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 در پی انـتشار مـانیفست تـئاتـر اسـتقلال در شـماره ي پیشین صـحنه  ●

مـعاصـر، پـرسـش هـایی جـدي در پیش رویمان قـرار گـرفـت که لازم دیدیم 

پـاسخی در خـور بـه آن هـا داده شـود. طـبعاً آنـچه که در این پـرسـش هـا مـطرح 

شـده بـود، در چـهارچـوب مـانیفست نمی گنجید و پـرداخـتن بـه آنـها مـجالی دیگر 

می طلبید. از این رو، بـراي روشـن شـدن نکات احـتمالاً مـبهم مسیري که در 

تـحقق اهـداف مـانیفست مـتصوریم، بـر آن شـدیم که در ادامـه ي راه و در تکمیل 

آنـچه در مـانیفست بیان کرده ایم، کوشـش کنیم بـه این پـرسـش هـا بـپردازیم. 

مـهم تـرین پـرسـش پیش رو بـه راه حـل  عملی بـراي تـحقق امـري بـازمی گـردد که بـه 

صورت اجمالی در بند پایانی مانیفست قید شده است: 

وضعیت  به  را  ایران  تئاتر  معضالتی که  و  مشکالت  از  رفت  برون  برای  «ما ، 
فاجعەبار امروزی رسانده ، و برای بازگرداندن شأن هنر و هویت هنری خود در 
با  ما،  با  همراه  می کنیم که  پیشنهاد  خود  تئاتری  همکاران  همەی  به  تئاتر، 
همکارانِ همدل و همفکر خود هستەهای تعاونی خودکفا تشکیل دهند تا خود 
را از بند بردگی هنر رها ساخته و روش استقالل حرفەای را برای اولین بار به 
شأن  ما،  حرفەی  ما،  هویت  تئاتر  هنر  آغاز کنیم.  ملی  حرکت  یک  صورت 
اجتماعی ما و آشیان ماست، از این آشیان دفاع کنیم. ما می توانیم دست در 

دست هم، هویت واقعی تئاتر را به آن بازگردانیم.» 

اگـر بـخواهیم این پـرسـش را مـوجـز و دقیق تـر کنیم، می تـوان پـرسید که در 

شـرایط کنونی، بـا تـوجـه بـه امکانـات و محـدودیت هـایی که بـراي هـنرمـندان تـئاتـر 

مـا وجـود دارد، چـطور می تـوان هسـته هـایی خـودکفا تشکیل داد تـا اسـتقلال 

فکري و مـادي خـود را حـفظ کرده، از پـایگاه هـنر بـا مـخاطـبان  خـود صـحبت 

کرد، مـواضـع سیاسی مسـتقل خـود را داشـت، سـرنـوشـت هـنر خـود را در دسـت 

داشـت، در مـقام شهـرونـد وظـایف اجـتماعی خـود را ایفا کرد، صـداي اعـتراض 

خـود را در مـقابـل نـاروایی هـا و سیاسـت هـاي نـادرسـت بـلند کرد، و در نـهایت 

تلاش کرد که شأن اجتماعی حرفه ي خود، یعنی تئاتر را به آن بازگرداند؟  
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بـدیهی اسـت بـراي این پـرسـش هـا، پـاسـخ سـاده اي وجـود نـدارد، هـمچنان که 

تجـربـه ي گـروه هـاي مسـتقل تـئاتـري در اقصی نـقاط جـهان در طـول دهـه هـاي 

گـذشـته نـشان داده اسـت که مسیر روشـن، مـشخص و هـمواري بـراي نیل بـه 

چنین اهـدافی وجـود نـدارد. (از آن گـذشـته هـر کشوري در بـرابـر سیاسـت هـاي 

فـرهنگی معینی قـرار دارد که بـا تـوجـه بـه آنـها بـاید راه حـل مشکلات خـود را 

بیابـند.) این امـر بـه خـصوص در کشور مـا که تجـربـه ي کار گـروهی هـمواره بـا 

پیچیدگی هـایی -که خـاص این فـرهـنگ و جـغرافیا اسـت- هـمراه بـوده، انـدکی 

دشـوارتـر می نـماید. بـه عـلاوه، جـایی که پـاي پـدیده هـاي فـرهنگی در جـوامعی بـا 

ویژگی هـاي مـنحصر بـه فـردشـان پیش می آید، هـرگـز نمی تـوان نـسخه اي واحـد 

بـراي تـمامی جـوامـع در تـمام شـرایط پیچید. بـه ویژه آن که جـامـعه ي مـا 

تـحولاتی را که در جـوامـع غـرب در طـول قـرن هـا از سـر گـذرانـده انـد طی نکرده و 

شـاید بـتوان گـفت که اسـاسـاً مسیر مـتفاوتی را طی کرده اسـت. بـا این حـال، بـر 

اسـاس بـرخی اشـتراکات میان جـوامـع انـسانی، می تـوان از تجـربیات یکدیگر بهـره  

بـرد. در درون یک جـامـعه ي واحـد  نیز بـا وجـود گـونـاگـونی، امـا در شـرایط یکسان 

بـا تکیه بـر اشـتراکات و بـا بهـره گیري از شـناخـت کلی نسـبت بـه فـضایی که در 

آن فـعالیت هـنري می کنیم، می تـوان راهکارهـایی بـراي دسـتیابی بـه اهـداف 

برشمرده، پیدا کرد.  

بـا تـوجـه بـه آنـچه گـفته شـد کوشـش کرده ایم در این شـماره نـگاهی بـه شـرایط و 

امکانـات مـوجـود و راه حـل هـاي ممکن، و همچنین تجـربیات گـذشـته و حـال 

گـروه هـاي تـئاتـري دیگر کشورهـا داشـته بـاشیم. در ادامـه، سـاخـتار و چـهارچـوب 

پیشنهادي مـان بـراي عملکرد در شـرایط فعلی در جهـت رسیدن بـه اهـداف مـورد 

نـظرمـان در مـانیفست مـطرح می شـود. بـدیهی اسـت که هیچ راه تضمین شـده و 

آسـانی بـراي بـرون رفـت از بحـرانی که تـئاتـر امـروز مـا را در بـر گـرفـته وجـود نـدارد. 

خـــطـاي  و  سـعی  هـمـچـنیـن  و  ایـسـتـادگی  نیـازمـــنـد  راه  ایـن  کـردن  طی 

دسـت انـدرکاران دغـدغـه مـند آن اسـت. این مسیر، مسیري نیست که پـایان 

مشخصی داشـته بـاشـد و بـا رسیدن بـه آن بـه مـوفقیت دسـت بیابیم. امـا مسیري 

اسـت که بـه هـر حـال بـاید آزمـوده شـود و هـر خـطا، نـه یک شکست، که تجـربـه اي 

اسـت که راه را هـموارتـر می سـازد تـا آینده اي اگـر نـه درخـشان ، دسـت کم روشـن تـر 

از آنچه امروز شاهدش هستیم براي تئاترمان رقم بخورد. به امید آن روز. 

