بڕکدا دەگیگدوای ڕر، بکتر تواناکانی ئس ندەک
شوەیکی فراوان ڕووبڕووبوونوەی مرۆیی ل نوان تکست، 

مسلکان . کسایتی، ڕۆکان، ئکتر و بینراندا بدۆزتوە
یی و لالی بروک ئوەن، چۆن بتوانرت ب شوەیکی شانۆ

لکاتی ڕواوڕووبوونی بارودۆخ چ و پ ل تنگژە و 
تایبتمندەکاندا، ئو ڕگیان ک دەرگایک ب ڕووی مرۆڤدا 

کارەکتری ھاملت چۆن . دەکنوە، بدۆزرنوە و شیبکرنوە
چارەسری خم و پژارەکانی بکات، چۆن ڕووبڕووی دەست 

 بارودۆخکدا مرۆڤ ناچارە ببتوە و ل خۆشویستی بگات؟ ل چ
  شڕ بکات، بۆ ئوەی دەستی ب ئاشتیدا بگات؟

 وە کردووە، کندین جار ئاماژەی بۆ ئم ڕووەوە بروک چل 
شوازی جیاواز و شانۆنامی ھمچشن تنھا دەرگای 
جۆراوجۆرن، بۆ چوون ژوورەوەی قووییکانی دەروون و ناوەوەی 

  .مرۆڤ
کارەکانیدا ھ بروک ل رەکی لکی سمایی داوە، یان بنو

 ک وەیم ڕیژیسۆرەدا، ئکانی ئدیدی پرۆژە کردەیی
 زە دژەکاندا دروست بکات و لوان وزە و ھن ک لنگییھاوس

کاتک لگڵ ئکترە . یک ئۆرگانی بھزدا کۆیان بکاتوە
ئفریقی، ژاپۆنی، ڕۆژھتی، فڕەنسی یان ئینگلیزەکانیدا کار 

ەکات، ئتمۆسفر و زەمینیکی وەھا دەخوقنت، ک بتوانت د
 کی زیندووی پبارودۆخ ل رانکتم ئکانی ئما کولتوورییبن

سوود ل جیاوازییکانیان، ل . ل دینامیکیدا کۆبکاتوە
 ت، بئاماژەئاساکانیان وەردەگر ریتدابون کانیان، لزمان
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دبن ب کولتوورەکانی خۆیان و شوەیک ل ھمان کاتدا پابن
ل الیکوە سنوور و : ھاوئاھنگییکی پتویش کۆیان بکاتوە

جیاوازییکان ناھت، ل الیکی تریشوە دووپاتیان دەکاتوە و 
  .کاریان لسر دەکات

پیتر بروک ل شانۆی ھاوچرخی ( دە ساڵ لموبر کتبی 
ا شتگلکی ئجگار زۆر توە، لم دە ساد هووم بوکرد)جیھانیدا

ل بواری شانۆدا، ل ڕەوتی شانۆی برۆکدا و ل تگیشتنی 
منیشدا ڕوویان داوە و ب پویستم زانی جارکی تر بگڕموە بۆ 

  .سر پرۆژە و کارەکانی بروک
 کردنوەیکی نوی ب ا ئم کتبی بر دەستتان دەرگ

کانی ل بش: دونیای بروک و ب نو کتبکی خۆیشمدا
ستراکتورکی نودا ڕکخراونتوە، چندین بشی تری بۆ 
زیادکراوە، ل باسکردنی نمایشکاندا زیاتر قووڵ بوومتوە و 

  .زمانکی ساکار و پاراوترم بکارھناوە
 رفراوانی خۆم و بکی بیشتنگوە بۆ تتڕش دەگمئ 
 بردەوامی بینینی کار و پرۆژە نویکانی بروک و

پانتایی (وەکو متودیش کتبکی بروک . شونپھگرتنیان
م بکارھناوە و لسر تزەکانی ئم کتبوە کارم کردووە )بۆش

 وە بستمم ببوەکینکۆکاندا، لشموو بھ م داوە لوو ھ
  . بیر و چمککانی پانتایی بۆشکی بروکوە

سر شانۆ و  قسکردن لس بروک تنھا قسکردن نیی ل
مژووی شانۆ، بکو قسکردن لسر ڕۆژھت و ڕۆژئاوا، 
کولتووری جیاواز و گڕانکی بردەوام ب دوای شان گرینگ و 

  .نھنیی قووکانی مرۆڤدا
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 ئم کتب نویش ل پاڵ ھنگاوەکانی بروکدا، ھنگاوکی 
زە، بۆ وەنیئامنھ ڕانو گوەی ئندنبۆ خو وەی بچووکمدان

 مایشی نتییانکی بابوەیپرسیارەکان، بۆ شیکردن ک لندھ
بچووک و گردوونییکان، بۆ دیالۆگکی دەومند و ھاوسنگ 

  .لگڵ بروکدا
    

  
  دانا ڕەئووف

١٧/٧/٢٠١١  

ڤاکالند/ کگر  
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  بشی یکم
  
  

  پیتر بروک کی؟
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  بیۆگرافیا
  

روک یکک ل شانۆکارە بلیمت و ھکوتووەکانی پیتر ب
دەیم سی . ئندە سارمم ھون١٩٢٥ئ ندەن و لل ل 

ل بوارەکانی شانۆ، . خزانکی ب نژاد ڕووسی لدایکبوووە
لکۆینوەی شانۆیی، ئۆپرا و سینمادا کار دەکات و وەک 

 و نیویۆرک ڕیژیسۆر ل زۆربی شانۆ گرینگکانی لندەن، پاریس
  .کاری کردووە

  ل ئۆکسفۆرد خوندوویتی،  Magdalen بروک ل کۆلژی 
ھروەھا ب بچووکترین قوتابی دادەنرت، ک تاکو ئستا لو 

دا ب دەست )براوردکاری(کۆلیژەدا بوانامی ل ئدەبی 
ھر لم کۆلیژەدا یکم ھو شانۆییکانی خۆی ب . ھنابت

کریستۆفر (ی نووسری ئینگلیزی )ۆر فاوستدکت(شانۆنامی 
لم ساشدا یکم > ١<.دەکات دەست پ) ١٥٩٣_١٥٦٤مارلۆ 

 Journey" گشت"ھوکانی خۆی لگڵ سینمادا ب فیلمی 
سیناریۆی ئم فیلمی ل گشتنامیکی لۆرانس . دەخات گڕ

  . ەوە ئامادە دەکات_سرنس
 Royalپرسیاری ئۆپرای دا دەبت بر١٩٤٨بروک ل سای 

Opera Convent رییو دەزگا ھونم دوای دوو ساڵ لب ،
 دەبت ب یکک ١٩٧١ەوە تا سای ١٩٦٢ل سای . دەکشتوە
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ل برپرسانی ڕاستوخۆ و ڕیژیسۆرەکانی شانۆی شاھانی 
  >٢<.شکسپیر ل ستراتفۆرد

از و  ل ئینگلستان ل ڕوانگی خوقاندن و خوندنوە جیاو
. دیدە نویکانییوە بۆ شاکارەکانی شکسپیر ناوبانگ دەردەکات

بروک ل چوارچوەی خوندنوەکانیدا بۆ شانۆنامکانی شکسپیر 
یان (دەکوت ژر کاریگریی لکۆینوەکانی ڕەخنگری پۆۆنی 

ل > ٣<).شکسپیر ھاوچرخمان(و کتب گرینگکیوە ) کۆت
سامۆیل (گی و سترکتوری شانۆنامکانی ھمان کاتدا دراماتۆر

 ڕۆکی گورەی ل برجستکردنی دیدکی ١٩٨٩-١٩٠٦) بکت
 زموونپرۆژە و ئ کی جیاواز، لکنیکقاندنی تمرۆیی و خو

  >٤<.شکسپیرییکانیدا گاوە
 شانۆی شاھانی شکسپیر ھموو خون و خولیا 

 ب تواوەتی ١٩٧٣ھونرییکانی بروک ناھنن دی، بۆی سای 
واز لو دەزگا تقلیدیی مزنی شانۆی ئینگلیزی دەھنت و 

  >٥<.دەچت پاریس و لوێ ب تواوەتی جگیر دەبت
 بروک تنھا نابت ڕیژیسۆرکی تایبتمندی شانۆنامکانی 
شکسپیر، بکو ل ماوەی چارەک سدەیکدا، زیاتر ل شست 

نی سدەی بیستم و شانۆی شانۆنامی نوی نووسرەکا
ھاوچرخی جیھانی، لوان ئندریا ڕۆسین، ژان پۆل سارتر، 
فردیش دۆریمان، ژان ئانوی، پتر ڤایس، ئارتۆر میللر، ھنریک 
ئیبسن، ئنتوان چخف، برنارد شۆ، ژان ژینیی، سامۆیل 

ل فڕەنساش کاتکی زۆر بۆ . ھتد پشکش دەکات... بکت 
ی ھونری نواندن و ئکتر ل شانۆدا ترخان دەکات، لکۆینوە

ل ھمان کاتدا گرینگییکی زۆریش دەدات ب لکۆینوە و 
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یکک ل . برجستکردنی داستان و میتۆلۆژیاکانی ڕۆژھت
ھنگاوەکانی تری ئم ڕیژیسۆرە دۆزینوە و نمایشکردنی 

بر ل بواری ھندک لو شانۆنامانی شکسپیر بووە، ک لوەو
نک ھر ئوە، بکو ئو . شانۆدا بھا و گرینگیی خۆیان نبووە

شانۆنامان ب تواوەتی ل فرھنگی ئدەب و شانۆی جیھانیدا 
تیتوس (بیرچووبوونوە، بۆ نموون شانۆنامی 

ئم شانۆنام فرامۆشکراوەی شکسپیر، > ٦<).ئندرۆنیکۆس
ەبت کرەس و کیشوەرکی لسر دەستی ئم ھونرمندەدا د

تازە دۆزراوە بۆ ڕەوتی شانۆی ئینگلیزی و شانۆی جیھانییش، 
ل دوای نمایشکی بروکوە ) تیتوس ئندرۆنیکۆس(شانۆنامی 

  .دەبت یکک ل شاکارە ناسراوەکانی شکسپیر
 بروک سرلنوێ دەگڕتوە ناو دنیای شکسپیر ١٩٦٢ سای 

ئم شانۆنامی ل سانی . ایش دەکاتو شانۆنامی شالیر نم
شستکاندا دەبت دەستپکی گرینگ و کاری ھزریی پرۆژە 

ھر لم قۆناغدا دید و بیرۆککانی . ئزموونگرییکانی بروک
 Theپانتاییکی بۆش . ی لال دروست دەبت"پانتاییکی بۆش"

Empty Space یسا بی و لمین کتکناونیشانی ی تدەب 
لم کتبدا قس لسر ئستاتیکا و . دا بودەبتوە١٩٦٨

بابتکانی شانۆ و کرەستکانی دەکات، شانۆ و پیوەندییکانی 
ب شانۆی کالسیکی و مۆدرنوە، ھروەھا ب بینران و 

دیدی خۆی بۆ شانۆ ڕوون دەکاتوە و . کۆمگوە شی دەکاتوە
  . انۆ دەخات ڕووپناسیکی تر بۆ شانۆ و پگ و ڕۆی ش

 یکم گروپی ئزموونگری ب ناوی ١٩٦٤بروک سای 
بۆ شانۆی پادشایتیی شکسپیر ل لندەن ) شانۆی توندوتیژی(



    

٢١

دادەمزرنت، لگڵ ئم گروپ یکم ھو ئزموونگرییکانی 
سبارەت ب جووی جست، ئاماژە، دەنگ و شانۆیکی فیزیکی 

  .دەست پ دەکات
دا ئو پرۆژەی ڕگ خۆش دەکات بۆ ١٩٦٨ای  ل س

کردنوەی البورکی نونتوەیی ل پاریس، ئو البورە دواجار 
دەبت بنما و ھۆکاری دامزراندنی ناوەندکی نونتوەیی 
شانۆیی ل پاریس، ھروەھا ئو ناوەندە دەبت مبند و 

واندن و وستگیکی گرینگی لکۆینوەی شانۆیی و ھونری ن
کۆم ئکتر و گۆرانیبژ ل ھموو دونیاوە ل خۆی 

  . کۆدەکاتوە
 وازە ڕیالیزمییو شیری ئوە سچاوی ڕەخن بروک ب
تقلیدییی شانۆی ئینگلیزیی دەکرد، ک ئومدی ھیچ 

دا ١٩٦٠لم ڕووەوە و ل سای . گۆڕانکارییکی تدا بدی ناکرت
رھستی بوکدا ھینام ستکاریی خۆی بۆ شانۆی ئینگلیزی ل

لو نامیدا ک ئاراستی شانۆکارانی لندەنی . دەردەبت
دەکات، ڕەخنیکی توندیان ل دەگرت و بوە تاوانباریان 

بۆچی ل (دەکات، ک ل ئبستراکت و ون شانۆییکان دەترسن 
بواری ونکشاندا ھموو شتک ئاسایی و ستایشی پیکاسۆ 

بم ل شانۆدا وا نیی؟ ژیانی مرۆڤ زۆر زیاتر دەکن، 
 ت، بۆ نموونخۆدەگرکان لبستراکتوازە ئوەی شڕەنگدان

ئوە ئو واقیعی ک . ترس، تنیایی، توندوتیژی و شپرزەیی
شانۆ دەبت گوزارشتی بۆ بدۆزتوە تا بتوانت برجستی 

ئو ئامزەی بۆ بم ل وتکی وەک فڕەنسا ھر خرا .) بکات
  .دەکرتوە
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دا ب یکجاری لندەن بج دەھت و ١٩٧٠ بروک ل سای 
، ل نووسینی شاعیری ١٩٧٩سای . دەگوزتوە بۆ پاریس

پشکش ) ئۆگاست( نمایشی Ted Hughesئینگلیزی تد ھیوز 
ئم شاعیرە ب ھاوکاری و پشتبستن ب بنماکانی دیدی . دەکات

 بروکوە، کۆم تکستی کۆن ب ھۆی ھونری و فیکری
زمانکی مجازی و جیھانی تازە داھنراوی خۆیانوە، ب گڕانوە 
بۆ شانۆی گرکی و بکارھنانی زمانکی التینی و ڕیتوای دینی 

جگی . و ئاماژە و دەنگکانوە، شانۆنامیکی نوێ دەخوقنن
 یکک بووە ل ی زەردەشت)ئاڤستا(ئاماژە پکردن، ک کتبی 

تییو پرۆژە تایبکانی کاری ئگرینگ چاوگ.  
 ئۆگاست بۆ یکمین جار ل فستیڤاکی نونتوەیی 
شانۆدا ل ئران، ل بردەم گۆڕستانی پادشا درینکاندا نمایش 

  .دەکرت و سرکوتنکی گورە بدەست دەھنت
کۆمک  بروک لگڵ گروپکیدا گشتکی ھونری بناو 

 تریقا، دواتریش ویالیفکانی ئشار و گوندە دوورەدەست
ان بکۆتوە، )ئگر(یکگرتووەکانی ئمریکادا دەکات، تا لو 

ک ل ئاستی پیوەندیکردندا، دوورن ل شوەی گوزەران و 
بیرکردنوە و چۆنیتی ھسوکوتی، یان دابونریتی 

  .کۆمگکانی ڕۆژئاواوە
١٩٧٤ی  بروک سا نان لکی شانۆیی بۆ داھناوەند 

ئم . شانۆیکی کۆنی سووتاوی بجھراودا دادەمزرنت
ھونرمندە لم شانۆیدا، یک ل دوای یک، ئزموون و 

ش دەکات، بۆ نموونشککانی پگرینگ مایشتراجیدیای : ن
کارمن، مھابھارتا، ک لوی؟ باخی گالسک، کۆستیم، 
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ندین ھاملو چ ویستی گوناھی منت، دۆن جیۆڤانی، خۆش
 ریان و لوە سینڕدا دەگبم کتدواتر ل می تر، کرھب

  . ھندکیان دەدوین
 بروک ل بواری سینمادا، زیاتر فیلمکانی ل شاکارە 
ئدەبیی گورەکان و ھندک جار ل نمایش شانۆییکانی 

 وانوە ئامادە دەکات، لنووسینی خۆی کان لشمیری م
، )پتر ڤایس(سادی -، شالیری شکسپیر، مارا)ویلیام گۆدین(

شوازی . و داستانی مھابھارتا) بیزت(ئۆپرای کارمنی 
فیلمکانیشی زیاتر ل توژم نوکانی سینمای فڕەنسییوە 

یندی خۆی ھتمری و تایبکی ھوننزیکن و فۆرم.  
، چند کتبکی گرینگی )پانتایی بۆش( بروک جگ ل کتبی 
 وانتریشی نووسیوە، لThe Shifting point, The Devil is Boredom 

بروک لم کتبانیدا ب شوازکی پداگۆگی ". خای وەرچرخان"
و ب زمانکی ساکار و ڕاستوخۆ، ئزموون و دید و بۆچوونکانی 

 بواری شانۆ و خۆی سبارەت ب ھونری شانۆ و ھوکانی ل
ئۆپرا و سینمادا دەخات ڕوو، ئم جگ لوەی ئزموونی چند 
سای خۆیشی، وەک ھونرمندک دەخات ژر تیشکی سرنج و 

  .ڕاڤکردنوە
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  :پراوز و سرچاوەکان

  

  شانۆنامنووسکی Christopher Marloweکریستۆفر مارلۆ ١

دەق شانۆییکانی ئم نووسرە . اوەئینگلیزیی و ل سدەکانی پازدەدا ژی

ل مژووی شانۆی جیھانیدا بھایکی گرینگیان ھی و  ب ڕەنگکی بھز 

دەقکانی مارلۆ، وزە و . و توخمکی پتوی شانۆی ئلیزابیسی دادەنرن

 سترجی بکدرامیی ودانگر و پفسووناویی ڕووداو، کارەکتکی ئتوانای

نووسان و لکۆرەوانی بواری شانۆ و ئدەبی جیھانی زۆربی مژوو. دەکات

ئاماژە بۆ ئوە دەکن، ک مارلۆ کاریگرییکی ڕاستوخۆی بسر 

شکسپیرەوە ھبووە و بووەت ڕگخۆشکرک بۆ دەرکوتنی بلیمتکی 

.وەک شکسپیر

ر مارلۆ بریتین لکانی کریستۆفتراجیدیای دکتۆر : گرینگترین شانۆنام

دا بوکراوەتوە، یھودی ١٦٠٤چاپی یکمی ئم کتب ل سای . فاوست

دا ب چندین ١٦٣٣ماتا یان جوولکی ماتا، ئم دەقشیان ل سای 

  .ساڵ دوای مردنی خۆی بوکراوەتوە

شانۆی شاھانی شکسپیر، گروپکی نتوایتیی ئینگلیزیی، سای . ٢

گورەی، شانۆکانی ل ستراتفۆرد و ئم دەزگا فرمیی .  دامزراوە١٩٦١

ە، جگ ل شاکارەکانی شکسپیر، شانۆنامی نووسرانی تریش -لندەن

  .پشکش دەکات

وەرگدراوەت سر زۆربی ) شکسپیر ھاوچرخمان(کتبی . ٣

مامۆستا کمال غمبار ل سای . زمانکانی جیھان، لوانش زمانی کوردی

١٩٨٦ندەگم بم کتکوردی و دا ئ وە کردووە برەبییزمانی ع ی ل

  .دەزگای ڕۆشنبیری و بوکردنوەی کوردی بوی کردووەتوە
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سامۆل بکت نووسرکی فڕەنسی ب نژاد ئرلندیی، ب ھردوو . ٤

یکک ل گرنگترین . زمانی فڕەنسی و ئینگلیزی برھمی نووسیوە

یی و نووسرە گورەکانی سدەی نووسرەکانی شانۆی ئبسورد و پوچگرا

بکت کاریگرییکی ڕاستوخۆی بسر ڕەوتی شانۆی ھاوچرخی . ڕابردوو

یوە ھجیھانیی .کانیشی بریتین لدەم چاوەڕوانیی : گرنگترین شانۆنامب

، ١٩٧٣، من نا ١٩٦١، ڕۆژکی بختیار ١٩٥٧، کۆتایی گم ١٩٥٢گۆدۆوە 

شانۆنام ل ت جگکروەھا بکیشی نووسیوەھند ڕۆمانم . ، چئ

 ی ئدەبیاتی پ دەبخشرت، بم)نۆب( ختی ١٩٦٩نووسرە سای 

  . که ته گرتنی خه وەر بچت بۆ ئامادە نابت

ھندک ل سرچاوەکان ئاماژە بۆ ئوە دەکن، ک مامۆستا . ٥

رت، ئو دا ل لندەن دەم١٩٧٠ ل سای G I Gurdjieffڕۆحییکی بروک 

مامۆستایی ک بروک ھزر و ھز و وزە بردەوامکی خۆی لوە 

بم ھۆکارە ڕاستقینکان ئوە . وەرگرتووە، بۆی لندەن بج دەھت

بووە، ک شانۆی شاھانی شکسپیر ھموو پداویستییکانیان بو 

 شوەیی ک ئو ویستوویتی، ب تایبتی ل ڕووی مادییوە بۆ دابین

  . نکردووە

بروک ھمیش ئاماژەی بوە کردووە، ک ئم شانۆ گورەی ھرگیز 

بکات و ) تاککان(ئامادەیی ئوەی تدا نیی ھاریکاری و پروەردەی وزەی 

پداویستییکانیان بۆ دابین بکات، ھموو شتک لنو پرۆژە و ڕپورتوارە 

  .گورەکاندا توواونتوە و بزر بوون

دا تنھا ١٩٥٥ل سای ) تیتوس ئندرۆنیکۆس( شانۆنامی ٦

سرکوتنکی ھونری نابت بۆ بروک وەک ڕیژیسۆر، بکو ئو نمایش بۆ 

یش دەبت قۆناغکی گرینگ و )لۆرانس ئۆلیڤر(ئکتری بناوبانگ 

  .سرەتایکی پتوی کارەکترەکانی شکسپیر ل ڕەوت ھونرییکیدا
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  بشی دووەم
  
  

  دەروازەیک بۆ ڕەوتی شانۆی پیتر بروک
  

  پاریس-ف دی نورد ۆشانۆی ب
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ناسپ  
  

بروک بردەوامییک بۆ تازەبوونوە و نمریی شانۆ، بۆ 
بروک ل خودی . تیۆرەکردن و پانتاییکی نوێ و مۆدرنی شانۆیی

پرۆسی کاری شانۆیی دەکۆتوە، دەیوت زمانکی 
ونی و مرۆیی بۆ شانۆ دەستبر بکات، نونتوەیی، گردو

ل ھر شونکی جیھاندا –بشوەیک لالی ھموو مرۆڤک 
لم .  ب ب گرفتی زمان، ئاشکرا و ئاسان بت-نمایش بکرت

ڕووەوە ھوکانیش بۆ گیشتن ب ئاستکی برزی کارتکردن، 
کارھب وە، برانبین وە، لخودی مرۆڤ ل وەینانی نزیکبوون

لم دەروازەیوە بروک . کمترین ئامراز و ب شوەیکی ساکار
بم شوەی ئاماژە بۆ قۆناغکانی پرۆسی برجستکردنی 

لالی من پرۆسی کارکردن ب دوو قۆناغدا : (کارەکانی دەکات
دایک بووندووەمیشیان ل ،میان خۆئامادەکردنکت، یڕدەپت .

دەکردنک مانای لکۆینوەیکی ئوەی گرینگ دەبت خۆئاما
ھۆشیاران، ورد و ڕاستوخۆ بگرتوە، بۆ ھموو کۆسپ و 

  >١<.)گیروگرفتک ڕگچارەی ئاسان و ئاشکرا بدۆزرتوە
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 بیر و دیدی ئم ھونرمندە ھاوکات لگڵ دەستپکی 
سدەیکی نوێ، سدەی جنگ و گۆڕانکاریی گرینگکانی 

پرۆژەکانیشی ب شوەیک ل . ۆبالیزمئورووپا و جیھان و گل
شوەکان پیوەستن بم سردەموە و گوزارشت ل مرۆڤی ئم 

ئو گۆڕانکارییانی بروک ل شانۆدا بدیی . سردەم دەکن
ھناون گلک گورەن، لبر ئوە ناوی بروک ھاوکشیکی 
گرینگ ل سراپای پرۆسسی شانۆی ھاوچرخی جیھانیدا پک 

  .تدەھن
کاریگریی پرۆژە و ئزموونکانی ئم ھونرمندە، تنھا 
بسر شانۆی ئورووپای ڕۆژئاواوە نیی، بکو بشکی گورەی 
شانۆی جیھانی لو کاریگریی بھز و ڕاستوخۆی ببش 

گرینگی کاریگریی ئزموونکانی ئم ک ڕیژیسۆرە . نبوون
ڕەتکردنوە، : ۆیکی نویلوەدای، ک ھموو پرۆژەیکی شان

 تی لتایب کی تر و جیاواز، بنوێ بنیادنانرلداڕمان و س
 وەیم شدەی ڕابردوو بشتاکانی سوە تا کۆتایی ھنجاکانپ

. تنانت ئمۆش ک ب ئاراستیکی تر کاردەکات. کاری کردووە
کی تایبسایکی دیاریکراو و ڕی بروک ھیچ ساتو پانتاییانت ئ

گۆڕانکاریدای ل میشت و ھخۆ ناگرنھا . لدا تو پرۆژانل
مرۆڤ مبست و ھونریش یاسا و ڕبازە، ھیچ یاسا و 
چوارچوەیک سنوورەکانی شانۆ لخۆ ناگرت، ھموو پرۆژەیک 

  . ڕبازکی تازەترە و دەبت میتۆدکی گرینگی لکۆینوەی شانۆ
پرۆژەیکی کراوە وان،  زۆرجار نمایشکانی بروک وەک 

ئکترەکان ب شوەیکی ساکار ڕووبڕووبوونوەکانی خۆیان 
  .لگڵ کسایتی و بارودۆخی ڕۆکانیان دەخن ڕوو
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بروک نایوت ئکترەکانی وەھمکی وەھا بۆ خۆیان دروست 
بکن، ک گیشتوونت برئنجام کۆتاییکانی خۆئامادەکردنی 

کو بکانیان، بکنیک و ڕۆت وەدان و بتاقیکردن ردەوام ل
شوازکی گمئامز ھموو ڕگکان بۆ قووبوونوەی کسایتی 

ئم ل ھوی : (بروک دەت. و کارەکترەکانیان بکاردەھنن
شت : دروست بکین'' پیوەندییکی نوی ئلیزابیسی''ئوەداین 

ت نزیک و تایبتییکان ب گشتییکانوە ببستینوە، ش
 کان بنییوە، نھکانو و فراوانربورە و بگ کان بھاودەم
ئاشکراکانوە، ھروەھا سووک و بنرخکان ب بھا و 

لبرئوە ئم دەمانوت جماوەرکی زۆر . ئفسووناوییکانوە
لسر شانۆ کۆبکینوە، ھاوکات لگڵ جماوەرکی گورەی 

ۆ قرەباغشدا تاککان ڕاستیی تایبت و لنو ئم شان. بینران
نزیککانی خۆیان بۆ تاککانی تر لنو ئو جماوەرە گورەیی 

بمش پکوە زانیاریی گرینگکانی ژیان .  بینراندا دەخن ڕوو
  >٢<.)لگڵ یکتریدا ئاوگۆڕ پ دەکین و دەیگۆڕینوە

 وە دەکات، ککی چاک بم بروک ئاماژە بۆ شانۆیستا لئ
 وەختم ساتوای ئدا دەژی و ھینوکھ رجلومھ
ھدەمژت، گرینگ نیی چ شانۆنامیک پشکش دەکیت، 
کالسیکی، یاخود نوێ، بکو گرینگ ئوەی دی پرۆژەک لم 

بروک ل . ئان و ساتدا، ل جستی ئمۆدا لبدات و بژی
فۆرمک مانای خۆی ھموو : (دا دەتThreads of timeکتبی 

لدەست دەدات ئگر پریشکک ل ژیانی ڕاستقین لخۆ 
پویست نمایشک لم ساتوەختدا، لم چاوتروکانی . نگرت

  .)ئستادا بژی
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 شانۆنامیکی باش ک لم چاوتروکاندا، لم سات و بو 
شوەیی بروک باسی دەکات، ھز و وزەیکی گورە و 

. استوخۆ و بتین لگڵ بینران دروست دەکاتپیوەندییکی ڕ
 وەی شانۆ بستنبۆ ب کی گرینگرەتایس ز و وزەیم ھئ
 مان کاتدا بھ یی و لنووکھ سات وە و برانبین وە، بژیان
. شانۆیکوە، ک بنمایکی جماوەری و میللی لخۆ دەگرت

ڕستیکی تردا پیوەندی ل شانۆدا، ل نوان ڕستیک و (
 ،یژیاندا ھ ی لشنو چکی ئاسایی و سروشتی بیوەندییپ
 رشیکتۆرییئ کی نیمچیوەندییجۆرە پ کلسکو مب ،نیی

ھر لرەشوە دەگڕنوە بۆ . ل نوان ھزک و ھزکی تردا
لبرئوەی ئم جۆرە . خای سرەتا و دەست پ کردن

 و ناشانۆدا، ل نوان ھموو ڕۆژەکان و جیاوازیی ل نوان شانۆ
 ل ستۆیپم پات ئت، دەببو پانتایی شانۆدا ھن ژیاندا، ل
. نو پانتایی و لناو زەمندا پابند بت ب سرچاوەکانی وزەوە

تنھا وزەی ک ئو پیوەندیی زۆر بھزە لگڵ بینراندا 
یقا ب شوەیکی ھر لبر ئم ھۆکارەی مۆس. دەخوقنت

 وازەکانی شانۆی میللیدا و لموو شھ ل ،یئاسایی بوونی ھ
  >٣<.)ھموو شانۆکانی گوند و ھرم دوورەکاندا

 دوو جیھان ب ک ،یدا شانۆ بوونی ھو کاتاننھا لت 
جیھانی ئکتر و جیھانی بینران، بمش ''یکتری دەگن 

شانۆ دەتوانت ل ' '.کۆمگیکی بچووک دروست دەبت
ل ماوەی دوو . (چرکساتکدا حقیقتی بوون برجست بکات

 مژین و لکی پاک ھوای جیھانت ھمتردا دەکرر، یان ککاژ
  >٤<.)گورەیی گردوون بگین
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 فرشک، ھندک جار پارچ قوماشکی ئاوریشم، دارک، 
بم ئمان ئو شت زۆر ساکارانن، . یاخود عاموودک

کرەستی ڕاستوخۆن، ک بروک بۆ دروستکردن و خوقاندنی 
ژوورە ئفسووناوییکانی بکاریان دەھنت، لو ژووراندا 
ئکترەکانی، کسایتییکان، ڕاستوخۆ چیرۆککانیان بۆ 

  .بینران دەگنوە
 بروک ل ماوەی شست سای کار و پرۆژەی بردەوامدا، 

 ت بکی تایبکنیکش تکنیکو تناوە، ستروکتوری ئخۆی داھ
لسر بنماکانی شانۆیکی ڕامیاری، ک سرچاوەکانی ل برشت، 

یوە وەرگرتووە و -ھروەھا ستانیسالڤسکی، ئارتۆ و گرۆتۆڤسکی
بم ل ھمان کاتدا سرچاوەکانی . بنما ئستاتیکییکانی بنیادنراوە

رۆککانیان، سرچاوەیکی شانۆی ڕۆژھت و شوازی گانوەی چی
لم شانۆیدا ئکترک . ب بھای دید و تکنیکی شانۆی بروک بووە

لسر فرشکی کۆنی تخ و ماندوو، ونکانمان بۆ دەخوقنت، 
 ر و دەنگتمۆسفئ ،رامکان، بگرە بۆنوبننیا وک تن

تی جیاوازەکانیش، ک ب شوەیکی ڕاستوخۆ کار دەکن سر نس
  .ب کۆممان

 ئمۆ بروک دوای گشتکی زیاتر ل شست سای ل فۆرم و 
 ک لیجۆرە چ یشتووەتکی سادەدا کار دەکات و گوازش
 وخۆ پرۆژەکانی بکی بچووک و ڕاستر شانۆیسمینمالیزم و ل

ساکاریی فۆرم و شوازەکانی کارکردن . ئنجام دەگینت
 برزە ل ژیان، ل شانۆ، ل دەوروبر قوبوونوە و تگیشتنکی

زەمنیش لم فۆرم و شوازە ساکارەدا . و ل کۆمگ و گردوون
دەبت خاکی گرینگ بۆ ڕاڤکردن و برجستبوون، زەمن 
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تنھا ونی زەمن تقلیدییکی ژیانی ڕۆژان و سوڕی شو و 
منی ڕۆژ نیی، بکو زەمن لالی بروک زەمنی ھزرە، زە

ئامادەبوونکی ڕەھای، زەمنکی چە ل دید و ڕامان، زەمنی 
گانوەی چیرۆککان و لدایک بوونی ڕووداوی شانۆیی و 
 قاندنی دوو توخمنی خوزەم ،وەیقاندنی فۆرم و شخو

مایشی بونیادی نککان و فۆرم و : گرینگڕووداوە شانۆیی
  .شوە

گکی ھارمۆنی و پکداچوونم دوو  پواوەتی ئکی تیشتن
توخم لگڵ یکتری، دەبن ھۆی برجستکردنی یکی 
 ھزر و بیرۆک زەکان، کوازئامش ری و فۆرمھون توخم

ئمش خاکی گرینگ لالی پیتر . شانۆییکانی لخۆگرتووە
دەتوانم ل ماوەی چند کاژرکی کمدا ھموو ئو (بروک 

ری بووم سی فبازەکانی شانۆ، شتانکنیک و ڕت بارەت ب
فری ھر کسکی بکم، ک دەیوت، بم ئوانی تر پراکتیک 

  >٥<.)و کاری کردەیی، ئمش ب تنھا ناکرت
 ئم ھونرمندە برلوەی پ بنت تمنی بیست ساییوە، 
 وخۆ ڕوودەکاتدا ڕاستنمو تبواری شانۆوە، ل ھاتووەت

دەزگاکانی برھمھنانی . سپیر و ھونری ئۆپراشانۆی شک
  .نمایش و ھونری ئۆپرا دەبت جگی سرنج و بیرکردنوەی

 باری یاکسۆن، ک شانۆکار و برھمھنرکی گورەی بواری 
 راورد دەکات، کب رزەیلو بوومبروک ب ،شانۆی ئینگلیزیی

وە گۆڕیوە و دەڕەتبن بچووکترین : (تشانۆی ئینگلیزی ل
ئم ھونرمندە ) بووملرزەکان؛ ک من ل بواری شانۆدا بینیبتم

 ل ت، کشت ساڵ دەبنھا بیست و ھنی تمند(تست ئو (
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. نمایشکانی پشکش دەکات و کار ل ئۆپرا گورەکاندا دەکات
 وەیڕووبوونم ڕووبل وەیم شکانیدا بیاداشت بروک ل

 دامودەزگا کۆن و سستان دەبت ب کۆم ئم: (دەدوت
  .)ڕاچکین وریا بکرنوە و فێ بدرن ئم زەمنوە

 بروک لگڵ شانۆدا دەژی، شانۆ خون و فلسف و دیدی 
ئون بۆ ژیان، بۆ بوون و ل یکتری گیشتن؛ شانۆ دەبت 
 ل کی پکی ورد و دەروونچاو ت، بک نوێ بموو ساتھ

 ناستھماشا بکروە تندروستو ت . بکت بروک ل
شانۆیکی تبا ب شوازە تقلیدی ) پانتایی بۆش(گرینگکیدا 

و سیما زەخرەفییکانییوە، ئو شانۆیی دەیوت تنھا بینران 
بروک . بخات گریان، یان پکنین، ب شانۆیکی مردوو ناودەبات

ر چوار جۆری ھر لم کتبیدا شانۆ دابش دەکات بس
و ب درژی باسی ئم ) مردوو، پیرۆز، زبر، ڕاستوخۆ: (جیاوازدا

ئم ھونرمندە . چوار جۆرە، ل چوار بشی سربخۆدا دەکات
ئاماژە بۆ ئوەش دەکات، ک ھندک جار ڕک دەکوت، ل یک 

  .نمایشدا ئم چوار جۆرەی شانۆ کۆببنوە
کانی ئم ھونرمندە  یکک ل فلسف گرینگ شانۆیی

 وە و لخودی ژیان وە بتستشانۆ دەب میشھ ک ،وەیئ
ژیانوە سرچاوەکانی، وزە و دید و ونکانی دەخوقنت و ھر 
 م ڕووەوە و لوە، لتکانی شانۆش دەدۆزوە فۆرمژیان ل
 دەکات، پ م خاسیمینارەکانیدا ئاماژە بۆ ئ ک لکی

شانۆ سرەتا : ( چمککانی شانۆ و ژیان دەدوتدادەگرت و ل
وە مانای ژیانکموو شتش ھپ و ل . رەتای خاس مئ

سرەکی و پویستکان و ھیچ شتکی تر ناتوانت جگی 
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سرنج و گرینگی پدانمان بت، گر بشکی ڕاستقینی ژیان 
یو وشی ئکراپاگیرییورە و سمانا گ ت، ببشانۆ خۆی . ن

ژیان، ل ھمان کاتدا ناتوانین بین ھیچ جیاوازییک ل نوان 
٦<.)شانۆ و ژیاندا نیی<  

 بروک ھر ل درژەی ئم باس و زیاتر ڕوونکردنوەی 
چمککانی ژیان و شانۆ و قووبوونوە ب بنما کردەیی و 

دا ئم ل پناوی ئوە: (ئستاتیکییکانی شانۆ و ژیانوە دەت
دەچین بۆ شانۆ تا سرلنوێ ژیان بدۆزینوە، بم ئگر 
جیاوازییکان ل نوان ژیان ل دەرەوە و ل ناوەوەی شانۆدا 
بزربوون، ئوە چ مانایک بۆ شانۆ دەمنتوە؟ چ سوودک لو 
شانۆی وەردەگرین؟ ئگر ئم بوە قایل بین، ک ژیان لناو 

رەوەی خۆیدا ھی دەبینرت و شانۆدا زیاتر لوەی ک ل دە
لو ساتدا دەبینین یک شت و ل ھمان کاتدا . دەخونرتوە

ین، . جیاوازیشی بۆ بکندین شرۆڤم ڕووەوە دەتوانین چر لھ
یکمیان ئوەی ک ژیان لناو شانۆدا دەبت شتکی بینراو و 
چکراوە و زیاتر ب دیقت، لبرئوەی کورتکردنوەی 

نتاییکان، کۆکردنوەی کات، جۆرک ل چکردنوە پا
  >٧<.)دەخوقنت

بروک دواتر ل یکک ل چاوپکوتنکانیدا زیاتر دووپاتی ئم 
 مان کاتدا بھ کی ساکار و لوەیش وە، بدەکات یلسم

ھرگیز شانۆ بۆ من ئامانج : (تگیشتنکی قوووە دەت
یان و ناکرت لی جیابکرتوە، نبووە، بکو بشک ل ژ

ھروەھا لپناوی فربوونی چۆنیتیی گوزەرانی ئم ژیان، تنھا 
یک ئامانجی جیددی و دتزن ھی ک بالی خۆیدا 
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وەیویش ئت، ئشر : ڕامدەکگژم ئڕک دانھیچ بیروڕای
لسر ئزموونی ژیان سرچاوەی وەرنگرتبت، ھمیش خۆم 

م ھرگیز ناپاکی لم بیرۆکی، لم ئامانج ناچار دەک
  >٨<.)نکم

 ل کدا گرینگ و زیندووە، ڕەنگچاوتروکان وەی لئ 
چاوتروکانکی تردا مردوو بت، ھروەک ئوەی تۆ ل ماوە 
چندەھا شتی کۆن و بککت کۆکردوونتوە، ئو شتان ب الی 

م ئوەش دەزانیت، تۆوە و لو ساتاندا ب بھا و گرینگن، ب
لبرئوە . ک ڕۆژک دت ھموو ئو شتان فێ بدەیت دەرەوە

دەبت ل ھوکی بردەوامدا بیت بۆ ئوەی ساتکان، مشق و 
ھناسکانی نمایشک، ھمیش ل ھلومرج زیندووەکاندا 
بت، ب بردەوامی تازە ببتوەو بتوانت ل چاوتروکانیدا ژیان 

  .رەک ببخشتب کا
 بروک شانۆی لناو خانووبرەی شانۆ باو و تقلیدییکاندا 
 ی شانۆکان سیفاترە و ھۆو خانووبوای ئب وە، بزاوەتگو
سرەکی و گرینگکانی ھونری شانۆیان لخۆ نگرتووە، بکو 
پانتایی شانۆکان ب شواز و شوەیکی ھ و ناشانۆیی 

 پیتر بروک ھر زوو شانۆ فرمی و دابشکراون، لبرئوە
 پانتایی ت و ڕوودەکاتدەھجورەکان بدامودەزگا گ

راو، : جیاوازەکان، بۆ نموونھجنی چۆڵ و بکان، شوپارک
 ،خۆشخانکان، نکان، کارگقامرشراج، سرک، گگۆڕەپانی س

ھر لم . گۆڕەپان گشتییکان، قوتابخان و زۆر شونی تر
یوە چمک و بنما تیۆری و کردەییکانی سبارەت ب ڕگ
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پانتایی بۆشکان، دوورکوتنوە ل دیکۆر و دووپاتکردنوەی 
  .پیوەندیی مرۆڤایتییکان؛ فراوان و قووڵ دەکاتوە

 ئم ھونرمندە ل ئنجامدا خانووبرەیکی سووتاو، کۆن و 
انۆیکی کۆنی  ل پاریس، شBouffes du Nordلبیرکراوی وەک 

سدەی حڤدەیم دەکات مبندێ شانۆیکی گرینگ بۆ 
  .لکۆینوە شانۆییکانی

  

  
  بروک لکاتی مشقی یکک ل پرۆژەکانیدا  

  )بۆڤ دی نور(شانۆی 
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بشک ل ) بۆڤ دی نور( بروک لم شانۆیدا، شانۆی 
تیمونی ئسینی، باو بۆران، باخی (گرینگترین برھمکانی 

و دەیھا شانۆنامی ) ک، کارمن، مھابھارتا، ھاملتگالس
ھر لم شانۆیدا زیاتر قووڵ دەبتوە . تری تدا نمایش کردووە

و برەو پشوەی ) پانتایی بۆش(ل فلسف ئیستاتیکییکی 
خای (بروک بم شوەیی الی خوارەوە ل کتبی . دەبات

م شانۆ گرینگ دا چیرۆکی دۆزینوەی ئ)گۆڕانکارییکان
ب ھموو -سی سای گشت و کاری ئزموونگری : (دەگتوە

 فری ئوەی کردبووین، ک ل مانای -ڕگ گرانکانییوە
مشلین (ڕۆژکیان . پانتاییکی باش و خراپ بۆ شانۆ بگین

ل پشت وستگی گاردی نوورەوە شانۆیک '': پی وتم) ڕۆزان
 کراوە، بم بیستووم ک تاکو ئستا ھی و ب تواوەتی لبیر

خۆمان فدای ناو '' !.....ماوە، با بۆین تماشای بکین
ماشنکمانوە، ک گیشتین ئو شونی دەبووای شانۆکی 
ل بت، ھیچمان ندۆزییوە، تنھا قاوەخانیک و ئمبارک، 

کانی ھروەھا ڕووکارە پ ل پنجرە تایبتییکانی باخان
دەالقیکی . کۆمگیکی پاریسی چاخی حڤدەیم دەبینرا

بچووکمان دۆزییوە، المان برد و چووین کونکوە و لوشوە 
مان )بوڤ دی نور(ب تونلکی باریکدا ڕۆیشتین، تا لپ شانۆی 

شانۆک کالوەئاسا، سووتاو و کاریگریی باران و : دۆزییوە
وەبوو، بتیشی پکی مرۆیی ڕتووبستشدا ھمڵ ئگم ل

زیندوو و گورە و قوویشی لخۆ دەگرت، ڕەنگکی سووری 
یکمیان ئوە بوو : ھر لودا دوو بیارمان دا. چکنی ھبوو

ک شانۆک چۆن وەک خۆی بیھینوە، ھیچ دەستکاریی 
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کاریگرییکانی ئو سد سای ک پوەیتی نکین و ھموو 
ۆی بمنتوە، دووەمیشیان ئوەبوو ک ب زووترین شتک وەکو خ

بم ھر زوو پیان . کات ژیانکی تازەی پ ببخشین
تزۆر زەحم و شتیاندین ئرپرسیارەکانی وەزارەتیش . ڕاگب

دووپاتی ئوەیان کردەوە، ک ئم مسلی دوو ساڵ دەخاینت 
میشلین بم . تا پارەی تواو و بیاری برپرسان وەردەگرین

. قسان ڕازی نبوو، لبرئوە ئم بیاری ڕووبڕووبوونوەمان دا
) تیمونی ئسینی(ھر دوای شش مانگ ب شانۆنامی 

کورسیی ل دار دروستکراوە کۆنکانی . شانۆکمان کردەوە
لۆژەکانمان وەکو خۆیان ھشتوە، بم بۆیاخکی تازەینمان 

مایشکماندا، ھندک ل بینران ل شوی یکمی ن. کردەوە
جلکانیان نووسا ب کورسییکانوە، ئمش ناچاربووین پارەی 
 ی کو خانمانتی ئتایب رین، بتووڕەکان ببژ رگی خانمجلوب
. بشکی جلکانیان ب تواوەتی نووسابوو ب کورسییکانوە

ی ل خۆشبختان نمایشک ب چپڕزانکی مزن پشوازی
 ،ماکانی شانۆکبن ک لشش بووە ھۆی ڕووخانی بمکرا، ئ
ھندک بشی گورەی زەخرەف ل گچ دروستکراوەکانی 
ساپیتک و ل ئنجامی زایی دەنگدانوەی چپڕزانکدا 
ھاڕەی کردە خوارەوە، ئوەندەی نمابوو کللسری 

 و سربانی دوای چاککردنی ساپیت. بینرەکانمان بشکنت
خانووبرەک، شانۆک بھا ئکوستی و دەنگیی گورە و 

من و میشلین پکوە . تایبتمندەکانی خۆی پاراستووە
دەبت بۆ بینران ساکار و کراوە و : سیاستی شانۆکمان داڕشت

دگیر بت، کورسییکان ژمارە لخۆ نگرن، نرخی بلیتی 
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ش نیوەقیمت، یان شونکان چونیک بت، نرخی بلیتکانی
ئاواتمان ئوەبوو شانۆک . کمتر بت ل شانۆ بۆلیفارییکان

پشوازیی ئو کسانش بکات، ک ل دەوروبری شارەوە دن، 
نرخی بلیتکانیش نبت بربستی نھاتنی گروپی چوار و پنج 

بینرەکانیشمان -نمایشمان ب ڕۆژیش پشکش کرد . کسی
 نرخی بلیتی -گرموگوڕترین بینر بوونھمیش باشترین و 

بم شوەی بوارمان بۆ ئو . ڕۆژانی شمممان زۆر ھرزان کرد
پیرانش ڕەخساند، ک ناورن ب شو بچن دەرەوە، تا ب ڕۆژانی 

بیاری ئوەشمان دا ک . شمموان سردانی شانۆکمان بکن
 روەھا لین، ھمان داخت شانۆکوک بمانر کاتژن ھکاتی ج

 ڕەککانمان بۆ گمایشکانیشدا بتوانین نتییتایب و بۆن
ئم دەمانویست تاقیگی . دراوسکانمان پشکش بکین

 مایشن ین و بش بکشکن پت، کاری مندابشانۆییمان ھ
ھموو . ڕاگوزەرییکانمان توانای گشتی ھونریمان ھبت

 شانۆی نبت شانۆیکی ھوکانمان بۆ ئوە بوو، ک ئم
بگومان . ڕپورتوار، بکو وەک مبندکی شانۆیی بمنتوە

ئمش داراییکی گورەتری دەوت لوەی ک تنھا 
لگڵ ئو ھموو . بڕوەبرایتی شانۆیکی ئاسایی پ بکیت

ھاریکاریی ڕاستگۆیی ل وەزیری نوی کولتووریی فڕەنساوە 
ان دەگیشت، بم یارمتییکانی دەوتی پم) میشیل گای(

خۆشبختان توانای ھاوکارەکم، . فڕەنسی بشی ندەکرد
میشلین ب بۆچوون و دیدە ورد و ئاشکراکانییوە، توانیمان 

  >٩<.)بردەوام بین و توانای مانوەمان بمنت
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 بروک بیرۆکی ڕپورتوار و شانۆیکی نتوایتی و زمانکی 
یبتمندی ئدەبی ب مانا تباکی تکدەشکنت، برز و تا

لالی ئو شانۆ جگی برجستکردنی ڕووکاری ساکار و 
 گرزەکانی کۆمب تیییکۆم و نموون کی درۆزنانختیارییب

ڵ و . نییباکانی کۆمموو ھزر و دیدە توە ھیو ڕوانگر لھ
وت؛ ب تواوەتی دامودەزگا ھونری و شانۆ فرمییکانی دە

وەال دەنت، لبری ئوە شانۆ دەبت پانتاییکی بۆش، ھموو 
بۆ . چرکساتکان، لرە و لوێ و ل ھموو جیھاندا لخۆدەگرت

بدیھنانی ئم مبستش ھر ل سرەتای ساکانی حفتاوە 
دا ناوەندکی گرینگی شانۆی )بوڤ دی نور(و ل شانۆی 

وەیی بۆ لتونناوی نوە، بینوەیی بۆ (کۆتونندی نبم
  .ل پاریس دادەمزرنت) داھنانی شانۆیی

  
  
  



    

٤٢

  
  

  :پراوز و سرچاوەکان
  

١.١-Brook, Peter, The Shifting Point, 40 years of theatrical 

exploration 1946-1987, first published in The United Kingdom in 

1987 by Methune Drama. S.7.

٤٠ھمان سرچاوە، ل.٢

تالیف، بیتر بروک، . الضجر ھو الشیطان، اراء فی المسرح.٣

٣٢ل. محمد سیف. د: ترجم و تقدیم

٤.Skawonius, Betty, Det  enkla ska borja  ioverflod. Dagens 

Nyheter, 11 Sseptember, 2000.

٥.Brook, Peter, Den tomma spelplastden, oversattning: Anita 

Dahl och Leif Zern, Grafisk formgivning: Leif Zetterlingproduktion, 

Stockholm, 1969, s99.

)٢(ھمان سرچاوەی ژمارە .٦

.ھمان سرچاوە.٧

)٥(ھمان سرچاوە، الپڕە .٨

٩الپڕە ) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٩
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  بشی سیم
  

  
  ھموو ڕگکان دەچنوە سر شکسپیر

  

  
  ١٩٧٠لی ھاوین  خونی شوکی چ

ستراتفۆرد/ ریژی پیتر بروک
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پیتر بروک و شکسپیر
  

بروک پیوەندییکی تایبتمند و مامیکی برفراوان و 
قوو لگڵ شانۆنامکانی شکسپیر، تکنیکی نووسینی و 

یکم ھوکانی ئم . دا ھی-بنماکانی شانۆی ئلیزابیسی
، ک ١٩٤٥یردا دەگڕتوە بۆ  سای ھونرمندە لگڵ شکسپ

بۆ یکمجار کار لسر یکک ل شانۆنام شاھانییکانی 
 و ١٩٤٦دواتر ل سای . دا دەکات)شا یوھان(شکسپیر 

یشدا سرلنوێ دەگڕتوە سر شکسپیر و ب چی کار ١٩٤٧
  . لسر شانۆنامکانی دەکات

دەدۆزتوە، ک  ئم ھونرمندە ل شکسپیردا نھنییک 
دەرگاکانی تری ب ڕووی شانۆدا بۆ دەکاتوە، دید و ونکان 
ئاشکراتر دەردەکون و یارمتیی دەدەن بۆ کردنوەی کۆد و 

بروک . نھنییکانی تری شانۆ و شانۆنامنووسکانی تریش
بونیادی دراماتۆرگی و پودانگ درامییکان، وش و د و 

ر و ئمرۆیی و ڕووداوەکان، کارەکت ر و بارودۆختمۆسف
شانۆییکان، وەک گردوونکی بسنوور، ب مودا ل شکسپیردا 
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ل شکسپیرەوە : دەدۆزتوە، شکسپیر دەکات بنما و لرەوە
  .ھوی دۆزینوەی نھنیی ناواخنی شانۆنامکانی تریشی دەدات

 ئوەی لالی برخت، یان بکت وەک دوو نووسری گورەی 
ی ھاوچرخی جیھان، برجست کراوە، لالی شکسپیر شانۆ

ھی و ئوەی پویستیش بۆ مۆدرنکردنی دیدی شانۆ، بۆ 
دۆزینوەی شان قووکانی پرۆسس و ھونری نواندن و پردە 
ھماین و ڕوونکردنوەی ڕاڕەوە تاریککان، ئوەی ک ڕگیک 

ب بوای بروک ھموو . بدۆزینوە تا بگڕنوە بۆ الی شکسپیر
وەمکان، ھموو چارەسرەکان، ھموو تکنیک و ھموو 

لم ڕووەوە بروک . برئنجامکانیش ھر لالی شکسپیرە
شانۆی شکسپیر ئیدیالک برخت و بکت لخۆ : (دەت

ئوەی ئم ل شانۆدا . دەگرت، بم ل ھردووکیان باشترە
ئ ،ویستمانخت پوە دوای برشرەو پک بیگڕ ک وەی

  >١<.)بدۆزینوە، تا بتوانین بگڕینوە بۆ شکسپیر
 بروک ل دیدکی جیاوازەوە پیسکانی شکسپیر 
دەخونتوە، ئو خوندنوەیش دەبت دەروازە و دەستپکی 

ئم . زۆر گرینگ بۆ ڕاڤی شانۆییکانی و جیھانکی شکسپیر
ۆرە، ک دووردەکوتوە لو دابونریت ھونرمندە یکم ڕیژیس

ڕۆمانسیی کۆنی، ک بھا و چمک شیعرییکانی شکسپیری 
پ ناسرابوو، بمش شکسپیر ل مژوویکی کککراوی 
دووبارەبووەوە و شوازکی چقبستووی کارکردن و 

  .برجستکردنکی کۆن ڕزگار دەکات
ەتییکانی توخم و  بروک ب گڕانوە بۆ گوھرە بنڕ

سترکتورە شکسپیرییکان و جۆرە ئلیزابیسییتک، شۆڕشک 
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 نوێ پانتاییرلرپا دەکات، سکسپیردا بجیھانی ش ل
بۆشکان، ل دیدکی ھاوچرخ و فلسفیکی تری ئستاتیکاوە 

ھزی شانۆی شکسپیر لالی بروک لوەدای؛ ک . دەدۆزتوە
ھیچ شو روەھا ڕووداوەکانی لکی دیاریکراودا ڕوونادەن، ھن

شکسپیر بۆ ڕووبرکی ب کۆتا و ل چوارچوەی زەمنکی 
ھر لم ڕوانگیشوە شانۆی شکسپیر ھیچ . نادیار دەنووست

چقبستن و چوارچوەیکی دیاریکراو و شونی ڕووداوەکان 
ناگرنخۆ، ھر تقالیکیش بدرت، ل ڕووی ڕامیاری، 

ی؛ یاخود جوانکارییوە بۆ دەستنیشانکردنی کۆمیت
چوارچوەیک بۆ شون و ڕووداوەکان، ل نرخ و بھای دیدە 

گرینگیی ھوکانی . ئستاتیکییکی ئو شانۆی کم دەکاتوە
بروک دەگڕتوە بۆ ئو شیکردنوە و ھکۆینی ل بونیادی 

  .پانتایی بۆشکانی شکسپیردا کردوویتی
زینوەی تکنیکی شانۆنامکانی شکسپیر و گڕان  بروک دۆ

بدوای گوھرە ڕاستقینکانی شانۆیکی شکسپیریدا 
ئم گڕان و . دەگڕنتوە بۆ دەیی حفتای سدەی ڕابردوو

دۆزینوانش ل برئنجامی چندین گشت و ئزموون و 
ی ئو ئزموونان. (تاقیکردنوەی فۆرمکانوە ب دەستی ھناوە

لم بوارەدا کردوومان دەگڕنوە بۆ دەیی حفتا، لو کاتاندا 
گشتی زۆرمان دەکرد بۆ ئفریقا و شونکانی تر، ھمیشش 
فرشکی بچووکمان لگڵ خۆمان دەبرد؛ تا ئو پانتاییی 

ل کاتی سرقابوونمان بم . کارمان لسر دەکرد دیاری بکین
ک ڕاستقینکی شانۆی شکسپیر ھونوە، توانیمان تکنی

ئوەمان بۆ دەرکوت، ک باشترین ڕگ بۆ . بدۆزینوە
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شیکردنوەی شکسپیر، بۆ دید و سرلنوێ بونیادنانوەی 
شانۆی ئلیزابیسی نیی، بکو بوپڕی ساکارییوە کاری 

ئوەمان بۆ . ڕاگوزاریی ل چواردەور و سر فرشکی بچووک
ن دەکرت سرەتا دیمنک ب دانیشتنوە ئاشکرابوو؛ ک چۆ

دەست پ بکین و ب پوە کۆتایی پ بھنین، سرلنوێ 
ئم ب ... دابنیشینوە و دوای دە ساڵ ل وتکی تر بین

 س بکسپیردا، دوو ککانی شندیم ک لندیم وە لساکاریی
 کی داخراوەوە دەڕۆن، لنشو کی ڕوون و ئاشکرا لوەیش پ

خۆیان ل دەرەوە دەبیننوە، ب ب ئوەی بھیچ شوەیک 
بشک ل شانۆ ل ناوەوەی، . ھست ب پچان و دابان بکرت

بشکی تریشی ل دەرەوەی، بب ئوەی بزانرت ل چ کات و 
 تناوەوە چوون ڕیون و چۆن لپدا تنانم شوکدا بسات

دەکاتوە؛ ک شکسپیر بۆ ئمش دووپاتی ئوە > ٢<.)دەرەوە
پانتاییکی نادیار و ڕەھا نووسیویتی و لو پانتایی ڕەھایدا 
ڕووداو و کارەکترەکان ل پکداچوونکی بردەوامی کات و 

  . شوندا بوون
 ل سرەتاوە ڕەخنگرەکان ھرشکی توندوتیژ دەکن سر 

دەکن؛ ک ئاراستکانی ئو خوندنوانی بروک و بوە تاوانباری 
بھا درامی، شیعری و سترکتوری شانۆنامکانی شکسپیری (

بم بروک ڕاڤ و توانینکی مۆدرن .) تک شکاندووە
دەبخشت شانۆنامکانی شکسپیر، لو ڕاڤ نویانیدا 
. پیامکی ھاوچرخ و فلسفیکی ھونری نوێ پیادە دەکات

ینۆگرافیا جگی ناوەڕۆک بۆ نموون لالی پیتر بروک ھرگیز س
ھیکی کوشندەی ئگر لو باوەڕەدا بین ڕیالیزم (ناگرتوە 
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پیوەندیی ب واقیعییتکی الساییکرەوە ھی، ھموو جۆرە 
دەربینکی ناوەڕۆک و بارکی کۆمیتی دیکۆرکی واقیعی 

واقیعییتیش لالی بروک وشیک، یان > ٣<.)دەسپنت
نریی و چندین مانا لخۆ دەگرت و ھمیش ب چمککی ھو

  .جۆر و فۆرمی جیاوازەوە دەگڕتوە سری
 بروک ل ھموو قۆناغکانی ژیانیدا، ل دەروازەی ئزموون و 
 ی وروژاندووە، بم خاردەوامی ئب وە، بکانییرییپرۆژە ھون
 تایبتی ک خۆی زۆرجار دیکۆر و سینۆگرافیای نمایشکانی
دروست دەکات و دەیبستتوە ب دیدە ھونری و 

کوشندەترین ھ ئوەی لو بوایدابین . (کردەییکانییوە
واقیعییت پیوەست ب واقیعییتکی الساییئامزەوە و 
 ویستی بکان پتیییکۆم مۆتیڤ گوزارشتکردنیش ل

ییمان دیکۆرکی واقیعیی، لرەشدا و سرلنوێ شکسپیر ڕنما
: شکسپیر واقیعییتی پیوەندییکانی برجستکردووە. دەکات

چ سوودک ل دیکۆرکی نادیار و شاراوە وەردەگرین، یان نواندن 
 نھا جیھانت ورەدا ککی گرەیردەمی خانووبب ل

  > ٤<)دەرەکییکانمان بیردنتوە؟
ەی؛  شانۆ لالی ئو، ب تایبتی ل شکسپیرەوە ئو ئامراز

: ک دەتوانت شت نادیار و شاراوەکان دیار و ئاشکرا بکات
ڕامان و بیرکردنوە لوەی ک شانۆ ئو شونی نادیارەکانی (

.) تدا دەردەکوت، چمککی بھزە ل دید و توانینکانماندا
دا ب )پانتایی بۆش(ئمش ئو چمکی ک بروک ل کتبی 

ھر لرەشوە بروک . ی لسر دەکاتچی و گرینگیپدانوە قس
دەگڕتوە جیھان ئاۆز و ل ھمان کاتدا ساکارەکی 
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لالی شکسپیر و ل دیدی بروکوە واقیعییت مانای . شکسپیر
پیوەندییکان، دیالۆگ و سترکتورە درامییک دەگینت، نک 

ریی لم ڕووەوە بروک کاریگ. واقیعییتی دیکۆرکی الساییکرەوە
ژان (برھم و لکۆینوە ڕەخنییکانی ڕەخنگری پۆۆنی 

  > ٥<.ی زۆر ئاشکرا ب سرەوەیJan Kott ) کۆت
ژان کۆت خوندنوەیکی ئکزستنتیالیستییان بۆ شکسپیر و 
تراژیدیای گرکی دەکات، لم ڕوانگیشوە پاوانکانی 

لی خودی شکسپیر دەبن ناوەندکی گرینگی ڕووداوەکان، مس
ئو پاوانانش، پیوەندییکان و زەمن فلسفییکی 

پاوانکان ل پانتاییکی فلسفی . شانۆنامکان دیاری دەکن
و دوور ل زەمن تقلیدییکانوە دەجونوە، مودای 

فیزیکی تھکشی مسل خودییکان / زەمنکی فلسفی
 گشتگیری گردوون، دەکن و بمش ونیکی تواو و

  .برجستی ڕووداوەکان دەبت
 ژان کۆت دەتوانت ب لکۆینوەکانی کۆدە شاراوە و 
نھنییکانی شانۆنامکانی شکسپیر، ب کلیلکی مۆدرنیزم 
بکاتوە، ب ھ ڕایکراوەکانی نوان کۆمگی مۆدرن و 
بۆچوون سرەتاییکان، ل ھمان کاتدا دیدکی پۆست 

  .مۆدرنیزموە ببستتوە
 ژان کۆت بۆ بروک دەبت ناوندکی گلک گرینگ و ب بھای 
خوندنوەکانی، ئو کاریگرییش ب تایبتی ل نمایشی 

بروک ل دەروازەکانی . دا ب ئاشکرا ڕەنگ دەداتوە)شالیر(
 کسپیر بوەی شستنکانی ژان کۆت و بوە تیۆرییشیکردن
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وە، دیدکی بکتییان بۆ برجستکردنی شالیر ە-سامۆیل بکت
  .دەدۆزتوە و ل بکتوە دەگڕتوە بۆ شکسپیر

شکسپیر ھاوچرخی ژان کۆت، ژان کۆتیش : ( بروک دەت
ھاوچرخی شکسپیرە، ھر لبر ئمش زۆر ب ئاسانی 

  >٦<.)لسری دەدوت
 لوەوبر  گرینگیی تیۆر و لکۆینوەکانی ژان کۆت، وەک

 کسپیر بتی شتوانیوی ک وەدایئاماژەمان بۆ کردووە، ل
شوەیکی لۆژیکی ببستتوە ب ڕووداوەکانی ئمۆمانوە، 
 وە لکانیانتییموو جیاوازی و دژایھ ۆ بمڕووداوەکانی ئ
خوندنوەکانیدا بۆ شکسپیر ڕەنگدەداتوە، دەبت جمسرکی 

ۆ و بمھای ئب شانۆی ب و ب فلسف دەب، بئ 
دا تکنیکی -ل پاڵ ژان کۆت. ھاوچرخوەی دەبستتوە

سرچاوەیکی گرینگی ) سامۆل بکت(دراماتۆرگی پیسکانی 
بروک سوودکی . ن-داڕشتی نمایش شکسپیرییکانی بروک

گورەی لو پانتایی فلسفی، ئستاتیکی و ھونرییی سامۆل 
رتووە و ل خوندنوەکانی شکسپیردا بکاری بکت وەرگ

ھناون، سوودی ل وەرگرتوون و دواتریش ل دیدی خۆیوە 
  .دایشتوونتوە و برجستی کردوون

بکت دەتوانت : (بروک سبارەت ب سامۆل بکت دەت
ونیک پشکش بکات، ک سر ب تختی شانۆی، ھروەھا 

یش ھمووی ل ئزموونکی چی ورد و پیوەندی و ئامازەکان
 ،دایژیانی ت کدا کیچرک رچاوە وەردەگرن، لتیژەوە س
دەبینت ل خودی خۆیدا زۆر کۆک، بم خۆی ئاشکرا ناکات، 

لبرئوەی ناتوانین ب ئاسانی . سمبولکانی بکت بھزن
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شییان بکینوە، زۆر دوورن لوەی ک تنھا کۆم جیھانی 
کچووی وەکو کتبی قوتابخانکان، یان نخش و ون ل

دیاریکراوەکان بن، بکو شانۆنامکانی، زۆر ب ئاسانی داھنانی 
  >٧<.)ئدەبین

  
بروک تائستا ئم شانۆنامانی شکسپیری بۆ شانۆ 

  :دەرھناوە
١٩٤٥شا یوھان  .١
١٩٤٦ئازارە بسنوورەکانی عاشقک  .٢
  ١٩٤٧ڕۆمیۆ و ژولت  .٣
٤.راب١٩٥٠ری  ب
٥.  ١٩٥١چیرۆکی زستان
١٩٥٥  تیتۆس ئندرۆنیکۆس .٦
١٩٥٥    ھاملت.٧
٨.  رداوەک١٩٥٧گ
١٩٦٢ شالیر  .٩
١٠ .  رداوەک١٩٦٨گ
١٩٧٠خونی شوکی چلی ھاوین  . ١١
١٩٧٤تیمۆنی ئسینی  .١٢
١٩٧٨برابری  .١٣
١٩٧٨    ئنتۆنیۆس و کلیۆپاترا.١٤
١٥  .  رداوەک١٩٩٠گ
٢٠٠٠   ھاملت.١٥
٢٠٠٢   ھاملت.١٦
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١٧.  ویستییکانی من خۆش٢٠٠٩گوناھ)   یم شانۆنامئ
.)ل سۆناتاکانی شکسپیرەوە ئامادەکراوە

بروک، وەکو / دوای ئم پناس و قسکردن لسر شکسپیر
نموون چند کار و پرۆژەیکی بروک لگڵ شانۆنامکانی 
شکسپیردا و ب پی چند قۆناغ و سردەمی جیاوازەوە باس 

ب پی توانا خوندنوە و شیکردنوەیان بۆ دەکین، دەکین و 
تا بتوانین ونیکی گشتگر و تواوی ئو پیوەندییی نوان 

  . شکسپیر و بروک بخین ڕوو
 
  

  ١٩٧٠خونی شوکی چلی ھاوین  
و ل بواری ) خونی شوکی چلی ھاوین(بروک ب نمایشی 

کسپیر، ھوەکانیدا بۆ دنیای شندنورەی خوکی گنگاو
ئزموونگری دەنت و دابانکی سراپاگیری لگڵ ھموو ھوڵ 

  .و تقال شکسپیرییکاندا دروست دەکات
 چارەک ماوەی زیاتر ل ل ،مایشم نر لندە برمم ھونئ 
سدەیکدا ب شوازی جۆراوجۆر تکنیک و دنیای شکسپیری 

ن ڕادیکالییکانی ب تاقی کردووەتوە، بم دید و بۆچوو
دەگات ترۆپک، ھروەھا ) خونی شوکی چلی ھاوین(نمایشی 

مائاوایی ) خونی شوکی چلی ھاوین(بروک ب نمایشی 
تواوەتی ل شانۆی شاھانی شکسپیر و ڕەوتی شانۆی 

  .ئینگلیزییش ل لندەن دەکات
اتفۆرد دا ل ستر١٩٧٠بروک ئم نمایشی بۆ یکمجار ل سای 

پشکشکردووە، نمایشک ب فۆرم جیاواز و مامکردنی ئکتر 
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 نڵ وگکردن لمو گ وەیو شب ،کوەی شانۆنامو ڕووتکردن
و داڕشتی سینۆگرافیا و شکاندنی ھموو وەھمکان و 
ڕواوڕووبوونوەی بینرانوە، شۆڕشکی گورە ل بواری خوندنوەی 

  .اکانی شکسپیردا برپا دەکاتشانۆنام و تراجیدی
 شکسپیر کتوپ  لم نمایشدا ب شوازکی ڕاستوخۆ و 
نووە بۆ خک دەدوت و شانۆک زۆر جار ب تواوی لگڵ 
 رەکان بکتک، ئی ت بت و دەبو دەبکراندا تبین
جووی جست و گوزارشت فیزیکییکانیانوە، وش و 

  >٨<.ر برجست دەکنتکستکانی شکسپی
 بروک ل چمکی زمان و بکارھنانی جیاوازیی وشوە دەڕوات 

وەک ئامرازکی گرینگ و کاریگر، ) دەنگ(بۆ دەستبرکردنی 
بمش ئکترەکانی ل کیشسازی و خۆدووبارەکردنوە و 
گرژبوون ڕزگار کردووە، دەنگیش زیاتر ل جوونوە 

ەگرت و دەبت ب بشک ل ڕاڤ و فیزیکییکانوە سرچاوە د
  .خوندنوەکی

  یوەندییوە و پننانی جووکارھب دا لمایشم نبروک ل 
فیزیکییکانیدا دەگات برئنجامی خوقاندنی بکارھنانی 

 ت لکی تایبک بۆ ). دەنگ(جۆروھ ت بش دەبمئ
 پیوەندیکردن دامزراندن و بنیادنانی پردکی ھاوبشی پتو بۆ

  >٩<.لگڵ بینراندا
 بۆ نموون بروک دەتوانت دیمن ددارییکانی ناو 
شانۆنامک، ل ژیانی ڕۆژانوە نزیک بکاتوە، گیانکی کۆمیدیی 
پ ل خندە و سانای فۆرمک، نمایشک دەھنت ناو ژیانی 

  .ڕۆژانی گنجکانی ئو ڕۆژگارەی لندەنوە
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  زەمینیکی لبار بۆ پیوەندییکی puck) یوکپ( کارەکتری 
نزیک و ھاوبش لگڵ بینران و ھۆی شانۆکدا دروست دەکات، 
نمایشک ل زۆر ساتوەختی ھستگلیدا دەبستتوە ب ھۆی 

) پیوک(بینرانوە و ل کۆتایی نمایشکشدا ھر کارەکتری 
ل دەکات، لگڵ بناو بینراندا ڕادەکات و داوای ئوەیان 

  >١٠<.یکتری ھاوڕێ بن
ل دی شانۆنامکدای، ھموو شتک ) خۆشویستی( وشی 

ھر باسی خۆشویستی دەکات، تنانت بونیاد و مۆسیقای 
بروک . شانۆگرییکش ھر بۆ ئفسوونی ئم وشی دەگڕتوە

توانیویتی وشی خۆشویستی ل بارکی تیۆریی ڕووتوە؛ بۆ 
ی کردەیی و کۆنکرت و ھستپکراو بگۆڕت، خۆشویستی شتک

ل بری چمککی ئبستراکت دەبت حاتکی زیندوو، شتکی 
  .ھستپکراو و گمیکی خندەئامز

 بروک ئم مسل گرینگ تکوی گم یک ل دوای 
یککانی نمایشک دەکات، ونکانی خۆشویستی ل نو ئو 

ک پیژەی سولمی نۆتی مۆسیقا، ل جوو و گماندا وە
بزاڤکی بردەوامدا برجست دەبن، لگڵ زیاتر برەوپشوە 
چوونی نمایشکدا، وشی خۆشویستی ل نوان گم و دیدی 
. شانۆنامکشدا زیاتر بۆ بینران ڕوون و ئاشکرا دەبت

نییکان کارەکترە پریئاسا و باندە و ئاژە کوی و ئفسا(
ڕۆکی گورە دەگن، ل ڕوانگی گمیکی پ ل خندەوە 
دیمنکانیان دەگۆڕن، کلوپل پویستکانیان ئامادە دەکن، 
ھروەھا ل کاتی پویستدا دەبن درەخت بۆ کارەکترەکانی تر، 

  >١١<.)جوونوەکانیشیان مۆرککی ئکرۆپاتیکی لخۆ دەگرن
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ل المان بووە '' خۆشویستی''امدا ل ئنج: ( بروک دەت
پیژەی مۆسیقی و ھدی ھدی گومان ل ئاست جیاوازەکانی 

بروک لرەدا دەیوت ئاماژە و دووپاتی > ١٢<.)ئو ئاوازە دەبوو
ئو چمک و شوازە مۆسیقیی بکاتوە، ک دراماتۆرگی و 

ھر لم .  پودانگ درامییکانی نمایشکی ڕاگرتووە
ڕوانگ ویستی، لی خۆشمیدا، گکمایشن وە بروک لی

بۆچوونکی دەروونی و میتافیزیکییوە برجست دەکات، ل ھیچ 
ی )خونی شوکی چلی ھاوین(نمایشکی شکسپیردا ھندەی 

 ران ببوون، بینڕووداوەکان ن ڵ بکران تبروک بین
نی پرۆشوە چاوەڕوانی یک ب یک گم کتوپەکا

ل یکک ل '' برودوای''ل . (یان کردووە-شانۆییکی بروک
 ندە لرچدەرەوە، ھ بوون بچنران ئامادە نکاندا بینمایشن
ناوەڕاستی شانۆگرییکدا و ب ھۆی ھیکی کارەباییوە 
ئاگرک دەکوتوە، بم لگڵ ئوەشدا بینران نیانویستووە 

 بوایدابوون ئاگر و دووکک بشک بچن دەرەوە، بکو لو
کمایشن ١٣<.)ل<  

بریتی بووە ل ) خونی شوکی چلی ھاوین( سینۆگرافیای 
 ڵ کۆمگورە، لئاسای سپیی گکی چوارگۆشسندووق
دەرگای بزۆز و جۆالنی ھواسراو، ئکترەکانیش  بھمان 

 و جۆالنکاندا؛ شوە جلوبرگکانیان سپی بووە و لنو دەرگا
  .جووونتوە، ھاتووچۆ و گمیان کردووە

 لسموو مکانیش( ھئیرۆتیکیی ( دا بمایشم نل
ئو دیمن و . شوازکی قشنگ و کراوە برجست کراون

 گوزارشتیان ل ی؛  کئیرۆتیکییان ستوو دیالۆگ و ھ جوو
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ل . یخستبوون ڕووکراوە، تا ئوکات ھیچ کسک بو شوەی ن
الی بروک ھموو ئو شتان دەبن ونیکی ھستپکراوی 

خۆشویستی، ئیرۆتیک، سربستی و : برجست و ئاشکرا
ئندش دەبن یکیکی چ و پکداچوو، گم شانۆییکانیش 
وەھمکی ھونری ل جوونوە فیزیکییکانی ئکترەکانوە 

 وەختن و ساتوە دروست دەکنکان، جووویستییخۆش ل پ
  .ئیرۆتیکییکان لالی بینران دەبن گمیکی چاوەڕواننکراو

بروک ل پشت شیعرە برزەکانی شکسپیرەوە پردە ل ڕووی 
گمیکی پ ل نھنی الدەبات؛ ک لوانلوە ل ھاتوھاوار و 

دارستانیش . خۆشویستی و بختیارییکی کوی و سرەتایی
نکی گرینگ و پانتاییکی ڕاستوخۆی زۆربی ڕووداوەکانی شو
پک دنت، دارستان و ) خونی شوکی چلی ھاوین(

 شندری میتۆلۆژی و ئنتازیا، کارەکتکی، فمیتۆلۆژیای گر
  .تکوی واقیع و خون دەبت

 ی لکمایشن و نتی شوبروکیش جیھانی دارستان و شیعریی
 مکی چکردووەڕوانگ سترجوە بکانرەتاییش . سمئ

کاریگرییکی ڕاستوخۆی کردووەت سر ھموو ئو کارەکترانی 
لم . پیوەندییان ب یکتری و ب پانتایی شونکوە ھبووە

ڕووەوە بروک، شکسپیر ب تواوەتی ل کۆمک کش و 
ندین نک ھاتووی چدوای ی ک لوەی سواوی یندنوەی خو

شانۆکار ڕزگار دەکات، ھروەھا دووپاتی ئوەش دەکاتوە ک لالی 
شکسپیر شانۆیکی داستانی، لکۆینوەی کۆمیتی، ڕیتواکی 
توندوتیژ ھی و جوو و بزاوتکی بردەوامی گۆڕانکارییکان بدی 

ب ڕای زۆربی پسپۆڕ و لکۆرەوانی شانۆ، سرکوتنی . دەکرت
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ی بروک دەگڕتوە بۆ )خونی شوکی چلی ھاوین(نمایشی 
گشت قووڵ و تاقیکردنوە و ئزموون گرینگکی دەیی شستی 

ئنتۆنین (سدەی ڕابردوو، ب تایبتییش تیۆرە شانۆییکانی 
کاریگرییکی ڕاستوخۆ و > ١٥<)گرۆتۆفسکی(و > ١٤<)ئارتۆ

  .بھزیان ھبووە
ئ رییھون شتو گفی و  بروک للسستاتیکی، ف

تکنیکییدا ڕگ قووڵ و ل ھمان کاتدا ساکار و ئبدییکانی 
شانۆ دەدۆزتوە، بمش دیدکی فراوانتر و جیھانکی 
 تخشورە دەبکی گز و وزەیھکی بری، فۆرمزموونگئ

  .نمایش شانۆییکانی دواتری
ودکی دا سو)خونی شوکی چلی ھاوین(بروک ل نمایشی 

 ک لندکین و ھرای پشانۆی میللیی فارسی، ئۆپ زۆری ل
بنماکانی سرکی وتانی ئاسیا و ئاسیای ناوەڕاست وەرگرتووە، 

خوقاندنی . ب تایبتیش بۆ بستنوەی نمایشک ب بینرانوە
بزاڤکی بردەوام لسر شانۆ و دروستکردنی جۆرە ئاھنگکی 

خونی (دا، ڕۆحکی زیندووی ب نمایشی میللی لنو دیمنکان
  .بخشیوە) شوکی چلی ھاوین

ئکترەکان ب جۆالنکانیان خۆیان برزدەکردەوە تا ئاستی  (
ساپیتی شانۆک، یان ھروەک بوونوەری دارستانکان خۆیان 
دەکرد ب پانتایی شونکدا، نمایشک شوە شانۆیکی 

 گرتبوو، ب تایبتی وزە و سرکئاسای پ ل خندەی لخۆ
 کانیان، کجوان رگرەکان و جلوبکتی و چاالکیی ئگورجوگۆ
ل بردەم فۆندکی تواو سپیدا بووبوون نخشکی 

  >١٦<.)ھکۆراو
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 ل کۆتایی نمایشکشدا، ئکترەکان ھاتوونت خوارەوە و 
ینران ل مائاواییان ل بینران کردووە؛ بینر، ئکتر و ھۆی ب

  >١٧<.ئاھنگکی ھاوبشدا دەبن یک و تکو دەبن
ھوکی سرکوتووی ) خونی شوکی چلی ھاوین (

ئزموونگری بروک بوو بۆ خوقاندنی فۆرم و زمانکی شانۆیی 
تایبتمند، ئو زمان شانۆییی بۆ ھموو مرۆڤک ڕوون و 

ش بۆ ھموو ئاشکرای، زمانکی گلۆبای و جیھانکی ھاوب
لم ڕووەوە بروک ئاماژە بوە دەکات ک دیمنکانی . مرۆڤایتی
ی ئاوگۆڕ و پاش و )خونی شوکی چلی ھاوین(نمایشی 

پش نخستووە، تنھا یک وشش چیی ل شانۆنامکی ال 
نبردووە، ھیچ دیمنکی نگۆڕیوە، بکو فۆرمی دەربینئاسای 

ندنوەیکی مۆدرنوە پشکش نمایشک ل ڕوانگی خو
خونی شوکی چلی (ھروەھا لالی پیتر بروک . کراوە
ل نو شانۆنامکانی شکسپیردا ب لوتک ) ھاوین

  >١٨<.دادەنرت
 دەی ڕابردوودا، بفتای سی حدەی بروک ل وەیو شب 

ل ستراتفۆرد ) خونی شوکی چلی ھاوین(نمایشی 
 شانۆی شکسپیر، دونیای شکسپیر، توانین مژوویکی نوێ بۆ

ل شکسپیر، خوندنوە جیاوازەکانی شکسپیر و شانۆی 
  .ئزموونگری تۆمار دەکات



    

٥٩

  
  ١٩٧٨ئنتۆنیۆس و کلیۆپاترا  

یکک ل شانۆیی مژووییکانی ) ئنتۆنیۆس و کلیۆپاترا (
ل یم شانۆنامژووی ڕۆما دەکات، ئم کسپیر و باس لش 

 بۆ یکم جار ل لندەن نمایش ١٦٠٧ یان ١٦٠٦نوان سانی 
کراوە، دەقی شانۆنامکش ل نو چوارچوە مژووییکیدا 
چارەنووسی پ ل مرگساتی ئو دوو ددارە و جنگکانیان 

  >١٩<.دەخات ڕوو
بروک کۆم کۆد و ئاماژەی ھاوچرخ و جیاواز لم 

زتوە و ب ڕووداوەکانی دەیی شانۆنامیی شکسپیردا دەدۆ
حفتاوە دەیانبستتوە و وابستی ھوست سیاسی و 

  .بیروباوەڕە جیاوازییکانی ئو کاتوەی دەکاتوە
یکک لو شانۆنامانی شکسپیر، ) ئنتۆنیۆس و کلیۆپاترا (

ک زۆر ب دەگمن دەخرت سر شانۆ، بم بۆ بروک لو 
نیکی لبار بۆ وروژاندنی پرس مژووییکان ساتدا دەبت زەمی

لالیک و لالیکی تریشوە بۆ داماینی برگ تقلیدیی تبا و 
کی شانۆنامئاشکراک.  