انجمن تئاتر ایران و گروه تئاتر اگزیت 
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 فـضاي هـر حـرفـه اي در هـر اجـتماع متشکل از چـند رکن اسـت: محیط و ●

بسـتر فـعالیت  حـرفـه اي، شخصیت هـاي حقیقی یا حـقوقی فـعال در آن 

عـرصـه، مـناسـبات میان فـعالان این عـرصـه، طـرف مـقابـل یعنی کسانی که در مـقام 

دریافـت حـاصـل فـعالیت قـرار می گیرنـد یا بـه عـبارت دیگر مـخاطـبان/مشـتریان/

دریافـت کنندگـان خـدمـات، مـناسـبات میان این دو گـروه، و در نـهایت قـواعـدي که 

فـعالیت حـرفـه اي، مـناسـبات میان فـعالان عـرصـه و همچنین ارتـباط آنـها بـا طـرف 

دیگر را قـاعـده مـند می کند یعنی عـرف و قـوانین که شـامـل قـوانین عـمومی 

اجـتماع و مـقررات خـاص آن عـرصـه می شـود. 

هـنر و بـه طـور مـشخص تـئاتـر هـم از این امـر 

مستثنی نیست.  

محیط و بسـتر تـئاتـر امـروز ایران متشکل از دو 

بـخش دولتی و خـصوصی اسـت. اگـر چـه بـه 

ظـاهـر این دو فـضا مـتفاوت هسـتند امـا عـملاً در 

بسیاري زمینه هــا عملکرد مــشابهی دارنــد و 

مــناســبات یکسانی بــر هــر دو حــاکم اســت. 

حـاکمیت نـهادهـاي نـظارتی و سـانـسور در هـر 

دو بــه میزان مــشابهی وجــود دارد، هــر دو از 

سیاسـت هـاي مـشابهی در زمینه ي اقـتصادي پیروي می کنند و تـئاتـر دولتی در 

نـبود بـودجـه ي مکفی، عـملاً نـسخه اي از تـئاتـر خـصوصی بـا مـدیریت دولتی اسـت. 

از سـوي دیگر هـر دوي این بـخش هـا بـا دشـواري هـاي اقـتصادي و اجـرایی نیز 

روبـرو بـوده انـد. مـدیریت تـئاتـر در ایران، بـا وجـود سیاسـت هـاي مـداخـله گـرانـه، 

ناکارآمد و محدودکننده  با دشواري هاي فراوانی روبرو بوده است.  

فـعالان عـرصـه ي تـئاتـر ایران را عـمدتـاً افـراد تشکیل می دهـند تـا گـروه هـا. واقعیت 

امـر این اسـت که گـروه هـا جـز در مـوارد اسـتثنائی غـالـباً اعـضاي ثـابـت نـدارنـد. 

هـنرمـندان تـئاتـر در گـروه هـاي مختلفی فـعالیت می کنند و در اغـلب مـواقـع، گـروه 

اجـرایی بـراي بـه صـحنه بـردن یک نـمایش تشکیل شـده و پـس از آن منحـل 

می شـود. در سـال هـاي اخیر بـارهـا سـازمـان دادن و ثـبت گـروه هـا در دسـتور کار 

نـهادهـاي دولتی قـرار گـرفـته اسـت، امـا بـدون هـدف مـشخص و در بـر داشـتن 

امتیاز و تسهیلات مشخصی بـراي هـنرمـندان و دشـواري هـایی که بـر سـر راه این 

چه باید کرد؟ 
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فرآیند وجود داشت، عملاً بی فایده ماند.  

مـخاطـبان تـئاتـر در ایران کمتر از 4 درصـد هسـتند که بـا تـوجـه بـه مـتوسـط 

قیمت بلیت تـئاتـرهـا می تـوان نتیجه گـرفـت که این 4 درصـد هـم از قشـر بـالاي 

طـبقه ي مـتوسـط هسـتند که تـوان مـالی خـرید بلیت را دارنـد. شیوه هـاي تبلیغی 

نیز که مـتاثـر از جـریان تـجاري شـدن تـئاتـر اسـت، همین قشـر را هـدف قـرار 

می دهـد و عـلاوه بـر مـانـور دادن بـر روي عـلایق مـشخص این قشـر، از تـرفـندهـایی 

چــون اســتفاده از ســلبریتی هــا بهــره می گیرد که بــه تعبیري بــا فــریبکاري، 

شـبه تـماشـاگـران را بـه سـالـن تـئاتـر می کشانـد که در واقـع نـه تـماشـاگـر تـئاتـر، که 

تماشاگر چهره ي حاضر بر روي صحنه هستند.  

قـوانین حـاکم بـر فـضاي حـرفـه ي تـئاتـر در کنار قـوانین مـدنی و کیفري، متشکل 

از آیین نـامـه هـا و دسـتورالـعمل هـاي مـختص خـود اسـت که بـه طـور مـداوم تغییر 

کرده و «بـه روز» می شـود. بـخش اعـظم این مـقررات نـاظـر بـه محـدودیت هـاي 

مـحتوایی و اجـرایی یا بـه زبـان سـاده سـانـسور اسـت. این در حـالی اسـت که 

دربـاره ي هـنر و کار خـلاقـه، جـز قـوانین آمـره1  که بـر تـمام عـرصـه هـا حـاکم اسـت، 

اصـولاً نمی تـوانـد قـانـون آمـره اي بـه طـور مـشخص در بُـعد مـاهـوي وجـود داشـته 

بـاشـد چـرا که قـاعـده مـند کردن فـرآیند خـلق اثـر هـنري آن را رفـته رفـته از 

خلاقیت تهی می کند.  

این هـا فـضاي تـئاتـري کشورمـان و شـرایط حـاکم بـر آن را تشکیل می دهـند. 

بـرآیند شـرایط تـوصیف شـده، تـئاتـري اسـت که بـه واسـطه ي عـدم حـمایت دولـت 

از یک سـو و دخـالـت و سـانـسور از سـوي دیگر، هـم اقـتصادي مـتزلـزل دارد و هـم 

ارتـباط ارگـانیکی بـا اجـتماع خـود نـدارد. در مجـموعـه ي پـرونـده هـاي تحـریریه ي 

گـروه تـئاتـر اگـزیت، پیش تـر بـه صـورت گسـترده تـر بـه این مـوضـوعـات پـرداخـته 

شـده اسـت.2 تـمامی این مـباحـث مـطرح شـده، تـا حـد زیادي کوشـش کرده که بـه 

آسیب شـناسی ارکان مـختلف تـئاتـر امـروز ایران بـپردازد و در واقـع پـاسـخ بـه این 

پـرسـش هـا که «چـه هسـت»، «چـگونـه اسـت»،  «چـرا این گـونـه اسـت»، امـا آنـچه 

در این میان مـهجور مـانـده، این پـرسـش اسـت که «چـه می تـوانـد بـاشـد»، و یا بـه 

عبارتی، چه باید کرد؟ 

نخستین گام ها 

اگـر چـه بسیاري از عـوامـل بیرونی از کنترل مسـتقیم مـا بـه عـنوان هـنرمـندان 

تـئاتـر خـارج اسـت، امـا بـراي پـاسـخ بـه این پـرسـش که «چـه بـاید کرد»، می تـوان 

-و بــاید- تــوجــه  را مــعطوف بــه بخشی کرد که در حیطه ي اختیار و عــمل 
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1 قوانین آمره قوانینی هستند 
که به نظم عمومی مربوط 

می شوند و نمی توان بر خلاف آن 
توافق کرد. در مقابل آن قانون 

تکمیلی است که براي تسهیل و 
قاعده مند کردن امور تصویب 
شده اما می توان بر خلاف آن 

توافق کرد.  
2 به خصوصی سازي و تئاتر 

دولتی در پرونده ي مدیریت، 
روند تجاري سازي و وضعیت 

گروه ها در کمپانی تئاتر، راه حل 
یا سرپوشی بر معضل تئاتر و به 
بحث مخاطب نیز در پرونده اي 

جداگانه پرداخته شده است.



 

خـودمـان اسـت. سـانـسور، فـشار اقـتصادي، نـبود امکانـات، اعـمال سـلیقه ي 

سـرمـایه گـذار و سـالـن دار، و… همگی محـدودیت هـایی اسـت که هـنرمـند تـئاتـري 

در شـرایط امـروز بـا آن روبـروسـت. امـا خـود هـنرمـندان تـئاتـر چـگونـه می تـوانـند 

عملکرد خـود را طـوري تغییر بـدهـند که بـتوانـند این فـضا را بشکنند؟ در وهـله ي 

اول بـه نـظر می رسـد که آنـچه از این سـو می تـوان انـجام داد، ایجاد حـائلی میان 

عـوامـل مـهاجـم بیرونی و کار خـلاقـه ي هـنرمـند اسـت، تـا فـضایی امـن بـراي هـنرمـند 

ایجاد شـود که در آن تـا حـد ممکن از آزادي عـمل بـرخـوردار شـود. این امـر بـه 

درجــات مــختلف ممکن اســت و مقیاس آن بســتگی بــه خــواســت و امکان 

هـنرمـندان دارد. این حـائـل را در شـرایطی می تـوان ایجاد کرد که هـنرمـندان بـر 

مـحور مـنافـع مشـتر ك شـان هسـته هـایی را شکل بـدهـند. بـه عـبارت دیگر، 

نخسـتین قـدم تشکل یافـتن اسـت. تشکل را بـه دو مـعنا می تـوان در نـظر گـرفـت 

که در نـهایت هـر دو می تـوانـند در راسـتاي یک هـدف کلی و بـزرگ تـر قـرار گیرنـد. 

یکی در مـعناي عـام یعنی جـمع شـدن هـنرمـندان و تشکیل گـروه هـایی بـا 

مـختصاتی مـشخص بـراي همکاري که در ادامـه بـه آن خـواهیم پـرداخـت، و 

دیگري تشکل یافـتن در مـعناي خـاص، که هـمان تشکل هـاي صنفی و فـعالیت 

سندیکایی است.  

از نخسـتین گـام هـاي تـمرین در جهـت تشکل و سـازمـان یابی مسـتقل هـنرمـندان 

می تـوانـد بـریدن پیونـدهـایش از عـوامـل محـدود کننده و انـجام کار گـروهی 

مسـتقل بـاشـد. امـا بـاید دید که این شیوه از کار مسـتقل بـه چـه شکلی می تـوانـد 

انـجام شـود. چـون نـگاه فـقط این نیست که در تـنگناي فعلی چـه چـاره اي داریم، 

بلکه تـلاش بـر این اسـت که مسیري بـه سـوي آینده اي بهـتر بـسازیم. بـه شیوه اي 

دسـت پیدا کنیم که در واقـع بـتوانـد مـا را در مسیر رسیدن بـه آنـچه بـاید بـاشـد 

یاري رساند.  

آنـچه از سـوي نـهادهـاي دولتی در سـال هـاي اخیر تـحت عـنوان سـازمـان تـئاتـري، 

کمپانی و… تبلیغ می شـده اسـت، در واقـع بـه نـوعی تشکل فـرمـایشی یا قـرار 

دادن هـنرمـندان در دسـته بـندي هـاي مـشخص اسـت بـدون آن که بـتوانـد نیازهـاي 

هـنرمـندان را بـه درسـتی مـورد شـناسـایی قـرار داده و بـه آنـها بـپردازد. دسـته بـندي 

تحـمیلی هـنرمـندان را در چـهارچـوب قـرار می دهـد و تـحت فـشار و محـدودیت 

می گـذارد، در حـالی که سـازمـان یابی خـودجـوش بـر مـبناي مـنافـع صـورت 

می گیرد و در واقع می تواند آزادي عمل آنها را بیشتر هم بکند. 
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از نظر تاریخی، 

نخستین آثار 

شیوه ي همکاري 

تعاونی را 

می توان در 

چندین هزار 

سال پیش از این 

ردیابی کرد.



ساختار مطلوب 

سـاخـتار و شیوه ي مـدیریت در گـروه هـاي تـئاتـري را نمی تـوان در چـهارچـوب هـا و 

دسـته بـندي هـاي مـشخص از پیش تـعریف شـده تقسیم کرد. چـرا که شـرایط 

مـختلف سـاخـتارهـا و شیوه هـاي گـونـاگـونی را می طـلبد که می تـوانـند تـرکیبی بـا 

درجـات گـونـاگـون از روش هـاي شـناخـته شـده بـاشـند. در واقـع اگـر دو شیوه ي 

سـلسله مـراتبی هـرمی و دمـوکراسی مسـتقیم را دو نـقطه ي مـتقابـل در نـظر 

بگیریم، حـد فـاصـل میان این دو، چـند دسـته بـندي مـشخص وجـود نـدارد، بلکه 

دقیق تـر آن اسـت که بـگوییم طیفی از شیوه هـاي گـونـاگـون در این میان قـرار 

می گیرد که بسـته بـه شـرایط متغیر اسـت، از نـحوه ي تصمیم گیري دربـاره ي 

اداره ي گـروه، سیاسـت هـایش و اقـتصاد آن گـرفـته تـا مـسائـل هـنري و شیوه هـاي 

اجرایی.  

در شیوه ي سـلسله مـراتبی هـرمی تصمیم گیري، سیاسـت گـذاري و بـه تـبع آن 

مســئولیت هــا بــر عهــده ي اقلیت اســت و اکثریت افــراد گــروه بــا پیروي از 

تصمیمات، اهـداف و سیاسـت هـاي گـروه را بـه پیش بـرده و مـنافعی را نیز کسب 

می کنند. طبیعتاً در این شـرایط مسـئولیت محـدودي مـتوجـه اکثریت اسـت. در 

واقـع در این شـرایط میزان مـشارکت هـمگانی در حـالـت حـداقلی اسـت. هـر چـه 

بــه ســوي دیگر طیف حــرکت می کنیم، این میزان مــشارکت و در کنار آن 

مسـئولیت افـراد بیشتر می شـود. امـر مـشارکت و مسـئولیت هـمگانی از این جهـت 

بـراي مـا حـائـز اهمیت اسـت که تـمرین و قـدرت یافـتن در این عـرصـه می تـوانـد مـا 

را بـه سـوي حـرکت هـاي جـمعی در ابـعادي گسـترده تـر رهـنمون شـده و یاري 

بـرسـانـد. بـنابـراین آنـچه را که مـورد بـحث قـرار می دهیم، بخشی از این طیف 

است که مشارکت نسبی تا مشارکت کامل افراد را در بر می گیرد.  