 بووەت کژووییم شدا خودی ھاوککمایشن ل 
پرۆسسکی مرۆڤایتی، ڕووتکردنوەی سیفت و سیما 

 لسر شانۆ و گوھریی تقلیدییکانی چمکی مژوو
  .خوندنوەیکی جیاوازی شکسپیر

بروک لم نمایشدا توانیویتی ساتوەخت مژووییکان، 
ھوست و بارودۆخ مرۆڤایتییکان چبکاتوە، ئم 
چکردنوەیش زمانکی جستیی و فیزیکی، ل ھمان کاتدا 
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ڕووتکردنوەی وشکانیشی بۆ دەستبر کردووە، ب شوەیک 
شکانی شانۆنامک چندین مودای گورەتریان لخۆ گرتووە، و

ی ساکار، یان مژوویکی دووریان لخۆ )مانا(لبرئوەی چیتر 
  .نگرتووە

ئنتۆنیۆس و (دا شانۆنامی ١٩٧٨ ک بروک ل سای 
بۆ شانۆی شاھانی شکسپیر ل لندەن پشکش ) کلیۆپاترا

ی شاھانی شکسپیری بۆ دەکات، نمایشک دەبت ئاھنگک
بروک وەک ڕیژیسۆر و بۆ شانۆی ئینگلیزی و خوندنوە 

ڕۆژنام و ڕەخنگرە شانۆییکان ل . جیاوازەکانی شکسپیریش
وەک زاییکی ) ئنتۆنیۆس و کلیۆپاترا(سرانسری ئورووپادا 

 ئو  .زەنگ جیاوازە بردەوامکانی بروک ئاماژەی بۆ دەکن
ۆی ئینگلیزی و ڕۆژئاوای وریا کردەوە و تکانکی زاییی شان

ب دید و توانین شانۆییکان دا و فۆرمکی تری بۆ شونی 
ھر لو زاییدا . نمایشکردنی شانۆکانی ھنای کایوە

تیتۆ ئندرۆنیکۆس، لیری : نمایش شکسپیرییکانی تریشی
کی گرینگ پادشا، خونی شوکی چلی ھاوین دەبن بیرەوەریی

و دووبارە ئو دەرگا نوێ و جیاوازە ل بردەم شکسپیردا 
  . دەخاتوە سر پشت

بروک خۆی سبارەت ب سرەتای مشق و خۆئامادەکردنی 
ھمیش ب الی (دەت '' ئنتۆنیۆس و کلیۆپاترا''شانۆنامی 

 ،کانی کاری شانۆییگرانترین سات ،م ڕۆژەکانی پرۆڤکوە یمن
چ ش وە؟ بکتری نزیک ببنی ل کو خک ئوەی

 رەتا وەک ڕیژیسۆر، بس وەیوازەکانیش ئموارترین شناھ
باسی تکنیک، نخشی سینۆگرافیا و چۆنیتیی جلوبرگوە، 
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ڕووبڕووی کۆم ئکتر ببیتوە، ک ل حاتکی 
ڕیژیسۆر، سبارەت . حپساودان و چاوەڕوانی شتت ل دەکن

ایشک دیدو بیرۆککانی خۆی باس دەکات، دوای ئوە ب نم
ھموو پکوە دەست دەکن ب خوندنوەی شانۆنامک، ھر 

من . ئکترکیش بۆ خۆی بیر ل ڕۆک ل ڕۆکان دەکاتوە
 وتووە، کم دواتر بۆم دەرککارم کردووە، ب وەیم شخۆم ب

باش و شیاو نیی ئم شوە کارکردن ب ھیچ جۆرک ڕگیکی 
بۆ دەستپکردنی پرۆژەیکی شانۆیی، ھر زوو دوودییکی 
 ک لکندەوە، یشداراندا دەخوسیمای ب واوەتیم لت
 ست و کارە بوم ھوە دەکردەوە ئاخۆ ئرەکان بیری لکتئ
تایبتی بۆ ئو یان ئویتریان چۆن دەبت؟ دوای ماوەیکی 

 لکحایبوون و ڕوونکردنوەکانی کورت ھیچ ئاووھوایکی پاک،
من سبارەت ب شانۆنامک بوونی بۆ ندەما، ئمش نک تنھا 
ھر بۆ ئوان، بکو ب ھمان شوە بۆ منیش، ب شوەیکی 
. ئاشکرا بیرم لوە دەکردەوە، ک دەبوو تکنیکی تازە بدۆزموە

ی ژان )بانیژە(ل پاریس ل کاتی پرۆڤکانی نمایشی شانۆنامی 
کوتین ) دوای پرۆڤیکی زۆر(ژینییدا، ب تایبتی ب شو 

مشق و ل ھۆی کار و پرۆڤکانماندا خریکی پرۆڤی ڕاگوزاری 
بووین، بم شوەی تا سعات سی برەبیان بردەوام بووین، 
دەتوانم بم ک ئو مشق ڕاگوزاریی، زۆر باشتر بوو ل خودی 

  >٢٠<.نییشانۆنامکی ژان ژی
گر ( منیش ھر لم ڕگیوە فری ئوە بووم ک دەکرت 

چۆن ئو ھز ) ئم ل سرەتادا ب ئزموونکی ھاوبشدا بۆین
 ش لمت، ئتی ئازاد بکریک ھی گروپو وزەی
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شانۆنامیکوە بۆ شانۆنامیکی تر، ک مشقی لسر دەکین 
دا )ونی شوی چلی ھاوینخ(دەگۆڕت، بۆ نموون ل نمایشی 

ب کۆم مشقی فیزیکی دەستمان پ کرد، ئمش 
بارودۆخکی شیاوی پیوەندیکردن و لکحایبوونی بۆ 
دروستکردین، ل ھمان کاتدا بووە دەروازەیکی گرینگ بۆ 

کییشتنی شانۆنامگت . ڵ گروپگل گرانترین شتیش کارکردن
ی لو ڕووەوەی ک کس کس نونتوەییکاندا، ب تایبت

ھموو شتک ب باشی بڕوە چوو، ل کاتکدا . ناناست
ھموومان پکوە ڕەشماکمان لناو ھۆکدا ھدابوو، 
ھریک شتکی کی بۆ ئو ئاھنگی دواتر ل ژر ڕەشماکدا 

  . گامان
 دوای ئوەی ئو پیوەندییمان لگڵ یکتر دروست کرد، 

ە گڕاین ب دوای تگیشتنکی ھاوبشدا بۆ خودی پکو
شانۆنامک، ھدی ھدی کوتین کارکردن لگڵ جستدا، 
دەنگ و دواتر ھموو جۆرەکانی ھونری ڕاگوزاریش ھاتن ناوەوە 

  .و تکڵ ب کارەکمان بوون
 ل سرەتادا زۆر بیر ل وش و تکست ناکینوە، بکو 

ب شوەیکی ڕاگوزاری دەدون و پرۆڤ ئکترەکان خۆیان و 
ئوەی لم قۆناغدا گرینگ؛ چۆن دەمانوت ب ھموو .  دەکن

  .شوەیک ژیان بکین ب بری ئو پرۆژەیدا
  شقوە و مینکۆزەکانی لھدا وزە براییب وم ھل

ڕاگوزارییکان و دۆزینوەی پیوەندییکان دەردەکون و ل یکتر 
. تنیش پرە دەسنت و ھدی ھدی شتکان دن پشوەگیش

وەک ھوڵ و تقالیک بۆ دروستکردن و دامزراندنی ئزموونکی 
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دا ب ئکترەکانم )ئنتۆنیۆس و کلیۆپاترا(ھاوبشیش ل پرۆژەی 
 کدراوی جیاواز بنووسن، کی لوش کۆم کرییاند، ھڕاگ

ان لگڵ ئم وشاندا کوتن ھیچ مانایکیان نبت، ئکترەک
لم . یاریکردن، ھویان دەدا میلۆدییکی تایبتی پ ببخشن

بارەدا ھیچ ھۆکارکی تایبتیی وەھا نیی ئم مشق بخات ژر 
بم ئوەی ک ئکترەکان خریکی ) بۆچی؟(پرسیارەوە و بت 

ی )ائنتۆنیۆس و کلیۆباتر(بوون، ھمان ڕیتمی وتاری کردنوەی 
ل کاتکدا ئکترەکان ھر ل سرەتاوە ئم ڕیتم . ھبوو

 ی لنوو ھموو ئھ زۆر ئاسانترە ل نن، کزردادەم
چۆنیتیی مامکردنی ددانپیانان و وتنی وشکاندا، یان ئو 
شونانی نادیارن و جگی گفتوگۆ کردنن، ھروەھا بکارھنانی 

ش ش بمدەنگی، ئو وچان و ب و ھکی ئۆتۆماتیکی ئوەی
 کی نائامادە، کرکتموو ئی ھڕ ند ک ،یبارگرانییان

  .ڕاستوخۆ و کتوپ تکستکی شکسپیر وەردەگرت
 یوانیاند، لگ مئ کی زۆری بش سوودیلسم مئ 
ئستا بتوانین باشتر خۆمان ل کشسازی و مۆدلکانی 

 بکین، ئمش کارکی باش بۆ وتارخوندنوە دەرباز
خاکی تری گران ل . مامکردن لگڵ دنیای شکسپیردا

پیسکانی شکسپیردا ئوەی، ک چندین دراما ل درامایکدا 
یک .  ھینھا بیرۆکت ک ،یجکی ناخۆش و نابشت

زۆرجار تنھا دید و .  وەربگرت و بیخیت بر تیشکی ڕووناکی
ئمش لم ڕۆژاندا بووەت . امیارییکان وەردەگرتبیرۆک ڕ

 مان شت لت ھکدا دەکرکات رن و مۆدە، لکی مۆدشت
 روەھا لت و ھکی وردەوە وەربگیروەیینکۆی لڕوانگ
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ڕوانگی ھموو ئو درامایانی، ک تنھا ل ناوەڕۆکی یک 
یکسپیردا بوونی ھی ششانۆنام.  

نمای بیرۆککان لژر بارودۆخ  لالی شکسپیر ب
ڕووکشکانوە خۆی شاردووەتوە، وشکان ل ژرەوە ڕووناک 
دەکرنوە و ھر لودا ل سرەتاوە تا کۆتایی، ھر وەک 
 ل و سترکتورە چنراوە پکان، لرییوھگ شت ک لوەیش

یدا بوونی ھیندەرب . س گۆڕانکاری لزۆر ک کی ناخۆششت
کست ال دەدەن و خۆیان دەقک تندکسپیردا دەکات، ھکانی ش

سرلنوێ شتکی تری بۆ دەنووسن، بم ئوان ب ھیچ 
شوەیک و ب شوازکی قووڵ و گشتگر لو دەقانیان 

  . نکۆیوەتوە، ک گۆڕانکارییان ب سردا ھناوە
 لوانی ھندک کس بیر لوە بکنوە، ک چۆن دەکرت 

قسی وا ) خونی شوکی چلی ھاوین( دوای نمایشی من،
بکم، بم من یک وش چیی ل دەقکم نگۆڕیوە، بکو 
فۆرمکانی دەربین ل الی من، شوازە تبا و ئاساییکان لخۆ 

  >٢١<.ناگرت
 وەکی دی، من ب باشی دتوە یادم، ک چۆن کلیۆپاتراکم 

گلندا ( بووین USقای پرۆژەی دۆزییوە، لکاتکدا ئم سر
ی دەبینی، ئو )گیو( ڕۆی خاتوو  Glenda Jackson) جاکسۆن

ئافرەت ڤتنامییی ب ھستگلکی سارد مامی لگڵ 
ڕەبندەکان دەکرد، لگڵ ئوەشدا ک ب پوە لسر لۆرییکی 
گورەی ئمریکی، ب چاوی نوقاوەوە، دیمنکی چ و کورتی 

لو چرکساتدا زانیم ک دەبت > ٢٢<. پشکش کردڕاگوزاری
  >٢٣<.)کلیۆپاتراکی من
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ئنتۆنیۆس و کلیۆپاترا ل نوان مشقی ڕاگوزاری 

و سرچاوەکانی شانۆی توندوتیژدا
مشقی ڕاگوزاری یکک ل میتۆد و تکنیک بردەوامکانی 

 ھموو ل ڕوانگی ھونری ڕاگوزارییوە، ل. کار و پرۆسی بروک
پرۆژەیکی نودا، پکوە لگڵ ئکترەکانی شۆڕدەبنوە ب نو 
نھنییکانی جست، دەنگ، دەق، پیوەندیی مرۆڤایتییکان و 

مشقی ڕاگوزاری سانکی . داڕشتی سترکتوری پانتاییکاندا
 شتکانی شانۆی توندوتیژی ئارتۆ و گزموونژ و ئدوورودر

 سرچاوە و پانتاییکی گرینگی کاریگر و ھونرییکانیان، دەبن
سوود لوەرگرتنی ئکترەکان ل پرۆژە و شانۆنامی 

ھروەھا  میتۆدەکانی شانۆی . دا)ئنتۆنیۆس و کلیۆپاترا(
توندوتیژی دەبن بنمایکی گرینگی مشق ڕاگوزارییکان و 
دەروازەکانی دیدکی فیزیکی و خوندنوە و برجستکردنی 

  .مکشانۆنا
دەکات نموونی ) گلندا جاکسۆن( بروک کارەکتری کلیۆپاترا 

مرۆڤکی ب دەست، ک تنھا بیر ل ڕۆم، ئیرۆتیک و 
بگومان ئنتۆنیۆس وەک یکک ل . ئنتۆنیۆس دەکاتوە

ئندام س کوچکییکی دەستی ڕۆم دووجار جگی سرنج 
لم داڕشتیدا . اترایو حزی پ ل شھوەت و ئیرۆتیکی کلیۆپ

) دەست(مرۆڤ ھست ب کشیکی گورەی ب سنووری 
دەکات، کشیک ک بکارھنانی ھموو جۆرە چکک بۆ 

  .گیشتن ب دەست و پاراستنی، شتکی ئاسایی بت
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بروک ل ھاوکشکانی ئم ستروکتورە ھونرییدا، 
 ل الیک و ھزەکانی ویستوویتی کش و ملمالنکانی کلیۆپاترا،

  .یش ل الیکی ترەوە برجست بکات)ڕۆم(دەستی 
 بروک ل ھندک ل دیمن ڕامیارییکاندا ئکترەکانی 
برجستی سمایکی گرۆتسک کردووە، سمایک زیاتر نزیک 

ئۆبۆی (بووە ل ھناس ئفسونیی سوریالییکی شانۆنامی 
ەوە، ھروەھا بروک ب پی ١٩٠٧-١٨٧٣ی ئلفرد گاری )پادشا

ئو ون و دۆکیومنتانی ل بردەست دان، ھۆشیاران، ھموو 
 ڕۆمانتیکیی ش و ساختو مۆرک و ڕووکارە ڕووکئ

ل زۆر نمایشی شانۆیی و فیلمکاندا، بم '' ڕۆژھتییانی''
بمش بروک مبستی > ٢٤<.شانۆنامیوە لکنراوە، البردوون

وە، ک ھیچ مۆرککی ناوچیی ب نمایشکوە نبت، ئوە بو
. بکو نمایشک سنوورکی فراوانی مرۆڤایتی لخۆ بگرت

مرۆڤ ل ھموو جیھاندا، چمککانی دەست، جنگ، 
  .دوژمنکاری، حزی خۆشویستی و ئیرۆتیک کۆیان دەکاتوە

وانییدا لکی ڕۆژنامکۆنفرانس ل کمایشبروک دوای ن 
سروشتی کارەک لوەدای، ک ھموو ئو (ستراتفۆرد گوتوویتی 

شواز و فۆرمانی ب ڕاستی ل دراماکدا ھن بدۆزتوە، دوای 
 کقینڕاست ریان تا دەقوە ستڕدوای جار بگ وە جار لئ
 تنھا دەبت کنجامرئم بت، بفۆرمی خۆی وەردەگر

کی باشی شانۆناموەیندنخوک . چ شقو مئ بگومان بب
و توندوتیژە و ئاوگۆڕی بیروڕا لسر ئزموونک، دەق و 

  >٢٥<.)نمایشک دروست ندەبوو



    

٦٧

  
      ٢٠٠٠ –  ١٩٦٠  ھاملت و پرۆسیکی بردەوام

دا بۆ یکم جار شانۆنامی ھاملت ل ١٩٥٥بروک ل سای 
شتکی ئوتۆ سبارەت بو نمایش . لندەن پشکش دەکات

نازانین، بم شتک ک دەیزانین ئوەی ھاملت لو دەموە 
دەبت پرۆژەیکی بردەوامی بروک و ھمیش جگی تامان و 
گڕانوە و پشکنینی ئو جیھان ئاۆزەی کسایتیی ھاملت 

  .بووە
دا شانۆنامی ھاملت ل پاڵ چند نمایش و ١٩٦١ ل سای 

نی کورتی ئکی گرینگی تری دیمشریی تردا، وەک بزموونگ
برەنجامی تاقیکردنوە ئارتۆییکی بروک، ل شانۆی پادشایتی 

  >٢٦<.شکسپیر ل لندەن پشکش دەکرت
 چند بش و دیمنک ل ھاملت دەبت بنمای نمایشکی 
کورتی ئزموونگری، لم ئزمووندا شانۆی توندوتیژیی 

 ھاملتکی جیاواز دەخوقنت و لو چند ھناسیکی قووی
وەک ) ئنتۆنین ئارتۆ(دیمن کورتشدا، شانۆی توندوتیژی و 

میتۆدکی گرینگی ئستاتیکی و کردەیی دەبت پرۆسی 
ناتبا ل ڕووی . ھاوکشیکی شانۆیی ناتبا و جیاواز

خوندنوەوە، ڕاڤ و گڕانکی نوێ بۆ فۆرمکی جیاوازتری 
، ھروەھا بۆ گڕانکی بردەوامی قووڵ ب دوای ڕاستی و شانۆیی

  .بنما تاریک و نادیارەکانی دەروونی مرۆڤدا
 بم ئو گشت و پشکنین و لکۆینوەی نابت فۆرمکی 
جگیر، وستگیکی کۆتایی و برەنجامکی ڕوون و ئاشکرا، 
بکو گشتی ھاملت، وەک شانۆنام و ل ھمان کاتدا 



    

٦٨

ۆسیکی پشکنین و کردەیی شانۆییش، ھمیش بوونکی پر
بردەوامی ھبووە ل دید و دەروون و مشکی ھونرمندکی 

  .داھنری وەک بروکدا
یش، وەک برھمکی نوی ٢٠٠٠ی سای )ھاملت( نمایشی 

بروک و گروپ نونتوەییکی، ب درژەپدان و تواوکردنکی 
  >٢٧<.ملت دادەنرتئاسایی پرۆژەیکی تری ھا

  
  ھاملت ل ترازووی شانۆدا

  ک لوی، سرەتایک بۆ گڕانوەی شانۆ
دا سرلنوێ ل مبندی شانۆی ١٩٩٦ھاملت ل سای 

نونتوەیی ل پاریس، بۆ بروک دەبتوە ب زەمینی 
بروک لگڵ گرووپ . پرۆژەیکی ئزموونگریی گورە

یدا کۆمکوەییتونن ت دەکاتی ھاملنی شانۆنامدیم 
  >٢٨ <Quiestlaدەستپک و بنمایکی گرینگی نمایشی 

 Quiestla یم دکی ل ،م پرۆژەیوەک ناونیشانی ئ 
نمایشکش کۆم دیمنی . شانۆنامی ھاملتوە وەرگیراوە

ھروەھا . شانۆنامکی و ب مرگی ئۆفیلیا کۆتایی دت
یش ل نوان ئکترەکاندا سبارەت ب گفتوگۆیکی تیۆر

  >٢٩<.چۆنیتیی دەوربینین لسر شانۆ لخۆ دەگرت
 ئم کارەش ب کۆالژکی تری شانۆنامی ھاملت دادەنرت؛ 
بروک لم ئزمووندا ب ھاریکاریی ئکترەکانی، کۆم دیمن 

ئم ھونرمندە لو . ل ھاملت ھدەبژرت و کاری تدا دەکن
 ک کاتدا، بی ی داوە لوتدا ھی ھاملجۆراوجۆران ندیم



    

٦٩

ک لر یکانی ھستاتیکی تیۆرە شانۆییکی کردەیی و ئوەیش :
ستانسالڤسکی، مایرھۆد، گۆردن گریگ، ئنتۆنین ئارتۆ و 
برتۆد برشت ل ھوکی ئزموونگرییوە برجست بکات، 

ی ئو شانۆکارە گرینگان و یان ب واتایکی تر ل ڕوانگی دید
تیۆرە شانۆییکانیانوە، ھاملت بکات وستگیکی گرینگی 

  .لکۆینوە و خوقاندنی کیشوەرکی نوی شانۆیی
بروک و ئکترەکانی مبستیان بووە ل ڕگی ئو البورە 
شانۆییوە، وەک ھوکی گورە کۆم نھنی دید و بیرو 

ۆییاندا بدۆزنوە و ل ڕاستیی گوھری بۆچوون لو تیۆریی شان
ل بارودۆخکی گونجاودا، ئو حوت . (مرۆڤیش نزیک ببنوە

 یی سپی و بۆشدا پیاسکی چوارگۆشر پانتاییسرە بکتئ
دەکن، پانتاییک چواردەوری ب دیواری برزی کۆن، ھروەھا 

ک شانۆنامک بش. ب دیوارە ڕەنگ سوورەکی شانۆک گیراوە
 من شت نیم، –ل گفتوگۆیک سبارەت ب تکتیکی شتیی 

>٣٠<.)بم ل ڕوانگی گمیکی ھستپکراوەوە شتم
ی ل الی )شتتی(نمایشک دووپاتکردنوەیکی چمککانی 

 ت نییت شش؛ ھاملتبوونم شت و ئۆفیلیا و ھۆکارەکانی ئھامل
ئۆفیلیا شت . شت "کراوەوەبم ل ڕوانگی گمیکی ھستپ"

  . نیی و ڕووداوەکان برە شتبوون و دواتریش مرگ دەیبن
 ڕووداوەکانی شانۆییکش دەبن ھۆی برەوپشوە چوون و 

پرسیارەکانی . دامزراندنی نمایشک، نک ب پچوانوە
 کدانوکو ھوە، بنم سنوورەدا ناگیرسنھا لش تکمایشن

ینوە و وەمدانوەی کۆمک پرسیاری گرینگی بۆ دۆز
فلسفی، شانۆیی و ئستاتیکیی ئو ک ڕیژیسۆرە گورانی 

  .سدەی ڕابردوو



    

٧٠

  

یول ت (ک١٩٩٦پاریس / شانۆی بۆف دی نورد  )ھامل  

 م پرسانی بیری لچ ستدا، بی شدەی ر لبروک ھ
 جختیان لسر دا)پانتایی بۆش(کردوونتوە و ل کتبی 

دەکاتوە و ل گفتوگۆکردنی ڕۆی شانۆ ل تگییشتن و 
نزیکبوونوە لو بش نادیار و تاریکانی مرۆڤی تاکدا، دەت 

 لو –ئم تنھا ڕگ و بوارک ل بردەمی ئمدا (
برەنجامان بکۆینوە ک ئارتۆ، مایرھۆد، ستانیسالڤسکی، 

ستیان ھناوە، دوای ئوە ئو گرۆتۆڤسکی و برشت ب دە
برەنجام براورد بکین لگڵ ژیان و یکسریش لو شوندا 

ئو شت چیی ک ئستا بووەت ئامانجی . ک کاری تدا دەکین
ئم، ب براورد و پیوەستبوون بو مرۆڤانوە، ک ئم ھموو 



    

٧١

ھی؟ ل ڕۆژک دەیانبینین؟ ئایا ئم پویستمان ب ڕزگارکرک 
  >٣١<)چی ڕزگارمان بکرت؟ ب چ شوەیکیش؟

 ئم تگیشتن و قسکردن ل دەیی شستدا، بروک 
دەگینت برەنجام تیۆری و پراکتیکییکانی، قووبوونوە و 
گڕان بردەوامکانی و ل ھمان کاتدا گڕانوە بۆ ئوانی بر 

ەیکی ئزموونگری ل خۆی، لوانوە ھاملت دەگینت پرۆژ
و ل ھمان کاتدا دەستپکی تری گڕان و ) ک لوی(وەک 

  .قووبوونوە
یکک ل کلیلی گفتوگۆکانی ھاملت، ل نوان  (

 –ستانیسالڤسکی، وەک داھنرکی گرینگی شانۆیکی ڕیالیزم 
گۆردن گریگ، سبارەت ب . سایکۆلۆژی و گۆردن گریگدا دەبت

ی پچوان و توانینکی جیاوازی شانۆ زیاتر دیدک
  >٣٢<.)ھبووە

) تیۆر و پراکتیک( تکای پرۆژەکش وەک البورکی شانۆیی 
شانبشانی یکتری ل پرۆسیکی پکداچووی ھاوکاردا پکوە 
ڕێ دەکن، بۆ نموون ئکترەکان و تکای گروپ و بشدارانی 

 لسر ئو ئو ئزموون، لسر ئاستکی برز، گفتوگۆیان
. پرسان کردووە، ک ل دەوری ھونری شانۆدا دەخولتوە

شانۆ چۆن دەتوانت برجستی شت نبینراو و ناتباکان (
بکات، چۆن بتوانت ب شوەیکی فیزیکی حاتکی ڕۆحی 
برجست بکرت؟ یان لسر ئاستکی فراوانتر، شانۆ ب چ 

  >٣٣<.)توەشوەیک ڕووبڕووی ژیان و مرگ دەب
 بۆ وەمدانوەی ئم پرسیارانش ھموو تیۆریی جیاوازەکانی 
 ی ئاماژەمان بۆ کردن، بڕیژیسۆران و کالی ئ شانۆ، ل



    

٧٢

شوەیکی کردەیی، ڕاستوخۆ ل ڕگی ھبژاردن و کارکردنی 
  .بشکانی ھاملتوە تاقی کراونتوە

ل ھمان کاتدا ھاملت باسی ڕاستییکانی مرگ دەکات،  (
پۆلۆنیۆس ب پردەیکی دەستییوە دت ژوورەوە و ل ڕوانگی 
چمککانی شانۆی ژاپۆنی و چینییوە، ب شوەیکی فیزیکی 

ئم ب . شوازی جۆراوجۆری مرگمان بۆ برجست دەکات
شانۆکردنی مرگیش، ھمان ئکتر ل دیمنی گۆڕھکنکدا 

ەوە ونیکی تری مرگمان ''یوریک''ل ڕوانگی کللسری 
  >٣٤<.)پیشان دەدات

 ل کۆتاییشدا، دوای چندین مانگ ل مشق و لکۆینوە و 
ەوە، وەک Qui est laب ناوی '' ھاملت''شونخونی، کورتکراوەیکی 

برئنجامکی ئو گشت چە ئزموونگرییی پشکش 
 کورسی، ھندک لو پانتایی بۆشدا، تنھا س. (کردووە

و حوت '' محموود تبرزی زادە"پردە، مۆسیقاژەنکی ئرانی  
  .)ئکتری بیانی بشدارییان کردووە

ب بۆچوونی زۆربی ڕەخنگر ) ک لوی؟ (Quiestla پرۆژەی 
و پسپۆڕ و مژوونووسانی شانۆ، بووەت ھنگاوکی گرینگ و 

وندنوەی شکسپیر و بناغیکی جیاواز بۆ ئایندەی شانۆ، بۆ خ
بم شوەی بروک سرلنوێ و ب . دید و پرۆژەکانی تری بروک

شوەیکی تر مژووی شانۆی ھاوچرخی 
  >٣٥<.تۆمارکردووەتوە



    

٧٣

  
  ٢٠٠٠/   تراژیدیای ھاملت

  

  
  دیمنی پشکشکردنی گروپی شانۆییک ل کۆشکی پادشادا

  شانۆی بۆف دی نورد، ٢٠٠٠ھاملت ، سای 
  

 و گروپ نونتوەییکی دوای پنج ساڵ بسر بروک
دا سرلنوێ دەگڕنوە سر ٢٠٠٠، ل سای Quiestlaپرۆژەی 

جستی ھاملت، بم ئمجارەیان سنووری پرۆژەک تنھا چند 
دیمنک ل شانۆنامی ھاملت لخۆ ناگرت، بکو ھموو 

 نوێ و شانۆنامک دەگرتوە، ب مبستی تگیشتنکی
  .خوقاندنی فۆرمک و دونیابینییکی تری شانۆیی



    

٧٤

دا شانۆنامی ھاملت، وەکو شانۆنامیکی ٢٠٠٠ بروک ل سای
لو ئامادەکردندا ھندک ل . فیکریی قووڵ، ئامادە دەکات

دیمنکانی البردوون و سرلنوێ  ب شوەیکی تر 
یت یان بب(بۆ نموون، دیمن و دیالۆگی . دایشتوونتوە

ی ھناوەت پشوە، بمش تامان و پرسیارەکانی )نبیت
 تخشکی جیاوازتر دەبز و پانتاییکی تر و ھت دەستپھامل

کمایشرەتای نرتاپا و سس.  
 دیمنی کۆتایی، ک لشکرکی نرویژی ب سرکردایتیی 

ھرش دەکن سر دانیمارک، ب تواوەتی ) ڤۆرندن براس(
بروک لبری ئوە، ب خوندنوەیکی سراپاگیرەوە، . ەالبراو

سرەتا و کۆتایی شانۆییک پکوە دەبستتوە، ل کۆتایی 
: چرکساتکانی نمایشکدا، ھۆراشیۆ، ب تنیشت الشکانی

 کی نائارام و پوەیش وە، برتس، پادشا و شاژنت، الیھامل
نت ھۆی بینران و ل دڕاوک و ترسکی تۆقنر، دەڕوا

بم شوەی ھۆراشیۆ کۆتایی ب نمایشک ) ک لوی؟(دەت 
  .دەھنت

 نمایشک ل سرەتادا ھر ب ھمان پرسیار لالین 
بروک تکای سترکتوری . ھۆراشیۆوە دەست پ دەکات

) ک لوی؟(نمایشکی لسر ئم پرسیارە ترسنرە 
ەش، ک یکم دی شانۆنامی ھاملت، ئم پرسیار. دادەڕژت

دەبت دەروازەیکی فیکری و فلسفی بۆ وەمدانوە و 
کی بونیادی شانۆنامنورلکی سوەیداڕشتن.  

  ک لوی؟: برناردۆ



    

٧٥

نخر، بوەست، تۆ وەم بدەرەوە و خۆت ئاشکرا : فرانسیسکۆ
بک.  

  .بژی شا: برناردۆ
  تیت؟برناردۆ، خۆ: فرانسیسکۆ

  .دەق خۆیتی: برناردۆ
  .ل کات و ساتی خۆت ھاتیت: فرانسیسکۆ

  
  شانۆنامی ھاملت، پردەی یکم، دیمنی یکم

  
  

ک لوی؟
پرسیارک، ک لم پرۆژەیی بروکدا دەبت '' ک لوی؟ ''

 ک لکدەروازەی ی کی فراوان لوتنورە و وەژوورککی گوەرت
ئو پرسیارە لسر چندین . ی شکسپیرەوەتراجیدیا گورەکان

ئاستی جیاواز، کۆم دیدی فلسفی، ئازارەکانی مرۆڤایتی و 
  .مرگساتکی ئندشئاسا دەخوقنت

 دەبت سترکتوری ?Who's there'' ک لوی؟'' ڕستی 
 ل ک ،و ترسقاندنی ئی بۆ خوتی پادشا و دامودەزگاکدەس

و دەرەوەی بازن تی خۆیدا دروستی دەکات و جووکانی دەس
ھسوکوت و ئازادیی تاک و کۆمی پ کۆنترۆڵ و سنووردار 

  .دەکات
 ئمجارە بروک، ھاملت وەک پاوانکی گشتگر و مرۆڤایتی، 
دەکات بنمایکی تری گردوونی بۆ زیاتر نزیکبوونوە و ناسینی 

لم تراجیدیایدا . نیدەروونی مرۆڤ و خوندنوەی ئندشکا



    

٧٦

ل تکھکشانکی ھونریدا، ل ) کات و شون(سنوورەکانی 
 دا بورەیگ و جیھانی ئڕاڤ کی ھزری و لوەیندنخو
تواوی بزر دەبت، ھیچ سنوورک، ھیچ پوان و چوارچوەیک 
بوونیان نامننت، بو شوەی جیھانک بنیادنراوە ب ھیچ 

راوەت ناو سنوورەکانی کات، وت، یان شوەیک نخزن
سیستمکی تایبتییوە، بکو خودی تکستک، بکارھنانی 
زمان، ڕیتم، جستی ئکترەکان و ئو پگیشتن ڕاستوخۆ و 
زیندووە لگڵ بینراندا، پانتاییکی دەومند بۆ تگیشتنکی 

  .جیاواز لگڵ بینراندا دەخوقنت
شتن جیاوازەش دەبت بنمای توخمکی گرینگی  ئم تگیی

. بردەوامبوون و جیھانکی بزۆز ل پانتایی ئاراست جیاوازەکاندا
 ،یردەمم سساتی مرۆڤی ئرگت  متراجیدیای ھامل
سردەمی دابان، لبیرکردن، شڕ، دیکتاتۆرە نوکان، 

وەک تاککی ئازاد و ) خود(پشلکردنی ھست و سۆزی 
ک ) ک لوی؟(ھر لم دەروازانوە ئو پرسیارە . خۆسرب

بروک ب خستی کاری لسر کردووە، بۆ گنجکی تاک و تنیا 
دەبت سرەتای تنگژەیکی دەروونی، ئاکاری، فلسفی، لک 
 وە بکردنیوەندی نیوەندیکردن و پیشتن و توانای پگت

جۆرە ) ک لوی؟(دەستواژەی . دەوروبر و کسانی ترەوە
تحددایکیش بۆ ھاملت، بتایبتی بۆ ئو ھزە نادیارانی، 

) ک لوی؟. (ک دەیانوت یاری ب چارەنووسی ھاملت بکن
دەنگدانوەی ئامادەبوونی ھاملت ل ڕووبرووبوونوە، زیاتر 

  !لوەی ڕەنگدانوەی بردەوامبوونی دڕاوکک بت
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و مرۆڤان کن ک ڕووبڕووی کسایتیی ھاملت کی؟ ئ (
 ش بم پرسیارانوەی ئستندان بۆ بووە؟ ھت دەبنھامل
قیران دەروونی، کۆمیتی و ڕامیارییکانی مرۆڤی ئم 

کی گرینگووە، ھردەمپرۆژەی . س ر بروک لر پیتگئQui 

est la ؟'' واتیول کان'' کنالیمپرسیارە ھ ی شانۆی ل
وە، بۆ نموونتیبری شانۆ چ : کۆ؟ ھونشانۆ چیی

 تیش لتایب ؟ بیینی ھکی دەربداویستییندی و پتمتایب
دیدە فلسفییکی ھونری شانۆدا، ئوا لم دوا پرۆژەییدا 

  >٣٦<.)ھنگاوک زیاتر ل مرۆڤایتی نزیکتر بووەتوە
 مرۆڤ بریندار و  لم نمایشدا پیامی ھاملت پیامی

نسرەوتکان، ئو مرۆڤانی ک تنیایی، بزاری و گژاوی 
بیرچوونوە و پرسیارە جیاواز و ب وەمکانی، ھموو ڕگکانی 

دەکرت (بروک سبارەت ب ھاملت دەت . ل گرتوون
تراجیدیای ھاملت ھمیش وەک جیھانکی نھنی و شاراوە 

ب وە و ژیانی بتوە بدۆزرشیم ڕوانگر لوە، ھتردا بکر
  >٣٧<.)ئم دەتوانین ل ھاملتدا ب دوای ڕاستییکاندا بگڕین

 ئو ڕاستییانی دەبن ونیکی ڕاستوخۆی ڕاڤ و سترکتوری 
 تی و سیستمیڕامیاری و کۆم یوەندییت، پم، دەسڕژ

دن و نوگریش ب مۆدرنکر. ھمالینکانی کۆمگی مرۆڤایتی
لم نمایشدا ل الی بروک سرلنوێ دۆزینوە و زیندووکردنوەی 
 دا، لوەختم ساتستا و لئ م لب ،ڕابردووەکان شت
چاوترووکانی کاتی برجست و ئفراندن لگڵ ئکترەکاندا، ئمش 
ھنگاوە گرینگکی بروک ل گومانوە بۆ باوەڕ، ل پشکنینوە بۆ 

  . ۆزینوە، ل داڕمانوە بۆ بنیادنانوە و برجستکردند
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دەستی تارمایی

ل دەستپکی نمایشکدا وەک بوونکی ماددیی '' تارمایی''
بینراو دەردەکوت و ھزکی گورە دەبخشت ھاملت و چقی 

دەرکوتنی تارماییک، ڕووداوەکان ل پراوزکی . ڕووداوەکان
لم ڕووەوە . ینت ناوەندکی نسرەوت و نائارامنادیارەوە دەگ
بوونی ڕۆحکی بریندار برجست ) تارماییک(کارەکتری 

  .دەکات و پرسیارە ئزەلییکانی بوون و نبوون دەوروژنت
 ھر ل دەستپکی نمایشکوە، ل سرەتاکانی تنگژە 

ئفسووناوی و دەروونییکانی ھاملتوە، تارماییک ب توانایکی 
ل دیدکی میتافیزیکییوە دەتوانت پیوەندیی نادیار و بزرەکانی 

ی بوونی )تارمایی(بم ئایا ئو . نوان شتکان ببینت
ڕاستقینی ماتریای و جستیکی واقیعیی بینراوە؟ یان تنھا 

  ئندش و ھزکی نادیاری تۆسندنوەی؟
ورە و تنیاییکی کوشندە و  ھرزەکارک تووشی غمکی گ

لم گردوون شواو و تونل . ئندشئاسای تا مردن بووە
تاریک ترسناکدا، تارماییک ب ھموو موداکانییوە 

تارماییک لو بارودۆخ نادیارەدا، پنجی . (دەردەکوت
دەستی ڕاستی برزدەکاتوە، ھر بو پنجیش ئاماژەیک بۆ 

 بروک ل داڕشتی ئم ونیوە ب ئاشکرا .ھاملت دەکات
'' ئادەم''برجستی تابلۆ بناوبانگکی مایکل ئنجلۆ 

  >٣٨<.دەکات
دا )ئادەم( لم تابلۆیدا خواوەند دەست ب ڕووی 

برزدەکاتوە، ب شوەیک ک پنجکانی ھروەک ئاماژەکردنک 
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ە وزەی خۆی خواوەند ل ڕوانگی ئم ئاماژەیو. لیک ترازاوە
  >٣٩<.دەبخشت ب ئادەم و گیانی ب بردا دەکات

لم تابلۆیدا ونیکی پیرۆزی لدایک بوون و " مایکل ئنجلۆ"
دەستکانی " ئادەم"ھاملت ب چشنی . خوقاندنمان بۆ دەکشت

تارماییک دەگرت و ل پیوەندییکی ڕاستوخۆی فیزیکی و 
، دەچت ئامزییوە، بمش ل ڕووبڕووبوونوەیکی خرادا

ھاملت ک . چاوترووکاندنکدا، ھاملت دەچت ئامزی مرگوە
 کک یڕاوکموو دھ وە، خۆی لکباوەشی تارمایی تدەچ
 ی باوکی ککیامت پنیڕادەگ وەشمان پوە، ئدەکات

ھاملت ڕۆحی باوکی . تۆسندنوەی، جبج دەکات
ئمش ئو ھاملت . بو باوەش ئاسودە دەکات" تارماییک"

  . مۆدرنی، ک بروک دەیوت پشکشمان بکات
 ئم ڕووبڕووبوونوەیش گشتکی تیژڕەوە ب جیھانی 

ھاملت ھر ل . نھنییکاندا، ب جیھانی تارمایی و ترسی مرگدا
 سرەتاوە، وەک منداکی ھۆشیار ڕاسپاردەی ئوە وەردەگرت،
ک تۆی باوکی بسنتوە، لم ڕاسپاردەیشدا چمکی 

و کۆم '' بوون'' تۆسندنوە دەبت بشک ل فلسفی 
پرسیاری ئاۆز و گرینگ دەخوقنت، یان ب واتایکی تر 
ھاملت لو گژاوەدا، ئو ڕاسپاردەی ئاوتی پرسیارەکانی 

رەکی دەڕوانت، دەکات، ل خۆی و دەوروب) بوون و نبوون(
بوون و (ھر لرەشوە پرۆس و پرسیارکردن ل مسلی 

یوە پرسیارەکبوون، ئن ( ر لت بدەکات، ھامل دەست پ
ھر شتکیش ئو پرسیارە ڕووبڕووی تنیایی خودی خۆی 

  .دەکاتوە
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 دەرکوتنی تارماییک پرسیارکی ڕاستوخۆ ل ناوەندە چ و 
ئم تارمایی شتکی : کدا دەوروژنتدژوارەکی شانۆنام

ڕاستقینی، یان تنھا وەھمکی پویست بۆ کردارەکانی 
  .ھاملت

سرەتا ل پراوزەوە تارماییک دەردەکوت، ھاملت وەک 
گنجکی ھرزەکار تنھا ل دڕاوک و بیرەوەرییکی ب پرۆشی 

باوکیدای .دا ڕووبگران م بارودۆخت لھامل و تارماییڕووی ئ
دەبتوە، ھربۆی بروک ڕگ ب ھاملت دەدات تا لو 
. چرکساتدا باوەش ب تارماییکدا بکات و بچت ئامزییوە

 ل ،قینکی ڕاستوەروەکو بوون ،کدا، تارماییوەختم ساتل
پراوزەوە دەگوزرتوە بۆ چق، ل ئندشوە بۆ واقیعکی 

 وە بۆ باوەڕبینراو و لگومان . ورەش بکی گت و وزەیدەس
  .  کسایتیی ھاملت دەبخشت

 دی  لدی ھھ ،زدایھکی بئامادەبوون ل کرەدا تارماییل
پاتۆیکی ڕەشی درژدا ل ھیچوە، ل قووییکانی تاریکییوە 

ھمان ئکتری ئفریقی، دواتر ڕۆی پادشاش (دەردەکوت 
لگڵ دەرکوتنی ئو تارمایی ڕەشدا ) دەبینت" ۆسکلۆدی"
ل دۆخکی نائاسایی پ ل ترس و شژاویدا ھاوار )  ھۆراشیۆ(

  ک لوی؟: دەکات
:  ھر لرەوە گشتکی بروک و ھاملت دەست پ دەکات

بروک لم . گشتی گومان و لدەستدانی باوەڕ و بوون و نبوون
ن بۆ دەخات ڕوو، ک ھر ل کما"ھاملت"دەروازەیوە 

سرەتاوە، ل ناخوە بیاری داوە ڕووبڕووی دڕاوککی 
ببتوە و ل پانتاییکی فراوانترەوە ڕووبڕووی جیھانی ناوەوە و 
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ببتوە، وەکو دەرگایک بۆ ڕووبڕووبوونوەی ) خود(کشکانی 
  . دونیای دەرەوە

ن شوەی  ل کۆتایی نمایشکدا سرلنوێ ب ھما
 تنھا کس -) ھۆراشیۆ(دەستپکی نمایشک، ھر کارەکتری 

 دووبارە ڕووبڕووی ئو پرسیارە -و ھاوڕی نزیکی ھاملت 
ترسناکمان دەکاتوە؛ ل دیمنی کۆتایی شانۆنامکدا، ھۆراشیۆ 

ھاملت، شاژن، : لو دۆخ نائارامدا، لناو جست مردووەکانی
ک : ڕوودەکاتوە بینران و ھاواردەکاتالیرتس و پادشادا، 

ئمش . لوی؟ وەک ئوەی کسک ب نھنی چاودرییان بکات
ھماگلک بۆ ئو جوو دیالکتیکیی، بۆ بردەوامبوونی ئو 

وەی تراجیدیاکاننوێ دووبارەبوونرلنائارامی و بۆ س ،ترس.
 ئوانی دوای ئوەی ھموو کارەکترە مردووەکان، تنانت

سرلنوێ ) پۆلۆنیۆس و ئۆفیلیا(لوەبریش مردبوون، وەکو 
زیندوو دەبنوە، پرسیارەکانی بوون و نبوونیش لو جیھان ئاۆز 

.و پ ل خوندا، ھرگیز وەمکانیان نادرتوە
 تقالیک بۆ لکۆینوەی پرسیارە ٢٠٠٠ی سای )ھاملت (

 ل ژیانماندا ڕووبڕووی ک ئمی مرۆڤ: ئزەلییکانی مرۆڤ
دەبینوە؟ چارەنووسمان ب چ ئاراستیکدا گوزەر دەکات؟ ئی 
ئکترەکان لسر تختی شانۆ و ل کارەکتری ھاملتدا 
ڕووبڕووی ک دەبنوە؟ چۆن برجستکردنی ڕۆک، کارەکتر 
و شوازەکانی، فۆرمی خۆیان ل ڕووبڕووبوونوەی ئوانیتردا 

رت؟وەردەگ
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  ٢٠٠٠ھاملت ، سای 
  شانۆی بۆف دی نورد
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 بروک بۆ وەمدانوەی ئم پرسیاران و سرەتای ئم 
لبیر خۆتانی (گشتی لگڵ ئکترە نونتوەییکانی دەت 

برنوە، ک ئم شکسپیرە، ک ئم شانۆنامیک و 
بک وە دەست پکی نودەستپ تی، لک نووسیویرن، نووس

 وەیرپرسیاریتان ئر، بکتوە وەک ئوە ئنوە بکنھا بیر لت
وا . ھستی مرۆڤایتی ل نو جیھان و ل ژیاندا زیندوو بکنوە

ھست بکن ھاملت ل ڕاستیدا ژیاوە، وا ھست بکن کسک 
ب نھنی شون ھاملت کوتووە و وشکانی، وتووژ و 

 ئوە دەگینت ک دەبت ھسوکوتی تۆمارکردووە، ئمش
وا . برجستی ئو کارەکترە ب شوەیکی زیندوو بکرت

بیرمکنوە ھاملت کسکی ئندشئامزە و ل دووتوی 
  >٤٠<.)کتبکدا نووسراوەتوە

 بروک ئاماژە بۆ ئوەش دەکات، ک ھموو وش و ڕستیک 
کی گھایدەدات و ب متیی ئتدا یارمھامل ل ل یورەی ھ

ڕاڤ، ل داڕشتن و ل خوندنوەی ئو مشک بھزەدا، بھمان 
شوە مشککی ئندشئاسای پ ل وزەش برجستی ئو 
کسایتیی دەکات، ڕووە جیاوازەکانی دەردەخات و نھنییکانی 

ھاملتکی کللڕەق، توندوتیژ، بسۆز، دوان و . ئاشکرا دەکات
وەوە دەبت ئکتری ھاملت، جست و کردار، لم ڕو: بلیمت

وەک کسکی یاخی و شۆڕشگ، وەک منداکی گیرۆدەی 
لم پانتایی . کۆمک گیروگرفتی ئاۆز دەستبر بکات

نائاساییدا ئو مندا ھرزەکارە تنھا ب دوای ڕاستییکاندا 
ی ئو و، ڕووداو و ھوستکانیشی ناچاریان کردووە ڕووبڕوو

ھاملت دەزانت، ک بیر و . مرگسات، ئو ژان و ئازارە ببتوە



    

٨٤

بم . ھست و ھۆش و جست ناکرت ل یکتری جیابکرنوە
 شان بدات،  کت خۆی وا پک جار دەبندیشتووە، ھوەش گل

  .بیر و ھست و ھۆشی ب تواوی ل جستی جیابووەتوە
یی ئاۆزەدا، تارماییک دەبت  لم تنیایی و بارە دەروون

 پ و دەروونوایی ئنکی نزیک و دسدە و ھاوڕێ و کنھا دات
پادشای تارمایی کۆرپ بنازەکی . ل ژان و ئازارە دەکات

دەگرت ئامز و دەیالونتوە، ئم پیوەندیی فیزیکییی 
بان ەوە، دووپاتکردنوەیکی ڕۆحی ئو دا-تارماییک ب ھاملت

یدییبئ یوەندییو مردن و پ.  
 ستکردن بی، ھالنتی برەکییگ م ئاماژەیبروک ب 
. تنیایی و دڕاوکی مرۆڤی ئم ڕۆژگارەمان بۆ دەستبر بکات

دەستبرکردنی ئم چمک مرۆڤانیش لم ئزمووندا و بم 
ی، کستاننگو جکی ئوەیدووپاتکردن تدەب ،وەیش 

ھروەھا تارماییک ل الیکی تریشوە دەبت . مرۆڤی تدا دەژی
دووپاتکردنوەیکی ڕاستوخۆی   پناسی ئو کسایتییش، 
 ستو خود و جلماندنی ئکی گرینگی سدەروازەی تدەب

ھاملت بۆ یکم جار ل بوونی تارماییکوە ھست ب . بریندارە
و دەوروبرەکی دەکات، بوونی خۆی، ب بوونی کشکان 

تارماییک وەک دەستکی بھز، ھاملت دەوروژنت و 
ڕووبڕووی ڕاستییکانی دەکاتوە، بم ل ھمان کاتدا ب تنیا 

  .لو دووڕیان و جنگستاندا، ب ب یارمتی بجدەھت
 ھر ل بنما سرەتاییکانی ئم پرسیارانوە، کارەکتری 

دەکوت گژاوکی قووی برپرسیاریتی و ھاملت 
ڕووبڕووبوونوەوە، بھمان شوە، ئو ئکترەی ک ڕۆی 
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ھاملت یاری دەکات، جگ ل ئکترەکانی تر، ڕووبڕووی ئمش 
ئم منم، شازادەی دانیمارک، : (دەبتوە و ب ڕاشکاوی دەت

بوونکی ڕووبڕووی تارماییک دەبموە، ئو تارمایی وەک 
ھموو ئم شتانی ک لم . ڕاستقین پیامکم پ ڕادەگینت

ھموو ئو . کۆشکدا ھن ب ڕووپۆشکی قزەون داپۆشراون
ڕووداوانی، ک لم کۆشکدا ڕوودەدەن مۆرککی دوەزمئاسا و 

وەیکی ناپاکیان پدەست . وەیو شمامم باوکمی کوشتووە تا ب
 کۆشک و پادشایتیدا بگرت، شاژنی دەست بسر دەستی

بمش ھموو شتکانی ئو تۆڕی . دایکیشم بۆ خۆی زەوت بکات
 ژاوەدا پرسیارەکم گم لت، بد کۆتاییان پ ناپاکیی

  >٤١<)ئوەی، ک من کم؟ ل ک دنیابم و بوا ب ک بکم؟
 ھر لم گژاوەشدا بروک پرسیارە ئزەلییکان و گلک 

 و پرسی تری فیکری دەوروژنت، بم ھاملت ھیچ چمک
 کی زیرەکانوەیش وەی بل جگ ،نیی کی پرناتیڤتئ

کمگ تخشردەوامی ببی : بمتی(گترگ و ) شی ممگ
لم گمیدا ھاملت بۆ ھر . ژیان، گمی بوون و نبوون

زانت خودی دیمنک ستراتیژییتکی تایبتی خۆی ھی؛ تا ب
خۆی، لسر ھموو ئاستکان، چۆن چۆنی لم تنگژە و 
. قیراندا ڕەفتار دەکات، چۆن بتوانت ڕگچارەیک بدۆزتوە

تا بتوانت بو شوەیش پردە ل ڕووی کارەکترەکانی تر 
ھمات، تا بزانت ئو کسایتییانش کن، ک ل پشت 

  .اوەدەمامککانیانوە خۆیان حشارد
 ھاملت لم گم ستراتیژییدا بۆ ھر یکک لو 
 تی لکی تایبوازوە، شتڕوویان دەبی ڕووبتییانسایک
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ھسوکوت و زمانی جست بکاردەھنت، بۆ نموون لگڵ 
دا ب تواوی خۆی وەک دوان پیشان دەدات، لگڵ )پۆۆنیۆس(
نت مشقی شانۆیی برلوەی بیبی) دایکی(ی شاژن )گرترۆد(
)ستکانی جندامو ئ ک وەک ) جومگدەکات، خۆئامادەکردن

ھر ئکترک بر ل چوون سر شانۆ، ک ڕووبڕووی دایکیشی 
دەبتوە، دەبت کسکی گاتجاڕ، وەک لپووکک ب گیانکی 

  .پ ل گاتوگپوە لگڵ شاژنی دایکی دەدوت
ی دایکی بر ل ھر ھنگاوک  پالنی ھاملت لم مامی
ی دایکی تا چند لگڵ مامی -ئوەی، ک بزانت گرترۆد

پادشای ئستا دەستی ل کوشتنی باوکیدا ھبووە، ) کۆدیۆس(
 دا دایکی دوور لو بارودۆخت لوت دەیوەی ھاملل جگ مئ
ڕۆی شاژنوە، وەک ئافرەتکی ئاسایی، سبارەت ب ھست و 

  .ایکایتی تاقیی بکاتوە و ب وردی ھی بسنگنتسۆزی د
 بۆ ھاملت زۆر گرینگ بزانت شاژنی کۆشک وەک دایکک 
ھستی دایکایتی، سۆز و خۆشویستی بۆ کوڕەکی ل چ 

کدایئاست.  
 ھاملت لو ستراتیژییدا تنھا کارەکترەکانی تر تاقی 

وە خۆشی دەخات ناکاتوە، بکو ب پی لۆژیککی دیاریکراوە
ھاملت ک تنھا خۆی . ژر تاقیکردنوەیکی پ ل ڕامانوە

لسر شانۆی، وش و ڕستکانی ب وردی ھدەسنگنت، 
لیان ورد دەبتوە و تاقییان دەکاتوە، تا بزانت ل الی خۆی 
چ جۆرە وش و ڕستیک پسندە، چی ل دییوە دت دەرەوە 

ل چ ئاستکی ترازوئاسایکدان و ئگری و ھسوکوتکانی 
  .کاردانوەکان چۆن دەبن
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.  لم ڕووەوە ھاملت ھۆشیاران ڕۆ خۆی برجست دەکات
ھر لو دیدە ھۆشیارانیشوە ڕووبڕووی خودی خۆی و 
. ڕۆکی دەبتوە و شوازکی گمئاساشی پ دەبخشت

 تا بو ھۆیوە )ئوانیترە(گمی ھاملت گمی وروژانی 
پناسی بوونی خۆیشی بخات ژ پرسیار و تاقی کردنوەوە، 
وروژاندنی ئوانی تریش دەبت ب وروژانی کش خودی، 

  . فلسفی، کۆمیتی و ڕامیارییکانی ناو کۆشک و دەست
 لم نمایشدا بروک ھاملت دەخات خانی بینرانوە، نک 

پکوە لگڵ بینراندا پردە ل ڕووی ھر ئوە، بکو ھاملت 
بۆ نموون بروک ل : گندەی و تاوانکانی کۆشک ھدەمان

دیمنی گیشتنی تیپ شانۆیی گڕۆککدا بۆ کۆشکی پادشا، 
ڕاستوخۆ ئم مسلی دووپات دەکاتوە، ھاتنی ئو ئکترە 

نوە و شانۆییان، بۆ ھاملت دەبت ئامرازکی گرینگی تاقیکرد
  .ئاشکراکردنی تاوانکانی پادشا

بروک ئم دیمن ل پانتاییکی تسک و دیاریکراوی چۆدا 
برجست دەکات، ھاملت ل ھمان کاتدا دەبت بینر و یکک 
ل ئندامکانی گروپ گڕۆک شانۆییکش، ھر خۆی پردەش 

وە سر دواتر دەگڕین. (ھدەمات) مامی(ل ڕووی دڕندەیی 
یلسم مئ(  

 ھاملت و بینران باش دەزانن پادشا، شاژن و پۆلۆنیۆس 
پکوە ل ھوی ئوەدان، ک ب ھموو شوەیک 
دەستکوتکانیان، دەست و پیوەندییکانیان بپارزن، بم 
ھاملت خۆیشی وەک پشتر ئاماژەم پ داوە، لو گژاوەیدا ھیچ 

بمش . ی، کۆمیتی و ئابووریی پ نییئترناتیڤکی ڕامیار
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قیرانک ل سنوورکی داخراودا دەمنتوە و زیاتریش ئاۆز 
ھاملت ناتوانت لو قاوغ تسک و خودییی خۆی بت . دەبت
بم ھاملت دەتوانت جیھانی شانۆ بۆ بینران دووپات . دەرەوە

رکتوری دەست بکاتوە، ک ب چ شوەیک شانۆ دەتوانت ست
و ھزی پادشایتی بلقنت، یارمتیی خود و پداویستییکانی 

ھروەھا ئوەش دووپات دەکاتوە، ک بر ل ھموو . دەدات
شتک؛ پویست مرۆڤ خۆی بتوانت سرپچی ل ھموو یاسا و 
شت دیار و نادیارەکان بکات، تنانت بتوانت سرپچی لو 

  . خۆی ل سریان وەستاوەبنمایانش بکات، ک
  
  

  جستی ھاملت
ھاملت ل جستی خۆیوە دەست پ دەکات، جستی 
خۆی دەبت سرەتای پرسیارەکان و ئامرازکی گرینگی 

  .پیوەندیکردن، لکۆینوە، ڕامان و لوردبوونوە
 ،ستی جلسم ختکردن لو ج ستبم مبروک، بۆ ئ 

منکانی سرەتادا ب ڕووتی ل نوەندی ھاملت ل یکک ل دی
ھاملت ڕووبڕووی جستی خۆی دەبتوە، : شانۆکدا دەدانت

ل جست ماندووەکی، ل مچک و ل دەستکانی دەڕوانت، 
قۆڵ و بای ھدی ھدی برزدەکاتوە، ھروەک نھنییکی گورە 

سنگ و گرینگی دۆزیبتوە و بتامانوە سیرکی لش و 
دوای ئوە ل حاتکی  فرە ڕەھنددا، . ڕووتکی خۆی دەکات

زۆر لسرخۆ دەکوت قسکردن، ھر لم ساتوەختدا 
 کی بندیم تشی دەبکانی لندامو ئ ستوەی جژینتو
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بھای ئو گشت، چاوی بینرانیش وەک کامرایکی سینمایی، 
  .چاوەکانی ھاملتدا دەڕواتلگڵ جووی جست، قۆڵ و باڵ و 

 و ڕۆح ستو جکی ئوەیدووپاتکردن نم دیمئ 
نائارامی، ک لگڵ خودی کسایتیی ھاملتدا، لگڵ دکی 
 ت و لدەچدەکات، ھ شسرەوتدا گکی نبریندار و گیان

تکای . سرەنجام ل بدەنگییکی ھتاھتاییدا سقامگیر دەبت
ەبت ھناسیکی برجستکراوی جستی دیمنکش د

 Adrian Lester) ئدریان لستر(ئم ئکترە . ئکترکی بتوانا
ل ڕۆی ھاملتدا، لو چرکساتدا، ل چاوتروکانکدا، 

 کتییسایت(کمان ) ھاملوە، وەک خۆی پڕووتدەکات
مان دەناسنت، لم پناسیدا خودی ھاملت و کش ئاۆزەکان

بۆ دەخات ڕوو؛ سیماکانی مرۆڤی ھاوچرخ، دەست، ڕژم، 
دەورووبر و دیدکی گشتگری گرفت ھمالینکانمان بۆ 

  .برجست دەکات
 بروک سبارەت بم دیمن زۆر قسی کردووە، بم بردەوام 

 وە دەکات، کی (ئاماژە بۆ ئگکسپیر جالی ش وەی لئ
نری نووسین حاتکی ورد و ناسک و سرنج، ئوەی ک ھو

م . شاراوەیرەکانی لست و سۆز و سیما و کارەکتھ
لوانی ل ھندک . چرکساتوە بۆ ئویتریان دەگۆڕدرن

بارودۆخدا ھیچ بھایکیان نبت، بم لویتریاندا ھز و 
رەککارەکت خشن بورە دەبکی گھایب . ی کرانکتو ئئ

م ڕۆردا، ئب ن بن و گیانیان دەکدەک سترجش بن
ڕاستوخۆ ل وش و دیمنکی : دەبت ل ھمان ئاستدا بن

بھزی تراجیدییوە بپڕنوە و بۆن بۆ وش و دیمنکی بمانا 
  >٤٢<.)و ساکار
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بم توانایوە ڕووبڕووی ڕۆی کارەکتری " ئدریان لستر "
کبار وە، لتت دەبھامل کی تر و لت بۆ باروە دەگۆڕ

چرکساتکی تراجیدی و نائومدی و تووڕەبوونوە، ب ئاسانی 
دەچت سر بارودۆخکی تری ئاسان و دیمنکی کۆمیدی و 

  .ڕامانکی خرا
 لم دیمندا فۆرم و ناوەڕۆک پکوە شی دەکرنوە، 

ک دەبسترنوە و ئاوزانی یکتری دەبن، ھندک جاریش ھری
و ب جیا دەردەکون، ھر ل بنماکانی ئم دیمنوە، ل دیدی 
 ت لری ھاملکردنی کارەکتسترجتیی بوە و چۆنیندنخو
الی ئو ئکترە ڕەشپست، دەبت بنیادنانکی ھۆشمندانی 

  .گڕان ب دوای شوناسنام و کسایتیی ھاملتدا
ان و بنمای ھاملتدا  بروک جیاوازییکی کولتووریشی ل خز

 تارمایی پادشا مردووەک و ڕووەوەی کباوکی (دروستکردووە، ل
و ھاملت خۆیشی، ) کۆدیۆس(پادشای مامی ھاملت ) ھاملت

س ئکتری ڕەشپستی ئفریقیایی ڕۆکانیان دەبینن، بم 
دایکی ھاملت سپیپست و سر ب چین و ) گرترۆد(شاژن 

لم ڕووەوە گڕانی ھاملت ب دوای . وازترەکولتوورکی جیا
پناس و ڕەگوڕیشی خۆیدا مودایکی قووڵ لخۆدەگرت و 
. زیاتر ڕووبڕووی ئاستنگ و تنگژە دەروونییکانی دەکاتوە

ە بۆ دووپاتکردنوە و ئاماژەکردنی -ئمش دیدکی تری بروک
ایبتیش فرە کولتووری و تکوبوونی نژادە جیاوازەکان، ب ت

  .لمۆی کۆمگی ئورووپیدا
 ئم ھونرمندە لم گمیدا دەبت ملوانکی بھزی ئو 

ل نوان . ئۆقیانووس مزنی، ک شکسپیر خوقاندوویتی
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شپۆلکانی وش، چۆنیتیی بکارھنانی ئاستکانی دەنگ و 
زمانی جست و ئاماژەدا، ب دوای شوناسنام و پناسی 

ملتدا دەگڕت، ئو گڕانش دەبت برجستکردنی جۆرکی ھا
گڕانی ئو ھونرمندە تنھا . تایبت ل شوناسی ھاملت

گڕانکی شانۆیی نیی، بکو گڕانی ژیان، ژیانیش لو ئاستدا 
سیمایکی ڕەسن، ھستگلکی ڕاستقین بۆ پردەھماین و 

ە و ل پناوی دۆزینوەی ئاشکراکردنی بنما گشتیی شاراو
کسایتییکدا نھنییکانی ئو کارەسات دەبخشت ئو 

گران شتگ.  
ی خستووەت چقی پۆژەکوە و -بروک کسایتیی ھاملت

 ل بریتیی کمایشای نکت(تر و )  ھاملو کارەکت
ھاملت دەبت نووسری . ڕووداوەکانی تر دەکون پراوزەوە

ک و بیرەوەرییکانی خۆی دەگتوە، بۆ ئم شانۆنام
مبستش بروک بھای کارەکترەکانی تر و ڕووداوەکانی 

  . دەرەوەی سنووری کسایتی ھاملتی چ و کم کردووەتوە
 ئامادەکردنکی بروک دەچت بواری ئامادەکردنکی شانۆیی، 

ەبت لم داڕشتنوەیدا ھاملت د. ئستاتیکی و فلسفییوە
. ونیک، ھماگلک بۆ پیشاندانی گرێ دەروونییکانی مرۆڤ

ئم بنمایش وەک پشتر ئاماژەمان بۆ کردووە، ل جستوە، 
ل ڕواتوە دەست پ دەکات و ل ناوەوەی دەروونی مرۆڤدا 

  . کۆتایی دت
بروک بم شوەی ھۆکارە گرینگکانی دیدی ئم خوندنوە 

لگڵ گروپک (مان بۆ ڕوون دەکاتوە -ملتساکار و قووی ھا
ئکتری نونتوەیی و سر ب ڕەگزی جیاواز، ھاملتکی نوێ 



    

٩٢

بم ئمۆ کاری ئم لم پرۆژەیدا . ئامادە و پشکش دەکین
ئوە نیی ڕگیکی تازە بۆ نمایشکردنی شانۆنامیکی کۆن 

 نکرابتوە، ئم بدۆزینوە، ھیچ ڕگ و تکنیکک نماوە تاقی
بم ئامادەکردنمان تنھا ھوی ئوە ئدەین ھموو ئو شتانی 
الوەکین و گرینگ نین، البرین، لبرئوەی لژر ھموو ئو 
شتاندا ئفسانیک خۆی حشارداوە، دیارە ئستاش ئو 
نھنییانی، ک ئم وا لدەکات ب دوایاندا بگڕین و لیان 

  >٤٣<.)بکۆینوە
  

رنکی پۆستمۆدت و دیدھامل  
ھاملت پاوانکی پۆستمۆدرن، ھدی ھدی ونکانی (

 سترجت و دیدی ڕۆژگارمان بۆ بمی دەسسیست ،گکۆم
پیتر بروک ل توانینی ئم دیدە پۆستمۆدرنیوە . دەکات

و ھاملت دەکات ھماگلی دەست و ئایدیۆلۆژیایکی فرەالین 
ب شوەیکی ئاشکرا تکوی ژیانی ڕۆژانمانی دەکات، بمش 
پیتر بروک ھوی داوە ڕاستوخۆ کۆدەکانی ژیانمان بۆ 

  >٤٤<.)بکاتوە
 ئم پاوان بووەت خاکی گرینگ بۆ کۆم ڕووداو، لم 
ڕووداواندا کسایتیی ھاملت ل دیدی کارەکتر و زۆربی 

ەکیوە ب شت و دوان ئاماژەی بۆ کسانی تری دەورووبر
دەبت تاک پناسیک بۆ ) شتتی(چمککانی . دەکرت

. پراوزکردن و دوورخستنوەی ھاملت ل چقی ڕووداوەکان
ھاملت خۆیشی لم گژاوەدا، ل نوان دوو گروپ خکی 
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جیاوازدا مام دەکات، بم ھیچ کام لم گروپان ب شوەیک 
ھاملت گمی شتی وەک . وەکان ل یکتری حای نابنل ش

 شت، ھاوکنکاردفی بلسکی فمککی ھۆشیار و  چمیتۆد
و پرۆسی ھۆش و لدەستدانی ھۆش لیک کاتدا، وەک 
گمیکی ھۆشیار، دەبت پکداچوونکی چ و بردەوامی ژیانی 

  .ڕۆژانی ھاملت
 گمیکی دەروونی و ب  ھاملت ب لۆژیککی فلسفی، ب

ھسوکوتکی تایبتی ئم گشتی پکداچوون ب نو 
دوو جۆر کس ل . سیستمکانی دەستی کۆشکدا دەکات

کۆشکدا، یان ڕاستتر وای بین دوو گرۆپ دەبن جگی سرنجی 
ھاملت، ئو دوو گروپش بریتین ل خک ئاساییک ل الیک، 

ئو کسانی ترسیان ل تکچوونی ترازووەکانی ل الیکی ترەوە 
ی خۆیانکئاسایی ساکانی . ژیانچی ڕیان زیاتر ملکم گروپئ

دەستن و بب ھیچ برھستییک، بوونت پاشکۆ و 
  .بردەوامییان ب ژیانی ڕۆژانی خۆیان داوە

 گروپکی تریشیان، وەک بزونری شانکانی دەست کار 
ئم کسان زیاتر ب ھۆکارەکانی داو و تی ڕامیاری، دەکن، 

ویستی تاککسی، گندەی، پیالن و گم ناشیرینکانی تری 
 تیان گرتووەتوە، دەسکانڕامیاریی ردەی فپشت پ

ئم کسان نایانوت دەستبرداری پل و پای و . دەست
 ھروەھا ھاملت گمیکی ھۆشیاران دەکات،. دەست بن

ئاگاداری ت و پیالنکانیان، دەبت ب تارماییکی ترسناک و 
تۆقنر بۆ ھردوو گروپک، ھردوو گروپکش ڕۆکی گرینگ 

بم ھاملت . دا دەبیننن-ل تای ترازووی ئو گمیی ھاملت
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 دارە و نتمکی سیاسسک دا، نو ڕووداوانقی ئچ ل
یش، نک ھر ئوە، بکو ھاملت ھیچ ھگری ھیچ پیامک

ئترناتیڤکی ھزری، یان ڕامیاری و ئاکاری ئاسان و ساکار بۆ 
ئو دۆخ دەروونی، ڕامیاری و کۆمیتییی تیایدا دەژی، 
ناخات ڕوو، بکو ھاملت ل بنڕەتدا و لپش ھموو شتکدا، 

 خودی خۆی ب دوای پناس و ڕۆکی ئاشکرای کۆمیتیدا بۆ
  .دەگڕت

ل ھوکی ) وەک خودکی تنیا( ھر لم ڕووەوە ھاملت 
گورەدای بۆ ئوەی گۆڕانکارییکی بنڕەتی ل کۆمگ و 
جیھانکی دەورووبریدا برپا بکات، گۆڕانکارییکانیش ھموو 

  .سترکتورە ڕامیاری و کۆمیتی و ئاکارییکان بگرتوە

  
  انتایی بۆشھاملت و چمکی پ

بروک لم نمایشدا برەو ب میتۆد و بیرۆکی پانتایی بۆش 
دەدات و دەیگینت ئاستکی با، نک ھر ئوە، بکو خودی 
نمایشک ھوکی تری گرینگی بروک بۆ برەوپشوەچوون و 

ل توانین فلسفییکی ) بیر و ئیستاتیکا(گشکردنی 
  .شبروکوە بۆ پانتایی بۆ

 ئم چمکش دەگڕتوە بۆ ھوی ساکانی دەیی 
شستی بروک و تا ئستاش پرۆژەکانی دووپاتکردنوە و 

  .گشکردنکی ڕاستوخۆی ئو چمک گرینگی شانۆن
 لم ئزموون نویی ھاملتدا، تنھا فرشکی ڕەنگ سوور 
ل ناوەڕاستی پانتاییکی بۆشدا داخراوە، چند گۆش و 
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نکی ڕەنگاوڕەنگ و بارستیکی چوارگۆش ئاسای سری
بچووکیش، ھموو سینۆگرافیا و کرەسی بکارھنان و 

رەکانکتمایش و ئینی نم سینۆگرافیا و . ئامرازەکانی دەربئ
بکارھنانی شون، بشک ل چمک و توانینکانی شانۆ و 

. ی نواندنھگری دید و لکۆینوەی فلسفی ڕیژی و ھونر
ئمش جۆرک ل ئیستاتیکا و بکارھنان جۆراوجۆرەکانی 
پانتایی بۆشکان، ھروەھا جستی ئکتر و ئامادەبوون و 
 کی گرینگی پانتایییکوچکران، سوەی بینڕووبوونڕووب

  .بۆشکان لالی بروک پکدنت
 مۆسیقاش ڕۆکی گرینگ ل ھموو نمایش و پرۆژەکانی 

کدا دەبینت، ب مۆسیقا ئامراز و پکھاتی دیمن و برو
بروک ل . پیوەندیی کارەکتر و ڕیتمی نمایشک ڕادەگرت

دا چندین جار ئاماژە ب ڕۆ گرینگی )پانتایی بۆش(کتبی 
مۆسیقا زمانک پابندە ب (مۆسیقا دەکات، بۆ نموون دەت 

بینراوەوە، ژوورە بھۆی ئم زمان ن. جیھانکی نبینراوەوە
 نانو داھکان، ئامادەیی لتاییتاھھ خامۆش و چۆ
نبینراوەوە وەردەگرن، لگڵ ئوەشدا، لسر ئاستکی برز ئو 

  >٤٥<.)جیھان نادیار و نبینراوە، ئامادە و بینراوە
 لم نمایششدا، وەک ھموو نمایشکانی تری بروک، 

مۆسیقایکی :  بھزی ھیمۆسیقا ئامادەییکی ڕاستوخۆ و
کۆنی ڕۆژھت، گیانکی زیندوو دەبخشت ئو پانتایی بۆش و 

  .پی دەکاتوە
ب ئاواز و ئامرە ) چینی( ھونرمندکی مۆسیقیی ب نژاد 

میللیی کۆنکانییوە، ل سووچکی ئو پانتایی بۆشدا، بم 
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ر برامبب ،کمایشدەرەوەی پانتایی ن ران دانیشتووە و لبین 
زۆرجار لگڵ دەرکوتنی . ب وردی چاودیی ڕووداوەکان دەکات

کارەکترک، یان گۆڕینی دیمن و بارودۆخ تایبتمندەکان، 
ئکۆدک، دەنگکی مۆسیقی و بکارھنانی ئامرکی درینی 

مۆسیقای . ڕۆژھت ئتمۆسفرکی تلیسماوی دروست دەکات
تی و برینی چینی و ڕۆژھری دک ئامندنانی ھکارھ

بستنوەی ب ڕووداوەکانوە، ب تایبتی لو پانتایی بۆشدا، 
بۆ . ب شوەیکی چ توانین ھونرییکان قووڵ دەکاتوە

ریقاییفرە ئتمۆسفئ کۆن / نموون ،کمایشی نکورووپییئ
بندە بم ساتوە و نوێ و  ئایندە یکیکی تر پکدنت، ک پا

  . وەک بروک خۆی ئاماژەی بۆ دەکات) لم چاوتروکاندا(و 
 ئو سرین و بارست چوارگۆشییانی ئاماژەمان بۆ کردن، 
گۆڕانکارییان بسردا دن و دەبن ھموو شتک، ساکارییکی 
ئاشکرا، قووڵ و ڕاستوخۆ دەبت گرینگترین برەنجامکانی 

ل ھمان کاتدا برجستکردن و ) کانپانتایی بۆش(بیرۆکی 
  .خوندنوە و فۆرمکی جیاوازیش بۆ ھاملت

 دیمنی گیشتنی گروپی ئکترەکان بۆ کۆشکی پادشا و 
پشکشکردنی ئاھنگ و نمایشکیان، دەبت گمیکی 
بھاوتای گم گشتییکی ھاملت، گمی ھماینی نھنی و 

  .ی پادشادا)یۆسکلۆد(تاوانکان ب ڕووی 
 فۆرم ساکارەکی بروک و پانتایی بۆش ل پکداچوونکی 
ھونریدا، ب تایبتی لم دیمندا دەبت دیدکی پگییشتوو، 

کشانۆیی مایشراپاگیری گوتاری نند و سمدەو.  
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 ل سرەتاوە خۆئامادەکردنی ئکترەکان ب سرپرشتیی 
ی ڕۆممایش و گت بۆ نند و ھاملوە ڕەھکانیان، ش

 نانم دیمموو ئخۆ دەگرن، ھل کی چوەک (میدیتاشون
دەبن ڕیتواکی ) ئاستکی برزی تکنیکی شانۆ لناو شانۆدا

ھر لم دیمندا ئکترەکان کۆمک زمانی جیاوازی . زیندوو
 و زماننانی ئکارھنن، بکاردژادەکانی خۆیان بن ر بتری س

زانش دەبت گۆرانییکی پ ل ئاواز و ڕیتواک جیاوا
ھر لم دیمندا ھاملت خۆیشی . دەگینت ئاستکی برزتر

دەبت یکک ل ئکترەکانی ئو گروپ میوانی کۆشک و زۆر 
ب وریاییوە بشداریی پردەھماینی تاوانکانی کلۆدیۆسی 

ڕیدەک دیمن ھاملت و گروپ شانۆیی گ. پادشا دەکات
: شانۆییکیان ل سنوورکی تسک و نزیک ل بینرانی کۆشک

پادشا، شاژن، پۆلۆنیۆس، ئۆڤیلیا و دەستوپوەندەکانیان، 
  .برجست دەکن

 بشداریکردن و ب ئکتربوونی ھاملت خۆیشی لم دیمندا، 
وەک یکک ل ئندامکانی گروپک، دیدکی برفراوان و قووڵ 

ە، بمش تکای دیمنک -گمیکی ھونریی برزی بروکو 
دەبت ونیکی گشتگری ستراتیژییتی گم ترسناککی 

  .ھاملت لگڵ پادشا و شاژن و پۆلۆنیۆسدا
 ک ھاملت دەچت ئاستکی برزی شتتی و دوانیی و 
ھستکی ھچووی دڕندەئاساوە، زمانی دایکی ئو ئکترە 

ت، وەک زمانکی ناوچیی قوژبنکی بچووکی کیشوەرە ڕەشپس
گورەکی ئفریقا، دەبت زمانکی گوزارشت ئاسای جیھانی، 
یان ئکترکی تر و ل بارودۆخکی تردا ب زمانی یۆنانی 
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بکارھنانی ئو زمان جیاوازانش شانبشانی زمانی . دەدوت
یکگرتووی جیھانی ئینگلیزی، دەبت شیعر و ڕیتواڵ و زمانکی 

  >٤٦<.بۆ بینران دروست دەکات
   

  دیمنی گۆڕھکن و گڕانوە بۆ شانۆیکی میللی
ئو ھونر و ڕۆح میللییی ل جست و دیدی ھونری شانۆ و 
شانۆنامکانی شکسپیردای، الینکی ب بھای برجستکردنی 

کانی بروکمایشن . تی لتایب دا، بمایشم ننی لدیم
 ما میللییوە بۆ بنڕانسوودوەرگرتن و گ دا، بکنکگۆڕھ
درینکان، دیمنکی تراجیدیی برز ل ئاھنگکی میللی و 

دەستپکی دیمنک ب مۆسیقایکی . ڕاگوزاریدا پشکش دەکات
. تایبتی و پ ل جۆشی میللیی ئاھنگسازی دەست پ دەکات

ایکی فۆلکلۆری ڕەسن و درین، ب ھاملت لگڵ ڕیتمی مۆسیق
چشنی لپووکی ئاھنگکی پادشایان، ب شوەسمایکی 
میللییوە، دەم ب پکنین، سرەتای دیمنک، ھروەک دیمنکی 

کارەکتری گۆڕھکنکش ب چند سرینک . کۆمیدی دەکاتوە
س ئو ئکترەی ڕۆ پۆلۆنیۆ(گۆڕەکی ئۆفیلیا دروست دەکات 

دەبینت، لرەدا ب ھمان شوە ڕۆ کارەکتری گۆڕھکنکش 
  .) دەبینت

 دەکات رەکسللوەی کڕووبووننی ڕووبت دیمھامل 
کللسرەک دەکات ب . شانۆیکی بووک و میللیی درین

ڕاستوخۆ و لو ساتدا ب پانتۆمایم . دارەکی دەستییوە
دواتر ل داڕشتی .  دروست دەکاتپیوەندییکی بھزی لگڵ
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. دیمنکی کۆمیدییوە لگڵ کللسرەک دەکوت گفتوگۆ
کللسرەکش لو دیمندا دەبت ئکترکی ب توانا و 

  >٤٧<.سمازانکی ب سلیق و قسزانکی بلیمت
ئم ( ھاملت بم شوەی لگڵ کللسرەک دەدوت 

بوان . بوو، جاران دەیتوانی گۆرانی بتکللسرە زمانکی تدا
ئم خویی چۆن ب زەویدا دەدات، وەک ئوەی ئسکی 

بت، ئوەی یکم کوشتنی ب ئنجام ) قابیل(شوالکی 
ڕەنگ ئم سری سیاستوانک بت، ک ئستا ئم . گیاند

 ی لف ت، کک بکھی ی ڕەنگ ،ریدا زاس رپیاوە بک
)ەکرد، وا نیی؟خواش د

  
  شانۆنامی ھاملت، پردەی پنجم

  
 کۆمیدیی میللیی نم دیمت لو ھامل رەکسللمای کس 
پ ل خندەیدا، برجستی تراجیدیترین الپڕەکانی ژیانی 
. مرۆڤایتی، ب گیانکی میللیی ساکاری پ ل خندەوە دەکات

پادشا .  کۆتایی پدتدیمنکش ب گیشتنی ترمکی ئۆفیلیا
و شاژن و الیرتس ب ھمنی الشکی ئۆڤیلیایان ھگرتووە و 

لم بارەشدا، . ل قوویی الی چپی شانۆکوە دن ژوورەوە
 ستو ج ی الشسترجژ بکی سووری درقوماش نھا پارچت

گۆڕھکنکانیش بدەم گۆرانی . و ترمی ئۆڤیلیا دەکات
:گووتنوە دەن

  
    قازمیک و بک و بک،
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     لگڵ یک پارچ کفن،

   ئۆه، دەب چاکی خۆڵ لبدرت

  .٤٨تاوەکو خزمتی ئو میوان بکرت

 دیمنی کۆتایی، بتایبتی کش و ملمالنی نوان ھاملت و 
جووی جست، . الیرتس ب ڕیتواکی ئفسوونی کۆتایی دت

ینی سیمای دەموچاو، ھدوای دەرب ڕان بستی ناوەوە و گ
لم دیمندا . ھاوکشیکی گرینگی ئو پرۆسسی) خۆدا(

ڕەش و (ھاملت و الیرتس تنھا ب دوو قامیشی زۆر باریکی 
قامیشکان ھماگلی ھزە . ھرش دەکن سر یکتری) سوور

ئزەلییکانی سروشت، ھزە دەرەکییکان و دەورووبرەکیان 
ئو گم خوناوییی ئو دوو کارەکترە . کاتبرجست دە

بھۆی ڕیتمی مۆسیقایکی درینی ) ھاملت و الیرتس(
لرەدا ھاملت و الیرتس . چینییوە دەبت کۆنسرتکی ناتبا

دەبن مۆسیقاژەنکان و ب دەم ئاوازەکانوە سمای مرگ 
 د ورە و لکی گیپۆلی دەریاچش ن، دەبندەک

  !چکدا، ل قووییکاندا بزر دەبندەریا
بروک دیمنی .  ل کۆتاییدا ھموو کارەکترەکان دەمرن

کۆتایی دەکات ونیکی گردوونی و برجستی چمککانی 
ئۆڤیلیا و : زەمن و مرگ و کۆتاییکانی دونیای تدا دەکات

پۆلۆنیۆس و کارەکترەکانی تریش، ک لوەوبر  ل نو 
نی شانۆنامکدا دەمرن، ل دیمنی کۆتاییدا سرلنوێ ڕووداوەکا

ب ھمنی وەکو کۆمک تارمایی،  دنوە سر شانۆ و ل ناو 
بم شوەیش جونوەیکی دیالیکتی ب . مردووەکاندا دەمرنوە

 جیاوازەکاندا، ل نی زەمبۆت رگیش لت و مخشرگ دەبم
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و خوودی شانۆدا دەبت دیدی بردەوامی سووڕی ژیاندا ل نا
  . حاتکی ھستپکراو

 کارەکترە مردووەکان ھموویان لو پانتایی بۆشدا 
فرش سوورەکش دەبت ھماگلی دەریاچیکی . کوتوون

 ل کی توندوتیژ، دڕندەئاسا و پردوونناوی، یان گورەی خوگ
 دوای بمش بردەوامییک دەبخشت ب تاوان یک ل. تاوان

یککان، ب ئامادەگیی مرگ ل ژیانی مرۆڤایتیدا و ب چمکی 
  .زەمنکی ناکۆتا

 لم جیھان دڕندەی و لم جنگ درژخانیدا،  تنھا 
ھاملت وەک ھماگلی منداکی بجھراو، ھرزەکارکی 
غمبار، ڕۆحکی بریندار و مرۆڤکی تنھا، ب دانیشتنوە 

ھاملت بو شوەی دووپاتکردنوەیکی پزانینی مردنی . دەمرت
رگریکردنکان و بکی . کارەساتوە ھۆراشیۆ وەک شاھیددوای ئ

ڕاستوخۆی ئو تراجیدیای و ھاوڕیکی نزیکی ھاملتی شازادەی 
 تتاوان دەگرکی بت وەک مرۆڤویش ھاملر ئدانیمارک، ھ

یامی گانوە و ھۆراشیۆ ماناکانی شانۆگرییک، پ. ئامز
گیاندنی ڕاستی و پردەھاماینی تاوانکانی کۆشکیش بۆ 

پاشڕۆژیش لگڵ . خکی و نوەکانی دوایی دەگرت ئستۆ
  .خۆی ھدەگرت

 ھۆراشیۆ دوای مائاواییکردن ل ھاملت، ھدی ھدی ئو 
 و دەریاچن کانی تردا، لستموو جناو ھ ش لیستج

 پادەخات، ھدەستت سرپ، نائارام ڕوودەکات خونینکدا
  :بینران و بۆ دواجار چاوک ب بینراندا دەگت و دەت
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   ک لوی؟
ئم پرسیارەش سرلنوێ دەبتوە ھۆی وروژاندنی دڕاوک و 

ھروەھا بروک بم شوەی دەیوت . ترسکی بردەوام
ل ھۆراشیۆدا " ھاملت"ی بردەوامبوونی گیانی برەنگاربوونوە

بروک دەیوت . برجست بکات و بردەوامی پ ببخشت
برەنگاربوونوەی مرۆڤ ب ڕووی ھزە ترسناککان ھر بردەوام 

 و ترسکی دڕاوکڕەنگدانوەی ) ك لوی(ھر لم ڕووەوە . بت
  .  بردەوامی مرۆڤ و چمککی ئبدیش بو ترس دەبخشت

شوەی نمایشک، وەک جوویکی پ ل کارەساتی  بم 
بازنیی، لودا کۆتایی پدت، بم ڕووبرکی لوانلو ل ترس 

  .و نائارامی لدوای خۆیوە بج دت
  

  ویستی گوناھی من٢٠٠٩خۆش  
 Love is my sin          

 و دوای ئو ئزموون چ و دوورودرژە، ئو ٢٠٠٩بروک سای 
شکردنی ھشکوە و پپشکنین و تاقیکردن ل موو سا

شانۆنامکانی شکسپیر، ھروەک ئوەی بازنی دەورانی 
 ترۆپک، دەست دەدات یشتبنکسپیر گپرۆژەکانی ش
سۆنتکانی و ل ئزموونکی بون و ل ئامادەکردنکی 

  . شانۆییدا کۆیان دەکاتوە
ساکار و مینیمالیزمدا  ئم نمایش ل فۆرمکی داماراوی 

ئم مسل . باسی خۆشویستی، کات، ژیان و مرگ دەکات
 کسپیرەوە، لکانی ششانۆنام ل ورانگ م باسو ئ گرینگان
شالیر، تیتۆس ئندرۆنیکۆس، خونی شوکی چلی ھاوین، 
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ھتد، ب ... ئنتۆنیۆس و کلیۆپاترا، ڕۆمیۆ و ژولت، ھاملت
فسوونیدا دەڕۆن و وەک ھزارەھا دەزوولی ھکی نبینراوی ئ

وردی ئنتۆمی ل نو سۆنیتکانیدا بودەبنوە و وەکو ھزکی 
  .گورە لگڵ چمککانی خۆشویستی و ماناکانیدا یکدەگرنوە

بروک لم سۆنتاندا ب دوای شانیکی دوورەدەستدا 
 قووی دەگڕت، دەیوت بگات ئو خای سفرەی، ئو سرەتا

برلوەی برگکانی . ک ئکتر و ژیان پکوە لدایک دەبن
 وەی ببنرلوەی فۆرمی خۆیان وەربگرن و برلزمان بپۆشن، ب

  .بندی توژا قورس کولتوورییکان و سنووریان بۆ دابنن
بروک بۆ ئم پرۆژەیی دووان ل ئکترە ب ئزموون و 

ئکترانی ک بۆ چندین سا درینکانی ھدەبژرت، ئو 
لگیدا کاریان کردووە و دەزانن چۆن بیردەکاتوە و ل زمانی 

 و Bruce Myersجست و ئاماژەکانی دەگن، ئو دوو ئکترەش 
Natasha Parryن.  