در بــحث مــشارکت جــمعی، دو مــفهوم کلکتیو1 و تــعاونی2 بــرجســته تــرین 

مـفاهیمی هسـتند که می تـوانـند بـخش گسـترده اي از این طیف که پیش تـر بـه 

آن اشـاره شـد را در بـر گیرنـد، اگـرچـه بـه دلیل مـشابهـت و هـم پـوشـانی بـالاي 

کلکتیو و تـعاونی، این دو بـا اغـماض بـه جـاي هـم بـه کار می رونـد. کلکتیو مـعناي 

گسـترده اي دارد و در واقـع بـه نـوعی در بـرگیرنـده ي مـفهوم تـعاونی هـم هسـت. 

در واقـع اصـول هـفت گـانـه ي تـعاونی که در اتـحادیه ي جـهانی تـعاون در سـال 

1995 تـصویب شـده و در تـمام تـعاونی هـاي سـرتـاسـر جـهان مـورد قـبول و 

اجـراسـت، اصـولی اسـت که عـملاً در کلکتیو جـاري اسـت و چـهارچـوب مـناسـبی را 

بـراي اسـتقلال اقـتصادي کلکتیو تـئاتـري فـراهـم می نـماید. بسیاري از کلکتیوهـاي 

هنري و تئاتري در سایر کشورها، با ثبت خود به عنوان تعاونی مطابق قوانین 
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 Collective 1

 Cooperative 2



 

داخـلی کشورشـان، هـم از مـزایاي شیوه ي کار تـعاونی و هـم از امتیازاتی که 

طبق قانون شامل حال شان می شود بهره مند می شوند. 

تعاونی به مثابه چهارچوب اقتصادي کلکتیو 

طـبق تـعریف اتـحادیه ي جـهانی تـعاون، تـعاونی جـمع خـودگـردان افـرادي اسـت که 

بـراي تـامین نیازهـا و خـواسـت هـاي مشـترك اقـتصادي، اجـتماعی و فـرهنگی شـان 

از طـریق تشکیلاتی بـا مـالکیت مشـترك و اداره ي دمـوکراتیک، داوطـلبانـه بـه هـم 

پیوســته انــد. تــعاونی بــر مــبناي ارزش هــاي خــودیاري، مســئولیت  شخصی، 

دمـوکراسی، بـرابـري، عـدالـت و همبسـتگی قـرار گـرفـته اسـت. در سـال 1995، 

اتـحادیه ي جـهانی تـعاون اصـول بنیادین تـعاونی را که ارزش هـاي آن چنین 

تعریف کرد: 

1. عـضویت داوطـلبانـه و آزادانـه: عـضویت در تـعاونی هـا داوطـلبانـه و بـراي هـر 

فـردي که بـخواهـد از خـدمـات آن اسـتفاده کند و در مـقابـل مسـئولیت عـضویت 

در آن را بـپذیرد آزاد اسـت، بـدون آن که تبعیض جنسیتی، اجـتماعی، قـومی، 

سیاسی یا مذهبی لحاظ شود. 

2. اداره ي دمـوکراتیک اعـضا: تـعاونی هـا بـه صـورت دمـوکراتیک تـوسـط اعـضایشان 

اداره می شود که فعالانه در سیاست گذاري و تصمیم گیري آن شرکت دارند.  

3.  مـشارکت اقـتصادي اعـضا: اعـضا بـه طـور بـرابـر در تـامین و اداره ي دمـوکراتیک 

سرمایه ي تعاونی شان مشارکت دارند. 

4. خـودگـردانی و اسـتقلال: تـعاونی هـا سـازمـان هـایی خـودگـردان و خـودیار هسـتند 

که بـه دسـت اعـضایشان اداره می شـونـد. اگـر بـا سـازمـان هـاي دیگري از جـمله 

دولـت هـا تـوافقی کنند یا از مـنابعی خـارج از خـود سـرمـایه جـذب کنند، بـه نـحوي 

این امـر را انـجام می دهـند که اداره ي دمـوکراتیک و خـودمـختاري شـان حـفظ 

شود.  

5. آمـوزش، پـرورش و آگـاه سـازي: تـعاونی هـا بـراي اعـضا، نـمایندگـان، مـدیران و 

کارکنان  خـود امکان آمـوزش و پـروش فـراهـم می کنند تـا بـتوانـند بـه نـحو مـوثـري 

بـه پیشرفـت تـعاونی کمک کنند. همچنین عـموم مـردم و بـه طـور مـشخص 

جوانان و هدایت گران فکري را درباره ي ماهیت و مزایاي تعاونی آگاه سازند.  

6. همکاري میان تـعاونی هـا: تـعاونی هـا بـا همکاري ازطـریق سـاخـتارهـاي محـلی، 

ملی، مـنطقه اي و جـهانی جـنبش تـعاونی را تـقویت کرده و بـه مـوثـرتـرین نـحو بـه 

اعضاء خود خدمت رسانی کنند.  

7. دغـدغـه مـندي نسـبت بـه جـامـعه: تـعاونی هـا بـراي تـوسـعه ي پـایدار جـامـعه  از 
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 اگر دو شیوه ي 

سلسله مراتبی 

هرمی و 

دموکراسی 

مستقیم را دو 

نقطه ي متقابل 

در نظر بگیریم، 

حد فاصل میان 

این دو، چند 

دسته بندي 

مشخص وجود 

ندارد.



 

طریق سیاست هاي مورد تایید اعضاءشان فعالیت می کنند.  

از نـظر تـاریخی، نخسـتین آثـار شیوه ي همکاري تـعاونی را می تـوان در چـندین 

هـزار سـال پیش از این ردیابی کرد، امـا پیدایش نخسـتین تـعاونی هـایی که بـه 

شیوه ي شـناخـته شـده ي امـروزي شکل گـرفـتند، هـمراه بـا پیدایش صـنایع بـزرگ 

و تـولیدات انـبوه بـود. در آن دوران شـرایطی بـه وجـود آمـد که صـاحـبان حـرف و 

صـنایع کوچک که پیش تـر بـه تـولید پـایدار کالاهـاي بـاکیفیت مـشغول بـودنـد، در 

شـرایط جـدید مـجبور بـه رقـابـت بـا مـحصول مـشابـه تـولید کارخـانـه هـاي بـزرگ 

شـدنـد که بـا قیمت و کیفیت پـایین تـري بـه بـازار ارائـه می شـد. عـامـل مـوثـر دیگر 

در تغییر نـظام بـازار، وابسـتگی صـنایع بـزرگ بـه اسـتثمار کارگـران بـود و در این 

شـرایط کارگـران هیچ کنترلی بـر شـرایط کار نـداشـتند. سـاعـات کار طـولانی، مـزد 

کم، محیط نـاسـالـم و نـاامـن کار و… . در این شـرایط، از یک سـو گـروه هـایی از 

کارگـران دسـت بـه تشکل و سـازمـانـدهی زدنـد تـا در مـقابـل این شـرایط 

غیرمـنصفانـه و غیرانـسانی قـدرت رویارویی و تغییر آن را پیدا کنند. بـه مـوازات 

جـنبش هـاي کارگـري که در جهـت بهـبود شـرایط کار تـلاش می کردنـد، بـرخی 

صـنایع و حـرف کوچک نیز که خـود را در رقـابتی نـاعـادلانـه بـا این صـنایع بـزرگ 

می دیدنـد، دسـت بـه نـوع دیگري از سـازمـانـدهی زدنـد که نتیجه ي آن تشکیل 

واحـدهـاي تـعاونی بـود. مـاهیت و فـلسفه ي شکل گیري تـعاونی نیز بـا جـنبش هـاي 

کارگـري مـتفاوت اسـت، چـرا که گـرچـه هـر دو در مـقابـل یک سیستم نـوظـهور 

ایستادنـد و بـه مـناسـبات کار و سـرمـایه در این سیستم مـعترض بـودنـد، امـا 

جـنبش هـاي کارگـري در نـگاه کلی هـدف شـان ایجاد تغییر حـداکثري در این 

مـناسـبات بـه نـفع کارگـران بـود، در حـالی که تـعاونی هـا بـه دنـبال حـفظ شیوه ي 

قدیم در مقابل تهاجم این مناسبات نوظهور بودند.  