فرشکی ڕۆژھتی " بوف دی نورد" لسر شانۆ دینکی 
ە سووتاوەکانیشیدا، ل بردەم دیوارە کۆن و ڕەنگ سوور. ڕاخراوە

  .چند کورسییکی ل دار دروستکراوی ساکار دانراون
 ئکترەکان لگڵ مۆسیقایکی ڕیتم ئامزدا دن ژوورەوە، 
مۆسیقاژەنک ل سوچکی شانۆکدا، ھندک جار ب ئامری 

) پیانۆ(و ھندک جاری تر ب ئامرکی دینی شوە ) ئۆکۆردیۆن(
  .ەڕواتلگڵ نمایشکدا د

 سۆنتای ھبژاردووە، ٢٩ سۆنتای شکسپیر ١٥٤بروک ل کۆی 
ب شوەیکی دراماتۆرگی پکوەی بستوونتوە و ل ستروکتوری 

  :نمایشکیدا، بسر چوار بشدا دابشی کردوون
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  کات بسرچووەکان
  دابان و جیابوونوە 

  دپیسی
  زابوون بسر کاتدا

رمکی ئۆرگانیکیدا، ل یکیکی  ئم چوار بشش، ل فۆ
شیعری و ل نفسکی درامیدا پکوە بستراونتوە و یکتری 

ل دەستپکی نمایشکدا ژنک ب تنیا و دواتر . تواو دەکن
پیاوەکش ب تنیا، وەک دوو منلۆگ ل ڕووبڕووبوونوەیکی 

 تۆن و ئم دوو ئکترە. ڕاستوخۆدا، لگڵ بینران دەدون
 کدا، بچاوتروکان پاکی و ل کان بتو ڕیتمی سۆن وش
. شوازکی قووڵ و ساکار دەگینن و برجستی دەکن

 کی کورتدا، لندیم کتری و لی نک جاریش ڕوودەکندھ
  .دیالۆگکی نوانیاندا سۆنتکان دەکن شانۆیکی سادە و ڕوون

 بارستیکی فیزیکیی  لم نمایشدا وشکان قورسایی و
 کان برەکان وشکتمۆسیقا، ئ خۆدەگرن و دەبنو لوانلل

  .باشی دەجاون و خۆیان ل شیعرەکاندا دەدۆزنوە
 شکسپیر لم سۆنتاندا باسی کات، بوا و مرگ دەکات، 
مانای ئمانش بۆ پیوەندیی خۆشویستییکان، بۆ چمکی 

ان، بواھنان ب خۆشویستی و کات پ ل خندەک: خۆشویستی
کۆکردنوەی ئم . بھای خۆشویستی ل دوای مردن دەگینت

س چمکش، وات کات، بوا ب خۆشویستی و مرگ لسر 
چندین ئاست و ب شوازی جیاواز و فۆرمی ھونرییوە، 

لم چمکانوە . بنمایکی شیکارییان بۆ بروک ڕەخساندووە
بروک ل نو ئم مانا . ک برەو پشوە دەباتئاراستی نمایش
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سنووردارکراواندا، ب تایبتی ل پیوەندییکانی مرۆڤایتیدا، 
مانایکی تر  بدەر ل گومان دەبخشت خۆشویستی و 

  .بھایکی گورەتر و شکۆمندتر و چی پ دەبخشت
ب  شکسپیر لم سۆنتاندا بوایکی لبننھاتووی گورە 

ل شیعردا خۆشویستی، . وزە و ھزی زیندووی شیعر دەبخشت
  .متمان، ئرۆتیک و مرگیش دەدۆزتوە

یش - ل الی شکسپیر و بھمان شوە ل الی بروک
خۆشویستی ھزک ڕۆحممان پ دەکات، بم خۆشویستی 
حاتکی ئبدیی و ب ژیانی ئم و لگڵ ژیانی ئمدا تواو 

ت و کۆتایی پ نایت، بکو خۆشویستی وزەیکی ناب
ئبدیی، ئفسوونک ھرگیز تواو نابت، ڕووناکییک ھرگیز 

لبرئوە ن مرگ و . ناکوژتوە و ھزک ھرگیز تک ناشکت
 ی کسو کر ئنین بۆ س ڕەشان، ھداب وە و نجیابوون ن

  .ل خۆشویستیدا ژیابت
دا پ لسر ئم )خۆشویستی گوناھی من)مایشی بروک ل ن 

تگیشتن و شیکردنوەی دادەگرت و ب ون و ئاماژە و وش و 
  .مۆسیقا، بگومان ب ھزی شکسپیریش دووپاتیان دەکاتوە

 ئم نمایش ساکارە مانایکی قووڵ ب پیوەندییکانی 
ایی مرۆڤ، ب خۆشویستی، ب شکسپیر و ب چمکی پانت

ھونری نواندن ل الی ئم دوو ئکترە . بۆشکان دەبخشت
درینی بروک و لم نمایشدا و ل نو شیعرەکانی شکسپیردا، 
وەک ئاوکی ڕوون، وەک بوونوەرکی تازە لدایکبوو، وەک 
ڕیتواکی ئایینی ل خاکانی سفرەوە و ب ھزکی گورەوە 

  .بنو بینراندا گوزەر دەکن
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  پراوز و سرچاوەکان 
  

١.Brook, Peter. Den tomma spelplatsen, oversattning: Anita 

Dahl och Leif Zern, Grafisk formgivning: Leif Zetterling produktion, 

Stockholm, 1969. S85

بیتر بروک، ترجم : تالیف. الضجر ھو الشیطان، آراء فی المسرح.٢

محمد سیف. وتقدیم د

٣.Brook, Peter, The Shifting Point, 40 years of theatrical 

exploration 1946-1987, first published in The United Kingdom in 

1987 by Methune Drama. S 85.

٣٠ل) ٢(ھمان سرچاوەی ژمارە  .٤

لدایک بووە، ل سای ) پۆۆنیا( ل وارشۆ ١٩١٤ژان کۆت سای .٥

ێ دەکوت ژر کاریگریی بزووتنوەی دا دەچت پاریس، لو١٩٣٨

ل کاتی جنگی جیھانیی دووەمدا دەبت یکک ل . سوریالیستکانوە

- ١٩٤٩ل نوان سانی . سربازە چاالککانی برگریکردن ل شاری وارشۆ

دواتر لWroclaw . دا دەبت پرۆفیسۆری زمانی ڕۆمانی ل زانکۆی ١٩٥٢

 ل زانکۆی وارشۆ دەبت پرۆفیسۆری ئدەبی دا١٩٦٦ - ١٩٥٢نوان سانی 

دوای ئوە پۆۆنیا جدەھت و دەچت ئمریکا، لوێ ل . پۆۆنی

زۆربی زانکۆکانی ویالیت یکگرتووەکانی ئمریکادا کاردەکات، تا سای 

 State University of New York at Stany ب تواوەتی ل زانکۆی ١٩٦٩

Brook تگیر دەبج  گریش لر و ڕەخنرنووسروەھا وەک سھ ،

.کۆم گۆڤاری گرینگدا کاری کردووە
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٤٤ل) ٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٦

٥٤ھمان سرچاوە، ل.٧

بروک بم نمایشی بینرکی نوێ و جیاواز بۆ شانۆ ڕادەکشت .٨

خونی (دا جگ ل لندەن، نمایشی ١٩٧٣-١٩٧٢و ل نوان سانی 

ل زۆربی وتانی جیھاندا نمایش دەکرت، ھروەھا ) نشوکی چلی ھاوی

.ل ژاپۆن بۆ تلفزیۆن تۆمار دەکرت

٩. Innes, Christopher, Avant gard theatre, 1892-1992. 

Routledje- London and New York, 1993. S. 130-131

١٠.Puck یکانی شانۆنامرەکییرە سکارەکت ل ککونی ( یخ

)ھاوینشوکی چلی 

١٣١ ل ٩ھمان سرچاوەی ژمارە .١١

١٣١ھمان سرچاوە ل .١٢

١٣.Blom, Rune, Teater I London, Liberforlag, Malmo. 1982, 

S33

 ڕابری شانۆی توندوتیژی و ١٩٤٨-١٨٩٦ئنتۆنین ئارتۆ .١٤

 شانۆی ڕۆژئاوادا،  ب ل کانقلیدییودا تن و مری گشت زەمنکشکت

ی ئم ھونرمندە شانۆیی، گۆڕانکارییکی گورە دید و بۆچوون تیۆرییکان

 ی شانۆی جیھانیدا ھاتووە و بم و پرۆسای سیستکر تسڕەتی بو بن

ئاشکرا بیروبۆچوونکانی ل دید و بۆچوون و فلسفی ک ڕیژیسۆرە 

.جیھانییکاندا ڕەنگی داوەتوە

بووە،  ل ڕازسزۆڤ ل پۆۆنیا لدایک ١٩٩٩-١٩٢٢گرۆتۆڤسکی .١٥

سرەتا ل شاری کراکۆڤ و دواجاریش ل مۆسکۆ ھونری شانۆی 

دا وەک ڕیژیسۆر ب شانۆنامی ١٩٥٩یکم جار ل سای . خوندووە

دوای ئوە . ی یۆژن یۆنسکۆ ل شاری کراکۆڤ دەردەکوت)کورسییکان(
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ھموو پرۆژەیکی ئو الوە دەبت جگی سرسوڕمانی بینران و 

. لدایک دەبت) ھژار(برەنجامیش شانۆی . شانۆکارانڕەخنگران و 

شانۆی ھژار ل سترکتورکی مرۆڤانی قوووە سردەردەھنت، وەک 

فلسف مرۆڤ سرچاوەیکی گرینگی دونیابینیی ئو شانۆیی و 

زنم لکی گسی پرۆسشش ھاوکستون . جی خکی چبوونتئاو

 بنمایکی فیکری ل الیک، جستی و ئازار و خولیای مرۆڤ وەک

ڕووتوقووتی ھژار، بم دەومند ب ئامرازەکانی دەربین لالیکی 

ستی ڕۆح و جپرۆس ،یو پرۆسکی گرینگی ئیکی تترەوە، دەب .

ب ئینگلیزی ) شانۆی ھژار(دا کتبکی ١٩٦٨گرۆتۆڤسکی ل سای 

 کتبش، کیشوەرکی تر بۆ دونیای بودەکاتوە، ب بوکردنوەی ئو

گرۆتۆڤسکی بۆ بوکردنوەی بیروبۆچوون شانۆییکی، . شانۆ دەدۆزتوە

ل دەیی شستی سدەی ڕابردوودا ب شاکارە ئزموونگرییکانی چندین 

گشتی ب سراپای وتانی ئورووپا و ئمریکادا کردووە و ھر زوو 

. ھرە گرینگی شانۆی ھاوچرخی جیھانیتوژمکی دەبت دیاردەیکی

١٦.Enckell, Johanna, skarvor av Artaud, en essa om fransk teater 

efter Befrielsen, Like, Helsingfors, 2003. S 81.

٦١الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٧

٩٥الپڕە ) ٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٨

النس، سیزەر و کۆریۆ(شکسپیر مژووی ڕۆما ل سکوچکی .١٩

دا دەنووست، بۆ ئم مبستش، ب پی )ئنتۆنیۆس و کلیۆپاترا

) بلۆتارک(سرچاوە و پسپۆڕەکانی بواری شکسپیر، کتب مژووییکانی 

سرچاوەی نووسینی ئم شانۆنام مژووییانی شکسپیر بوون و 

.دا بوکراونتوە١٦٢٣ھرسکیان ل چاپکی سای 
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٢٠. کی ١٩٨٦-١٩١٠ژان ژینیینووس و شاعیرڕۆماننووس، شانۆنام 

 ب شوەیکی ناشرعی لدایک بووە، ئم لدایک ١٩١٠فڕەنسیی، سای 

بوونش کارکی گورەی سلبیی کردووەت سر چارەنووس و پاشڕۆژ و 

ئم نووسرە بشکی زۆری ژیانی ل زیندانکاندا . ڕەوتی ژیانی

و پداویستییکانی نووسین ل الی ژان بسربردووە، ئاستی ھۆشمندی 

ب شوەیکی ڕاستوخۆ برگریی ل . ژینیی ل زیندانکاندا پرەدەسنت

. شۆڕشی گلی جزائیر دژی فڕەنسا و فلستین دژی ئیسرائیل کردووە

کانیشی بریتین لرەکان، : گرینگترین شانۆنامکان، کارەکستربب

.ھتد... ئاھنگی ڕەشپستکان، بانیژە

٢١. ل ،یلسم موەی ئبوونوە و قووبروک بۆ زیاتر ڕوونکردن

بنسیاننا شکسبیر یمکن العثور علی ثانية، بیتر بروک مع دنیس (کتبی 

ب شوەیکی : (دا دەت)٤٩محمد سیف، ل. بابلی، جورج بانو، ترجم د

 ساکار، دیاردەی شکسپیر چیی؟ وەک من بزانم شکسپیر سی و حوت

شانۆنامی نووسیوە، ب ھمووی نزیکی ھزار کارەکترکی تدان، 

ئمش مانای وای شکسپیر خۆیشی، ک ئم ل چند زانیارییکیان زۆر 

کم زیاتری لبارەوە نازانین، ل شانۆنامکانیدا سرکوتنکی ڕاستقین و 

 بدەست جیاواز و دانسقی ل ھموو مژووی ئدەب و ھروەھا مژووشدا

ئو لوەدا سرکوتوو بووە، ک جار ل دوای جار و ل ھزارەھا . ھناوە

بۆچوون  و  توانینی جیاواز و بزۆز و گۆڕدراوەوە ھبکشت و 

کوات ھر زۆر ڕوون و ئاشکرای، ک . کارەکترەکانی دروست بکات

شکسپیر بخین ھر قاب و ڕاڤکردنکی دیاریکراو و نگۆڕەوە، 

ھرچندە ئو ڕاڤکردن ھر مودایکیشی ھبت، غدرمان ل شکسپیر 

.کردووە
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٢٢.USی بروککناوبانگب مایشە - ن) تو ویالی مئ

ل بشکانی داھاتووی ئم . دژی شڕی ڤتنام) یکگرتووەکانی ئمریکا

.کتبدا، ب تایبتی دەگڕینوە سر ئم نمایش و باسی دەکین

٦٤الپڕە (١٣) سرچاوەی ژمارەھمان.٢٣

 و بر ل پشکشکردنی شانۆنامی ١٩٧٧بروک ھر سای .٢٤

ی نووسری فڕەنسی )ئۆبۆی پادشا(شانۆنامی ) ئنتۆنیۆس و کلیۆپاترا(

ل لندەن و لسر شانۆی پادشایتیی شکسپیر پشکش ) ئلفرد گاری(

.دەکات

 ٦٥الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٥

٢٦. ل و ب م باسر ئوە سینڕدا دەگبم کتکانی تری ئشب

.وردی لی دەدوین

فلسفی ئم دواییی بروک لکۆینوەی دۆخ جیاوازەکانی .٢٧

ری شانۆیکی تری شانۆ . ھونڵ گروپگل ستبم مبۆ ئ

ی سای دوو ھزار پشکش )ھاملت(نونتوەییکیدا ھمان نمایشی 

یکک ل ھۆکارە . م ئمجارەیان ب زمانی فڕەنسیدەکنوە، ب

سرەکییکانی دووبارەکردنوەی ئم پرۆژەی ل الی بروک، دەگڕتوە بۆ 

دیاریکردنی حات جیاوازەکانی ڕیتم، بکارھنانی دەنگ، فۆنتیک، 

 کان، بو ڕست ینی وشدەرب ،ناسندامی ھتیی ئامادەکردنی کۆئچۆنی

 زمانکی تر، تا گۆڕین و چۆنیتیی ماناکان ل زمانکوە بۆ تایبتی ب

بۆ یکم جار ئم نمایش فڕەنسییی ھاملت ل . زمانکی تر بدۆزتوە

 نمایش Aix- en- Provenceدا ل فستیڤای شانۆیی ٢٠٠٢ھاوینی سای 

.کراوە

٢٨.Qui est la و مانای ڕەنسییکی فیوش )یول ک (

پرۆژەکش . ە- ئمش یکم دی شانۆنامی ھاملتدەگینت،
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ل ھردوو . دا٢٠٠٠سرلنوێ بردەوامییک بۆ پرۆژەی ھاملت ل سای 

کارەکدا، ھاملت بنما و زەمینی بدواداچوون و پشکنین، بم ب دوو 

.ئاراستی فیکری و ئستاتیکیی جیاوازدا

٢٩.Coveney, Mcikael, Cant make a Hamlet without 

breakingheads, the observer Review , Sunday, 14 January 1996.

)٢٩(ھمان سرچاوەی ژمارە .٣٠

٨٤-٨٣الپڕە ) ١(ھمان سرچاوی ژمارە .٣١

)٢٩(ھمان سرچاوەی ژمارە .٣٢

٣٣.Bener, Theresa, Man maste vaga bryta upp grunden man star 

pa, Svenska Dagbladet, 3 april, 2001

)٢٩(مان سرچاوەی ژمارە ھ.٣٤

ڕۆژنامنووس و ڕەخنگرە فڕەنسییکان ڕەخنیان ل بروک .٣٥

گرتووە و ل ھمان کاتدا بزاریی خۆیان دەربیوە، ک ھیچ ئکترکی 

ئوان مبستیان ئوە بووە، . فڕەنسی لو پرۆژەیدا بشدارییان نکردووە

لبرئوە دەبوو . اوەک پرۆژەک ب پارەی فڕەنسا و ل فڕەنسا کر

شداربوونایڕەنسیش بری فکتئ.

)٣٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٣٦

٣٧.Brook, Peter, Vergessen Sie Shakespeare, Wiener 

Festwochen 2001, William Shakespere, The tragedy of Hamlet-S6

٣٨.Kathrein , Karin, Rache in England Und Sudafrika, kurier, 

program and Hohepunkte der Wiener Festwochen, 13 maj 2001.

یکک ل تابلۆ ھرە بناوبانگکانی ھونرمندی ئیتای ) ئادەم(.٣٩

و لم تابلۆیدا ونی خواوەندی کشاوە، خواش ) مایکل ئنجیلۆ(

ە و منداکی فریشتئاسای تازە لدایک بوو )باوک(ھماگلی 
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بلۆیدا نک تنھا پاپشتیی خۆی بۆ ئو برزدەکاتوە، خواوەند لم تا

مندا، وەک بوونوەرکی بگوناه و زیندوو دووپاتدەکاتوە، بکو ھموو 

خواوەند لم تابلۆیدا دەستی ڕاستی بۆ . قورسایی جیھانی پ دەبخشت

برزکردووەتوە، ئادەمیش ب شوەیکی قشنگ ڕووبڕووی ) ئادەم(

 دەوری خواوەند کۆبوونتوە، ھروەک مندان بووەتوە، فریشتکانیش ل

 ش و پمووشیان دەموچاو و سیمایان گکی میھرەبان، ھدەوری باوک ل

ویستییست و سۆزی خۆشندە و ھخ ل.

٧الپڕە  ) ٣٧(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٠

)٣٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤١

٤٢.Samtal med Peter Brook, Laurent Feneyron, 1998. 

Oversattning av Eva Sjostrand

٧الپڕە ) ٣٧(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٣

)٣٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٤

 ١٢١الپڕە )   ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٥

٤٦. ب مایشی شانۆییدا، بک نی نانی زمانی جیاواز لکارھب

 ش لکی ھاوبوەک زمان و شانۆییرەکانی ئکتئ وەی ھیچ کام لئ

ە لگڵ گروپ- ن، بیرۆکیکی گشتگری ھونری بروکیکتری بگ

بیرۆککش ل الی ئم ھونرمندە چمککی فلسفی، . نونتوەییکی

شانۆیی، زمانوانی، کولتووری و ئستاتیکیی گرینگی ھی و لکاتی 

نواندندا، ئاوتی تکای داڕشتی نمایش و ھست و سۆزی ئکترەکانی 

نانی ئو زمان جیاوازان و بو شوەیش بۆ بروک دەبت بکارھ. دەبت

پردکی گرینگی لکحایبوونکی ھمالین لگڵ بینران و ئکترەکان 

خۆشیاندا، ھروەھا خوقاندنی زمانکی فرە کولتووریی جیاوازیش لسر 

دواتر ئم دیدە بووە تکنیککی شانۆیی بربو و زۆر ڕیژیسۆر و . شانۆ
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تدا الساییان ھونورووپای ڕۆژئاوا و ڕۆژھای ئکت ندی تر لرم

.کردووەتوە و ب ھمان شوە زمانی جۆراوجۆریان بکارھناوە

دا نیی، بکو وەک پشکنین )پاریس(ئم دیمن ل نمایشکی .٤٧

 ت لردەوام ھاملکی بمسا(و کارکردنکی تری ) نقۆناغ تدەن پ

رەوپنان و بکانداھنییوەی نھوە چوون و دۆزینش . شنم دیمئ

یردەوامب ڕانو گکی ئرەنجامب.

ئازاد . د: شانۆیی ھاملت، وەرگانی ل ئینگلیزییوە.٤٨

، دەزگای ئاراس، سای ١٩حمشریف، زنجیرەی شانۆی بیانی ژمارە 

٢٠٠٨ 
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  بشی چوارەم
  
  

   شستکان و شانۆیکی ئزموونگئنتۆنین ئارتۆ، قۆناغی

          
  

  

  مۆدلی سپنۆگرافیای نمایش

  ١٩٦٤ساد / مارا 
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، ل کاتکدا ب دابروک ل شستکانی سدەی ڕابردوو
گشت ب زۆربی وتانی ئورووپای ) لیری پادشا(شانۆنامی 

ب ڕۆژئاوا، ڕۆژھت و وت یکگرتووەکانی ئمریکادا دەکات، 
یتی جاران و پۆۆنیا، دەکوت ژر یی سۆڤیتایبتیش ل یکت

 کاش لیرل ئم.  ی توژم ئزموونگرییکانوەیکاریگر
نزیک دەبتوە و ) ژۆلیان بک(گروپی شانۆی سربستی 

کارەکانی ئم گروپ، ب تایبتی لسر شقام و باخچ گشتی و 
ھر لم دەروازەیوە . کن دەیگورەکانی ئمریکادا تووشی ڕامان

 ک پنا نابن بر دەق و لرەشوە ،لو ئزموونان دەکۆتوە
دەخونتوە و ب وردی ل ) شانۆی توندوتیژی(کتبکی ئارتۆ 

داستانکی پ ل . دید و بۆچوون تیۆرییکانی دەکۆتوە
خورپ، سرسامی و تیشک ناتبا و توندوتیژەکی ئنتۆنین 
ئارتۆ، جیھانی شیعری و بکارھنانی جست، وزەی ئکتر و 

 ئمان ھموو، یک، ک دەستی ڕیژیسۆر بایدید و شانۆ
  >١<.بروک  و ڕامانیجدەبن جگی سرن

 کۆم پرۆژەی ،شلکۆینوە برەنجامی ئو گڕان و 
ی پیتر )  ساد-مارا: (نموونل کوتوە، بۆ  ینگیشانۆیی گر



    

١١٧

 ، ک دەربارەی) و وت یکگرتووەکانی ئمریکامئ( یس،ڤا
ی ئلفرد )ۆی پادشابئۆ(ی سینیکا، )ئۆدیب(،  بووجنگی ڤتنام

ئم پرۆژان دادەنرن ب قۆناغکی  .گاری و کۆم پرۆژەی تر
بروک و  گرینگی ئزموونگری ل مژووی بزووتنوە شانۆییکی

 ئم قۆناغی بروک ەھاھرونۆی ھاوچرخی جیھانیدا، اش
 ڕاستوخۆی بسر توژمی شانۆی ئزموونگری ییکیکاریگر

  .شستکانی سدەی ڕابردووشوە ھبووە
  

  ئاوڕدانوەیکی مژوویی
  کردووەب پرۆژە ئزموونگرییکانی بروک زۆر درەنگ دەستی

 ئم . ل شانۆ تقلیدییکاندا کاری کردووە زۆرو بۆ ماوەیکی
 -١٩١٠ >٢<)یژان ئانو(دە ل ڕوانگی شانۆنامکانی ھونرمن

 ب تایبتی ل ١٩٦٣ – ١٨٩١ >٣<)ژان کۆکتۆ( و ١٩٨٧
پنجاکانی سدەی ڕابردوودا، فۆرمکی ونیی و شانۆیکی 

ئم دیدە شانۆییی بروک ڕاستوخۆ لگڵ . شیعری دادەھنت
 دا١٩٩٤ – ١٩١٠)  ژان لوی بارۆ(دید و شانۆ سراپاگیرییکی 

     >٤<.ل فرەنسا یکدەگرتوە
ب ) سالومی(بروک ھر لم قۆناغدا بوران ئۆپرای 

شوازکی جیاواز و دوور ل ڕسا تقلیدییکانی سانی 
دەی ڕابردووەوە، لنجاکانی سرپشانۆی  س Coven Garden 

Opera Houseش دەشککات  پ .م ڕووداوە زیاتر پاڵ بئ 
وە دەنت، ،تبروککان بچرییزموونگبا و ئرەو دیدە ناتب ک 

لبر ئوە، وەکو کاردانوەیکی ئاسایی و بۆ تاقیکردنوەی 
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دەکات نووسرە گنجکانی ئو  ئزموون شانۆییکی، ڕوو
  >٦<.نسی ولیامز و ت>٥<سردەم، لوانش ئارسر میللر

 فۆرم و بروک لم سردەمدا، ل زەمینی گڕان ب دوای
 وەی بستنڕامانی کاری شانۆ و ب وازەکانی شانۆدا، لش

نیاوە، ھست ب تنگژە و قیرانکی شانۆیی و ل وڕووداوەکانی د
 و کۆمیتی دەکات، ھست ب ڕۆی شانۆ، یھمان کاتدا ئاکار

 لسفی و ڕامیاری و ملسف مان کاتدا پرسھ ل
وەیان بستنکان و بوە و دەروونییری شانۆوە دەکاتھون 

وانوە، لتپرسیار دەب ڕووی کۆمی : ڕووبمئ
 یان ،ھونرمندانی شانۆ ل کودا وەستاوین؟ ل نوان واقیع

مودا فراوانکانی ئندشدا، ڕوات ساکارەکانی ژیان، یاخود 
 یان بۆچوون ڕاست و ،تیشک نھنییکانی، ئبستراکت

   یاخود گڕانوە بۆ ڕیتواکان؟،ژووکۆنکرتییکان، م
بروک وەمی بشک لم پرسیاران ل کتبکی ئنتۆنین 

 ک بۆ یکمجار ل سای ،دا دەدۆزتوە)شانۆ و ھاوشانۆ(ئارتۆ 
  >٧<.دا ب ئینگلیزی بوکراوەتوە١٩٥٨

ی فڕەنسی یبروک زیاتر ل شانۆی ئزموونگر  دوای ئوە
ش ل ڕگی شانۆ - لوی بارۆنزیک دەبتوە، ژان

  .سراپاگیرییکیوە زەمینیکی لباری بۆ دەڕەخسنت
بروک دەکات و ل  دا بانگھشتی١٩٦ ژان لوی بارۆ ل سای 

 ژان لوی بارۆ، .ی بۆ دەکاتوە)گالن(پاریس دەرگای شانۆی 
وەکو ھونرمندکی بادەستی ئو کات، شانۆی نو، کابوکی 

ندتی ژاپۆنی و ھالنی ڕۆژھکانی شانۆی گما میللییبن ک ل
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کردبووە بنما و کرەستیکی دەومند و سرچاوەیکی 
  >٨<.بسوود بۆ شانۆی گالن

 کاندا ڕوودەکاتسترەتای شس وە بروک لدوای ئ 
و شانۆنامکانی پشکش ) ژان ژینیی(نووسری فڕەنسی 

ۆی فڕەنسی و دیدکی چی  زیاتر ل ئارتۆ و شان بمشدەکات،
بروک،  ھروەھا ھر لم قۆناغدا. ئزموونگری نزیک دەبتوە

وەک لموبر ئاماژەمان بۆ کردووە، توژم نوخوازەکانی شانۆی 
و شانۆی ) ژۆلیان بک(دەکات، لوانش   تانئمریکی کاری

. The Performance Groupو گروپکی ) ڕیچارد ششنر(زیندوو 
بروک برەو ڕەوتکی  ان ب تواوەتیی توژم ئمریکیئم

  >٩<.جیاوازی ئزموونکاری دەبن
  کردنوەی تاقیگ؛بروک لو ساندا  ھموو ئزموونکانی

ندەکتمنتۆنین ئارتۆیتایبشانۆی توندوتیژ و ئ بارەت بس  ،
 سرەتا و ندەب)  ساد–مارا ( نمایشکردنی شانۆیی ھروەھا
یکی گردەسپ ی و پیرۆز لکی ڕیتواوەی شانۆینگ بۆ دۆزین

  >١٠<.پانتایی بۆشکاندا
  

  ئزموونکی توندوتیژ
ی چارلس مارۆتیز یبروک ب ھاوکار دا١٩٦٤ل سرەتای سای 

 The Aldwych "ئلدویچ "لگڵ کۆم ئکتری گنج ل شانۆی

Theatreری، بۆ پراکتیزەزموونگکی ئندەن گروپل کردنی  ل
. میتۆدەکانی ئارتۆ، ب ناوی شانۆی توندوتیژەوە دادەمزرنن

مبست ل دامزراندنی ئو گروپ ئزموونگریی زیاتر البورکی 
شانۆیی دەبت، نک پشکشکردنی نمایشی شانۆیی، تا بتوانن 
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ل ڕگی ھونری ڕاگوزاری و مشقی ناتبای فیزیکییوە 
ن لرەکان ڕزگار بککتکان ئتیییدەروونی و کۆم ستربب 

. و دۆزینوەی ڕگیکی تر و جیاواز بۆ پیوەندیکردن ب یکوە
 ،ئم جگ ل ھودان بۆ وەمدانوەی ھندک لو پرسیارانش

 ،چمکی شانۆی توندوتیژ. وروژاندبوونی) ئارتۆ(ک لوەوبر 
ئارتۆ ۆنین ئنت بوون؛ونیکی ب ڕتووش و داماراوی مرۆڤ

 وەک  لسر ئاستکی قووی ئم ھونرە،دەیویست شانۆ،
  .پویستییکی ڕۆحی بۆ مرۆڤ بگڕنتوە

 یان ئو ،بروک دەیویست لم ڕگیوە ئو تزە، ئو دیدە
 چی گر وشمان ل شانۆدا البرد( بکاتوە شانۆی تاقی

لبرئوەی چمککانی کۆمۆنیکاسیۆن !)  ڕوودەدات؟
 ب وشوە، ب نب شوەیکی ڕاستوخۆ پابند) ەندیکردنپیو(

دواجار . تایبتیش ل گروپکی وەک شانۆی شاھانی شکسپیردا
دا برەنجامی ئو پرۆژە ١٩٦٤ل مانگی مارسی سای 

  و بروک بAldwych ئزموونگریی توندوتیژەی گروپی 
کی زۆر کورت و چوەیر شانۆی ،شسل The London Amateur 

Dramatic Associationششکت   پو . دەکرشکردنی ئشکبۆ پ
تابلۆ کورتان، کانی ئارتۆ و ژان ژینییکستتوندوتیژترین ت 

نگترین دەنگوباسی یئم جگ ل کۆالژک ل گر. ھدەبژرن
وکاتکانی ئی . ڕۆژنامکانی سای ڕۆژنامگڕ بروک خۆی ل

 ب بخاکسپاردنی ترمی وە کۆم بابت سبارەت١٩٦٣
  . سرۆک کۆماری ئمریکا ئامادە دەکات،)کندی(

 ل ھواڵ و ڕیپۆرتاژی ڕۆژنامکانوە سبارەت ب "بروک" 
کوشتنی کندی، جۆرە پیامنرک ل نوان جیھاندا، جۆرە 
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 وشتنی ک ھواکان، ل ک،پاوانکی مۆدرن دەدۆزتوە
سۆزانییانی ک لگڵ کندی، دادگاییکردنی ئو 

سیاستمدارەکانی جنگدا پیوەندییان ھبووە و بستنوەیان 
 >١١<.ب بارودۆخ شاراوەکانی کۆمگوە برجست دەکات
 و براییئاھنگی کردنوەی ئو البورە ب یکک ل تقال

  .دەکرتوە) توژمی خون(ئزموونگرییکانی ئارتۆ 
بۆ شانۆ توندوتیژەکی خۆی  م تکستیئارتۆ ئل بنڕەتدا  

ب بدەنگی و ) توژمی خون(سرەتا شانۆنامی . نووسیوە
 ئو ئزموون کورتی .کراوە دواتریش ب دەنگوە پشکش

 ل ماوەیکی .ئارتۆ تیشککی خرای بۆ سر ژیانی مرۆڤایتی
کورتدا ددارک، جنگاوەرک، قشیک و سۆزانییک 

 ئم کارەکتران ل چرکساتکی دژواردا نفرەت ل دەردەکون،
 ھموو نمایشک تنھا .خۆیان دەکن و کتوپ ل چاو ون دەبن

  .س خولک دەخاینت
 : سبارەت بو پرۆگرام کورت ئزموونگریی دەت"بروک" 
 ''توژمی خون''پرۆژەک ب شانۆنام س خولکییکی ئارتۆ (

 ،مایشکمان ب شوەیک برجست کردبووکرد، ن پ دەستی
دیالۆگکانمان ب تواوەتی کردبوو ب . ک ل ئارتۆ ئارتۆتر بوو

  >١٢<).ھاوار
 ئم جگ ل ھبژاردن و نمایشکردنی ھندک دیمنی 

وو ھت، ئوازی ماریۆنش ت بکورتی ھامل مکی ال بقت 
کردن و خوندنوەیکی بۆ برجست ئزموونگرییکانی بروک

  .  دادەنرتجیاوازتری برھمکانی شکسپیر



    

١٢٢

 ھر لم پرۆژە توندوتیژە ئزموونگرییدا، ژان ژینییش 
 ،نگ و ڕای توندوتیژەکانی شانۆکییدەبت وستگیکی گر

ئو شانۆ توندوتیژەی . سرچاوەیکی ب پز و دەومند بووە
ە ھونرییکیدا بانگشی بۆ دەکرد، ئارتۆ ل مانفست و ل دید

بووە زەمینیکی دەومند و پرۆسیکی وولالی ژان ژینیی ب
 سترجی بکی ڕیتواوازش کانیدا، بشانۆنام کردەیی و ل

بۆ ئم مبست ) پردەکان(بروک شانۆنامی  .بوونووب
 ک لوەوبر ب ھیچ شوەیک ل ئینگلیستان ،ھدەبژرت

کرابووپش نی .شکردەکان( شانۆنامکی ) پنند دیمچ ل
کورت و چکراوەدا دەروازەیکی ونیی، چاوگکی ب بھا و 
. دیدکی ھمالین و گشتگر بۆ مشق ڕاگوزارییکان دەکاتوە

پیتر بروک بم شوەیی الی خوارەوە باسی سرچاوەکانی 
دەستپکی گڕان : (اتپرۆژە ئزموونگریی توندوتیژەکیان دەک

، کنو پشکنینکانمان ل دوو توانینی جیاوازەوە دەست پدە
 . گاری ھزکی ورانکری مزن.ئلفرد گاری و ئنتۆنین ئارتۆ

برەو ) کۆتایی بازنک(ئدەبی فڕەنسی ل ھماگراییوە 
 تکستکانیشی ل  برد،)ششپاوو(زەمنی تکعیبی 

وە وەرگیراوە و بۆ بھانی )ۆی پادشابئۆ(شاکارەکیوە 
 ک زیاتر نمایشی یکم ئارتۆم ب.  بکاردەھنرتڕاگوزاری

ە، "توژمی خون" دانسقکی خۆی  ناوازەودەگرتوە، بش
ی یدواتر ئم توژم توندوتیژەمان ھبژارد، ب گڕانوە و یارمت

وسرابوون،  ک ب تایبتی بۆ ئم مبست نو،ھندک تکست
ی کۆم مشقی ھبژاردە، وەک تقالیک یھروەھا ب یارمت

ی نوان شانۆ یبۆ کردنوەی دەرگای گفتوگۆ سبارەت ب پیوەند



    

١٢٣

بھرحاڵ ھموو ئو شتان ک ئم . و فیلم، شانۆ و دەنگ
 بریتی بوون ل ھزی ڕاستوخۆ و ، بووینیانخریکی لکۆینوە

 ل پرۆژەیکی دا ۆحوە ھومانبم ڕ. چی دەربین
  >١٣<.)ئزموونگریی ڕەھادا ل ھاملت نزیک ببینوە

 بروک، وەک خۆی دواتر ئاماژەی پ  ئو پرۆژە و تاقیگی بۆ
بووە و زیاتر مشقی ) تقیک ل تاریکیدا(داوە، جۆرە 

 ئکترەکانی شانۆی شاھانی .تکنیککی نوی شانۆیی بووە
 ک ب پچوانی دابونریت باوەکی ئو ،وەدا شکسپیری ھان

وە کار بکن و وزە و تواناکانیان ب ئاراستیکی تر ینگشانۆ گر
ی یبروک پداگر. بنن بکنوە و بکاری و ل دیدکی ترەوە تاقی

 ک ئو مشقانی ب ھنگاوکی پویست ،توەووەلوە کرد
کی گوزارشتئامزی زانیوە بۆ دۆزینوەی جۆرە شواز و تکنیک

ک و گروپکی ئم برەنجام توندوتیژە جیاوازە بۆ وبر. شانۆیی
کۆم ڕیژیسۆر، ئکتر، بڕوەبری شانۆکان، بڕوەبری 
برھمھنان، کارمندانی شانۆ و تنانت تکنیکارانی شانۆکانی 

م پرۆژەی ب ھیچ شوەیک نابت ئ. لندەن پشکش دەکن
، بکو ب پچوانوە نجی ئو بینرە شانۆکارانجگی سر

ھندکیان دژیشی دەوەستنوە، بم وەکو بروک ئاماژەی بۆ 
کانی ئوان، بر ل ھموو شتک  پشکنیندەکات، گڕان و

 ک زیاتر تایبت بووە ،زەمین و جیھانبینییکی تری لخۆگرتووە
  .ب مشق و چاالکییکانی خۆیان

روپ، شانۆی توندوتیژییان بر ل ھموو بروک و ئو گ
کسک، وەکو ڕاڤکردنکی ھونری و فلسفی بۆ خۆیان 

ئارتۆ بۆ . توەووە کردیانبکارھناوە و ڕووبڕووی خۆیان



    

١٢٤

 یھیچ مبستکی سادی) توندوتیژی(بکارھنانی وشی 
 بکو تقالکی ھاوارک بووە بسر شانۆیکی >١٤<،نبووە

روایبت بۆ ژیان وادا، پبووبزەیی نکی بستھیچ ھ ک  .
ئارتۆ بنمای تیۆرەکانی ل شانۆی ڕۆژھت، ( :بروک دەت

یدیای جژیانی سرەتایی مکسیکییکان و ئفسانکانی ترا
وە، بکیدا دۆزیوەتگردامانموو ئش ھپ شانۆی ؛م ل ل 

 پانتایی بۆ سی بنماکانی ئوبشانۆی ئلیزا. دایئلیزابس
 ک دەتوانت ب سربستی ل نوان ،ھونرمند دەڕەخسنت

  >١٥<).جیھان دەرەکی و ناوەکییکاندا بجوتوە
وە تا ن ئو پرۆژان دەروازەیک بۆ بروک و ئکترەکانی دەک

 ل نگاوی پن، ھنگاوی تر و جیاواز بنن و ھبکشوە ھول
ل ھمان کاتدا . چ و دژوارەکانمترسی، ئزموون ناتبا و 

 ؛ ک بروک و تیپ شانۆیی توندوتیژەکی،ئم ئوە ناگینت
بدەربووبن ل کاریگری، گڕانوەیکی ڕاستوخۆ و 
سوودوەرگرتن ل مانفست و دید و بۆچوونکانی ئارتۆ، بکو 
ئارتۆ دەستپکی ئو ئزموون بووە و ل ئارتۆوە گشتکیان 

 ، بۆی ل برەنجامی ئو تاقیگیدا.کردووە پدەست 
 ک ئارتۆ خۆی، ،پشکش دەکن) توژمی خون(شانۆنامی 

  >١٦<.وەک ھوکی ئزموونگری نووسیبووی
  



    

١٢٥

  
   ساد–مارا 

  نگی گۆڕانکارییکانیخاکی گر
  

  
  ەوە-ساد ل ئرشیفی تایبتی خاتوو گونیال ڤایس_ دیمنک ل مارا 

پرۆژە ئزموونگرییکانی، وەکو برەنجامکی بروک دوای 
)یتاقیگکئارتۆیی  ( یسا ی ١٩٦٤لدا شانۆنام)ی )ساد/مارا

 لسر شانۆی ئالدویک >١٧<)ر ڤایستپ( ئمانی نووسری
Aldwychندەن نمایش دەکاتل ل .  

نگ ی دەبت ناوەندکی گر" ساد–مارا " شانۆنام و نمایشی 
ئو پرۆس ئزموونگرییی پیتر بروک و ئاستکی برزی 

کی گرینگی .کردبوو دەستی پبووە خا مایشم نئ 
 .گۆڕانکارییکان ل ڕەوت و کار و پۆس شانۆییکی بروکدا



    

١٢٦

 ک لکوەی یبۆ زیندووکردن کور ڤایس ھی پیتکشانۆنام
دا، ١٨٠٨ ک ل سای ،)چارنتن(شانۆنامکانی نخۆشخانی 

 نمایشکراوە و باسی چیرۆکی کوشتنی شکانوەن نخۆلالی
، ئمش بۆ بروک دەبت مارا، لالین شارلۆت کۆردییوە دەکات

رییزموونگرەتا ئو سکی گرینگ و ئیلسم.  
ککانی تری شانۆنامموو ڕۆن ، کۆردی، مارا و ھالیل 

ی بروک خۆ> ١٨<.نخۆشکانی ئو نخۆشخانیوە بینراوە
بۆ ئوەی شانۆ ل ژیان بچت  (:سبارەت ب شانۆنامک دەت

 ردەوام لوەکان بنجو ویستت، پوە نزیک بژیان و ل
ل نوان بۆچوونکی کۆمیتی و : پشوە بۆ دواوە بت

 و گرا، یان ب مانایکی تر ل نوان ئوەی خودگراداخود
وەی گشتییڵ ئگل توەی . تایبرەدا گرئئاماژەی بۆ یل نگ

یردەوامب و جووت، ئبکرکداچوون و، لوەی پکردنقوو  
نگ تووشی سرسوڕمانی ی ئم سیما گر دیارەکان،ییجیاواز
م خوندەوە، ) ساد–مارا ( ک بۆ یکم جار شانۆنامی ،کردم

کی زۆر چاکیشانۆنام مستم کرد ئ١٩<).ھ<            
تر ڤایس لسر گفتوگۆیکی فلسفی ل ی پ  شانۆنامک

 ک کۆمگ ل ،مارا بوای بوەی.  ڕۆنراوەدا"مارا و ساد"نوان 
ڕگی شۆڕشکی توندوتیژی ب زەبروزەنگوە دەگۆڕدرت، بم 

 ت،ساد لو بوایدای گۆڕانکارییکان تنھا لو ڕگیوە بدی د
 نت) تاک، خود(کزە فتوانا و ھسنوورەکانی ازییب 

الی مرۆڤی تاک باسی  ئو قووییی ساد ل. بکاربھنت
 ک ل ھموو جۆرە ،دەکات، دەتوانت ونی وا بخوقنت

  >٢٠<. دوورەتوندوتیژییکوە



    

١٢٧

بروکیش مسل ئزموونگرییکان، شانۆیکی فیزیکی و   بۆ
نی ئم نگکایبیرکردنوە جیاوازەکان دەبن بنما برایی گر

سر گران. پرۆسبش،یلنگاوەکرەتای  ی ھس بروک ل
) گرۆتۆڤسکی (لۆنیی شانۆکار و ڕیژیسۆری پۆیپرۆژەکدا میواندار

دەکات تا ل ھندک مشقی فیزیکی و گۆڕینوەی دید و 
 گرۆتۆڤسکی بۆ ئو مبست . ھاریکارییان بکاتبیروڕاکانیان

فتندەن و بۆ ماوەی دوو ھل تشدارانی دەچر و بکتئ 
بروک دواتر . شانۆییک دەخات ژر مشقکی گرانی جستییوە

 ک گران ب وش باسی مشق و دیدە ،ئاماژە بوە دەکات
فیزیکییکی ئو دوو ھفتیی گرۆتۆڤسکی لگڵ گروپکیدا 

یکم لبرئوەی نایوت ئو نھنییان بدرکنت، (بکات 
 نی خودی ئو مشق جستییان گران بخردووەم لبرئوە

  >٢١<).قابی نووسین و گانوەوە
 ، ڕەخنگرەکان و لکۆرەوانی شانۆ دواتر ئاماژە بوە دەکن

 ساد زیاتر چمکی شانۆی –ک شواز و فۆرمی نمایشی مارا 
 ئوە جگ ل . نک ئارتۆ و شانۆی توندوتیژ،برخت لخۆدەگرت

– ١٨٦٧کرای تکنیکی شانۆی پیراندیلۆ ی ئاشیکاریگر
: بروک ل وەمی ئم ڕەخن و بۆچووناندا دەت. >٢٢<١٩٣٦

) وەیم شندەن بگرەکانی لڕەخن ک لکرشییر ھکردە س 
کمایشخت، : نماکانی شانۆی برباشترین بن ل کیکت

 ئو ڕەخنگرە مبستی. شانۆی ئبسورد و شانۆی توندوتیژی
بوو بم بۆچوونی ل نرخی نمایشک و شانۆنامک کم 
بکاتوە، بم من ئو ڕەخنی ب پیاھدانکی برز 

  >٢٣<).دەبینم



    

١٢٨

 ک ،توەووەتر ڤایس خۆی دووپاتی ئوەی کرد پ
ویستوویتی ھزی دژ و جیاوازی برخت و ئارتۆ ل شانۆنامکیدا 

جیاواز : یکی تری شانۆییکۆبکاتوە، تا بم پکداچوون زەمین
و ل ھمان کاتدا لکچوو، ل ھردوو بنما شانۆییکانی برشت و 

بروک بۆچوونکی جیاوازتری ھی و لم   بم بخوقنت،ئارتۆدا
ە و ن ئارتۆ "برشت ''ی ساد ن ب تواو–مارا ( :ڕووەوە دەت

ی و ''سیئیلیزاب''و ن شکسپیریش، بکو ل الیکوە 
لالیکی تریشوە ل زۆر ڕووەوە سر بم سردەمی 

ستامانەی >٢٤<).ئجیاواز و شۆڕشگ و شانۆنامگومان ئب  
 ڤایس لگڵ دید و ئایدۆلۆژیا جیاواز و ئزموونگرییکی ترپ

دا گلک "ساد–مارا"بروک ل شانۆنامی  بروک دەگونجت،
کتیزەکردنی نگ ل ڕووی پرایھنگاو و داڕشتی گر

 بیروبۆچوونکانی ئنتۆنین ئارتۆ و شانۆی توندوتیژییوە
  >٢٥<.دەنت

 ک چۆن خۆی ل یکم ،بروک باسی ئوەی کردووە  ھروەھا
دا ل ناوەوەی خۆیدا ھستی ب جۆرە " ساد–مارا "پرۆڤکانی 

توندوتیژییک کردووە، لوەوبر ب ھیچ شوەیک ھستی وای 
کردووە وا ل  ل ، ئم ھستش وایلال دروست نبووە

ئکترەکانی بکات ھست ب توندوتیژی بکن و شتک، ھستک 
  وەیم شوە، بناوەوەی خۆیاندا بدۆزن وە لمبارەیل

ی خۆیان ی ک ھست ب توندوتیژ،بینرانیش ناچار بکن
  >٢٦<.بکن
  



    

١٢٩

  
  ساد  کارەکتری لبوککان_ دیمنک ل مارا 

  ەوە-فی تایبتی خاتوو گونیال ڤایسل ئرشی



    

١٣٠

  
  ئاوڕدانوەیکی مژوویی

 لالین نخۆشکانی >٢٨<)مارا(چوسانوە و کوشتنی ''
مارکیز دی ( ک لژر چاودری ،)چارنتن(نخۆشخانی 

ک، درژترین ناونیشانی شانۆنامی'' کراوە  نمایش>٢٩<)ساد
ک ب و ناونیشانژیی ئر دربناسراوە و " ساد–ارا م" دواتر ل 

  >٣٠<.ناودەبرت
ر ڤایس بۆ نووسینی ئم شانۆگریی پشتی ب کۆم ت پ

 کۆم روەھا ئاوڕی لستووە، ھژوویی بتی مقیقڕووداو و ح
،نامگنت،بژوویی و  دۆکیومی مرەستڕاپۆرت و ک 

کی  بم لگڵ ھموو ئمانشدا شانۆنام،باوەڕپکراو داوەتوە
شانۆی . ب کارکی مژوویی، یاخود تۆماری ل قم نادرت

نگ و توژمکی شانۆی ڕامیاری، یتۆماریش، وەکو چمککی گر
 لسر دەستی پتر ١٩٦٦ – ١٨٩٣دوای ئرڤین بسکاتۆر 

 پتر .ڤایسدا کۆم چمک و سیمای تایبت لخۆدەگرت
ت توندوتیژ و ڤایس گرەکی نبووە تنھا ڕووداو و بسرھا

ڕاستقینکانی مژوو تۆمار بکات و ب شوازکی شانۆیی 
 یکی تایبتدراما نمایشیان بکات، بکو ل ڕاستیدا ویستوویتی

 ک ل دوای ئو ڕاستییانوە دید و نخشیک بۆ ،بخوقنت
بیری مرۆڤایتی بکشت و دەستنیشانی چۆنیتیی کارکردنیشی 

 لسم متوندڕەوەکانی بکات، ب توندوتیژەکان و بۆچوون
 ب برھم نشۆڕشی میللتان و گفتوگۆ ڕامیارییکان نامۆ نبوو

  .ئدەبییکانی لوەوبری پتر ڤایس



    

١٣١

باس و پتر ڤایس ل سرەتای ژیانی نووسینیدا، زۆرجار  (
 ک ل دەوری توەرەکانی ،ئو مسالنی کردووەسری چارە

 ک ھر ل ،نگی ئمش خاکی گر.نتوەتوندوتیژیدا سوڕاو
، لودا  بستووەتوە سادەوە– مارا ی بسرەتاوە نووسری

مسل توندڕەوەکان، سبارەت ب سروشت و مرجکانی مرۆڤ 
ب  و مسل ڕامیارییکانوە، مانایکی دیاریان ھی و ڕاستوخۆ

  >٣١<.)وە بستراونتگفتوگۆ و بۆچوونکانی مارا و سادەوە
  
  

  شۆڕشی فڕەنسی
 ل شۆڕشی فڕەنسی دەدوت و بۆ " ساد–مارا "شانۆنامی 

ئم مبستش ڕووداوەکانی ل مژووی فڕەنساوە وەرگرتووە، 
پتر ڤایس، مارکیز دی ساد و ژان پۆل مارا ڕووبڕووی یکتری 

ساد وەکو نووسرک و مرۆڤکی نخۆش ب . دەکاتوە
 ە بیروڕا و فلسفیکی خودی دیاریکراوسکسناسازی، خاوەن

و بانگشی فراوانبوونی دەستی تاککس دەکات، ب نیازی 
ماراش ڕابری شۆڕشی . بدیھنانی سرفرازی بۆ مرۆڤ

 بوای ب زەبر و توندوتیژیی، چونک ھر ئو ی وفڕەنسی
 ی کۆمیتی و بدەستھنانییتوندوتیژیی دەبت ھۆی گۆڕانکار

الی پتر ڤایس ل ترۆپکی  ئم ڕووبڕووبوونوەی ل. سرفرازی
 ت، بدەب سترجڕەنسیدا بکانی شۆڕشی فقینڕووداوە ڕاست
تایبتی ب ماوەیک بر ل کوشتنی مارا ب دەستی 

  >٣٢<).کۆردی(
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توە و خون ب جیھانکی ووەل گوندەوە ھات) کۆردی (
 و بواشی وەھای ب کوشتنی نییوە دەبینتیدرەوشاوەی ئای

ڕاستیدا مارا و ساد ھرگیز  ل. مارا، گلی فڕەنسا ڕزگار دەکات
ل ژیاندا ڕووبڕووی یکتری نبوونتوە، بکو پتر ڤایس 
 تییسایو دوو ککانی ژیانی ئرە ڕاست و واقیعییمسج

 ی برزدا ب یک گیاندووە ویمژووییی ل ھاوکشیکی ھونر
 >٣٣<.ەوە)چارنتن(ڕووداوەکانیشی ھناوەت ناو نخۆشخانی 

پتر ڤایس وەکو فۆرم و شوازی نووسین بۆ برجست و 
) شانۆی ناو شانۆ(وەدەرخستنی ڕووداوەکان تکنیکی 

بکاردەھنت، ئم شوازەش چیرۆکنووس و شانۆنامنووسی 
 شوەیکی دا ب١٩٢١بۆ یکمجار، ل سای ) یراندیللۆپ(ئیتالی 

شش کارەکتر بدوای نووسرکدا (فراوان ل شانۆنامی 
  . تکنیککی نوێ بکاریھناوە فۆرم و وەکدا)دەگڕن

 ل چاوپکوتنکدا بم شوەی ١٩٧٩ پتر ڤایس سای 
:  ساد دەگتوە–نووسین و داھنانی شانۆنامی مارا ی چیرۆک

، )میکاییل(سانکم  من و کوڕە دوازدە ١٩٦٢پاییزی سای (
، ئم فیلم ھانی Madame Sans Gene: فیلمکی فڕەنسیمان بینی

 ک باسی ڕووداوەکانی ،دام مژووی ئو سردەم بخونموە
) شۆڕشی فڕەنسی(فیلمکی دەکرد، ل کتبکی کۆندا ب ناوی 

، ونیکی مارامان ل حوزکی خۆشتندا ١٨٩٩ستۆکھۆم 
م قۆناغ، ل سردەمی خوندنمدا کارەکتری بر ل. دۆزییوە

مارا جگی سرنج و سرسوڕمانم بووە، ھروەھا ھر لو 
 ،قۆناغشدا، ڕادیۆیکی ئمانیای ڕۆژھت، داوای ل کردبووم
بۆ ک زنجیرە وتارک سبارەت ب شۆڕشی فڕەنسی بنووسم، 
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،ستبو مکی شانۆیی بۆ ئئیموە کردەوە گبیرم ل  زگ
 بم تنھا ئو کوشتن ،سبارەت ب مارا و کۆردی بنووسم

ل من  ،ئوەی جگی باس. مژوویی ئامانجکی ندەپکا
 ژیانی کیم خوندبۆوە، جیاوازیی-پنجاکاندا برھمکانی ساد

 کرنج بوو، چیرۆک و باسی سگش جتییسایم دوو کئ
  نکردبووەوە،الین لۆژیکیییئامادەبوو، بم ھشتا بیرم لو 
ئم مسلیش درژەی کشا . ک ئم دوو کارەکترە کۆبکاتوە

 دوای گڕان و پشکنینکی قووڵ، ١٩٦٢/١٩٦٣تا زستانی سای 
ر و پسپۆڕ و سادناس  لڵ نووسگکدا لکاتی گفتوگۆی
 دراماتیکییم بۆ ۆکل برلین ئو بیر) ئلیکساندەر کۆڤاڵ(

دا )چارنتن(گونجا گفتوگۆی مارا و ساد ل نخۆشخانی دە. ھات
کۆبکموە، ئمش ل شانۆیکی ناو شانۆدا، ک ب بیارکی 

کی ب -بڕوەبری نخۆشخانک لالین مارکیز دی ساد
بم شوەی دەکرت دراماک . تمنوە پشکش بکرت

  >٣٤<.)بنووسم
ندکراوی نکی بخۆشی  مارکیز دی ساد نخۆشخان

ە و ب نووسین و کاری ڕیژی و ڕاھنانی ئکترەکانی )چارنتن(
ھر لم ڕووەوە نخۆش و شت . ئو شانۆنامی ھستاوە

شانۆیی مو گری ئر و بینکتئ ندکراوەکانی چارنتن دەبنب .
 بۆ نخۆشکانی ئو نخۆشخانی ، ل ڕاستیدا،مارکیز دی ساد

 ە و ھر ل ڕگی ئوانیشوە نمایشیزۆر شانۆنامی نووسیو
کردوون، لم ڕگیوە مارکیز دی ساد وەکو مرۆڤکی زرنگ و 
ھۆشیار، ب شتیی خۆی جیھانکی تایبتی بۆ شت ھاوەڵ و 
 تییسایو کک لکر یش ھمقاندووە، بکانی خوھاودەم
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ا ، خۆیان ل ناوەوەی خۆیاندوەشتان، ب ھستی شتیی خۆیان
  .دۆزیووەتوە

  بنمای سکوچکیکی مژوویی
پتر ڤایس ل دیدی پیوەندییکی سکوچکییوە بنماکانی 

پکدەھنت، لم پیوەندیی سینیدا )  ساد-مارا(شانۆنامی 
، واقیع و زیچندین ھ و داڕشتی جیاوازی مژوویی و فنتا

ک پرۆسیکی ئندش تکو دەکات، بم تکوبوون، وە
ۆزی دژ بکی ئاری زنجیرەیمان  فیکری و ھونھ ک و لی

  .کاتدا پکوە لکاوی دروست کردووە
 کسایتی و لۆژیکی مارا زۆر ل کسایتی و سیستم و 

، مارا ل ڕوانگی چرکزەمنکی  دژ و جیاوازەترەلۆژیکی ساد
ەنسیپ  ک پابندە ب پر،ھچووی ناو شۆڕشکی دژوارەوە دت
ئو سیستم خوناوی . و سیستمکی شۆڕشگی توندڕەوەوە

یو پانتاییانرناتیڤی ئتتی،و توندوتیژە ئرەکییمارا گ ک  .
ی شتکان ل دەروازەی بۆچوونکی توندوتیژی یکوات گۆڕانکار

شۆڕشگانوە نبت، ناگات ھیچ برەنجامک و دواجاریش 
وە، بم مننکی پراوزکراودا دەھموو تقالکان ل سنوور

ل م لۆژیکھیچ  ئ و ل یکی نائاراستالی ساد لۆژیک
ب پچوانوە تاک . چرکزەمنکدا نابت ئترناتیڤکی گونجاو

کی  لدید و ل کانرەکییما سالی ساد بونیاد و بن
  .جیھانبینی شتکان دەکات) تاکوە(فلسفییانی تاکەوییوە 

ل دیدکی ترەوە دەیوت ل ) کۆردی(دیکشوە ل الیکی  
پناوی ڕزگارکردنی مرۆڤایتیدا، کودەتایکی ڕاستوخۆ برپا 
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بکات، ئو کودەتایش ب کوشتنی مارا نبت ناگات ھیچ 
  . ، ئمش ھاوکشیکی السنگ و کشیکی دژوارەئنجامک

ین مژوویی  پتر ڤایس ئم س کارەکترە ڕاستق
دەھنت ل دروستکردنی بارودۆخ و  کۆدەکاتوە، بکاریان

ھوستیکی گرینگی ھاوچرخدا و برجستی دیدکی نوێ و 
بمش مژوو، واقیع و شانۆ کۆدەکاتوە و . ھونرییان دەکات

  .دەیانکات سترکتوور و ئستاتیکایکی جیاوازی جیھانی شانۆ
  
  

  وک ساد و پیتر بر–مارا 
 بروک ل دەسپکی پرۆژەکوە، بیاری ئوە ئدات ک سر 

ت بدەب کمایشکشانۆ و پانتایی نت،  جۆرئامادە بکر 
 رەکان، واتکتکان(ئخۆشکی )نوەیش ی چارنتن ب

، بو شوانی ک  و ب ب ھیچ سنوور بۆ دانانکسربست
سر پرۆسی  ئمش کاردەکات .خۆیان دەیانوت، بجونوە

کڕیژی شانۆنام.  
ناکات،  پ  پرۆڤکانی پرۆژەکش ل شانۆنامکوە دەست
و ) شتی(بکو ل ۆرکشۆپکوە سبارەت ب چمکی 

 پ  دەستییوەجۆرەکانی شتبوون و بگومان ھۆکارەکانیش
یکم تاکتیکی من ئوە (بروک لم ڕووەوە وتوویتی . دەکات

نیای شتیدا بجونوە، وبدەم ل دبوو ڕگ ب ئکترەکان 
ب ھیچ بربستک، ب   شتکیان دەوت بھرسربست بن و 

ھنگاوی دووەمیش ل ) شوەیکی ھڕەمکی و ب پالن بیکن
 و لھمانکاتیشدا مشقی ییکانی شانۆڕگی بنما تقلید
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  ئو وەکو تاکڕاگوزارییوە، پاڵ ب ئکترەکانوە بنت،
 اندا، یاخود ئو حاتانی ڕۆژک ل ڕۆژان لگیرییانیانیادەوە
ب شوەیکی ڕاستوخۆ و ناڕاستوخۆ جۆرە   ک،ژیاون

بروک چندین  . بتوە یاد لخۆگرتووەانڕەگزکی شتبوونی
جار، ل شیکردنوە و یادەوەرییکانیدا، ل چمکی شتیدا ژیاوە 

ی حاتکان بۆ داوە، وەک ئکترک برجست و ھوی
 یان پنج حاتی ،ئکترەکانی بکات، بۆ نموون ک باسی چوار

داوە ئو ئاست ل ڕووی  شتیی بۆ ئکترەکانی کردووە، ھوی
 تی کتایب وە، بتوە بدۆزکیان زیاتر چپراکتیکیشتحا 

بم شوەی بروک لو دەروازەیوە . تر ل خۆیوە نزیک لوانی
کردووە دەستی پ، ر و بارودۆخدەوروب ک لتجۆرە حا ک 

  .بکات پ شتتییکی خۆیوە بدۆزتوە و ل خۆیوە دەست
بروک ب دوای ونی پ ل جووی شتتیدا گڕاوە، ئو 
بارودۆخ فیزیکییی ک ل ھسوکوتی شیتکاندا نزیک بووە، 

م ب تواوی ئ(یکک ل ئکترەکانی ئاماژەی بوە کردووە 
  >٣٥<.)لو بوایدا بووین، ھموومان ل کۆتاییدا شت دەبین
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  ساد دا_ بروک  ل کاتی ونگرتنی مارا 

  ەوە-ل ئرشیفی تایبتی خاتوو گونیال ڤایس

 بروک دواتر ل یاداشتکانیدا بم شوەی ئاماژە بو سرەتا
مککانی چەی کارەکیان ئدات و ل ھمان کاتدا دووپاتی چ

 –س یکی مشقی مارا (شتی ل نزیکبوونوەی ڕۆکاندا دەکات 
ساد، وەکو پرۆسیکی دووفاق، ھانی ئکترەکان و خۆیشم ئدا، 
ب شوەیکی برفراوان و چ شت برھم بھنین، ھموو شتک، 

ئمش زیاتر لبرئوەی بابتک لسر ئاستکی . باش و خراپ
رز دینامیکییتبخۆبگرورە لکی گکی . تش بیروڕایوەیم شب

ل قۆناغی کۆتایی . ئجگار زۆری ئامادەنکراومان کۆکردەوە
مشقکانیشماندا، کاری ئکترەکان زیاتر برەو پانتایی تاریککانی 

                         >٣٦<.)ژیان ناوەکیی شاراوەکی شانۆنامک بڕکوت
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یکی بتادا ھوی دامزراندنی دیدی بروک ل پانتای 
نمایشکی دەدات، پانتاییکی بۆش سترکتورکی ھونری بۆ 
سرەتای دیمنکان دروست دەکات و ھر لو سرەتایوە 

ئو دیمن دەروازەی : گشتکی مارا و ساد دەست پ دەکات
خانووبرەیکی ب دەرگا و پنجرە برجست دەکات، ئو 

ش دەبت ونیکی پراکتیزەکراوی ڕاستوخۆی بیرۆکی بارستی
، ک بروک لو سردەمدا بانگشی بۆ )پانتایی بۆشکان(

کورسیی تختکانی نخۆشخانک، شوازکی ساکار و . دەکرد
باش بکارھنراوی لخۆگرتووە و ب ئاسانی ب شوەی جۆراوجۆر 

 ل بشی پشوەی حوزەکی مارا زۆربی کات. بکارھنراون
ھی ناوەڕاستی شانۆکدا دانراوە، بم بردەوام توانای 
گوزانوە و جووندنی ھبووە، ب تایبتی بۆ الی ڕاستی بشی 

رەوەی شانۆکس . ژەکان و یاریزانی مارا زیاتر گۆرانیبوزەکح
لپووکئاساکان، ل ڕوانگی چندین جوونوە، سما و نمایشی 

لھمان الوە . جۆرەوە، گۆڕانکارییان بسردا ھناوەجۆراو
بڕوەبری بندیخان و خزانکشی لسر شونکی تایبتی 
 ی شانۆکختوەی تششی کۆتایی پب نزیک ب

  >٣٧<.دادەنیشن
 بروک ب تواوی سنوورەکانی نوان پانتایی شانۆییک و 

 ت، کناو شانۆدا وەالوە دەنخودی شانۆ ل نرانیش دبین
واوی کراوەیت ب کتاب و . ژوورەوە پانتاییک لندھ

بینرانی بلیتی شون باش و تایبتییکانی پشوەیان کیوە، 
 سانو کیری ئوە سگومان کانیان گیراوە و بگدەبینن ج

لبری ئوان کسانی . دەکن، ک ل جگکانیان دانیشتوون
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وە، نخۆش و شت دانیشتوون، پرسیارەکش چکن، پیر و چما
ئوەی، ئوان ئکترن، یان خکانکی ترن و بر لوان ب ھر 
شوەیک بووە ھاتوونت ژوورەوە و ل جگکانی ئوان 
 کو خڵ ئگر زوو لران پارەیان داوە و ھدانیشتوون، بین

 ئو سیر و سمرەی دەکون دەمقا، تا ل دواجاردا
کسان، ب ناڕەزایتییوە ناچار دەبن جگکانیان بۆ بینران 
چۆڵ بکن و ب بزارییوە بچن سر تختی شانۆک و 

لو پانتاییدا ھیچ جیاوازییک ل . جگکانی خۆیان ئامادە بکن
نوان بینران و زیندانییکانی نخۆشخانی چارنتندا نابینرت، 

پانتایی . ن، جگ و ژووری بینرانیشبکو ژووری ئکترەکا
شانۆک، ل ھموو الیکوە و ب شوەیکی چونیک لژر 

ھیچ پردەیک ل نوان بینران و شانۆ . تیشکی ڕووناکیدا بووە
شونی دانیشتنی بینرانیش ب درژایی . و ئکترەکاندا نبووە

  .ەکاتی نمایشک، ھروەک سر شانۆک ڕووناک کراوەتو
ئم و وتUS)   ئم تکنیک دواتر ل پرۆژەی 

ب شوەیکی تری ھمالین پرە ) یکگرتووەکانی ئمریکا
: بروک لم ڕووەوە ئاماژە بۆ ئوە دەکات و دەت. دەسنت

پتر ڤایس تنھا شانۆیکی سراپاگیر بکارناھنت، بکو (
خمکانی تختی ئو بیرۆکیش بکاردەھنت، ک ھموو تو

ھزی شانۆنامکش تنھا . شانۆ ل خزمتی شانۆییکیدا بت
ناگڕتوە بۆ بکارھنانی شوازە جۆراوجۆرەکان، بکو زیاتر 
دەگڕتوە بۆ دروستبوونی ئو قیرانی ل برەنجامی 

ھموو شتک بھۆی . پکداچوونی ئو شوازە دژاندا ڕووئدات
 خۆیدا دانراوە، جیددی ل ڕگی دژەکیوە ل جگی
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کۆمیدیاوە، پای برزەکان ل ڕگی چمککانی ھونرکی 
میللییوە، ئدەبکی با ل ڕگی شت نزم و بازاڕییکانوە، 

بگومان ئمانش بھۆی . ڕۆشنبیریش ل ڕگی جستوە
ونکانی شانۆ و توانای تختی شانۆوە ژیانیان ب بردا 

  >٣٨<.)دەکرت
  
  
  کژووییم شمارا، کۆردی و ھاوک  

بروک ل ڕووداوە مژووییکانوە، ل فاکترە ڕاستقینکانی 
ئو ڕۆژگارە و بارودۆخی ڕووداوەکانوە چارەسرکی ھونری بۆ 
 وە و لتدۆزرەوەی کۆردی و کوشتنی مارا ئکالکی یڕۆ

توە ب کات دیدکی ھونری و بیرکی ڕژییوە، مژوو دەبست
ل الی بروک . و ڕۆژگاری نمایشک و مسل سیاسییکانیشوە

لکاتکدا کۆردی ل سردانی سیمیدا . کۆردی مارا ناکوژت
 ڕووی سنگ نیا بکی نادوەیش ی دەستی برەکنجخ
ڕووتکی مارادا برز دەکاتوە، مارا خۆی خنجرەک ل دەستی 

ل ھمان . دەیخات سر سنگی خۆیکۆردی ڕادەپسکنت و 
کاتدا، وەک کاردانوەیکی ئو گم شانۆییی چارنتن، 
لپوککان ڕەنگی ڕەش ل ستکانوە دەڕژن، ئمش وەکو 

کۆردی س جار ل . ھمایک بۆ ئوەی ک مارا قایل بمرت
دەرگا ئدات و ل سردانی سیمدا، ل سیم جاردا مارا 

خۆی ھیچ . ش ل ڕووی مژووییوە تواو نبووەدەکوژت، ئم
  .دەستکی نیی بۆ ئوەی ڕگ لو مردن بگرت



    

١٤١

 بروک ھرچندە لرەدا مژوو دەگتوە، بم ل دیدکی 
ھونری، ل بنماکانی شانۆی ناو شانۆ، ل سترکتورە 
دەومندەکی دەقکی پتر ڤایس و ل مامکردنکی 

ھونری نواندن و دۆزینوەی جۆرە شتییک، ب جیاوازی 
تایبتی لالی کۆردی و ئو نخۆشییی، ک تووشی ھاتووە 

ڕگیکی دۆزیوەتوە ک زیاتر نزیک ل ) خولکوتن(
  . شانۆیکی فیزیکییوە

 بروک، کۆردی تووشی نخۆشی خولکوتنکی ھمیشیی 
دا ب تواوی دەکات، ئمش وای کردووە ل ھندک شون

بم شوەیش وتکانی . وشکانی ب دەم خونوە ل بزر بت
خۆی لبیرچووەتوە و لسر شانۆک خوی ل کوتووە، ساد 
وەک ڕیژیسۆری نمایشک ناچاربووە، ک بردەوام خبری 

  .بکاتوە و بیخاتوە ناو ڕووداوەکان
الین ی ل– چقی ڕووداوەکانی شانۆنامکش کوشتنی مارا

کۆردییوە، کۆردی ک ل سردانی سیمیدا دەیوت مارا 
) سلۆمۆشن(بکوژت، ھموو کردارەک، ب جوویکی خاو 

برجستی جوویکی فیزیکی و خونئامز دەکات و ھموو 
  .شتکان ل چاوتروکانکدا ڕوو دەدەن

 بروک ڕووداوەکانی دەقک دەکات ھزکی برجستکراوی 
یکی، ئم شوازە فیزیکیی توندوتیژە ب باشی ل جلوبرگ و فیز

کرەست بکارھنراوەکانی کارەکتری شتکان و گۆرانیبژەکاندا 
ب گشتی، زمانی جست و ون شانۆییکان . ڕەنگیان داوەتوە

 کمایشکی دیار و ئاشکرای نکی گرینگ و وزەینالی
. ک ونی کۆنکرتیھست و سۆز دەبن کۆم. پکدەھنت
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وش لو تابلۆیدا برجستی کۆم جووی ئستاتیکی و 
ئم ون پ ل وزە و جست ھژنراوە، ب . فیزیکی دەکات

تایبتی ل دوا ساتکانی کۆتایی نمایشکدا، دەگات ئاستکی 
لو تابلۆیدا کارەکتری شتکان یاخی . گوزارشتئاسای برز

وون و تکئانکی سکسئامز، دەروازەیک بۆ دەبن، یاخیب
ئو توندوتیژیی . بارودۆخکی توندوتیژی شتکان دەکاتوە

  .ڕووبڕووی بینرانیش دەبتوە
 لو ڕووبرە کراوە و فراواندا، ھیچ سنوورک بینران و 

ل یکتری جیاناکاتوە، بکو ) شتکان(کارەکترەکان 
 بروک، پانتایی شانۆک، لژر سینۆگرافیا و دیدی ڕیژی

ڕووناکییکی بھزی سرچاوەکانی ڕووناکیدا، ب ھۆی دانیشتنی 
لو ڕابوون توندوتیژەی شتکاندا . بینرانوە دەبستتوە

بڕوەبری نخۆشخانک ھیچی بۆ ناکرت، بکو ھدت و 
 کانیش بوانت پاسنانوە، تتراندا دەشارناو بینخۆی ل
گۆپاڵ و دارەکانی دەستییانوە توانای دەست بسردا گرتن و 

دوای ھھاتنی . دامرکاندنوەی ڕابوونی شتکانیان نابت
ئوانیش تکنیککار و کرکارانی پشتوەی شانۆ ناچار دەبن ئو 
شاوە توندوتیژەی شتکان و نمایشکش ڕابگرن، بم 

دیمنک بوە کۆتایی نمایشک بوە کۆتایی نایت، بکو 
دت، ک شتکان کلوپل، جلوبرگ و قژە دەستکردەکانیان 
فردەدەن، دووپاتی دەکنوە، ک ئم تنھا شانۆی، دوای ئوە 
چپڕزانی بینران ب چپیکی گاتئامزی ئکترەکان 

  .دەوەستنرت
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  ئستاتیکا و دیدی ڕیژی

کانی سینۆگرافیا و دیدی ڕیژی و پراکتیزەکردنی چمک
 یوەندییدیاریکردنی پ ورە لکی گئامادەکردنی مۆسیقا، ڕۆ
ھونرییکاندا دەگن، پرۆسی ئو پیوەندییش یک فیکری، 
ئستاتیکی و دیدە ئزموونگرییکی پرۆژەک دەکات دەستپکی 
 نانی کۆمکارھب کان، بۆ نموونرییھون ودانگوی پپت

دا " ساد–مارا " برجستکراو ل داڕشت ئاوزانبووەکانی ھمای
 نو کان لرییکی سیمۆلۆژی و سترکتورە ھونئاماژەی تدەب

کۆم بارستی شوە پنجرەیی، : شانۆییکاندا پکدەھنت
ب جۆرکی بازنیی ل نوەڕاستی پانتایی شانۆکدا دانراوە، 

 فۆرمکی سگۆشیی بشکانی ئو دیکۆرە بازنیی ل
پکوەلکاودا، شانۆیکی خیان ل ناوەڕاستی شانۆکدا دروست 

نمایشکی گورەی ونیی بم بشان دروست دەبت، . کردووە
ھندک جار نخۆشکان ل ناویدان، ھندک جاری تر ب تواوی 
ل ژریدا خۆیان دەشارنوە و بزر دەبن، ھندک جاریش تنھا 

ریان بتسدەرەوە دەب  . ل و بارستانوەی ئل جگ مئ
 ک لیوە بازنکن، یان پوە ڕادەگیرپ ویستدا، بکاتی پ
 ،ندیخانب کۆتاییشدا دەبن ن، لک دروست دەکشنی شورایچ
ھروەھا ئو بارست سگۆشییان پکوە فۆرمکی ئستاتیکیی 

 ک، بیبازن خۆگرتووە، دەبنبزۆزیان ل ک گوزارشت لوەیش
 سترجبووندا بزەکانی بوون و نوان ھن ردوونی لکی گبزاڤ
دەکن، ئم جگ لوەی ئو بارست سگۆشییان ب ئاسانی 

 لژر بارستی ھر بشکیشدا چاکی تایبت ھی، .الدەبرن
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 کی توندوتیژ، کیندیخانڵ، بکۆم گۆڕی ب دەبن نم چائ
سانی ل کاتی پویستدا شتکان ب زەبری ھز تیایدا بند ب ئا

. دەکرن، یان شونک بۆ دادە و ککوتنی کاتی نخۆشکان
لم دەروازەیوە یاساکانی تاوان و سزای کۆمگی ڕۆژئاوا، 
دەبت ئاونیکی برجستکراوی مژوویکی توندوتیژی 

نۆگرافیای ، ک سی)گونیال ڤایس(خاتوو . مرۆڤایتی 
: نمایشکی و دیسان جلوبرگی ئکترەکانی کردووە، دەت

ئو چاڵ و بارست بازنیی ل دووتوی خونکی دۆزەخئاسای (
ھروەھا خاتوو گونیال ڤایس ل ) خۆموە سرچاوەی گرتووە

ڕۆژانی مشق و پرۆسی (وەمی پرسیارکی ترمدا، گووتی 
ژ بوو، ئمش ئو بوارەی بۆ من دامزراندنی نمایشک دوورودر

ڕەخساندبوو، ھموو ڕۆژک، دوای ئوەی گرفت تکنیکییکانی 
خۆمم سبارەت ب سینۆگرافیا و جلوبرگ چارەسر دەکرد، 

ئم جگ لوەی دوای . بشداریی کاری پرۆڤکانیشم دەکرد
ھموو ڕۆژکی درژی مشق و پرۆڤکان، پیتر بروک و ھموو 

 پرۆژەک، نزیکی سعاتک گفتوگۆیان لسر مشق و بشدارانی
کارەکانی ئو ڕۆژە دەکرد، بیری نوێ، پشنیار و 

ئوانی ک ب المانوە چاک . گۆڕانکارییکانیان دەخست ڕوو
بووای، تاقی دەکرانوە، پسند دەکران، یان ھدەگیران بۆ 

وەیک، ل کاتی خودی پرۆڤکانیشدا، ب ھموو ش. ڕۆژی دوایی
  >٣٩<.)ھموو جۆرە گفتوگۆیک قدەغ بوو

 بروک ھر ل سرەتاوە بو مۆسیقای قایل نابت، ک بۆ 
نمایشکی برلین دانرابوو، بکو داوای مۆسیقایکی تر و 

ئو مۆسیقا نویش . تایبتمندی نمایشکی خۆی دەکات
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. یکسر لگڵ ڕۆژانی مشق و پرۆڤکاندا نووسراوە
R.C.Peasly ستۆ وئ تدەگر رکو ئی کۆمپۆسیتۆری مۆسیقی ئ

سرلنوێ مۆسیقایکی تر بۆ نمایشکی بروک ل لندەن 
دادەنت، بۆ ئم مبستش ھموو ڕۆژک ئامادەی مشق و 

ئم . پرۆسی خوقاندن و بنیادنانی نمایشک دەبت
و کۆمپۆسیتۆرە لگڵ بروک و جوونوەی ئکترەکان 

دروستکردنی دیمن و بکارھنانی کلوپلکانیان مۆسیقاکی 
ڕک خستووە و ڕاستوخۆ لگڵ ئکترەکان ئاوازی 

بم شوەیش بووە ب بشک ل پرۆسی . گۆرانییکانی داناوە
کارەک.  

ی کۆمپۆسیتۆر بPeasly : ( خاتوو گونیال ڤایس دەت
 مۆسیقاکیدا ھاوکاریی ئکترەکان توانیی ئو ڕیتم ل

بدۆزتوە، ک لگڵ ئوان و دەقکدا دەگونجان، ھروەھا 
Adrian Mitchel شق وردەوام ئامادەی ڕۆژانی می شاعیریش ب

پرۆڤکان دەبوو، ئویش ب بشداریکردنکی بتین و پ ل وزە و 
ڕاستوخۆ لگڵ کۆمپۆسیتۆرەکدا، بگومان ب بشداریی 

 تکستکاندا دەچووەوە و گر پویست ئکترەکان و بروک، ب
بووای گۆڕانکاریی تدا دەکردن، دایدەڕشتنوە و ڕکی 

  >٤٠<.)دەخستنوە
  
   ساد–ب فیلمکردنی مارا   

 ساد دەرگایکی تر ب ڕووی دید و –بروک ب نمایشی مارا 
توانین و ئزموونکانی شانۆدا دەکاتوە، ئم جگ لوەی 

ئزموونگریش، ل ڕووی تیۆر و پراکتیکوە چمککانی شانۆی 
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 –مارا . دەگینت ئاستکی تر و قووبوونوەیکی ھمالین
ساد ل لندەن، پاریس و نیۆیۆرک ب سرکوتنکی گورەوە 
پشکش دەکرت، ب پیرەوەچوونکی چاوەڕواننکراوی بینران، 

نۆکانی چمککانی شانۆی ئزموونگری، بازاڕ و سیاستی شا
ئم سرکوتن وا ل بروک دەکات . ئوکاتی ڕۆژئاوا دەگۆڕت

ئم ھونرمندە لم . ک نمایشک بکات فیلمکی سینماییش
ل فیلمکدا ونی ئوەم گرتووە، ک چاو (بارەیوە گوتوویتی 

ئم پرۆسی لسر شانۆ ب پچوانوەی، بکو ل . دەیبینت
 کس ب دوو چاوەوە دەڕوانن نمایشک، بری چاوک، ھزار

بم ل ھمان کاتدا، ھر ھمووشیان ڕووبڕووی توانینکی 
  >٤١<.)گشتی دەبنوە

 فیلمک ب ھمان سرکوتنوە ل زۆربی ھۆی سینما 
تایبتییکان و کناکانی تلفزیۆنی وت ئورووپییکانوە 

ڤایس، ک وەکو سینۆگراف ل خاتوو گونیال . بودەکرتوە
بۆ (فیلمکشدا کاری کردووە، لم بارەیوە ب منی گووت 

فیلمک دیوارکم ل الی چپی سینۆگرافیاکدا البردووە، بۆ 
لگڵ . ئوەی کامرا و ڕووناکی بتوانن ب سربستی کار بکن

ھموو ئو گۆڕانکارییانشدا، ک ل ونگرتنی فیلمکدا کراوە، 
ەکرت فیلمک ب دۆکیومینتکی باشی ھردوو نمایشکی د

دیمنی کۆتایی ل فیلمکدا ب . لندەن و نیویۆرک دابنرت
 مایشن خۆی جیاواز لربت و سکی تایبوەیواوی شت

ل فیلمکدا دیوارکی شیشی . شانۆییکان وەردەگرت
ھۆی بینران پنجرەئاسا، ھروەک بندیخان، پانتایی شانۆ و 

ل شانۆییکدا، ک شتکان ب شوەیکی . لک جیادەکاتوە
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تووڕە ل ھچوونکی دەروونیدا، ھرش دەکن سر بینران، 
 تت، دبگر یان لوەی ڕبۆ ئ ،رەئاساکنجپ دیوارە ئاسنین
خوارەوە، بم ل فیلمکدا ل بری ئوە ب دیوارە 

چارەس ،رەئاساکنج٤٢<.)ر کراوەپ<  
  
  
  ..!ئم و وت یکگرتووەکانی ئمریکا 
'' تکو تایبران، ببین ب ت نیینھا تایبت کلسم

  بروک'' ب ھموومان، ب ئکتر و بینران پکوە

یکک ل نموون برز و "  ساد–مارا " شانۆنام و نمایشی 
ی شانۆی توندوتیژ سرکوتووەکانی بروک ل بواری پراکتیزەکردن

ئو سرکوتنی پیتر . و دید و بۆچوونکانی ئنتۆنین ئارتۆدا
و ھر ) ئم و ئمریکا(دا ب نمایشی ١٩٦٦بروک ل سای 

ئو . لسر شانۆی دویک ل لندەن بردەوام دەبت
بردەوامییش بھا و گرینگییکی مزن دەبخشت بردەوامی و 

کانی بروک لزموونرخی جیھانیدائڕەوتی شانۆی ھاوچ .  
 یکک ل ڕووداوە گرینگکانی شستکانی ھزارەی ڕابردوو 
ل جیھاندا، پالماردانی ھرشی دڕندانی وتکی دەومند و 
زەبالحی وەک ئمریکا بۆ سر وتیکی ھژار و بچووکی وەک 

چوون ئو جنگ خوناوی و توندوتیژە چندین ڕاوبۆ. ڤتنام بوو
و دژە ھاوار و ناڕەزایی برامبر ب وت یکگرتووەکانی ئمریکا 

ھوست و ) ئم و ئمریکا(بروک ب شانۆنامی . وروژاندووە
  .ناڕەزایتی خۆی دەردەبت
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: بروک سبارەت ب سرەتاکانی ئم پرۆژەی دەت
پداویستییکی گرینگی ھوست وەرگرتن سبارەت ب جنگی (
پرۆژەی ڤ کردین بیر ل ریکا"تنام، وای لمو ئ مئ "

بکینوە، ھروەھا ئم لو بوایشدابووین، ک ھیچ پرۆژەیکی 
دەشمانزانی . ھونری سبارەت بم مسلی ل ئارادا نبووە

ناکرت بچین بۆ الی نووسرک و بین دەقکی شانۆییمان 
تنھا دوو ڕگمان ل بۆ ئمش، . سبارەت ب ڤتنام دەوت

یکم دەبت ب ب ھیچ کارک بمنینوە، یان : بردەمدا بوو
  >٤٣<.)ئوەتا بین، با دەست پ بکین

، ک بروک ل نیویۆرکوە ب شانۆنامی ١٩٦٦ پاییزی سای 
 سادەوە دەگڕتوە، گروپکی تایبت ل خۆی –مارا 

ت لش بریتی دەبو گروپوە، ئکۆدەکات : ک لندر، ھنووس
 ساد، شاعیر و کۆمپۆسیتۆرکی –ھاوکارەکانی نمایشی مارا 

  .مۆسیقی
 وە دەکات، کوەکانیدا باسی ئکی کۆبووندەستپ بروک ل 
 نگم جب ،یینووکھ لسم مبارەت بت سشانۆ دەتوان

  خوناویی و بم تراجیدیای چی بکات؟
ت، ل ھمان کاتدا بروک دەیزانی ڕاستیی ئو ساتوەخ

 درامییان وەختو ساتکانیشیان بووە، بی درامییوەختسات
ھر ل سرەتاوە ھستی بوە . دەتوانن شتکی جیاواز بکن

کردبوو، ک دەبت ئوەی ئوان دەیکن، ب شوازکی نوێ و 
  .جیاواز و ل ھمان کاتدا کاریگریش بکرت

و دکیومنت و پرۆگرام ھموو لو ڕاپۆرت و دەنگوباس  (
ون . یک ل دوای یککانی تلفزیۆن بزار بووبوون
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ترسنرەکانی جنگ چیتر کاریگرییان بسر خکوە نمابوو، 
بم لسر شانۆیک، ل بارودۆخکی ڕیتوائاسادا، دەکرت 

  >٤٤<.)تراجیدیا و کارەساتکانی جنگ ب شوەیکی تر ببینین
خۆئامادەکردن، بۆ  دواتر گروپ ونت و دەکورەتر دەبگ ک

ئم مبست سرچاوەیکی دەومند و ھمالین ل مژووی 
ڤتنام، خودی ڕووداوەکانی جنگک، مۆسیقای پۆپی ئمریکی، 
گۆرانی، وتاری سیاستمدارەکان سبارەت ب جنگی ڤتنام، 

ییکانی ڤتنام، ون، کتب سوورە بچووککی ماو، چیرۆک میلل
ھتد ... گفتوگۆی سیناتۆرەکان سبارەت ب چین و ڤتنام

  . کۆدەکنوە و دەکون خوندنوە و لکۆینوە و گفتوگۆکردن
بروک ئم مسلی وەکو ھوستکی گرینگی سیاسی و 
ھونری وەردەگرت و بوپڕی پداگرتنوە ب گروپکیان 

یپدانی ئمی، لبرئوەی ئمریکا جگی گرینگ: (دەت
بشک ل ئم، تاوانکانیشی ب ناوی ئم ھموومانوە 

  >٤٥<.)دەکات
 ھر لم ڕووەوە شانۆیکی برھستکار، وەکو ئزموونکی 
گرینگ و پرۆسیکی ھونری، ب تایبتی دوای نمایشکردنی 

  . ساد دەبت پداویستییکی مژوویی–مارا 
ئم . موو پرۆژەکانی تر جیاوازتر بووە پرۆژەکش ل ھ

برھمھنان و کارکردن ل ھاملت، شالیر، یان ھر 
شانۆنامیکی تر نبوو، بکو ب کارک زمانکی تایبتی 
 ت، ککی وەھای دەوش خۆئامادەکردنمت، ئنرم دەھرھب
کارەک ل بنڕەتوە، ل خای سفرەوە، ل خودی خۆتوە دەست 

  .کاتپ ب
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ئم و وت یکگرتووەکانی (یان ) ئس. یو( شانۆنامی 
لسر شانۆی دویک دەبت یکک ل گرینگترین پرۆژە ) ئمریکا

  . سیاسی و ھونرییکانی شستکانی سدەی ڕابردوو
بروک بم شوەی باسی ھوستی سیاسی و مرۆڤانی خۆی 

دا کۆم ١٩٦٦ ل ھاوینی سای(سبارەت بم پرۆژەی دەکات 
ئکتر و نووسر و ڕیژیسۆر، لگڵ ھونرمندی سینۆگراف و 

ل ئنجامدا . مۆسیقی ل شانۆی شاھانی شکسپیر کوتن کار
ئم و وت ''پرۆژەیکی شانۆیی دروست بوو ب ناوی 

وە ئمش تنھا کارک نبوو لالین ''یکگرتووەکانی ئمریکا
کو کاردانوە، بمویست بووئکی پک . وەیوەیکاردان

سبارەت ب جنگی ڤتنام، ک ھمیش خۆی ب سرماندا 
 ل میشھ نو بوو، کۆمکی تر نیگپاند، ھیچ ڕدەس
برچاومان بوون، ونی پیاوک ل ناوەڕاستی ڕگیکدا 
دەکوژرت و ھیچ کسک ل پنجرەکانوە ناجوتوە، ھوم 

نامکماندا دووپاتی ئوە بکینوە، ک چیتر ئم دا ل شانۆ
  >٤٦<.)نامانوت ل پنجرەکانوە ب بدەنگی سیر بکین

بروک ل ھمان کاتدا دووپاتی ئوەی کردووەتوە، ک ئوان 
ھوی ئوە نادەن شانۆنامیکی دۆکیۆمنتاری سبارەت ب ڤتنام 

قییتی خۆیان، وەکو بکن، بکو ئوان مبستیان بووە ل ئ
ئورووپی، بکۆنوە و ئو پرسیارە ل خۆیان بکن، ک جنگی 

  .ڤتنام ب چ شوەیک کاری ت کردوون
بروک ئاماژەی بو ڕەبن بودیستییان کردووە، ئو ڕەبنانی 
دژی شڕەک بنزینیان کردووە ب خۆیاندا و لسر شقام و 

ئم ونیکی بھز و . ندووەشون گشتییکاندا خۆیان سووتا
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کاریگر بووە و بروک ئاماژەی بۆ ئوە کردووە، ک چ شتک پاڵ 
  ب مرۆڤوە دەنت کارکی ئاوەھا بکات؟

 کوات ھر ل سرەتاوە پرۆژە شانۆییک تنھا ئزموونکی 
تری ھونری نابت بۆ بروک، بکو بر ل ھموو شتک 

نگ، دژی سیاستی دەرەوەی ھوستکی ڕاستوخۆ دژی ج
ئمریکا و ھاوسۆزییکی تواوی ھونرمندکی گورەش بووە 

بھاکانی ئو پرۆژەی لوەدای، بروک . لگڵ گلی ڤتنامدا
ڕووداوکی گرنگی جیھانیی ئو ساتوەخت دەکات پرۆژەیکی 

ھونر دەکات ئامرازکی برھستکار بۆ ڕیسواکردنی . شانۆیی
  . ین ھزەکانی جیھانگورەتر

:  بروک ل درژەی وتکانیدا سبارەت بم مسلی دەت
ھر ل  سرەتاوە مسلک ئوە بووە، ک چۆن ڕووداوە (

ئم ل ڕووداوەکانی ئمۆی ! ھاوچرخکان بچن ناو شانۆوە
جیھانی ھاوچرخماندا، گرینگی ب شانۆیکی برھستکار 

ک ! وبڕووی شتکی تر دەبتوەدەدەین، چ شتک ک ڕو
ڕووبڕووی ک دەبتوە؟ سبارەت ب مسلی ڤتنام دەتوانین 
بین، مسلک ھموو کسک و تاکک دەگرتوە، ھروەھا 

گر مرۆڤ . دەکرت بین، ھیچ کسک و تاککیش ناگرتوە
ترس و توندوتیژیی ڕووداوەکانی ) تنھا بۆ یک ڕۆژ(توانیی 

ام ل مشکیدا ھبگرت و لگڵ ئو ژیان ھمن و ڤتن
تایبتی خۆیدا براوردی بکات، ک تیایدا دەژی، شژان و 
 مستزۆر ئ دا ڕوودەدات، کورەی تکی گوییکچوون و پشت

  >٤٧<.)برگی بگرت
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 کرەکان شانۆنامکتئ وە کوەش دەکاتبروک دووپاتی ئ
ی ڕاستوخۆ و گرینگی دروستکردن و نانووسن، ھرچندە توخمک

پکھنانی نمایشکن، بکو ئکترەکان ل ڕوانگی ئو 
سرچاوانوە ک وەریان دەگرن، ب شوەیکی ڕاگوزاری 
کاردەکن، شانۆنامنووسکیش ئوەی ک ئکترەکان دەیکن و 

  .دەین ل فۆرمکی نووسراودا، دادەڕژتوە و ئامادەی دەکات
ەھا بروک داوای ل ئکترەکانی دەکات، ک ھریک و  ھرو

 بارەت بتی خۆی سرھاتی تایبسو ب نجیا زانیاری و و ب
ب جیا و یک یک گفتوگۆی قووڵ و (بروک . ڤتنام کۆبکاتوە

ھمالینی لگڵ ئکترەکان، ب تایبتی سبارەت ب جنگی 
ی نک تنھا ل ڕووی بروک بم شوە> ٤٨<.)ڤتنام کردووە

شانۆییوە، بکو ل ڕووی دەروونیشوە ئکترەکانی بۆ ئو 
  . کارە ئامادەکردووە

  
  گروپی ئکتر و جنگی ڤتنام

بیستوپنج ئکتر لو پرۆسیدا بشدار دەبن و 
بروک تیمی . پیوەندییکی چو پتوی بون کۆیان دەکاتوە

ناوزەد ) گروپی ئکتر(ن ب پرۆژەک، ب تایبتی ئکترەکا
  .دەکات

 ر ئاماژەمان بۆ کردووە، بوەوبرەکان وەک لکتئ 
 وانین لست و توو وەرگرتنی ھ کی چوەیینکۆل

لبرئوەی . گرفتکانی ئو جنگی ڤتنام دەست بکار دەبن
ھیچ شانۆنامیکی نووسراو، دەقکی ئامادەکراو نبووە، بروک 

 ئتمۆسفری بۆ ئکترەکان دروست کردووە، تا لو بارودۆخ و
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ھانی (بروک . خاوە، لو سرەتایوە بکون کاری ڕاگوزاری
ئکترەکانی داوە، ک ب ڕیتمکی ب وش و دوور ل پیڤ و 
قسکردن بکون پیوەندیکردن ب یکترەوە، ھروھا ل ڕگی 

انی شانۆی مشقکانی ئۆپرای پکین و فۆرم ونییک
  >٤٩<.)چینییوە مشقی لگڵ کردوون

 ل دەسپکی ئم پرۆژەیدا، گروپک ھیچ دەقکی ئامادە و 
 دەروازەی کۆم کو لت، بردەستدا نابب دیاریکراویان ل
مشقی چوپی ڕاگوزارییوە، وەکو پرۆسیکی ھرەوەزی، 

ھا ب دەگن برەنجام و نووسینی شانۆنامکشیان، ھروە
 ک لندکانی خۆیاندا ھرەنجامڵ بگریب لکی ھاوتوەیش

شیان Ted Hughes" تد ھیوز"تکستکانی شاعیری ئینگلیزی 
  .بکارھناوە، ک ب تایبتی بۆ ئم کارەی دەنووست

زیاتر ل شش مانگی خایاندووە، ) ئم و ئمریکا( پرۆسی 
پرۆڤیکی چ و ل دوای پازدە ھفتی یکمی مشق و 

ڕاستوخۆ ) گروپی ئکترە(بردەوام، ھموو ئکترک لو 
پیوەندییکی بتینی لگڵ مژووی ئم وت، جنگکی، 

ئمش ب ئاشکرا . گلی ڤتنام و مسلکشیدا دروستکردووە
ل نمایشک و توانینی ئکترەکان و جوونوە 

بروک وای . بھز ڕەنگی داوەتوەھاوبشکانیاندا، ب شوەیکی 
 تنامییست و سۆزی ڤھ رەکان کردووە، ککتئ ل
 ی گوندەکانیان بۆمباران کراون، بتنامییانو ڤکان، ئگوندنشین

بگومان بروک، وەک > ٥٠<شوازکی بھزی شانۆیی بخوقنن،
ڕیژیسۆر و برپرسیاری ھونری کارەک، ھموو سرچاوە 

 ڕکخستووە، ئامادەی کردوون و تکوی بگ و کۆکراوەکانی
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شت دۆکیومنتارییکانی کردوون و سرلنوێ ب زمانکی 
  >٥١<.شانۆیی بکاری ھناونتوە

جگ ل گڕانوە بۆ سرچاوە مژووییکان ) گروپی ئکتر (
و بکارھنانی ھموو جۆرە زانیارییک بۆ دەومندکردن و 

ارەکترانی، ک پل ب پل و ب ھۆی مشق نزیکبوونوە لو ک
ڕاگوزەرییکانوە دروستیان دەکرد، ڕووبڕووی کۆمک مشقی 

بۆ ئم مبست مشقکانی شانۆی . فیزیکیی گرانیش دەبنوە
بروک دوای . یان بکارھناوە-ھژار و میتۆدەکانی گرۆتۆفسکی

کی چند ھفتیک ل کارەکانیان،  سرلنوێ گرۆتۆفس
  .بانگھشتی لندەن دەکات، تا یارمتییان بدات

) ڕاچکان( کار و مشقکانی گرۆتۆفسکی زنجیرە شۆککی 
شۆکی ئوەی ک : جۆراوجۆر ل الی ئکترەکان دروست دەکات

ب ئامرازکی ساکار گۆڕانکاریی گورە دروست بکیت، شۆکی 
 خۆیان ئوەی ک ب قووی بربست دەروونی و جستییکانی

ببینن، ب تایبتی کشکاریی جست و بکارھنانی ئاستکانی 
دەنگ، شۆکی ئوەی ک دەتوانیت چندین شت ب جستی 
خۆت بکاربھنیت، شۆکی ئوەی مرۆڤ ناچار بکرت، ئو 
پرسیارە ڕووبڕووی خۆی بکاتوە، ک بۆچی پیشی ئکتریی 

  > ٥٢<!ھبژاردووە و بۆچی بووە ب ئکتر؟
 گرۆتۆفسکی چندین دەرگا بۆ ئکترەکان دەخات سر پشت، 
ڕووبڕووی چندین تنگژە و ل ھمان کاتدا مشقی گرانیان 
دەکاتوە، ک وا ل ئکترەکان دەکات ھوەست بکن و ب قووی 
 وە و بدا بچنکپرۆس کانیاندا، بڕۆ خودی خۆیاندا، ب ب

  .وازەیکی ترەوە بن دەرەوەتگیشتنکی تر و ل دەر
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  دەستپک و پانتاییکی بۆش

 سرەتای نمایشک، پردەی یکم و بانگشی جنگی 
 م لکردووە، ب کی بۆشدا دەستی پپانتایی تنام لڤ
ناوەڕاستی شانۆکدا شتومککی زۆر کک کراوە، وەکو 

ھتد، ل ... غزپیژەیکی گورە، کورسی، مز، باڕک، زەرفی کا
ش ب -ھمان کاتدا بووکیکی گورەی سربازکی ئمریکی

ل سرەتای . برزاییکوە، ب ساپیتی شانۆکوە ھواسراوە
 وە، بوەی شانۆکیی پشتقوو رەکان لکتدا، ئکمایشن
 زەرف کوە، دوای گۆرانییشپ تگۆرانی گوتن ھاتوون

زەکانیان کردووەتوە کاغوتنھاواریی فریاک ریان و بس 
ھاتوونت خوارەوە بۆ ناو بینران، ھویان داوە ڕگی دەرەوە 

  .بدۆزنوە و دەرباز ببن
 ل بشی دووەمیش ھموو شت و کرەس شانۆییکان، تنانت 
 وە پانتاییبری ئن و لش الدەبرکمریکییربازە ئی سبووک

و پ ر شانۆکی سکقی ڕووداوەکانبۆشچ تک دەبم . یژەیل
بشدا دیالۆگی نوان ئو پیاوەی دەیوت لسر پپلیکانکانی 
بایۆزخانی ئمریکا ل لندەن خۆی بسووتنت، لگڵ ئو 
 ڕەکت شوو دەیئ ت، کوەدا دەندواییدا ددان ب ی لئافرەت

  .ھر بردەوام بت، برجست دەبت
کی زۆر ل ھموو توژم شانۆییکان بۆ  بروک سوود

خوقاندن و بدیھنانی شانۆیکی گشتگر و برھستکار 
ژۆلیان (وەردەگرت، ب تایبتیش کاریگریی شانۆی زیندووی 

، شانۆی ھژاری )ئنتۆنین ئارتۆ(، شانۆی توندوتیژی )بک
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ی )پتر ڤایس(و تکنیک و شانۆی تۆماری ) گرۆتۆفسکی(
بووە، بم بروک توانیویتی ھموو ئو شوازان بسرەوە 

 وەو بیانخاتخۆدا کۆیان بکاتربکی سفۆرم و بکات و لکت
خزمتی بۆچوون تایبتییکانی خۆی، سبارەت ب خوقاندنی 
شانۆیکی بڕەنگار و ڕیسواکردنی ھرش دڕندەکی ئوسای 

  .ئمریکا بۆ سر ڤتنام
یزیکیی چ و گرانکانی گرۆتۆفسکی، بروک دوای مشق ف

ئستا ئم پمان ناوەت : (ڕوودەکات ئکترەکانی و دەت
میم قۆناغی سوە، دەتوانم بمانکی تری کارەکقۆناغ . ل

قۆناغی یکمدا چندە توانیتان دەروازە و دەرگاکانتان ب ڕووی 
 و ئو جیھانکی نادیاردا کردەوە، ھروەھا ل نو ونکان

زانیارییانی دەمانزانی و ئوانشی نماندەزانی بوبووینوە، 
ئم جگ لوەی ک ئوە لگڵ گرۆتۆفسکی ب شوەیکی 
 تی لتایب کانی خودی خۆتانتان، بپانتایی ل گران، قووڵ و چ

ئستاش لم قۆناغی . جستی خۆتان وەکو ئکتر کۆیوەتوە
یشتن و دیدی خۆمان سرلنوێ سیمدا موداکانی تگ

من دەزانم زۆر ل ئوە ماندوون، کارەک گران و . دەکینوە
 کارەک ت لووەی دەیم، ئستا دەکارەساتئاسا دەبینن، ئ

  >٥٣<.)بکشتوە، دەتوانت ھر ئستا و لم ساتدا بکشتوە
  

  کۆتایی و بدەنگییکی کاریگر
لگڵ بینراندا، ب ) ریکائم و ئم(ھموو نمایشکی 

دوای نمایشکی بھز و . بدەنگییکی کوشندە کۆتایی ھاتووە
پ ل ڕووداوی توندوتیژی برھستکار، دتزن، وناکردنی 
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جنگکی گورە و خوناوی، بدەنگی بای بسر ئکتر و 
بروک مبستی بووە بو بدەنگیی کۆتایی ب . بینراندا کشاوە

یشک بھنت، دیمنی کۆتایی بۆ گروپک، وەکو دەمکی نما
من (کراوە، سیمایکی شژاو وا بووە، نک چاوکی داخراو 

 دەنگییو بوە، بیر لندەنگی بکب وە بیر لت ئودەم
بکنوە، ک ل نوان پیوەندییکانماندای ب خودی بینرانوە، 

خۆیان دادەنیشن و ئوان دن ژوورەوە، ل شونکانی 
چاوەڕوانن، ب ھستی چاوەڕوانییکی گورەوە، چاوەڕوانییکی 
پ ل بدەنگی، چاوەڕوانیی ئوەی بزانن ئم ب چ شوەیک 
پردە لسر شڕ و سیاستک ھدەماین، ک ئوان 
پشوەخت، برلوەی بن بۆ بینینی نمایشک، ھوستکی 

ری ئم لم پرۆژەیدا، لم کا. تایبتییان وەرگرتووە
 روەھا خۆیشمان، لرەکانمان و ھبین وەیدا ئیشانۆنام
شوەیک ل شوەکانی بدەنگییوە برەو بدەنگییکی تر 

بدەنگییکی گورەی وەھا، ک گرینگی ب ھموو شتکان : ببین
بدات، ب تووڕەییمان، ب نائومدیمان، بو ھستی ک ناتوانت 

  >٥٤<.) شڕە ڕابگرتئو
 وە ککزم رەکان بکتئ ک لککۆتاییدا ی ل 
 توە دەچر شانۆکسل ،وەیکی بچووکی پیجکمچ

ئکترەک چکمجک دەکاتوە، پپوولیکی ل . خوارەوە
دەردەھنت و ب ھوادا برەی دەکات، دوای ئوە یککی تر، 

میان بیی سپوولم پب ت و بوە دەگرکییدەست 
 کپوولپ ،نگیرفانی دەرد ک لرخی تری چکدەست

ھموو شتک > ٥٥<.دەسوتنت و چرخک دەخاتوە گیرفانی



    

١٥٨

لسر شانۆک بدەنگ دەبت، ڕووناکیی شانۆ و ھۆی شانۆکش 
گروپک چاوەڕوانی ئوە دەکن، بینران بچن . دادەگیرسن

بروک بم ڕیتوا ویستوویتی بینران > ٥٦<.دەرەوە و بۆن
. ناچار بکات، ک ھر لودا ھوست وەربگرن و بیارک بدەن

 ساتو چرکر برامبکانیش بنووست ڕۆژنامنانران و تبین
بدەنگیی قورس کاردانوەی جۆراوجۆریان ھبووە، بم بروک 

ل (خۆی بم شوەی ئم مسلیی ڕوونکردووەتوە 
 وە لڕووبووندەنگی بوو، ڕووبب کمایشئینگلیستان کۆتایی ن

. ڤتنام و لندەن: ''ئم''و " وت یکگرتووەکان"نوان 
. ئکترەکان نواندنکیان دەوەستنن و ب بدەنگی دەمننوە

ھندک ل بینران ل ھوستکی دوژمنکاران زیاتر، چ شتکی 
دەنگییم بدەبینیتریان لدا ن . وان لئ دابوون کوایو بل

ھندکی تر ئو . کسانی تر باشترن، بم تاوانبار دەکرن
. بدەنگیییان ب جۆرک ل سووکایتی پکردن دەزانی

کسانکیش ب ڕاکردن ل واقیع و ھوستکان، ھروەھا 
ھندکیش ئو بدەنگیییان ب پوپاگندەیک دەزانی بۆ 

بم بروک خۆی بم جۆرە وەمی ھموو > ٥٧<.ۆنیستکانکۆم
ل کاتکدا ئکترەکان ل کۆتایی (ئو کاردانوانی داوەتوە 

ب بدەنگی دادەنیشتن، '' ئم و ئمریکا''ھموو نمایشکی 
وەک ھندک لکیان دەدایوە، گلیی و تاوانبارکردنی بینران 

سیارکردنوە بووە ل ئم، ل نبووە، بکو ئوەش دووبارە پر
ھموو شوکدا سبارەت ب ھوستمان لم چرکساتدا، ئستا 
و لرەدا، چی ل ناوەوەماندا، ل جیھاندا، ل چواردەورماندا 



    

١٥٩

ئکترەکان لو بارودۆخدا و لو ساتدا زیاتر ب . ڕوودەدات
  >٥٨<.)خۆیانوە سرقابوون

ل زۆربی وتانی جیھانوە ) ئم و ئمریکا( نمایشی 
بانگھشت دەکرت، بم بروک ب پچوانی پرۆژەکانی ترییوە، 

ل لندەن بگوزتوە، ) دویک(قایل نابت نمایشک ل شانۆی 
ئمش دەگڕتوە بۆ ئوەی ل بنڕەتدا گروپک ھیچ دەقکی 
نووسراو و ئامادەیان ل بردەستدا نبووە، بکو ھموو 
نمایشک بۆ ئو شانۆی ل ھونری ڕاگوزارییوە خوقاوە و 
بونیادنراوە، بمش پیوەندیی تایبتمند و ڕاستوخۆکانی 
ئکتر و بینران چاوگکی ھاوبش و گرینگ بووە بۆ 

کمایشوتنی نرک٥٩<. س<  
  
  

  ئۆدیب
   ل نوان میتافۆر و ڕیتوا سرەتاییکاندا

ا بۆ شانۆی نتوایتیی ئینگلیزی، ب د١٩٦٨بروک ل سای 
ھمان ئاراست و ل ژر کاریگریی ئارتۆ و شانۆی توندوتیژدا، 

) ئم و ئمریکا(و )  ساد-مارا(دوای پشکشکردنی 
 ٤ی ساکانی -ی نووسری ڕۆمانی سینیکا)ئۆدیب(شانۆنامی 

بم پرۆژەیش > ٦٠<.ز نمایش دەکات. د٦٥ –ز .پ
وە چ -ۆ پراکتیزەکردن و نزیکبوونوە ل ئارتۆئزموونکانی ب

دەکاتوە، زیاتر ل ڕیتواڵ و شانۆیکی ئزموونگری نزیک 
دەبتوە و شانۆیکی گردوونیی تایبت ب خۆی دەستبر 

  .دەکات



    

١٦٠

ی سردەمی -بروک لم ھویدا نووسرکی وەک سینیکا
کی، ی گر-ئیمپراتۆرییتی ڕۆما ھدەبژرت، نک سۆفۆکلی
ل ) ئۆدیب(ھۆکاری ئمش دەگڕتوە بۆ ئوەی شانۆنامی 

الی سینیکا زیاتر توژمکی توندوتیژ و ھست و سۆزکی چی 
  >٦١<.ژیان لخۆدەگرت

 رچاوەکانی لس توندوتیژەی سینیکا، ک وژمم تئ 
فلسف و چمکی توندوتیژیی شارستانییتی ڕۆماوە وەرگرتووە، 

مکانی تاقیگ ئارتۆییکی بروک دەگونجت و لگڵ برئنجا
دەبت دەروازەیکی پراکتیکی و بردەوامییکی دیدە فیزیکییی، 
بم ئۆدیبی سۆفۆکلیس زیاتر چمککی ھیومانیستی، 

  .پودانگکانی دیاریدەکات
 بروک لم نمایشدا ب قووی ل وزە و تواناکانی مرۆڤ و 

تی دەکۆکانی مرۆڤایمکبۆ چ کوەیش تاقیکردنوە، پرۆژەکت
ناسینی مرۆڤ تا ئو ئاستی، ک بزانرت تا چند دەتوانت 
برگی ئازار و زوم بگرت، بب ئوەی لناو بچت، یان پناس و 

بگومان ئمش ونیکی تواو . خودی خۆی لدەست بدات
  .جیاوازی بیرە ڕۆمانسییکان بۆ بوونی مرۆڤایتی

رۆژەی ب یکک ل گرینگترین ھو برایی  ئم پ
ئزموونگرییکانی بروک دادەنرت، ب تایبتیش ل ڕووی 
بکارھنانی شوازکی ڕیتوای و برجستکردنکی جیاوازی 

  .چمککانی زمان و وشوە
  



    

١٦١

  
دەستیی وشدەقی ئۆدیب و با  

اتر ی سینیکا وەک دەقکی ئدەبی، شانۆنامیک زی)ئۆدیب(
پشت ب وش و چکردنوەی بیرکی فلسفی دەبستت، لم 
 و دوورە ل دەستینئاسا باکی دەربو زمان وە وشمایبن

ھروەھا وەک تکستکی . زمانی شانۆ و ون شانۆییکانوە
ت و گرانر شانۆ زەحمسشکردنی لشکفیش پلسم . فئ

.  نک بۆ نمایشکردنشانۆنامی زیاتر بۆ خوندنوە دەشت،
و ) ژان لوی بارۆ(بروک ل ژر کاریگریی ھونرمندی فڕەنسی 

میتۆدەکانی شانۆی توندوتیژی ئنتۆنین ئارتۆدا، سینیکا و ئۆدیب 
دەکات پرۆژەیکی ئزموونگری و ل دید و بنماکانی شانۆی 

  .توندوتیژییوە نزیک دەبتوە
کتور و بونیادی زمان و بروک تکستکی سینیکا ل ڕووی ستر

 نوێ لرلت، سندەوەشوە ھیکرییفیکری و ھون داڕشت
 وە، لکانرەتاییس گکۆدەکانی کۆم کی نزیک لدەروازەی ڕیتوا
 مکوەش بۆ چڕانگ روەھا لوە و ھکانئاینیی ریتدابون

  .ڕۆژھتیی دینکانی شانۆوە، دادەڕژتوە
م نکردنی  دەنگ لسترجب ،کی گرینگدا توخممایش

)وش( وەی ککی جیاوازتر لئامراز دا کراوەتیو بۆنش ل
دا بھا زمانوانیی )ئۆدیب(ھی، بۆ نموون وش ل نمایشی 

ڕاستقینکی خۆی لدەست داوە، ل بری ئوە کۆم ئاماژە 
ئم . و دەربینی جیاوازی بۆ دەنگی وشکان بکارھناوە

بکارھنانی دەنگ، ب تایبتی ل ستروکتورە ڕیتواییکدا، 
کمایشکی گرینگی نودانگمک و پچ بووەت .  



    

١٦٢

فۆرمی ئارتۆوە -بروک پرۆژەکی ل ڕوانگی ونیکی میتا
دیدی ڕیژی وابستی دەستکانی سینیکا و . برجست دەکات

 سرچاوەی ون ئو ڕۆژگارانی ڕۆما دەبت و ھر لوشوە
بھۆی ) وتک(لو وناندا . شانۆییکانی وەردەگرت

بوبوونوەی تاعونوە خاپوور بووە، نمایشکش ب سمایک 
بۆ خواوەندی ڤینۆس کۆتایی دت، بم بروک لبری ئو 

 ھۆزە سرەتاییکانی Maoriسمای، سمای مایۆرییکانی 
دابونریت ڕیتواییکانی . ناوەنیوزیالند و ئوستورالیای بکارھ

ئو ھۆزانش دەبت ھماگلی ئوەی چۆن بسر دوژمندا 
خودی ئم دابونریتانش فۆرمکی فیزیکیی تووڕە . سردەکویت

و ل ھمان کاتدا ڕیتوائامزیان ھی، ل ڕیتمکی خرا و 
جوونوەیکی سمائامزی بردەوامی ئکترەکاندا فۆرمی خۆی 

ەرگرتووە، ئمش زیاتر لگڵ بونیاد و سترکتوری نمایشکدا و
  .گونجاوە

 لم داڕشتیدا وش و گفتوگۆ ئاوتی گۆرانییکی سمائامز 
دەبن، بروک بۆ برجستکردنی ئو گۆرانیی ڕیتمئامزەش، 
گۆرانیی جادووگرە ئفریقاییکانی بکارھناوە، ھروەھا 

وی ئاھنگی ڕەبنکانی وتی ڕیتمکی ئفریقایی تک
ئمش بووەت . و ھیندیی سوورەکانی ئمریکا دەکات) تیبت(

ھۆی خوقاندنی ڕیتمکی تری بھز، ئو ڕیتمش زیاتر شواز و 
بروک ک پنا دەبات بر . فۆرمی جادووگرانی لخۆگرتووە

د و بکارھنانی سمای ماورییکانی ھۆزە براییکانی نیوزیالن
ئوستورالیا، ڕیتم و گۆرانیی جادووگرە ئفریقاییکان، ئاھنگی 
پ ل ڕیتوای ڕەبن تیبتکان و ھیندیی سوورەکانی ئمریکا، 



    

١٦٣

ل سترکتوری کۆمگ براییکانی شارستانییتی مرۆڤ نزیک 
ڕیتواکی جیاوازتر، ک ل بنما ھاوبشکانی ئم . دەبتوە

کیی، گران، براییوە سرچاوەی وەرگرتووە، پکھات چە، فیزی
دروست دەکات و ل شان پکداچووەکانی مرۆڤ و شارستانییتی 

بروک ب شانۆنامی ئۆدیب و . ھاوبشی ئمرۆمان نزیک دەبتوە
ل ڕگ دوورەدەست فلسفیی ئبستراکتکی سینیکاوە 

 ک لسر دابانک دەخوقنت، تا لووە پیوەندییکی تر،
. بنما ھستییکانی مرۆڤ ڕۆنراوە، بمۆمانوە دابمزرنت

ئکترەکان پانتۆڵ و بلوزی ڕەشیان لبردا بووە و (
جوونوەکانیان ھیچ ھست و سۆزکی تدا نبووە، ھموو جۆرە 
پیوەندییک ساونتوە و جوو و ھسوکوتکانیان زیاتر 

  >٦٢<.)تووەشوازکی ئبستراکتی لخۆگر
بروک ھرچندە ئۆدیبی ل شوازە ئبستراکتکانوە نزیک 
کردووەتوە و نمایشکی ل فۆرمکی فیزیکی و شانۆیکی 
ونییدا چکردووەتوە، بم ھوی داوە جست و ئامرازەکانی 
تری مرۆڤ بکات بنمایکی ڕاستوخۆ و گرینگ بۆ گوزارشتکردن 

ست و سۆزە مرۆڤایھ ی لکی قووقاندنی زمانکان و خوتیی
  >٦٣<.ھاوبش

 دۆزینوەی ئو زمان ھاوبشش ل شانۆنامیکی وەک 
ی سینیکادا، کارکی سانا نبووە و ئو فۆرم و شوازەی -ئۆدیب
یش، وەک ڕیژی بۆ خوندنوەی شانۆنامک پویستییکی -بروک

کتک و زمان ڕەھا بووە، تا بتوانت کۆدەکان، سترکتورە ئبسترا
چە فلسفیی بکارھنراوەک بکات ڕیتواکی زیندوو و 

بروک سبارەت ب . جوونوەیکی فیزیکی و شانۆیکی بینراو



    

١٦٤

شانۆنامی ئۆدیب ھیچ ڕووداوکی : (دەت) ئۆدیب(شانۆنامی 
دەرەکی لخۆ ناگرت، ھرگیز ل ژیانی نووسرەکیدا پشکش 

ووداوەکانی ل شونکی دیاریکراودا بھرحاڵ، ڕ. نکراوە
ڕوونادات، کارەکترەکانیش خکی ئاسایی نین، ڕووداوە 

ل ڕوانگی کۆم ونی مجازییوە –زیندووەکش 
 ھروەکو تکنیکی سینما، بم ب –دەردەکوت

سربستییکی گورەتر ل سربستیی سینماوە بازدەدا بۆ 
  >٦٤<.)پشوە و بۆ دواوە

  چۆن ب وەش دەکات، کروەھا بروک ئاماژە بۆ ئھ
ئاراستیک کاریان کردووە، دوور بووە ل زمانی پیڤین و 

زمانی جست، ڕیتواکان و شانۆیکی ئزموونگری . دیالۆگوە
کراوەت بنما گرینگکانی ئو پرۆژەی، ل پناوی ئوەی شانۆ 

دا واقیعکی مزنتر بگۆڕن ب جگیکی پیرۆز، تا بتوانن تیای
  .لوەی ک ھی، بدۆزنوە

  
  پیتر بروک/ ئنتۆنین ئارتۆ

  دوا وستگ و برەنجام   
 میتۆد و شانۆ توندوتیژەکی ئنتۆنین ئارتۆ تنھا ییکاریگر

لو چند پرۆژەیی بروکدا ڕەنگ ناداتوە، ک لرەدا باسمان 
ار و کردووە، بکو ھموو قۆناغی شست و حفتاکانی ک

پرۆژەکانی بروک ب شوەیک ل شوەکان، مۆرک و شوازەکانی 
شانۆی توندوتیژیی لخۆگرتووە، ئم کاریگرییش ب چندین 

لگڵ ھر قۆناغکدا ئارتۆ بۆ دید . ئاستی جۆراوجۆردا تپڕیوە
  .و فلسف ئزموونگرییکی بروک دەبت فۆرمکی جیاواز



    

١٦٥

و مامکردن لگڵ پانتایی  پیوەندیکردن ب بینران 
 ل ش بووە، کوازانو شکی گرینگی ئکاندا، خابۆش
 بارەت بکانی سپراکتیکیی نجامدا بروک زیاتر بۆچوونرئب

ی )ئۆبۆی پادشا(شانۆی توندوتیژی ل نمایشکردنی شانۆنامی 
  >٦٥<.دا چدەکاتوە)ئلفرد گاری(نووسری فڕەنسی 
دا شونپی ژان لوی بارۆ ھدەگرت و ل بروک لم نمایش

دیدکی پشکنین و ئزموونگرییوە دەگڕتوە سر ڕەگوڕیش و 
سرچاوەکانی شانۆیکی میللیی ل الیک، ل الیکی تریشوە 

  .شانۆی توندوتیژی ل الی ئنتۆنین ئارتۆ
 شانۆنامکانی ئلفرد گاری سبارەت ب ١٩٧٧بروک سای 

  ئامادە Ubu dans les Bouffesک نمایشدا ب ناوی ل ی) ئۆبۆ(
دەکات، نمایشک ب سرکوتنکی گورەوە لسر شانۆی بوف 

  >٦٦<.دو نور ل پاریس پشکش دەکرت
  
  



    

١٦٦

  
  پراوز و سرچاوەکان

  
شانۆی ئورووپی ل شستکانی سدەی ڕابردوودا، ل ژر کاریگریی .١

ەوە بنیادنراوە، )بریتۆد برشت(و ) ارتۆئنتۆنین ئ(و ڕوانگی دیدی 

لسر ئاستکی گورە و بربو ھموو گروپ شانۆییکانی دوای جنگی 

جیھانیی دووەم ل ئورووپای ڕۆژئاوادا، ب شوەیکی ڕاستوخۆ و 

ناڕاستوخۆ کوتوونت ژر کاریگریی تیۆرە شانۆییکانی ئو دوو 

  .شانۆکارەوە

ڕووبرکی فراوان بۆ ئم دوو ) پانتایی بۆش(بیدا  بروک ل یکم کت

داھنرەی شانۆ ترخان دەکات و ب وردی باسیان دەکات، بۆ نموون بم 

زۆر سخت باسی جۆرەکانی شانۆ : (شوەی باسی بریتۆد برشت دەکات

بکرت ب ب وەستان لسر برشت، ک یکک ل گرنگترین و 

رترین ناوەکانی ئکاریگرخڕاستی . م چ ب ک، ککر یبۆ ھ زۆر گران

برشت کلیلی . ل بواری شانۆدا کار دەکات، ئاوڕ ل برشت نداتوە

سردەمکی ب دەستوەی، ئمۆ ھموو کارکی شانۆیی، ل خاکی 

تایبتیدا، دەگڕتوە و پشت ب بیروڕاکانی ئو دەبستت، دەتوانین 

، ک برشت خستیی ناو فرھنگی )نامۆبوون(بگڕینوە سر وشی 

 مک و وشم چری ئنوە داھیکژووییدیدە م شت لوە، برشانۆییمان

یکاری شانۆیی، . شانۆیی کدا دەستی کرد بکات ندە لرمم ھونئ

ھموو شانۆکانی ئمانیا شانۆی ناتورالیزم یان شانۆ گورە شوە 

سیان بکان بارالییشابووئۆپک . ردا کیئاراست ش بم شانۆیانئ

 ن، بورە بککی گست و سۆزشی ھلکران پبین کاریان دەکرد، ک

وانوە، بتبیر بچواوەتی خۆیان لت ک بوەیش :  
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Brook, Peter, Den tomma spelplatsen, Oversattning: Anita Dahl 

och Leif Zern, Grafisk formgivning: Leif Zetterlingproduktion, 

Stockholm. 1969S.69                   

ژان ئانوی یکک لو نووسرە دەگمنانی ل بواری شانۆدا ڕۆکی .٢

 کان لرە جیھانیینووس شانی ککانی شانباوە و شانۆنامورەی گگ

بزووتنوەی شانۆی فڕەنسی و جیھانیشدا شونی تایبتی و شایستی 

ئنتیگۆن و : بۆ نموون ل گرنگترین شانۆنامکانی ژان ئانوی. ن ھیخۆیا

  .ژان دارک

باوکی . ژان کۆکتۆ ل خزانکی بۆرژوا ل پاریس لدایک بووە.٣

کۆکتۆ ھر ل سرەتاوە وەک منداکی نازدار . پارزەرکی ناسراو بووە

نی کسکی ھست ناسک و تووڕە بووە و ل تم. پروەردە دەکرت

. شش ساییوە ب جیھانی سرک و دوای ئوەش شانۆ ئاشنا بووە

  .شانۆنامکانی ژان کۆکتۆ ڕۆکی برچاویان ل شانۆی فڕەنسیدا بینیوە

 ئکتر و ڕیژیسۆرکی ناسراوی فڕەنسیی ١٩٩٤ -١٩١٠ژان لوی بارۆ .٤

اوە یکک ل ن. و خۆی ب قوتابییکی ب ئمکی ئنتۆنین ئارتۆ داناوە

دیارەکانی شانۆی فڕەنسی، ستایل و شوازە شانۆییکی دەبسترتوە 

ئم ھونرمندە ل . ب ھونری میم و شانۆ سراپاگیرییکانوە

نمایشکانیدا سوودکی زۆری ل بنما کولتوورییکانی گالنی ئاسیا 

اتر و بۆ زانیاریی زی. وەرگرتووە، ھروەھا ل بواری سینماشدا کاری کردووە

وانکانی ژان لوی بارۆ، بمرھژیان و ب بارەت بگرگنی : شارەزابوون س

بلیمت، جان لوی بارۆ، وەرگانی دانا ڕەئووف، گۆڤاری ڕۆژی کوردستان، 

  .١٩٨٤سای ) ٦٥(ژمارە 

یکک ل گرنگترین نووسرە ) ٢٠٠٥ -١٩١٠(ئارسر میللر .٥

دا ١٩٤٧ل سای . نگی وەرگرتووەشانۆییکانی جیھان، چندین ختی گری
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دەنووست، بم شانۆگریی ختی ) ھموو کوڕەکانم(شانۆنامی  

) مردنی دوەرەیک(دا ١٩٤٩ل سای . کۆمی ڕەخنگرانی وەرگرتووە

 گرنگترین دەق ک لکی ت بدادەنر رییم شانۆگت، ئدەنووس

ۆرک ل ماوەیکی کمدا شانۆییکانی شانۆی ھاوچرخی جیھانی و ل نیوی

ئارسر میللر جگ ل دەقی شانۆیی، کۆم .  جار پشکش کراوە٧٤٢

  .ڕۆمان و کورت چیرۆکی نووسیوە

ئم . نووسرکی شانۆیی ئمریکیی) ١٩٨٣ – ١٩١٤(تنسی ولیامز .٦

نووسرە ژیانکی سخت و گرانی بردووەت سر، ل یکک ل ئوتلکانی 

ەکو بالنیک ژیانی لدەست داوە، ئو ژیان سخت ل ئمریکادا، و

  .نووسین و شانۆنامکانیدا ڕەنگیان داوەتوە

بۆ زیاتر شارەزابوون ل شانۆی توندوتیژی و ئنتۆنین ئارتۆ ب زمانی .٧

شانۆی توندوتیژی ل نوان تیۆر و (کوردی، دەتوانن بگڕنوە سر کتبی 

  .١٩٨٨ئووف، سای دانا ڕە: نووسینی) پراکتیکدا

دا ھونرمندی ١٩٢٤ل سای :  Theatre des Nationsشانۆی گالن .٨

 دەستپشخریی دامزراندنی شانۆیک دەکات، تا Firmin Gemierشانۆیی 

دامزراندنی ئم شانۆی . ببت جگی گفتوگۆ و ئاوگۆڕی نونتوەیی

ھر زوو بھۆی ھر ل سرەتاوە سرکوتن بدەست دەھنت، بم 

ل . جنگی جیھانیی دووەموە بیرۆکی شانۆی گالن گۆڕەوشار دەبت

دا خولیای دامزراندنی شانۆیک بۆ چاالکیی نتوە جیاوازەکان ١٩٥٤سای 

  .سرلنوێ سرھدەداتوە

ئیم پولیان ل شانۆی سارا برنارد فستیڤاکی نونتوەیی ساز .  ئا

و برلین ئنسمبل دەبن یکمین میوانی ئو دەکات،  بریتۆد برشت 

فستیڤا نونتوەیی، سرکوتنکی گورەی نمایشک و کاردانوەی 

لسر توژم شانۆییکانی پاریس، دەبت ھۆی پداگرتن و 
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 تدەب کستیڤاف وەیم شالن، بپیرەوەچوونی شانۆی گب

ی گرینگ بۆ میوانداریکردنی شانۆی چاالکییکی سان و دەزگایکی نتوەی

شانۆی گالن لدایک دەبت و گوڕکی بھزیش دەبخشت . گالنی تر

برلین ئنسمبل و برشت سرلنوی . بزووتنوە و ڕەوتی شانۆی فڕەنسی

دا بانگھشت دەکرنوە، ھروەھا چندین گروپی ١٩٥٥ل سای 

وتووی تری جیھانی، بۆ نموونرکرای )نو(شانۆی : سی ژاپۆنی، ئۆپ

پکین و چندین ڕیژیسۆری گورەی وەکو ئینگمار برگمان و پیتر بروک 

دوای دە ساڵ بسر بڕوەبردنی ئم شانۆی، . لم شانۆیدا کاردەکن

.  ژان لوی بارۆ دەبت بڕوەبری ئم شانۆی گالن ل پاریس١٩٥٩سای 

ی بارۆ دەبت ھاندەرکی ل شستکانی سدەی ڕابردوودا، ژان لو

ڕاستوخۆی بروک و ڕۆکی گورەش دەگت ل ناساندنی ب ناوەندە 

شانۆی گالن دەروازەیکی کراوە . کولتووری و ڕەوت شانۆییکی پاریس

  .دەبت بۆ سرەتای چاالکییکانی بروککی گنج ل پاریس

اماژەم بۆ کاتی خۆی ل ھندک نووسینی ترمدا سبارەت ب بروک ئ.٩

ئوە کردووە، ک بروک کاریگریی بسر ڕەوتی شانۆ و دیدی ھونرمندی 

ئمریکی ژۆلیان بک ھبووە، بم ڕاستییکی تواو ب پچوانوەی و 

من ھ بووم، بکو ژۆلیان بک کاریگرییکی گورەی بسر بروکوە 

  .ھبووە، ب تایبتیش ل شستکاندا

، ک بروک بانگشی بۆ دەکرد، بریتیی ل )پانتایی بۆش(بیرۆکی .١٠

و بکارھنان و ) فۆرم(لکۆینوەیکی قووی بابت و فلسفی شوە 

تاقیکردنوەی ھموو شواز و بیرۆکیک ل پناوی برجستکردن و 

بروک لم لکۆینوە قووی شوەدا . بدیھنانی نمایشکی شانۆیی

دەکاتوە، ک یکک ل مرجکانی بدەستھنانی ئو شانۆ، دووپاتی ئوە 

یان پانتایی بۆش ئوەی ھموو ئو شتانی ھیچ پویستییک، یان 
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 توەی ناوەڕۆک و بابنان و ڕوونکردنکارھب وخۆیان لکی ڕاستڕۆ

شانۆییکدا نیی، دەبت وەال بنرت، نک ھر ئوە، بکو تا ئاستکی 

ھر . نۆک پاک بکرتوە ل ھموو جۆرە کلوپلکی ناپویستبرز شا

ھر پانتاییکی بۆشم بدەیت، : (لم ڕوانگیوە بروک ل شستکاندا وتی

  .)من شانۆیکی ڕاستقینی ل دروست دەکم

گلندە یاکسۆن، ک ئکترکی سرەکیی ئم ئزموون دەبت، .١١

انکان، ب جلوبرگکی چرمی ڕەش لگڵ مۆسیقایکی شوانی تیاترۆخ

 توە درانر بینسوە، بکرزاییب رزەوە، بوی بک پو جووت

یکک ل دادوەرەکان ڕاپۆرتک ب شوازکی شیعری . ژوورەوە

ل ھمان کاتدا پیاوەکان داوای سکسی ل دەکن و لسر . دەخونتوە

 گرتووە، ب ڕووتی پای ئو شونی ک شوە حوزکی خۆشتنی لخۆ

جلوبرگی بندیخانی . ک دواتر سرلنوێ دتوە دەرەوە. دەخن

 توە، دەبتدا دەنووشتکوزی خۆشتنر حسمجارەیان بو ئ ردایبل

و مۆسیقای مارشی ماتمینیی ئتمۆسفرەک ) کندی(جنازەکی 

 ئافرەت دەکرد و ئو پیاوانی لوەوبر داوای سکسیان لم. دەگۆڕت

جووتبوون لگیدا، ئستا دەیانوت چند وشیکی خمناک و 

یادەوەرییکانی خۆیان ل دەفتری بخاکسپاردنکی کندیدا تۆمار بکن 

.و ب ڕیز ل دوای ترمیکوە دەچن دەرەوە

١٢-Brook, Peter. Den tomma spelplatsen, Oversattning: Anita Dahl 

och Leif Zern. Grafisk formgivning: Leif Zetterling production, 

Stockholm, 1969, S.132  

١٣.١٣-Brook, Peter, The Shifting point, 40 Years of theatrical 

exploration 1946-1987, First published in the United Kingdom in 

1987 by Methune Drama. S.58
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نووسری فڕەنسی   اراوەیک دەگڕتوە بۆ زSadismeسادیزم  ١٤.

، ک خۆشنوود بووە ب چژوەرگرتن ل ئازاردانی خکی، )مارکیز دی ساد(

 روەھا سادیزم لکسدا، ھی سکاتی جووتبوون و پرۆس تی لتایب ب

فرھنگی زانستی دەروونناسی و پزیشکیدا، وەک نخۆشییک و الدانک 

زیاتر بو کسان دەگوترت، ک حز ب سادیست . پناس دەکرت

ئازاردانی خکی دەکن، دەشبت ئو چژی ئازارە، ئازارکی سکسی یان 

  .ناسکسیش بت

  ٥٧الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٥

بروک بردەوام ل ناوەڕاستی شستکانوە تا کۆتایی حفتاکان .١٦

دوتیژەکی، وەکو شانۆیکی گڕاوەتوە سر ئارتۆ، متیۆد و تیۆرە تون

  .ناتبا، ل پرۆژە و ئزموونکانیدا ڕەنگیان داوەتوە

ھر ل سرەتاوە دەبت جگی سرنج و "  ساد–مارا "شانۆنامی .١٧

گفتوگۆیکی ھمالین، ئمش زیاتر دەگڕتوە بۆ ئو چارەسرە قووڵ 

ەت ب و گشتگرەی پرسیارە سرەکی و ھمچشنکانی، ک سبار

دەقک تیشککی بابتیان دەخات . بارودۆخی مرۆڤایتی لخۆی دەگرت

دا ١٧٩٣ی شۆڕشگی فڕەنسی، ک ل سای )مارا(سر ملمالنی 

  ".مارکیز دی ساد"دەکوژرت، لگڵ نووسری تاکەوی فڕەنسی 

 ل برلین ل خزانکی جوولک ل دایک ١٩١٦پتر ڤایس سای .١٨

کاتی جنگی جیھانیی دووەمدا ل دەست نازییکان ھدت، سای ل . بووە

 ل ستۆکھۆم ١٩٨٢ وەک پنابرک ل سود دەگیرستوە و سای ١٩٣٩

  .کۆچی دوایی کردووە

دا بڕوەبری نخۆشخانی چارنتن، ١٨١١ -١٧٩٨ل نوان سانی .١٩

ەسری ب شوەیکی سیستماتیک نمایشی شانۆیی وەکو بشک ل چار

یکک ل نخۆشکانی ئم نخۆشخان . نخۆشکانی بکارھناوە
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 تا ئو ڕۆژەیھر لم نخۆشخانیشدا ١٨١٩دەروونیی، ک ل سای 

بووە و بشکی ) مارکیز دی ساد(دەمرت، توندکراوە، ئو نخۆش ناوی 

 زۆری شانۆنامکانی نووسیوە و ھر خۆیشی ب کاری ڕاھنانی نخۆشکانی

ئم جۆرە چارەسرکردن ل پاریس دەبت شوازکی . تر و ڕیژی ھستاوە

مۆدرن و خکی ل دەرەوەی نخۆشخانکوە دن و وەکو بینر سیری 

ئم دۆکیومنت وەک فاکترکی ڕاستقین و . ئم نمایشان دەکن

ر بگیکی مژوویی دەبت سرچاوەیکی گرینگی دەروازەکانی کاری پت

یم شانۆنامڤایس، بۆ نووسینی ئ.  

٤٦ -٤٥الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٠

٢١-Directors in perspective, Peter Brook, By Albert Huny   and 

Geoffrey Reeves. Cambridge University press, 1995.

  ٣٨الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٢

 نووسرکی گرینگ و بناوبانگی ١٩٣٦ – ١٨٦٧لویجی پیراندیللۆ .٢٣

. ئیتایی و ل ناوچی ئگریگۆنتۆی سر ب ھرمی سیسیلیا لدایک بووە

 ١٩٢٢سای . ل پالرمۆ، ڕۆم و بۆن زانست مرۆڤایتییکانی خوندووە

وانی کولتوور و ئدەبی وتووەتوە، ھر لم ساشدا کۆم پخشان و 

 دواجار بابت و ناوەڕۆکی ڕۆمانکانی دەبن ناوەندکی .ڕۆمان بودەکاتوە

گرینگی شانۆنامکانی، ھروەھا پیراندیللۆ کۆم نۆڤلتی میللییش 

شش کارەکتر بدوای نووسرکدا (بودەکاتوە، بم لگڵ شانۆنامی 

، ناوبانگی پیراندیللۆ، وەکو ١٩٢٢) ھنریکی پنجم(، ١٩٢١) دەگڕن

پیراندیللۆ دوای ئم .  شانۆیی، ھموو ئورووپا دەگرتوەنووسرکی

.شانۆنامان، ب تواوی خۆی بۆ شانۆ ترخان دەکات

  ٤٨الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٤

  ٤٧الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٥
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 ساد بۆ یکمجار لسر –ھر لو کاتی، ک شانۆنامی مارا .٢٦

دا ل شاری برلین ١٩٦٤ ل سای Schiller Theaterشانۆی شیلر 

ل ڕیژی ) شالیر(پشکشکراوە، شانۆی شاھانی شکسپیرش ب شانۆیی 

بروک ئو . بروک ل برلین، وەکو نمایشکی میوان پشکشکراوە

 ساد دەبینت و شانۆییک سرنجی ڕادەکشت، -نمایشی مارا

ەوە، تا سرلنوێ )گونال ڤایس(دەستبج پیوەندی دەکات ب خاتوو 

.  ساد ل لندەن بکاتوە–سینۆگرافیا و جلوبرگ بۆ نمایشیکی تری مارا 

پیتر بروک ل یکم ڕۆژی پشکشکردنی : (خاتوو ڤایس دەت

نمایشکدا ل برلین، ل ناو بینراندا دانیشتبوو، دوای تواوبوونی 

 کموو گروپکدا ھکات ل ،کریکی بیرە شانۆییدا خوەی شانۆکپشت ل

خواردنوە و ئاھنگگان بووین، پیتر بروک ھات سرەوە بۆ المان، ھر 

ل )  کراینAldwychلودا و ب پوە، دەسبج داوەتی لندەن و شانۆی 

  .چاوپکوتنکی تایبتی خاتوو گونال ڤایس لگڵ دانا ڕەئووف

 ١٩٦٤ی مانگی ئۆگۆستی سای ٢٠ل  ساد ل ڕیژی بروک – دواتر مارا 

دا سرلنوێ ل نیویۆرک ١٩٦٦نمایش کراوە، ل مانگی یانیوەری سای 

  .نمایش کراوەتوە

  )٢٦(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٧

 ل سویسرا ١٧٤٣ژان پۆل مارا شۆڕشگکی فڕەنسی بووە، سای .٢٨

بت، پزیشک بووە لدایک بووە، مارا برلوەی ب کاری ڕامیارییوە خریک 

دا ١٧٨٩ل سای . و ب کار و لکۆینوەی زانیارییوە خریک بووە

ی دامزراندووە و دژی ڕژمی ئوکاتی فڕەنسا )ھاوڕی گل(ڕۆژنامی 

وەستاوەتوە، بم پاش ماوەیکی کورت ڕۆژنامکی دادەخن و ئویش 

 وە، وتارەکانی لوی دەکاتنی بنھ وە ببری ئگیرساندنی شۆڕشی لھ

. دا ڕۆکی گورە و یکاییکرەوە دەگن١٧٨٩چواردەی تمموزی سای 



    

١٧٤

مارا ل کۆنگرەی نیشتمانیدا ب ئندام ھبژردراوە و سرکردایتی پارتی 

)ست بووە و . ی کردووە)کوردلییخۆشیی پوە مارا تووشی نپاش ئ

ووەت سر، دواتر ل سای پاشماوەی ژیانی لناو حوزی گرماوکدا برد

  .دا، ھر لو حوزەدا شارلۆت کۆردی ب خنجر کوشتوویتی١٧٩٣

 سربازکی ١٨١٤-١٧٤٠کۆنت دۆنتیان ئولفۆس فرانسوا دی ساد .٢٩

 نپیسی بردووەتداو ی ژیانی بکی دیار بووە، زۆربرڕەنسی و نووسف

نکانی ب ناوی سر و ئمش ل ئدەبکیدا ڕەنگی داوەتوە، نووسی

بھۆی ئو ڕەوشت نابج و . ەوە بوکردووەتوە)مارکیز دی ساد(

چیرۆک ئیرۆتیکی و ژیان نائاساییی خۆیوە، ب تایبتی ل ڕووی ژیانی 

زۆربی ژیانی ل گرتووخانی ) سکسناساز(سکسییوە، وەکو مرۆڤکی 

:  چیرۆککانیشیل. باستیل و نخۆشخان دەروونییکاندا بسربردووە

، لم چیرۆکانیدا )گوی داونپیسی(و ) کورەوەریی داونپاکی(

کارەکترەکانی ب جربزەییوە خستوونت ڕوو، ب تایبتی بۆ 

ئم ڕەوشت . دامرکاندنوەی ئارەزووەکانیان ل ڕی ئازاردانی خکییوە

 وە بوەی سایکۆلۆژییکدانڕووی ل ش لبایوە(ناتپکی پارن

بووەت ھماگلک بۆ ھموو ) ساد(ھر لرەوە . ناسراوە) ڕووخنر

الدانکی ڕەوشتی و سکسناسازی، ل زانستی دەروونناسیشدا ب ناوی 

  ).سادی، سادیزم(ەوە ناسراوە ب -ڕاستقینی ساد

ی ل ئینگلیزییوە کردووە ) ساد–مارا (شزاد حسن شانۆنامی .٣٠

ی زنجیرەی شانۆی بیانی ل دەزگای )٤(، ل ژمارە ٢٠٠٧ ب کوردی و سای

  . ئاراس بوکراوەتوە

٣١-Persson, Sven Hugo, Fran grymhetens till motstandets estetik, 

skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen vid Goteborg 

Universitet, 1979, S35  
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 لدایک بووە، یکک بووە ل ١٧٦٨،شارلۆت کۆردی سای ٣٢

، ئمانش کۆمک بوون ل کۆمارییکانی )گیرۆندییکان(الینگرەکانی 

دا ١٧٩١فڕەنسا، ناوەکشیان دەگڕتوە بۆ ھرمی گیرۆند، ک ل سای 

مارا ل کۆنگرەی نیشتمانیدا دەریان دەکات و سرکردەکشیان . دروستبووە

ییان ھانی کۆردی دەدەن بۆ کوشتنی مارا، ئم گیرۆند. ل سدارە دەدات

  .دوای ئوەی مارا دەکوژت، ل سدارە دراوە

دا ئم ١٩٨٨تیپی شانۆی ئزموونگریی کوردی، ل سای .٣٢

بۆ . پسکش کردووە) شماڵ عومر(شانۆنامیی ل ڕیژی ھونرمند 

ونگریی زیاتر شارەزابوون و قووبوونوە لو نمایشی تیپی شانۆی ئزمو

) گوتاری ئزموونگری ل ڕەوتی شانۆی کوردیدا(کوردی، بوان کتبی 

  .، سود١٩٩٥نووسینی دانا ڕەئووف، 

  ٤٤الپڕە ) ٣١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٣٤

  )٢١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٣٥

  ٥-٤الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٣٦

٣٧. وان لئ وە، کوە دەکاتوە بروک دووپاتی ئکی ڕیالیزمییپالن

 و شتنانی ئکارھر بب نایان بردووەتپ کردووە، بۆ نموون دەستیان پ

ساکارانی، ک لو بوایدا بوون نخۆشکان لو نخۆشخانیدا بۆ 

نمایشکانی خۆیان دروستیان کردووە و بکاریان ھناوە، ھروەھا دووپاتی 

بکن ب پرۆڤکردن، بیریان ل ئوەش دەکاتوە، ک برلوەی دەست 

بکارھنانی ھندک کلوپل کردووەتوە، وەکو گسکی کلکدرژی کۆن، 

ڕۆژنام، خاولیی کۆن و دڕاو، سلک کلرمی گورە، تاوە و قاپوقاچاخ، 

بم ئم شتان ک ئکترەکان و ل کاتی پرۆڤکاندا بکاریان ھناوە، 

یان کردووە و گۆڕانکاری بشردا ھاتووە و فۆرمی جیاوازی گس

وەرگرتووە، ک ل خزمتی نمایشکدا بووە، ھروەھا ئکترەکانیش زۆر 



    

١٧٦

شتی تریان داھناوە، بۆ نموون ل فچ و گسکی گورەی دار بووکیان 

  .دروست کردووە

  ٤٨ -٤٧الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٣٨

. سراوی سینۆگرافیای سودییخاتوو گونال ڤایس ھونرمندکی نا.٣٩

ە، ڕاستوخۆ کاری سینۆگرافیا و -ئم خانم خزانی پتر ڤایس

 می لندەن و ستۆکھۆمانیا، لکانی ئمایشرگی نئامادەکردنی جلوب

بۆ نووسینی ئم بشی . شستکانی سدەی ڕابردوودا ل ئستۆ گرتووە

دووم، چند دۆکیومنتکی کتبکم، جگ لو چاوپکوتنی لگیدا کر

وانردەستم، لب مایشی مارا : گرینگی خستووەتخودی ن ل ساد، –جگ 

 ت بنتاری تایبکی ڤیدیۆیی دۆکیومزراوە، فیلمتۆمارکراوی پار ب ک

لو .  ساد ل لندەن و ل ڕیژی بروک–ڕۆژانی مشق و پرۆڤکانی مارا 

م - چۆنیتیی مام و کارکردنی بروکدۆکیومنتدا گلک ل نھنییکانی

بۆ ڕوونبووەوە، ب تایبتیش سبارەت ب چۆنیتیی کارکردنی لگڵ 

ئم فیلم ھرگیز بونکراوەتوە و گونال ڤایس خۆی . ئکترەکانی

  .تۆماری کردووە

  .ل چاوپکوتنکی تایبتیدا لگڵ دانا ڕەئووف.٤٠

  ١٩٠پڕە ال) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤١

  .ل چاوپکوتنکی تایبتدا لگڵ دانا ڕەئووف.٤٢

  ٦١الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٣

  )٢١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٤

  ٢٠٨الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٥

  ٢٠٩الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٦

  ٦٢الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٧

  )٢١(چاوەی ژمارە ھمان سر.٤٨
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  )٢١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٩

ەوە، ل سرەتای Joe Chaikinبروک، ڕیژیسۆرکی ئمریکی ب ناوی .٥٠

ئم . چوار ھفتی یکمدا بانگھشت دەکات تا لگڵ گروپکی کار بکات

ڕیژیسۆرە، ب شوازکی ناتورالیستی و واقیعییتکی پ ل وردەکاریی 

ربارەی ژیانی ئمریکا و ل ھموو ڕووەکانییوە، کاری ڕاستقینوە دە

میتۆدەکانی شانۆی ڕاگوزاری، بنما . لگڵ ئکترەکان کردووە

سرەکییکانی کاری ئم ڕیژیسۆرە بووە لگڵ ئکترەکانی بروک بۆ 

کۆکردنوە و ئاشنابوون ب ژیانی ئمریکا و برجستکردن و 

  .ۆیانداسوودلوەرگرتنی ل کارەکی خ

ھموو ڕۆژک گروپک لگڵ پسپۆڕی بوارەکانی ڤتنامدا .٥١

کۆبوونتوە، بۆ نموون ئو ڕۆژنامنووسانی ب تواوی شارەزای ڤتنام 

بوون، ئو مژوونووسانی، ک ھرگیز سردانی ڤتنامیان نکردبوو، 

. وەھروەھا لگڵ ھندک ل ڕەبن پناھندە ھھاتووەکان کۆدەبوون

مبستی بروک لم دانیشتنانش ئوە بووە، ک یارمتییک بت بۆ 

ئکترەکانی تا لو ڕگیوە زیاتر قووڵ ببنوە، سرەداوک بدۆزنوە و 

  .لوشوە ب دوای شتی نودا بگڕن

  )٢١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٥٢

  )٢١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٥٣

  )٢١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٥٤

ئو دوو پپوولیی یکم ک ئکترەک ب ئاسماندا برەی . ٥٥

دەکات و بسر بینراندا دەفن، پپوولی ڕاستی بوون، بم ئو 

پپوول ل کاغز . پپوولیی ک دەیسووتنت، ل کاغز دروستکراوە

دروستکراوەک ھندە ل پپوولیکی ڕاستییوە نزیک بووە، ھیچ کسک 

کی دروست کراوەلیپوولوە پئ کردووە، کوە نستی بران ھبین  .
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 ی لرییو کاریگران کردووە و ئچاوی بین ی لش بروک فوەیم شب

بوان ھمان . (الی بینران دروست کردووە، ک ئو مبستی بووە

  ) ٢١سرچاوەی ژمارە 

م نمایشی بروک ب چند شوک بر ل دەست پ کردنی یک.٥٦

بۆ بینران، بیرۆکی سووتاندنی پپوولکی بۆ ) ئم و ئمریکا(

ھاتووە، لم ڕووەوە بروک وتوویتی بینران ل ماوەی چند سعاتکدا 

سیری ئو ڕووداوانیان کردووە، ک چۆن مرۆڤ دەسووتنرت، دوای ئوە 

 ک، کیپوولکی جوان دەبینن، پرچاوی خۆیان، شتب ڕاستی ل ب

  ئو بینران چۆن و ب چ شوەیک کاردانوەیان دەبت؟. دەسووتت

  ) ٢١بوان ھمان سرچاوەی ژمارە (

  ٢٧٠الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە . ٥٧

  ٦٢الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە . ٥٨ 

  ٢٠الپڕە ) ١٢(ھمان سرچاوەی ژمارە . ٥٩

ز، ب یکک ل .د) ٦٥(ز . پ)٤(لوشیوس ئنایۆس سینیکا .٦٠

بووە، ک ل ) نیرۆن(دادەنرت و مامۆستای ) ڕەواقی(ڕابرانی فلسفی 

سینیکا گرینگییکی تایبتی داوە ب ڕبازی . دواییدا ل سدارەی داوە

ب تایبتی ل الی ڕواقیی یۆنانییکان، ب شوەیکی سرەکی ) یکبوون(

ەتوە و دووپاتی ئوەشی کردووەتوە گر گرفت ئاکارییکانی ڕوونکردوو

. مرۆڤ ب جۆرکی چاک چارەسر بکرت دەگات ترۆپکی گیانکی ھمن

ھروەھا سینیکا ھوی داوە بنماکانی فلسفی ئاکار ب کار و 

  .دامودەزگاکانی کۆمڵ و وتوە ببستتوە

نی ز، یکک ل نووسرە تراجیدیاکا.  پ٤٠٦ -٤٩٥سۆفۆکلیس .٦١

لسر دەستی سۆفۆکلیسدا، ک دوای ئسخیلۆس . شانۆی کالسیکی گرکی

 ت، بۆ نموونردا دسورەی بکی گکی گۆڕانکارییت، تراجیدیای گرد
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ژمارەی ئکترەکان ل دووانوە دەکات سیان و ڕۆی کۆرس کم 

یکک ل گرینگترین دەق شانۆییکانی ئم ) ئۆدیبی پادشا. (دەکاتوە

.وسرە، ک ب تواوی گیشتووەت دەستماننو

٦٢-Innes, Christopher, Avantgarde theatre, 1892-1992. Routledje –

London and New York. 1993. S.134

  ١٣٥الپڕە ) ٦٠(ھمان سرچاوەی ژمارە .٦٣

  ٦٤الپڕە ) ١٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٦٤

ڕەنسیی و ھر ل  نووسرکی ف١٩٠٧-١٨٧٣ئلفرد گاری .٦٥

سرەتاوە کارکی گورەی کردووەت سر بیروڕا و بۆچوون شانۆییکانی 

ئلفرد گاری ب ڕابرکی گورەی بزووتنوەی شانۆی . ئنتۆنین ئارتۆ

بایخی ئلفرد گاری لوەدای، ک ڕۆکی . پشەوی جیھانی دادەنرت

دەب و ھونبوارەکانی ئ رفراوانی لورە و بگ اوە و بووەتری شانۆدا گ

  .سرقافی شانۆی پشەو و ئبسوردی جیھانی

٦٦-Blom, Rune, Teater i London, Liber Forlag, Malmo, 1982, S. 
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  بشی پنجم
  
  

  مبندک بۆ شانۆیکی نونتوەیی

  

  پکی لکاتی یککبروک لگڵ گرو

ل نمایشکانی گشتکی ئفریقا
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بروک ل سرەتای حفتاکانی سدەی ڕابردوودا ل ھستکی 
قووی درککردن ب قیران و گوھری گرفت شانۆییکان و ڕۆڵ 

، ھوست وەردەگرت و ب یکجارەکی  ل لندەنو پگی شانۆ
تی ئینگلیستان جت وئ. د ی بروک لستوەرگرتنوم ھ

تنھا ھوست وەرگرتنکی دامودەزگاکانی شانۆی ئینگلیزی 
کاتی و ڕووکش نبووە، بکو ھوستوەرگرتن بووە دژی 
 کی باو و مردووی ناو شانۆ، بوازموو جۆرە ستایل و شھ

تو وورەکانی ئگ رمییتیش دامودەزگا فم . تایبر لھ
دابانی بروک ل شانۆی ئینگلیزی و ڕووەوە، ئم 

 کسپیر، بی شندەن و شانۆی شاھانل وەی لوتندوورک
قۆناغکی گرینگ و دەستپکی تری پرۆژە و کارە شانۆییکانی 

بروک دەمک بوو ڕگی . ئم ھونرمندە دادەنرت
دوورکوتنوەی ل شانۆی ئینگلیزی ھبژاردبوو، زەمینسازیی بۆ 

 دەروازەی پرۆژە نونتوەییکانیشییوە، چاوی کردبوو، ل
بیبووە فڕەنسا و ل پاریس کسانکی ب توانای ل دەوری 

ل کۆتایی شستکاندا چندین جار ل . خۆی کۆکردبووەوە
فڕەنسا کاری کردبوو، ب تایبتی کردنوەی چند تاقیگ و 
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ئو '' ژینییژان ''ۆرکشۆپی شانۆیی و نمایشکردنی شانۆنامکانی 
زەمینیی بۆ سازکردبوو، ک پیوەندییکی پتو لگڵ گورە 

پاریس ب ئتمۆسفرە . شانۆکارەکانی ئم وتدا دروست بکات
فرە کولتووری و چاالکیی چ و بربوە شانۆییکیوە، 
ناوەندکی نونتوەیی بۆ ھونرمندانی دونیا خوقاندبوو، تا 

کی تندروست و لباردا، ب ئازادی کاربکن و بتوانن ل بارودۆخ
  .جیاوازی و سنوورە سیاسی و ئتنیکییکان تکبشکنن

 بگومان ئتمۆسفرە سیاسییکی ئم وت، ب تایبتی 
سیاستی کولتووری و کرانوە ب ڕووی دونیادا، ڕگخۆشکرکی 
بھز و ڕاستوخۆ بوون بۆ کسکی چاالکی وەک بروک، تا 
بتوانت سرلنوێ، ل دەستپکی ترەوە، ب بۆچوونکی ترەوە، 
ب دید و ھزکی ترەوە شانۆیکی تر دروست بکات و جیھانیش 

  .لو شانۆیدا کۆبکاتوە
 گواستموە بۆ پاریس، ئمش ١٩٧٠سای : ( بروک دەت

دا بۆ یکمجار ١٩٦٨من ل سای . بیارکی کتوپ نبوو
'' ژان لوی بارۆ'' پاریس کردەوە، ک البورکی شانۆییم ل

ئوەش . دا کاربکم)گالن(بانگھشتی کردبووم، تا ل شانۆی 
 ر بری سکتئ ڵ کۆمگوەی من بوو لڕووبوونم ڕووبکی

  >١<(.کولتوورکی جیاواز
 بروک پاریس دەکات مبندکی گرینگ و دەروازەیکی 

اسا و ناوەندکی ھمیشیی فراوانی لکۆینوە و مشقی البورئ
. پشکنینی بردەوامی سیستم و متودی پرۆسس شانۆییکی

 Micheline Rozanدا، ب ھاوکاریی ١٩٧١بۆ ئم مبست ل سای 
 Centre International deیکم مبندی شانۆیی ب ناوی 
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Recherche Theatrale CIRT ،ننزروەی شانۆیی دادەمینکۆبۆ ل 
 Centreدا ناوەندکیش بۆ داھنان ب ناوی ١٩٧٣ر ل سای دوات

International de Creation Theatrale)  وەیی بۆتونندی نبم
ئم دوو ناوەندە دەبن بنما و . دەکنوە) داھنانی شانۆیی

دەسپکی پتوی کۆمک پرۆس و زنجیرە چاالکییکی 
  .جۆراوجۆر و یک ب دوای یکتردا

ک لمیانی کردنوەی ئم دوو ناوەندە شانۆییدا،  برو
ھستمان بوە کرد، لکۆینوە ل شانۆدا ھمیش (وتویتی 

پویستی ب الینکی کردەیی ھی، الین کردەییکش 
پویستی ب لکۆینوەیکی بردەوام سبارەت ب زەمن و 

یکانی ھرەکییس رجندە دەب> ٢<.)مبم دوو مئ ن
گفتوگۆ، لکۆینوە و : تواوکری یکتری، تیۆر و پراکتیک

مسل تیۆرییکان زەمینیکی لبار و گرینگ بۆ تاقیکردنوە و 
ئزموون و پرۆس شانۆییکان دەخوقنن، بمش 
تاقیکردنوەکانیان دەبن پاپشتکی تیۆری، ل ھمان کاتدا 

و ھموو بنما و مۆرککی البورئاساش لخۆ دەگرن 
برەنجامکیش ھنگاوک بووە بۆ نزیکبوونوەی سنوورە 

قینکی ڕاستڕەھاکانی شانۆی .  
 زۆربی ئزموون و مشقی کردەیی و نمایشکانی ئم مبندە 
 کولتووری جیاوازن و ل ر بژی سر و گۆرانیبکتئ شانۆییان

ک ل بروک ل یک. ھموو سووچ و قوژبنکی جیھانوە ھاتوون
و ''  دنیس بابلی''چاوپکوتن چ و دوورودرژەکانیدا، لگڵ 

دا، ب بایخوە دەڕوانت کارەکانی ئم مبندان و ''جۆرج بانو''
مبندی جیھانی بۆ لکۆینوەی شانۆیی، شتکی زۆر : (دەت
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ورەیو گ ر . چسوەمان لینکۆزموون و لئ مگومان ئب
ایی شانۆ، نمایشکی جگیر، نمایشی بزۆز، نمایشی ئکتر، پانت

گڕۆکدا ھی، بم بو ئاراستیدا نا، ک ئم شتکی ڕاستیی و 
گرینگی بدرت ب یک الین لم الینان، بکو زیاتر لگڵ 
گروپکی جیھانیدا، ب دەوری شت پویست و گرینگکاندا 

ۆن، ئفریقا، ئمانیا، فڕەنسا دەسوڕتوە، ک ئندامکانی ل ژاپ
سبارەت ب مسل زمانوانییکانیش، ل . و ئمریکاوە ھاتوون

مبندکی جیھانیی وادا، ک ئندامکانی ل زۆربی وتانی 
جیھانوە ھاتوون تا لرە کۆببنوە، ناکرت ھر وا ب ئاسانی 

 دەبت شوازک، یان جۆرک ل. مامی لگدا بکرت
دەکرت کار لسر زارەکی و دەنگکان، . پیوەندیکردن بدۆزرتوە

ب ب ئوەی گرینگییکی تایبتمند بدەین ب یکک ل زمانکان، 
گر ئم . گر ب ھند و گرینگیشوە بوانین زمانک ل زمانکان

ب پی ھلومرجکانمان شتکی کردەیی بوو، دەبینین ھندک 
ب ڕووی زمان بیانییکاندا بکرنوە، کوات شوازی کس ناتوانن 

ئو شانۆیی ک تنھا لسر یک زمان ڕۆنراوە، کاتی 
  >٣<.بسرچووە

 ل ی، کرانکتو ئڵ ئگندە و لبم مکارەکانی بروک ل 
کولتووری جیاوازەوە ھاتوون، چندین ئاراستی ھونری ل ھمان 

رت، ئکترەکانی تنھا ب زمانی جیاواز کاتدا، ڕۆشنبیری لخۆ دەگ
قس ناکن، بکو ھریکیان خاوەنی کولتوور و دابونریتی 
تایبتمندی خۆیتی و لرەشوە پیوەندییکانیان، پرۆژەکانیان، 
تنانت ڕووبڕووبوونوەکانیشیان، لگڵ بینراندا تایبتمندیی 

یخۆی ھ.  
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ییی ئکترە ب ڕەگز  بروک لسر ئم تایبتمندت
جیاوازەکانی کاری کردووە، بنمایکی ڕۆشنبیری، تگیشتنکی 
ھمالین و شانۆیکی سراپاگریی دامزراندووە، ک دواتر ئاوڕ 

مبندەک (لم ئزموون دەداتوە، بم شوەی باسیان دەکات 
 میشروەھا ھوان کولتووری جیاواز بوو، ھیشتنی نگی پخا

 گڕاندا بوو، گرووپ جیاوازەکانی برەو گشتی دوورودرژ ل
دەبرد تا لگڵ کۆمنکدا پکدا بچن، ک لوەوبر ب ھیچ 

–ندابت تیپکی شانۆیی گڕۆکیان بینیبت  شوەیک ڕووی
 –بیارمان دا بیرۆکی سرەکیمان دروستکردنی ڕۆشنبیری بت

 کرەیکی پاوراو، تا ڕۆشنبیرییک بتوانت شیرکی پاک بکات
ھریک ل ئم بتوانت ھونک بگوزتوە بۆ کۆمکی 
گورەتر، بم شوەی بو ھیوای بووین ئو ھلومرج باشی 
بۆ کۆمکی دیاریکراو خوقاوە، ل کۆتاییدا لگڵ توژمکی 

  >٤<.)سرەکیی شانۆدا یک بگرتوە
ووەتوە، ک ئم گروپ  بروک ھمیش جختی لوەش کرد

جیھانکی بچووککراوە بووە، نک کۆکردنوەی کولتوورە 
 کگرتوو لکی یمایجیاوازەکان، بیروڕا جیاوازەکان و ڕۆنانی بن
نوانیاندا، بکو لسر بنمای دژ و جیاوازییکان، تنانت 

ک لگڵ ئم گروپ دەستمان . (لگڵ بینرانیشدا دامزراوە
ار، ڕاستوخۆ ھموو ئوانی ل دەرەوەی کرد ب ک

گروپکمانوە گرینگییان بم کارەی ئم دەدا، لو بوایدا 
ڕۆشنبیرییان و (بوون ئم دەمانوت ھوی ئوە بدەین ئم 

م جیاوازییانک ) ئندامموو ئوە و ھینکتریدا کۆبکڵ یگل
مات، ئمش چی ل توشبرەکیدا ھبت، بۆ ئمی ھڵ دە
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ئمش ب ھیچ شوەیک . ئم ئاۆگۆڕی تکنیک کۆدەکینوە
ئامانجی ئم نبوو، ھیچ جۆرە پکوەگردان، یان کۆکردنوە و 

ن، ل ئامادەکردنکی لم شوەیمان نبووە، ک ئم جیاوازییا
 ینرەکان بککتکنیک، یان ئکردنی توگۆڕ پناوی ئاپ

ئم ب دوای ئو شتدا دەگڕین، ک . شتکی تر، کۆبکاتوە
خودی ڕۆشنبیری زیندوو دەکاتوە، چاالکی دەکات و دەبت 
شواز و فۆرمکانی ڕۆشنبیری، ل بنڕەتدا چۆن، ھر ئاوھاش 

امرازان بدۆزینوە، ک ئم وەریان بگرین، ھوڵ بدەین ئو ئ
لم ڕووەوە پویست ئکترەکان . شوازە دەکات شتکی زیندوو

ل بنما ڕۆشنبیرییکانی خۆیان بچن دەرەوە، یان بتوانن تا 
ڕادەیک ڕزگاریان بت لو قاب و کشانی ڕاھاتوون لسر 

کوات سرەتای کارمان ئوەی ل چمک . دووبارەکردنوەیان
ۆشنبیرییکانمان بچین دەرەوە، بم نک ب ناوی گڕان ب ڕ

دوای بالینیدا، بکو ل پناوی دۆزینوەی جیاوازییکی ڕەھادا، 
ئمش ب داماینی ھموو ئو شتانی، ک ل خودی 
دابونریتکانوە سرچاوەیان وەرگرتووە، ب شوەیک چیتر 

 ئفریقی نبت، بم ژاپۆنییک ژاپۆنی نبت، ئفریقیی
شوەیش دەگین ئاستک، ک ئیتر شوازەکان ل فۆرم و 

ڕەوشکی تازە دەردەکوت و . داڕشتیکی وەستاودا نامنتوە
زەمین بۆ کسانک خۆش دەکات، ک ھرچندە نژاد و 
ڕەگوڕیشی جیاوازیان ھی، بم کردارکی تازە و جیاواز 

 سانم کنن، ئقوەشی بخور بن، ئنوە داھکدەتوانن پ
ئمش ل دیاردە . پکوە دەیخوقنن، ڕەنگکی تر لخۆدەگرت

مۆسیقییکان دەچت، لو ڕووەوەی ھموو دەنگکان ل ڕووی 
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تایبتمندی خۆیانوە جیاوازن، بم ل یک تۆندا کۆدەبنوە، 
اھناندا ئگر ل د. یک دەگرن بۆ ئوەی شتکی تازە بخوقنن

: توانیمان بگین ئم ئاست، ئوا لۆژیککمان دەستبرکردووە
لم جیھان و کۆمگ بچووکماندا، ئو زەمین لبارەمان بۆ 
دەڕەخست، تا لسر ئاستکی قووڵ پیوەندییکانمان دروست 

بم شوەیش ئو دەروازەی بۆ ئو کسانی زمانک و . بکین
مسل فۆلکلۆرییکان، شت (یان دابونریتکی ھاوبش

لگڵ ئوانی تردا نیی ب شوەیکی زیاتر ) ڕۆژانییکان
واقیعییان، بھۆی ئامرازە غریزەییکانی مرۆڤوە، پیوەندی 
 مئ لماندین، کوەی بۆ سمان ئم کارەکن، بدروست بک
ناتوانین بگین ئامانجکانی خۆمان، ئگر کۆمک 

دیقت و وردبینییکی چتر، : جمان بۆ کۆنبتوەھلومر
کوات ئم . ھندک دسۆزی، ھندک خوقاندن و داھنان

 کھاتووە، دەتوانن بس پدوانزە ک ل ک ،می ئبچووک جیھان
ئو . شوەیکی ھرەوەزی و ب ھاوکاریی یکتری بگن داھنان

، دەکرت بگات برھمی ئم دوانزە کسش پشکشی دەکن
ئو ئاستی، یان ب ھمان شوە لالین کسانی ترەوە 

ئامانجی من ئوەی ب پچوانی . پشوازیی ل بکرت
ل شانۆدا گڕان ب دوای ئمدا، . توژمکانی ترەوە بۆین

 ل ک وە نییویستی بت؛ مۆسیقا پوەکو مۆسیقا واب یوانل
مۆسیقایکی باش ل ھموو :  بکرتشونکی تایبتمندا جگیر

شونک کاردانوەیکی باشی دەبت، ب ب گودان تمن، 
 ی لی گوسانو کتی، بارودۆخی دەروونیی ئی چینایلسم