این پـرسـش را که تـعاونی هـا در طـول تـاریخ شـان تـا چـه حـد تـوانسـته انـد در مـقابـل 

بهـره کشی سیستم ایستاده و نـوع دیگري از مـناسـبات را جـایگزین کارآمـدي 

بــراي آن کنند، و یا این که نــاخــواســته بــه پــایداري همین سیستم کمک 

کرده انـد، بـاید بـه طـور جـداگـانـه مـورد بـررسی قـرار داد. امـا آنـچه مسـلم اسـت، این 

اسـت که اصـول تـعاونی دسـت کم در عـرصـه ي عملی و در عملکرد روز بـه روز 

نـهادهـاي هـنري، در راسـتاي هـدف اسـتقلال، خـودمـختاري، خـودکفایی و تـامین 

نیازهـاي گـروهی در شـرایط فعلی کارآمـدتـرین روش قـابـل تـصور اسـت. چـرا که 

در یک نـظام اقـتصادي-اجـتماعی، فـرهـنگ (و هـنر بـه عـنوان جـزئی از آن) که 

عـنصر روبـنایی اجـتماع اسـت، از مـناسـبات زیربـنایی اجـتماع مـتاثـر می شـود و از 

طـرفی ابـزار کنترل و هـژمـونی فـرهنگی قـرار می گیرنـد. بـا این اوصـاف، اگـرچـه 
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تعاونی بر مبناي 

ارزش هاي 
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همبستگی قرار 

گرفته است.



 

فـرهـنگ بـه تـنهایی نمی تـوانـد بـا مـداخـله ي مسـتقیم و مـوثـر، مـناسـبات اجـتماع را 

تغییر دهـد، امـا بـا بـریدن پیونـدهـاي اقـتصادي خـود و حـرکت بـه سـمت 

خـودگـردانی، از زیر یوغ سـلطه ي مـناسـبات مـوجـود بیرون آمـده و اسـتقلال خـود 

را حـفظ کند. بـا حـذف این وابسـتگی، جـلوگیري از تک صـدایی شـدن عـرصـه ي 

فـرهـنگ ممکن شـده و ابـزار هـژمـونی فـرهنگی از دسـت حـاکمیت خـارج می شـود 

و در نـهایت می تـوانـد قـدمی بـاشـد بـه سـوي تغییر مـناسـبات کلان اجـتماع و این 

امـر تـنها بـا فـراگیر شـدن این شکل از اسـتقلال میسر می شـود. در حـالـت حـداقلی 

نیز اگـر اراده اي بـر ایجاد تغییر وجـود نـداشـته بـاشـد، دسـت کم این شکل از 

اسـتقلال در این جهـت سـودمـند اسـت که هـنرمـند می تـوانـد آزادانـه بـه خـلق اثـري 

که می خـواهـد بـپردازد و نـه آنـچه که تـحت شـرایط مـشخص بـه آن مـجبور اسـت. 

الـبته این بـه مـعناي از میان رفـتن تـمام ابـزارهـاي کنترل فـرهـنگ مـانـند سـانـسور 

نیست، امـا چـنان که پیش تـر نیز اشـاره شـد، می تـوانـد حـائلی میان این عـوامـل و 

آنـچه در داخـل رخ می دهـد ایجاد کند و دخـالـت این عـوامـل را بـه حـداقـل 

برساند.  

کلکتیو در هنر 

در طـول دهـه هـاي اخیر، بـا پیشرفـت رونـد تـجاري شـدن هـنر از یک سـو و بـروز 

بحـران هـاي اقـتصادي که هـنرمـندان را نیز تـحت تـاثیر قـرار داده اسـت، هـنرمـندان 

بـه تشکیل کلکتیوهـاي هـنري روي آورده انـد. انگیزه هـا و دلایل  این هـنرمـندان 

چـندان از انگیزه هـاي افـرادي که در قـرن 19 نخسـتین تـعاونی هـا را تشکیل 

دادنـد مـتفاوت نیست. در واقـع هـنرمـندان امـروز هـم  مـانـند صـاحـبان حـرف خـرد 

در قـرن 19 می خـواهـند هـنرشـان را از آمـاج حـملات مـناسـبات کنونی کار و 

سرمایه که نسبت به آن زمان به مراتب سخت تر شده است مصون بدارند.  

تـعاونی هـاي هـنري عـمومـاً بـه دو شکل کار می کنند: یکی این که فـرد فـرد 

هـنرمـندان و یا گـروه هـاي هـنري در کنار هـم جـمع شـده و بـا تشکیل تـعاونی، 

زمینه را بـراي پیگیري فـعالیت هـنري انـفرادي خـود فـراهـم می کنند، مـثلاً فـروش 

تـولیدات هـنري و صـنایع دسـتی (یا در مـورد هـنرهـاي نـمایشی، گـرد آمـدن 

گـروه هـا بـراي نـمایش آثـارشـان بـر روي صـحنه) که شیوه ي رایجی اسـت، و 

دیگري شیوه اي اسـت که هـنرمـندان بـراي خـلق آثـار هـنري مشـترك گـرد هـم 

می آیند، که حـالـت دوم بیشتر در مـواردي دیده می شـود که مـاهیت فـعالیت 

هنري هم به خودي خود جمعی است، مانند تئاتر. 

کلکتیو یا تـعاونی هـنري بـا ایجاد پیونـد هـایی محکم و سـودمـند بـراي تـمامی 
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اعـضاء، وضعیتی پـایدار  ایجاد می کند که می تـوانـد زمینه ي اسـتمرار فـعالیت 

آنـها را فـراهـم کند. در فـعالیتی مـانـند تـئاتـر این امـر بسیار مـهم اسـت. بـراي 

دریافـتن اهمیت این مـوضـوع، کافی اسـت نـگاهی بـه آنـسامـبل هـاي تـئاتـري مـانـند 

«بـرلینر آنـسامـبل» در آلـمان یا کلکتیو «تـئاتـر گـروه» در آمـریکا داشـته بـاشیم.  

کلکتیو تـئاتـري بـا داشـتن آنـسامـبل ثـابـت در طـول دوران فـعالیت خـود، بـه زبـان 

مشـترکی میان اعـضاء در کار خـود می رسـد، اعـضاء فـضایی پیدا می کنند که در 

آن تجـربـه کنند و بیامـوزنـد و بـا داشـتن اهـداف مشـترك بـه دسـتاوردهـاي 

مشـترك بـرسـند. در این شـرایط، هـر آزمـون و تجـربـه ي نـامـوفـق، در واقـع 

سـرمـایه گـذاري بـر روي آینده ي کلکتیو اسـت، زیرا بـه جـاي شـروع دوبـاره در 

شـرایط مـتفاوت بـعد از تجـربـه ي نـامـوفـق، از آن تجـربـه  در ادامـه ي راه اسـتفاده 

می شـود. این امـر بـه جـا افـتادن کلکتیو در مـوقعیت خـود بـه عـنوان یک نـهاد 

تئاتري خودگردان و تصمیم گیرنده کمک خواهد کرد.  