  .دەگرن
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 ھموو مۆسیقایکی زیندوو دەتوانت کار بکات سر دڵ و 
دەروونی ھموو کسک، بم شوەیش کاریگرییکانی خۆی 

م دەکاتفک . راھدا، نم دیاردەیدوای ئ شانۆدا ب ل مئ
 وازەکان، لش کو لمۆسیقای شانۆیی، ب بارەت بنھا ست
 ،وان دوو، یان سیوەندیی نپ وەکان، لنجوو ئاماژەکان، ل

  >٥<یان دوانزە بوونوەردا دەگڕین
ندنی  بروک بۆ دەستبرکردنی ئم جیھان بچووک، بۆ خوقا

ئو کۆمگ شانۆیی، بۆ دروستکردنی پیوەندییکی گردوونی 
 کنیکموو دیدو ستایل و تھ وە، سوودی لرەکانییبین ب
شانۆییکان، ل ڕۆژئاواوە بۆ ڕۆژھت، ل ئاسیای ناوەڕاستوە 

بۆ نموون، ئم ھونرمندە لم مبندە . بۆ ئفریقا وەرگرتووە
دا بوەییتونکی قووڵ و نرنجس رەکانی، بکتھاوکاریی ئ 

ی ژاپۆنی، )نو(بۆچوونکی سراپاگیرەوە بنماکانی شانۆی 
کولتوور و سمای ئفریقی، دید و تکنیکی سرک، کولتوور و 
شانۆی میللیی فارسی، تکنیکی سینما و نمایش مۆسیقییکان 

نک . یدەکات سرچاوەیکی گرینگی میتۆد و تاقیکردنوەکان
ھر ئوە، بکو بروک گڕاوەتوە سر دراماتۆرگی و دابونریتی 
 کی زۆری لکانیش و سوودیرین و نود شانۆیی دەق

  >٦<.وەرگرتوون
 لبر ئوە ئو ناوەندە چندە خاکی گرینگی 
گۆڕانکارییکان، پگیشتنی ڕۆشنبیری و کولتوورە جیاوازەکان 

ووە بۆ پراکتیزەکردن و تاقیکردنوەی بووە، ھندەش تاقیگیک ب
بگومان ئامانجی . ھموو شواز و تکنیک شانۆییکانی دونیا

ئم ھونرمندە ل سوودوەرگرتن لو ھموو گشت بردەوام و 
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کولتوور و فۆرمانی شانۆ و تاقیکردنوەکانیان، تنھا بۆ ئوە 
 واو(بووە، کراپاگیریی تکی سوە،) شانۆیتژاد و بدۆزبۆ ن 

  .سرچاوە برایی و سرەکییکانی شانۆ بگڕتوە
 بروک ئکتر و ھونرمند و گروپ جۆراوجۆرەکانی برەو 
گشتی ھونریی درژ بردووە، تا لگڵ کسانک و کۆمگیک 
ڕووبڕووببنوە، ک ب ھیچ شوەیک لوەوبر شانۆیان 

بۆ ڕووبڕووبوونوەی ئمش ھنگاوکی گرینگ بووە . نبینیوە
شارستانییتی جیاواز و ل ھمان کاتدا دروستکردن و بدیھنانی 
جۆرە ڕۆشنبیری و ھۆشیارییک بۆ ئو خک ساکارە و بۆ 

 بروک سبارەت بم مسل گرینگ دەت. خودی خۆشیان
ئم ل خودی چمککانی ڕۆشنبیریمان ندەکۆییوە، بکو (

رئوە لسر ئکترەکان پویست بوو، ک لب. ل پاشخانکی
ھنگاوک بگڕنوە بۆ دواوە، ھنگاوک زۆر دوور ل کولتوور و 

  >٧<.)ڕۆشنبیریی تایبتمندەکی خۆیان
 پرۆژەکانی ئم مبندە شوازکی چ ل مشق، پشکنین و 
بدواداچوونکی قووی لخۆ گرتووە، لم کارە گراندا ئکترە 

د جیاوازەکان، ئو زەمینییان سازکردووە بۆ ب نژا
بروک ب ھۆی ئم . برئنجامکان و ڕووبڕووبوونوەی بینران

ئکترە جیاوازانوە مامکردن، ب شوەیکی فلسفی لگڵ 
خودی ئو کولتووراندا، پداگرتن و ڕگچارەیک بووە بۆ 

نگیی خودی دۆزینوە و نزیکبوونوەیکی تواوی ل ھمڕە
  .بینران

 ئم کارانش پویستی ب دیدکی ئزموونگری و نفسکی 
درژ و البورئاسای بردەوام کردووە، تا برئنجامکان، چ بۆ 
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خودی مبندەک و چ بۆ بروک و گروپک و ل دواییشدا بۆ 
 ی، کوتنرکی بو خائ ران بگاتوەی بینڕووبوونڕووب

ەنگ جیاوازەکان ل ئاھنگکی ھونریدا بتوانت ھموو ڕ
  .کۆبکاتوە

ل '' بروک'' زۆربی گروپ شانۆییکانی ئمۆ ب بوای 
پانتاییکی وەستاو و مردوودا کار دەکن، لبرئوەی ئو 

ھموویان ل . گروپان ل خکانی ھاوشوە و ھاوچین پکھاتوون
ۆچوون و ئاواتیان یک پانتاییدا دەسووڕنوە و ھمان دید و ب

ھی، بم مبندی جیھانی بۆ لکۆینوەی شانۆیی؛ لسر 
  .بنمایکی تواو پچوان ڕۆنراوە

 لو مبندەدا کۆم ئکتر کۆبوونتوە، ک ھیچ شتکی 
ھاوبشیان نیی، ن زمانکی ھاوبش، ن دابونریتکی ھاوبش، 

ش و تتیی ھاوبیکی کۆمکۆد ندە و نخ ت ننان
بروک لم جیاوازییانوە ئکترەکانی . پکنینکی ھاوبشیش

کۆدەکاتوە، زمانکی ھاوبش، جستیکی ھاوبش و 
دابونریتکی شانۆیی ھاوبش، بم ب شوە و فۆرمکی 

ئو ئکترانی لگڵ ئم ڕیژیسۆرە . جیاوازیان بۆ دەخوقنت
بۆ ئوە کردووە، ک بروک خاوەنی کاریان کردووە، ئاماژەیان 

ئفسوونکی تایبتمندە، ھر دوای ماوەیک ل پرۆس و مشقی 
شانۆیی، بب ئوەی خۆیان ھستی پ بکن، یان بزانن چۆن و 
ب چ ڕگیک، کتوپ بۆیان دەرکوتووە، ک بوونت خاوەنی 

  .وزە و توانایکی بھز
، ک ل ) ئۆدیایۆشی( ئکترکی ب ئزموونی وەک 

بروک بۆ : (شستکانوە لگڵ بروک کاردەکات، دەت
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فراوانکردنی ئندش، گلک بابت دەخات بردەم ئکترەوە، 
ون، مۆسیقا، مژوو، خوندنوەی : ھموو جۆرە بابتک

ئیدی بب ئوەی ب خۆت . یادەوەری، ئزموونی ڕاستوخۆ
و زانیارییانی ئڕ بزانیت، ل کدونیای شانۆیی وە ب

دواتر ھر ئوەندەی ک ل دیمن ھقیقییکاندا . ئاشنابوویت
 ی کتانو بابک بووە ئرچۆنکارکردن کرد، ھ دەستت ب
 ببووە؛ بوەت ھندنشتر تیایدا قاڵ بوویت و دەربارەیان خوپ
ئوەی پویستت بوە بت، ک بیریان ل بکیتوە، ھدەقون 

وە ئاراوەو ددەزانیت چی ڕوو . ن یت، کوە دەکست بھ
لبرئوە کارت بوەوە نیی ب ھیچ جۆرک نیگرانی . دەدات

زۆر ب سادەیی تۆ . ئوە بیت، ک چۆن دیمنکان کای بکیت
شتک ل ناخدا دەبزوت، ل . لویت، لنو دیمنکاندایت

ەکو مشقکی دەرەنجامدا ھست بوە دەکیت، ک نواندن و
ز . ڕاگوزاری وایوەیت و ڕکن دەقشو ب میشگومان تۆ ھب

ل ئاراستکانی تختی شانۆ دەگریت، بم ل ھمان کاتدا زۆر 
ب قووی ھست بوە دەکیت، ک دەزانیت چی ڕوو 

  >٨<.)دەدات
 بروک ل سرەتای دەست پ کردنی ھموو پرۆژە 

 ڕەھا و گورە دەبخشت شانۆییکانیدا، سربستییکی
ئکترەکانی، ب تایبتی ل بواری ھونری ڕاگوزاریدا، ئمش 
نزیکیان دەخاتوە ل کارەکترەکانیان، ھستکی قوویشیان 
. سبارەت ب گرفت و نھنییکانی پرۆژەک ل ال دروست دەکات

کاری ڕیژیسۆر ل الی بروک ب شوەیکی بردەوام، 
 کی پینکۆستی ھست و نیادەوەری و ھ ل زانیاریی ل
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بروک زۆرجار لم مبندەدا، ب کرەستیکی . ئکترەکاندا
کم و ب ب ھیچ جۆرە سینۆگرافیا و پداویستییکانی تری 

لم ڕووەوە . نمایشی شانۆیی، پرۆژەکانی ب ئنجام گیاندووە
 ی شانۆ و پانتاییکرینژادە دوە بۆ نڕاوەتی، گکتاب

ئم جگ ل پشتبستن ب توانا و جستی ئکتر، وەکو 
کرییرەکیی ستروکتورە ھونکی سندە . توخمبم مل

) بینر(نونتوەیی شانۆییدا، بایخ و گرینگیی بینینی 
 ل وانینی بروک بووە، بۆ نموونرنج و تی سگج میشھ

ەوە، کاردانوەی بینران بۆ '' تیۆری و پراکتیک''ھردوو ڕووی 
پرۆژە شانۆییکان و کاریگریی ئو وزە و ڕووبڕووبوونوەیش 

نمایشک، یکک بووە ل خا گرینگکانی '' چۆنیتیی''لسر 
  >٩<.پرۆژەکانی بروک

ھبت ئم کاردانوەیش ل ڕوانگی ئو بینین دروست 
کوە ل الی گ دەبت، ک بینر ل ئنجامی بینینی نمایش

  . دەبت
 ست لبو، مالی ئ کانیش لمایشتی و ئاستی نچۆنی 
باشی و خراپیی پرۆژەک نیی، ھندەی مبستی ڕۆح و ژیان لو 
پرۆژە ھونرییاندا، ب تایبتی لو چرکساتی نمایشکی 

ھر لبر ئوەش ھیچ نمایشکی بروک . تدا پشکش دەکرت
و شوەیکی جگیر لگڵ پشکشکردنی نمایشکدا فۆرم 

 ڕۆژان ،کمایشردەوام، تا دواڕۆژی نکو بت، بخۆ ناگرل
کاری تیا دەکات، گۆڕانکاریی جۆراوجۆر، ھندک جار بنڕەتیی 

  .بسردا دت
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 ئوەی لرەدا گرینگ ئاماژەی بۆ بکرت، ئوەی ک بروک لم 
گروپ نونتوەییدا، ب ھیچ جۆرک مبندەدا و لگڵ ئم 

مبستی ئوە نبووە، ک جۆرک ل شوازکی نونتوەیی 
وەکو ڕیژیسۆر و شانۆکارکی '' ب خۆی''تایبت ب شانۆ، یان 

گورە بخوقنت، ھروەھا مبستیشی نبووە قوتابخانیکی 
 برەو پشوە برت، بکو'' ھونری نواندن''دیاریکراوی 

مبست ل ئاوگۆڕی کولتووری و سوودوەرگرتن بووە ل توانا 
جیاوازەکانی یکتری، بمش ئزموون و پرۆژە شانۆییکان 
 تی شارستانییکی چیپرۆس ندتر بوون و بمدەو
جیاوازەکاندا ڕۆیشتوون، نمایشکش بھایکی تری فلسفیی 

ۆ نزیک بووەتوە بمش ھاوکش گرینگکانی شان. لخۆ گرتووە
ل ڕەگز و چین جیاوازەکانی کۆموە و توانیویتی زمانکی 

بروک گرەکی بووە زمانکی تایبت . جیھانی سقامگیر بکات
بخوقنت، دوور ل ھموو ڕسا و بنما دیاریکراوەکانی مانای 

دا تۆن و دەنگ ل ''زمان''لو فۆرم نویی '' وش و دەنگکان''
  >١٠<.گرینگترە" ماناکانوش و ''

 تۆن دەنگییکان دەبن ھماگلی گلوبالی، کۆدە 
مرۆڤایتییکان لخۆ دەگرن و پیوەندییکی ڕاستوخۆی جیھانی 
لگڵ چین و ڕەگزە جیاوازەکانی کۆمگی مرۆڤایتیدا دروست 

  .دەکن
بابتی کار و پشکنینی سای : ( بروک لم ڕووەوە دەت

ی نونتوەیی بۆ لکۆینوەی شانۆیی بریتی بوو یکمی ناوەند
ل ڕاڤ و شیکردنوەی چۆنیتیی دەنگکان، ئامانجیشمان لم 
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 چۆنیتیی دەربینکی زیندوو –ب تواوی–لکۆینوەیمان 
  >١١<.)بوو

 گومان لوەدا نیی، وەکو لوەوبر ئاماژەمان بۆ کردووە، 
و کولتووری دوور ل یک کارکردن لگڵ ئکتری سر ب زمان 

و جیاواز، گیروگرفتی چ و قووڵ دەخوقنیت، ل سروو 
بروک ئو گرفتی . ھمووشیانوە کشی ل یک حایی نبوون

وەک توخمکی گرینگ بۆ دروستبوونی زمانکی نوێ و جیاوازی 
لو زمان ھاوبشدا، ئاماژە سیمۆلۆژییکان، . شانۆ بکارھناوە

 جست، تۆنی دەنگ و پیوەندیی نبینراوەکان، ھما، زمانی
 تژاد و شارستانییوەی نمای کۆکردنناوەند و بن دەبن

ئمش دەبت ستروکتوری داڕشتنوەی . جیاوازەکان
  .میتۆلۆژیایکی نوێ و شانۆیکی فیزیکی و تاقیگیی ھاوبش

  
  

    برەو شانۆیکی میتۆلۆژی
ئم ناوەندە نونتوایتیی و ھر ل دەستپکی دامزراندنی 

کۆکردنوەی کولتوورە جیاوزەکانوە، کۆم میتۆلۆژیای گورە، 
دەومند و جیاواز، دەبت زەمینیکی لبار بۆ بروک و بۆ 
. کۆکردنوەی ئکترە نونتوەیی و ب نژاد جیاوازەکانی
 ئوەی ئم گروپش کۆدەکاتوە؛ ئامانجکی ھاوبش و خونکی

شھاوب.  
 ش، لجیاوازان م شارستانیییشتنی ئگوتن و پککریب 
زەمین و دونیا پ ل ھماگلی، ئفسان، فلسف، خون و 

ھر لم . ئندشکانی میتۆلۆژیاکانوە سرچاوە دەگرت
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 تی لکانی مرۆڤایرییوھما گت بنووە دەیانشیگڕ
ییکی ڕاستوخۆدا بو یکیکی ھونریدا، ل پیوەند

میتۆلۆژیایانوە، ب بینرانوە بدۆزنوە و زمانکی ھاوبش و 
پیوەندییکی پتویش لگڵ یکتریدا، لسر ھموو ئاستکان 

  .بونیاد بنن
 بروک فلسفی ئم شان میتۆلۆژیان، ل ڕوانگ و 
دەروازەکانی کاری ئکترە ئورووپی، ئفریقی، ئاسیایی و 

ژھتییکانوە، دەکات بنمایکی گرینگ و پتوی خوندنوە ڕۆ
جیاوازەکانی بۆ کولتووری ڕۆژھت و دامزراندنی کولتوورکی 

  .تری گشتگیر و جیھانی
کانموو شتقی ھم کیشورەی بروکدا ناوەند و چمرۆڤ ل  .

 و ب رخکی ھاوچوانی میتۆلۆژیایپا ردەمم سمرۆڤی ئ
ورەکان بوونیان نامنت، ھروەھا پوانیکی تری ئاسانی سنو

 واقیعیی کی تری ژیانوەیو ھاوش زەمین تداستانی دەب
چمککانی میتۆلۆژیا دەبت زاراوەی کۆم . ڕۆژانکمان

ڕووداو و ونی مجازی و زمانکی جیاواز، ل ھمان کاتدا 
  .کاتزمانکی ھاوبشیش لگڵ بینرەکانیدا دروست دە

ئۆرگاست، :  پرۆژەکانی بروک لم بوارەدا، ب تایبتی
کۆنفرانسی باندەکان و مھابھاراتا، چند نموونیکن لو شانۆ 

میتۆلۆژیی . ئامرازەکانی شانۆ، ب دا، بم پرۆژانبروک توانیی ل
 ماکان، بوەی ھشیکردن شانۆکردنی میتۆلۆژیا، بب

 زەمینیکی ھاوبش ل نوان نزیکبوونوەی شت نادیارەکان،
ڕۆژئاوا ل ڕۆژھت نزیک . ڕۆژئاوا و ڕۆژھتدا دروست بکات

بخاتوە و خون و ئندشکانی مرۆڤی ڕۆژئاوا ل داستان و 
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بروک بۆ یکمجار ل مژووی . ئفسانکانی ڕۆژھتدا بدۆزتوە
ل شانۆدا، توانیی لمۆدا ڕۆژئاوا ل ڕۆژھت و ڕۆژھت 

  .ڕۆژئاوادا بخونتوە
  
  

  ئۆرگاست
 یدا، بکرییزموونگئ وەییتونندە نبم بروک ل 

یکم تقال '' تد ھیوز''ھاوکاریی شاعیری ئینگلیزی 
  >١٢<.میتۆلۆژییکانی تۆمار دەکات

ی زەردەشت، داستان و میتۆلۆژیای ''ئاڤستا'' کتبی 
ی ''فارسکان''ی گرکی، دەقی شانۆیی ''پرۆمسیۆس''

و '' سینکا''ئسخیلۆس، چردەیک ل تکست فلسفییکانی 
دەبن سرچاوە و بشکی گرینگی دەقکی شانۆیی '' ھیرۆکلیس''

) ئۆرگاست(ئوەی جگی سرنج، ئو دەق، ک ب . تازە
ناوزەد دەکرت، ب زمانکی تایبتمند، زمانکی نوی بروک و 

بۆ ئم . دەنووسرت و نمایش دەکرتتد ھیوز دەیخوقنن، 
گڕاونتوە ) مبست داھنانی ئو زمان نویی(مبستش 

 ی کو زمانکانی التینی و ئکۆن ژادی زماننانی نکارھر بس
  >١٣<.پ نووسراوە'' ئاڤستای زەردەشتی''

 سم دوو ککانی ئوە و پشکنینینکۆبروک و ھیوز( ل ( ب
و '' ئاڤستا''ییکانی دەقکی پ ل ڕیتوای، وەکو نو پانتا

میتۆلۆژیا درینکانی گرکی و لم ڕگیشوە چمککانی 
گشتک، ک . گشتکی سرسوڕھنر پک دەھنت) زمان(

وش، دەستواژە، دەنگ و فۆنتیککی نوی تیا لدایک بووە، 
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ی نبینراوی زمانک لوەوبر بوونی نبووە، زمانی مملکتک
بروک و ھیوز ل زمان براییکانی شارستانییتی . ئندشساز

مرۆڤ نزیک دەبنوە، زمانکی بارگاویکراو ب ئاماژە، دەنگ و 
لم زماندا جست زیاتر ل وش دەدوت، . ھیماگلکی بینراو

ڕیتواکان دەبن بشکی پشتوەی زمانک، ک ڕەنگ دووسد 
. زیاتر، ب شوەیک ل شوەکان بکارھاتبتھزار ساڵ، یان 

ئکتر لم پرۆس چەدا بشکی گرینگ و ل جستی 
ئکترەوە، ل ئاماژە و دەنگکانوە، ل گۆرانی و سروودە 
ئایینی، ئاھنگ میللی و سوونتییکانوە زمانکی تریان بۆ 

ی شانۆ(ل کتبی '' ئنس کریستۆڤر''. گفتوگۆ خوقاندووە
پیتر : (دا دەت١٩٩٢ – ١٨٩٢ل نوان سانی ) ئڤانگارد

بروک زمان مردوو و لبیرکراوەکان دەکات بشک ل ڕیتواکی 
دینی، بمش تۆنکی نوێ و تایبتمندی ل دەنگکان بدەست 

ئم جگ ل بکارھنانی کۆم ڕیتمی جیاوازی . ھناوە
بروک بم شوەی . ک ببخشنئفریقایی، بب ئوەی ھیچ مانای

ھوی داوە جیھانک ل پشتی بنما و ڕسا لۆژیکییکانوە بۆ 
  >١٤<.)پیوەندیکردن دروست بکات

لو جیھاندا دەنگکان و فۆنتیکی وشکان مودایکی تایبت 
گڕاوەتوە سر '' تد ھیوز''ھر لم دەروازەیوە . بدەست دەھنن

کانی زمان، بکان ڕەگوڕیشو دەنگ ژادی وشر نسوردی کاری ل 
 زیاتر ل قاندووە کتی خوکی تایبش جۆرە دەنگمکردووە، ب

ئم شاعیرە لگڵ بروک ھاوڕا و کۆک بووە . مۆسیقاوە نزیک بووە
 ک لوەیموو شھ یان، بتازەک ت زماندەب وەی، کر ئسل

  .ژیانی ناوەوەی مرۆڤوە نزیک ببتوە
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  ١٩٧١ر بروک و تد ھیوز ل ئران سای پیت

  

مبست ل دروستکردنی ئو زمان، خوقاندنی گفتوگۆیکی 
فیکری فلسفی نبووە، ھندەی دروستکردنی جۆرە 
کاریگرییکی حسی، نزیک ل ھست و ھۆشوە بووە، تا بتوانن 

ئم . (پیوەندی لگڵ ژیانی ناوەوەی مرۆڤدا دروست بکن
و شاعیرە دووھزار وشی نامۆ و جیاوازیان داھناوە، ھونرمند 

ھموو وشیکیش مانایکی تایبتی ھبووە، لم ڕگیوە 
بم شوەی . ھویان داوە السایی دەنگی وشکان بکنوە

دەنگی وشکانیان ناوناوە ل خودی وشکش، دەنگی شتکان 
چ شوەیک بۆت ناوی وش بکارھنراوەکان، ئو وشانش ب ھی

  >١٥<.)ل فرھنگی زاراوەی زمان ئورووپییکاندا نبووە
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بر ) ئۆرگاست( بروک و ھیوز ل سرەتا براییکانی پرۆژەی 
ل گڕانوە بۆ تکست درینکانی گرک، ھوست لسر 

زمانی زەردەشتییکانی زیاتر ل ھزار ساڵ . دەکن'' ئاڤستا''
ازەییان بۆ دەکاتوە، ک ب شوەیکی بر ل ئستا، ئو دەرو

ل ئاڤستادا . (تر، ڕاستوخۆ ڕووبڕووی زمان درینکان ببنوە
 کۆم وە، کوازەکانی دەنگ بووینش ک لندڕووی ھڕووب
ھماگلی نادیاری لخۆ دەگرت، ئو ھماگلش ھمای ڕۆحی و 

  >١٦<.)شیعریی زەردەشتی بووە
 ن  بروک و ھیوز زمانیان ناودەنکیئۆرگاست(نو (Orghast .

/ برئنجامکانی لکۆینوەی ئم دوو پسپۆڕە، ھونرمند
 کت، دەقخۆ دەگرمان ناوەوە لھ کی شانۆیی بشاعیر، دەق

 ینو و زمانک . نووسراوە) ئۆرگاست(بمکھیچ چ و زمانئ
گرتووە، تخۆ نڕیسا ئاسایی و باوەکانی زمانی ل ت لنان

مبستی بروک و ھیوز، ب . کسیش لو زمان نوی نگیشتووە
شوەیکی گشتی لو پرۆژەی، ئوە بووە بزانرت ل ئزموونکی 
ئاوھادا، تا چ ئاستک زمان و بکارھنانی وشکان گرینگن، تا چ 
 یوەندی بکی جیاواز و نادیار پزمان ت بک دەتوانرئاست

'' ئۆرگاست''وشی . (و چیرۆکک بگدرتوەیکترییوە بکرت 
ئو وشیش بۆ ئو مانای . تد ھیوزی شاعیر دایھناوە

. ی گیاندووە>ڕۆژ<پاراستنی ئاگر، ئاگری ژیان، یاخود 
یش کپی Ghast مانای ژیان و Org: ئۆرگاست وشیکی لکدراوە

  >١٧<.)ئاگر، یان ڕۆح دەگینت
 میتۆلۆژیا ھاوچرخ و  تد ھیوز بۆ خوقاندنی ئم

'' لیڤی شتراوس''دروستکردنی ئو زمان نوی، پشت ب تزەکانی 



    

٢٠١

لم ڕووەوە > ١٨<.سبارەت ب چمککانی زمان دەبستت
میتۆلۆژیا بردەوام (ئاماژە بۆ ئوە دەکات ک '' لیڤی شتراوس''

لالی مرۆڤ بوونی ھبووە و ھی، ب ب ئوەی ئم ھستی 
  >١٩<.)پ بکین

 تدا، دەبژیانی ڕۆژان میتۆلۆژیای مرۆڤ ل ش واتم بوونئ 
دواجار . شاکارکی ھونری و دامزراندنی شانۆیکی میتۆلۆژی

وەکو نمایشکی ئزموونگریی دەومند پشکش '' ئۆرگاست''
بروک لم نمایشدا یکک ل ھنگاوە گرینگکانی . دەکرت

 شوازی پۆژەکانی خۆی ل حفتاکاندا دامزراندنی توانین و
  .دەستنیشان دەکات

   
  

  ئۆرگاست ل ئران
، دوای زیاتر ل ساک ١٩٧١بۆ یکمجار سای '' ئۆرگاست''

خۆئامادەکردن و مشقی بردەوام، ل دەرەوەی سنوورەکانی 
پاریس و ئورووپاوە، ل فستیڤاکی شانۆییدا ل ئران 

دەبت ڕووداوکی '' ئۆرگاست''ردنی پشکشک. پشکش دەکرت
گرینگی شانۆیی و چندین لکۆینوە و ڕیپۆرتاژی ڕۆژنامگری، 
. نامیلک و کتبی ل سرانسری جیھاندا ل بارەوەی دەنووسرت

بروک ئران وەکو وستگی یکمی نمایشکردنی ئۆرگاست 
ۆی ھدەبژرت، بو پیی نمایشک ل زەردەشتوە وزەی خ

و '' ئاڤستا''وەرگرتووە، ئرانیش وت و شونی بوبوونوەی 
کی . (ڕۆحی زەردەشتنپاشماوەی شو ر بروک ئۆرگاست لپیت

. کۆنی ئارکیۆلۆژی ل نزیک شاری ئسفھانوە پشکش دەکات



    

٢٠٢

بشکی زۆری بینرانی ئو نمایش خکانکی گوندنشین و 
 لگڵ ئوەشدا، نمایشک ساکاری ئو ناوچان دەبن، بم

سرکوتنکی گورە بدەست دەھنت و بینران کاردانوەیکی 
  >٢٠<.)ئرنی و باشیان دەبت

 کانی خۆی لگرینگترین ئامانج ک لکش بروک یمب 
دروستکردنی پیوەندییکی ڕاستوخۆ لگڵ بینرکی نامۆ و 

مش بر ل ھر ئ. ساکاری نخونواری دەڤرەکدا پکاوە
شتک دەگڕتوە بۆ بابت، شوازی نمایش و شونک؛ ئم 

ن : توخمانش پکوە، یکیکی تایبت و گشتگریان پکھناوە
کمایشڕووداوەکانی ن نگ بووە، نی . زمان ئاستستج

 زمان ،کمایشی نکما داستانی و میتۆلۆژییرەکان، بنکتئ
و خودی شونی نمایشک '' ئۆرگاستییک''ە نامۆ و تایبتمند

. بشک بوون لو بینرانی لو شوندا کۆبوونتوە
شونک، ک زیاتر ل پاشماوەی شارکی کۆنی بج ھراو (

دەچوو، ھزکی گورەی بخشیوەت وزە ڕیتواییکانی نمایش 
ژووی> ٢١<.)و میتۆلۆژیاکم مایش و پریشکش ڕۆحی نمی ب

و داستانییکان، بازنیکی بزۆز لگڵ بوونی ساکار و کاردانوە 
  .خۆڕسک و سروشتییکانی بینراندا دروست دەکات

 چند پرستگایکی درین، پاشماوەی منزگی پادشا و 
میرنشینکان، بوونت بشک ل شونی خوقاندنی ڕیتواکی 

ک، بینران، نمایش ل نوان نمایش و ئکترەکان ل الی'' کۆ''
لکۆرەوە و ڕەخنگرە . و شونکش ل الیکی ترەوە

ل ئران دەگڕننوە بۆ '' ئۆرگاست''شانۆییکان، سرکوتنی 
بھا و گرینگیی شونک لگڵ میتۆلۆژیا و ناوەڕۆکی (



    

٢٠٣

نمایشک یکی گرتبووەوە، ئاڤستا ب شوەیکی ڕاستوخۆ 
ت، ھروەھا دەقی فارسکانی باسی ئو کولتوورە دەکا

  >٢٢<.)یش ھر پیوەست بو شون و کولتوورەوە-ئسخیلۆس
  

  
  ١٩٧١یکک ل پرۆڤکانی ئۆرگاست ل ئران سای 

  
زدا .  پ٤٧٢ی ل سای ''فارسکان'' ئسخیلۆس شانۆنامی 

نووسیوە و باسی جنگی نوان گرککان و فارسکان دەکات، 
. ونی فارسکانمان بۆ دەخات ڕووونیکی ڕاستگۆ و ڕو

ئسخیلۆس خۆی بشداریی لو جنگدا کردووە و ل نزیکوە 
  .ئاگای ل ھرش و تکشکانی لشکری فارسکان بووە

بشی یکمی :  نمایشی ئۆرگاست بریتی بووە ل دوو بش
لگڵ خۆرئاوابوون دەستی پ کردووە، بشی دووەمیش لگڵ 



    

٢٠٤

 ھاتووە، ئاگریشیان بکارھناوە، وەکو خۆرھتندا کۆتایی
ئمش گڕانوەیکی ڕاستوخۆ بووە بۆ . سرچاوەیکی ڕووناکی

وەک سرچاوەیکی سرەتایی مرۆڤ بۆ بکارھنانی '' ئاگر''
، ئم جگ لوەی، ک ئاگر چمککی پیرۆز، سرەکی ''ڕووناکی''

  . بووەو ئایینی زەردەشتییکان'' ئاڤستا''و گرینگی کتبی 
بۆ '' بوف دی نور''ل پاریس و ل شانۆی '' ئۆرگاست'' دواتر 

بینرکی ڕۆشنبیر و شارستانیی ئورووپی نمایش دەکرت، 
. بم ھمان سرکوتن و کاردانوەی نمایشکی ئرانی نابت

نمایشک ل پاریس کۆد و شان میتۆلۆژییکانی خۆی لدەست 
شوە، ب ھمان ھز و وزەوە داوە، ناتوانت ب ھمان 

پیوەندییکانی لگڵ بینرە ئورووپییکدا دروست بکات، بم 
نمایشک ب یکک ل گرینگترین پرۆژەکانی حفتاکانی سدەی 
ڕابردوو، ھروەھا ب یکک ل تقال ئزموونگریی ب بھاکانی 

  . بروک ل ڕەوتی شانۆی ھاوچرخی جیھانیدا دادەنرت
 Irvin Wardle گرە دیارەکانی شانۆییڕەخن ک بووە لکی 

 و ل ودەمئTimes Kritiker بارەت بکاری کردووە، س  ''
پیتر "ئم نمایش شانۆیی تنھا بۆ (گووتویتی '' ئۆرگاست

شتکی نوێ نبووە، بکو ھاوتریب لسر ئاستی " بروک
گرینگیی . ژەیکی نوێمژووی شانۆی جیھانیشدا دادەنرت ب پرۆ

داھنانی ئو شوازە ل پرۆسی ئو نمایشدا، دەگڕتوە بۆ 
تگیشتنکی قووڵ و ئاشنابوونکی گشتگر و سراپاگیری 

  >٢٣<.)مرۆڤایتی لسر ئاستی ھموو گۆی زەوی
  
   



    

٢٠٥

  
  ئۆرگاست و ئاڤستا

بشکی گرینگ و سرەکیی شانکانی '' ئاڤستا'' کتبی 
'' ڕۆژ"و '' ئاگر''پک دەھنت، بۆ نموون '' ئۆرگاست''نمایشی 

وەکو دوو بنمای گرینگی ئاڤستا دەبن ھماگلی ژیان، 
سیماکانی ڕیتواکی زەردەشتی، چمککانی دەنگ، وشی نامۆ 
و بکارھنانی زمانکی جستیی سمائامزیش، ڕیتمکی 

کمایشن خشنند دەبتمتایب.  
 نھنی مودا و سترکتورە ڕیتوای و  گردوونکی پ ل

ئایینییک برجست دەکات، فلسف و پیام ئایینییکی 
ناوەڕۆککی دەومند دەبخشن نمایشک و دیدی '' ئاڤستا''

بروک خۆی سبارەت ب نرخ و . بروکیش دەگینن ئاستی ترۆپک
ل ھزار ئم کتب نزیکی بر : (دەت'' ئاڤستا''بھاکانی 

کتبک لوەدا بونی، ک ب . ساڵ لموبر دەرکوتووە
زمانکی ڕیتوای و ئاھنگئامز نووسراوە، ئو زمان بھایکی 

ل ناوەوەیدا ھگری '' ئاڤستا''پیتکانی . پیرۆزی ھبووە
 کانی، لدەنگ ب تزۆر تایب ک ،نییلی نھماگھ کۆم

ی ئو ئاماژان دەکرت، مانا قووکانی کاتکیشدا ک پیەو
بدەردەکون، ل ئاڤستادا ب ھیچ شوەیک بوارک ل نوان 

ستا . دەنگ و ناوەڕۆکدا نییئاڤ کدا مرۆڤ گوێ لکات ل
ڕادەگرت، ب ھیچ شوەیک پویستی بوە نیی بزانت باسی 

 وەرگانی ئم جۆرە تکستان. چی دەکات و چی دەگینت
مرۆڤ برەو کۆم کشسازیی ئایینی بتام و چژ دەبات، 
 ل کی پیپارچ تت، دەبکدا وەک خۆی دەگوترکات م لب



    

٢٠٦

مانا و ڕاستوخۆ دەبسترتوە ب بنماکانی کردەی 
بۆی دووپات کردینوە ئوەی بۆی '' ئاڤستا''. قسکردنوە

 ب ھستکی قووڵ دەگڕی، دەکرت بوونی ھبت، بم دەبت
و وریاییکی زۆرەوە لی نزیک ببینوە، ل ھمان کاتدا ئوە 
شتک نیی کۆپی، یان دووبارە بکرتوە، بکو تنھا دەبت 

ئو گڕان و دۆزینوەی تیشکی خست سر ئو . بدۆزرتوە
  >٢٤<.)پرسیارانی ساک لگماندا ژیاوە

'' ئاڤستا''برەنجامی ک  لم وتیی بروکوە دەگین ئو 
و ئو زمان نویی بروک و '' ئۆرگاست''دەروازەیکی گورەی 

 ستا''ھیوز بووە، لپیرۆزەوە، ''ئاڤ و ڕیتواکانی ئدەنگ وە، ل
ل بنما ئاھنگسازییکیوە گییشتوونت دیدکی قووڵ، ڕوون 

یللتک ک و ئاشکرا بۆ زمانک، ک لوەوبر بوونی نبووە، بۆ م
لگڵ شانۆنامک لدایک دەبت و بۆ بینرک ک ڕاستوخۆ 
لگڵ نمایشک، جووی ئکتر، ئاماژەی ڕووداوەکان و 

  .ئتمۆسفرەک زمانی دەپژت
 کانی ''ئۆرگاست'' لشانۆیی پرۆژە و پرۆس دا، وەک زۆر ل

تری بروک، پیوەندییکان ل کاتی نمایشکردن و 
ئکتر، بابت و بینران ھاوکش سرەکی : وونوەکانداڕووبڕووب

و گرینگکانتی، بم ب پچوانوە ڕۆژانی مشق و داھنان 
پیوەندییکان، ئکتر، بابت و ڕیژیسۆر ھاوکشکانی پک 

بروک ھر ل سرەتاوە، ب تایبتی ل شستکاندا، . دەھنت
پانتایی ( ل کتبکشیدا بم ئاراستی کاری کردووە، ھروەھا

ل کاتی (ئاماژە بۆ ئم مسلی دەکات و دەت ) بۆش
/ بابت/ نمایشکردنی شانۆنامیکدا پیوەندییکان ئکتر



    

٢٠٧

ڕیژیسۆرە، / بابت/ بینرە، لکاتی پرۆڤکردنیشدا ئکتر
/ بابت/ پیوەندیی سرەتاییکانیش ڕیژیسۆر

و پرۆ> ٢٥<.)سینۆگرافش ئمت ئوبروک دەی ک ،یسس
 راپاگیر لکی سوەیما بۆ داڕشتنبن تی ڕیژی بکاتدەس
خوقاندنی پانتاییکی نوێ و نیشاندانی دید و بیری دەستی 

گشتیکی درژ و چوپ بووە بۆ ''  ئۆرگاست''. دا''ریژی''کردەی 
بروک، ل ھمان کاتیشدا بۆ شانۆی ھاوچرخی جیھانیش 

  .مزن بووەپرۆژەیکی 
  
  

   گشتک بۆ کیشوەرە ڕەشکان
 بروک ل ژر چاودریی مبندی جیھانی بۆ لکۆینوەی 

دا، دوای ١٩٧٢شانۆیی ل پاریس ل یکی دیسمبری سای 
لگڵ گروپکی گورە ل شاعیر، '' ئۆرگاست''پرۆژە و نمایشی 

نووسر و پسپۆڕانی بوارە جیاوازەکان، ھروەھا ئکتر، 
ینۆگراف و شارەزایانی بوارەکانی شانۆ، گشتکی س مانگی س

ئم گروپ گورەی تیمکی . ب ناو شش وتی ئفریقادا دەکن
سینمایی، تلفزیۆن، ونگر و ڕۆژنامنووسیشیان لگڵ 

  >٢٦<.دەبت
 لو وت ئفریقییاندا ھیچ کام ل ئکترەکان زمانی 

. ان نزانیوە، ک کاریان تدا کردووەخکی ئو وت و ناوچانی
لوی زیاتر ب شوازی ڕاگوزاری و مشق و گمی جۆراوجۆر 
 رەتاییانساکار و س کو خش بشککانیان پشانۆیی

بروک و گروپکی مبستیان لم گشت کاردانوەی . کردووە



    

٢٠٨

بینرانی ئفریقا بووە، ھندەی ھستکردنیان ب ئگری 
ئم . یی ناوەکیکانی ھست و سۆزی ئو بینران بووەپیوەند

 وە کردووە، کوە ئاماژەی بۆ ئداگرییپ وەی بروک بل جگ
مبستی ئم گشت، ل پش ھموو شتکوە دروستکردنی 
 نوێ، لرلو گراندا بووە، خۆیان س کی زۆر چبار خۆیان، ل

ست بکنوە و ب ھلومرجکی تر و ل ڕەوشکی گراندا درو
  .ئزموونکی ترەوە بگڕنوە

  

  

  
  دیمنک ل گشتکی ئفریقا

  



    

٢٠٩

 بروک لو گشتدا خۆی و  ئکترەکانی ڕووبڕووی چندین 
تنگژە، کولتوور، زمان و مزھبی ئایینیی جیاواز دەکاتوە، بۆ 
نموون موسومان ڕەشپستکان و کاتۆلیک مسیحییکان دوو 

ئو جیاوازی و تک کولتووریی بوون، ھروەھا ھموو نموونی 
تیرە، ھۆز و ناوچیکیش زمانی تایبتی خۆیان ھبووە، ئمش 
تنگژەیکی تری بۆ دروست کردوون، بم خودی سردانک بۆ 
مامکردن بووە لگڵ ئو تنگژان و دۆزینوەی ڕگچارە 

  .بۆیان
گی لزەوە مامڕ دا  بروک بئاساییان کو خڵ ئ

 فریقادا، بکانی ئی بیابانو الدێ دوورانک لندھ کردووە، ل
ھندک خک ل زۆربی وتانی (سرۆک خکانی گووتوە 

جیھانوە ھاتوونت ئرە، تا بزانن دەتوانن جۆرک ل پیوەندیی 
پ وە، کتییکی تایبوازی شگڕ نن، لتی بگونجی مرۆڤای

  > ٢٧<.)دەن شانۆ، ب ب بوونی زمانکی ھاوبش
 یاندا، کشتانم گکی ئدەستپ ی لکبروک و گروپ
ھاتوونت ئو ناوچ دوورەدەستانوە، باسی ئوەیان نکردووە؛ 
ک ئم ھاتووین شانۆ، یان نمایشی شانۆییتان پشکش بکین، 

 ھرگیز چونک ئو خک ل چمکی شانۆ نگیشتوون و
 وە گووتویانبری ئدیوە، لھاتووین (شانۆیان ن مئ

چیرۆککتان بۆ بگینوە، مۆسیقاتان بۆ بژەنین و گۆرانیتان بۆ 
  .)بین

 بروک ل زۆر بۆندا ئوەی دووپات کردووەتوە ک لو 
گشتدا، ب شوەیکی تواو لگڵ گروپکی ڕک کوتوون، 

 ھیچ ئزموون و تیۆرکی شانۆیی ک ب ھیچ شوەیک پشت ب



    

٢١٠

ئمش زەمینیکی تری بۆ گروپک و بۆ بروکیش . نبستن
 کان لو بارە شانۆیی ستوڕووی ھقاندووە، تا ڕووبخو

  .ڕوانگیکی ڕاستوخۆی ئو چرکساتوە ببنوە
 لم ڕووەوە بروک دووپاتی ئوەی کردووەتوە، ک ئوان 

ل مۆلر بکۆنوە، یان تراجیدیای گرکی و ناڕۆن بۆ ئفریقا تا 
ترادیشونی شانۆی ئورووپی پشکش بکن، بکو ئوان دەڕۆن 
 ی کشقانو مو ئ و شانۆیئ ،و توخمانوێ تا ئبۆ ئ
برلوەی بۆن، خۆیان ل ڕوانگی کارەکانیانوە ئامادەکارییان 

ئوەی ئو لبر. بۆ کردووە و خوقاندوویانن، تاقی بکنوە
مشق و کاران بشک بوون لوان، ل کار و بۆچوونکانیان، ئو 

ھر . شتانی ک بالی ئوانوە گرینگ، زیندوو و واقیعی بووە
لبر ئوەی، ئوان برلوەی بۆن؛ خریکی خۆئامادەکردنی 
شتگلک بوون، ک ب تایبتی بۆ ئو سفرە ئامادەیان 

ش دەروازەیک بووە بۆ نزیکبوونوە و خودی گشتک. کردووە
پیوەندیکردن ب کسانکوە، ک دوور بوون ل گوزەران و 

: لم ڕووەوە بروک دەت. مرجکانی ژیانی مرۆڤی ڕۆژئاواوە
) ت بدەتوان ت، کستوە دەبو فاکتانپشت ب مکارەکانی ئ

ھۆی دەنگ و جووی جستی مرۆڤ خۆیوە، پردە ل ڕووی 
ب . ندک ل قووترین ھوستکانی مرۆڤایتی ھماتھ

 ت لوخۆی دەبورە و ڕاستکی گرییکاریگ ک، کوەیش
ناوەوەی ھموو بینرکدا، بب جیاوازیی کولتوور، زمان و نژادە 

  >٢٨<.)جیاوازەکانی مرۆڤایتی
 گشتک زۆر ل ئامانجکانی دید و توانین کردەیی و 

گرییکانی بروک دەپکت، لسر ئاست جیاوازەکان؛ ئزموون
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. پیوەندییکی مرۆڤایتی لگڵ ئو خکاندا دروست دەکات
 شتگ ک لکی ژووی شانۆی جیھانیدا،  بم ش لشتو گئ
زۆر دەگمن و نموونییکانی بواری لکۆینوە، پشکنین و 

موونگری یکک بگومان مسلی ئز. ئزموونگری دادەنرت
شتو گکانی ئگرینگ ناوەند و شان ت. بووە لبروک دە :

) وەی خۆمان لی بوو، دوای ئکانمان بمی بیابانکشی یب
شارکی بچووکدا بینییوە، ھیچ کس ئامادە نبوو پشوازیمان 
ل بکات، بم ئم ھاتبووین، بیانی بوو، بازاڕکی بچووک لو 

با بۆ یکم جار لرەدا گمیک '': و، ل پ گوتمشارەدا ھبو
ھموو قاییل بوون، لبرئوەی جگکمان خۆش '' ...بکین
ب . چووین دەرەوە، جگمان ڕاخست و دانیشتین. ویست

 ر، بکی کاریگوە، شتدەورمان کۆبوون ران لرایی بینخ
برئوەی شوەیکی باوەڕپنکراو، ل ناوەوەماندا دەجوو، ل

ڕووبڕووی بارکی زۆر نادیار بووبووینوە، ھیچ شتکمان 
. ندەزانی برەو بردەوامیمان ببات، ھیچ شتکیش ک نمانبات

ھموو ئو شتانی، ک لو شوندا بۆمان ڕوون بووەوە، ئوە 
بوو ک لوەوبر ھیچ شتکی لم چشن لم بازاڕەدا ڕووی 

ی گڕۆک نھاتبووە ئو شون، ھیچ ندابوو، ھرگیز ئکترک
ھیچ سرەتایک لم . ڕاگوزارییکی بچووک پشکش نکرابوو

بارەیوە نبوو، جۆرە ئاگادارییکی ساکار و سراپاگیر ھبوو، 
شتک ڕووی . ھروەھا تگیشتنکیش، ک خۆشحایی دەکردین

ن  وای ل ئکترەکا–لوانی ل ماوەی یک چرکدا بووبت–دا 
 کانیان بیوەندییپ بارەت بییشتنی خۆیان بگۆڕن سگکرد ت

  >٢٩<.)بینرانوە
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ک لم گشتدا '' یۆشی ئۆدیا''ئکتری ب نژاد ژاپۆنی 
ڕۆکی گورەی گاوە و زیاتر ل سی سا لگڵ بروکدا 
کاردەکات، بم شوەی بشک ل کارەکانی خۆی ل بیابانکانی 

ئو کاتی لگڵ پیتر (ەوەرییکانی دەگتوە ئفریقا و یاد
بروک ل ئفریقا بووم، چند ڕۆژکمان بۆ گڕان ب نو بیاباندا 

ل ناوچیکدا، ک ھیچ دار و درەختک، شاخک، . بسر برد
ل ھر . ماک، زیندەوەرک، یان نیشانکی ئاوەدانیی ل نبوو

ئاسمان و زەمینکی ڕووت و ڕووکارکوە تماشات بکردای تنیا 
. قووتت دەبینی، ک وەک دوو ھی ئاسۆیی درژ بووبوونوە

ھوم دا ھست بوە بکم، ک لم جیھان گورە و فراوانی 
دەستم ب ھندک ئزموون کرد و . چواردەوری خۆم داباوم

ھوم دا شوازک بۆ جستم بدۆزموە و ب جۆرکی وای 
 ئو بتایی فراواندا ھست ب بوونی خۆم دانم، ک ل نو

ڕاوەستان نک ھر ھیچ کککی نبوو، بکو ھستم . بکم
ئوجا ھوم دا لسر ڕووی . دەکرد شتکی دروست نبت

 رد و لوردە ب بوو ل پ ی کو زەمینم، ئزەمین ڕاکش
رد ڕاکشانک بو جۆرە، ک ھستم بوە دەک. ئاسمانیان دەڕوانی

بوومت گردک ل لمی بیابان و وەک پیاوکی مردوو ل ناو 
وەک کسکی زیندوو ب ھیچ جۆرک بوونم . خاکدا توواومتوە

سرەنجام ھوم دا ڕکوڕەوان لسر ئرزەک دابنیشم و . نمابوو
لو . ی خۆم کۆبکموە)ھارا(ھموو وزەی خۆم لسر 

رد، ک ھروەک ئوەی چرکساتدا ل پکدا ھستم بوە ک
چووبتم ناو بوونکی تازەوە، ل نوان زەمین و ئاسماندا 
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 نمیک زەمین و ئاسمان بگوە و وەک پردتمشۆڕبووب
  >٣٠<.)یکدی

 بروک لگڵ ئکترەکانیدا، فۆرم و تکنیککانی شانۆی 
ڕاگوزاری برەو پشوە دەبن و بکاری دەھنن بۆ پیوەندیکردن و 

بنماکانی . وونوە ل بینرە ساکار و نامۆکانی ئو ناوچانوەنزیکب
 ک بووە لکنجا ساڵ، یپ ژایی زیاتر لدر شانۆی ڕاگوزاریش، ب
میتۆدە سرەکییکانی کار و پرۆژەکانی بروک، ھروەھا ل ماوەیکی 
درژی مژووییدا، ئم فۆرم ل الی بروک گۆڕانکاریی ب سردا 

ش وە چووەھاتووە و بشرەو پرفراوان بکی بم . وەیبروک ب
ئم فری ئوە (شوەی باسی ئو فۆرم گرینگی شانۆ دەکات 

بووین، ک ڕاگوزاری تکنیککی زۆر گران، جیاوازیش لو 
 ل نھا بریتییت ڕاگوزاری تدە ی، کک''بۆچوونیان ''ڕووداو ،

ڕاگوزاری ل ھموو بکو . ساکاری کتوپ'' ھوستیکی''
بوارەکانی شانۆدا، پویستی ب ئکتری ب توانا، مشقکی 
 کی پستخشین و ھورەی بکی گروەھا وزە و توانایتی، ھتایب

ینین ھکندە و پخ ل . نیش؛ ککی ڕەسڕاگوزاریی
ھدەکشت بۆ ئاست بندەکانی ڕاستی، ئمش نایت دی؛ ئگر 

. کن جگی ڕز و خۆشویستیی ئکترەکاننبینران ھست ن
ھر لبر ئم ھۆکارەش بوو فری ئوە بووین، ک شانۆی ڕاگوزاری 
پویست خۆی بچت بۆ الی خکی لو شونانی تیا دەژین، 
ھروەھا فری ئوەش بووین، ک کۆم خکانک لسر ئاستی 

 و تنیاییکی تواو جیاواز ل کۆمگکاندا داباون و ل پراوز
ئم خکان تووشی . ڕەھادا دەژین، ھروەکو بگانکانی فڕەنسا

سرسوڕمان دەبن و دەکون ژر کاریگرییوە، ل کاتکدا 
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ئکترەکان ب شوەیکی ساکاران دەچن بۆ الیان و ل شونکانی 
لرەدا دەبت ئوپڕی . ئواندا، شانۆییکانیان پشکش دەکن

ادار و ھۆشیار بین، تا بینران ھست بوە نکن، ک ئاگ
ئامانجیش ئوەی، ک . تایبتمندیتیی ئوانمان داگیرکردووە

کۆم خکک دەیانوت بردەوام بن ل مامکردن و 
پیوەندیکردندا لگڵ کۆمکی تردا، لرەدا شانۆ ب شوەیکی 

  >٣١<.)چ دەبت ژیان
ۆنیتیی بکارھنانی فۆرم و خوقاندنی  پگی بینر، چ

شوازکی ئاھنگئاسا و جیاواز، لم گشت بونیی 
  >٣٢<.ئفریقادا، فلسفی کار و لکۆینوەکانیان بووە

 ک بووە لکی شانۆوە؛ یپرۆس یوەندیکردن بر و پبین 
لم پرۆسیدا بینر توخمکی . خاڵ و ھاوکش گرینگکان

 کارەکترەکان ب کاردانوەی بینرانوە دەومند زیندووە،
دەبن، ئکترەکانیش ل کاردانوەکانوە، ل بشداریی بینرانوە 

مبست ل گشتکی . (فۆرم و موداکانی خۆیان ل خۆ دەگرن
ئفریقامان ئوە بوو بچین بۆ الی بینرکی جیاواز و نموونیی، 

دانوە دەومندانن، ک پە ل ئو بینرانی خاوەنی ئو کار
ژیان، ب چشنکی تواو کراوەن بۆ ھموو شوەیک، ئو 
خک ب ھیچ جۆرک وابستی مرج ڕۆژئاواییکان 

ئو گشت کاریگرییکی بھز و ڕاستوخۆی > ٣٣<.)نبوون
  .بسر دید و توانینی بروکوە بج ھشتووە

کانی دوای ئم گشتی  پرۆژە جۆراوجۆرەکانی حفتا
ئفریقا، ڕەنگدانوەیکی ئاشکرای ئو ئزموون دەومندەی 
بسرەوە دەبت، ھر بۆ نموون ک دەگڕتوە بۆ پاریس، 
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، ک '' کۆنفرانسی باندەکان"دەکون خۆئامادەکردنی نمایشی  
بروک . بشک ل دید و توانینکانی ل ئفریقا گش دەکات

ۆژەیدا ڕۆژھت و ڕۆژئاوا، ل ئاسمانکی بالیندا لم پر
  . کۆدەکاتوە و جیھانکی تری چوارەم بۆ مرۆڤایتی دەخوقنت

  
  

  کۆنفرانسی باندەکان
بشک لو خۆئامادەکردنانی ک بروک و گروپکی 
ئنجامیان داوە، برلوەی برەو ئفریقا بڕێ بکون، کارکردن 

اندە، ژیانی باندە، جووی باندە، بووە لگڵ زمانی ب
ھر ل . شڕەدەنووکی باندە و تنانت فینی باندەش

ئفریقاش بۆ یکمجار بشک ل تکستکانی کۆنفرانسی 
، ک شیعرکی درژە و گشتکی ب ''فریدەدین عتار''باندەی 

کۆمی باندەکان ل ئاسماندا دەکات ھماگلی ژیانی مرۆڤ 
ننلکاردەھر زەوی، بکانی . سمایشن ک لندھ ل

بیابانکانی ئفریقادا، ھموو گروپک پکوە دەچن نو کشی 
  .ژیان و گشت و شڕی باندەکانوە

 وە، بتچی دەپکریقای، گروپفی ئکشتبروک دوای گ 
ئم گروپ . چشنی باندەکان برەو ئمریکا دەفن

وەییتونی نھاوینی سا ی ١٩٧٢ لشارۆچک ندا دەگSan 

Juan Bautista شاری ل نزیک وە'' سان فرانسیسکۆ'' ، ک.  
تیاترۆ ( لم شارە بچووکدا، گروپکی شانۆیی ب ناوی 

ھبووە، ک بروک لوەوبر '' شانۆی جوتیاران''وات ) کامباسینا
ن و نامرۆڤان ئم گروپ ل مامی ناشیری. ل فڕەنسا ناسیونی
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 ریکاوە دروست بووە، بمکانی ئئیسپانی زمان تییڵ ھاووگل
سان ''تایبتی ل کشی جووتیار و کرکارەکان ل شاری 

وەکو '' تیاترۆ کامباسینا. "و دەوروبرەکی'' فرانسیسیکۆ
پویستییکی بھزی ھنووکیی، وەکو پرچکردارکی خۆڕسک 

ئم شانۆی . سر شقامکان، دەردەکونو پ ل ھز و وزە، ل
 نو شو قام، باخچر شسمایشی کورتی توندوتیژ، لن ب
گشتییکاندا، برگری ل کرکار، جوتیار و کس مافخوراوەکان 
دەکن و شانۆکشیان دەبت جۆرە شانۆیکی سرشقامی 

ی نژادی ئندامکانی ئم گروپ گڕاوەتوە سر ھیندی. بھز
سوورەکان، ژیانی ڕیتوای ئم گلش، توانینی سیاسی و 

  .دابونریتکانیان ل نمایشکانیاندا ڕەنگی داوەتوە
 ک بروک و گروپکی دەگن ئم شارۆچکی، پکوە کار 
دەکن، بۆ نموون شانۆنامکانی خۆیان بۆ یکتر نمایش دەکن، 

ریی نمایش مشقکانی یکتری بکاردەھنن و بشدا
بروک دەق شیعرییکی . ڕاگوزارییکانی یکتری دەکن

بکاردەھنت و ھر ئم کۆنفرانسش '' کۆنفرانسی باندەکان''
زمانی پیوەندیی ئم دوو > ٣٤<.ھردوو گروپک کۆدەکاتوە

ب ڕاگوزاری، گفتوگۆ، . گروپ دەبت زمانکی شانۆیی
 زمانکی تایبت ب خۆیان، ھنانی ئفسان، خوقاندنی بکار

 و دەبن و لککان، تمۆسیقا، بۆچوون و دیدە سیاسیی
ھموو '' کۆنفرانسی باندەکان''دەروازەکانی ئو تکوبوونوە 

جیاوازییکان کۆدەکاتوە و یکیکی تری ھونری دەبخشت 
کردوو گروپھ ب.  
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 ھاوکاریی دوای دوو ساڵ، ل کالیفۆرنیا ب: ( بروک دەت
کۆنفرانسی باندەکانمان ل باخچیکی '' تیاترۆ کامباسینا''تیپی 

شیعرکی . گشتیدا، بۆ بینرکی زۆر ل کرکاران پشکش کرد
 ڕەنسی، لر فس دراوەتوە وەرگفارسیی سۆفیزم ل
 وە بۆ ئیسپانی، لئینگلیزیش وە بۆ ئینگلیزی، لڕەنسییف

شاکارەکش ک بر . ی ڕەگز جیاوازیشنواندنی کۆم ئکتر
ل چندین سدە نووسراوە، دانانرت ب شاکارکی کالسیکی و 
نامۆ، بکو مانایکی تازەی لخۆگرت، مانایک ھوستکانی 

  >٣٥<.)ئو ساتوەختی تدا برجست کرابوو
 ندەکان و بزمانی با ب ،شانۆیی م کۆنفرانسدوانمایشی ئ 

پ ل ژیانی دونیایکی تباوە، ب تایبتی ل خۆ نزیک ھستکی 
بوونوەیکی قووی فلسفییانوە، ل یکک ل شوەکانی 

لو . ل شاری نیویۆرک کۆتایی ھاتووە'' بروکلین''ناوچی 
شوەدا، نمایشک گیشتووەت ئاستکی با و ب س شواز و 

میان ل دوای یک. (سترکتوری جیاوازەوە، پشکش کراوە
 یان لمایشم نکردووە، ئ وارەوە دەستی پشتی ئعات ھس
فۆرمکی زبر، بم پ ل پکنین و ژیانوە نزیک بووە، 
دووەمیان ل نیوەشودا، وەک ھماگلکی گڕان ب دوای بھا 
 یان نزیک بووە لمایشم نکردووە، ئ پیرۆزەکاندا، دەستی پ

وە، فۆرمرانر ڕووناکی مۆم بینژخۆ گرتووە و لی لکی ڕیتوا
دوا فۆرمیش ل تاریک و . و تریفی مانگشودا پشکش کراوە

ڕوونی برەبیاندا دەستی پ کردووە و لگڵ ھاھاتنی خۆردا 
ئم نمایشیان ل فۆرم و شوازەکانی کۆڕاڵ . کۆتایی ھاتووە
  >٣٦<.)نزیک بووەتوە
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 نوان تاریکوڕووندا دابش دەکات  بروک ساتکانی شوک، ل
 تاریکیی دا، لو کاتانشی لکشب س مایشو ن
شوەزەنگکی نیوەشودا، ل تاریکوڕوون و کازیوەی بربیاندا، 
وەک گشتکی ئفسوناوی، بۆ باندەکان، بۆ مرۆڤکان و بۆ 

ھموو شتک ل . خوقاندنی زەمنکی میتۆلۆژی دەخوقنت
ۆڕانکاریی ڕاگوزەرییکانوە، وەک زنجیرە ڕووداوکی ڕگی گ

لم پرۆسیدا ھونری ڕاگوزاری . پکوە بستراو، ڕوویان داوە
بروک میتۆدەکانی ب جۆرک ل . ڕۆکی گرینگی گاوە

دا بکارھناوە، بۆ ئوەی لگڵ ''ڕاگوزارییکی ئازاد''
شنچ مرە ھموو بینو ھوەی ئڕووبوونت و ڕووببگونج 

کاردانوەیان بۆی ھبت، ئمش ل بنماکانی یک ھۆکار و 
 ب ،وەیم شبروک ب رچاوەی گرتووە، کئامانجی ساکارەوە س

ل ئاستکی باشدا، ل ڕاست و :  (کورتی ڕوونی دەکاتوە
دروستیی شوەیک ل شوەکان بگین، بۆ چۆنیتیی وەرگرتن و 

بگومان ستایلی نواندن، > ٣٧<).ڕووبڕووبوونوەی بینران
فۆرمکی گمئامز، ڕیتمکی خرا، سترکتوری نمایشک و 
 ورە و گرینگیان لکی گش ڕۆکنری شوتمۆسفئ

  .پیوەندیکردن ب بینرانوە گاوە



    

٢١٩

  
پاریس /دیمنک کۆنفرانسی باندەکان لسر شانۆی بۆف دی نور 

  ١٩٧٩سای 



    

٢٢٠

  
  ''ی باندەکانکۆنفرانس''سرلنوێ 

کۆنفرانسی '' بروک دوای حوت ساڵ دەگڕتوە بۆ سر 
سرەتا ل ئفریقا کار لسر تکنیکی باندە دەکن، . ''باندەکان

بشک ل تکستکی بکار دەھنن و ل ئمریکاش، ل ڕگی 
میتۆدەکانی شانۆی ڕاگوزارییوە، ل باخچ و شون گشتییکاندا، 

 کۆنفرانسکی نونتوەیی گورەدا بۆ بینران نمایش باندەکان ل
ل فڕەنسا دوای ئو ھموو سا، ئم تکست بروک ناچار . دەکن

بۆ ئم مبستش شاعیر و نووسرکی . دەکات بگڕتوە سری
، ک لوەوبر چندین جار لگڵ بروک '' کلۆد کارییر-ژان''وەکو 

نووسینی دەقک دەگرت ئستۆی کاری کردووە، ئامادەکردن و 
چندین ساڵ : (بروک سبارەت بم ھو تازەییان دەت. خۆی

 تپڕی، برلوەی بزانین جارکی تر دەتوانین بگڕینوە بۆ سر
شوازی ڕاگوزاری بگۆڕین :  ئمجارەیان دوو ئامانجمان ھبوونعطار،

ھندەش جگیر ب نمایشک ک ب تواوەتی جگیر نبت، بم 
دوای ئوە . بت، ک ھر کاتک ویستمان بتوانین ڕکی بخینوە

ئو بش کورت و پچپچانی، ک لوەوبر بکارمان ھنابوون، 
بگۆڕین، ھوڵ بدەین ل ھموو شیعرەک بگین بۆ ئوەی 

  > ٣٨<.)چیرۆککی ب تواوی بگینوە
 چدا، دەکون کاری  کلۆد کارییر ل پرۆسیکی- بروک و ژان

ئامادەکردن و نووسین، مشقی ڕاگوزاری و ڕاھنانی ئکترەکانیش 
و پرۆژەیکی ئدەستپ تئامادەی –ژان . دەب کلۆد کارییر ڕۆژان 

ئو مشقان دەبت، بشداریی پرۆڤکان دەکات، ھاریکاریی 
ئکترەکان دەکات و تکستی کورت کورت بۆ مشقکانیان 

 ھروەھا لگڵ بروک، ئکترەکان و ھموو تیمی کارەک .دەنووست
  >٣٩<.ل گفتوگۆیکی بردەوامیشدا دەبت



    

٢٢١

:   کلۆد کارییر سبارەت ب ئامادەکردنی دەقک دەت– ژان 
) کمایشش مانگمان بۆ نووسین و ئامادەکردنی ننھا شت

لبردەستدا بوو، ئمش گرەوکی شتان بوو، نک تنھا  
بژاردنی سڕووی ھ کو لب ،کنووسینی شانۆنام بارەت ب

ھموومان لو . ئامرازەکانی برجستکردنی کارە شانۆییکشوە
 ،یئامرازی نو کۆم ویستمان بپ مئ دا بووین، کوایب
دەمامک، بووک و شتی تر، ک لوەوبر ب ھیچ شوەیک 

  >٤٠<.)بکارمان نھنابن
 کلۆد کارییر بۆ پرۆژەکی ئمجارەیان –ژان بروک و 

فریدالدین ''دەگڕنوە بۆ سر خودی شاکارە درینکی 
ی سۆفیستوە، لو شاکارە درینوە دەگن برئنجامک، ''عطار

 ڕان بردەوامی گکی بشتگ رخ لکی ھاوچنمرۆڤی زەم ک
رایی خۆیدایناسی تاکگ٤١<.دوای پ <  

یش سر ب کولتوورک، ک خۆی ''عطار فریدالدین ''
تدەکۆشت تا ڕاستییک پشکش بکات، زۆر گورەترە ل ھزر 
و ئندشی خۆی، ل تواناکانی ئو زەمنی تیایدا دەژی و 
ئویش ب دوای ڕاستیگلکدا دەگڕت، ک ل پشت دونیا 

ئم سۆفیگرایی . تمومژاویی سۆفیستکیدا خۆی شاردۆتوە
کی وەک لندەکان'' شاکارکۆنفرانسی با'' وەدایی ئوھ دا ل

ئو ئندش قوون ل گردوونکدا برجست بکات، ک خۆی 
گردوونک ک سر ب بوار و پانتاییکی . دەمک تی پڕاندوون

لم شاکارەدا زەمن ھدەگردرتوە و دەبت . زۆر دوورە
  .و ل ھمان کاتدا ھکشاوزەمنکی مجازی، خواستراو 

  
  



    

٢٢٢

  
  ل پورتوگال'' کۆنفرانسی باندەکان''



    

٢٢٣

پرۆژەیک؛ بوون و ئاستکی جیـاواز و '' کۆنفرانسی باندەکان''
ــی  ــروک واتن ــک، ک ب ــسنووری ھی، ئۆقیانووس زۆر (ب مــ ئ

  >٤٢<.)پویستمان پیتی
 ھیچ شتکم گوێ ل. ئوەی بینیم ل جستیکی تردا بینیم(

ھیچ شتکم . نبوو، لگڵ ئوەشدا ھموو شتکم گوێ ل بوو
  >٤٣<.)ندیوە، لگڵ ئوەشدا ھموو شتکم دیوە

 میشگوتاری جیاواز، ھ گرینگیی داوە ب میشبروک ھ 
گشتکانی بروک . گڕاوە ب دوای جیھان نادیار و نامۆکاندا

،  ''دەکانکۆنفرانسی بان''. بشک بوون ل گشتی باندەکان
نزیکی دە ساڵ دید و ھزر و " گشتک برەو خود"یان 

توانینکانی داگیردەکات و ل س کیشوەردا، ل ئفریقاوە بۆ 
. ئمریکا و ل ئمریکاوە بۆ ئورووپا، لگڵ باندەکان دەفت

کۆنفرانسی باندەکان '' ئۆرگاست''بروک ھر دوای نمایشی 
و بھا مزنی گوتاری خۆرھت، بو دەکات دەستپکی تری ئ

پیی خۆرھت پانتاییکی جیاوازی ھی، بو کارانشی ھوی 
داوە، ل خۆرئاوا، وەکو مبند و چقی بنما فیکرییکان دوور 
بکوتوە، تا ڕگ بدات ب گوتارەکانی ڕۆژھت ل پراوزەوە 

باوەڕ و ل وە ببنگومان وە، لقچ نب وە ببنشندئ 
  . واقیعکی زیندوو و ھست پ کراو

دا ونی جیھانکی ''کۆنفرانسی باندەکان'' بروک ل نمایشی 
بینراو و ھست پ کراو، ل شوەی گردوونکی ئندشئاسادا 
برجست دەکات، ئمش ھمان ھزرە ل شانۆدا؛ شانۆ بۆ خۆی 

 بۆچوونی بروک ل جیھانک ل ونکان، جوانیی شانۆش، ب
ئامادەکردنی ئندشکاندای، گر جیھانیش ئندش بت، ئوە 

  . شانۆ ئندشی لناو ئندشدا



    

٢٢٤

  
  دا- ئکتر و دەمامک ل کۆنفرانسی باندەکان

 ئکترەکان ب یارمتی و ب ھۆی بکارھنانی بووک و 
 بینیوە، جۆرە دەمامککی پ ل فنتازیاوە، ڕۆی باندەکانیان

ھروەھا ھندک جونوەی فیزیکییان بکارھناوە بۆ دەربینی 
ھرچندە بروک ھرگیز لوەوبر دەمامکی . جستی باندەکان

ل نمایشکانیدا بکارنھناوە، بم لم نمایشدا، دەمامک 
بوونکی پیرۆز و کرەستیکی زیندوو و ئامرازکی بھزی 

 ئکترەکانی بروک، بووک و دەمامککانیان .گوزارشتئامز بووە
  .ل ئندۆنیسیاوە بۆ ھاتووە'' بالی''ب تایبتی ل دورگی 

 جۆری کولتوور، مژوو، ڕیتواڵ و شانۆیکی فیزیکیی 
و وەکو گوتارکی جیاواز، جۆرک ل '' بالی''دەومندی دورگی 

ە ب پیرۆزی، بھا، بردەوامی و قووبوونوەیکی بخشیو
ئمانش ھموویان پکوە جۆرە > ٤٤<.ەکان''دەمامک''

ئارەزوویکی تریان ب ئکترەکان بخشیوە، ھانی داون بۆ 
دەستبرکردنی ژیانکی جیاوازتر، وەک لوەی ک ھی، ئو 
دەمامکان، لگڵ ئوەشدا ک ناجونوە و ونیکی نبزواویان 

وە، وەک ئوە وا بووە ھی، لرەدا ب سیمای ئکترەکان
ھناسی ژیان ھمژن و ژیانی خۆیان، ل ڕۆکاندا، لگڵ 

  .ئکترەکاندا و ل نمایشکدا ژیاون
گریمان ئکترک چند ھنگاوکی ناوە بۆ : ( بروک دەت

پشوە، بم لو چرکساتدا، ک دەمامکک دەپۆشت، 
ی تری جیاوازدا دەبت بوونوەرکی تر و ل چندین ڕگ

  >٤٥<.)دەژی



    

٢٢٥

 ل بشی یکمی نمایشکدا، بووککان ب تنھا ڕۆی 
باندەکان دەبینن، بم ل بشی دووەمدا ئکترەکان جگی 
بووککان دەگرنوە؛ بم شوەیش نمایشکان حات و 
بارودۆخکان دەکات شانۆیکی ونیی، ل ھمان کاتدا 

بروک . اوەیش دەکات، ک باندەکان بیویانبرجستی ئو م
ئوەی : بم تکنیک ئو بوارەمان بۆ بج دت تا لوە بگین

پویست ل کۆنفرانسی باندەکاندا، ئو ھاوکش دوو 
  >٤٦<.جمسرەی، ک مرۆڤ و باندە کۆدەکاتوە

و ھزکی '' شانۆی داستان'' نمایشک توانایکی گورەی 
ژی لخۆ دەگرت، ئو پیوەندیی چە پکداچووەی میتۆلۆ

بووککان و جستی مرۆڤ ھیتی، دەبت وزەیکی گورەی 
بووککان ل الی بروک . گانوەی ئو گشت سرسوڕھنرە

مانایکی دیاریکراو لخۆ ناگرن، بکو زیاتر پیوەست بو 
ن، لبرئوە توخمانوە، ک ل دابونریت میللییکاندا ھ

 ین، دەبننراوی دەربکارھکی بکان، وەکو ئامرازبووک
  .بارکی تایبت ل نوان داھنان و یادەوەریی کولتووریدا

 نراوەکانی بروک، کۆمکارھری ڕیژی و میتۆدە بھون 
ئامرازی برجستن و توانینی خۆرئاوا لخۆ دەگرت، ئمش 

ی، ک بروک بۆ ڕاڤکردن و ئو سیستم ئایدیۆلۆژیی
  .خوندنوەی چمککانی گوتاری خۆرھت بکاری دەھنت

زمانی ''، ک شاکارکی درینی فارسی ''کۆنفرانسی باندەکان ''
ە، ک ب ئینگلیزی ب ''زمانی باندەکان''، یاخود ''مل

ناوزەد کراوە، دەکات زەمینیکی لبار '' کۆنفرانسی باندەکان''
 لکۆینوە و پشکنینکانی، نمایشکش دەبت گشتکی بۆ



    

٢٢٦

دەومند بۆ ھونری نواندن، پرۆژەیک ک زیاتر ب شانۆی 
  .ئکتر ئاماژەی بۆ دەکرت

 ئکترەکان دەبن کۆمک سمازانی ب سلیق، دەبن مل 
بکارھنانی دەمامک وەکو . و ب ناو پانتایی شانۆکدا دەفن

ئاماژەمان بۆ کرد، فۆرمکی جیاواز و گرینگی دەربین لوەوبر 
دەمامک لم کۆنفرانسی . دەبخشت جوو و دەنگی ئکترەکان

بانداندا بھایکی بون بدەست دنت و فۆرمکی نوێ 
دەبخشت نمایشک ب گشتی و ئکترەکان و تکای 

  >٤٧<.سترکتورە ھونرییک ب تایبتی
 بم شوەی باسی بھا و گرینگیی دەمامک ل  بروک خۆی

: ل کاتکدا ئکترک دەت: (دا دەکات''کۆنفرانسی باندەکان''
دوای ئوە ھوڵ ... ڕۆژک ل ڕۆژان لرەدا دەروشکی پیر ھبوو

 وەوە؛ کی ئگڕ ر، لشکی بینم تنیبگ ینم ودەدات ئ
لم ڕووەوە . ەروش پیرەدەموچاوی خۆی بکات دەموچاوی ئو د

 م لت، بوە بچشرەو پت بنگاو دەتوانک ھنھا یت
کاتکدا دەمامکی دەروشک بکاردەھنت، ھندەی یک سای 

  >٤٨<.)تواوی ڕووناکی دەچت پشوە
 و ڕوانگبروک ل ،کی سۆفیزمدارەکان شاکارزمانی با 

ل کی پوە، دەروازەیریند کی سۆفیزمزموونشق و ئم 
قووڵ و گورە دەخات سرپشت، دیالۆگکی فیکریش ل نوان 

  . ڕۆژئاوا و ڕۆژھت لسر ئاستکی برز دروست دەکات
  



    

٢٢٧

  
  کۆنفرانسی باندەکان باسی چی دەکات؟

 ڕێ دەکن، ک ب ڕبرایتیی پپووسمانک پۆل ملک
 لووتکی کوی بکون ڕێ، بۆ گیشتن ب سیمرغ ل) ھودھود(

ل ڕگ بشکی زۆری ملکان، ھریک ب بیانوویک . قاف
خۆیان دەدزنوە و واز ل سفر دەھنن، چونک برگی 

لم سفرەدا حوت دۆی . سختی و ناڕەحتیی ڕگ ناگرن
دۆی داواکردن، دۆی عشق، دۆی : گورە و ترسناک دەبن

ل . پسان و دۆی مرگزانیاری، دۆی یکگرتن، دۆی ح
. دواییدا تنھا سی ملیان دەمنتوە و دەگن مبستی خۆیان

ک دەگن خزمتی سیمرغ، خۆیان لودا دەبیننوە و تدەگن 
ملکان : ە، نیشانکان ئاشکران''سی مرغ''ک سیمرغ، سی مل 

. ''ڕاستی''، وات ڕبوارانی ڕگی حقیقت ''سالکان''
و ڕبرە، ڕگک و حوت دۆک، '' شخ''انکی پیر پپووسم

 ،کانقامی سۆفییوت مو ح وەی ڕۆحختی پاکبوونی سگڕ
سیمرغ زاتی پیرۆزی خودای، خۆ بینینیش ل زاتی سیمرغدا، 
یکتیی وجودە، ک مقامی تواندنوەی مرۆڤی سۆفیی ل جوانی 

  >٤٩<.و تاقانیی خودادا
یانی ل الی بروک بم شوەی دەست پ  ئم چیرۆک سۆفی

ڕۆژک ل ڕۆژان ھموو باندەکانی دونیا، ب : (دەکات
دوای . سرکردایتیی پپووسمانک، ل کۆنفرانسکدا کۆدەبنوە

ئوەی ھموو ئامادە دەبن، پپووسمانک ڕوویان ت دەکات و 
. باندە خۆشویستکان، من زۆر شپرزە و نائارامم: دەت

. سیری ھر الیک دەکم، جیھان ل تمومژ و نائارامیدا دەبینم



    

٢٢٨

ھوری ڕەش، وشکبوونی سوزایی، پچاندنی پیوەندییکانی 
تنھا شڕ و ... نوان ئاسمان و زەوی، نوان خوشک و برا

بۆ پارچ زەوییک، بۆ چند . ناکۆکی ل ناو خۆماندا دەبینم
ئاو ۆپند دک، بۆ چنمگ ر دەنکک ھنموو شوھ ک، ل

شکاندنرانی و دوردەوام . ماب وەیم شت بناب م ڕەوشئ
چندین سا . ئم ھموو زەرەرمند دەبین و تیادەچین. بت

من ب ئاسمان و زەویدا دەگڕم، بسر کگ ھرە گورەکاندا 
گوم ل بگرن، . فیوم و زۆربی نھنییکانم بۆ ئاشکرا بووە

ئیکمان ھپادشای ودا . مدوای ئ ۆین بب ویستپ مئ
  >٥٠<.)بگڕین، ئگینا دۆڕاوین

 ستنانی جکارھر و بکتی ئمبروک شانۆی فیزیکی، گ 
تکوی تکنیکی گانوە دەکات، کارەکتری حیکایتخوان 

یوە دت سر ''بالی''دروست دەکات و ب دەمامککی دوورگی 
 ئکترەکان ورد دەبتوە، کۆیان دەکاتوە و لگیان شانۆ، ل

ھر ئم حیکایتخوان، . دەدوێ و چاودیی گشتکیان دەکات
. دەروازەکیان بۆ دەکرتوە: (دوای بینی حوت دۆک دەت

تیشککی بھز . سد پردە ب ڕوویاندا الدەبرت
یمرغ ببینن، ئوان ل کۆتاییدا ئوان توانییان س. دەدرەوشتوە

 ئوان سیمرغ بوون، ک –بۆیان دەرکوت ک خۆیان سیمرغن 
سبر و تاریکی ل . ئوان ھر ھموویان ھمان زیندەوەر بوون

. نو تیشکی ڕۆژەکدا تووایوە، لوە زیاتر ھیچی تر نبوو
ڕگک ب کراوەیی دەمنتوە، بم چیتر ھیچ ڕبر و 

ک نییپیشاندەرگ٥١<.)ڕ <  
  



    

٢٢٩

  
  زەمنی میتۆلۆژیایکی ھاوچرخ

ک بروک لو شاکارە گورانی شارستانییت و ڕۆشنبیری و 
کولتووری تری مرۆڤایتی نزیک دەبتوە، ب ھزر و بیروباوەڕکی 
دیاریکراوی تایبتییوە مامیان لگدا ناکات، یان ب قاب و 

کانی تیا ڕاڤ و کشیکی ئامادەکراوەوە، تا چیرۆک و ئفسان
یخسیر بکات، بکو ل ڕوانگی ڕز و خۆشویستییوە، بۆ 
 ک ،فسانانو ئکانی ئناوەکیی نی و لۆژیکنھ یشتن لگت
ڕەگیان بۆ زەمنکی دووری میتۆلۆژی و کولتوورکی کۆن و 

  .تایبت درژ بووەتوە
ا بروک بم شوەی ددان ب بوونی کولتوورکی تری جیاوازد

دەنت، ھروەھا وەکو پرۆسسکی فلسفی بۆ تگیشتن و 
ناسینی خود، ل دەروازەکانی چمک و میتۆلۆژیایکی ترەوە 

ھر لبر ئوەش ل کۆنفرانسی باندەکاندا . بکاریان دەھنت
ناکات داڕشتیک، یان پانتاییک بۆ ھست و سۆزکی " شون''

دەبت ڕووبرک بۆ ژیان، '' ونش''ھچوو، بکو ب پچوانوە 
پیوەندییکان بھا و . بۆ بردەوامی و میکانیزمی پیوەندییکان

 فیزیکیی ر ئاستسیوەندی ل؛ پیکی گرینگیان ھڕۆ
بینراوەکان، لسر ئاست ڕۆحی و نبینراوەکان، ل نوان 
، مرۆڤکان ب یکوە و ل ناو یکتریدا، ل نوان باندەکاندا

ئم پیوەندییان و ب . ھروەھا ل نوان مرۆڤ و باندەکانیشدا
ئم پیوەندییان ل یکی . ھموو ئاستکانییوە ب بینرانوە

نمایشکدا پیوەستن ب شونکانوە، شونیش ب ھمان 
 مداری ھندین ئاست و مر چسکان لیوەندییوەی پش



    

٢٣٠

 ڕووەوە نمایشک ب س ھر لم. چشندا دەسوڕنوە
سرەتا ل شارکی قرەباغدا برەو (شونی جیاوازدا تدەپڕت 

بیابان برینکان، دوای ئوە بۆ ئودیو سنووری بیابانکان و 
تایبت لخۆ '' ڕۆحانیی"جگیکی تر، ک زیاتر سروشتکی 

  >٥٢<.)دەگرت
گ  بروک ل قۆناغی کۆتایی گشتکدا، دوای بینی ڕ

دوورەک و حوت دۆک، ب تواوی باندەکان ال دەبات، لو 
. چرکساتوە، لبری ئوە تنھا ناوی باندەکان دەمنتوە

بروک لم پانتایی ڕۆحانیی پیرۆزەدا، ل نو ھماگلکانی ئو 
دەنووک، باڵ و بووککان، ئامرازی : گشت سختدا

ئوەی دەمنتوە تنھا . ەباتبرجستکردنی باندەکان، ال د
'' سیمرغ''مرۆڤ، مرۆڤکی تنھاو ڕووتوقووت، ڕووبڕووی 

وەمی یکمی پرسیارەکان ل باندەکانوە، ک بۆ . دەبتوە
. دەچن، دەست پ دەکات'' پپووسمانک''کۆبوونوەکی 

ئوەش ڕگیکی ترە بۆ . دەنگکان وردە وردە نزیک دەبنوە
ھزی ھاوار و دەنگ جۆراوجۆرەکان؛ دەنگدانوەی ئو دەرخستنی 

دەنگانش ل شیو و دۆکاندا، مودایکی زەمنی و فلسفی 
کشتمکی گچ تخشنھا دەنگی . دەبرەنجامیشدا تب ل

  .  دا دەبیسترت''سیمرغ''مرۆڤ ل ڕووبڕووبوونوەی 
توە ل سروشتی مرۆڤی خۆرھ'' کۆنفرانسی باندەکان ''

سرچاوەی گرتووە، پشت ب کۆم سرگوزەشتی جۆراوجۆر 
 م لب ،ندەکانکۆنفرانسی با کگشتیی ت، چیرۆکستدەب
. ناواخنیدا کۆم کورت چیرۆک و بسرھاتی تر لخۆ دەگرت

ھکانی ئو چیرۆک و '' پپووسمانک''کارەکتری 



    

٢٣١

خات و لگڵ چیرۆک بسرھاتکان دیاری دەکات، ڕکیان دە
  .سرەکییکدا تھکشیان دەکات

  
  

  ئامرازە خۆرھتییکان
بکارھنان و برجستکردنی کۆم ئامراز و کرەستی 
خۆرھتی ل بنما ھونرییکی سترکتوری نمایشکدا، 
دەبت زمانکی ھاوبش و فۆرمکی جیاواز بۆ دیدی بروک، 

 و لک نزیک بوونوەی ئو ئامرازە بکارھنان و پکداچوون
خۆرھتییان، لگڵ کرەست و تکنیک و ئامرازە 
خۆرئاواییکاندا، زەمینیکی تری تبا، ل ھمان کاتدا ناتباش 

ب تایبتی ل ڕووی نزیکبوونوە و . بۆ پرۆژەک دەخوقنت
. کرانوەی ب ڕووی کولتووری خۆرھت و کردنوەی کۆدەکانوە

) و جیھانوە لکردن و نزیکبوونسترجر بروک بۆ بپیت
خۆرھتییوە، س برمای گورەی بکارھناوە، پانتایی 
شانۆکشی بسر دوو بشی گورەدا دابشکردووە، برماکیان 
لو دوو بشدا ڕاخراوە، ئوی تریشیان ب دیواری پشوەی 

  >٥٣<.)شانۆکوە ھواسراوە
ب ژکردن،  بروک بی نوو ڕیتوا نرمام بنانی ئکارھ

گڕاوەتوە بۆ سر ھماگل و کۆدەکانی کۆمگکانی خۆرھت 
و نزیکبوونوە ل ئاماژەکانی ئیسالموە، بکارھنانی تکنیکی 
گانوە و دروستکردنی کارەکتری حیکایتخوانیش، وەکو 

کانی خۆرھریند گکی کۆنی کۆمت و ترادیشیون
 وە لکی تری دیدی بروک بووە بۆ نزیکبوونکان، خادیوەخان