در اجـراي عـدالـت و بـرابـري، بـرخی از کلکتیو هـاي تـئاتـري حتی پـاي از اصـول 

تـعاونی فـراتـر گـذاشـته و اصـل «از هـر کس بـه انـدازه ي تـوانـش و بـه هـر کس بـه 

انـدازه ي نیازش» را بـرقـرار می کنند. اعـضا دغـدغـه ي بیکار شـدن نـدارنـد و اگـر چـه 

ممکن اسـت در نـمایشی حـضور نـداشـته بـاشـند، حـقوق شـان را بـه نـحو بـرابـر 

دریافـت می کنند. اصـل بـرابـري نیز در هـمه جـا جـاري اسـت، مـگر نیاز بیشتري 

وجود داشته باشد، مثلاً هنرمندي که خانواده ي بزرگ تري دارد.  

کلکتیو یا تعاونی هنري در ایران 

در ایران در دهـه ي 80 شمسی، تـفاهـم نـامـه اي میان وزارت ارشـاد و وزارت 

تـعاون امـضا شـد که امکان تـاسیس تـعاونی در اداره ي امـور فـرهنگی و هـنري را 

ایجاد می کرد. وزیر تـعاون، کار و امـور اجـتماعی وقـت این تـفاهـم نـامـه را در 

اجـراي اصـل 44 قـانـون اسـاسی و فـرصتی اسـتثنایی بـراي مـشارکت هـنرمـندان و 

فـرهنگیان بـراي اجـراي طـرح هـایشان از طـریق تشکیل تـعاونی تلقی کرد و اظـهار 

داشـت که تـمام حـوزه ي فـرهـنگ و هـنر تـوسـط دولـت اداره می شـود و بـاید سـهم 

بـخش تـعاونی در این زمینه افـزایش یابـد. این سیاسـت در طـول سـال هـاي بـعد 

بـه صـورت مـحسوسی پیگیري نشـد. بـراي تـحقق این امـر در حـوزه ي مـشخص 

هـنرهـاي نـمایشی نیاز بـه پیش بینی و تـدارك زیرسـاخـت و بسـتر قـانـونی لازم 

بـراي تشکیل تـعاونی هـاي تـئاتـري بـود، امـا عـملاً در این زمینه اقـدام خـاصی 

صـورت نـگرفـت و مـانـند بسیاري از طـرح هـاي دیگر در حـد تیتر خـبر بـاقی مـانـد. 

در عـوض در فـاصـله ي کوتـاهی جـریان خـصوصی سـازي تـئاتـر آغـاز شـد که تـا 
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امـروز هـم ادامـه دارد. خـصوصی سـازي مـترادف بـا ورود بـه بـازار و تبعیت از 

مـناسـبات آن بـوده که خـود عـاملی بـه غـایت محـدودکننده اسـت و از طـرف 

دولت ها هم شاهد استفاده از آن به عنوان اهرم فشار بوده ایم.  

الـبته نـباید از نـظر دور داشـت که در جـامـعه ي مـا نسـبت بـه تـعاونی  نـوعی دافـعه 

نیز وجـود دارد، چـرا که بـه خـاطـر تخـلفات و جـرائـم گسـترده اي که بـه کرات و در 

مـوارد مـختلف در تـعاونی هـا خـصوصـاً تـعاونی هـاي مسکن رخ داده اسـت، تـمایل 

عـمومی بـه پیوسـتن بـه تـعاونی و یا فـعالیت تـحت این عـنوان کم اسـت. از سـوي 

دیگر، قــوانین مــربــوط بــه تــعاونی هــا در ایران مــوارد محــدود کننده  و بــعضاً 

نـامـطلوبی دارد که نـه در شـرایط فعلی مـناسـب یک گـروه تـئاتـري اسـت و نـه در 

شـان هـنرمـندان بـرابـري طـلب و مسـتقل. بـراي نـمونـه ، حـداقـل تـعداد اعـضا بـراي 

تشکیل تـعاونی هـفت نـفر اسـت. بـه خـوبی می دانیم که امـروز در ایران دسـت کم 

بـراي شـروع کار، جـمع شـدن هـفت نـفر هـنرمـند تـئاتـري هـم فکر و هـمسو کار 

چـندان سـاده اي نیست و این خـود نخسـتین مـانـع اسـت. مـورد دیگر، شـروطی 

اسـت که در قـانـون بـخش تـعاونی بـراي عـضویت در تـعاونی و در جـاي دیگر بـراي 

بـازرس و عـضو هیئت مـدیره ي آن شـمرده شـده اسـت. مـاده 9 این قـانـون تـابعیت 

ایران را شـرط عـضویت در تـعاونی می دانـد که بـا اصـل عـدم تبعیض در تـناقـض 

اسـت. مـاده 38 این قـانـون، از شـروط لازم بـراي بـازرس، هیئت مـدیره و مـدیر 

عـامـل تـعاونی، اعـتقاد بـه دین اسـلام اسـت و نـداشـتن سـابـقه ي محکومیت کیفري 

در بـرخی جـرائـم از جـمله جـرائـم امنیتی و عـدم عـضویت در گـروه هـاي «مـحارب» 

اسـت. این در حـالی اسـت که می دانیم بسیاري از زنـدانیان سیاسی بـا دریافـت 

حکم محکومیت در جـرائـم امنیتی دوران مـجازات حـبس خـود را طی کرده انـد. 

بـه عـلاوه آنـچه بـر مـخالفین سیاسی بـه نـام بـرخـورد بـا گـروه هـاي مـحارب چـه در 

دهـه ي شـصت و چـه تـا امـروز رفـته و می رود نیز روشـن اسـت. در نـهایت شـرط 

اعـتقاد بـه دین اسـلام هـم آشکارا اصـل عـدم تبعیض را نـقض می کند. بـنابـراین بـا 

تـوجـه بـه آنـچه گـفته شـد، در شـرایط فعلی در راسـتاي حـفظ شـرافـت و شـان 

انـسانی و بـا در نـظر گـرفـتن وضعیت تـئاتـر ایران، پیونـد نـاسـالـم سیاسـت و هـنر و 

دخـالـت هـا و دسـت انـدازي هـا و وجـود نـهادهـاي نـظارت و سـانـسور، آنـچه را که 

پیشنهاد می کنیم مـلاك عـمل قـرار گیرد، نـهادي اسـت مسـتقل و بـدون پیونـد 

اقـتصادي و ایدئـولـوژیک بـا نـهادهـاي دولتی، و بـا پـایبندي بـه اصـول حقیقی 

تـعاونی (و نـه آنـچه در قـوانین تحـریف شـده وجـود دارد) که بـه مـنظور تفکیک 

روشن آن از مفهوم تحریف شده، تحت عنوان کلکتیو فعالیت می نماید. 
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با حذف 

وابستگی، 

جلوگیري از 

تک صدایی شدن 

عرصه ي فرهنگ 

ممکن شده و 

ابزار هژمونی 

فرهنگی از دست 

حاکمیت خارج 

می شود.