    

٢٣٢

خودی برماکان دەبن ھمایک، . ڕۆح سۆفیستکانوە
/ ئامرازک بۆ کردنوەی کۆدەکان و گفتوگۆ، ل ھمان کاتدا 

بۆ گانوە و گڕانکی بردەوام ب دوای نھنیی / جگیک 
 و ئامرازکی گونجاوە بۆ ئمش کرەست. سۆفیگراکانوە

ب '' عطارفریدالدین ''نزیکبوونوە و برجستکردنی جیھانی 
تایبتی لو ڕووەوەی، ک برماڵ دەبت ھمایکی ڕاستوخۆی 

بکارھنانی ئو برمانش زەمینیکی . ئیمان و خواپرستی
لبار و گورە و فراوانی بۆ ئکترەکان خوقاندووە، دیمنی 

کانیش تنھا لسر برماکان برجست دەکرن، لو گشت
ڕووەوەی برماڵ ئامرازی پیوەندیی ل نوان مرۆڤ و ھزە 

  .نادیارە ئاسمانییکاندا، ل نوان مرۆڤ و خودادا
بروک بم شوەی ئاماژە بۆ چۆنیتیی برەو پشوە چوونی 

 پرۆژەک ل(دەکات '' کۆنفرانسی باندەکان''نمایشی 
گشکردنکی بردەوامدا بوو، ھندک ل شوازەکانی ئو 
پرۆژەیمان ل ئفریقا، ھندکی تر ل پاریس، بشکی زۆریشی 
ل ئمریکا نمایش کردووە، ل کۆتاییدا گیشتین ئو 
 رەکان بگۆڕین، بکتک گروپی ئوموو شھ ی، کرەنجامب

گڕتوە بۆ ئوەی تا شوەیکی گشتی مبست لم گۆڕانش دە
ھموو ئندامک لو گروپ تگیشتنکی نوێ و جیاوازی بۆ ھر 
یکک لو کارەکتران ھبت، ئمش کاری کردە سر برەو 

واوی پرۆژەکوە چوونی تشوت . پی کۆتاییدا حفتھ ل
گروپی جیاوازمان ھبوو، ک برپرسیار بوون ل حوت شوازی 

شوی کۆتاییش س نمایشی جیاوازی لخۆ . جیاوازی کارەک
یکمیان ل سعات ھشتی ئوارەوە دەستی پ دەکرد، : گرت



    

٢٣٣

. دووەمیان ل نیوەشودا، سیمیشیان ل کازیوەی برەبیاندا
 ند بوو بمن و پابمایشیان ڕاگوزاری، دووەمیان ھم نکی
کرۆکی خودی دەقک و سیمیشیان زیاتر مۆرککی 

ھرس نمایشکش ھاوکارییان . نگسازیی لخۆ دەگرتئاھ
لگڵ یکتریدا دەکرد، تا پکوە ببن ھگری ھوستک بۆ 

ییسا و کارە سینی ئی بۆ . دەربنییو نھی ئش گرمئ
ئوەی بۆی دەگڕن، دەکرێ بیگین، برەنجامی : کردینوە

ش ت ببازەکان دەبموو ڕھ ،ردەوام کۆتایی نییکی بوەی
  >٥٤<.)بگۆڕدرن

 دواتر بروک ل ھشتاکاندا، سرلنوێ دەگڕتوە سر 
کولتوور و داستان درینکانی خۆرھت، ئمجارەیان لگڵ 
بیستودوو ئکتری سر ب وت و نتوەی جیاواز، شش 
مۆسیقاژەن، ک ڕاستوخۆ بشداری ل ڕووداوەکانی نمایشکدا 

میتۆلۆژیای ''  کلۆد کارر–ژان '' ھاوکاریی دەکن و ب
ئو نمایش . دەکات گشتکی شانۆیی'' مھابھاراتا''

میتۆلۆژیی نۆ سعات دەخاینت و  ب یکک ل گرینگترین 
'' مھابھاراتا''. پرۆژە شانۆییکانی ھزارەی ڕابردوو دادەنرت

اوچرخی کاریگرییکی گورە بسر تکای ڕەوتی شانۆی ھ
 ش بکمایشوە دەکات، نک''جیھانییدەیپرۆژەی س ''

  .ئاماژەی بۆ دەکرت
 لم چیرۆک میتۆلۆژیا خواوەندییدا، ب پی خوندنوەکانی 
بروک، زۆر ب ئاسانی دەکرت ئکترکی ڕەشپستی درژی 

  .  ئفریقی، ببت کۆرپی ئافرەتکی باکورتی پستسپی ژاپۆنی



    

٢٣٤

  اراتا  مھابھ
     

  
ک لنھاراتا''دیمھابپاریس ، شانۆی بۆف دی نورد'' م ،  



    

٢٣٥

  
ەوە، لگڵ کۆمک ١٩٨٤  بروک ل سرەتاکانی سای 

نووسر، ئکتر، سینۆگراف و پسپۆڕی بوارە جیاوازەکانی سر 
. ب شازدە وت، دەکون خۆئامادەکردن بۆ پرۆژەیکی گورە

دا ئو پرۆژەینوێ لرلت''فسوونی سوەکو '' خۆرھ
کیشوەرکی نامۆ ب ڕۆژئاوا، ب دابونریت ڕۆژئاواییکان، ب زمان 
و کولتوور، دەکات ھماگلکی تری میتۆلۆژی بۆ خوندنوەو 

بروک ب . پشکنین و نزیکبوونوەش ل کولتوورکی تر
'' کۆنفرانسی باندەکان''و '' ئۆرگاست''، ھروەک "مھابھاراتا''
 زمانکی شانۆیی، دەروازەیکی فراوان ب ڕووی دیالۆگی نوان ب

وەکو داستان '' مھابھاراتا''. شارستانییتکاندا دەکاتوە
شیعرکی نفسدرژی گلی ھیندستان و میتۆلۆژیایکی مزنی 
خۆرھت، دەبت زەمینی ئو گشت پ ل خون و 

لبرئوەی پیتر . (''بروک''فنتازییی ھونرمندکی وەکو 
بروک بشکی زۆری ژیانی لگڵ مھابھاراتا و بۆ مھابھاراتا 
ترخان کردبوو، ھر بۆی ئم نمایش پگ و شونکی 

یالی بروک ھ ورەی لند و گتمژان . تایب– ر بۆد کارک 
ھاوکاری و ڕنومایی بروک، تکستکی ب فڕەنسی نووسی بوو، 

  >٥٥<.)وەریگابووە سر ئینگلیزیبروک خۆی 
 ئامانجی ئو پرۆژەی، بۆ بروک و گروپ نونتوەییکی، 
تاقیکردنوە و برەو پشوە بردنی پرۆگرام و سیستم ھونری 
و فۆرم ئزموونگرییکیان دەبت، نمایشک ھر وەک 

لگڵ خۆرئاوابوون دەستی پ کردووە، لگڵ '' ئۆرگاست''
  >٥٦<.  و خۆرھتن کۆتایی ھاتووەکازیوە



    

٢٣٦

 ب بۆچوونی زۆربی ڕەخنگر و پسپۆڕانی شانۆ، نمایشی 
ب تقالیک بۆ گڕاندنوەی وزە و ھزی ل '' مھابھاراتا''

دەستدراوی شانۆ دادەنرت، بۆ سرەتا براییکانی ھونری شانۆ 
انکی لم پرۆژەیدا، بروک ھوی داوە زم. و بۆ ئفسوونی شانۆ

 سا و مۆتیڤموو ڕر بکات و ھبردوونی بۆ شانۆ دەستگ
 وە بۆ شانۆ پکییرینی گرکانی شانۆی دفۆرم کان، لشانۆیی
ل ڕاز و نیازەکانی چاخکانی ناوەڕاست، شانۆی ئلیزابیسی و تا 
 ک لشم بوە، بکانی شانۆی تیا کۆبکاتمیللیی فۆرم دەگات

ەکانی ھیندستان، بوپڕی تواناوە دژی ئم ڕۆشنبیر و شانۆکار
پرۆژەیی بروک بوون، ھویان دەدا ڕووکارە ساکارەکانی 
دەستنیشان بکن و ڕەخنی توندیان ل دەزگاکانی ھیندستان و 
چین ڕۆشنبیر و ڕەخنگرەکانی ڕۆژئاوا دەگرت، ک ل نزانییوە 

چ کسک بم ھی> ٥٧<.برگرییان ل بروک و پرۆژەکی دەکرد
 ت، کگرر چاو نبل و ڕاستییت ئھاراتا''ناتوانھابوەکو '' م

پرۆژەیکی شانۆیی، پانتایی و پیوەندییکی گرینگی 
ھمچشنی میکانیزمی دەومند، لسر ھموو ئاستکان 
دروست دەکات، شانۆ دەگڕنتوە بۆ گوھر و بنما بنڕەتی و 

ش و پرۆس چ و پەدا، لم ھاوک. سرەتاییکانی
 توە دەکررانمایش و بینی نداڕشت ر بکتکانی ئیوەندییپ

ل ھمان کاتدا خودی . وزە و ھزکی گرینگی چاوەڕواننکراو
نمایشک تقالیک بۆ زیندووکردنوەی پیوەندیی قووکانی 
مرۆڤایتی ب بھاکانی سروشت و ھونری شانۆ ل الیک و بۆ 
ڕیتوا پیرۆز و کرنڤا ھستییکانی ھ ھاوبشکانی 

لم پرۆژەیدا خانکانی میتۆلۆژیایکی . مرۆڤ لالیکی ترەوە



    

٢٣٧

سما، ون، ھونری : درین ب ھموو توخمکانییوە
پیکرتاشی، دین، ئنترۆپۆلۆژی، ئابووری، ھونرەکانی 

بکی برز؛ ب بڕوەبردن و سرکردایتیکردن، سیاست و ئدە
کورتییکی ھموو مژووی ژیان و ئدەبی ھیندستان، بۆ 
پیوەندیکردن ب جیھانکی تر و سردەمکی ھاوچرخوە، 

ئم پیوەندییش ل خودی ڕیتواڵ و . دەبت چقی ڕووداوەکان
پیوەندیی ئبدییکانی ناوەوەی مرۆڤ و ھزی داستانکانوە، 

وە و ئفسونی ھونری شانۆوە، شان چەکانی میتۆلۆژیاک
  .سرچاوە دەگرت

 یکم ھنگاوی لۆژیکی و کردەیی بۆ نزیک بوونوە ل ڕۆحی 
ئم داستان گورەی، ئوەی ک بروک و گروپکی و ھموو 

ل پاریس، ڕوو '' مبندی نونتوەیی بۆ لکۆینوەی شانۆیی''
ژە بو ڕز و بروک لو گشتیاندا ئاما. بکن ھیندستان

خۆشویستیی گورەیی ھیندییکان دەکات، ک بۆ داستانی 
ئوەی زیاتر ل ھیندستان یارمتیی داین (ھیان '' مھابھاراتا''

 کنیکموو جۆرە تھ وێ لندە بوو، لمو کولتوورە دەوئ
ھاوبشکان نزیک بووینوە، ک بوونکی ڕاستوخۆی ل نو 

ئو تکنیکانی چندین . ونری گالندا ھیھموو کولتوور و ھ
سا ئم ل پرۆژە و لکۆینوەکانماندا، ل ڕگی ھونری 

ل ھیندستان ب . ڕاگوزارییوە خریکی دۆزینوەی بووین
تگیشتنکی قوووە گڕاینوە، کارەکمان بووە پرۆژەیکی 

لرەوە . سراپاگیر و لبرچاو، نک تقلید و دووبارەکردنوە
 پرۆژەک –گر بکرت بین برەنجام–دەگین ئو برەنجامی 

تنھا بھایکی شانۆیی، ھونری و ڕۆشنبیری لخۆ ناگرت، 
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بکو دەکرت بین بھا و سیمایکی مرۆڤدۆستانی گورە 
  >٥٨<.)لخۆ دەگرت

 دواجار بروک زەمن و زمانی میتۆلۆژی و فۆرمی گانوەی 
ھاراتا'' داستانی شانۆیی لھابم'' ن و زمانوە، زەمتدا دەدۆز

میتۆلۆژییک، ل زەمن و میتۆلۆژیایکی مۆدرنوە ڕووبڕووی 
ئمۆمان دەکاتوە، ئم دۆزینوەیش ھوکانی بروک 

لم . دەگینت دواوستگکانی شانۆیکی ئزموونگری و جیاواز
نۆیک سبارەت ب جنگ، ب ھودا میتۆلۆژیا دەبت شانۆ، شا

  >٥٩<.پرسیارە ئزەلییکان و ب چرکساتکانی ئمۆمان
یکک ل گورەترین و مزنترین کتب '' مھابھاراتا ''

. داستانکی شیعریی گورەی گلی ھیندستان. درینکانی جیھان
ل ھمان کاتدا میتۆلۆژیایکی مزنی گالنی خۆرھت و 

م. دونیاشئ زمانی سانسکریتی نووسراوە، ب شاکارە ب 
درژترین چیرۆکشیعر دادەنرت، ک تاکوو ئستا ل مژووی 

ل سد ھزار بیت زیاتر پکھاتووە و ل . مرۆڤایتیدا نووسرابت
ئم داستان ل ماوەی چند . ھژدە کتبی گورەدا کۆکراونتوە

وونووسان و سدەیکدا جگی ڕامان و لکۆینوەی مژ
  . ڕەخنگرانی جیھان بووە
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  ، شانۆی بۆف دی نورد ، پاریس''مھابھاراتا''
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  مانای چی دەگینت؟'' مھابھاراتا''
ھیندیی، /وشیکی مجازی کۆنی سانسکریتی'' مھابھاراتا''

بھایکی ئفسونی، داستانی، میتۆلۆژیایکی درینی ھی و 
کش ل خۆیدا کۆدەکاتوە، ل زۆربی نھنییکانی داستان

ھمان کاتدا وەکو وشیکی لکدراو، ماناکانی ئو داستان دەدات 
ب پی نژادی زمان درینکانی ھیند و '' مھا'': ب دەستوە

سانسکریتی مانای مزن، یاخود گشتگر و تواوی دەگینت، 
ھر لرەوە توانینکی گورە، یان بنمایکی بسنوور، 
سرەتای ڕووداوەکانی ئو میتۆلۆژیای برجست دەکات، 

ش ب مانای پادشایکی مزن، خاوەن دەست و ب ''مھارایا''
زەبروزەنگ دت، پادشایک ک دەستی ھموو سنوورەکان 

زیاتر '' بھاراتا''. دەبزنت، توانا و وزەیکی خواوەندیی ھبت
ل ستروکتوری داستانکدا پناسیکی ناوە ئفسانییکان، 

ئم ناونیشانش بخشراوە ب یکک لو ھۆزە گورانی . دەکات
  .دەستیان لو ناوچاندا ھبووە

 بروک بم شوەی پناسی وشکمان بۆ دەکات 
مھابھاراتا وشیکی لکدراوی کۆنی ھیندیی، مھا ل زمانی (

دەگینت، '' واوییت''، یاخود ''گورە''سانسکریتیدا مانای 
ش زیاتر ''بھاراتا''ب مانای پادشایکی گورە دت، '' مھارایاھا''

ییفسانکی ئی ناوسترج٦٠<.)ب <  
مژووی '':  دەکرت ئو ناونیشان بم شوەیش بخونرتوە

مژوویکی گورە و مزنی ''یاخود '' بھارتای گورە و مزن
، ''بھارتا''توە بۆ خودی وشی ئمش دەگڕ. ''مرۆڤایتی
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نژاد / چونک ل ھندک خوندنوەی تردا، مانای ھیدۆ 
دەگینت، ک ب شوەیکی ڕاستوخۆ چمکی مرۆڤ و 

موداکانی . مرۆڤایتی، ل دیدکی فراوانوە دەبخشت
 ە، جگکی میتۆلۆژیی زۆر فراوان و چھاراتا، وەک داستانھابم

ونکی ئاۆز کۆیان دەکاتوە و چندین بش و لوەی پکداچو
لقوپۆپیان ل دەبتوە، بم یکیکی داستانی، فیکریی گشتگر 

مژووی یکم دەستنووسی . چمککانی کۆدەکاتوە
دەگڕتوە بۆ سدەی ششم، یان پنجمی '' مھابھاراتا''

ۆرمی پش لدایکبوونی مسیح، بم ئم داستان دواشواز و ف
کۆتایی و تواوی خۆی بۆ ئو دەم ناگڕتوە، بکو دوای ئو 
مژووە، ب بردەوام ل حوت، یاخود ھشت ھزار سای تردا، 
داڕشتن و نووسینوەی ھر بردەوام بووە، تا سدەی سیم، 

لو مژووە ب دواوە . یاخود چوارەمی دوای لدایک بوونی مسیح
ر سترکتور، فۆرم و شوازکی کۆتایی و زیات'' مھابھاراتا''

ئوەی جگی ئاماژەی ک ب درژایی . تواوی خۆی وەرگرتووە
مژووی نووسینی ئم داستان، ب پی ترادیشون و خوندنوەی 
جیاوازی ئو ھرمانی ئم داستانیان تیادا نووسراوەتوە، یان 

سیووەتوە، ب پی گروپی ئو نووسرانی داستانکیان نوو
گۆڕانکاری بسر شوازی نووسین و ناوەڕۆک و بونیادەکانی 

بروک بم شوەی باسی یکم . داستانکدا ھاتووە
: دا دەکات''مھابھاراتا"ڕووبڕووبوونوەی خۆی ل تک داستانی 

بینی، '' کاتاکالی''بۆ یکمجار نمایشکم ل نمایشکانی (
بوو، ک پشتر گوم ل '' بھاراتامھا''لرەدا گوم ل وشی 

سمازانک ب سمایکی خواوەندییوە دیمنکی لم . نبووبوو
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کارە پشکش دەکرد، یکم دەرکوتنیشی ل پشت پردەکوە، 
جلکانی سوور . خورپیک دایگرتم، ک ھرگیز ل بیرم ناچتوە

سپی، و ئاتوونی بوون، دەموچاوی سوز و سوور، لووتکی خی 
ھروەک تۆپی بلیارد، لبری ڕیش و سم شتکی وەکو دوو 
مانگی سپی ل شوەی ھیاللدا، ل دەمییوە ھاتبوون دەرێ، 
پنجکانیشی کۆمک شواز و ئاماژەی شفرەئاسای نامۆیان 

ل ڕوانگی جوو بھز و توندەکانییوە، ھستم بوە . ھبوو
چیرۆکک؟ لوە زیاتر کرد چیرۆکک دەگتوە، بم چ 

گشتکی ئفسانیی و دوور و سر ب کولتوورکی جیاواز بوو، 
دواجار ل ڕگی ! ھیچ پیوەندییکی ب ژیانی منوە نبوو

 گرتن لوە و گوک سیمیناری گرینگ و نزیکبوونکۆم
 مرھم بئ یشتم؛ کگوە تپسپۆڕەکانی زمانی سانسکریتی، ل

وەکو ھموو –ین کارەکانی مرۆڤایتی یکک ل مزنتر
 زۆر لمانوە دوورە، بم ل –پرۆژەیکی مزنی تر
مانکاتیشدا زۆر نزیک٦١<.)ھ<  

 دواتر ئو داستان بۆ بروک دەبت دەروازەیکی دەومند بۆ 
. پرۆژەیک، ک ستروکتورە مژووییکی سرلنوێ دادەڕژرتوە

سرداگرتنی ئم پرۆژەی، ھۆز و بروک بۆ چکردنوە و دەست ب
بمش . خزانکانی ناو ئم داستان گورەی کم دەکاتوە

گوھر و ناوەڕۆکی میتۆلۆژیاکش ل سنوورکی دیاریکراودا 
بروک سبارەت ب گورەیی ئم داستان > ٦٢<.کۆدەکاتوە

توانیویتی '' ھیند''شاکارک تنھا : (شیعریی دەت
م دەنگدانوەی خۆی ب ھموو مرۆڤایتیدا بیخوقنت، ب

  >٦٣<.)بودەکاتوە
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  چیرۆککانی مھابھاراتا

کۆم بھا و پگی گرینگی '' مھابھاراتا''چیرۆککانی 
ڕامیاری، کۆمیتی، ئاکاری، فلسفی، ئایینی و موڕاڵ لخۆ 
دەگرت، ھروەھا چیرۆککی دژوار و ڕاستوخۆی دەست و 

انکانی پادشایتی، ب ھموو بوارەکانییوە، ل مژوویکی فرم
وەکو '' مھابھاراتا''. دوورودرژی مرۆڤایتیدا، دەگتوە

میتۆلۆژیایکی چ و گورە، مژووی شڕکی دوورودرژی 
: دەگتوە ل نوان برەی ب ڕەچک ئامۆزا خوناوی

. ۆڤاس، سد کس بوونپانداڤاس، ک پنج برا بوون، لگڵ کاری
ئم شڕی بنما و خزان لسر ئوە بووە، ک کامیان 
دەست بگرت دەست، ئو ناکۆکییش ب جنگکی گورە و 
خوناوی کۆتایی ھاتووە، جنگکی وەھا ک تکا چارەنووسی 
جیھان و مرۆڤایتی دەچت ترازووی برئنجامکانی ئو 

  >٦٤<.جنگوە
تان شیعرییدا شازدە کارەکتری سرەکی ھن، ھر  لم داس

یک لو کارەکتران پناسیکی ئاشکرا و خودکی چ و گران 
ھر یک لو کسایتییان ڕووداو و گانوەی . لخۆ دەگرت

یخۆی ھ ت بو . تایبک لر یگومان ڕووداوی ھب
  .کارەکترانش بشک ل ڕووداوە گورە سرەکییک
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  ل دەسپکی مژوودا 

سرەتای مژووی مرۆڤایتی ل ئفسان و میتۆلۆژیاکانوە 
ئم سرەتای دەروازە ب ڕووی بسرھات و . دەست پ دەکات

 نتازیاوە، لف ل وە، ککاندا دەکاتوەی داستان و چیرۆکانگ
وتی خیاڵ و ھست و نستی ب کۆممانوە دت ژیانمانوە، 

  .سوودی ل وەردەگرین و دەبت ب بشک ل گوزەرانمان
ش، دەروازەیکی وا ب ڕووی ''مھابھاراتا'' سرەتاکانی 

کوڕکی گنج و . چۆنیتیی گانوەی بسرھاتکاندا دەکاتوە
شاعیرکی ڕدنسپی، وەکو نونری دوو نوەی جیاواز، پیوەندی 

 ن ب''گانیشا''بوەی ڕووداوەکانی ی خواوەندەوە دەکۆ ئ
سری فیلکیش دەبت ئامرازی . بنووسنوە'' مھابھاراتا''

بستنوە و ھماگلی ھزە خواوەندییکانی ھیند بۆ گانوە و 
میتۆلۆژیی فسونییز و وزە ئو ھوەی ئڕووبوونڕووب .

جستی ئکتریش دەبت چقکی گرینگ بۆ بستنوەو 
فسانوان ئی نمردوونگی گکمۆسیقا و چوار تووخم ، :
  .ئاگر، خۆڵ، ھوا و ئاو

 ش دەکات، کشکک پمایشوە، نیفسانم ئبروک ل 
 ت، کوە وەردەگرو چیرۆکانفۆرمی خۆی ل''سشاعیرە "  ڤی

ی ''گانیشا''. ڕدنسپییک بۆ کوڕە گنجکی دەگتوە
رۆکک، ب خواوەند ھر ل سرەتاوە بۆ نووسینوەی چی

  >٦٥<.جستی مرۆڤ و سری فیلوە دەردەکوت
'' ڤیس''کوڕکی گنج ڕووبڕووی شاعیرکی ڕدنسپی  (

دەبتوە، ئم شاعیرە ڕدنسپیی، دەیوت چیرۆکی 
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مژووی چیرۆک ''بنماکیان بۆ ئو کوڕە گنج بگتوە 
کوە گانیشای خواوەندیش ب سری فیل'' شیعری مرۆڤایتی

دەردەکوت و ئامادەیی خۆی دەردەبت؛ تا چیرۆکک بۆ 
ل یکم زنجیرەی ئم . شاعیرە ڕدنسپییک بنووستوە

بسرھاتاندا، وەکو دەروازەیک بۆ ئفسانک، ڤیس، باسی 
بۆ خواوەندی ) شاسنتنیس(لدایک بوونی خۆی و عشقی 

  >٦٦<.)دەریا دەکات
یان ئاماژەیان بۆ ئوە کردووە، ک  زۆربی پسپۆڕ و شارەزا

 ی لو ڕووداوانھاراتا''ئھابکی ''ممایوە، بنندردا دەگ
مژووییان ھی، ل الیکی تریشوە ھندکی تر دەن، سد 
 کی میتۆلۆژییرھاتسو ب فساننھا ئت و داستاندی ئدەر س

انکی شیعریی و ئندشی مرۆڤ خوقاندوویتی، بم ئایا داست
 سترجکی شانۆییدا بپرۆژەی زن، چۆن لورە و موەھا گ

  دەبت؟
 کلۆد – ھاریکار و نووسر و ئامادەکاری پرۆژە و دەقک، ژان 

کارر سبارەت بو پرۆسس، ک لو نامیلک تایبتی لگڵ 
: بروک سبارەت ب بفیلمکردنی پرۆژەک دەریان کردووە، دەت

دا دەستی ١٩٨٤و پرۆڤکان ل سپتمبری سای ک مشق (
پ کرد، دەقک ئامادە کرابوو، بم ھیچ کۆتایی و برەنجامکی 
دیاریکراوی لخۆ نگرتبوو، ھموو شتک ب پی ئو نۆ مانگی 
مشقی تدا کراوە، ب شوەیکی بردەوام گۆڕانکاری بسردا 

زانی دەقک چند بۆ ماوەیکی درژ ئم نماندە. ھاتووە
 ت، یان بویست دەبمایشکردن پعات نند ست، چندەخای

  >٦٧<.)شوەیکی گشتی چند دەق بکار دەھنرت
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'' مھابھاراتا'' بروک ھر خۆی ئم دەق فڕەنسییی 
بۆ یکمجار '' مھابھاراتا''. وەردەگت سر زمانی ئینگلیزی

 سویسرا و ل کناری دا، ل١٩٨٧ب ئینگلیزی ل سای 
  .دەریایکی گورەدا نمایش کراوە

  
  

  ''مھابھاراتا''سینی 
 عاتی و لکی نۆ سمایشن ل ورەیگ م داستانبروک ئ
س بشدا، وەکو سینیکی درامی تھکش و پکوە 

داڕشتتی فۆرم و شوازی . بستراو، پشکش دەکات
کدا، کپانتایی ل ،کت، شانۆییفسوونی مۆسیقای ڕۆژھئ 

سما و جلوبرگکی ڕەنگین لخۆ دەگرت، دەکرت زەمنک بۆ 
برجستکردنی ئو داستان ئندشدارە، زەمنکی تایبتمند؛ 

بروک بۆ . ک دەکرت ب زەمنی نمایشک ئاماژەی بۆ بکین
وێ بفیلمکردنی ئم نمایش داستانئامزە دوورودرژە، سرلن

دەقک ل خودی ئو س بشی، ک باسمان کرد، ئامادە 
ل فیلمکی پنج سعاتیدا، ب چاوی " مھابھاراتا''. دەکاتوە

کامرا، داستان و میتۆلۆژیاکمان ب شوەیکی تر، بم نزیک 
لو سین شانۆییدا؛ ک . ل خودی نمایشکوە بۆ دەگتوە

بریتیین ل:  
  
  .ریاریی زا.١ 
  .پناھندە ل دارستاندا.٢
  .جنگ.٣
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 ناوەرۆکی داستانک دەبت ناوەندکی گرینگ و دەربی 
ھموو فۆرم و شوازەکان، خودی ستایل و فۆرمکانیش لو 

  .ناوەندە دەومندەوە سرچاوەکانی خۆیان وەردەگرن
 یاری زار'' ل'' ت، ککان دیاری دەکرمی گدا ئاراست

دت، ل شش بشی تردا ڕووداوەکان ''  دارستانداپناھندە ل''
، ک دوابش لو سینیدا، ل ''جنگ''کۆدەکاتوە، ھروەھا 

بروک گرینگییکی زۆر دەبخشت ب . دە بشی تر پک ھاتووە
و بۆ ئم مبست چندین تکنیکی شڕ، '' جنگ''چمککانی 

پۆنی و شانۆی ی ژا)نو(ل شانۆی کۆنی سانسکریتی، شانۆی 
بگومان بر لم س بششدا، دەستپک . چینی بکار دەھنت

وانن، لکی تر ھشند بو چ : ،رنرە ڤو ک رننداڤپ
دواتر ب دوو دیمنی تر، . گنجتی، ژن و ژنخوازی و پادشایتی

  .ک داستانک کۆدەکاتوە، کۆتایی بو سین میتۆلۆژیی دت
کی ب بھا و گرینگی برجست و  مۆسیقاش الین

بروک . خوندنوە ھونرییکی ئم نمایش پک دەھنت
ئاوازی مۆسیقا و خودی مۆسیقاژەنکان دەکات بشک و 

  .یکیکی گرینگی ستروکتوری داستان و ھزە میتۆلۆژییکان
پنج مۆسیقاژەن ل نوان کک برد و ل ناو لمکدا  (

یچ شتک ھندەی گمی ئکترەکان و مۆسیقای دانیشتوون، ھ
کان ئامادەتر نییمۆسیقاژەن . ،کی دانراو نیینھا ئاوازمۆسیقا ت

بکو کارەکترکی زیندووە و ل گفتوگۆیکی بردەوامدای لگڵ 
ھندک جار ئکترک لناو . جست و دەنگی ئکترەکاندا

وەیشت، بکاندا دادەنیشیدا مۆسیقاژەنکڵ ڕۆگل ک ک
بگونجت، یکک ل ئامرە مۆسیقییکان بکاردەھنت، 



    

٢٤٨

ھیچ سنووریکی . ھروەک شوان فلوت دەژەنت'' کریشنا''
دیاریکراو ل نوان مۆسیقا و نواندندا نیی، ھروەک چۆن ھیچ 

رەکاندا نییکتوان مۆسیقاژەن و ئن ک لموو . سنوورھ
 یکیکی ھونریی شتک، ڕیتم و دیالۆگ، ل

  >٦٨<.)یکگرتوودان
 بروک بم ئزموونی، سرلنوێ ھوی دروستکردنی جۆرە 
 کی میللی و نزیک لمکمان کاتدا چھ کی پیرۆز، لشانۆی
جماوەرەوە دەدات، بمش جماوەرکی میللی ل نمایشکی 

ل بینرکی میللی کاردانوەیکی زیندووتری ھی . (کۆدەکاتوە
بینرکی سر ب چینی مامناوەندی، سرلنوێ دووبارەی 
دەکموە، ک کارکی ھۆشیارانی، ل ڕگی زمانکی میللییوە 

  >٦٩<.)جماوەرکی میللی کۆبکیتوە
دا باسی ''پانتایی بۆش''ی بروک ل کتبی ''پیرۆزە'' ئو شانۆ 

سرەتاکی ییی، ک ''جماوەر''لوە دەکات، لتک ئو شوازە 
دەگڕتوە بۆ شکسپیر، بروک ب بایخ و ستایشوە تی 
دەڕوانت، دەبت بنمایکی گرینگ و زەمینیکی لباری 

بروک پی وای ئو شانۆ . ''مھابھاراتا''داڕشتنکانی نمایشی 
شیعرئامزە برزەی شکسپیر، نفسکی قووی جماوەرییش 

  . لخۆدەگرت
  
  ''  جنگ''و چمککانی '' تامھابھارا ''

 بھۆی بربوی و تواناکانی میدیای  لم ڕۆژگارەماندا
: سردەموە، ڕۆژان ب ھزارەھا شوە و شواز جنگ دەبینین

ھتد، ... شانۆنام، ڕۆمان، ڕیپۆرتاژ، فیلم، گمی کۆمپیوترو
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ئم . سبارەت ب جنگ و کارەساتکانی جنگ برھم دەھنرن
می میدیای جنگ و لم زەمنی جنگی ئمدا، ھندکجار توژ

تووشی نائومدی، ڕەشبینی و تنانت داڕمانیشمان دەکات و 
. بارکی دەروونیی خراپ و نالبار ل الی مرۆڤ دروست دەکات

بم ئو جنگ و پکدادانی ل چیرۆک و بسرھاتکانی 
دەدەن و برجستش دا باس دەکرن، یان ڕوو ''مھابھاراتا''

شڕ و . دەکرن، مودا و فلسفیکی تر و جیاواز لخۆ دەگرن
ئو ھست و سۆزە ڕەش و '' مھابھاراتا''جنگکانی 

 نگوە، جوانچپ کو بال دروست ناکات، ب مان لمۆکییخ
خوناوییکانی ئم داستان، دەمانخات بردەم مانا و بنما دژ 

رکتوری ئاراست جیاواز و دژایتییکان، ل بیککان، ست
ئوەمان پیشان '' مھابھاراتا''. ئتمۆسفرکی تردا کۆدەکاتوە

دەدات، ک خوالنوەی چرخی زەمن و ڕەڕەوەی مژوو، 
کارەسات و ڕووداوە گورە و دتزنکان، ب ھیچ شوەیک 

وکانکدا، ناتوانرت بریان پ بگیرت، بم لگڵ ھموو چاوتر
دەکرت بارودۆخکی تر، جیاواز و نوێ، دەرگاکانی ب ڕووی ژیان 

دەکرت ژیانیش ل دوای ھموو کوتن و . و مرۆڤایتیدا بکاتوە
'' مھابھاراتا''. ھستانوەیکدا، ب باشترین شوە ببرت سر

ئوەمان فر دەکات، ک بتوانین بژین و ل ئزموونکانمانوە 
روەھا یارمتیی ئوەمان دەدات، ک ب نو چاخ فربین، ھ

  .ڕەشکانی زەمندا ڕێ بکین و لیان تبگین
 وە، کوەی کردووەتم ڕووەوە دووپاتی ئن ( بروک لزەم

 مھزری ئ ؛ کیبستراکت و گرینگرە ئھ مکو چئ
دەتوانت تی بگات، بم نمری و جاویدان ل مژە سنووری 
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گرینگیی گڕانوەش بۆ > ٧٠<.)مان تدەپڕننتواناکان
دەگڕتوە بۆ ئو وان مزنی، '' مھابھاراتا''داستانکی وەکو 

 ل ھاراتا''کھابکی ''موەیڕووبوونری دەبین، بۆ ڕووبەوە ف
 ن، بۆ ڕامان لکانی زەممکی چندانجیاوازتر و ھۆشم

  .منی ئستاماندائاکامکانی شڕ و بۆ خۆ دۆزینوە لم زە
  
  دەروازەیک بۆ مرگی کریشنا... ''مھابھاراتا ''

دا، ''مھابھاراتا'' بروک دوای نۆزدە ساڵ بسر نمایشکردنی 
دا دەگڕتوە سر ئم داستان و تنھا دوابش و ٢٠٠٣ل سای 

مرگی کریشنای خواوەند ل نمایش و شانۆنامیکی بچووکدا 
  >٧١<.بسر دەکاتوە

ی و لم ''مھابھاراتا'' مرگی کریشنا دوابشی داستانی 
چارەسرە مۆدرنشدا، گفتوگۆیکی مسل ئزەلییکانی وەکو 

  .زەمن، مرۆڤایتی، جنگ، دەست و گردوون دەکات
 کریشنا ب ھ ل الین ڕاوچییکوە دەپکرت، بم 

گار بکات، ک ل سکی برلوەی بمرت، دەتوانت ئو مندا ڕز
دای، ھر ل ڕگی ئم منداشوە '' ئابھیمیس''بوەژنکی 

 ژیانی ب ورەیم چیرۆک و ڕووداوە گکانی ئرھاتسموو بھ
سی و شش ساڵ تپڕیوە، پادشا کورەک . بردا دەکرت

ل گوێ ڕووبارەکاندا باسی ڕابردوو '' کونتی''و '' گاندە ھری''
. اسی ئو جنگ دەکن، ک ھرگیز بیریان ناچتوەدەکن، ب

پادشا داوا ل ژنکی دەکات، ک ئو پڕۆیی ب چاوەکانییوە 
 دارستان کیان دەچنرسوە ھت، دوای ئرستراوە، البب

  .ئاگراوییکوە، ب ویستی خۆیان برەو مرگی خۆیان دەڕۆن
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  کریشنا و کولتووری خۆرئاوا

زۆر . ە ئاشنای ب کولتوور و ترادیشونی خۆرئاواکریشنا ل مژ
جار ک کریشنا لو ون وەھمییاندا، وەک جنگاوەرکی بھز و 
. توندوتیژ دەرکوتووە، مسیحییکانی ئورووپای ترساندووە

ھمیش ل نوان ھزەکانی ئاسمان و زەویدا، ملمالنیکی گورە 
دی ھبکی ناکۆتا و ئیشوکرمکی تر و گمانای یان ب ،ی

  .)ھزە ماتریای و ڕۆحانییکاندا(ل نوان 
 ڕۆی کریشنا ل نوان ئم دوو ھزەدا ئوەی، ک ھر جارک 
 ت بووی تریان و دەیر ئس رش دەکاتھ زانم ھک لکی
سریدا زاڵ بت، ئوا کریشنا دت سر زەمین و ترازووی 

  . دەکاتوەنوانیان ھاوسنگ و ڕک
 یوانماندا ھن ی لو ڕووناکییوە تا ئناومان تکریشنا د 

ئو مانا قووڵ و ھزە بسنوورەی کریشناش . بپارزت
دەگڕتوە بۆ ئوەی، ک کریشنا، ل یک کاتدا خواوەندە و 
چارەنووسی گردوونی بسر شانوەی، ل ھمان کاتدا 

اناکانی ل پناوی ئوەی بر مرۆڤیش؛ کریشنای مرۆڤ ھموو تو
ب ھموو ئاژاوە و شڕەکانمان بگرت، دتوە سر زەوی، 
 ،و کارەساتانڕۆژان ئ ک لڕۆژ ت، کندە باشیش دەزانرچھ

  .ئو کش و ناکۆکییان ھر ڕوو دەدەن
 دا دەکاتبچووک مایشم نی کریشنا لیامم پبروک ئ 

کی ب تمنی ب ڕەگز ھیندی، بنمای خوندنوەکی، ئافرەت
'' ھارپا''ب جلوبرگ ڕەنگ زەق و گرمکانییوە، ب ئامری 

کریشنا ب ھمنی . تۆنکانی ب نو دەقکدا دەگینت کریشنا
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لسر سرین گورەکانی دانیشتووە، ل ئاسمانوە چاودریی 
و ھر ب ھز . ڕەوتی ژیانی مرۆڤایتی ل سر زەوی دەکات

 تخوارەوە، دەب توە، دکوزەی ئاواز و تۆن و دەنگی ھارپ
مان ''مھابھاراتا''مرۆڤ و ل نمایشکی ساکاردا مزنیی 

  .دنتوە یاد
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  پراوز و سرچاوەکان

  

١.Brook, Peter . The Shifting Point, 40 years of theatrical 

exploration 1946 – 1987, first published in The United Kingdom in 

1987 by Methune Drama. S.105   

  ١٠٥ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە . ٢

٣. بیتر بروک مع دنیس بابلی ،ثانی بنسیاننا شکسپیر یمکن العثور علی

  .محمد سیف. ترجم د. ٢٦و جورج بانو، ل 

  ١٠٥ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤

  ٢٨–٢٦ل) ٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .٥

٦ .Blom, Rune. Teater i London, Liberforlag, 1982, Malmo, S. 61  

  ١٠٦ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٧

ئکتری نبینراو، یۆشی ئۆدیا، وەرگانی ل ئینگلیزییوە، فاروق .٨

سای ) ٢٥(کتبی ژمارە . ھۆمر، بوکراوەکانی زنجیرەی کتبی گۆڤاری شانۆ

  ١٨٤–١٨٣، ل٢٠١١

لی، بھا و گرینگیی ڕۆی بینران ل الی ھندک ل ئم مس.٩

ھونرمندەکانی شانۆ، توانینکی تری لخۆ گرتووە، بۆ نموون ئو 

ئکتر و ھونری : پرۆسس ل الی گرۆتۆڤسکی بم شوەی کوتووەتوە

ھاوکشیکی فلسفی و گل ب بھا و گرینگی '' بینران''نواندن، نک 

ھاوکشی دیدی و شانۆ و . کۆینوەیکی قووڵ و چ بووەبواری ل

پشکنینی فلسفی ئستاتیکا و داڕشتی نمایش ل الی ئم دوو 

کارەکانی گرۆتۆڤسکی . ھونرمندە، دوو ئاراستی جیاوازی لخۆ گرتووە

 کالی بروک ئاراست م لر ڕۆنراوە، بکتر کاری ڕیژیسۆر و ئسل
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و فراوانترە و تکو لوە، بتر ناگرکتنھا کاری ڕیژیسۆر و ئ

.یش الینکی گرینگی ئو پرۆسسن''بینران''ھاوکشیدا 

و بکارھنانی وش، مسلگلکی گرینگ و '' زمان''مسلکانی .١٠

رخی جیھانییکانی شانۆی ھاوچرییزموونگئ وژمموو تڕەتیی ھبن .

وازکی ناتبا و جیاوازی لخۆ گرتووە، نک مامکردن ل تک زمان؛ ش

ھنانی زمان بووە ب سترکتور و  ھر ھندە، بکو مسلی بکار

  .بنمایکی گرینگی دیدی ڕیژی و ئستاتیکای ھونری شانۆ

ئنتۆنین ئارتۆ یکک لو پشەوانی ک ل دیدی شانۆ 

 بکو لبری ئوە توندوتیژەکیدا، زمان و وش بھای خۆیان نامنت،

 ت و پانتایی داڕشتن، دەستی ڕووداو و شوفسوون، ڕیتواڵ، شیعرییئ

  .ھونرییک دەگرتوە

 م بروک ڕای واینگاوی گرینگی ناوە، بم بوارەدا ھگومان بروک لب 

 ،نانی وشکارھبواری زمان، ب ورەترین قۆناغی لگرۆتۆڤسکی گ ک

ل شانۆ ھژارەکی . نتایی شانۆدا ھناوەت ئاراوەئامادەکردنی دەق و پا

گرۆتۆڤسکیدا، ھموو شتک دەچت پراوزەوە، شانۆی ھژار، شانۆی 

ئم . جستی، جست دەبت زمانی دەربین و وناکردنی دونیابینییکی

شانۆی بۆ سانکی دوورودرژ و لو دیدە میتافیزیکیی ڕووت و چ و 

  .رەیدا، دەومندترین توژمکانی شانۆ بووە ل جیھانداقووو بسنوو

  ١٠٨ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .١١

 یکک ل شاعیرە گورە و ١٩٩٨ – ١٩٣٠  Ted Hughesتد ھیوز .١٢

 لYorkshire  ئم شاعیرە ل ناوچی. گرینگکانی ئدەبی ئینگلیزی

او بووە، ھندەش ل بریتانیا لدایک بووە، چندە ل بریتانیا ناسر

'' تد ھیوز''شیعرەکانی . ئمریکا ب چاوی ڕز و ستایشوە سیر کراوە

ئم . توژمکی ھست ل پانتاییکی چکراوەی بھزدا دەسوڕنوە
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شاعیرە، جگ ل شیعر، چندین کتبیشی بۆ مندان نووسیوە، ھروەھا 

واری وەرگاندا چندین تد ھیوز ل ب. ڕەخنی ئدەبی، وتار و وەرگان

ئزموونی گرینگی ھی و لم بوارەدا دادەنرت ب تازەکرەوەی زمانی 

یکک ل کارە ناوازەکانی ل بواری وەرگاندا، سین مزنکی . ئینگلیزی

ی، ک ڕاستوخۆ ل گرکی کۆنوە کردوویتی ب )ئۆرستییا(ئسخیلیۆس 

  .ئینگلیزی

١٣. ی داخگوەی جڵ ئگی لستا''بروک ماموەک '' ئاڤ

زۆربی . کولتوورکی برز و دینی فارس دەکات و ناوی کورد ناھنت

 وە، کنوە دووپات دەککانیش، ئوە ڕۆژئاواییینکۆرچاوە و لس

ھندک سرچاوەی سودی . کولتوورکی درینی فارسکان'' ئاڤستا''

 ستا بفغانی''ئاڤن،'' ئفارسیدادەن ک بن .  

١٤ .Innes, Christopher, Avantgard theatre, 1892 – 1992. Routledje 

– London and New York, 1993, S.138   

  ١٣٧ل) ١٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٥

  ١٣٠ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٦

  ١٣٨ل) ١٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٧

١٨. ،ڕەنسییکی فسوفیلی لیڤی شتراوس فدایک بووە، ١٩٠٨سال 

  .ب یکک ل فیلسوف گرینگکانی ستروکتورالیزم دادەنرت

  ١٣٩ل) ١٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٩

  ١٣٨–١٣٧ل) ١٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٠

  ١٣٨ل) ١٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢١

  ١٣٨ل) ١٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٢

  ١٣٩ل) ١٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٣

  ١١٠ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٤
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٢٥ .Brook, Peter, Den tomma spelplatsen, Oversattning: Anita 

Dahl och Leif Zern, Grafisk formgivning: Leif Zetterling production, 

Stockholm, 1969, S.99

یکمیان ل سای . بروک س گشتی گورەی لم چشن کردووە.٢٦

ل ئسفھان، دووەمیان ل '' ئۆرگاست''ن و نمایشکردنی دا بۆ ئرا١٩٧١

 بۆ وت ١٩٧٣دا بۆ ئفریقا و سیمیشیان سای ١٩٧٢سای 

ئم س گشت کاریگرییکی گورەیان لسر . یکگرتووەکانی ئمریکا

ئزموونکانی بروک بج ھشتووە و ب ھمان شوە کاردانوەیکی 

نی کار و ئزموونی شانۆوە، ل ھموو جیھاندا گورەشی بسر توانی

  .ھبووە

  ١٢٠ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٧

  ١٤٢ل) ١٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٨

   ١١٥ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٩

  ٤٣–٤٢ل) ٨(ھمان سرچاوەی ژمارە .٣٠

  ١١٢ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٣١

رۆژە و کارەکانی تری، ھوی بروک بۆ ئم مبست، وەکو ھموو پ.٣٢

داوە ئکتر و بینران لو مۆرک و کشسازییانی بارە دەروونی و 

کۆمیتییکان ڕووت بکاتوە، ک ب دەمامککی کولتووری ئستوور 

ئم دەمامک کولتوورییانش ل ژیانی ناوەوەی خۆمان وەک . دروست بووە

بست، وش و ئاماژەکان، وەکو بروک بۆ ئم م. تاکک دوورمان دەخاتوە

سیما کولتووری و کۆمیتییکان، لو کشسازیی کوولتوورییان ئازاد 

  .دەکات

   ١٢٨-١٢٧ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە . ٣٣
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٣٤ .Estreen, Richard. Teater – motstans kraft och frihetslangtan. 

Carlsson, 2012, Stockholm. S 203, 204

  ١٣١ل) ١(ن سرچاوەی ژمارە ھما٣٥ .

  ١٣٤ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٣٦

  ١٥٢ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٣٧

  ١٥٤ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٣٨

ل '' کۆنفرانسی باندەکان''دا ب نمایشی ١٩٧٩بروک ل سای .٣٩

 و ١٩٧٩فستیڤای ئڤینیوندا بشداری دەکات، ھروەھا ل کۆتایی سای 

ل پاریس نمایش '' بۆف دی نور''دا لسر شانۆی ١٩٨٠تاکانی سای سرە

  .دوای ئوە گشتکیان ب جیھاندا دەست پ دەکات. دەکرتوە

٤٠.عویشق، الحیاە : بیتر بروک یخرج منطق الطیر، ترجم عبدالل

  ١٦٨، ل١٩٨٧) ٢٨،٢٩(المسرحی، العدد 

 نیشاپوری، عطاراھیم فریدالدین ابو حامد محمد کوڕی ابوبکر ابر.٤١

کۆم . ی کۆچیدا لدایک بووە٥٤٠ تا ٥٣٧دەگوترت ل نوان سانی 

، وات لۆژیکی ە''الطیر منطق''برھمی نایابی نووسیون، ک یککیان 

  .ھموو برھمکانی ئم نووسرە سر ب دونیای سۆفیگرین. باندە

ھر ل زووەوە ب زمانی  ''العطارفریدالدین ''ھندک ل کتبکانی .٤٢

وانل وە، بۆ نموونتوکراونڕەنسی ببی : فپاریس '' خواوەند''کت

پاریس '' کتبی نھنییکان"، ١٩٧٠پاریس '' زاکیرەی پیاوچاکان''، ١٩٥٨

زیاتر ل سد ساڵ لموبر ل زمانی فارسییوە '' زمانی مل''، ١٩٨١

ڕەنسی و بر زمانی فس دراوەتوەوەرگوکراوەت.  

  ١٥٩ل) ٤٠(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٣

و "  ئندۆنیسیا''ناوچیکی زۆر بچووک ل وتی '' بالی''دوورگی .٤٤

ل ڕووە ئایینییکیوە '' بالی''. وە''جاوا''دەکوت ڕۆژھتی 
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و ئمۆش تاق '' ھیندۆسییکان''درژبوونوەیکی درینی ئیمپراتۆرییتی 

  .ەوە''ھیند''یندۆس ل دەرەوەی سنووری وتکی ھ

  ٢١٨ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٥

  ١٥١ل) ٤٠(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٦

بم شوەی '' خای گۆڕانکارییکاندا''ی کتبی ٢٢٣بروک ل الپڕە .٤٧

بۆچی دەبت دەمامک : (شی دەکاتوە'' دەمامک''ھۆکارەکانی بکارھنانی 

میش ھومانداوە ل بکارھنانی دەمامک خۆمان بکاربھنین؟ ئم ھ

من ل شانۆدا قزم ل بکارھنانی دەمامک دەبتوە، ب . دوور بخینوە

ھیچ شوەیک لوەوبر  دەمامکم بکار نھناوە، لبر ئوەی ل ھر 

کاتکدا دەستم ل دەمامککوە دابت، یان ئوەتا دەمامککی ڕۆژئاوایی 

وە، یاخود بیرۆکیکم ب کسک گوتووە تا دەمامککی وەک دەستکرد بو

من ھمیش دوور کوتوومتوە لوەی خود . ئوەمان بۆ دروست بکات

لبر ئوە، . بخم سر خود، چونک ئم برەو ھیچ ئنجامکمان نابات

ھمیش لبری دەمامک، ھموو شتکمان ب دەموچاو و سیمای ئکتر 

بھرحاڵ ئم لرەدا ئوەی وای ل کردین ڕوو . ووەخۆی دروست کرد

وەینانی دەمامک ئکارھب یننھا : بکت نیایی، کت ل یک ھخا

خودی ئکتر دەیگات، ئو خاش ل دژی سنووری مرۆڤایتی خۆی 

.)دەوەستتوە

  ٢٢٤ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٤٨

  .یوە بۆ دانا ڕەئووف'' شاکلیفرھاد''ل نامیکی تایبتی کاک .٤٩

  ٢٠٤ل) ٣٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .٥٠

  ٢٠٤ل) ٣٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .٥١

  ١٦٩ل) ٤٠(ھمان سرچاوەی ژمارە .٥٢

   ١٤٢ل) ١٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .٥٣
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  ١٣٣ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٥٤

٥٥ .Directors in perspective, Peter Brook, by Albert Huny and 

Geoffrey Reeves. Cambirdge University Press, 1995

بۆ یکم جار ل فستیڤای ئڤینیون ل سای '' مھابھاراتا''.٥٦

ب دوو شوە توانراوە ئم نمایش ببینرت، . دا نمایش کراوە١٩٨٥

. یکمیان ب س شو، ھر شوەی س سعات بووە، نمایش کراوە

ات ھشتی شوەوە دەستی پ کردووە و لگڵ کازیوەی دووەمیان ل سع

لو ژەم خواردندا ئکتر و . بربیان، ب ژەم خواردنک کۆتایی ھاتووە

بینران، ب دەم گفتوگۆوە نانیان خواردەووە و وەمی پرسیارەکانی 

بۆف دی ''دواتر نمایشک گوزراوەتوە بۆ شانۆی . بینرانیشیان داوەتوە

  . لوش ب ھمان فۆرموە پشکش کراوەتوە''نور

االداء و (رۆستم بھارۆشا، نووسر و بیرمندکی ھیندیی، ل کتبی .٥٧

الثقافی فن السیاس(تدا دە) : ،تیودەوکی نر ئاستسئینگلیزەکان ل

ماددە . بیرۆک و چمکی سرمایکاری و ئابووریی ھیندستانیان بکارھناوە

ئمیان بردووە و ل کارگکانی خۆیاندا کلوپلیان ل دروست خاوەکانی 

پیتر . کردووە، دواتر ب شوەیکی بشرمان ب خۆمانیان فرۆشتووەتوە

بروک ھمان شتی کردووە، ئم تنھا کلوپل و سرمایکمانی نبردووە، 

، ل بکو دەستی بسر یکک ل تکست گرینگ و پیرۆزەکانماندا گرتووە

ھموو مژووی خۆی دایمایوە، تا بتوانت ل ڕۆژئاوا ب بینرەکانی 

ل چند شونکی تردا دەگڕینوە سر ئم کتب و نموون . بیفرۆشتوە

  .ل بیروبۆچوونکانی نووسرەکی دەھنینوە

  ١٦٢ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٥٨

ی توند ل بروک دەگرت لم ڕووەشوە ڕەخنیک'' ڕۆستم بھاروشا''.٥٩

زەمن ب تواوی کورت کراوەتوە، بووەت چند بشک ل : (و دەت
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جوونوە و دیمن و بشکان، ک سرەتایان ھی، بم کۆتاییکانیان 

دەبووای لم کارەدا ھستمان ب پگیشتن و چوون نو ... دیاری نکراوە

ل گانوە ھیندییکدا، ب . دا بکراییکی ڕابردوو، لگڵ ئستا و ئایندە

ھیچ شوەیک ھکی دیاریکراوی ڕووداوەکان، ل دەستپکوە بۆ گرێ و 

ر نییچوون و چارەسالی بروک . ھ کان، لکدادانڕ و پنی شدیم

ھمووی دەرەکی بوون و ھیچ دەنگدانوەیکیان نیی، مبست ئو 

ھمان . (ا تایبتییکانی ناوەوەیان واندەنگدانوانی ک وەکو کۆدی بھ

  )''٥٧''سرچاوەی ژمارە 

٦٠ .Carriere, Jean – Claude and Peter Brook, The Mahabharata, 

Connoisseur video, London, 1989. S.4

  ١٦٠ل) ١( ھمان سرچاوەی ژمارە .٦١

ب ڕۆستم بھاروشا لسر ئم ئامادەکردنی بروک، ل کتبکیدا، .٦٢

کارەکترە ئفسوونییکانی : (توندی ڕەخن ل بروک دەگرت و دەت

ھندە ئاسان کردووەتوە، ل نو چوارچوەکانی نواندندا ھیچ بھایکی بۆ 

نھشتوونتوە، زۆر جار بوونت ونی کاریکاتۆری، ھندک جاریش 

ییڕیتوا شو ککی ئما و پاشخانھیچ بن ب رەکان بکارەکت 

ئفسووناوییکانی خۆیانوە، دەردەکون و ل ڕوانگی چند 

چرکساتکوە بزر دەبن، ب ب ئوەی ھیچ شتک بخن سر برەو 

پشوە چوونی پودانگ درامییک، ھروەھا ھندک جار کارەکترەکان 

خودی خۆیان ل زمانکی دابیوە، دەنگی شتک دەن، بم جستی 

  )''٥٧'' ھمان سرچاوەی ژمارە . (جست دەکنشتکی تر بر

    ١٦٢ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .٦٣

٦٤. م داستانرەکیی ئکی ستت وەکو بابی دەسلسم

میتۆلۆژیی، دەبت جگی سرنج و توانینی بروک، لم ڕووەوە چمک و 
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ڕژم و سیمایکی ھاوچرخان دەبخشت ناوەڕۆک و فلسفی دەست، 

جنگکی خوناوی دەبت بشکی گورەی ئو ملمالنیی . حوکمداری

دەست، ب ھمان شوە بروک ھاوکشی ئو جنگان ب مترسییکانی 

ئم . ئمۆ و جنگ یک ل دوای یککانی جیھانوە دەبستتوە

ل خوندنوەی و ڕاڤکردنی شڕ و برجستکردنی تکنیککانی شڕ 

الی بروک و ل مھابھاراتادا، بیرمند و ڕەخنگرکی ھیندیی وەک 

قناعت پ ناکات، یان نایوت تی بگات، ئو ) ڕۆستم بھارۆشا(

ل برگ میتۆلۆژییکی خۆیدا، وەک کولتوورکی '' مھابھاراتا''دەیوت 

  .ھیندی، ب ب ھیچ خوندنوەیکی مۆدرنوە بخرت ڕوو

دەبینت، دواتر سری فیلک الدەبات، '' گانیشا''ئکترەی ڕۆی ئو .٦٥

 ت بکریشنا''دەب''ککانی داستانرە گرینگکارەکت ل ککی ک ،.  

  ٧ل) ٦٠(ھمان سرچاوەی ژمارە .٦٦

  ٤ل) ٦٠(ھمان سرچاوەی ژمارە .٦٧

٦٨ .Enckell, Johanna, Skarvor av Artaud, en essa om fransk teater

efter Befrielsen, Like, Helsingfors, 2003. S. 125

  ١٣٣ل) ٢٥(ھمان سرچاوەی ژمارە ٦٩.

 کۆد کارر، ماری ھلین ئستیان، وەرگانی –مرگی کریشنا، ژان .٧٠

) ٨(ل فڕەنسییوە، مستفا قسیم، زنجیرەی شانۆی بیانی، ژمارە 

  ٢٠٠٧دەزگای ئاراس، سای 

'' بۆف دی نور'' ل پاریس، لسر شانۆی ٢٠٠٣مرگی کریشنا سای .٧١

پشکش دەکرت و دواجار ل گشتکی ھونریدا، ل زۆربی وتانی 

من خۆم ئو ھلم بۆ ھکوت، ک ئم . جیھانیدا نمایش دەکرتوە

'' بوف دی نور''نمایش دوو جار ببینم، یکمیان ل پاریس، لسر شانۆی 

    ).                جان ڤیالر(ی بلجیکا، ل سنتری شانۆی و دووەمیشیان ل وت
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  مبشی شش
  
  

  پیتر بروک و ھونری ئۆپرا

  

  
  

  شمشاکی ئفسووناوی، خوندنوەیکی جودا

  انۆی بۆف دی نورد ش
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ئۆپرا ڕەنگکی تری شانۆی، بم لم ڕەنگدا مۆسیقا و 
گۆرانی توخمکی گرینگ و فۆرمکی جیاواز دەبخشن ئو 
. ڕەنگی شانۆ و ھونرەکانی تریش ل خۆیدا کۆدەکاتوە

ئۆپراش، ھروەک شانۆ مژوویکی درینی ھی، ب چندین 
یاوازدا تپڕیوە، تا فۆرم کالسیکییکی قۆناغ و شوازی ج

  .خۆی وەرگرتووە
 ئۆپرا، ب پچوانی شانۆوە، ھمیش ل بارودۆخکی 
. کالسیکی و ل خانووبرەی گورەی تایبتمنددا نمایش کراوە

ئم جگ لوەی برھمھنانی پرۆژە و نمایشکانی ئۆپرا، 
 ک لشکرورە و لجگار گکی ئژ، داراییند، گۆرانیبرمھون

  .مۆسیقاژەن و تکنیککارانی دەوت
 رادا، زۆر ببواری ئۆپ کان لڕاندن و گۆڕانکارییپت 

ڕساکانی ئم ھونرە . شوەیکی سست و مردوو بڕوە دەچن
بووەت کۆم یاسای پیرۆز و پتو و نگۆڕ، ک ھیچ کس بۆی 

ئۆپرای : (بارەیوە دەتبروک لم . نیی گۆڕانکارییان تدابکات
کالسیکی شانۆیکی مردووە، زیندەخونک ل توندوتیژییکی 
دوژمنکارانی پ ل وردەکاری، جۆرک ل چیرۆک سوریالییکان، 
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گۆڕان نیی ویستی بک پھیچ شت دان کوایو بموو لھ .
پویست ھموو شتک ل ئۆپرادا بگۆڕدرت، بم ل ناو خودی 

  >١<.)پرادا ھموو گۆڕانکارییکان زەحمت کراوەئۆ
بروک وەک ئزموونکارکی ب سلیق، ھر ل سرەتاوە لم 
بوارەشدا ھوی گۆڕانکاریی گورەی داوە،  ل سرەتای سانی 

  کار Coven Garden Opera Houseکاندا، ک ل ئۆپرای ١٩٥٠
از ئۆپرای دەکات، دوای ئوەی ب شوازکی ناتبا و جیاو

گۆڕانکارییکانی ھندە . نمایش دەکات، دەردەکرت'' سالومی''
ڕادیکاڵ دەبت، چ گۆرانیبژەکان و چ بڕوەبری ھونری و 
دەستی کارگی ئو ئۆپرای، بوا بو فۆرم ناھنن، ک بروک 

پ پشکش دەکات، ل برئنجامدا ھموو '' سالومی''
یگڕ نچارەش دەرکردنی گفتوگۆکان دەگ کی داخراو و تاک

ئم ڕووداوە بروک تووشی نشووستی و گۆشگیری . بروک دەبت
ناکات، بکو ب پچوانوە، دوورخستنوەی لو دەزگا 
ئۆپرالیی گرینگ، زیاتر پای پوە دەنت، ک پداگری بکات و 
ب شوازکی جیاواز بیر ل ھونری ئۆپرا و گۆڕانکارییکانی 

  .کاتوەب
دەبت دەستپکی '' سالومی'' بو شوەیش نمایشی ئۆپرای 

بروک ھر ل . گرینگ و خای وەرچرخانی گشتکی دوورودرژ
سرەتاوە، درک ب ئاۆزیی سیستم و بارودۆخکانی ئم دەزگا 
دژوار و گورەی دەکات، ھر لبر ئوەش، ک ب نیازی 

  .تاسرییوە دت پشوەگۆڕانکارییکی بنڕەتی و سر
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  گڕانوەیکی مژوویی    

ئۆپرا جۆرک ل گۆرانیی شانۆیی و ب یارمتیی 
ئم ھونرە ل . ئۆرکیسترایکی گورە پشکش دەکرت

 دەی شازدەدا لرەتاکانی سدەی پازدە و سکانی سکۆتایی
وەی ل ئیتایا، وەک تقالیک بۆ بوژاندن'' فلۆرەنسا''شاری 

ەکاندا، ١٧٠٠ل دەوروبری سانی . درامای گرکی سری ھداوە
ئۆپرا و گۆرانیی ئۆپرا ل فۆرم و شوازە کالسیکییکی نزیک 
دەبتوە و زیاتر چمک و مۆرک تایبتمند و ھونرییکانی 

دوای ئوە ئۆپرا ل فڕەنسا و ئمانیا پرە . دەردەکون
ۆپرا دەبن سیمایکی گرینگی چاالکیی دەسنت و نمایشکانی ئ

تانم وکانی ئمۆسیقی و شانۆیی . ی ئاماژەیگوەی جئ
ئوەی، ک ئۆپرا و بابتکانی ئۆپرا ھر ل سرەتاوە، 
سیمایکی تراجیدییان لخۆگرتووە، بابت و ڕووداوەکانی ئۆپراکان 

شتکی لو ئتمۆسفرە تراجیدییدا پشکش کراون، ئمش 
ناتریب نبووە لگڵ سروشتی ئۆپرادا، چونک ئم ھونرە ھر 
ل سرەتاوە بۆ بوژاندنوە و برزڕاگرتنی دراما و تراجیدیای 
گرکی بووە، بم دواتر ھر ل ئیتایا، ل دەوروبری 

ەکاندا جۆرە ئۆپرایکی کۆمیدی دروست دەبت، ١٧٠٠کۆتاییکانی 
  . ئاماژەی بۆ کراوەBuffa'' بیۆف'' ئو ئۆپرا کۆمیدیی ب

 ئم شوازەی ئۆپرا ل شوازی پشاندانی کارەکترە 
 ر لراکانی بئۆپ وە، لکییی خکانی ژیانی ڕۆژانئاسایی
خۆی جیا دەکرایوە، ھروەھا ناوەڕۆککانیشی زیاتر 
پیوەندییکانی نوان ژن و پیاو، بابتی دداری، داونپیسی، 
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ل فڕەنسا ل ھمان قۆناغی . ھتد لخۆ گرتووە...  وەرزرئاغا و
 –١٧٥٦'' مۆزارت''. مژووییدا ئۆپرایکی کۆمیدی سرھدەدات

 گش بو ئۆپرا کۆمیدیی دەدات و ل ئاستکی برزدا ١٧٩١
ەکان ١٨٠٠ل سانی . فۆرم و بنما سرەکییکانی دیاری دەکات

ۆپرای مژوویی ل شوازکی ب دواوە، ئۆپرای ڕۆمانسی و ئ
ڕیچارد ''گورە و فراواندا دەردەکون، بم ئۆپرا لسر دەستی 

 گلک گۆڕانکاریی گرینگی بسردا ١٨٨٣ – ١٨١٣'' ڤاگنر
دت، لوان مسلی بھا و گرینگیی دراما و برجستکردنی 

الی ل الی ڤاگنر، ئۆپرا تنھا گۆرانیی ئۆپر. ھونرکی گشتگر
  .نیی، بکو ھونرکی تکو و سراپاگیرە

 ی خۆی براکوازی ئۆپر شری ئایندە'' ڤاگنناوزەد '' ھون
دەکات؛ ھونری ئایندەش ونیکی چ و تکوی نموونیی بۆ 

ھونری . ھونر و ھموو توخم شانۆییکانی تیا کۆدەبتوە
 ر زیاتر بووە بالی ڤاگن را لو ئاوازدر''ئۆپ ڵ . ''امای وشگل

ھموو ئو گۆڕانکاریی گرینگانی، ک بسر ھونری ئۆپرادا 
ھاتوون، ئۆپرا تا ئستاش فۆرم و شوازە کالسیکییکی خۆی 

یکک '' گۆرانیی ئۆپرا''لم فۆرم و شوازەدا . ھر پاراستووە
ل توخم ھرە گرینگ و سرەکییکانی ئم ھونرە، تکای 

ین و بوارەکانی تری برھمھنانی پرۆژەیکی ئۆپرایی ل ال
 دان، واتنو الیتی ئرایی''خزمگۆرانیی ئۆپ''.  

 گنجینی مۆسیقا و فرھنگی کالسیکی ژمارەیکی ئجگار 
زۆر ئۆپرای مزنی بۆ پاراستووین، برھمکانی مۆزارت، ڤردی، 

راڤسکی، ڤاگنر، شتراوس، پیست، ئالبان باری، ست
ھتد، سان وەکو نریت و کولتوورکی برزی ... چایکۆڤسکی

  .کالسیکی لسر ھموو شانۆ جیھانییکان نمایش دەکرن
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  بروک پناسی ئۆپرا دەکات

ب پی ھندک ل بیروبۆچوونکان، مژووی ھونری ئۆپرا 
دەگڕتوە بۆ سرەتاکانی ژیانی مرۆڤایتی و دەستپکی 

بروک یکک لو . انی شارستانییتی درینی مرۆڤسرھد
کسانی ئو بوا پتوەی ب سرەتاکانی ئم ھونرە، ب تایبتی 
ل چاخکانی بر ل مژوودا ھی، بۆ ڕوونکردنوەی ئم 

، The Shifting Point'' خای گۆڕانکارییکان''مبستشی ل کتبی 
م شوەی پناسی ئۆپرا  بوی کردووەتوە، ب١٩٨٧ک سای 

لو کاتدا . ئۆپرا پنجا ھزار ساڵ لموبر لدایک بووە(دەکات 
مرۆڤ ل کون ئشکوتکانی خۆیاندا ھاتن دەرەوە و ل خۆوە 
ھاوار و دەنگیان لوە ھاتووە، لو ھاوار و دەنگانوە ڤردی و 

 بۆ دەنگک بۆ ترس، یککی تر. پۆچینی و ڤاگنر لدایک بوون
. خۆشویستی، بۆ بختیاری، یان بۆ ھچوون و تووڕەبوون ھبوون

تکا ئو دەنگان بر ل دیاریکردنی تۆن و سۆزی ئاوازەکان، 
ئا لودا، لو سات و ئاندا ھموو شتکان . تۆنکی ئۆپرایی بوون

فۆرمی ھست دەربینکی . پکوە دەستیان پ کردووە
 تی مرۆڤ دەبو . گۆرانیسروشتییانوە، ئکی زۆر دوای ئماوەی

پرۆسس دەبت یاسایکی دیاریکراو و ستروکتورئاسا، ئو 
  >٢<.)ستروکتورەش گۆڕانی بسردا ھات و بووە ھونر

 ئم چند وشیی بروک خوندنوەیکی چ و پناسیکی 
وردی سراپای مژووی سرھدانی ئۆپرای، ل ھمان کاتدا 

ل الی . ونوەیکی ھۆشیاری ئو پرۆسس ئاۆزەشڕووبڕووبو
 نوە دستج ز لھکی بوەیش ست و ھۆش، ببروک ھ
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. دەرەوە، ل جستوە دەست پدەکن و دەبن تۆن و گۆرانی
ھر لبرئوەش بروک ل سرەتاوە گرینگیی ب ھونری ئۆپرا 

چندین لو بوارەدا ل نیویۆرک و لندەن و پاریس . داوە
  >٣<.نمایشی ئۆپرای پشکش کردوون

 بم وەک لوەوبر ئاماژەمان بۆ کرد، بروک ب شوەیکی تر 
گۆڕانکارییکانی . ڕووبڕووی ئامرازەکانی ئم ھونرە دەبتوە

ئم ھونرمندە ب کۆمک قۆناغی جۆراوجۆردا تدەپڕن، 
ونگری بۆ دەتوانت توانین و توخمکانی شانۆیکی ئزمو

  .پانتایی و بنماکانی ھونری ئۆپرا بگوزتوە
 گۆڕانکاریی بنڕەتییکانی بروک ھموو ڕەگزە پکھنرەکانی 
 را بکانی ئۆپقلیدییرە تکۆشک و خانووب وە، لترا دەگرئۆپ

لبری ئوە، ئۆپراکانی ل ھۆ . تواوی دوور دەکوتوە
ۆرم و شوازکی ساکاردا پشکش دەکات، ئزموونگرییکاندا، ل ف

 وە ببری ئکانیش الدەبات و لورە مۆسیقییسترا گروەھا ئۆرکھ
 کالسیکیی راییئۆپ مایشکی مۆسیقی؛ وەھمی نرند ئامچ

بروک بم شوەی ڕووبڕووی ئو ئامرە . گورەکان دەشکنت
ا ھزکی ئۆرکستر: (کالسیکیی گورەی دەبتوە و دەت

گورەی برامبر ب دەنگی مرۆڤ، ئمش برەو ئنجامکی 
پویست گۆرانیبژ پیوەست بت ب بنما : نابجمان دەبات

 ت نزیک لت، دەبوەی دەنگیش ببیستروە، بۆ ئباکاننات
گۆرانیبژەکان . بردەمی شانۆکوە، ڕووبڕووی ھۆک ڕاوەستت

ز وەربگرن و ب شوەیکی سربست ناتوانن باڕودۆخکی جیاوا
ب . بجونوە، ک سقامگیر بت لگڵ ڕۆحییتی دراماکدا

شوەیکی گشتی چۆنیتیی ئندازەی خانووبرەکان، شوازی 
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دوای ئوە ڕژیسۆر، ھروەھا . نمایشی ئۆپراک دەسپنت
 شکۆمندیی ھونرمندە مۆسیقاییکانیش کم دەبتوە، ل کاتکدا
 وژموەی تش ڕەنگدانموە، ئکرزەمینکی ژچا تدەخر

مڤدەھدەی حکانی سردەست و : کۆنرەوە، بس میرەکان ل
یکک ل سرچاوەکانی جوانیی . کنیزەککانیش بۆ خوارەوە

شانۆی ژاپۆنی ئوەی، ک مۆسیقییکان ھموویان ل برچاون، 
یی تدا دەکن، ل کاتکدا چاودریی ڕووداوەکان دەکن و بشدار

پنجا مۆسیقاژەن پکوە، ھر وەکو ئوەی تنھا یک کس بن، 
  >٤<.)تپکانیان ل دەدەن، ڕایدەگینن؛ ک شتک ڕوودەدات

 ھونری ئۆپرا بۆ بروک دەبت داڕشتیکی گرینگیش بۆ 
شانۆ و ئۆپرا تکھکش . کرەست و نمایش شانۆییکانی

فۆرمکی ھاوبش، دیدکی ھاوبش و تکنیکی جیاواز دەکرن و 
فۆرمی ئۆپرا دەبت دیدکی گرینگی سرھدان و . دەچسپنن

. لدایک بوونی فۆرمکی جیاوازی شانۆ و ب پچوانشوە
تکھکشکردنی شواز و فۆرمکانی ئم دوو ھونرە 

، بروک زەمینیکی لباری تر بۆ داھنانکانی بروک خۆش دەکن
ھموو ئو شتانی ل ڕووی تکنیکوە، : (لم بارەیوە دەت

ل پرۆژە ئۆپراییکاندا فریان بووم، دواتر سوودکی گورەم بۆ 
  >٥<.)ئامادەکردنی پرۆژە شانۆییکانم ل بینین

 مایشنانی نمھرھب وە دەکات کست بر زوو ھبروک ھ 
ر باری کۆمژ کان، دەچنراییخت و ئۆپرجی سلومھ 

نگونجاوەوە، لبرئوە لناو پانتایی شانۆ ئزموونگرییکی 
. خۆیدا، ھوی ئوەی داوە ئو مرج سخت و دژواران البرت

بۆ ئو مبست مرجکانی پرۆڤکردن، شوازی نمایش و 
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گۆڕانکارییکانیش . نرخی بلیتی نمایش ئۆپراییکان دەگۆڕت
 ڕوویکوە گۆڕانکاریی ڕادیکاڵ و بنڕەتی دەبت، ل ھموو

بوەش دابانکی گورە ل بردەم ڕەوتی ھونری ئۆپرای 
ھروەھا بروک بۆ ئوەی . جیھانیدا دروست دەکات

ڕەھا و تواو ل پرۆژە ئۆپراییکانیدا بدەست سربستییکی 
بھنت، لبری گروپی گورە، لگڵ گروپی بچووکدا کاری 

بمش ل الیکوە ل دید و سترکتوری نمایش . دووەکر
 ری، لزموونگرزی ئکی بئاست ییشتووەتکاندا گراییئۆپ
الیکی تریشوە ب داراییکی کم ئنجامکانی خۆی بدەست 

ھونری ئۆپرا، : یکک ل تقالکانی تری بروک، ئوەی. ھناوە
 ڕاستوخۆ و ئاسان ل وەک فۆرمکی تری شانۆ، ب شوازکی

گورەترین کۆسپ، ک ئستا لم . (بینرانوە نزیک دەکاتوە
سردەمدا، ڕووبڕوومان دەبتوە ئوەی، چۆن بیری 
ھونرمندان و بینران سبارەت ب ئۆپرا، ل شتکی گران و 

  >٦<.)ناسروشتییوە بگۆڕین، بۆ شتکی ئاسان و سروشتی
ی ''کارمن''ابردوودا، بروک ئۆپرای  ل ھشتاکانی ھزارەی ڕ

 ب ١٨٧٥ – ١٨٣٧'' گورگ بیزت''کۆمپۆسیتۆری فڕەنسی 
ئم > ٧<.ەوە پشکش دەکات''تراجیدیای کارمن"ناوی  

ئۆپرای ب شوەیکی جیاواز و سرسوڕھنر نمایش دەکات و 
 رگکی ساکاری پراکتیزەکراوەوە، بھۆی میتۆدت بدەتوان

 ت و کارمنکالسیکییواوی دامات ب راکی ئۆپکقلیدییت– 
 شانۆوە، نزیک ل کی تردا، زیاتر نزیک لوازفۆرم و ش مان ل

  . ەوە پشکش بکات–شکسپیر و نزیک ل ڕۆحی گورگ بزت
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  تراجیدیای کارمن

 

  
   تراجیدیای کارمنئۆپرای

  شانۆی بۆف دی نورد 

انی، ک ھزارەھا جار ب ئۆپرای کارمن یکک لو شاکار
ئمش ب . شوازی جیاواز ل ھموو جیھاندا پشکش کراوە

 رزەی ناوەڕۆکب و ئاستوە بۆ ئتڕکی گشتی دەگوەیش
درامییکی، لگڵ ئو مۆسیقا ب چژەی ک ل یکیکی 

  .ھونریی سرکوتوودا، ئۆپراک پک دەھنت
نھا ب پنج گۆرانیبژ و دوو  بروک ھموو ئۆپرای کارمن ت

 ژی جیاواز، وەک سگۆرانیب م سمایش دەکات، بر نکتئ
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یان بینیوە، ھر ''کارمن''کاست، ھر ڕۆژەی یککیان ڕۆی 
 خشیوەتخۆی ب ت بوازی جیاواز و تایبژەش شگۆرانیب

کمایشنھا پازدە . نش بۆ تکانی ئۆرکیستراکندامژمارەی ئ
ژەن کم دەکاتوە، کۆرس و گۆرانیی کۆرالییکانیشی ب مۆسیقا

بمش پودانگ درامی و ھ تراجیدییکی . تواوی البردووە
  .ل سیما تقلیدی و مژووییکی ھونری ئۆپرا ڕزگار کردووە

 بروک بۆ ئو مبست زیاتر گڕاوەتوە بۆ سر بنما 
 راکری ئۆپکانی نووسرەکییرگ''ستگوبیز '' ک ،

 ی بۆچوونتییانکی نابابرییر گوشار و کاریگژناچاربووە ل
دواکوتووەکانی ئو ڕۆژگارەی خۆرئاوا الیان ببات، ھروەھا 

، ک ''مرمدس''گڕانوە بۆ سر خودی چیرۆک و نۆڤلتکی 
  .ئۆپراکی لوە وەرگیراوە

  
  

  ؟کارمن باسی چی دەکات
زتکی دکارمن چیرۆکویستییئاگری : ن و توندوتیژی خۆش

 تین، وا لکی بویستییخۆش''کی '' خوسربازدەکات وەک س
بوەفا، بنککی خۆی ل پناوی خۆشویستیدا ج بھت، 
بم کارمن، ک ئافرەتکی قرەج، بر ل ھموو شتک عاشقی 

ن سربستیی، ئمش دەبت ھۆی ناکۆکییکی توندوتیژ ل نوا
کارمن و خوس، ب تایبتی لو ڕووەوەی، ک خوس دەیوت 

عشق و ئیرەیی وا ل خوسی سرباز . کارمن بکات موکی خۆی
 شقیوەندی و عو پکوشتنی کارمن کۆتایی ب دەکات ب

خوس ب : ئۆپراک بوە دەست پ دەکات. تراجیدیی بھنت
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د دەکات، کارمن لگڵ تاوانی ئاژاوە و چقۆ وەشاندن، کارمن بن
کۆم ئافرەتی تر ل کارگیکی جگرەدا کاردەکن، بم 
دەتوانت ب ناز و عیشوەیکی فبازان وا ل خوس بکات، 
 روەھا کارمن بت، ھبوەی ھوە بۆ ئبکات کدەرگای زیندان

شق ھانی خوسی عی –ترداری کارەکیش دەدات دەستب 
ڕابکن؛ خوس واز ل ھموو شتک، ل بت، تا پکوە 

کارەکی وەک سرباز، ل بنما و کسوکار دەھنت و دوای 
کارمن دەکوت، بم کارمن ھر زوو پشتی ت دەکات و عشقی 

  .ی یاریزانی گا شۆقوەشنکان دەردەبت''ئسکامیلۆ''خۆی بۆ 
  
  

  کارمن و بروک
ھانی ئۆپرا، ب بروک دوای دابانکی دوورودرژ ل جی

سرلنوێ دەگڕتوە بۆ جیھان چ و '' تراجیدیای کارمن''
گڕانوەی بروک، گڕانوەیکی ئاسایی . ئاۆزەکی ئم ھونرە

نابت، بکو بر ل گڕانوەکی بیاری گۆڕانکارییکی تواو و 
بنڕەتی دەدات، گۆڕانکاریش تاک مرجی ئم ھونرمندە 

گۆڕانکاری و . بت بۆ داھنان و نوکردنوەئزموونگرە دە
نوخوازیش ل بواری ئۆپرایکی کالسیکی و چمک تقلیدی و 
پیەوکراوەکانی ئم ھونرەدا کارکی ئاسان نبووە، ب تایبتی 
بروک ھر ل سرەتاوە، گرەکی بووە ڕووبڕووی ئم 

 کاتدا، لم: (لم ڕووەوە بروک دەت. گۆڕانکارییان ببتوە
گڕانوە بۆ جیھانی ئۆپرا شتکی گونجاوە، لبرئوەی دەتوانین 
ھموو مرجکانی شانۆکمان بگۆڕین؛ ل ڕووی چۆنیتیی مشق 
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و پرۆژەکانمانوە، ل ڕووی نمایش و نرخی بلت و ھموو 
پکھنر و شتکانی ترەوە، ب شوەیکی تر دەتوانین جۆری 

ئم . نران و پانتایی شانۆوە بگۆڕینپیوەندییکانمان ب بی
تنھا دە مانگ مشقمان لسر کارمن کردووە، دوای ئوە 
نزیکی سد نمایشمان پشکش کردووە، مشق قۆناغی 
ئامادەکردن، بم نمایشک سرەتای پرۆسیکی نوی 
گمکردن برامبر ب بینران، ئۆپراکان تنھا پنج، یان شش 

ایش دەکرن، لو کاتدا ک گۆرانیبژ و ئکترەکان وردە جار نم
وردە ھست ب دنیایی دەکن و دەکون دۆزینوەی 
پیوەندییکی ڕاستقین لگڵ بینراندا، ھموو شتکان 

پرۆژە ئۆپرایی کالسیکییکان، دارایی و . "کۆتاییان پ دت
ند و کاتکی زۆریان دەوت، لشکرکی گورە ل ھونرم

گۆرانیبژ، ڕیژیسۆر و سدەھا کرکاری شانۆ و تکنیککاران کاری 
. تیادەکن، ل ئنجامیشدا تنھا س، یان چوار نمایش دەکرن

ئم ھست وام ل دەکات ک سوور بم لسر " دانا ڕەووف"
ئوەی ئم، ب پچوانی ڕپۆرتواری ئۆپرا تقلیدییکانوە، 

 ژ لکی درینزنجیرەیش بکشکمان کار پمان کاتدا، . ھھ ل
 شق و پرۆڤر مسردەوام بین لژایی ڕۆژیش بدر ب

  > ٨<.)کردن
 بروک پانتاییکی بۆش دەکات دەستپکی پیوەندییکی 

 ی وەک نمایشکی –ھاودەم و نزیک لگڵ بینراندا، کارمن
 کی بۆشی بپانتایی لم''شانۆیی ل ''رجداپۆشراودا ب ست

ناوەرۆکی ئۆپراکش ل چوار سعاتوە دەبت تنھا . کردووە
 و ناوەرۆکل کی چیوەندییش پمک، بعات و نیوس
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کورتکراوەیدا ب گروپکی بچووک ل گۆرانیبژ و ئکترەکان 
ئۆرکیستراکش دەخات پشتی شانۆکوە تا ئو . دروست دەکات

  .ان و ئکترەکان نمرتپیوەندیی ڕاستوخۆیی نوان بینر
 بروک بم چکردنوەیی مودا و پیوەندییکان، ئۆپراکی 

وەالنانی دیکۆر . ل سروشتی تراجیدیای گرکی نزیک کردووەتوە
 یوەندییپ زگاری لکی بۆش، پارو بنیادنانی پانتایی

ل ھمان کاتدا نمایشی . بھزەکانی شان تراجیدییک دەکات
راکوداکانی تراجیدیای ئۆپم ل وە جیاوازەدا، جگندنو خول 

گرکی، ئتمۆسفر و کشوھوای تراجیدیاکانی شکسپیریش 
لو بارودۆخ ئفسووناوییدا ئاواز و تۆنکان، . لخۆ دەگرت

گۆرانی و مۆسیقا ئۆپراییکش شوازکی تر و ژیانکی تری 
استوخۆ ل پانتاییکی کارەکترە گۆرانیبژەکان ڕ. لخۆ گرتووە

کراوەدا، ڕوو دەکن بینران، سنووری پیوەندییکانی ئکترە 
ھموو . گۆرانیبژەکان ب خۆیانوە، ب بینرانوە نزیک دەبتوە

 سش پرۆسمخۆ دەگرن، بل کی چودایکان مشت
ئۆپراییک دەبت یکیکی یکگرتووی، سروشتی و ڕاستوخۆ 

بم چشن جوانترین . دەبوونکی جیاوازتری بینراندالگڵ ئاما
 ش بزی مۆسیقایم ھناوە، ئدەست ھمۆسیقایان ب پارچ
ئاسانی کار دەکات سر بینران، ئو کارتکردنش ھندە 
بھزە، دەتوانت بینران برەو جیھان نھنی و شاراوە 

ی بروک ل چاوپکوتنک. تایبتییکی خۆی ڕابکشت
پاککردنوە و : (تلفزیۆنیدا، سبارەت ب ئۆپرای کارمن دەت

کورتکردنوەی کارمن ل الی ئم دەگڕتوە بۆ ئو بنمایی، 
ناوەڕۆکی کارمن ل . ک ئو ئۆپرا بناوبانگی لسر ڕۆنراوە
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 میان بریتییککھاتووە، یمی جیاوازەوە پرھی دوو بڕوانگ
ل '' بیزت''اکارەی، من لو بوایدام لو ئۆپرا پاک و س

ەوە، ک ب شوەیکی بھز کاری ت ''مرمدس''چیرۆککی 
ل سروو ئمشوە ئم برھمکی ترمان . کردووە، نووسیوە

ھی، برھمک زیاتر شونپی ڕسا و دابونریت کۆنکانی ئم 
ی خۆماندا، ئم ھومان داوە لم پرۆژەی. سردەم دەکوت

دا بکین، تا "کارمن"ب نرمی و ب وریاییوە مام لگڵ 
 راکمای ئۆپژاد و بنپاک و ساکارەی ن و بیرۆکبتوانین ئ
بدۆزینوە، برجستی بکین و ل ھموو جۆرە ئاۆزی، 

  >٩<.)زیادەڕۆیی و زەخرەفکارییکی پاک بکینوە
وەیی بروک دووپاتکردنم بۆچوونبۆ  ئ ندەیرمو ھونکی ئ

راکرخکردنی ئۆپھاوچ ئاسانی . ب رای کارمن زۆر ببروک ئۆپ
دەخات چواچوەی ئم زەمنوە، بب ئوەی تووشی شژان و 
 دا و لردەمم سوە، کارمن لوانچپ کو بت، ببزربوون ب

ئم . توانینکانی بروکدا ژیانکی تازەی ب بردا دەکرت
ی بروک ب مۆدرنکردنی چمک و ڕسا تقلیدییکانی ھو

ئۆپرا و دۆزینوەی ڕگچارەیکی تر دادەنرت ، ک بۆ 
 گڕ ترای کالسیکی دەبیشتنی ئۆپگستاتیکا و تئ

بروک ل ھمان چاوپکوتنی . چارەیکی سرتاسری
تلفزیۆنیدا، لسر قسکانی سبارەت ب کارمن بردەوام 

زەمنک لسر شانۆ ئۆپرایی گورە و جیاوازەکانی : (تدەب
جیھاندا، ل ڕوانگی پشکشکردنی نمایشی ئۆپرایی زۆر گورە 
. و بریقدارەوە، ناپاکی ل نژاد و بیرۆکی ئم ئۆپرای دەکرت

ئۆپرای کارمن بووەت پرۆژەیکی تری جیاوازی پ ل دیمن و 
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ھنانی جلوبرگکی باقوبریقی تابلۆی جۆراوجۆر و بکار
مۆدەئاسا، بمش نمایشکی تر و زەبالحی پ ل ھاتوھاواریان 

بگومان ھیچ ھیک ل نمایشکی گورە و . خوقاندووە
 ل کش گوناھمئ ،وە کارمن نییم ئب ،ئاسادا نییڤارنک

قیی بیزت خۆی درامایکی مۆسی. و ئۆپراکی دەکرت'' بیزت''
گورەی خوقاندووە، لو مۆسیقایدا، لسر ئاستکی برز 

یو ئاوازدا ھ وان وشن زن لکی مکداچوونو . پ وش
 ن و ساکار گوزارشت لکی ڕەسوەیش وە، بکمۆسیقا پ

  >١٠<.)ھستی مرۆڤ دەکن
وەک شۆڕشکی ھونری و '' تراجیدیای کارمن''نمایشی 

وویکی نوێ و دەستپککی تر ب سراپای ئزموونگری وای، مژ
بروک ل . سترکتوری ھونری ئۆپرا ل جیھاندا دەبخشت

توانینکی خونئامز و دونیایکی ئفسووناوی و بنمایکی 
 مان ل دەروازەکانی زەماوەندی –ڕیتواییوە، سرلنوێ کارمن 

تندەناس ناویدا پن و ترسناک و خوزتکی دشقکارمن . وەع
ل الی بروک ھر ل شانۆی کۆنی گرکی و شکسپیرەوە نزیک 

ش نزیک دەبتوە، ''لۆرکا''نابتوە، بکو ل دونیا شیعرییکی 
دەبت شیعرکی درامیی درژی لۆرکا و سرلنوێ ل زەمنکی تردا 

ی بروک دەرگایکی گرینگ ب ڕووی –ئۆپرای کارمن. دەگڕتوە
گر، لرای جیھانیدا ڕەخنژووی شانۆ و ئۆپرەوان و مکۆ

دەکاتوە، تا ئستاش ژمارەیکی زۆر لکۆینوە، نامیلک، وتار و 
کتبی ل بارەوە نووسراوە، ئمش دەگڕتوە بۆ بھا و گرینگیی 
ئو ئزموون، ل ڕووی ئو گۆڕانکاریی گوھری و بنڕەتییانوە، 

  .تی ھناونک ل بواری ئۆپرادا ب دەس
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 بروک خۆی ل سای دوو ھزاردا، ل کۆنفرانسکی 
 ختی فینالند، ڕوو دەکاتلسینکیی پایتھ رییدا لگڕۆژنام
گنجکان و سبارەت ب ھل ئزموونگری و میتۆدە 

پویست ل سرەتاوە ب : (بکارھنراوەکانی کارمن دەت
ل ھیچ شتک چندەھا دید و بۆچوونوە دەست پ بکیت و 

بیرۆکی گالن، یان ب ھ حایبوون و . س نکیتوە
مومژ گرینگ نییت ل وانینی پت . توانموو ئوەی ھدوای ئ

 ک ،ریت، بۆ نموونرخۆ شت البستاقیکردەوە، دەتوانیت ل
چندین ھی زەق و " کارمن"ئم دەستمان کرد ب ئۆپرای 

گۆرانیبژە ئۆپرالییکان ل . نمان دەکردبیرۆکی نابج و گال
سرەتادا تووشی خورپ ھاتبوون، بم دوایی لو گژاو و 
پشوییدا، لنو چندین توانین و دیدی گراندا، سربستیمان 
 ل پ شتو گکانیش لرالییژە ئۆپر و گۆرانیبکتوە، ئدۆزیی

  >١١<.)گمی گییشتن
روک بر ل ھموو شتک ڕگخۆشکردنکی  گۆڕانکارییکانی ب

گرینگ بوون بۆ ئاسانکردن و برھمھنانی پرۆژە ئۆپرالییکان 
کارمن . بروک خۆیشی بردەوام دەبت. ل بارودۆخکی جیاوازتردا

ل گشتکی جیھانیدا ل زۆربی وتانی ڕۆژئاوا و ئمریکا 
نوورە نمایش دەکرت، ھندک پرۆژەی ئۆپرایی تریش س

تقلیدی و جیھان کالسیکییکی ئۆپرا ب تواوی 
بم چشن بروک ئۆپرایکی نوێ بۆ زەمن >  ١٢<.دەڕوخنت

و جیھانکی ھاوچرخ و مۆدرن دەخوقنت، دوا پرۆژە 
دا، ب ھمان ٢٠١٠  و ١٩٩٨ئۆپراییکانی تریشی ل سای 

ی مۆدرن و نفسی ئزموونگرییوە، ب ھمان ئاڕاستو دید
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بر ل تپڕاندنی سدەی . ھستی ھنووکیدا، پشکش دەکات
ڕابردوو، بروک سرلنوێ دەگڕتوە بۆ سر بلیمتکی گورەی 

شمشای ''و '' دۆن جیۆڤانی''و شاکارەکانی، '' مۆزارت''وەک 
  .مان پشکش دەکات''ئفسووناوی

  
  دۆن جیۆڤانی
ل > ١٣<" جیۆڤانیدۆن''دا ئۆپرای ١٩٩٨بروک ل ساڵ 

 را لی ئۆپستیڤافAix – en Provenceش دەکاتشک١٤<.  پ  <
دەبت یکک ل ڕووداوە > ١٥<"مۆزارت"ئم ئۆپرایی 

ستیڤاو فکانی ئکی تر . گرینگرایئۆپ نوێ برلبروک س
. دووپاتی گرینگیی گۆڕانکارییکان ل بواری ئۆپرادا دەکاتوە

ادا ئو پرۆژە ئۆپرایی نویی بروک، ب بۆنی ھر ل ھمان س
ل ' "ستۆکھۆم پایتختی کولتووری ئورووپا''چاالکییکانی 

  >١٦<.ستۆکھۆم پشکش دەکرتوە
  

  داستانی دۆن خوان
وەک کارەکترک، بووەت داستان و ئفسانیکی '' دۆن خوان''

تیی پ ل ھتاھتایی نمر، بم ئایا دۆن خوان، ئم کسای
ڕاز و نیازە، ئم کسایتییی ک جگی سرنجی مژوونووسان، 
میژووی ئدەب، سینما و شانۆ بووە، کی؟ ئایا کسایتییکی 
ڕاستقین، یان زادەی ئندش و پاوانی داستانکان؟ ھیچ 

نیی م پرسیارانبارەت بکی ڕوون و ئاشکرا سموە ! م بب
ل سردەمی ڕنیسانسی '' دۆن خوان''کان چیرۆکی پی سرچاوە

 یکم برھمی ١٦١٣سای . وتی ئیسپانیادا سری ھداوە
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درامی سبارەت بم کسایتیی نووسراوە، دوای ئوە دۆن خوان 
دەبت سرچاوەیکی ب پیت و گرینگی گلک شاکاری ئدەبی 

  .و ھونری
نووسیوە، '' ۆن جیۆڤانید''دا ئۆپرای ١٧٨٧مۆزارت ل سای 

 ب یوەندی نییک پوەیھیچ ش ی مۆزارت براکئۆپ
ەکانی ئیسپانیاوە، بکو دۆن جیۆڤانی -١٦٠٠ڕووداوەکانی سانی 

ک مرۆڤموو شتھ ر لالی مۆزارت، ب ١٧<.ل<  
 ب مرۆڤ بوون، ل ھموو ڕووەکانییوە دەبت کرۆک و 

کانی تر دەچن پراوزەوە، بزونری ڕووداوەکان و ھموو شت
یان ھموو شتکانی تر بۆ دووپاتکردنوەی بوونی دۆن 

 ی، وەک مرۆڤ، ئمش گرینگی و بھایکی –جیۆڤانی
تایبتمندی ب ئۆپراک بخشیوە و کارەکترەکشی ل ژیانی 

  .خکی ئاسایی و واقیعی ژیانی ڕۆژاندا نزیک کردووەتوە
 ئۆپرای کککی زۆری ل توژمی  مۆزارت بۆ نووسینی ئو

ھیومۆریستکان وەرگرتووە و توانیویتی ب شوازکی 
 ی ناوەوەی مرۆڤ ببات، لشاراوەک جیھان ی بفسووناوی پئ

دۆن ''زۆر ڕووەوە ھست و ھۆشی کارەکترەکان ب تایبتی 
چ بکاتوە و مودا دەروونییکان و پیوەندییکان و '' جیۆڤانی

کی بزۆززەمنزەم بکات راکرەتاوە . (نی ئۆپس ر لھ
مۆزارت کرەست و سامانکی ئجگار زۆری بۆ دەربین سبارەت 
ب ژیانی مرۆڤایتی کۆکردووەتوە، تنھا ل ڕووکارە 
 کو لکی بکات، بکی وردی خرییچاود وە نا، کیساکارەک

  >١٨<).ڕگی شۆڕبوونوە ب ناوەوەی ژیانی خۆشیدا
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  "دۆن جیۆڤانی''ئۆپرای 

  شانۆی بۆف دی نورد 
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ھیوا، خواست و (مۆزارت ل پشت پردەیکی تنکوە 
ی مرۆڤ ب ڕوونی برجستی مۆسیقایکی برز دەکات، )گومان

گرینگیی ئم مۆسیقایش لوەدای ک زۆر ڕاستوخۆ ھوڵ 
رۆڤ دەدات گوزارشت لو جیھان ھستپکراوەی ئندشکانی م

لبرئوە ھر ڕاستوخۆش ڕووبڕووی مرۆڤ و ھست و . دەدات
بروک سبارەت بم پرۆس مۆسیقییی . سۆزەکانی دەبتوە

مۆزارت مۆسیقاکی دەنووست، ئمش خۆمانی : (مۆزارت دەت
ل نزیک دەکینوە و پکوە لگڵ ئودا بسر چیایکدا 

  >١٩<.)ھدەگڕین
ئو کسایتیی بووەت جگی سرنجی  ب درژایی مژوو 

'' شیتان''مرۆڤ، جماوەر ھمیش ب پرۆشوە ویستوویان ئو 
لسر شانۆکان ببیینن و گرینگیی ئم چیرۆکش و ئم 
کسایتیی، تنھا بۆ مسلی ئافرەت، خۆشویستی، سکس و 

و بک. پیوەندیی جۆراوجۆرەکانی نوان ژن و پیاو ناگڕتوە
ل پاڵ ھموو ئماندا کسایتیی دۆن خوان ب دوا ئرستۆکرات 

  .و یکمین مرۆڤی یاخی دادەنرت
 دۆن خوان زۆر ئازایان پشت دەکات ھموو یاساکانی 

یاسا ئایینییکان، کسا، ئاکار و دابونریت : کۆمگکی خۆی
کۆمیتییکان، ھروەھا ب دوای پناس و خودی خۆیدا 

ڕت، بمش ھکی درامیی چ و دژوار، مودایکی دەگ
فراوانتری بو کارەکترە و دواتریش ب ھموو خوندنوە و 

  .لکۆینوە جیاوازەکان بخشیوە
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  بسرھاتی دۆن جیۆڤانی
 ش، ڕووداوەکانی لدوو ب ل رای دۆن جیۆڤانی بریتییئۆپ

  .کاندا ڕوودەداتە١٦٠٠ل دەوروبری ساکانی " سڤیل''شاری 
  

  بشی یکم

و دەیوت '' دۆن ئان''دۆن جیوڤانی ھیکوتاوەت سر مای 
پاسوانیی دەرگاکی '' لپۆرلۆ''پالماری بدات، بردەستکشی 

. بۆ دەکات، دۆن ئان ھاواری ل ھدەستت و ڕادەکات دەرەوە
ھر باوکی دۆن ئان ب دەنگ کچکیوە دت، دۆن جیۆڤانی 

دوای ئوە دۆن . لودا و دەستبج باوکی دەکوژت و ڕادەکات
ئان و دۆن ئۆتاڤیۆ دن شونی ڕووداوەک، دۆن ئان ھر لودا 

ل الیکی دیکشوە، دۆن . بیار ئدات تۆی باوکی بسنتوە
ئلڤرەی کۆن دۆستی دۆن جیۆڤانی باسی ئوە دەکات، ک دۆن 

وە جیۆڤانی دەستی بخۆشیی دەداتلۆ دپۆرم لیوە، ب
بوەی، ئو تنھا کسک نیی و نبووە، ک دۆن جیۆڤانی 

ل الیکی ترەوە شایی و زەماوەندکی گورە . دەستی بیبت
دەگدرت، دۆن جیۆڤانی خۆی دەگینت شاییک و مرخی 

ھموو بشدارانی ئاھنگک بۆ . خۆی ل بووکک خۆش دەکات
'' مستۆ''ککی خۆی بانگ دەکات، ئمش وا ل زاوا کۆش

دەکات ب گومانوە بوانت ئم خزمتگوزاری و دفراوانییی 
دوای ئوە دۆن جیۆڤانی ئاھنگکی گورە ل . دۆن جیۆڤانی

کۆشککی خۆیدا ساز دەکات، ھموو دانیشتووانی گوندەک بۆ 
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ۆن ئلڤیرە و دۆن شرابخواردنوە بانگ دەکات؛ دۆن ئان، د
  .ئۆتاڤیۆس، ب دەمامکوە ئامادەی ئو ئاھنگ دەبن

 ناوە دەباتپ ل کدا دۆن جیۆڤانی بووککنگئاھ ل 
 ھاواری ل ت، بوکنبوەش کی ترەوە تا دەستی لژوور
ھدەستت، دەستبج زاوا و ھر س میوان دەمامک 

نباری دەکن، بم پۆشکان دەگن سر دۆن جیۆڤانی و تاوا
تاوانبار '' لپۆرلۆ''دۆن جیۆڤانی ل بری خۆی، بردەستکی 

  .دەکات و خۆی ل مسلک ڕزگار دەکات
  

  بشی دووەم

دۆن جیۆڤانی ب پارە و دیاری لپۆرلۆ قاییل دەکات 
جلوبرگکانیان بگۆڕنوە، لپۆرلۆ ل جلوبرگکانی دۆن 

دۆن جیۆڤانی . ڤرە ل خشت دەباتجیوڤانیدا سرلنوێ دۆن ئل
دوای . خۆیشی کنیزەکی دۆن ئلڤیرە ھدەختنت

کۆمک ڕووداوی تر، لپۆرلۆ ناچار دەبت، ک ھموو کردەوە 
نابجکانی دۆن جۆڤانی بۆ ھمووان بگتوە، پردە ل سر 
ڕووی ڕاستقینی دۆن جیۆڤانی ھدەمات، ھمووان بو 

اننگلۆ دەکپۆرکانی لقس وا بڕازی دەبن و ب دۆن . وەی
ئان زەماوەند لگڵ دۆن ئۆتاڤیۆ دەکات، دۆن ئلڤرەش بیار 
دەدات ل یکک ل کساکاندا ببت دوان، بووک و زاواش 
دەگڕنوە بۆ یک و لپۆرلۆش دەگڕت تا ھلی کاری لالی 

  .ئاغایکی باشتر دەست کوت
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  یتر بروک و مۆزارتپ

مۆزارت ھر وەک شکسپیر ھاوکشی پرۆسیکی بردەوام و 
یکگرتوون ل الی بروک، دەیوت بردەوام بگڕتوە سریان و 

لم ڕووەوە مۆزارت بھایکی ئجگار . مامیان لگدا بکات
گرینگی ھی، ھروەھا ب ڕاوبۆچوونی بروک، جیھانی مۆزارت 

انی شکسپیرەوە، ھردووکیان دەربی پرۆسیکی نزیک ل جیھ
  . گرینگی ڕۆحی مرۆڤایتین

بروک دەیوت ل مۆزارتدا شکسپیر و ل شکسپیردا مۆزارت 
بدۆزتوە، ل شکسپیردا ڕۆحی مۆسیقا و ل مۆزارتدا ئفسوونی 
وشیکی ساکار، بم قووڵ ئاوگۆر پ بکات، کۆیان بکاتوە، 

 یکتردا و مۆزارتکی شکسپیری و شکسپیرکی بیان کات ب ناو
ئم کارەشی دەچت دووتوی . مۆزارتیمان پشکش بکات

خوندنوەکانی، چ بۆ شکسپیر و چ بۆ مۆزارت و بشکی 
  . گرینگن ل پرۆس شانۆییکی بروک

بروک ل ماوەی چارەک سدەیکدا سرقای ئزموون و 
بۆ نموون ،وەی شانۆیینکۆکان، لبۆش نانی پانتاییکارھب 

ب '' وش و زمانوە''ڕووبڕووبوونوەی ئکتر ب سترکتوورەکانی 
ئکترەکانی تری سر شانۆ و ب بینرانوە، بوونت خونکی 
گورە، ھونری ئۆپراش لو خون، پرۆژە، ئزموون و 

  .لکۆینوەیدا ببش نبووە
وێ دەبت وستگیکی تری  دۆن جیۆڤانی بۆ بروک سرلن

ئزموونگری، لم وستگیدا پانتایی بۆشکان و ھونری 
ڕاگوزاری و مشقی ئکتر و بکارھنانی ئامرازە شانۆییکان 
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کۆم ئکتری گۆرانیبژی گنج، . دەبن سرچاوەیکی گرینگ
گرینگ رەستو کئ دەبن بۆ . ئازایان کبروک و گروپ

ک لر ماوەیسشقیان لوە مکی ڕاگوزارییکانی شانۆیداڕشت 
میتۆدەکانی شانۆی ڕاگوزاری دەبت . دۆن جیۆڤانی کردووە

 م ڕووەوە لل ،کسکی خۆئامادەکردن بۆ پرۆسفۆرم
ھوست جیاوازەکانی دەقک، تۆنکان، گۆرانی، کارەکترەکان 

کردندا و پیوەندییکانی نوانیان، ل ماوەی مشق و پرۆڤ
  >٢٠<.دەکۆنوە

ھاواری ئاژەڵ ب : ( بروک ل چاوپکوتنکیدا دەت
شوەیکی سرەتایی و پاشکوت گوزارشت ل ھست و سۆز 
دەکات، ک ل جستوە، ل فۆرمی دەنگ و سدایکی 

بر لوەی مرۆڤی چاخ . چریکئاسادا دت دەرەوە
ان بکون، سرەتاییکان فریای دەربینی بیر و چمکک

 وە گوزارشتیان لکی جۆرە دەنگ و ھاوارگڕ کان لئاژە
جۆرە ھاوارک بۆ ئازار . ژیان و باری ھست و ھۆشیان کردووە

دواتر . ھبووە، ھروەھا بۆ پژارە و ئاگادارکردنوە و بۆ خۆشی
بشی گوزارشتکردنی '' بختیار''، یان ''دخۆش''تنھا وشی 

دەنگک بر لو . یکی بسنووری گورەنکردووە ل دخۆشی
ھست، مرۆڤی ڕووە و ئو دخۆشیی بسنوورە بردووە، دەنگک 

منیش ک لگڵ ئکترەکانمدا کار . لگڵ و ل دوای وشکوە
دەکم، دەتوانین سیری ئوە بکین، ک چۆن پویستیی 
 گوزارشتکردنک ل تنھا یک تۆن پیدا دەبت، تۆنکی تواو

دوای ئوە، ھر وەکو میلۆدیی پاشکوت . ڕەھای پویست
سرەتاییکان، دەربینکی تر ب دوو تۆنوە دت، دوای ئوە 
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ھیچ جۆرە . فۆرمک ب ڕگوەی بۆ دروستبوون. س تۆن
 ک ،وە نییم فۆرموتنی ئشکر پسکی ناسروشتی بشت

وە ئوانچپ ین، برای ناو دەبئۆپ ب مواوی ئت وە ب
سروشتیی، واتای یک وش برز بکرتوە، ک لوانی گوزارشت 

مۆزارت ل دۆن . لو ھموو ھست نکات، ک دەیانوت بیبینین
 ل جیاوازە شاراوەکان کردووە، ک ڕەنگ جیۆڤانیدا گوزارشتی ل

  > ٢١<.)پشت وشکانوە بوون
 کۆراڵ و  لم داڕشتیدا ب ب زەخرەفکاری، ب ب

لشکرکی گورەی کۆرس، ب ب ئۆرکیسترا، ب ب خانووبرە 
تقلیدییکانی ئۆپراکان و ل پانتاییکی بتاڵ و ل برگکی 
 سترجرزی مۆزارت بکی بینینئاسای ساکاردا، بروک ودەرب

دۆن : (ئم ھونرمندە سبارەت بم ئۆپرای دەت. دەکات
 کرایۆڤانی ئۆپژیانج وە لوانلل . مزۆر ست کرایئۆپ

فۆرمی کۆن و شوازی تقلیدی لخۆبگرت، دۆن جۆڤانی وەک 
ھموو برھمکانی تری مۆزارت، ھروەک ئوە وایو ک ژیان 

  >٢٢<.)خۆی بدوت
 بر ل ھموو شتک گۆرانغی ئۆپرایی ل دۆن جیۆڤانیدا 

نیی ئۆپراییکان لم گۆڕانکارییکی زۆری ب سردا دت، گۆرا
 کان و بکی شیعرئاسای گۆرانییوەیندنوان خون دا، لپرۆژەی

لو فۆرمدا مۆزارت و . ئاوازکردنی وشکاندا دەبت فۆرمکی نوێ
ھونری مۆسیقا پاکژ دەبنوە و دەبن ڕووبارکی سازگار، 
 دایک دەبن و ل کدا لچاوتروکاندن کان لنو

شدا بزر دەبن، ونی تر سرلنوێ دەخوقنت، چاوتروکاندنکی
کلیلی . (دۆخکی پ ل ئفراندن تکای پانتاییک دەگرتوە
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چاوتروکاندندای کی شانۆیی باش لمایشن . ژیان ل
ھر لبر ئوەش دەبت کارەکتری دۆن . چاوتروکاندنکدا

 ت، کبکر سترجوە بکژن گۆرانیبالی مان جیۆڤانی لھ ل
کاتدا ئکترکی چاکیش بت، بۆ ئوەی کارەکتری دۆن 
جیۆڤانی پشکش بکیت، تنھا ب جوانی سیما و شوە و 

ھونری نواندن، ھروەک دەنگ و . دەنگکی خۆش کۆتایی نایت
ھستی مۆسیقی گرینگ، ئوەی پویست ئکترک توانای 

انت ل گۆڕان و خۆگونجاندنی ھبت، کسک ک بتو
چاوتروکانکوە بۆ ئوی تر ل کسایتیی دۆن جیۆڤانیدا 

  >٢٣<.)بژی
 ،بیرۆک کۆم تی بروک بۆ دۆن جیۆڤانی دەبوەکندنخو 

زۆر گرینگ بزانین ک مۆزارت ل ئۆپراکیدا . دید و ھزری پکداچوو
یکمان پشکش دەکات، ک ل دوا ساتکانی ''دۆن جیۆڤانی''

،ر ژیانیدایسرگ لکی ڕەش و موتن و چارەنووسداڕمان و ک 
 ،وەختو ساتستا و ئئ ر لم ژیانی بیدا وەستاون، بگڕ

  .ژیانکی پ ل خۆشگوزەرانی و سرکوتن بووە
 ئاشکرای دۆن جیۆڤانی ل ژیانی ڕابردوویدا چندین ئافرەتی 

 باسی ک دۆن جیۆڤانی. (ئاسوودە و دشاد و بختوەر کردووە
ئافرەت دەکات، تنھا باسی شھوەت و ئیرۆتیک ناکات، بکو 

ئا لم چاوتروکاندا، ک باسی . باسی خۆشویستی دەکات
خۆشویستی دەکات، خۆی دەدات ب دەست جست و 

  >٢٤<.)ڕۆحوە
 بم دۆن جیۆڤانی ل دواساتکانی تمنیدا ھیچ شتکی 

یان گیشتووەت ژ. خۆش و ب ککی ل ژیانیدا نماوە
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دواوستگکانی کۆتایی، ڕۆحی تکشکاوە، ھاوسنگی ھست و 
بروک ئو کۆتایی . ھۆشی ل دەست داوە و ل کرۆکوە شواوە

ل ژیانی دۆن جیۆڤانیدا دەکات کرنڤاکی ڕەنگ، گمیکی 
یادەوەرییکان ل . ڕەش، ئاواز و گۆرانییکی نوی ئۆپرایی

وە، ئایندە برەو کۆتایی دەڕوات و مرگ ئستادا زیندوو دەبن
موو . چاوەڕوانھ دا دۆن جیۆڤانی مرۆڤ لم ساتانل

 تارمایی ی، لکفسوونییئ شتگ کانی، لتسیف
ھتاھتاییکی ئافرەت، ل ھموو شتک دادەبت، وەک 
. بوونوەرکی ڕووتوقووت ڕووبڕووی چارەنووسی خۆی دەبتوە

ڤانی دەکات مسلیکی گشتی و ب چارەنووسی بروک دۆن جیۆ
ھموو ئو کسانشوە دەیبستتوە، ک مامی لگدا 

  .دەکن
، بم ل ''دۆن جیۆڤانی''مۆزارت ئۆپراکی ناو ناوە  (

 ک ،شو مرۆڤانموو ئرھاتی چیرۆکی ھسب راکڕاستیدا ئۆپ
ھا بشک ل ڕووبڕووی دۆن جیۆڤانی دەبنوە، ئمش تن

کۆتایی '' دۆن جیۆڤانی''مژوویک، ل چیرۆکک ک ب مردنی 
  >٢٥<.)دت
  

  ل پانتاییکی بۆشدا'' دۆن جیۆڤانی''ئۆپرای 
ی وەک ''پانتایی بۆشکان''بروک ل شستکاندا بانگشی 

فلسفیکی شانۆیی و دیدکی ئستاتیکیی کردووە، بم ئم 
ۆخکی وەستاو و چقبستوودا فلسف شانۆیی، ل د

 ی ڕابردوو، لنجا ساژایی پدر کو بوە، بماوەتن
پرۆسیکی بردەوامدا گۆڕانکاریی زۆری ب سردا ھاتووە، لگڵ 
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ھر نمایش و پرۆژەیکی نوشدا ب شوازی جۆراوجۆر برەو 
ل دۆن جیۆڤانیدا، وەکو پرۆژەیکی تری . پشوە چووە
 ل بواری ئۆپرادا، پانتایی بۆشکان فۆرم و ئزموونگریی

  .تکنیککی تر لخۆ دەگرت
 ڕووبر و پانتاییکی بۆش برامبر ب بینران، لسر 
تختی شانۆکوە درژ بووەتوە، کۆم عمودی ل دار 
دروستکراو، ل پشتوە ب پوە وەستاون، ل کاتی پویستدا ئو 

ندک، ھزو م مودانی بچووکی عبارست رین، سک س
 وە، لشپ نفسوون دوز، سوور، شین، وەک ئس
جونوەیکی خرادا، وەک گمی زار گۆڕانکارییک ڕوودەدات و 

  .بمش برجستی دیمنکی نوێ دەکن
 سینۆگرافیا شوە گمیکی بزۆز، ل ڕۆنان و سترکتوری 

کاندا دەکات، دیمنکاندا، ل بستنوەی بش و پردە
فۆرمکی '' پانتایی بۆش''بکارھنانی ڕەنگی تۆخ و بیرۆکی 

کمایشن ت بخشستاتیکی دەبمان کاتدا . ئھ ل
بکارھنانی جلوبرگی ئمۆ و کۆم کرەستی زۆر ساکار 
. دەبن ھماگلکی ڕاستوخۆی فۆرمی ئۆپرایکی مۆدرن

بوونوەی نوان ئکترە ھوستی کتوپ و گمی ڕووبڕوو
 راککردنی ئۆپسترجکی گرینگی بیژەکان وەک شانگۆرانیب
دەردەکون، لو ڕووبڕووبوونوەیدا، وەک ھر گمیکی تری 
شانۆیی، ئکترە گۆرانیبژەکان ل برچاوی بینرانوە، 
لمالوالی پانتایی بۆشکی شانۆوە دن ژوورەوە، ھموو ئکتر 

انیبژەکان ھر ل سرەتاوە چاودرییکی وردی یکتری و و گۆر
وزەی ئکترەکان، پانتایی بۆشک و سرلنوێ . گمک دەکن
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ب گۆرانی کردنوەی گۆرانیی ئۆپراییکان، ب شوەیکی جیاواز 
و دوورکوتنوە ل بکارھنانی فۆرم تقلیدی و تباکانی 

ئزموونگری دەبخشت جیھانی ئۆپراوە، فۆرمکی تری 
لو فۆرم ئزموونگرییی ئۆپراکدا، . ئۆپرای دۆن جیۆڤانی

  .ھندک جار ب تواوی ئۆرکسترا گورەک بوونی نامنت
 بروک ل ھندک ھوست و دیمنی جیاوازدا، ھموو 
 ل کوخۆ الدانش ڕاستمدەنگ دەکات، ئب ستراکئۆرک

بنما سرەکییکانی برجستکردنی یکک ل گرینگترین 
'' شمبلۆ''، یان ''شمبالی''لبری ئوە ئامری . ھونری ئۆپرا
ئمش ئامرکی کۆن و زیاتر ل ساکانی . بکاردەھنت

ەکانی سردەمی باروکدا بکارھاتووە، ل شوە و فۆرمی ١٧٠٠
  .پیانۆیکی بچووکدای، بم ب تۆن و ئاوازکی ترەوە

 رە مۆسیقییو ئامئ ،کبۆش ر شانۆ و پانتاییسل 
کشانۆیی مکی گرینگی سینۆگرافیا و گشنھا . بووبووە بت

یک ئامری مۆسیقی وەھا لسر شانۆک، بو دەنگ جیاوازەوە 
بکارھنانی کتوپی . جگی ئۆرکسترایکی گورە دەگرتوە

بۆش پانتایی ل کی مۆسیقی، کون، گروپدا دەردەکک
چمککی کۆمیدیای دیالرتی سردەمی ڕنیسانس و شانۆیکی 

بم شوەیش ل . میللیی درینی ئورووپی برجست دەکن
ئم جگ لوەی ئو گروپ . ڕۆی مۆزارت نزیک دەبنوە

 ،کراییئۆپ مکی گرینگی گشب تدەب مۆسیقیی
ۆرانیبژەکان و سترکتورە پیوەندییکی بھز لگڵ ئکترە گ

  .ھونرییک و تکای نمایشک دروست دەکات



    

٢٩٣

 دۆن جیۆڤانی ل الی بروک تنھا نابت خوندنوەیکی 
ئیرۆتیکیی، ئاۆش و حزکی بردەوامی جستی ئافرەت، 
بکو ل پاڵ ئو حزەدا ڕۆحکی ب ئارامی تنھاشمان پیشان 

، ئازاری ڕۆح و ژیانکی دەدات، دووپاتکردنوەی تنھایی
راکوەی ئۆپندنکی ئاشکرای خودید مومژاوی دەبن٢٦<.ت <

بروک ب دک پناسی کارەکتری دۆن جیۆڤانی دەکات و 
دۆن جیۆڤانی ڕۆحکی دۆڕاوە، ب ب ئوەی ئو خۆی : (دەت

  >٢٧<.)ھستی پ بکات
یی  بروک لم نمایشدا، مبستیتی مام لگڵ تنھا

 انی لو داب ڕاوکورووپا، دی ئردەمم سمرۆڤی ئ
ل ھموو ونیکدا، ل ھموو . پیوەندیی کۆمیتییکان بکات

 کان، بوەی گۆرانییئاوازکردن کدا، تۆنی دەنگ و بیستوھ
 سترجوەژیان بکویستی و پی مرۆڤ بۆ خۆشپئاشکرا ھ

مرۆڤ و بزربوونی ل واقیعکی دەکات، بگومان ئازارەکانی 
 تنھا دەبکی توەردا، وەکو بوونو ڕاکردن پو ھنادیاردا، ل

  .چقی ون و ڕووداوەکان
 بروک ب مبستی دابان و ب نامۆییکردنی چمکی ئۆپرا، 
گۆرانیی ئۆپراییکانی زۆر جار، وەک ل الی سرەوە ئاماژەمان 

کی پ ل ئاواز، یان دیالۆگکی نزیک بۆ کردووە، کردووەت دیالۆگ
ل گۆرانی، بمش زیاتر کارەکترەکانی ل ئاستکانی ژیانی 
 ترا دەبگۆرانیی ئۆپ وە، کوە نزیک کردووەتو واقیع ڕۆژان
 ل ،ژ نییش چیتر گۆرانیبژەکک، گۆرانیبوەی شیعرندنخو

 شوەیکی واقیعکی تر و لسر بنمایکی تری ھونرییوە، ب
  .تر دەردەکوتوە



    

٢٩٤

 ئم گمکردن ب گۆرانیی ئۆپراک، مۆرککی قووڵ، 
/ جوویکی جیاوازتر دەبخشت جست و دەنگی گۆرانیبژ 

  . ئکتر
 بروک ئم تکنیکی وەک چارەسرکی ھونری، ل ھمان 

  .کاتدا دیدکی فیکریی بۆ خوندنوەی ئۆپراک بکارھناوە
  
  

   وەک ھاوکشیکی گرینگی ژیانمرگ
 رگ دەکاتمکی مرەتاوە ترس و چس ر لبروک ھ
سرچاوەیکی گرینگی چارەنووسی ئو مرۆڤ تنھایان، مرگ 
لو گمیدا بوونکی ترسناکی ھی، چارەسر و 
 تکدا دەبچاوتروکان ل ،مکو چکردنی ئسترجب

وا دیمندا دەبت پیکر، مرگ ل د. ڕووناکییکی سپیی بھز
ب ڕادەیک ل . دەبت تارمایی کۆم مرۆڤی ڕەشپۆش

 و مرۆڤکی سپیی سیمای ڕوخسار و دەموچاوی ئدەمامک
دەمامککانیش ونیکی . تارماییئاسایان زیاتر ھیچی تر نابینرت

 ،کی نییزەییرگ ھیچ بم ،رگزی بوونی مگوزارشتئام
ھیچ کسکدا ناکات و ل تاوانکانی جیاوازی ل نوان 

لو ونیدا ھونری ڕووناکی، ھزی . مرۆڤایتیش خۆش نابت
جستیکی ڕەشپۆش و دەمامککی سپی، ترسکی گورەی 
 ش لورەیگ و ترسر ئدەکات، ھ سترجرگ بم

دۆن . چاوتروکانکدا تۆی خۆی ل دۆن جیۆڤانی دەکاتوە
نھا لت رگ جیۆڤانی بڕووی مکی ترسناکدا ڕووبیدورگ 

  .دەبتوە



    

٢٩٥

 بروک ئو دیمن ترسناک دەکات گم و ونیکی شانۆیی 
کاریگر، ھونری ڕووناکی، بکارھنانی دەمامک، ب شانۆکردنی 
شانکانی ئۆپراک و ھونری مۆسیقا، برجستی تنھایی دۆن 

ارت ھمیش ب مۆز. (جیۆڤانی و دەستی مرگمان بۆ دەکات
مۆسیقاکی دەگڕتوە سر ئم بنما ئامادەییی مرگ، ھموو 

ینم دوو الیبارەت بژیان و : کۆمپۆسیتۆرەکانی س خۆشی بد
  >٢٨<.)ڕزکی بپایان ل مرگ

 بھای ئو ھو ئۆپراییانی بروک لو دیدە 
را، بشانۆکردنی ئۆپوە بۆ بتڕدا دەگرییزموونگئ 

شانۆکردنک ب ب ئوەی بنما و چمککانی ھونری ئۆپرا 
وەالوە بنت، بکو ب پچوانوە، لو ھوندا ڕساکانی 
ئۆپرایکی تقلیدی پاکژ دەبتوە، ھناسیکی نوێ و فۆرمکی 
جیاوازی شانۆیی لخۆ دەگرت، بمش فۆرمکی بچووکتر، 

مۆزارتدا پیەو دەکرت، جیاواز لوەی تا ئستا ل ئۆپرای 
  .دەخوقنت

  
  شمشاکی ئفسووناوی، خوندنوەیکی جودا

دا سرلنوێ دەگڕتوە بۆ سر دونیای ٢٠١٠بروک ل سای 
پشکش دەکات، ل '' شمشای ئفسووناوی''مۆزارت و ئۆپرای 

ھمانکاتیشدا لسر گۆڕانکاریی ڕادیکالییکانیشی ل بواری 
  .ادا بردەوام دەبتھونری ئۆپر

شمشاکی ئفسوونی، '' بروک نمایشکی ناو دەنت 
، بم ناونیشانش ئوەمان پ ''خوندنوەیکی جودا

ڕادەگینت، ک ئۆپراکی ب شوەیکی جیاواز و دوور ل ڕسا 



    

٢٩٦

 ر لوە، ھندووەتراوە خوری ئۆپگۆڕەکانی ھونن ڕەتییبن
ان بینران ئامادەی ئو خوندنوە سرەتاشوە، بو ناونیش

  >٢٩<.جیاوازەی خۆی دەکات
 بروک چیرۆک و بسرھاتی ئۆپراکی چکردووەتوە، ھموو 
لقوپۆپ زیادەکانی قرتاندووە و کارەکترەکانی ل گروپکی 
 کی برھاتسش بوەیم شوە، ببچووکدا کۆکردووەت

توەگۆرانیکراوی ھاودەم و نزیکمان بۆ دەگ.  
  
  

  شمشای ئفسووناوی و سترکتورکی میتۆلۆژی
شمشای ئفسووناوی سترکتورکی ئفسانئامز و فۆرمی 

یکیکی  داستان درینکان لخۆ دەگرت، لگڵ ئوەشدا
لۆژیکی ھی گشتیی چیرۆکک و کسایتییکان و ڕووداوەکان 

تایی ھی کۆ دەکاتوە، ھروەھا ئفسانک سرەتاو ناوەند و کۆ
و کارەکترەکان، ل سرەتاوە تا کۆتایی بو ھ گشتییدا 

  .دەڕۆن
 دەرەوە بۆ ڕاووشکار، ''تامینۆ'' ک تی شازادە دەچ

ل دواساتکانی . ئژدیھایکی ئجگار گورەی ل پیدا دەبت
 ن سالی دا، لژدیھایم ئوەی ئڕووبوونترسیی ڕووبم

ھر زوو دەردەکوت ک ئو س خانم . خانموە ڕزگار دەکرت
ئو س . ەوە نردراون و کنیزەکانی ئون''شاژنی شو''ل الی 

خانم تامینۆ دەبن بۆ کۆشکی شاژنی شو، شاژنی شویش 
لالین ) پمینا(دەکوت گانوەی چیرۆکی فاندنی کچکی 

تامینۆش وەک . ی بدڕەفتار و کین ل دوە''سرەسترۆ''



    

٢٩٧

 و دەدات، کشاژنی ش ن بنج و ئازا، بکی گشازادەی
تامینۆ ملی ڕگ . پمینای کچی ل دەست سرەسترۆ ڕزگار بکات

ی دخۆش بۆ ئم مبست لگڵ ''پاپگینۆ''دەگرت، بم 
تامینۆ و پاپگینۆ، ھریک و ئامرکی مۆسیقی . خۆی دەبات

ک، ک دەتوانن ئاھنگ شمشاک و زەنگ: لگڵ خۆیاندا دەبن
 ل ساز بدەن، ک فسووناویی پرتی جۆراوجۆری ئو کۆنس
ئنجامیشدا دەگن پرستگاکی سرەسترۆ، بۆیان دەردەکوت، 
ئو پیاوکی زۆر میھرەبان و باش، بم کسکی تا بیت 

ختدبتی . بخزم و لئ ک ،وەدایرەسترۆ لختیی سدبب
سرەسترۆ ھوڵ . ی گوما و شڕەنگزدای''مۆنۆستتۆس''

دەدات ب پی پیمانکی برایان، خۆی تامینۆ و پمینا ب یک 
بگینت، بۆ ئوەی ئم ب یکگیشتنش بگات ئنجامکی 
باش و تواو، دەبت ئم دووان، وات تامینۆ و پمینا ڕگیکی 

  .سخت ببن
ۆپرای دۆن جیۆڤانی  بروک لم ئۆپرایشدا، ب چشنی ئ

ھموو ئۆرکیسترا و کۆرسی کۆرانیبژەکانی ب تواوی البردووە، 
ی داناوە، ک دەبت ''پیانۆیکی گورە''ل بری ئوە تنھا 

 مان کاتدا بھ ژەکان، لر و گۆرانیبکتپیشاندەری ئگڕ
 کمایشکی تر/ مۆسیقاکردنی نوازفۆرم و ش ب راکئۆپ.  

 کارەیدا گرینگیی زیاتر ب کسایتییکان و  بروک لم
 کانیان بیوەندییر شانۆ و پسزیان لھو ب کی چئامادەبوون
یکترەوە، زیاتر ل مسلکانی دەنگ و چۆنیتیی گۆرانی گوتنی 

  .گۆرانیبژەکان دەدات
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 جیاوازە، بریتیی فسوونییی ئم شمشای ئکموو گروپھ 
 گنج و دوو ئکتر، ب پیپتی لسر ل حوت گۆرانیبژی

پانتایی بتاکی شانۆی بوف دی نور و ل پیوەندییکی نزیک 
 فسوونییئ و شمشافسوونی ئکی ئیمگ وە، لرانبین ب

  .جیاوازەدان
 دیوارە سوورەکانی شانۆک، بانیژەکانی ئمالوالی و شانۆ 

کی دەبن تنھا ڕووتکی بوف دی نور و سترکتورە درین
کمایشنراوەکانیش . سینۆگرافیای نکارھب للوپموو کھ

بریتین ل تنھا چند دارحیزەرانک، ک زۆر ب ئاسانی 
ئاوگۆڕیان پ دەکرت، بۆ نموون دەبن درەخت، دەوەن، 
دەرگای پرستگایک، یان ھر زۆر ب ئاسانی و ب شوەیکی 

سکۆیکی بچووک، یان پانتاییکی ساکار دەبن سنوورەکانی 
  .دیاریکراو بۆ برجستکردنی دیمنک

 ،فسوونییئ م شمشای بروک بۆ ئیوە نوندنم خوئ 
نزیک ل ڕۆح و سترکتور و خوندنوەکانی تری بروکوە بۆ 

بروک سرلنوێ ل مۆزارتدا شکسپیر دەدۆزرتوە، . شکسپیر
ابیسیی و ئتمۆسفرە نفسکی ئو سردەم ئلیز

شکسپیرییک برجستی ئاماژە و ڕۆح و سترکتورە 
ھندک لو ڕەخنگرانی ک شونپی بروک . مۆزارتییک دەکات

کوتوون و ئاگاداری ڕەوت شانۆییکی ئو سی سای ئم 
 ندین ھچ وە، کوەیان کردووەتندەن، دووپاتی ئرمھون

 ریب لش و ھاوتو ھاوب فسوونییئ م شمشاوان ئن
ی شکسپیردا ''گرداوەک''پرۆژەکانی تری بروک، ب تایبتیش 

یکسپیردا . ھی شیم شانۆنامر ئسجار کاری ل بروک س



    

٢٩٩

 ب شوەیک ل شوەکان ھمان ١٩٩٠ و ١٩٦٨، ١٩٥٧: کردووە
تکنیک و فۆرمی ئو کارانی، ب تایبتی نمایشکی سای 

١٩٩٠  نوێ لرلکی ''سوەیندنفسوونی، خوکی ئشمشا
بروک لم نمایش ئۆپراییدا، یکک . دا بکارھناوەتوە''جودا

ل ئکترەکانی کردووە ب سرکردەی گمی نمایشک، ئم 
ئکترە؛ ئکترەکانی تر دەجوونت، ئاراستیان دەکات، 

 کتریان دەکات و دەیانکات بوی یکت ک لشب
 ب یۆکو فک ئوانۆککورتی وەک ف ب ،کرھاتسب

  .ئاسمانی شانۆ و نمایشکدا، برەو گشتکی ئفسوونی دەبات
 ئم سرکردەی ئکترکی ڕەشپستی فڕەنسیی و لوەوبر 
چندین جار لگڵ بروکدا کاری کردووە، لبرئوە ئاماژەکان و 

 دەخونتوە و خۆیشی دەبت بشک دیدی بروک ب دنیاییوە
یمو گل .  

 ئو ئکترە ب گمیکی لزانان سرکردایتی ئکترە 
 ک لشی خۆی وەک بوەی ڕۆئ ب ژەکان دەکات، بگۆرانیب
گمک لبیر بکات و ب بردەوامی لناو گمک و ل دەرەوەی 

شدایکموەی مۆسیقا . گکی کردندەستپ رەتای لو س
 کفسوونییئ شمشا ،سترە ڕەشپکتم ئکدا، ئمایشن
 شتو گش ئوەیم شت، بدەگرھ کر زەوییسل

  .ئفسوونییی مۆزارت و شمشاکی دەست پ دەکات
 ئم سرکردەی ب ھاوکاریی ئکترکی تری ئفریقی، 

 دەکن و ئاراستکانی بسرھاتک دادەڕژن، ڕۆکان دابش
  .گمک دەست پ دەکات



    

٣٠٠

 ئو ئکترەی ئاراستکانی گمکی ب دەستوەی و ھی 
گشتی بسرھاتکی ڕاگرتووە و ڕۆکانی تری دەستنیشان 
 کی جادووکارانیمکدا گنموو دیمرەتای ھس کردووە، ل
 کنز ناواخنی دیمئامتکی گاوەیش دەکات، یان ب

سرەتای ئم دیمنان پیوەندییکانی نمایشک . دەگتوە
ل '' برشتی''ب بینرانوە بھز دەکات، جۆرە نامۆبوونکی 

نوان ھۆی بینران و سر تختی شانۆکدا دروست دەکات، 
 ر برامبت بۆچوونی خۆیان بنران دەڕەخسبوار بۆ بین

ان سیری دیمنکان ھبت و ئوەیان لیاد نچت، ک ئو
 ک لکک جار یندروەھا بروک ھنو ھکی شانۆیی دەکمایشن
گۆرانیی ئۆپراییکان، ب ھزکی گورەی ئاواز و تۆن و میلۆدی 
 ر برامبوخۆ برایی، ڕاستی ئۆپقینکی ڕاستگۆرانیی

  .بینران، ل ھی پشوەی شانۆکدا پشکش دەکات
'' وەیکی جوداشمشاکی ئفسوونی، خوندن ''

ی، ''دۆن جیۆڤانی''و '' تراجیدیای کارمن''بردەوامییکی لۆژیکیی 
ھوکی ترە بۆ پاکژکردنوە و تکاندنی تۆزی ککبووی 
ھزار سای ھونری ئۆپرا، ک ب ترادیشونکی چوارسد 
سایی بارگاوی کراوە و ل بۆتیکی گرانی ھونریدا جگیر 

  .کراوە
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 کۆمپۆسیتۆرکی فڕەنسیی، ل ١٨٧٥- ١٨٣٨گورگ بیزت .٧

نمریی '' کارمن''ب ئۆپرای . خوندووە'' کۆمپۆسیتۆری''ڤاتۆرییت کۆنسر

ھتاھتایی بۆ خۆی تۆمار دەکات، بم گورگ بیزت خۆی ل ژیانیدا ئو 

ئم ھونرمندە تنھا دوای س . سرکوتن گورەیی ئۆپراکی نابینت

 ل دا ل پاریس و- مانگ بسر یکم پشکشکردنی ئۆپرای کارمن

  . سایدا کۆچی دوایی دەکات٣٦تمنی 

   ١ل) ٢(ھمان سرچاوەی ژمارە .٨

٩ .SVT, K-specil: Carmen, dekomentar, 2001.

   ٢٠٠١تلفزۆنی سود، کنای یک، سای 
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  )٩(ھمان سرچاوەی ژمارە . ١٠

١١.Skawonius, Betty, Det enkla ska borja ioverflod, Dagens 

Nyheter, 11 september, 2000

سردانی '' تراجیدیای کارمن''دا ب ئۆپرای ١٩٨٣بروک ل سای . ١٢ 

ل ستۆکھۆم، کارمن پشکش '' سرک''وتی سود دەکات، ل گۆڕەپانی 

  .دەکات

دۆن جیۆڤانی، دۆن خوان، یان دۆن جوان، بم ناوەک ل بنڕەتدا .١٣

ت سر زمانکانی تر دەبت ی، ک وەردەگدر''دۆن گیڤانی''ب ئیتای 

  .ئۆپراک ل بنڕەتدا ب زمانی ئیتای نووسراوە. ''دۆن خوان''

  .بشی دووەم) ٦(بوان پراوزی ژمارە .١٤

 ھر ل منداییوە بھرەیکی گورەی ١٧٩١ – ١٧٥٦مۆزارت .١٥

باوکی کمانچژەنکی لھاتوو، کۆمپۆسیتۆر و . مۆسیقیی تیا دەرکوتووە

ھر لم ڕووەوە پروەردەیکی مۆسیقی ڕاستوخۆی مۆزارت . سر بووەنوو

ھروەھا باوکی ھموو ژیانی ل گشتی ھونریدا بسر بردووە، ل . دەکات

ڕوانگی ئو گشت ھونرییانشوە مۆزارتی ئاشنای گرنگترین شواز و 

 نوان ، ئیتایا ل١٧٦٧ڤنا : گشتکانیان. سنترە مۆسیقییکان کردووە

 دا، ھر لم ماوەیدا سردانی ڕۆم، میالنۆ، ١٧٧١ – ١٧٦٩سانی 

مۆزارت برلوەی بگڕتوە بۆ شاری سالزبۆرگ، . فلۆرنس و نیاپل دەکات

دا بۆ ١٧٧١ب ڕاسپاردە یکم برھمی ئۆپرایی خۆی نووسیوە، ل سای 

یا دا بۆ جاری سیم سردانی ئیتا١٧٧٣جاری دووەم، ل سای 

ڕاسپاردەی نووسینی کۆمک ئۆپرای تری پ دەدرت، بۆ . دەکاتوە

ی : نموونسا نی ١٧٧٣لوان سان نا، لڤ ١٧٧٥-١٧٧٤دا ل ل 

 ١٧٨١-١٧٨٠ ل پاریس، سرلنوێ ل نوان سانی ١٧٧٩-١٧٧٧میونش، 

  . ل میونش ھمان ڕاسپاردەی نووسینی ئۆپرای پ دەدرت

 دەست ل کارەکی ل شاری سالزبۆرگ ١٧٨١ مۆزارت سای 

. ھدەگرت و دەچت ڤننا، تا وەک ھونرمندکی سربست کاربکات



    

٣٠٣

 ژن دەھنت، پیوەندییکانی ب باوکییوە وردە وردە برەو ١٧٨٢سای 

دا ١٧٨٧دوای ئوە باوکی ل سای . بارکی ئاۆز و ناھموار دەڕوات

گرینگییکی زۆر ب مۆزارت دەدات، ل '' میوسیف سیزەری دووە''دەمرت و 

دا، ل دوای مردنی ١٧٩٠کۆشککی خۆیدا دایدەمزرنت، ل سای 

سیزەرەوە، مۆزارت تووشی کۆم گرفتی گورەی دارایی و دەروونی 

  . زۆر ب ھژاری کۆچی دوایی دەکات١٧٩١سای . دەبت

نسا، ئیتایا، ئۆپرای دۆن جیۆڤانی، جگ ل ستۆکھۆم، ل فڕە.١٦

  .بلجیکا و ژاپۆن نمایشکراوە

 ل پراگ ١٧٨٧ئۆپرای دۆن جیوڤانی بۆ یکم جار سای .١٧

ئو نمایش سرکوتنکی گورەی بدەست ھناوە، . پشکش کراوە

ھروەھا مۆزارت خۆی سرکردایتیی ئۆرکیسترا و تیپ مۆسیقییکی 

  .کردووە

١٨ .Feneyrou, Laurent, samtal med Peter Brook, oversattning: Eva 

Sjostrand, Kungliga Operan, 1998, S.10

  ٢٢ل) ١٨(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٩ 

دا سبارەت ب مشقکانی ڕاگوزاری ''پانتایی بۆش''بروک ل کتبی .٢٠

مبست ل ڕاگوزاری ل کاتی پرۆڤکردندا، ھروەھا مبست ل مشقی : دەت

مووی ھتر ھککوە : ر یوە، ئشانۆ مردووەکان وە لویتدوور بک ک ،وەیئ

 کدا، بچواردەوری شت ماکردن بس بارەت بس ک نیینھا پرسیارت

مبستی خۆخریککردن، وەک خکانی دەرەوەی کارەک بۆی دەچن، مبست 

و لم دووبارە و دووبارە ئوەی، ک ئکترەکان ناچار بکیت بگن ئ

بربستانی ڕگیان ل دەگرت، تا بگن ئو خانی ک لودا ل بری 

ئکترک ل دیمنکی گورەدا ب . حقیقتکی نادیار چارەسرک بدۆزنوە

 جکی نابرییوە کاریگمان شھ ت، بی دەبینن دەورەککی ناڕەسوەیش

وەی چرک ل دوای چرک، ل و دژواریش ل الی بینران بج دەھت، لبرئ

دوای بجھشتنی ھموو جوو و ئاماژەیک ل کارەکترەک، ل بری وردەکاری 
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مبستیش ل مشقکردن ئوەی، ک : ڕەسن، شتی نابج بجدەھت

) ١(بوان پراوزی ژمارە . دیمنکان ڕووت بکیتوە و شتکانی چاک بکیتوە

  ١١٣ل

  ٢٤ل) ١٨(ەی ژمارە ھمان سرچاو.٢١

٢٢ .Waaranpera, Ingegard, Vagen in I manniskans sjal, Dagens 

Nyheter, Kultur, 3 augusti, 1998.

  ١٧ل) ١٨(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٣ 

  ١٧ل) ١٨(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٤

  )٢٢(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٥

٢٦.ل رەکییکی گرینگ و سداری ناوەرۆکشق و دراکانی عئۆپ 

مۆزارتدا، بم ئو عشق ھمیش شوە و شوازی جیاواز لخۆ دەگرت 

ئیرۆتیک لالی . و ل چندەھا داڕشتی لک نچوودا برجست دەبت

ورەیکی گخشر و وزەبنکی بزوزھ رانو کارەکتی ئزۆرب.  

  ٢١ل) ١٨(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢٧

  ١٠ل) ١٨(ە ھمان سرچاوەی ژمار.٢٨

بروک بۆ ئم کارەی لگڵ کۆمپۆسیتۆر فرانک کراوزیکی و .٢٩

دراماتۆرگ ماری ھلین ئستیان، ک لوەوبر چندین جار کاری لگڵ 

  .کردوون، مۆزارتکی شکسپیرییان خوقاندووە
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  بشی حوتم
  
  

  فۆرمکی ساکار و قۆناغکی نوی کارکردن
  

    

  
  

  شی کۆستیمدیمنک ل نمای

  شانۆی بۆف دی نورد
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ئمۆ بروک دوای تمن و ئزموونکی درژ و داھنانی 
چندین پرۆژەی گورە و سفری ھونری ب کیشوەرەکانی 
دونیادا، ب شوازکی تر و ل ئاراستیکی جیاوازترەوە 

ئستا بروک پرۆژە و نمایشکانی ساکارن و دوورن ل . کاردەکات
  . جۆرە شتکی ئاۆز و تمومژاوییوەھموو

 پانتایی بۆشکی بووەت فۆرمکی ئستاتیکیی ساکار، لو 
تکنیک، پیوەندییکان، چیرۆک، بھا مرۆڤایتییکان : فۆرمدا

و تنانت ھبژاردنی دەقکانیش بوونت یکیکی فلسفی و 
ییندا ھدەرب کی ڕوونیان لری و ئاستھون.  

ریی ئم فۆرم و تکنیکش ل دونیابینیی بروک و  ساکا
فراوانکردنی چمک ھونری و فلسفییکانی، ل شانۆیکی 

کی گرینگرخانریدا، وەرچزموونگم . ئساکارکردنی ئ ب
فۆرمان لم ئزموون شانۆییدا، ھاوکشیکی فیکریی وەھا 

شکراتر دروست دەکات، ک ون شانۆییکان سقامگیرتر و ئا
زۆربی ڕەخنگرە شانۆییکانی ئورووپا ئاماژە . برجست دەبن

بۆ ئوە دەکن؛ ک نمایشکانی ئمۆی بروک ئو دینامیکییی 
 ی کفسوونییز و ئھب و پریشکدەست داوە، ئ جارانیان ل
پانتایی بۆشکانی دەکردە دۆزەخکی گورە، ئمۆ ب تواوی 
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وک خۆی بم شوەی گوزارشت لم قۆناغی بزر بووە، بم بر
: دەکات و برگری لو فۆرم و تکنیک ساکارەی کارەکانی دەکات

ئوەی ب دوایدا دەگڕین زۆر ساکارە، بم سخت تی (
 ین لوازی ساکار دەگش کی تر، چۆن لواتای ین، ببگ

ن شانۆدا، ک ل ساکارییکیدا ڕوون و ئاشکرای و ل ھما
مانای ل ١<.)کاتیشدا پ<  

 ئو مانا قوونی بروک ب دوایاندا دەگڕت، ل فۆرم و 
بازنی . شوازکی ساکاری ھونریدا دەیاندۆزیتوە

 وە لر و نزیکبوونت و ئامادەبوونی بینکان، دەسیوەندییپ
 تساکارەدا دەب و فۆرمکانی دەروونی مرۆڤ، لرییوھگ شت

ت پ کردن و پرۆسیسکی گرانی دۆزینوە و خای دەس
  .کارکردن

 بروک سای دوو ھزار، ل سیمینارکی گرینگیدا ل شاری 
ھلسینکیی پایتختی فینالند ل نزیکوە ل پکھنرەکانی 
فۆرم ساکارەکی و پانتایی بۆشکان دەدوت، ھروەھا 
سرلنوێ ب قووی سبارەت ب ھونری شانۆ و سیما 

رینگکانی، ئستاتیکا و توانین نوکان و ڕۆ شانۆ ل ژیان گ
  .و کۆمگ و گروپ نونتوەییکی ڕوون دەکاتوە

 قسکانی بروک لو سیمینارەدا دووپاتکردنوەیکی 
تقالکانییتی، ب تایبتی ل شستکانوە، ل قۆناغی 

، تا دەگات ئزموونگری و دۆزینوەی نھنیی شاراوەکانی شانۆ
ل ھموو ئم بوار و قۆناغاندا تز . ئستا و فۆرم ساکارەکی

و چمککانی پانتایی بۆشکان، پیوەندیی کۆمیتییکان، 
 لسردوون و مکانی گییمیشوە ھنمرۆڤ و جو
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شارستانییتییکان دەبن توەری سرەکیی تاقیکردنوە و 
ونتوەییکی، ناوەند و بھایکی بگومان گروپ ن. پرۆژەکانی

گرینگی ئو پرۆسس دوورودرژە بووە، خۆیشی وەکو ڕیژیسۆر و 
فرماندەی ئو کار و پرۆژە ھونرییان و بزونری ھموو 

  .ڕووداوەکان بووە
ڕیژیسۆر ل الی بروک پویست وەک ئرکیۆلۆژکی زیرەک 

ڕت، لو وابت، ک ب دوای گنجین ندۆزراوەکاندا بگ
گنجینیدا ل تنھا چمکک زیاتر پویستی ب شتی تر نبت 

 ت لک دەبموو شتھ ر لش بمکو چدا ''ژیان''و ئ
 ش لمکاندا، ئتیۆریی لسر و مھون ک لوە، نتبدۆزر
ڕگی قووبوونوە و توانینکی ورد و وەمدانوەی پرسیارە 

وە دەست دەکورەکانتگو.  
 پارچ ی دوایی بروک؛ زیاتر لم بیست ساکانی ئمایشن 
نمایشی بچووک بچووکوە نزیکن، نک پرۆژەی گورە و 
نمایشی دوورودرژ، بم ئم پارچ بچووکان گیانکی 
ئزموونگرییان لخۆ گرتووە و وەک زنجیرە کارکی پکوە 

ورتان وەک پارچ ئم نمایش ک. بستراو، یکتر تواو دەکن
شیعرکی کورت ل چبوونوەیکی بردەوامی فرەمانادان و 
چندە بیرۆک و ھزری دەق و دیدی ڕیژی گرینگ، ھندەش 
ھونری نواندن، ب ھموو ماناکانییوە، جگی بایخ و گرینگی 

دانپ.  
بروک بوپڕی پداگرییوە دووپاتی گرینگیی ئم قۆناغی 

ۆی دەکاتوە و ل دیدکی ھونریی ب ژیانی ھونریی خ
ئمۆ گش و برەو پش چوونی ھونری : (ئزموونوە دەت
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ڕیژی، نمایشی گورە و پرۆژەی فراوان جگی تامان و 
ل سرەتای . سرنجی من نین، ئو ڕۆژگارە بسرچوو

دەستکردنم ب کاری شانۆ، زۆر ب الموە گرینگ بووە ھموو 
کاربھنم، فۆرمکان تاقی بکموە و کار لو شوازەکان ب

دەقاندا بکم ک بھا تایبتمندەکانی خۆیان ل دەست 
  >٢<.)دابوو

 بروک لم کارانیدا، ب وردی کار لسر ئکتر و ھونری 
نواندن، مودا و ئامرازە بکارھنراوەکانی شانۆ، تکست و 

دەکات و دەیانخات ھوست جیاوازەکان، کاردانوەی بینران 
. ژر پشکنین و لکۆینوەیکی وردی کردەیی و ئستاتیکییوە

لم پرۆسسیدا، ب ناواخنی پرسیار و شوازەکاندا دەگڕت، 
ب دوای ستایلی تری نواندن و ترادیشۆن و فۆرمی 

کاندا ویشتنگمارۆ . پناوەوەڕا گ رەکانی لکتبروک ئ
ووتیان دەکاتوە و دەیانپشکنت، یک دەدات و ل ناوەوەڕا ڕ

یک توك کولتووری و دەروونی و کۆمیتییکانیان 
دادەمات و ڕووبڕووی ڕاستییکی ڕەھایان دەکاتوە و 

ڕاستگۆیی ل نواندن و ڕووناککردنوەی دیوە . ڕایاندەچکنت
تاریککان و ڕووبڕووبوونوەی خود، پودانگی سرەکیی مشقی 

رەئرەکانی و بۆ . کتکتکورت و ساکارەکانیشی بۆ ئ مایشن
بروک خۆیشی وەک ڕیژیسۆر، گڕان و دۆزینوە و ئاشکراکردنی 

دژواریی ل ورەی پکی گردوونکانی گنیینھ.  
 بروک ب یارمتیی گروپک ل ئکترە نونتوەیی و چند 

ئم فۆرم دراماتورگ و نووسرکی نزیک ل خۆیوە، ب ھۆی 
ساکارەوە، ل چند مسلیکی تایبتی دەکۆتوە، ب ڕای 
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گرینگان لسو مل ککیشتن یژیان گ امان و . بروک لت
قووبوونوە ل ھموو ڕوویکوە، ب نو نھنییکانی دونیادا، 
یکک لو خانی ک بووەت ناوەندکی ڕاستوخۆی کارەکانی 

  . ئم بیست سای
قووبوونوە و ل ژیان تگیشتن ل ڕوانگ و دەروازەکانی  (

شانۆ، ب ڕگیکی زۆر ئاساییدا منیان ل نمایشی گورە و 
 و پانتاییرەو ناو ئریک کرد و بکان التالحپرۆژە زەب
بچووکانیان بردم، ک دەکرت تنھا ل ڕوانگی مرۆڤکوە 

لیش باس ل ھونرکی ل ڕاستیدا ئم مس. بدۆزرنوە
ساکار، یان ساکاری ل ھونردا ناکات، ھندەی باسی ئو شواز 
و فۆرم دەکات، ک ڕۆژک ل ڕۆژان جگی سرنج و 

من ئستا . بایخپدانی من بووە و ئستا بھای جارانیان نماوە
ب ئاراستی ساکاری و پاکژی کار ناکم، ساکاری وەک فۆرمک 

رکی ترسناک، ناکرت ل فۆرموە دەست پ ھبژریت کا
من زۆر ب وردییوە دەموت ڕیژیسۆرە الوەکان ئاگادار . بکین

بکموە، ک ل شوازکی ساکاردا کار نکن، چونک گر 
ساکاری بکرت ئامانج، ئوا خۆت ل ھلومرجکی وشک و 

  >٣<.)من خۆم بو ھیدا تپڕیوم. ناخۆشدا دەبینیتوە
 بروک مبستی لم وتان ئوەی؛ ک ناکرت ساکاری وەک 
دید و فۆرمک ھبژردرت و بکار بھنرت، یان بکرت ئامانجی 
 وە، لخۆی ت لکو ساکاری دەبکی شانۆیی، بپرۆژەی

ھزر و بۆچوونکانی . تگیشتن و قووبوونوەوە دروست ببت
نری شانۆ، مرۆڤایتی، زۆر الین و بوارە جۆراوجۆرەکانی ھو

ل الی بروک فۆرم . مشق و پروەردەکردنی ئکتر دەگرتوە
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تنھا ھزر و کۆمک بیروبۆچوون نیی تا ب زۆر خۆی بسر 
 نی ودووتو کان لکو فۆرمت، بنپدا بسکمایشن
شانۆییکاندا دەبن ئو توخمی نمایشک ڕوون دەکاتوە، 

یکانی دەقک ئاشکرا دەکات و چارەسرەکانیان ناواخن و نھنی
) فۆرم(شانۆگرییکی ڕووناکیش ل کۆتاییدا ل . بۆ دەدۆزتوە

کی تر نییکانمان ! (زیاتر ھیچ شترەتای پرۆڤس وەیم شب
 ین، ببک ک دەست پنگئاھ ب یواندەکات، ل دەست پ

، بم ھر شوە و شوازک دەست پ بکین گرینگ نیی
  >٤<.)ھرگیز ب ھزر و بیروباوەڕ دەست پ ناکین

 بروک ل توانینکی جیاوازەوە کشکانی فۆرم و ناوەرۆک 
چارەسر دەکات، ھندک جاریش ل یک دیدی یکگرتووی 
سراپاگیرەوە، پرۆس و کش ئستاتیکییکان ب چۆنیتیی 

ل (ەبستتوە چارەسرکردنی فۆرم ل دیمن شانۆییکاندا د
کاتی پرۆڤکردندا پویست فۆرم و ناوەرۆک پکوە شی 
بکرنوە، ھندک جاریش ھر یکیان ب تنھا، ھندک جار 
شیکردنوە و لکۆینوەی فۆرم، کتوپ ئو دیدەمان بۆ ڕوون 

ھندک جار . دەکاتوە، ک فۆرمکی خوقاندووە
ۆک توانینکی نومان شیکردنوەیکی نزیک و ھاودەمی ناوەڕ

  >٥<.)سبارەت ب ڕیتم پ دەبخشت
 تک دەچدوای ی ک لکانیش، یوەی فۆرمدووبارە بنیادنان 
نخشکانی خوقاندن و شانۆیکی پیرۆزەوە، ب پی دید و 

  .فۆرمۆلکانی بروک بۆ شانۆیکی پیرۆز
 ب الی بروکوە گرینگ ک فۆرمکان سرلنوێ ل شواز و 

ل شانۆدا ھموو فۆرمکی . (فۆرمی جیاوازدا دروست بکرنوە
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تازە لدایک بوو، مردووە، ھموو فۆرمک پویست سرلنوێ 
بخوقنرتوە، ک سرلنوێ خوقایوە، ئوە ل ھموو 

  >٦<.)ڕووەکانییوە دەربینی جیاواز لخۆ دەگرت
 و ب  فۆرم ساکارەکی بروک و ب پی ڕەوت شانۆییکی

براورد لگڵ کارەکانی تریدا، تواوبوونی بازن و سووڕی 
مژوویکی زیاتر ل شست سای کار و پرۆژەکانی ئم 

ندەیرمھون.  
 وندەک ی، کمایشانو نک لیند نموونشدا چشم بل 

ھندکیان . بواری ستایل ساکارەکی بروکوە، بسر دەکینوە
وەی تواویش بۆ چند کارکی دەکین، ب کورتی و شیکردن

فۆرم و چۆنیتیی مامکردنی لگڵ ئم تکنیکدا ڕوون 
دەکینوە و ھوڵ دەدەین بیانبستینوە ب ڕەوت چ و 
درژەکی بروکوە و لژر ئو ڕەوتدا، وەک برەنجامکی 

  .سروشتی کارەکانی ڕاڤ و خوندنوەیان بۆ بکین
  

و پیاوەی ژنکئیبقش تدەب ی خۆی لک  
ئو پیاوەی ژنکی خۆی ل دەبت (بروک نمایشی 

دا لسر شانۆی بوف ١٩٩٣بۆ یکمجار ل سای ) شبقیک
دی نورد پشکش کردووە، ئم ئزموونی بروک گرینگ و 
 ت و بوی تیا دەردەکساکارەک رەتاکانی فۆرمم سکی

تیادا پ کی قووڵ، کوەیر دیوە شاراوەکانی شسردەی ل
ھست و نستی مرۆڤدا دامایوە، کاری لگڵ ئکترەکانیدا  

ئم نمایش سرکوتنکی گورە بدەست دەھنت و . کردووە
دا سرلنوێ نمایش ٢٠٠١ و ل سای ١٩٩٧دواجار ل سای 
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ئۆلیڤر (بروک دەقکی لسر گانوەکانی . دەکرتوە
وە، سبارەت ب نخۆشکانی مشک و دەمار ل ەوە ڕۆنا)ساکس
  >٧<.)ئو پیاوەی ژنکی خۆی ل دەبت شبقیک(کتبی 

 چند نخۆشکی مشک و دەمار ل چند دیمنکی کورتی 
یک بدوای یکدا دەردەکون، لم دیمناندا چوار ئکتر 

دا ڕۆکانیان ب بردەوامی ل نوان ڕۆی پزیشک و نخۆشکان
ل گمیکی شانۆییدا ئکترەکان، ب خرایی . دەگۆڕنووە

 ڕووی دەروونی، توانای نواندن و مام ئاسا لبروسک
سایکۆلۆژییکانوە دەبن پزیشک و ئو نخۆشانش ک گیرۆدەی 

بینرانیش بشدارییکی . گرفتکانی مشک و لبیرچوونوەن
و شوەیی وەکو ڕاستوخۆ دەکن لم گم شانۆییدا، ب

و پزیشکی مشک و دەمار، '' دەرمان''قوتابیی زانستکانی 
دادەنیشن و چاودرییکی وردی ڕووداوەکان دەکن و لگڵ 
ئکترەکاندا ھوی ئوە دەدەن لو نھنییان بگن، ک وا لو 

کۆمیدیی ڕەفتار / نخۆشی دەماران دەکات بو شوە تراجیدی 
  >٨<.و بکنبکن و شتکان تک

 بروک ونگرتنی ھندک ل بارودۆخی نخۆشکان و دواتر 
پیشاندانوەیان لسر شاشیکی تلفزیۆنی بکاردەھنت، وەک 
مام و چارەسرکی ھونری و دروستکردنی جۆرە پیوەندییک 

ل دیمنکدا ل الین . (ل نوان نخۆشکان و نخۆشییکاندا
اوا لو نخۆش دەکرت، ک توانای ھستکردن ب پزیشککانوە د

الی چپی خۆی لدەست دابوو، ک زۆر ب ئاگاییوە ل بردەم 
ئویش ڕیشی خۆی دەتاشت، بم . ئاوندا ڕیشی خۆی بتاشت

لبرئوەی ھیچ ئاگاییکی لسر الی چپی خۆی نیی، تنیا الی 
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گیشتبووە ئو ئو . ڕاستی خۆی، نیوەی ڕوخساری دەتاشت
بوایی ھردوو الی ڕوخساری خۆی ب تواوی تاشیوە، لو کاتدا 
 کرد ک کان داوایان لی گیرابوو، پزیشکنری ڤیدیۆ وئام ب
بوات لسر شاشی تیڤییک ل خۆی بوانت، لو کاتدا ک الی 
چپی نخۆشک ل ئاونکدا وەک الی چپی پچوان دەبتوە 

 تۆمارە ڤیدیۆکدا وەک الی ڕاستی خۆی دەکوت پش چاوی، و ل
ئیدی الیکی ڕوخساری خۆی ب کفی سابوونی ڕیش تاشینکوە 
دەبینت، لو ساتدا بۆی ڕوون دەبتوە ک مشکی داغان 

  >٩<.)بووە
ئم بکارھنان ل پ بۆ بینرانیش دەبت واقیعکی لۆژیکی 

 خۆشییانو نوەی و بینینی ئدوو ش ر دوو ئاست و بسل
لسر شانۆ و لسر شاشی تلفزیۆنکانوە دەبن : جیاواز

بروک مامیکی واقیعییان، دوور ل . واقیعکی ھست پ کراو
ھموو جۆرە ئبستراکتکوە لگڵ چمکی نخۆشییکاندا 

دەبن بشک ل ) ئکترەکان(دەکات، نخۆشکش، 
 دیمن کورتکانیش زەمنکی فلسفی، ک نخۆشییکان و

زیاتر گوزارشت ل ناوەوەی ژیانی ئو نخۆشان دەکات، 
ل دەمی نواندندا، دەبوو بۆ سجار تماشای . (برجست دەکن

شاشی ڤیدیۆک بکم و دواتر بچموە بر ئاونک بۆ ئوەی 
. ئو دوو شوەیی ڕوخساری خۆم براورد پ بکم

ەکردنوەی سیرکردنی سری خۆی، کاریگری لسر دووبار
بۆ یکم جار . بردن پشوەی ڕەوتی بارودۆخک جدەھت

پیاوەک لوکاتدا ئاوڕ دەداتوە، ک پزیشککان داوای ل دەکن 
زۆر ب سادەیی سری خۆم . تماشای شاشی ڤیدیۆک بکات
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ا بوە بکات، ک بۆ جاری دووەم کابرا ناتوان بو. وەردەسوڕنم
 تا ل کوە شاشتوانب دەب تی، بۆیچاوی خۆی بینیوی ب

  >١٠<.)جاری سیم نائومدی دایدەگرت. دیمنک دنیا بت
 تدەب ی خۆی لکو پیاوەی ژنی ئڕۆ یۆشی ئۆدیا ک 

دا بم )ئکتری نبینراو(ی دەبینی، ل کتبی -شبقیک
دنی ئم نمایش و دەستپکی شوەی باسی خۆئامادەکر

کاتک دەستمان کرد ب ڕاھنان، دنیا (پرۆژەکیان دەکات 
. نبووین لوەی ک چ شوازک بۆ نمایشی ئو بش ھبژرین

بیارمان دا ھنگاوی یکم ئوە بت تا ئوەندەی بۆمان دەکرت 
زانین و شارەزایی دەربارەی خودی گرفت ھست دەمارییکان 

بکینوە، بۆ ئو مبست بۆ ماوەی چوار مانگ ل پاریس کۆ
سردانی نخۆشخانی ئعسابی ساپیتمان کرد و ل نزیکوە 

ھموو ئو . نخۆشکانمان بینین و قسمان لگدا کردن
 راوە ڕەوانئینگیلت ل وە کندنمان خورگوزەشتانڕاپۆرت و س

ئۆلیڤر ساکسوە پ گلک زانیاریشمان ل خودی . کرابوون
  >١١<.)گلک دۆکیومنتی تلفزیۆنیمان تماشاکرد. گیشتبوو

 بروک لم نمایشدا بینران ل نخۆشییکانی مشک، 
گرفتکانی ھستوەری و دەمارەوە نزیک دەکاتوە و ونیکی 
. ناوەوەی خۆمانمان ب ھموو ئاۆزییکانییوە بۆ دەخات ڕوو

ب الی چپی خۆی نکات، لوە دەچ پیاوک ک ھست (
ب ھیچ . کمک پکنینھنر ب بۆ تماشاکردن، بم من تۆقیم

ڕی تدەچت ئو کس من بم، ک . جۆرک پکنینھنر نبوو
. لوێ گرفتار بووم و ھست ب گرفتارییکی خۆم نکم

  >١٢<.)ڕگیک ل ئارادا نیی بۆ زانین
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فوە بۆ ئڕانریقاگ  

  ب نموون'' کۆستیم''
ئفریقا ھر ل شست و حفتاکانوە دەبت جگی 

ھر ل حفتاکانیشدا یکک ل گرنگترین گشت . سرنجی بروک
ھونرییکانی بۆ ئفریقا دەکات و ھمیشش کاری لگڵ 

دابونریتی ئفریقایی، ڕیتواڵ و . ئکتری ئفریقیدا کردووە
و چیرۆک و  بسرھاتکانی ئو کیشوەرە ڕەش سما و گۆرانی 

 پرۆژەکانی و دیدە شانۆیی ک بووە لشوە بکانستش ر لھ
بکارھنانی جست و ھموو . دەومند و ھم الینکی

کرەست و ون جیاوازەکانی فۆرم، ل الی بروک ئامرازکی 
ی زمان دەومندی دەربینن بۆ پیوەندیکردن و وەالوەنان

سانکی دوورودرژە ئم ھونرمندە . ئدەبییکی شانۆ
گورەی زمانی جستی کردووەت زمانکی گرینگی دەربینی 

ھر لم ڕووەوە ڕووکردن ئفریقا، نک تنھا دۆزینوە و . شانۆ
پرەپدانی ئزموونکانییتی، بکو خوقاندنی جیھانکی نوی 

ەموچاوە، ک دەبن وزەیکی زمانی جست و سیمای د
ئکتری ئورووپی ب شوەیکی گشتی . سرنجاکش و بزونر

ھموو وزەکانی دەربین و گوزارشتئامز ل سیمایدا کۆدەکاتوە، 
بکارھنانی جست و زمانی دەربین ل الی ئکتری ئورووپی 
زۆر کم، بۆ نموون ھیچ ھست و سۆزک ل قاچکانی ئم 

تراندا نین، بم ل ئفریقا، ل ھیندستان و ل بشکی ئک
وەیوانچپ واوی بت ورەی ئاسیا و ئاسیای ناوەڕاست، بگ .

ل ئفریقا، مندان ھر ل لدایک بوونوە فری ئوە دەکرن، 
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ک زمانی جست بشکی گرینگی ژیان و پیوەندیکردنیان 
دەکرت قاچ ل دەم زیاتر پکدەھنت، لو کولتوورەدا 

پبکنت، قۆڵ و باڵ ب ھمان شوەی، پنجکانی دەست 
یینیان ھکی زۆری دەربتوانای.  

 مردەمی ڕژس کان لریقاییفالی ئ ستزمانی ج 
ڕەگزپرستکاندا، لو کیشوەرە ڕەش و پارچ پارچکراوەدا، 

. وەئامرازکی دەومندی سرشقام و کۆنکان بو
 کتری بوەی یدانکان و ھاوکاری و ددواداھاتنی کارەساتب

ئفریقاییکان ب زمانی جست، ب سما و . زمانی جست بووە
  .ب گۆرانی برگرییان ل خۆیان کردووە

 بروک بم شوەی باسی ئم سیما دەومندەی 
 ئم ل شستکاندا ب چی و لسر. (ئفریقاییکان دەکات

ئاستکی برز و قووڵ، مشقمان ب ئکترەکانمان دەکرد، تا 
 و زمانم ئک بۆ زمانی شانۆ؛ بئامراز نبک ستزمانی ج
ھونریی ھر ل سرەتاوە ل الی ئکترە ئفریقاییکان لسر 

ئو ھوست فیزیکیی، جستیکی . ئاستکی برز بدی دەکرا
ند و بنمرم و دەوبووەن رانکتو ئکانی ئرەتاییما س .