چشم انداز 

در شـرایطی که نـهادهـاي دولتی قـادر بـه انـجام وظیفه ي خـود در حـمایت بی قید 

و شـرط از هـنرمـندان تـئاتـري نیستند و یا اسـاسـاً شـاید چنین اراده اي وجـود 

نـدارد، این خـود هـنرمـندان هسـتند که بـاید بـه حـمایت از خـود و حـرفـه شـان 

بـرخیزنـد. این بـه هیچ وجـه بـه مـعناي آن نیست که مـطالـبه گـري کنار گـذاشـته 

شـود. بـرعکس، این مـطالـبه گـري می تـوانـد و بـاید تـا جـایی پیش بـرود که منجـر بـه 

تغییر مـناسـبات و قـواعـد نـادرسـت جـاري شـود. چـرا که نـهادهـاي دولتی که 

دسـتگاه و ابـزار و امکانـات حـرفـه اي هـنرمـندان را -گـرچـه بـه نـاروا- در اختیار و 

حتی انـحصار گـرفـته انـد، مسـئول هسـتند و بـاید پـاسـخگوي مـطالـبات هـنرمـندان 

بـاشـند. امـا بـراي این سـطح از مـطالـبه گـري، و بـراي دسـتیابی بـه درك و شـناخـت 

صحیحی از مـطالـبات مشـترك، نیاز بـه وجـود پیونـد و روحیه اي جـمعی اسـت که 

می تـوانـد از طـریق تشکیل هسـته هـاي مسـتقل بـه شیوه اي که از آن صـحبت 

شـد، بـه وجـود بیاید؛ هسـته هـایی خـودکفا و مسـتقل که بـا یکدیگر در تـعامـل 

هسـتند و می کوشـند پیونـدي سـالـم بـا جـامـعه ي تـئاتـري و در مقیاس بـزرگ تـر بـا 

کل جـامـعه  داشـته بـاشـند. تشکل و سـازمـان  یافـتن داوطـلبانـه ي هـنرمـندان در 

مقیاس کلکتیو، می تـوانـد بـه همین سـطح خـتم شـود و این از سـودمـندي آن 

نـخواهـد کاسـت. امـا در عین حـال می تـوانـد پیش زمینه و تـمرینی بـراي تشکل و 

سـازمـان یافـتن در مقیاسی بـزرگ تـر بـاشـد، یعنی ایجاد تشکل هـاي صنفی 

حقیقی و مسـتقل، بـدون داشـتن وابسـتگی و پیونـد بـا نـهادهـاي دولتی. زیرا بـه 

پشـتوانـه ي اسـتقلال  و قـدرت جـمعی اسـت که می تـوان در راسـتاي مـطالـبات 

صنفی گـام بـرداشـت و بـر عـوامـل خـارج از کنترل نیز تـا حـد زیادي تـاثیر 

گـذاشـت. و تـا دسـت یافـتن بـه شـرایطی که این مـطالـبات مـحقق شـود، چـاره در 

«وحدت و تشکیلات»1 است.  
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1 اشاره به عنوان شعري از 
ابوالقاسم لاهوتی با همین عنوان 

که چنین پایان می یابد: 
بهر آزاد شدن  

در همۀ روي زمین  
از چنین ظلم و شقا 

چارة رنجبران وحدت و 
تشکیلات است. 
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دیروز

 تـئاتـر گـروه که در طـول سـال هـاي 1931 تـا 1940 در نیویورك فـعالیت ●

می کرد، بـه نـوعی جهـت تـئاتـر مـدرن آمـریکا را تـعریف کرد. تـئاتـر گـروه در 

این سـال هـا تـلاش می کرد که نـمایش هـایی بـاکیفیت و مـرتـبط بـا مـسائـل 
اجـتماعی روز را زیر نـظر هـرولـد کلورمـن2، لی اسـتراسـبرگ3 و شـریل کرافـورد4 

بنیان گـذاران آن بـه روي صـحنه بیاورد. تـئاتـر گـروه نـزدیک بـه ده سـال بـا وجـود 

دشـواري اقـتصادي و چـالـش هـاي بـزرگی که پیش روي خـود داشـت، تـرکیب 

ثــابــت خــود را حــفظ کرد و بــه فــعالیتش ادامــه داد. در نــمایش هــایش بــه 

دغـدغـه هـاي اجـتماعی روز بـه شیوه اي خـاص 

می پـرداخـت: نـمایشنامـه هـایی جـدید، مـوضـوعـات 

روز، روشی مـــتـفـاوت و حـتی تکـنیک هـــاي 

جـدید بـازیگري بـراي اجـراي این نـمایش هـا. 

رویکردي آمــریکایی در روش بــازیگري بــر 

مـبناي آمـوزه هـاي اسـتانیسلاوسکی بسـط یافـت 

که لی اسـتراسـبرگ آن را بـه اعـضاي گـروه 

آمــوزش می داد. بسیار از اعــضاي ســرشــناس 

گـروه ازجـمله اسـتلا ادلـر5، سـندي مـایزنـر6، بـابی 

لــوییس7 و خــود هــرولــد کلورمــن بــعدهــا 

شـاخـه هـایی از سیستم اسـتانیسلاوسکی را بـه هـزاران بـازیگر آمـریکایی تـدریس 

کردنـد. آمـوزه هـاي آنـها هـنوز هـم در عـرصـه ي بـازیگري مـدرن غـالـب اسـت. امـا 

چــطور چــندین تــن از بهــترین بــازیگران، نــمایشنامــه نــویسان، مــدرســان و 

کارگردانان قرن 20 از دل آن بیرون آمدند؟  

زمینه 

در طـول دهـه ي 1920 میلادي تـئاتـر آمـریکا در اوج شکوفـایی بـود. کمپانی هـایی 

مـانـند «تیه تـرگیلد»8 آثـار حـرفـه اي و درخـشانی از نـویسندگـان اروپـایی و 

آمـریکایی بـه روي صـحنه می آوردنـد. از سـوي دیگر بـا پـا گـرفـتن جـنبش تـئاتـر 

کوچک9، کمپانی هـاي کوچک غیرانـتفاعی در شهـرهـاي بـزرگ آمـریکا بـه تقلید 

از تـئاتـر مسـتقل اروپـا رشـد کردنـد. در این دوران نـمایشنامـه نـویسان بـرجسـته اي 

مـانـند یوجین اونیل10، مکسول انـدرسـون11 و الـمر رایس12 هـم ظـهور کردنـد که 

تئاتر گروه1:  
یک دهه دستاورد 

 شیرین میرزانژاد 
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بـا وجـود تـاثیر پـذیرفـتن از نـمایشنامـه نـویسان بـرجسـته ي اروپـایی، سـبک خـاص 

خـود را هـم پیدا کردنـد. تـئاتـرهـایی مـانـند «تیه تـرگیلد» نـمایش هـایی عـالی بـه 

روي صـحنه می آوردنـد که بـر روي سـبک و زیبایی تـاکید فـراوان داشـت. از یک 

سـو فـضاي کلی بـرادوي بـه شـدت تـجاري شـده و کمابیش از مـسائـل اجـتماع 

جـدا بـود، نـمایش هـا تصنعی و سـتاره هـاي آنـها بـرخـوردي متکبرانـه و خـودمـحور 

داشـتند و در مجـموع، مـناسـبات مـالی بـر این فـضا حـاکم بـود. از سـوي دیگر آن 

دســته اي که کمتر درگیر این مــناســبات بــودنــد، هــنر را تــنها بــراي هــنر 

می خـواسـتند و چـندان بـه دغـدغـه هـاي اجـتماعی تـوجهی نـداشـتند. در این دوران 

هـرولـد کلورمـن بـه عـنوان بـازیگر و مـدیر صـحنه در همین فـضا مـشغول بـه کار 

بـود. او بـر این بـاور بـود که این تـئاتـرهـا «بیشتر فـن نـمایش را عـرضـه می کنند تـا 

انسانیت و اصالت احساسات را».  