 شانۆدا زۆر ب ل ڕەخساند، ک می بۆ ئتو دەرفش ئمئ
  >١٣<.)ئاسانی پکوە کار بکین و ل یکتر بگین
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  دیمنک ل نمایشی کۆستیم

  شانۆی بۆف دی نورد
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یش نموونیکی بھز و ئاوتکردنکی ''کۆستیم'' شانۆنامی 
 وخۆیریقا و شانۆی ڕاستفریقی و دونیابینیی ئفدەبی ئئ ب

دا لگڵ چند ئکترکی ''کۆستیم''بروک ل > ١٤<.ئفریقی
ئفریقی لسر چند مسلیکی دەروونی و کشی 
 ک لشب نن، دەیکریقی کار دەکفتیی تاکی ئیکۆم

ی و گرفت و تنگژە دەروونییکانی مرۆڤ و ڕەھندکی جیھان
  .گشتگریی پ دەبخشن

ل نووسینی نووسر و ڕۆژنامنووسی ئفریقی " کوستیم ''
ھروەھا ھونرمند و نووسری شانۆیی > ١٥<ی"کان تمبا''
ئم > ١٦<.ئم دەقی بۆ شانۆ ئامادەکردووە'' بارنی سیمۆن''

و '' سۆپیتۆن''دەق شانۆیی برجستکردنکی ئاشکرای شاری 
اکانی کۆمگی ڕژمی ڕەگزپرستی خوارووی ڕۆژگاری پنج

ریقایفئ . زۆرەمل ی بشارۆچک ھۆی کۆم ی بمو ڕژئ
 واوی لت کان بستڕەشپ دروستکراوەوە، دانیشتووان
 ل تم وکانی ئستک و سپیپالی ریقی لفی ئگکۆم

ژار و ناوچیکی ھ'' سۆپیتۆن''شاری . الیکی ترەوە دادەبت
تاوان، مامکردن ب تلیاک و . پ ل توندوتیژی بووە

سۆزانییکانوە، ئازار و ئشکنج و سووکایتی پ کردن، 
گرینگترین سیماکانی ئم شارەی پک ھناوە، بم ل ھمان 
کاتدا زەمینیکی لباری خوقاندووە بۆ برھمھنانی مۆسیقا و 

  >١٧<.شیعر و ھونر
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  باسی چی دەکات؟'' مکۆستی''

یکک ل دژوارترین دژایتیکردن و جۆرەکانی ملمالن و 
ئازاردانی مرۆڤ، جنگی دەروونی و شواندن و ئازاردانی ڕۆحی 

مرۆڤ . گھا و پموو بدا ھنگانم جۆرە جمرۆڤ ل
گرینگکانی بوونی خۆی ل دەست دەدات و تووشی گژاوکی 

مکیشی کوتن و داڕمانی ئم ئنجا. دەروونیی دژوار دەبت
یوە . مرۆڤم دەروازەیباسی زۆرداری و جۆرە '' کۆستیم''ل

 ب کردنرکۆنو جۆرە سکی ناوەکی دەکات، ئکردنرکۆنس
ئاسانی ڕۆدەچت ناوەوەی خود و دەروونی مرۆڤوە، ھر 
لرەشوە پاپستۆیکی دەروونی و ڕۆحیی کسایتیی مرۆڤ 

  .دەڕووخنت
دەبت ھماگلی ھڕەشیکی ئبدی، '' کۆستیم'' 

ھڕيشیک ک کسایتیی مرۆڤ تکدەشکنت و دەروونی 
دەکرۆژت، ل ھمان کاتدا دەبت بنمایکی چی تنیایی و 

  .نامۆیی و دابانکی تواوی مرۆڤ
درامایکی ژن و مردایتیی، لو شانۆیدا '' کۆستیم ''

ستی ئری ڕەشپکتت و پانتۆڵ ئک چاکریقی و دەستف
بروک . کارەکترە سرەکییکانی ئو گم پ ل ژان و ئازارەن

ئم چیرۆک ب فۆرم ساکارەکی و زمانی گوزارشتئامزی 
 کی شیعریی پوە و سیما و زمانترەکانی دەگکتی ئستج

لم نمایشدا چندە ئکترەکان گرینگن و ڕۆکی . دەبخشت
کالکرەوە دەگن، ھندەش دەستک چاکت و پانتۆڵ ی
ئم . ڕۆکی ب بھا و پگیکی گرینگی ھی) کۆستیم(



    

٣٢١

کۆستیم دەبت ئندامکی بینراو و ھست پ کراوی ئو 
خزان، ل ھمان کاتدا دەبت خای وەرچرخان و 
گۆڕانکارییکی بنڕەتی و ترسناکی پودانگ درامییک و 

ازکی گرینگی ئو جنگ دەروونییی ک ل الی سرەوە ئامر
  .ئاماژەمان بۆ کردووە

پکوە وەک ژن و مردکی بختیار، '' ماتیلدا''و '' پلیمۆن ''
 تویی ژیانیان دەچبۆ بژ لیمۆن ڕۆژانکی ئاسایی دەژین، پژیان
سر کار، ئواران ب پاس کۆن و شە پ ل خک ماندووەکان 

تدەگکان دەگۆڕدرموو شتڕۆژان ھ ک لوە، تا ڕۆژتڕ .
گۆڕانکارییک ک چارەنووسی ژیان و گوزەرانی ئو ژن و مردە 

  .دەخات چوارچوەیکی پ ل کش و ملمالنیکی تراجیدییوە
 پلیمۆن ڕۆژک ل ڕۆژان، کتوپ و ب ب چاوەڕوانی؛ لسر 

اوکی نناسراو ل کارەکیوە دەگڕتوە بۆ ماوە، پی
جگکیدا لگڵ ماتیلدای ھاوسری دەبینت و بۆ یکم جار 
. خۆی ل بردەم ناپاکی و داونپیسیی ماتیلدای ژنیدا دەبینتوە

دۆستی ژنکی ل ترساندا ل پنجرەی ماکیانوە خۆی فێ 
دەدات دەرەوە و ڕادەکات، بم ل شژاوی و پشویدا جلکانی 

لسر کورسییک لبیر دەچت، ئو '' کت و پانتۆکیچا''
چاکت و پانتۆ ب جماوە دەبت بندکی دەستوپ بستراوی 
ناو ماک و ناوەندکی گرینگی داھاتووی چارەنووس و ژیانی 

  .ھاوسریی ئو ژن و مردە
 پلیمۆن ب ھیچ شوەیک ئازاری ماتیلدای ھاوسری نادات، 

 کما ک لوەیھیچ ش و ڕووداوەش بر ئسدەری ناکات و ل
لبری ئوە ستراتیژکی تر، بم . گفتوگۆی لگڵ ناکات
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پلیمۆن . کوشندە و کاریگر بۆ سزادانی ماتیلدا بکاردەھنت
 ماوەکجب ت و پانتۆچاک وات ،و کۆستیمئ یار دەدات کب

زانکیان، ماتیلداش ببت ئندامکی فخری و ھمیشیی ناو خ
برپرسیار بت ل ھموو بدەنگوە ھاتنکی بردەوامی ئو 

ینو ندامئ . کت کۆستیمکاتی نانخواردندا دەب ل بۆ نموون
 وە، لدەمیی ت و ماتیلداش خواردن بکات بیان دابنیشگل
 کمماندا، کۆستیمکشی ڕۆژانی یدەرەوە و پیاس کاتی چوون

 قۆدا، ل نوان ھردووکیاندا دەڕوات، ل کاتی قۆڵ ل
نووستنیشدا کۆستیمک ل نوان ھردووکیاندا ڕادەکشت و 

  . دەست دەکات ملیان
 ،وە ئاشکرا و تراجیدییم شب و کۆستیمبوونی ئ 
دۆزەخکی ڕاستقین بۆ ژیانی ماتیلدا دروست دەکات، نک ھر 

کۆستیم ل ماکدا . ڵ دەکاتئوە، بکو ژیانی پلیمۆنیش تا
دەبت جنۆکیکی ترسناک و ب بردەوامی دووپاتی خیانتی 
ھاوسرگیری و داونپیسی ماتیلدا دەکاتوە، تا ل ئنجامدا 
ماتیلدا چیتر ناتوانت برگی ئو سزا دەروونیی توندوتیژە 

  .بگرت، لبرئوە کۆتایی ب ژیانی خۆی دەھنت
  

  ان ھزەکانی ڕیتواڵ و فۆرمکی ساکارداکۆستیم ل نو

دا ب نمایشی کۆستیم ٢٠٠٠شانۆی بوف دی نورد ل سای 
بروک لم وەرزەدا ڕپۆتوارکی ئفریقی ل . شانۆکیان دەکنوە

 مان کاتدا بھ ریت، لدەبژوە ھرەکانییکتت و ئڕووی باب
 کانی لوکی شیعری ھکی ساکار و فۆرمدرامای

وەبساکارەکانیدا قووڵ دەکات مایشکردنی نسترج .  
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 ککستکانی تما شیعرییر بنسدا کار لمایشم نبروک ل 
دەکات، سما و گۆرانیی کولتووری ئفریقی تکو دەکات و 
 وە بتستکی شانۆیی و دەیانبکی ڕیتوادەستپ دەیکات

ئ و دەقشی بۆ ئکوە، مامکر خودی دەقھ ریقییف
لسر بنما ڕیتواییکانی شارستانییتی ئفریقاوە ڕۆناوە، بۆ 
نموون شیکردنوەی دەقک، چارەسرە ھونرییکان و 
دروستکردنی ئتمۆسفر و سترکتورە ھونرییک ل گۆرانی و 

  .سما و دابونریتی ئفریقییوە سرچاوەی گرتووە
نی ڕابردووی، لگڵ ھر  بروک ھروەک پرۆژە و نمایشکا

دەق و تکستکی جیاوازی سر ب کولتووری دیکی ئم 
 شرگ و سیما و کموو ببکات، ھ دا مامردوونگ
کولتوورییکانی دادەمات، تا بگات شان نادیار و 

ل . مرۆڤایتییکانی ناواخنی، یان پشتوەی وشکانوە
کانی ئک کۆستیمدا ئامرازە کولتوورییدەروازەی ریقا دەبن بف

بۆ ئو دۆزینوە و نزیکبوونوەی ل پشتوەی وشکانوە، 
  .ھروەھا خوقاندنی ڕیتواکی بھز

 بروک بم شوەی ھوی داوە ستروکتورکی ھاوبش، 
ئورووپی و ڕیتواکی نوێ و داستانکی گشتگر / ئفریقی

ن لخۆ دەگرت و بخوقنت، ک ھیماگل و ئاماژە ھاوبشکا
بروک لم فۆرم ساکارەیدا، ھر وەک . جیاوازییکان کۆدەکاتوە

پرۆژە گورەکانی، ب چی کار لسر دیمن شانۆییکان دەکات، 
دیمن شانۆییکان ب یکترەوە دەبستتوە، تکیان دەشکنت 
. و سرلنوێ ل گمیکی ھونریدا دروستیان دەکاتوە

انۆنامی کۆستیم ب گۆرانی، ڕیتمکی خرا، دیمنکانی ش
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 ک جار لندوە، ھتستوە دەبکی کی میللی بمایس
ترۆپکی ئو سما و گۆرانییاندا، ب گمیکی تر دابانک 
دروست دەکات و خودی ئکترەکان دەکات ئامرازەکانی ئو 

یموە. (گم، دوای ئکی شانۆیی دروست دەکنرەتا دیمس 
تکی دەشکنم، دروستی دەکموە و سرلنوێ تکی 

ل ھمان کاتدا بیر ل چارەسرک بۆ دیمنک . دەشکنموە
چ جۆرە جلوبرگ و کرەستیک؟ چ جۆرە ڕەنگ و : دەکموە

جوویک؟ ئم شتانش ھموویان کرەستی بکارھنانی 
بتییی تایبتن و دەکرت ئو ھست ناوەکیی تای) زمانکی(

. من ھم؛ نزیک ببتوە ل شوازکی دیاریکراو و  بھزەوە
دوای ئوە ھدی ھدی فۆرمی دیمنک دروست دەبت، ئو 
 ل ریی پزموونگکی ئر کارژ تبخر ویستش پفۆرم
گۆڕانکارییوە، بم ھر وەک شوەیک دەمنتوە، ئو 

بل ،کی داخراو نییش فۆرموەیکی شندیم نھا لوەی ترئ
شانۆیی زیاتر ھیچی تر نیی، دەم تنھا دیمنکی شانۆیی 
لبرئوەی دیمنیش ل بنمایکی سرەتایی زیاتر ھیچی تر 
 رەکاندا دەست پکتڵ ئگل وە خودی کارەکدوای ئ ،نیی

  >١٨<.)دەکات
ی  بگومان خودی ئو دیمنان پکوە دەبن یکیکی تواو

کمایشی نکگشتیی کی . شانیش، وەک زمانمکی ڕیتواچ
ھماگل دەبت بنمای ئو شانۆ پیرۆزەی، ک بروک ل کتبی 

ھما، ئاماژە و زمانی . دا ئاماژەی بۆ دەکات''پانتایی بۆش''
پیوەندییکانیش . جست، پیوەندییکان سقامگیر دەکن

، ئکترەکان لگڵ ئکترەکان لگڵ یکتریدا: سرەتا
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سترکتوورە ئیستاتیکییکی نمایش، ئکترەکان لگڵ بینراندا 
 کھاتو پ و شانای ئکت ران بنجامیشدا بینرئب و ل

ئکتر، فۆرمی نمایشک و دواجاریش یکی : گرینگانوە
گرینگیی نمایشی . ڕیتوا گشتییکی نمایشک دەبستنوە

توە بۆ خوقاندنی ڕیتواکی شانۆیی ل فۆرمکی کۆستیم دەگڕ
ساکاردا، ل داڕشتکانی ئم فۆرم ساکارەوە، زمانکی ئاشکرای 
جستی ئکتر یکیکی سرەکی ئو ڕیتوای، وەک 
 کانی فۆرمدینامیکیی کی کی دووفاقیش بیشھاوک

یوەستوە پکمایشو خودی ن ساکارەک.  
  

  

  کراو پ ی ڕیتواوە بۆ واقیعکی ھستل چمککان

شانۆ بوارکی گرینگی شیکردنوەی شانکانی ژیان و 
 تی شانۆدا دەببۆت ژیان ل ،یشتنکتر گی یوەندیکردن و لپ
 تریش دەبکتی ئتی، پیشھای مرۆڤایب کی بیپرۆس

و گران چ شانۆیی رکم ئری ئواوککی . تر ئاستسشانۆ ل
با، ب شوازکی کردەیی و وەک ھونرکی قووڵ و ھمالین 
کار لسر ژیان دەکات و ل واقیعی ژیانی مرۆڤ دەگات، 
ئکترەکانی بروکیش ل نو ئو ئزمووندا و ل ڕگی شانۆوە 
ل ژیانی واقیعی مرۆڤ گیشتوون و ھر لو ڕگیشوە، ب ڕۆڵ 

.  دەکنوە و تی دەگنو کارەکترەکانیان ئو ژیان شی
ناوەکی، ئمش : دەکرت بوونمان ل دوو بازندا ونا بکین(

بازنی ھۆکار و ژیان نھنییکانمان، ئو ژیانی نابینرت، بم 
ھستی پ دەکین، بازنیکی دەرەکیش، ک زیاتر ژیانی 
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کۆمیتیمان، ھروەھا پیوەندییکانمان ب کسانی تر و کار و 
ب شوەیکی گشتی شانۆش . پیشکانمان دەگرتوە

ڕەنگدانوەیکی ئو بازن دەرەکییی، بم لکۆینوەی 
شانۆیی ئقیکی تایبتی ل نوان ئو دوو بازنیدا دروست 
 و بازنتی ئوە دەدات ئاماژە و شتی تایبی ئودەکات، ھ

 ئاماژان، بۆ ناوەکیی ئاشکرا بکات، دواتر ڕەنگدانوەی ئو
بۆ ئوەی شت نادیار و . جیھانکی ئاشکرا و بینراو برت

شاراوەکانی بازنی یکم ئاشکرا و دیاری بکرت، ئمش 
پویستی ب کاتکی قووڵ و گران ھی، لم کارەشدا ڕاستییکی 

تنھا ئکتریش دەتوانت . چ، ھنگاو دوای ھنگاو دەردەکوت
نگدانوەیکی ڕاستوخۆی توژم نادیارەکانی لم کارەدا ببت ڕە

  >١٩<.)ژیانی مرۆڤایتی
 ئو ڕیتوای بروک دەیخوقنت دەروازەیکی برین بۆ 
 کان، لڕاستیی وە لو دەروازەیوە تا لرەکان دەکاتکتئ

پیتر بروک . (نھنییکانی ژیان و فلسفی ژیان و مرۆڤ بگن
وە، ھر ل نمایش ھمیش بم دیدە کاری کردو

ئزموونگرییکانییوە، ک ل شستکاندا بووەت توژمکی 
گرینگی شانۆی جیھانی و پانتایی بۆشکی ل شانۆی بوف دی 
نورد ل پاریس، تا دەگات ئم فۆرم ساکارەی پرۆژە و 

  >٢٠<.)برھمکانی ئستاکی
ارە، داڕشتیکی کراوە و ساک) کۆستیم( پانتایی نمایشی 

ژوورکی ب دیوار و بڕەیکی جوانی ئفریقی، جگیکی 
نووستن ل ناوەڕاستدا و مزکی بچووک و یک دوو کورسی و 
چوارچوەی پنجرەیکی ب شووش، ھروەھا تکنیکی 
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یکمایشوخۆی نوە، سیمای ڕاستانر . گسرەکان لکارەکت
مان کاتدا ئوەی ل ھ. چندین ئاست ڕووداوەکان دەگنوە

 نواندن و ل ن بن و دەشیکی دەکسترجوە بندەیگ
 کی قووڵ گوزارشتی لوەیش وە، بستی جی جووگڕ

ئکترەکان ھموویان یک ل دوای یک، ب شوازی . دەکن
جودا دەبن حیکایتخوان، ل نوان ڕۆکانیان و کارەکتری 

جستی .  ڕۆکانیان دەگۆڕنوەحیکایتخواندا گم دەکن و
ئکترەکان فۆرمکی سربست و زمانکی دەومندی ھیماگل 
و دەربین برجست دەکن، ڕیتمی مۆسیقای جاز، گۆرانیی 
 ل کی پوازرەکان، فۆرم و شکتی ئستریقی و زمانی جفئ

کمایشن تخشما و ڕیتواڵ دەبندە . سرچھ کمایشن
کی شیعرئامز لخۆ دەگرت و ونکان دەبن گۆرانییکی فزای

غمگین، بم سترکتور و ئتمۆسفرکی تراجیدیای گرکی لخۆ 
گوناھکی ماتیلدا وەک چارەنووسکی دیاریکراو، . دەگرت

دەبت ھزکی تراجیدی و تارماییکی دڕندە، دوای ئو دوو 
توەختکانی ھر ل سا. پاوان تراجیدیی دەکوت

نمایشکوە گومان، تاوان، سزا و خونکان دەبن یکیکی 
کگشتیی نکراوی وسترجکشکاوی بت.  

 ری نواندن لتی، ''کۆستیم'' ھونکی تایبزمووندا وەک ئ
کمایشای سترکتوری نککی گرینگی تمکچ تر . دەبکتئ

ھزی . وخمکی گرینگلو سترکتورەدا تنیا یک توخم، بم ت
ئو ڕیتوا ساکارە ل یکک ل دیمنکاندا دەگات ئاستکی 
برز، پلیمۆن و ماتیلدا ئاھنگکی تایبتی بۆ ھاوڕکانیان ساز 
دەکن و ل ماکی خۆیاندا میواندارییان دەکن، ئو دیمنش 
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دەبت گمیکی پ ل خندە، ئکترەکان ھر خۆیان ڕۆی 
دەبینن، ب ڕیز، یک ل دوای ) میوانکان(ین کارەکتری تر چند

یک دن ژوورەوە و ل الین پلیمۆن و ماتیلداوە پشوازی 
ئیدی ئو پانتایی دیاریکراوەی ژوورە بچووککیان . دەکرن

ئفسوونی دیمنکش . دەبت ھۆکی گورەی پ ل خک
بت بشکی گرینگی توانای ئکترەکان، ھونری نواندن دە

ژیانی ڕۆژانی ئکترەکان، ژیانی ڕۆژانشیان دەبت بشکی 
. گرینگی ئاماز و کرەست بکاھنراوەکانی ھونری نواندنکیان

) ک یتییو توانا تایبر، ئکتالی ئ ل رنجی سگوەی جئ
 ل کاتی پرۆڤکردندا ل پ ھندک ل الین شاراوەکانی ژیانی

ئو ڕیتوا شانۆییی لنو > ٢١<.)تایبتی خۆیان دەردەکوت
 ت و لنکدەشکت، وەھمی ژیان تدا دروست دەبیمو گئ

ئکترەکان . واقیعکی ھست پ کراوەوە نزیکمان دەخاتوە
. گم دەکن، دەبن میوانی خۆیان و یک یک دن ژوورەوە

مایکی ڕیتواڵ لخۆ دەگرت ونک واقیعیی، ئتمۆسفرەک سی
 ست پکی ھواقیع و ڕیتواکی ئیرەستش وەک ککمو گ
کراو، چارەنووسکی تراجیدی و کۆتاییکی پ ل کارەساتمان بۆ 

  .دروست دەکات
  

  اددەستت لناو دەستم
) دەستت لناو دەستمدا( دا ب نمایشی ٢٠٠٤بروک ل سای 

.  شاری کۆپنھاگن دەکاتوەفستیڤای شانۆی نونتوەیی ل
و نواندنی ھردوو ''  کارۆڵ ڕۆکامۆرا''ئم دەق ل نووسینی 

میشل (و ) ناتاشا پاری(ئکتری بناوبانگی فڕەنسی 
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ی، شانۆنامکش باسی عشقی نوان ئنتوان چخف و )پیکولی
ی کیژە ئکتر و ھونرمندی شانۆی -ژنکی ئۆلگا کنیپر

  >٢٢<.ڕووسی دەکات
نامکانی نوان چخف و ئۆلگا کنیپر بنمایکی گرینگ و 
ڕاستوخۆی نمایشکی بروک، ھروەھا نووسری دەقکش 

ن، شانۆنامکی ل خودی نامکانوە -کارۆڵ ڕۆکامۆرا
  .ئامادەکردووە

  
  

  عشق و شانۆ
 بۆ ١٩٥٩–١٨٦٨ و ئۆلگا کنیپر ١٩٠٤–١٨٦٠ئنتوان چخف 

دا، ل کاتی یکک ل ١٨٩٨نۆی سای یکم جار ل مانگی 
دا ل شانۆی ھونری مۆسکۆ، )نوڕەس(پرۆڤکانی شانۆنامی 

لودەمدا ئۆلگا کنیپر کیژە ئکترکی گنج و . یکتر دەبینن
ل سرەتاکانی ژیانی ھونریدا دەبت، بم چخف کسکی 
ناسراو و ناوکی گورە و دیاری ئدەبیی ئوکاتی ڕووسیا 

چخف ئامادەی تنھا دوو پرۆڤی شانۆنامی . دەبت
دەبت، ل پازدەی ھمان مانگدا ناچار دەبت ) نوڕەس(

  .لسر ڕۆخی زەریای ڕەش'' یتا''بگڕتوە بۆ 
 چخف لبر باری نالباری تندروستی، ب زستان ل شاری 

لو چاوپکوتن کورتدا چخف ھست ب . ژیاوە'' یتا''
تکی تایبتی برامبر بو کیژە ئکترە دەکات، دوای ش

 کانی نووسیوە، ککدا بۆ ھاوڕێ نزیکیند نامچ وەشی لڕانگ
دی کوتووەت لدان، بم تا مانگی چواری سای داھاتوو، 
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چخف و ئۆلگا کنیپر یکتر نابیننوە، لم نوانشدا 
دا ١٨٩٨ەی سای ی مانگی دوازد١٧ل ) نوڕەس(شانۆنامی 

  .لسر شانۆی ھونری مۆسکۆ نمایش دەکرت
  
  

م و بنووسخۆشت بو  
چخف دوای گڕانوەی ل مۆسکۆوە بۆ یاتا، ل شازدەی 
مانگی ششدا یکمین نام بۆ ئۆلگا کنیپر دەنووست، ئو 
 وە لگۆڕینژی نامکی درنک بۆ زەمرەتایس تش دەبینام

: خف ل سرەتای نام ددارییکانیدا دەنووستچ. نوانیاندا
ئوە دوابشی ژیانی منن، ئوە گورەترین ئکتری زەویی (

ھر دوای ئم نامیش ب ھفتیک، ئۆلگا کنیپر ) ڕووسیان
 داری دەست پم ژووانی دکتا و یی تنیخۆی دەگ

–١٨٩٩چخف و ئۆلگا کنیپر بۆ ماوەی پنج ساڵ . دەکات
.  ب بردەوامی و ھموو ڕۆژک نامیان بۆ یکتری نووسیوە١٩٠٤

کۆی ئو نامان، ھروەھا نامکانی تری چخف، ک بۆ 
کسایتیی ھونری و ئدەبی و دەزگای چاپمنی و ڕۆژنام و 
گۆڤارەکانی نووسیوە، ل مۆزەخانکی خۆیدا؛ ل شاری یاتا 

ینی ئم ھموو بگومان ھۆکاری نووس> ٢٣<.پارزراون
 ژی ژیانیان بکی درشب وەی، کوە بۆ ئتڕش؛ دەگینام

ھرچندە چخف و ئۆلگا کنیپر . جیا و دوور ل یکتری ژیاون
دا ھاوسرگیرییان کردووە، بم زۆربی کات ١٩٠١ل سای 

بم . چخف ب تنھا ل یاتا و ئۆلگا کنیپر ل مۆسکۆ ژیاوە
ی نوانیان تنھا ڕگیکی پکوەژیان و شوەی نامکان
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. بردەوامیی عشق و ئامازکی گفتوگۆی بردەوامییان بووە
نامکانی چخف پن ل خندە و ھندک جاریش گاتوگپکی 
دخۆشکر، بگومان باسی شانۆش ل ناو چقی بشکی زۆری 
 نامکاندای، ب تایبتیش لبرئوەی ئۆلگا کنیپر ڕۆی

سرەکیی ل ھموو شانۆنامکانی چخفدا ل شانۆی ھونری 
بۆ نموون، ک چخف ل پاییزی سای > ٢٤<.مۆسکۆ بینیوە

دەکات، ل ) س خوشک(دا دەست ب نووسینی شانۆنامی ١٩٠٠
نامکانیدا بۆ ئۆلگا کنیپر ب وردی و چوپی ھنگاو ب ھنگاو 

 سترکتوری ئم دەق باسی ڕووداو، کارەکتر، ئتمۆسفر و
 ف بخچ ک بووە، کسک ر تاقروەھا ئۆلگا کنیپدەکات، ھ
قووی و ل نزیکوە گفتوگۆی شانۆ و گیروگرفتکانی شانۆی 
لگدا کردووە، لم ڕووەوە بشکی زۆری ئو نامان، بھایکی 
 نکی جیاواز دەخو تیشک یر و ڕیژیسۆر ھکتگرینگیان بۆ ئ

ر دەقکانی ڕوون سف و بیروباوەڕە شانۆییخکانی چ
چخف لو ناماندا دیدی خۆی سبارەت ب . دەکنوە

چۆنیتیی نواندن و پیوەندییکانی نوان کارەکترەکان ڕوون 
دەکاتوە، ھروەھا شانۆنامکانیشی ک لسر شانۆی ھونری 
مۆسکۆ پشکش دەکرن، وەک ڕەخنگرکی ب سلیق و لزان 

  .ھدەسنگنت و بیروبۆچوون ڕەخنییکانی دەخات ڕوو
 ھر لم ناماندا جیاوازییکانی دید و بۆچوون ھونری و 
کشکانی نوان ھردوو دامزرنرانی شانۆی ھونری مۆسکۆ 

مان بۆ )ڤالدیمر نیمیرۆڤتش دانشنکۆ(و ) ستانیسالڤسکی(
  .دەردەکوت
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دا )باخی گالسک(ۆنامی  چخف ل کاتی کارکردن ل شان
ل . لگڵ ستانیسالڤسکی تووشی کشیکی توندوتیژ دەبت

نامیکیدا بۆ ئۆلگا کنیپر، چخف ستانیسالڤسکی بوە تاوانبار 
  >٢٥<.دەکات، ک شانۆنامکی شواندووە

   
  پانتایی بۆشکان و نمایشی

  "اددەستت لناو دەستم "
ب تواوی '' و دەستمدادەستت لنا''بروک ل نمایشی 

برگکانی شانۆ دادەمات، دەگڕتوە سر ڕۆی ئکتر و 
پیوەندییکانیان، ئم جگ ل جختکردنوە لسر ئفسوونی 
. وش و گڕان ب دوای ماناکانی وش و وش تلیسماوییکاندا

نامکانی چخف، ئو دونیایی دروستی کردوون، 
سوونی شانۆ، خۆشویستییکی دوورمودا پیوەندییکانیان، ئف

و ڕۆی شانۆ ل ژیانی ھندک کسد؛ا ل چقی ئو شانۆ 
  .داماراوەدان

 پانتاییکی بۆش، فرشکی ڕۆژھتی ب شوەیک داخراوە، 
 نھا سی داپۆشیوە و تری شانۆکموو پانتایی و ڕووبھ ک

ندن و گڕان ب لم فۆرم ساکارەدا ھونری نوا. کورسی و مزک
 وەی ئاستکان و دۆزینشاراوەکانی بارودۆخ نییدوای نھ
جیاوازەکانی دەروونی مرۆڤ، ئاشکراکردنی حات دەرەکی و 

یکی گرینگیان ھھایرەکان، بکانی کارەکتناوەکیی.  
 بروک لم بنمایانوە کاری کردووە، ھر لم بنمایانشوە 

ڵ خۆی، کگر لکتر و کاری ئرامبری بکتی، ئکتییسای
دایکناوەندی پرۆس ش لکڵ دەقگل .  
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ناونیشانی یکک ل کتب ) کاری ئکتر لگڵ خۆیدا (
ناوازە و گرینگکانی ستانیسالڤسکی، لم نمایشدا کسایتیی 

یرەکیی ھی سدوو الوە ڕۆ کی : ستانیسالڤسکی لبوون
ئکتر و ڕیژیسۆری شانۆی ھونری بردەوام، وەک ھاوڕێ و 

 ف و ئۆلگادا، لخوان چن تی لتایب مۆسکۆ، ب
میشل پیکولی و (نمایشکشدا ئم ڕۆ ب ڕوونی ل نوان 

برجست دەبت، ھروەھا ل پالنکی گلک ) ناتاشا پاری
فراوانتری تریشدا، لو ڕووەوەی ک ستانیسالڤسکی وەکو یکک 

ن مامۆستا و تیۆریستکانی ھونری نواندن، ل ل گرینگتری
ی ڕووداوەکاندایکی باناوەند.  

 خۆشویستی و عشقکی ڕاستقین، ژیان و شانۆ، شانۆ 
دەربارەی شانۆ دەبت بنمایکی گرینگی نووسین و لوشوە بۆ 
تکنیک و ھونرکی تازەی نواندن، شوازە پداگۆگییکی 

ۆڕشکی ھونری ل بواری شانۆدا، ستانیسالڤسکی، وەک ش
ئمان ھمووی پکوە دەبن ھونی ئم گشتی بروک و 

میشیل پیکولی و ناتاشا پاری پکوە ل کارکی . ئکترەکانی
چی گڕان و دۆزینوەی نھنییکاندا، ئو نھنییانی ل نو 
نامکانی چخف و ئۆلگا کنیپردا بارودۆخ دەروونییکانی 

ست کردووە، توژ ل دوای توژ، ھست و سۆزی تیا کک درو
بروکیش ل . ی زیندوو''مرۆڤ''بووە و بوونت دوو کارەکتر 

ھموو مامکردنکیدا لگڵ ئم دوو ئکترەدا، ھوی داوە 
کۆدە کۆمیتی، شانۆیی و حات چ و ھچووەکان، ھندەی 

ە و تھکشی فۆرم تر ل مودا دوورەکاندا چ بکاتو
  .ساکارەکی بکات
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 میشل پیکولی ل کۆنفرانسکی ڕۆژناموانیدا ل کۆپنھاگن 
من ھوڵ نادەم ڕۆی ئنتوان چخف ببینم، بکو : (گوتی

 ،ش شتیکی ئاسان نییمگومان ئف بم، بخت وەک چودەم
ر زۆر گرانکی ھکو شتب (. کی برکتل پیکولی ئمیش

 سا، بم چخف ک کۆچی ٧٨قی فڕەنسیی، تمنی سلی
ئم ئکترە ب تمن .  ساڵ بووە٤٤دوایی کرد، تمنی تنھا 

چخفکمان ل ونیکی بادا پشکش دەکات، مودا 
 ٧٨زەمنییکان چ دەکاتوە، زەمن دەگتوە و پیکولییکی 

کات، ھروەک  سایدا پشکش دە٤٤سایی ل چخفکی 
چخفیش ھدی ھدی و لگڵ برەو پشوە چوونی 

  .پیر دەبت) زەمنی نمایش(نمایشکدا 
 بینران ھست دەکن میشل پیکولی ھمان ئکتری 
سرەتای نمایشک، ب براورد لگڵ کۆتایی نمایشکدا 

ندە پیر دەبرمم ھوندا، ئکمایشکانی ندوا سات ل ،ت، نیی
 کی دەخات، لخۆشی پت و نسیمای دەموچاوی دەگۆڕدر
برچاومان مرۆڤک دەمرت، ھست دەکین دک ل لدان 

ھنانی  دەکوت، نبرەی دەنگکی قووڵ و چۆنیتیی بکار
ھناسدان و ھاتن دەرەوەی وشکان، پرۆسیکی گرینگی دوا 

وان دوا جستی میشل پیکولی ل ن. ساتکانی نواندنکن
دەکانی دەقک و دوا دیمنکانی نمایشکدا، بدەنگی، 
جونوەی دەست و گوزارشتی دەموچاودا ڕۆحی مرۆڤک پیشان 

  .دەدات، ک ل جست جیادەبتوە
 میشل پیکولی و ناتاشا پاری ھاوسنگی کارەکترەکان و 

وەیو شڕاگرتووە، ب ر شانۆکسکانیان و بوونیان لش ڕۆ
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پیوەندییکانی نوانیان دەبت کاردانوەیکی سروشتی و 
  .جونوەیکی ناوەکیی کارەکترەکان

  
  

ر شانۆ و لسمکی شانۆ لدا چکمایشناو ن  
دەقک و خودی نمایشک دووپاتکردنوەیکی گرینگی 

ناکۆکیی نوان چخف و ستانیسالڤسکی : مسل شانۆییکانن
وەکاندای و بروک الینگیری چخف دەکات، ل ناوەندی ڕوودا

 نندە و دیمخ ل پ کان، ساتتییمرۆڤای تی حاسترجب
. کۆمیدی و گاتوگپکان ل ڕیتمکی خرادا برجست دەبن

یکک ل کش سرەکییکانی چخف و ستانیسالڤسکی ئوە 
سکی بووە، ک چخف کۆمیدیای دەنووسی، بم ستانیسالڤ

سروشتی سینۆگرافیا و . وەک تراجیدیا پشکشی دەکرد
خوقاندنی وەھمکی شانۆییش، ل نمایشکانی ستانیسالڤسکیدا 

  .لگڵ دید و بۆچوون شانۆییکانی چخفدا ندەگونجان
 گڕانوەی بروکیش بۆ گوھرە سرەکییکانی ھونری 

رکتورکی نواندن و قووبوونوە ب ناخی کارەکترەکان و ست
کمایشمای نبن وە دەکاتفخچ وە لشانۆیی و نزیکبوون .

دوو ئکترەک ب شوەیکی پ ل ژیان و خۆشویستی ڕوو 
دەکن یک، ڕووبڕووی بینران دەبنوە و ژیان دەکن ب بری 

چخف . کۆمک نام و بیرەوەرییکانیش زیندوو دەکنوە
 ب الیوە خۆش ک جار جار ئافرەتک، سرقای کارکردن، بم

بت ئاسمانی خونکانییوە، دواتریش '' ژنکی''لم حاتدا 
  .ھر ب چشنی مانگ لگڵ برەبیاندا بزر بت
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 بروک لم نمایشدا جار جار دەنگی تپڕبوونی 
شمندەفرک بکاردەھنت، چخف جانتاکی بسر 

ی بردەوامدای، لگڵ ھر شانوەی و ل سفرک
سفرکیشدا؛ دیدارک، برکوتنکی فیزیکی و تپڕبوونی 

ل دوا چرککانی . زەمن کاریگرییکانی خۆیان بج دەھن
 جنھا بت ر بت و ئۆلگا کنیپف دەمرخچ دا، ککمایشن
دەھت، میشل پیکولی ھدەستت سر پ، ب بدەنگی 

 پانتایی بۆشک و ل ئاوگۆڕکی ڕووناکی و دتوە ناو
بکارھنانی ڕەنگکان، ل چاوتروکانکدا، دەست دەخن دەستی 

پشت دەکن بینران و ب '' دەستت لناو دەستمدا''یکترەوە و 
  .ھواشی دەچن دەرەوە

 ل تاریکی و بدەنگیی ڕەھادا، سرلنوێ گومان ل دەنگی 
تدەب رەکندەفمفی شخی چمجارەیان الشم ئوە، ب

  !ھگرتووە
  

  مرگی سیزوی بانزی
بروک لم چند سای دواییدا زیاتر و زیاتر ل کیشوەرە 

ل کۆتایی نوەدەکانی . ڕەشکی گردوون نزیک دەبتوە
دەروازەیکی نوێ ب '' کۆستیم''سدەی ڕابردوودا ب شانۆنامی 

ری و ئابووریی گالنی ئفریقادا ڕووی ژیانی کۆمیتی، ڕامیا
یش برەو ب گشت ''ترنۆر بۆکر''دواتر ب شانۆنامی . دەکاتوە

مرگی سیزوی (دوابرھم و نمایشی . ئفریقاییکی دەدات
باشووری   ش گڕانوەیکی ڕاستوخۆی بۆ حفتاکانی)بانزی

تو وی ئکرستییزپڕەگ ریقا و سیستمف٢٦<.ئ<  
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  رگی سیزوی بانزیم

  
ب شاکارکی کالسیکیی ھزار و نۆ ) مرگی سیزوی بانزی(

شانۆنامک ب شوازکی . سدەکانی ئفریقای باشوور دادەنرت
ڕاگوزاری و ب یارمتیی ئکترە ڕەشپستکان، وەک گمیکی 
شانۆیی نو کۆن و سرشقام و شون گشتییکان و ل سای 

. چ ڕەشپست نشینکاندا ھاتووەت برھمدا، ل ناو١٩٧٣
) سیزوی بانزی(بسرھاتی شانۆنامک باسی مرۆڤک ب ناوی 

دەکات، ک لژر دەستی ڕژمی ڕەگزپرستی ئفریقای 
  .باشووردا، دەچوسنرتوە
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 ئم مرۆڤ ھژارە بکارە و ب شوەیکی بردەوام ب دوای 
اوچی سپیپستکان، تا لوێ دەیوت بچت ن. کاردا دەگڕت

. کار بکات و خواردنی ڕۆژان بۆ خۆی و خزانکی دابین بکات
بم ل ھیچ شونک کاری دەست ناکوت، تا ل ئنجامدا 
دەگات ئاستکی وا، ک چیتر ورەی نامن و بکاری و برستی 

بۆ ئوەی کاری دەست بکوت، پویستی ب . زۆری بۆ دنن
تازە و پاسپۆرتکی تر ھی، بۆ ئوەی پاسپۆرتکی شوناسکی 

ک مردیش سرلنوێ ! تریش ب دەست بھنت، پویست بمرت
و لژر ناوکی تر و برگکی تردا، پساپۆرت و شوناسکی تر 
وەردەگرت و بو شوەی دەتوانت لناو وتکی خۆیدا، مرزی 

بکات ناوچی ناوچکانی خۆیان ببزنت و بۆ کار ڕوو 
  .سپیپستکان

ھمان ستایل و ) مرگی سیزوی بانزی(دەقی شانۆنامی 
 ریقا و لفباشووری ئ ل ت، کخۆ دەگروازی شانۆیی لش
شارەکانی ڕەشپستکاندا، ل کۆن و سرشقامکاندا پشکش 

لم نمایش و شانۆناماندا گیروگرفت گران و ژیان . کراوە
ستکانی ب شوازکی ساکار و ڕاستوخۆ و سختکی ڕەشپ

  .خندەئامز و ھندک جار کۆمیدیایکی ڕەشی خستووەت ڕوو
ەوە نووسراوە و )ئتۆڵ فیوگارد( دەقی شانۆنامک ل الین 

ئم نووسرە یکک ل نووسرە گورەکانی ئفریقای باشوور و 
ان و ئاست زیاتر تکستکانی ل چوارچوەی ژیان جۆراوجۆرەک

. کۆمیتی و ڕامیارییکی ئم کیشوەرە ڕەشدا دەسووڕنوە
مرگی سیزوی بانزی، کۆمیدی و تراجیدی تکو دەکات و 
پردە ل ڕووی سیستم توندوتیژە ببزەیی ڕەگزپرستکی 

  .ئفریقای باشوور ھدەمات
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سیزوی بانزی ھمیش بکارە، دەخرت بندیخانوە؛ 
مرگ تاق ڕگی تا . برئوەی ڕەشپست و پاسپۆرتی نییل

سرلنوێ بژتوە و شوناس و پاسپۆرتکی تازە و 
سیزوی بانزی ل شانۆنامکدا . کسایتییکی تر لخۆ بگرت

لم وتدا پیاوکی '': پرسیار ل ھاوڕکی دەکات و دەت
'' ان نبت؟ڕەشپست دەبت چی بکات؛ تا تووشی کش و سزاد

ئوە ! ھیچ شتک'': ھاوڕکشی بم شوەی وەمی دەداتوە
ر زۆر گرانکی ھڕەنگی ! شت ل متی ژیانی ئینم

ستماندایپ!''  
ھرچندە ئم شانۆنامی ل حفتاکاندا نووسراوە و باسی 
 ب ک کمریقای باشوور دەکات، ڕژفرستیی ئزپمی ڕەگڕژ

واوی بوونی نکان تستدەست ڕيشپ ت بستا دەسماوە و ئ
خۆیانوەی، بم ڕایکانی ئم دەق، ڕووداوەکانی و 

یورەی ھکی گرییستادا کاریگئ مایشکردنی لن ! زۆر ب
ئاسانی دەکرت ببسترتوە ب تنگژە ھنووکییکانی ئمۆی 

ووپا، کشی جیھانوە، بۆ نموون بارودۆخی پناھندەکانی ئور
. سنوور، گرفتی پاسپۆرت و پنا بردن بر ناو و شوناسی تر

ھروەھا کش سیاسییکانی تری جیھان، لوان تورکیا و 
  .فلستین
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  مرگی سیزوی بانزی
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مرگی سیزوی بانزی ل فلستین و ناوچ داگیرکراوەکانی تر 
ل . ٢٧و کمپی پنابراندا پشوازییکی گورەی ل دەکرت

''ی '' ڕامستوک ھندھ ل کرەکان زمانی شانۆنامکتئ
جیاوازدا دەگۆڕن و ل بری زمانی فڕەنسی، زمانی عیبری 
 وە بستندەب کمایشش نوەیم شنن، بکاردەھب

  .ساتوەختکانی ژیانی ڕۆژانی فلستینییکانوە
ت ئانوسا: ( بروک سبارەت ب نمایشک دەت

ڕاستقینکانی شانۆ تنھا ل ئستادا بوونی ھی، نک دون و 
سبی، ھمیش ئوە مرۆڤ، ک ل ئستادا تماشای ڕووداوک 

ئو پیوەندیی ڕاستوخۆیش ک لگڵ بینراندا . دەکات
. دروست دەبت، شانۆ ل فۆرمی ھونرەکانی تر جیادەکاتوە

وریش لم بارەیوە ی ئفریقای باشوTownshipشانۆی 
ھایب کی گرینگ و بیی . نموونناو ژیانی ڕۆژانل م شانۆیئ

خکدا لدایک بووە، ل کۆن و سرشقامکان، ل شارە 
دەستکرد و ناوچ ھژارەکانی ڕژمی ڕەگزپرستی ئفریقای 

ئم شانۆی سیمایکی زۆر تایبت . باشووردا سری ھداوە
ت، ئخۆ دەگرۆیش لموە، ئمان شھ ب وەی ڕاستی و واقیع

ئم شانۆی ئم ئانوساتی و ئاست . کارمان ت دەکات
ئم شانۆی زۆر ب . ڕەھاکانی ھستی مرۆڤایتی لخۆ دەگرت

ئاشکرا ئوەمان پیشان دەدات، ک چی ڕووی داوە، چی چیی و 
ردەمماندایب چیش ل(.  

دا ڕووبڕووبوونوە و )نزیمرگی سیزوی با( ل شانۆنامی 
بیک گیشتنی ئکتر و بینران ل ئستا و لم کاتدا، 

یردەوامی ھی بنکی دووالیئامادەبوون . رەکان بکارەکت
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شوەیکی سیر لسر تختی شانۆ دەژین، ستایلی 
ل ھمان کاتدا . نواندنکیان گمیکی پ ل ژیان لخۆ دەگرت

کردن؛ تماشاکردنی خۆیان وەک ئکتر و شوازی تماشا
پیوەندیی کارەکترەکان پکوە، تماشاکردن و پیوەندیی 

  .ئوان ب بینرانوە ب وردی کاری لسر کراوە
 گرینگیی نمایشک لوەدای، ک بینران ب درژایی 
شانۆنامک، ل دەروازەی ڕووداوەکانوە ھست ب بوونی خۆیان 

بروک ل دیدی ڕیژی خۆیوە ھۆی .  خۆیان دەکنو بشداریی
شانۆک و سر تختی شانۆکی ل یکوە نزیک کردووەتوە، 
ئکترەکانیش ب تواوی و ب درژایی نمایشک مام لگڵ 
بینراندا دەکن و بینران دەبینن، ب ھمان شوە ئمی 

جونوەی بینرانیش ب بردەوامی چاودریی ھسوکوت و 
ئکترەکان دەکین و ھموو جیھان ناوەکی و دەرەکییکانی 

بم شوەی لگڵ ئازار و پژارەکانیان، لگڵ . ئوان دەبینین
گرفت و ھیواکانیان ھاوبش دەبین، ئم و ئوان، ئکتر و 
بینر لم ساتوەختدا، ل ئستا و لم چاوتروکاندندا پکوە 

  .دەژین
ب شووەیکی ڕووکش و ساکار ) یزوی بانزیمرگی س (

چیرۆککی قووڵ و برفراوانی ژیانی ڕۆژانی خکی ئفریقای 
باشوور دەگتوە، ئکسسوار و کلوپلی بکارھنراویش 
بریتیی ل چند پارچ کارتۆن، عالگی جل ھواسین، 

  >٢٨<.تنکی خۆڵ، کورسییک و دوو ئکتر
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 رەکان لکتکی  ئیپرۆس ل وە وان کدا وەک ئکمایشن
 کان لموو شتر ھوەی ھروەک ئشانۆی ڕاگوزاریدا بن، ھ

  .ساتوەختکی ئستادا، لم ئانوساتدا ڕوو بدەن و بخوقن
 بروک ب ھیچ شوەیک پشت ناکات ڕاستییکانی ژیان و 
 مایشپرۆژە و ن ت لنانواقیعی مرۆڤ، ت

نیشیدا مرۆڤ ھمیش ل خان گرینگکانی ژیاندا ئزموونگریکا
سووڕاوەتوە و ھر ل ژیانیشوە ھنگاوەکانی برجستکردن و 

ھر بۆی ھمیش . دیدی ڕیژی خۆی دەستبر کردووە
نمایشکانی بروک ئتمۆسفرکی تایبتمند لخۆ دەگرن، 

یکی زۆر جیاوازی خۆی ھیگڕ ک ککی: شانۆیوەیش ب 
 ل ک کوە، شانۆیتوە نزیک دەبران و واقیعبین ند لتمتایب
 وەیم شکی تر برکتالی ھیچ ڕیژیسۆر و ھیچ گروپ و ئ

ل نمایشکانی بروکدا، ھموو بینرک لگڵ . نابینرت
ئکترەکانی نمایشکدا پکوە ل ھمان کات و ھمان شوندا 

  .فسوونی شانۆی بروکو ل ھمان ژووردان، ئمی ئ
زۆر ب ئاسانی ڕاپچی ) مرگی سیزوی بانزی( نمایشی 

 ک لی نرەکان وکتی خۆیمان دەکات، ئکتتایب جیھان
ککانی شانۆنامکژی چاوەڕوانی : دوای یڕیزی در ،کارگ

پاسکان، ھاتن ژوورەوەی خزانکی گورە و تنانت دوکانی 
و کرەستکانییوە، ب ھموو ونگرتنیشمان ب ھمو

وردەکارییکانییوە بۆ دەخوقنت و وەھم دەبت واقیعکی 
  .بھز و ھست پ کراو

بکارھنانی گۆرانی و سما و ( ستایلکانی شانۆی میللی 
لو (و شانۆی ڕاگوزاری ) پیوەندییکی ڕاستوخۆ ب بینرانوە
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ۆڤکاندا، لسر ڕووەوەی ک بشکی نمایشک ل کاتی پر
ک نووسر (و شانۆی تۆماری ) مشقی ڕاگوزاری ڕۆنراوە

ڕاستوخۆ دەقکی ل ژیانی ڕۆژان و سیستمی مامی 
تکو دەکات و فۆرمی ) ڕەسپستکانی ئفریقاوە وەرگرتووە

ھر یک لو شانۆیانش ب شوەیک ل شوەکان ل دیدی 
  .  کترەکاندا ڕەنگ دەداتوەڕیژی، فۆرمی نواندن و توانای ئ

  
  

  ورەگایکی گداد
برایانی (بروک ل شانۆی پادشایتی ل ستۆکھۆم، ڕۆمانی 

ی دۆیستۆڤسکی وەک شانۆگری نمایش دەکات، )کارامازۆف
 ورەی بکی گڵ ڕیژیسۆرگورەی ڕووس لکی گرنووس

ھرچند ئم نمایش لگڵ . ڕەچک ڕووس ل ئاخافتندان
زۆر جیاوازە، بم ل ھمان ) مرگی سیزوی بانزی(ایشی نم

کاتدا ب شوەیک ل شوەکان پیوەستن ب یکوە، ب تایبتی 
  .لبرئوەی ک زۆر دژ ب یکن

 کی ڕاگوزاری و لوازش رگی سیزوی بانزی و بم 
بارودۆخکی گران و دوژمنکارانی ڕەگزپرستیدا نووسراوە، 

ریشیان ک دەکرت ناونیشانکی بم شوەی نمایشکی ت
، ل شاکارکی گورەی )دادگایکی گورە(بکین کوردی 

  .ئدەبییوە ئامادەکراوە
کارەکتری ) برایانی کارامازۆف( ل ڕۆمانکی دۆیستۆڤسکیدا 

) عیسا(ئیڤان بۆ ئلیوشای برای دەگتوە؛ ک ڕۆژک ل ڕۆژان 
و ل الین دادگای بای کسای دەگڕتوە بۆ سر زەوی 
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لو . کاسۆلیکوە ل ئیسپانیا دەگیرت و دادگایی دەکرت
 ویستپ وە، کنرەوەکان عیسا ئاگادار دەکچپدا لدادگای
 ق بی عیسا دەرحورەیگ و ھسای کاتۆلیک، دوای ئک

  .مرۆڤایتی کردوویتی، ڕاست بکرتوە
  

  
  دادگایکی گورە

  
 ھی ئوەی ک خواوەند ل ڕگی عیساوە  ئو

 ش وای لممرۆڤ و ئ خشیوە بکی ڕەھای بستییربس
مرۆڤ کردووە ک ل ھندک بارودۆخی تایبتیدا ڕگیک 
ھبژرت، یان کارک بکات، ک ل دژی خودا خۆیتی و دژی 

ڕووداوی نمایشکی بروک ل . کسای کاتۆلیکیش بکوتوە
زار و وکانی ھسا شاری ئیشبیلیا، ل تی ئیسپانیا و ل

  .پنجسدەکاندا ڕوو دەدات
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 عیسا دەگڕتوە سر زەوی، ھر لم کاتدا و ب ڕکوت 
یکک ل قش گورەکانی کسا ب گۆڕەپانکی شاردا 
تدەپڕت، ئو قشیش پیاوکی بابرزی پیری تمن نوەد 

ی باریک و درژە، چاوە ب قووچووەکانی سایی، دەموچاو
خکی تا زەوی، وەک ڕزکی . بریسکیکی کزیان لوە دت

 ل وە، کندەنووشت نسپییپیرە ڕد شو قپایان بۆ ئب
ھمان کاتدا سرۆکی لپچانوەی کسای کاتۆلیکیش، تا خر 

رد و ئویش ب خامۆشی و. و برەکتیان ب سردا دابش بکات
نزاکانی بودەکاتوە، ب ب ئوەی ڕاوەستت و وەمی کس 

  .بداتوە، یان تماشای کس بکات
 وە و بتر عیسا دەناسکسی ،نسپییپیرە ڕد شم قئ 

ل . پاسوانکانی دەت، ک دەستبج ھر لودا بیگرن
بارودۆخکی زۆر بدەنگی ترسناکدا عیسا دەگرن و ڕاپچی 

  .خانیکی نادیاری دەکنبندی
 چۆن عیسا دەگڕتوە، دەیوت چ پیامکی تازە 
بوبکاتوە و ک ببینت؟ چ گۆڕانکارییک ل یاساکانی کسادا 
 کۆم مانت؟ ئسا چی و چۆن دەبی کبکات و ڕۆ
پرسیاری گرینگی ئایینین لم ڕۆژەدا و ل شانۆنامکی بروکیشدا 

ئایین و دەست، ئایین و توانینی سیاسی، : ڕەنگیان داوەتوە
 م عیسا لیزە و تیرۆریزم، بۆبائایینی سیاسی، ئایین و گ
سرزەوی پشوازییکی ئوتۆی ل ناکرت و ھر زوو 

  .دەناسرتوە و ڕاپچی بندیخان تاریککان دەکرت
 عیسا ڕووبڕووی لپچانوەیکی قووڵ و پ ل ئازاری 

عیسا لم شانۆنامیدا، لم دادگا . تۆلیک دەبتوەکسای کا
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کاتۆلیکییدا بدەنگ و ب درژایی نمایشک، کز و کلال و 
تنھا لپچرەوە پیرەک وەک . پشت ل بینران دانیشتووە

دەستی سیاسی و ئایینی کسا قس دەکات، بم ل کۆتاییدا 
توندوتیژە، ب زەییبم دادوەوە بعیسا خۆش ئ ک لماچ 

 سا کۆنتاریکایی دیوارەکانی ک وە لت و دوای ئدەب
  . گورەکانی ئیسپانیادا بزر دەبن

 کی بچووک لنھا کورسییکی بۆش، تکۆیسینۆگرافیا و س 
دەرەوەی سکۆک و کورسییکی بچووکی تریش ل قوویی 

نجی قژ درکی گدانراوە، کوڕ ر شانۆکپی سچ دەست ژ ب
جلوبرگکی ڕەشوە و نزیک ل بینران و لسر ال، ک زیاتر 
پشت و قژە درژەکی دەبینرت، ب درژایی نمایشک و ب ب 

ل ھمان کاتدا پیاوکی پیری سر و ڕدن . دەنگی دانیشتووە
سپی و ل پاتۆیکی ڕەشی درژدا دەردەکوت و ب درژایی 

  .ات و ل عیسا دەپچتوەشانۆییکش ھر ئو قس دەک
ک ڕۆی ئم کارەکترە دەبینت، ل یک ) بروس مایرس (

کاتدا حیکایتخوان و ڕووداوەکان دەگتوە، لکۆرەوەش و 
ئم . عیسا ڕووبڕووی دادگاییکی ھمالینی سخت دەکاتوە

ئکترە ب توانای زۆر لزانان درز دەخات نوان ئکتر و 
بردەوام . یوە، نوان حیکایتخوان و لپچرەوەوەڕۆک

ڕووبڕووی عیسا دەبتوە، لی دەپچتوە و ب ھموو 
شوەیک گمارۆی دەدات، بم ب ھیچ شوەیک چاوەڕوانی 
ھیچ وەمک نیی، نک ھر ئوە، بکو ب ھیچ شوەیک 

ەوام قس بواری عیسا نادات دەم ھبھنتوە و ھر خۆی برد
بدەنگیی تاوانبار، ئگر تاوانبارک لمیانا ھبت، لم . دەکات
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ھوستدا ئاماژەیکی دووفاقیی ھزی دەست، ھزی ئایین و 
کسای، یاسا نگۆڕەکانیش ل پرۆسیکی گرانی ئایینی، 

ڕەتیی تاوان و سزایکی بنفی و سایکۆلۆژیدا، دەرەنجاملسف.  
ان ل پانتاییکی بۆش و بنما ھمالین  بروک ئم ئاماژ

سراپاگیرەکانی ھونری نواندندا برجست دەکات و ئکتری 
نمایشکش ڕووبڕووی تاقیکردنوەیکی چی دەروونی و 

  .ھونری دەکاتوە
  
  
  

  پراوز و سرچاوەکان
  

١ .Brook,Peter, The Shifting Point, 40 years of theatrical 

exploration 1946 – 1987, first published in the United Kingdom in 

1987 by Methune Drama. S. 7                 

  ٤٠ھمان سرچاوە، ل. ٢ 

٣ .Skawonius, Betty, Det enkla ska borja i overflod, Dagens 

Nyheter, 11 september, 2000.

٤ .Brook, Peter, Den tomma spelplatsen, oversattning: Anita Dahl 

och Leif Zern, Grafisk formgivning: Leif Zetterlingproduction, 

Stockholm, 1969, S. 99  

  )٣(ھمان سرچاوەی ژمارە . ٥

  ١٤٣الپڕە ) ٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .٦



    

٣٤٩

ئمریکیی، –ئۆلیڤر ساکس پزیشککی گلک بناوبانگی ئینگلیزی.٧

ئو پیاوەی ( مشک و دەمارە و ل کتبکیدا پسپۆڕی نخۆشییکانی

چند بارودۆخکی نخۆشکانی، ب ) ژنکی خۆی ل دەبت شبقیک

زمانکی بای پ ل خندە، سرنجاکش، ل ڕووی پزیشکییوە ڕاست و 

  .ب دیقت دەگتوە

ئۆلیڤر ساکس لم کتبیدا تیشکی سرنج دەخات سر کۆمک 

ئو پیاوەی (مشک و ئیفلیجبوون، ناونیشانی کتبکش نخۆشیی 

ھی نخۆشییکان و کتبکشمان ) ژنکی خۆی ل دەبت شبقیک

ن، بۆ نموونوە، : بۆ ئاشکرا دەککی گرانی بیرچوونتند حاچ

کمئندامی ل ڕووی سایکۆلۆژییوە، ئیفلیج بوون، ل دەستدانی ناسینی 

ماتیکی لسر ئاست ساکار و سرەتاییکانی، ل ژمارە و توانای مات

ئم کتب . دەستدانی ھستکردن ب جست و ئندامکانی لش

وەرگدراوەت سر زۆربی زمان جیھانییکان، من خۆم ب زمانی سویدی 

  .خوندوومتوە

٨ .Bener, Theresa, Peter Brook later felen oppna manniskan, 

Sveneska Dagbladet, Sondag, 31 mars 2002.

فاروق : ئۆدیا، یۆشی، ئکتری نبینراو، وەرگانی ل ئینگلیزییوە. ٩

–١١٤، ل٢٠١١) شانۆ(ھۆمر، ل بوکراوەکانی زنجیرەی کتبی گۆڤاری 

١١٥  

  ١١٥ل) ٩(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٠

  ٩٦–٩٥ل) ٩(ھمان سرچاوەی ژمارە .١١

  ٩٥–٩٤ل) ٩(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٢

  ) ٣(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٣
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 بLe Costume دت، '' چاکت و پانتۆڵ''کۆستیم ب مانای .١٤

م وەک زاراوەیک ''کۆستیم''من وشی .  ب سودیKostymenفڕەنسی و 

ھرچندە ل . زیاتر ب شیاو زانی ل وشی چاکت و پانتۆڵ، یان جلوبرگ

وونکردنوە، وشی چاکت و پانتۆڵ و سیاقی نووسینکشدا، بۆ زیاتر ڕ

  .جلوبرگیشم بکارھناوە

دا ژیاوە، ''سۆپیتۆن''ل پنجاکانی ڕۆژگاری شاری '' کان تمبا''.١٥

برلوەی ڕژمی ڕەگزپرستیی باشووری ئفریقا ب شوەیکی زۆر 

دڕندان ئو کۆمگ فرە کولتووریانی ناوچکانی دەوروبری 

  . پایتخت تکوپک بداتی''یۆھانسبرگ''

 کراودا لکی چاوەڕواننستوھ وە و لمبارییغ رە بم نووسئ 

کان تمبا سر . سۆپیتۆن دەبت شاھیدی ڕووداوەکانی باشووری ئفریقا

 وە لرۆشپ زۆر ب کان بووە، کستنووسی  ڕەشپک ڕۆژنامکۆم ب

نکانیاندا ھویان داوە باس ل دا کاریان کردووە، ل نووسیDrumگۆڤاری 

ئم . گژاوی ژیان ناھموار و توندوتیژەکی شاری سۆپیتۆنی بکن

 ت و لبھ جریقا بفت باشووری ئکۆتاییدا ناچار دەب رە لنووس

تاراوگ، ل وتی سویسرا وەک پنابرک بگیرستوە، لوێ زۆر ب ھمنی 

وژان سردەکات خواردنوەی می و ماددە و ب شوەیکی بردەوام و خۆک

دا ب تنیا و ب ھژاری کۆچی ١٩٦٧ھۆشبرەکان، تا سرەنجام ل سای 

  .دوایی دەکات

 The Marketیکک ل دامزرنرانی شانۆی'' بارنی سیمۆن''.١٦

Theatre شاری رگ'' لریقا، بارنی ''یۆھانسبفختی باشووری ئی پایت

 Athol Fugard لگڵ ١٩٦١ووس و نووسر بووە، سای سیمۆن، ڕۆژنامن

 دەکوت کار، لو شانۆیدا Dorkey House Rehearsal Roomبۆ شانۆی 

البورکی شانۆیی بۆ ماوەی ھشت ساڵ دەبات بڕوە، ھر لو ماوەیدا 
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ەوە تا ١٩٦٨ل سای . چندین پرۆژەی گرینگ بۆ شانۆ پشکش دەکات

شانۆنام ل نیویۆرک و بۆستۆن ل وت  کۆمک ١٩٧٠سای 

یکگرتووەکانی ئمریکا پشکش دەکات، ھروەھا چند وتارکی گرینگ 

ل کاتی ڕاپڕینکانی .  بودەکاتوە New American Reviewل ڕۆژنامی 

 چند شانۆنامی گرینگ نمایش Market Theatreسۆپیتۆندا، بۆ شانۆی 

وانک، ئۆدیپۆس، کوشتنی : دەکات، لختیارەکان، ڤۆیسمارا، ڕۆژە ب

شش کارەکتر ب دوای نووسرکدا ون، دایک ئازا و منداکانی، میدیا، 

 ٣٠بارنی سیمۆن ل ... ئنتیگۆنا و گشتک برەو کۆتایی شو  ھتد

  .دا کۆچی دوایی کردووە١٩٩٥مانگی حوزەیرانی 

ڕژمی ڕەگزپرستیی ل نو ھموو یادگارە تاکانی سردەمی .١٧

خوارووی ئفریقادا، ماوەیک بدی دەکرت، ئگرچی ماوەیکی زۆر چ و 

کورت، بم ماوەیک پ ل ھیوا و خۆشویستی، ھر ئوەندەی ناوی 

دەھنرت، یکسر تیشکی مۆمک ل چاوەکانی خکی ئم '' سۆپیتۆن''

ەوەرییکاندا دەوروژت و شارەدا دەبریسکتوە، ھوروژمکی ون ل بیر

ونکانی زەمنک ک بووەت زەمنکی . سرلنوێ ل دایک دەبنوە

ئاتوونیی ڕۆژگارکی ڕەش، کشوھوایک ب تواوی سۆپیتۆنی ل ھموو 

  .شار و شارۆچککانی تری ئو سردەم جیادەکاتوە

ریقا، خفموو شارەکانی تری خوارووی ئو شارەدا، وەک ھل  کی ل

بارودۆخکی سختدا ژیاون، ھژاری و دابان ل ھموو شتک و ل ھموو 

 ک لوەیش م بندەی تر باری ژیانی گران کردبوون، بدونیا، ھ

شوەکان، ب تایبتیش لو ناوچیدا ھموو ئو بارودۆخ گران و نالبارە 

کی ئو شارە کاریگرییکی ئوتۆیان نبووە و نیانتوانیوە چۆک ب خ

  .دابدات
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 لو شارەدا ب پچوانی ھموو شار و شارۆچککانی ترەوە، تواناکان 

 دەروونیاندای وەی لئ ختیار بوون، توانیویانکی بوە و ختشاونگ

دانیشتوانی ئو شارە لگڵ ھموو نالباریی ژیان و . دەریببن

 ئاھنگیان گاوە، گۆرانییان دەردەسرییکاندا، مۆسیقای جازیان ژەندووە و

گوتووە و شیعریان نووسیوە، بم ڕژم ڕەگزپرستکان بواری ئو 

 و بارودۆخیان داوە ئوک ھوەیموو شھ داون، بی نھیوای تروسک

 خشر نسواوی لت تۆنیش بنن و شاری سۆپیک بشککوپت

ەر گڕەککان و خانووبرە ھزەکانی سیخوڕ و پۆلیس ب بلدۆز. بکوژننوە

ساکارەکانی ئو خکیان ڕووخاندووە، ھزارەھا ھژار و بدەرەتانیان 

ناچاری ڕەو کردووە، دەزگاکانی پۆلیسیش خککیان ڕاگوزاوەت نو ئو 

. شارۆچک زۆرەملیانی، ک توانیویان ب ئاسانی کۆنترۆیان بکن

ن ل پایتخت و شارە گورەکانوە، شارۆچک زۆرەملکان ھمیش دوور بوو

ئو ناوچانی ک شارۆچک زۆرەملکانی تیا بنیادنراوە، ھمیش لژر 

. گوشار و چاودریکردنی ڕاستوخۆی ھزەکانی پۆلیس و سربازدا بوون

 ک لکنجامدا یئ ت، تا لنانر کیان لھیچ ناو م شارۆچکانئ

 Sowetoرکی گورە و ب سۆوتۆ گرینگترین ئو شارۆچکان دەبت شا

زۆربی ڕووداوەکانی سۆوتۆ ل ناو چایخان نھنی و کۆن و . دەناسرت

ئیدی . لو شوناندا ڕەش و سپی کۆبوونتوە. داڕووخاوەکاندا ڕوویان داوە

ھر ل خکی ئاسایی، نووسر، مۆسیقاژەن، دزەکان، سیاستمدار، 

ان بینیوە، یکتریان دوواندووە و خونیان سۆزانی و ھتیوەکان لودا یکی

  .بینیوە

 ئو خک پکوە خۆیان دابووە دەست می خواردنوە و ھموو 

جۆرەکانی تلیاک، ھمیش مست و بیئاگا بوون و ب ئاگاییوە ڕگیکی 

یکک لو کسانی ک ب شوەیکی بھز . خۆکوژییان ھبژاردبوو
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نیی بڕوە بردووە، نووسرکی بھرەمندی وەک چاالکییکانی ئو چایخا

بووە، ئم نووسرە پادشای شوانی ناو ئو کۆبوونوە '' کان تمبا''

یکک ل شوانی چاالکییکاندا، ئو نووسرە چیرۆکی . نھنییان بووە

دا دەگتوە، ئوەش ''کۆستیم''ل ''  ماتیلدا''و '' پلیمۆن''

. ەت ب ژن و پیاوک و دەستک چاکت و پانتۆڵسرگوزشتیک سبار

ئو چیرۆک ب گات و پکنین دەست پ دەکات و ب تراجیدیا کۆتایی 

 ل مانموو ئکانی ژیان، ھبچووک ننتازیا، وت، کۆمیدیا، دراما، فد

کۆستیم نمایشک ک . دا جگیان دەبتوە''کۆستیم''سرگوزەشتی 

ۆسیقایک، خندە و پکنین و گومانکانی ب ئاگا شاری سۆوتۆ ب م

  .دەھنتوە و تکی ژیانی دەکاتوە

  ٣ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٨

  ٢٣٤ل) ١(ھمان سرچاوەی ژمارە .١٩

٢٠.Zern, Leif, En vacker, oppen kostym, Dagens Nyheter, 12

september, 2000 .     

  ١٠٣ل) ٤(ھمان سرچاوەی ژمارە .٢١ 

٢٢. ک م جار نییکی مل پیکولی(ئم ) ناتاشا پاری و میشل

 ئم دوو ھونرمندە ل ١٩٩٧فستیڤادا بشداری بکن، بۆ نموون سای 

ڕۆژکی (ناتاشا پاری ل شانۆنامی : دوو پرۆژەی جیاوازدا بشداربوون

 ی سامۆل بکت و ل ڕیژی پیتر بروک، میشل پیکولی ب)بختیار

دانیمارک .  و ل ڕیژی ڕۆبرت ویلسۆنLa Maladie de lamortنمایشی 

ھمیش وستگیکی گرینگی پرۆژە و برھمکانی بروک بووە، ل سای 

نووسینی ئنتوان چخف و ) باخی گالسک(دا ب نمایشی ١٩٨١

) مھابھاراتا(یشدا ١٩٨٧نواندنی میشل پیکولی و ناتاشا پاری، ل سای 
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ڕۆژکی (دا ١٩٩٧ل سای ( L` os  )دا نمایشی١٩٨٩ ل سای و

  .ی بکت، دانیمارکی بسر کردووەتوە)بختیار

چردەیک ل نامکانی چخف و ئۆلگا کنیپر ل کتبکی .٢٣

بوکراونتوە، ئم کتب تا ) خۆشت بوم و بنووس(سربخۆدا، ب ناوی 

تنانت ب کوردیش .  زمانکانی جیھانئستا وەرگدراوەت سر زۆربی

 ی لو نامانک لبژاردەیرد، ھگی ئازیزم کاک ڕەووف بو ھاوڕ یھ

  .فارسییوە کردووە ب کوردی

ئۆلگا کنیپر ل ھموو شانۆنامکانی چخفدا ڕۆی سرەکیی .٢٤

دا ڕۆی )باخی گالسک(دا ڕۆی ئرکادینا، ل )نوڕەس(ل : بینیوە

دا ڕۆی یلن و ل شانۆنامی )خا ڤانیا(بۆڤ ئندریا ڕۆپڤان، ل لیۆ

  .یشدا ڕۆی ماسیای بینیوە)س خوشک(

چخف ل حاتکی تووڕەییدا، ل یکک ل نامکانیدا سبارەت .٢٥

دیمنک ک پویست ل دوانزە چرک زیاتر : (ب ستانیسالڤسکی دەت

ل نوان ) ل چرک دەخاینتنخاینت، کچی ل الی ئو چ

ستانیسالڤسکی و چخفدا سبارەت ب چۆنیتیی خوندنوەی شانۆنامی 

)کالسالی ستانیسالڤسکی) باخی گ بووە، بواو ھکی توە - جیاوازییی

شانۆنامیکی تراجیدی بووە، بم ب پچوانوە ل الی چخف 

  .شانۆنامیکی کۆمیدی بووە

ک ب دوو شانۆنام، مرگی سیزوی بانزی و دادگایکی پیتر برو.٢٦

دا ل شاری ستۆکھۆم ٢٠٠٦گورە، ل ناوەڕاستی مانگی ئابی سای 

  .بشداریی فستیڤای کولتووریی کرد

شانۆنامی مرگی سیزوی بانزی ل زۆربی فستیڤا شانۆییکانی .٢٧

وانمایشکراوە، لجیھاندا ن :ونی شانۆی نستیڤاف وەیی لت

ئستنبوڵ، بیروت، ئسینا، ئیسرائیل، فلستین، فستیڤای ئڤیننونگ 
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ل فڕەنسا، برازیل، زگریب، بلگراد، دبلن، پراگ، مدرید، ڕۆما، ھروەھا 

جگ ل پایتختکانی ئم وتان، ل زۆربی شارە گرینگکاندا نمایش 

رگی سیزوی بانزی سرلنوێ ل کۆتایی مانگی نۆڤمبریشوە، م. کراوە

دەگڕتوە پاریس و شانۆی بورد دی نوڤ، تا ناوەڕاستی مانگی یکی 

  . نمایش دەکرت٢٠٠٧سای 

ھردوو ئکترەک ئفریقایین و لسر ئاستی ئورووپا و ئفریقا .٢٨

ل کۆنگۆ لدایک بووە، بم ل تمنی ) پتیشۆومبا کۆنگا: (کاردەکن

ییڤدە سالجیکا دەژیحب وە ل . ریکی کاری مۆسیقا و گۆرانییزیاتر خ

و ل ھشتاکانی سدەی ڕابردووشوە ناوکی دیاری بوارەکانی مۆسیقای 

. ەوە لگڵ پیتر بروک کاردەکات٢٠٠٤ل سای . ە)ھیپ ھۆپ(ڕۆک و 

ل مالی لدایک بووە، گروپی شانۆیی تایبت ب خۆی ل ) حبیب دمبال(

جگ ل نواندن و .  ھی و چندین ختی ھونریی بدەستھناوەئفریقا

یوکراوەی ھکی بو ڕۆمان نووسینیشدا چاالک ما و شانۆ، لکاری سین .

حبیب دمبال سیاستمدارە و ل ھبژاردنکانی سرۆکایتیی وتی 

 ەوە لگڵ پیتر بروک٢٠٠٢حبیب ل سای . مالیدا بشداریی کردووە

: من بشبحای خۆم ھموو کارەکانیم لگڵ بروکدا بینیوە. کاردەکات

  ).مرگی سیزوی بانزی( و ئمسایش ٢٠٠٤، ترنۆر بۆکر ٢٠٠٢ھاملت 
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  بشی ھشتم
  
  

  کۆتایی و برەنجام گشتییکان
  

  

  
  

  پیتر بروک
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 شانۆی ھاوچرخ و بروک یکک ل ڕیژیسۆرە کاراکانی
مۆدرنی دونیا، ک بردەوامیی ب ڕەوتی لۆژیکییانی شانۆی 

بروک . جیھانی، چ ل ڕووی پراکتیک و چ ل ڕووی تۆرییوە داوە
ردەوامر کاری شانۆ بسدا لست ساش ماوەی زیاتر ل ل .

نمایش شانۆییکانی، خوندنوە جیاواز و مۆدرنکردنی 
ککسپیر، توە شڕانت و ڕۆژئاوا، گوکردنی کولتووری ڕۆژھ

 کانی شانۆکارانی دونیا و سوود لبۆ دید و تیۆرە شانۆیی
وەرگرتنیان، کارکردن لسر چمککانی پرۆسی نواندن و 
پگیاندنی ئکتر، دراماتۆرگی نمایشکانی و ئاراستکانی 

  .ھونری ڕیژی بشکن لو ڕەوت چ و دوورودرژە
وک ل ڕوانگی ڕەوت شانۆییکوە، ھمیش ھوی داوە  بر

بۆچوون شانۆییکانی، دید و فلسفی شانۆیی خۆی و 
 بنووسین و کت تیی کارکردن، تیۆری و پراکتیک لچۆنی

  .گرینگکانیشدا ڕوون بکاتوە
 ئم کتبی بردەستتان ل دەروازەکانی لکۆینوەیکی 

نگاو ب ھنگاو ڕەوتی شانۆی بروک و ئکادیمیی شیکارییوە، ھ
تقال تیۆری و پراکتیکییکانی خستووەت ژر تیشکی سرنج و 
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ڕاڤکردنوە، ھروەھا ھوم داوە وەک میتودکی کارکردنیش، 
ھموو کتبک، بتایبتی ئو نمایشانی کارم لسر کردوون، 

ی و خودی کتبک" پانتایی بۆش"ل ڕوانگی چمککانی 
بگومان . بروکوە پکوە ببستموە و شیکردنوەیان بۆ بکم

نووسین و کارەکانی بروک سرچاوەیکی گرینگی تگیشتن و 
شیکردنوە و نووسینی ئم کتبن و ھمیش گڕاومتوە سر 

  . بروک؛ بۆ ئوەی بتوانم ونیکی ڕاستقینی بروک بخم ڕوو
 پرۆسی کارەکانی خۆی  بروک خۆی بم شوەی ئاماژە ب

کارەکانی ئم پشت دەبستن بو فاکتانی؛ ک دەتوان '': دەکات
 ردە لوە، پی مرۆڤ خۆیستی جھۆی دەنگ و جوو ب
 ن، بماتی ھکانی مرۆڤایستوترین ھقوو ک لندڕووی ھ
شوەیک کاریگرییکی گورە و ڕاستوخۆی ل ناوەوەی ھموو 

دەبت، ب ب جیاوازیی کولتوور، زمان و نژادی بینرکدا 
  ''.جودا

 ی ساتڕاڤ وەدایی ئوھ ندە لرمم ھونئ 
ھنووکییکان بکات، برجستی چاوتروکانک ل ئامادەیی و 

بروک مبستییتی مرزەکانی . دا بکات)کات(پشبک لگڵ 
 مرۆڤک ئستا و لم ساتوەختدا،. شون و کات تکبشکنت

قس دەکات و ھندک مرۆڤی تر دەبن گوگر و لھمان کاتیشدا 
لم ساتوەختدا ھموو ئو ڕووداوانی ل . تماشا دەکن

ژیانماندا ڕوویان داوە، کاریگرییان ب سرمانوە ھبووە و 
ئمان ھمووی . ئوانشی ک بیرمان چوونتوە دنوە یادمان

 بینران و ل پرۆس شانۆییکدا، ل ل الی ئکتر، ل الی



    

٣٦٠

ساتوەخت زیندووەکانی ڕووبڕووبوونوەی نمایش و 
  .ئکترەکاندا، لگڵ کردەی تماشاکردندا ڕوودەدات

 بروک ڕگیکی یکجار درژی بیوە، پرسیارە قووکانی 
شانۆی شیکردووەتوە و ب دوای خان گوھرییکانی شانۆدا 

ڕانکی ھمیشیی و بردەوام و ھموو شانۆ گ. گڕاوە
شوازکی تازەیش ب الی ئم ھونرمندەوە، ھر لگڵ لدایک 

ھموو فۆرمک . بوونیدا، توخمکانی مرگی خۆیشی ھگرتووە
پویست سرلنوێ بخوقنرتوە، ک سرلنوش 
خوقنرایوە، ل ھموو ڕووەکانییوە دەربینی جیاواز لخۆ 

تدەگر.  
 ھیچ شتک تا کۆتا نیی، ھموو شوازک دەگونجت، یان 
دەکرت سرلنوێ وەربگیرتوە، تازە بکرتوە و ڕۆی تر و 

شانۆ ھونرک دووپاتی بوونی . ناوەرۆکی جیاواز لخۆ بگرت
 ستا(خۆی لوا ھیچ )ئژی، ئستایشدا نئ ر لوە، گدا دەکات

ر خۆی و نسب کی نرییوە کاریگشییرەکر دەورووبسب 
  .نابت

 وانینت وە، لورەکانییگ مایشن بروک ل 
ئزموونکاریکانییوە، ل گشت دوورودرژە ھونرییکانییوە، 

ساد، ئم و وت یکگرتووەکانی ئمریکا، -ل شالیر، مارا
 ھاراتاوە، لھابرای کارمن و مندەکان، ئۆپکۆنفرانسی با

ش شو و ڕۆژە درژەکانییوە، دەگات ئو ئنجام و نمای
ئم نمایشان برەنجامکی قووڵ، . نمایش کورتانی ئمۆی

پداچوونوەیکی گشتگر، ھسنگاندنکی بابتییان و 
وەد ساکی نبۆ بروک کانی شانۆیگرینگ وەی شاندۆزین .
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 ئو ئزموون بروک چووەت تمنوە و لوانی ئستا، دوای
. دوورودرژە، ل ھموو ساتکی تر زیاتر بیر ل مرگ بکاتوە

چندە ل مرگیش نزیک بتوە، ھندە نمایشکان چتر، 
  .قووتر و کورت و ساکارتر دەبنوە

 گشتکانی بروک ل حفتاکانی سدەی ڕابردوودا بۆ ئران، 
 ھونریی قوویان بۆ ئفریقا و ئمریکا، کاریگرییکی فیکری و

ل ڕوانگی ئو . ل الی ئم ھونرمندە بجھشتووە
گشتانوە، کولتوور، زمان، ئایین، شارستانییتکی جیاواز، 
چمککانی ڕۆشنبیری و ل سروو ھموو ئمانشوە زمان 

  .توەرکی گرینگی لکۆینوە تیۆری و پراکتیکییکانی بووە
 فتاکاندا و لح مایشی  بروک لی (نکی چلوونی شخ

دا، ڕگکانی ئزموونگری و خوندنوە ڕادیکاییکانی )ھاوین
شکسپیر بۆ . شکسپیر برەو داستان گورەکانی دونیای دەبات

بروک دەبت ئامرازک، دیدکی ھونری و ھموو فۆرم و 
. ھموو شانۆکان ڕگیکن و دەچنوە سر شکسپیر. ڕبازەکان
ریش وستگیک ک ھمیش دەگڕتوە سری و لو شکسپی

  .وستگیوە بردەوامی ب گشتکانی دەدات
 مھابھاراتا بدوادا چوونکی قووڵ و سراپاگیری ئفسان و 
داستان درینکانی ھیندستان، ل ھمان کاتدا وەرچرخانکی 

ری شانۆیڕەتیی ھونرەتا: بنرە، سم ھونماکانی ئکانی بن
ئم ھونرە، ڕۆژئاوا و ڕۆژھت، کۆن و مۆدرن، ھمووی پکوە 

مھابھاراتا دەبت . ل ڕیتواکی شو و ڕۆژیدا کۆدەکاتوە
خای گۆڕانکارییکان و بروک برەو ڕچکیکی تر دەبات، 
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ڕچکیکی تری کارکردن و ب ئاراستیکی تر ڕاڤی جیھان و 
  .شانۆ دەکات

در بروک ب  مایشن ی لکرییھون ژایی ڕەوت
تقلیدییکانوە تا دەگات ڕەوت ئزموونگرییکی شستکانی 
و نمایش میتۆلۆژیی دوورودرژەکانی و فۆرم ساکارەکی ئم 
بیست سای دوایی، ھمیش چمککانی ژیان و مرۆڤ ل چقی 

 وەرگرتووە وزەی ل ژیان و بوونی مرۆڤوە. توانینکانیدا بوون
شانۆ ل الی : (و ل نووسین و تزەکانیشیدا ئاماژەی بۆ کردووە

من ب ھیچ شوەیک ل ژیان جیاناکرتوە، نک ھر ئوە، 
بکو شانۆ ب بشک ل ژیان دادەنرت، ل ڕگی شانۆوە 

لبرئوە ھیچ جۆرە ھزر و . فری ئوە دەبین چۆن بژین
 ئزموونی ژیان خۆیوە سرچاوەی بیروباوەڕک دامڕژە، گر ل

  .)وەرنگرتبت
  
  
  
  



    

٣٦٣

  
دوا وش  

ھر کسک ل بواری شانۆدا کار بکات، جا قوتابیی شانۆ، 
ئکتر، ڕیژیسۆر یان ڕەخنگر و لکۆرەوەی شانۆیی بت، 
ناتوانت بروک و ڕۆی بروک ل گشکردنی شانۆی جیھانیدا 

  .فرامۆش بکات
ب ھمان وزە و ھزی شستکان، یان  ھرچندە ئمۆ بروک 

حفتا و ھشتاکانوە کار ناکات، بم ئوەی ئو کردوویتی، 
ئوەی ئو بۆ شانۆی مۆدرن و ھاوچرخی جیھانی، بۆ 
دەستپکی تری شانۆ و بۆ ڕۆی شانۆ بنیادی ناوە، بناغیکی 

یر ڕەوتی شانۆوە ھسندازەی بئکی برییوە و کاریگپت.  
ئ  وانینماندا بۆ شانۆ، لت کارەکانماندا، ل ل رییو کاریگ

نووسینکانماندا، ل پناسکردنی شانۆ بۆشکاندا، ل ھموو 
  .پرۆسی شانۆییدا دەردەکوت

 ئمۆ ل ھموو ڕۆژک زیاتر پویستمان ب گروپی 
نونتوەیی و برجستکردنی شانۆی ڕۆژھت ل شانۆی 

 کولتووری ڕۆژئاوادا، ل سترکتووری دامزراوە ڕۆژئاوادا، ل
بروک ئم دەروازانی بۆ . ڕۆژئاواییکاندا و ب پچوانشوە

کردینوە، زمانکی گلوبالیزمی بۆ شانۆ خوقاند و شانۆی 
  . کردووەت پداویستییکی ڕۆژانی ھموو خک
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  ل برھم بوکراوەکانی نووسر
  

  ١٩٨٨ ل نوان تیۆر و پراکتیکدا، لکۆینوە شانۆی توندوتیژی.١

  ١٩٩٥گوتاری ئزموونگری ل ڕەوتی شانۆی کوردیدا، لکۆینوە .٢

، دەزگای ٢٠٠١ستریندبری و سۆناتای تارمایی ل نوان ڕاینھارت و بریماندا، لکۆینوە، .٣

  سردەم، چاپی کوردستان

  ، چاپی سود٢٠٠١ینھارت و بریماندا، ستریندبری و سۆناتای تارمایی ل نوان ڕا.٤

، دەزگای سردەم، چاپی ٢٠٠٣پیتر بروک ل شانۆی ھاوچرخی جیھانیدا، لکۆینوە، .٥

  کوردستان

  ، چاپی سود٢٠٠٤پیتر بروک ل شانۆی ھاوچرخی جیھانیدا، لکۆینوە، .٦

تاوە تا ئمۆ، شانۆی سودی، ھوست و توانین ل ڕەوتی شانۆی سودی ل سرە.٧

  ٢٠٠٦لکۆینوە، دەزگای ئاراس، 

مۆسیقای ب دەنگ، شانۆنام، نووسینی الش نۆرن، وەرگان ل سودییوە، دەزگای .٨

  ٢٠٠٧ئاراس، زنجیرەی شانۆی بیانی، 

مۆسیقای ب دەنگ، شانۆنام، نووسینی الش نۆرن، وەرگان ل سودییوە، چاپی سود، .٩

٢٠٠٧  

نتر، ژیان و شانۆ، لکۆینوە، ل بوکراوەکانی گۆڤاری شانۆی تیپی شانۆی ھارۆد پی.١٠

  ٢٠٠٩ساالر، 

  ٢٠١٠شانۆی سودی، لکۆینوە، ل بوکراوەکانی گۆڤاری شانۆ، .١١

  ٢٠١٠ل کالسیکوە بۆ مۆدرن، لکۆینوە، ڕەنج، .١٢

١٣.سو انی لنباری، وەرگریک ئۆدنووسینی ئ ،وە، دەزگای ئاراس، چین، شانۆنامدیی

  ٢٠١٠زنجیرەی شانۆی بیانی، 



    

٣٦٥

س شانۆنام، نووسینی الش نۆرن، وەرگان ل سودییوە، دەزگای ئاراس، . ترمیناڵ.١٤

  ٢٠١١زنجیرەی شانۆی بیانی، 

  

  

  ب سودی

  

  ٢٠٠٨ڕەوش و داھنان، دەزگای کاسۆن، .١

  ٢٠٠٦ژیانکی تر، شیعر، دەزگای پیونیار، .٢

  ٢٠٠١.    بفر، چیرۆکی مندان، وەرگان ل کوردییوە بۆ سودیدوو کلۆ.٣

  