کلورمـن در این فـضا نـوعی آشفتگی و نـاهـماهنگی را تشخیص داده بـود. او بـر 

این بـاور بـود که تـئاتـر بـه عـنوان یک هـنر جـمعی بـاید چیزي بـراي گـفتن بـه 

مـخاطـبش داشـته بـاشـد و لازم اسـت که هـنرمـندان زبـانی مشـترك داشـته بـاشـند 

تـا بـه نـحو مـوثـرتـري ایده هـایشان را مـطرح کنند و مـهم تـر این که بـاید تکنیک 

مشترکی براي بروز ایده هایشان به مخاطب داشته باشند. 

                                         

 Group Theare 1

  Harold Clurman 2

 Lee Strasberg 3

 Cheryl Crawford 4

 Stella Adler  5
  Sanford Meisner 6

 Bobby Lewis  7

 Theatre Guild 8

9 جنبشی که به موازات ظهور و 
شکوفایی سینما در اوایل قرن 
20 در آمریکا شکل گرفت و 
بستري تجربی براي هنرهاي 

دراماتیک بود. 

 Eugene O’Neill 10
 11

 Maxwell Anderson 

  Elmer Rice 12

اجراي در انتظار لفتی، 1935
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شکل گیري تئاتر گروه 

کلورمـن در هـمان سـال هـاي دهـه ي 20 بـا لی اسـتراسـبرگ، شـریل کرافـورد آشـنا 

شـد و ایده هـایش را بـا آنـها در میان گـذاشـت. کرافـورد او را تـشویق کرد که این 

ایده هـا را بـه طـور عـمومی بـا دیگران مـطرح کند تـا بـتوانـد کسان دیگري را بـراي 

پیوسـتن بـه آنـها تـرغیب کند. کلورمـن در سـال 1930 شـروع بـه بـرگـزاري 

جـلساتی خـصوصی کرد که بـه صـحبت هـاي کلورمـن مـشهور اسـت. او جـمعه  

شـب هـا پـس از پـایان اجـراي بـازیگران، در اتـاق هـتلش بـا آنـها بـه گـفتگو 

می نشسـت. چیزي نـگذشـت که زمـزمـه هـاي آن بـه گـوش دیگران هـم رسید و 

تـعداد بیشتري مشـتاق شنیدن صـحبت هـاي او شـدنـد و کرافـورد مـجبور شـد 

محـل بـزرگ تـري را بـراي این مـنظور تـدارك ببیند. این صـحبت هـا نـزدیک 

نیمه شـب شـروع می شـد و سـاعـت هـا بـه درازا می کشید. او نـه فـقط دربـاره ي تـئاتـر، 

بلکه دربـاره ي مـسائـل و تـنگناهـایی که پیش روي هـنر و بشـریت بـه طـور کلی 

قـرار دارد نیز صـحبت می کرد. او تـمام این مـسائـل را بـه آن بـزنـگاه تـاریخی 

مـربـوط می دانسـت که مـعتقد بـود اقـدامی جـمعی را طـلب می کند و تـئاتـري را 

می خـواهـد که «بـه نـحوي حیاتی بـه زنـدگی واقعی پیونـد خـورده اسـت» و «بـه 

عمیق ترین نیازهاي روحی مخاطبانش پاسخ می دهد».

اعضاي تئاتر گروه در کانتیکت، 1936
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در ادامـه، نـزدیک بـه پـنجاه نـفر داوطـلب پیوسـتن بـه آنـها شـدنـد. کلورمـن، 

کرافـورد و اسـتراسـبرگ پـس از مـصاحـبه بـا آنـها، 28 نـفر را بـرگـزیدنـد. کلیفورد 

اودتـس1، سـنفورد مـایزنـر و اسـتلا ادلـر هـم در میان آنـها بـودنـد. آنـها در آغـاز 

کارشـان نـزد هیئت مـدیره ي «تیه تـرگیلد» رفـتند و از آنـها درخـواسـت کمک 

کردنـد. «تیه تـر گیلد» در پـاسـخ، هـزار دلار هـدیه ي نـقدي بـه عـلاوه ي اجـازه ي 

تـمرین «خـانـه کانلی» اثـر پـال گـرین2 را بـه آنـها داد. آنـها اولین تـمرین شـان بـه 

عـنوان گـروه را در ژوئـن 1931 شـروع کردنـد و از آنـجا که سـه بنیان گـذار گـروه، 

آن را «گـروه مـا» می خـوانـدنـد، در نـهایت نـام «تـئاتـر گـروه» را بـر روي آن 

گذاشتند.  

روش کار گروه 

در راسـتاي ایجاد زبـان مشـترك، تـمام اعـضا بـاید بـا سیستم اسـتانسـلاوسکی 

پـرورش می یافـتند. بـه گـفته ي کلورمـن، سیستم هـدف نـبود بلکه وسیله اي بـود 

که بـا آن بـه بـرداشـت درسـت نـمایشنامـه هـا بـرسیم. آنـها بـر این بـاور بـودنـد که 

آموزش هنرمند هرگز پایان نمی یابد.  

هـدف آنـها داشـتن یک آنـسامـبل بـازیگري ثـابـت بـود که همین روش را هـم در 

پیش گـرفـتند. بـازیگران هـر نقشی در هـر انـدازه اي بـازي می کردنـد. تضمینی 

بـراي دادن نـقش بـه بـازیگران در نـمایش هـا نـبود امـا در هـر صـورت حـقوق شـان را 

دریافت می کردند. میزان حقوق پرداختی بسته به شرایط هر نفر متفاوت بود.  

آنـها مـصمم بـودنـد که نـمایش هـایی در ارتـباط بـا مـسائـل روز بـه روي صـحنه 

بیاورنـد و بـر روي آثـار جـدید نـمایشنامـه نـویسان آمـریکایی کار کنند. از کلورمـن 

نـقل شـده اسـت که «هـر نـمایش خـوب پـروپـاگـانـداي زنـدگی بهـتر اسـت». آنـها بـر 

این بـاور بـودنـد که هـنرمـند بـاید حـس مسـئولیت اجـتماعی داشـته بـاشـد 

دغـدغـه شـان بـه عـنوان هـنرمـند بـاید فـراتـر از زمینه ي کاري خـودشـان بـاشـد و 

تئاتر هم باید چیزي بیشتر از سرگرمی باشد.  

دوره هـاي طـولانی تـمرین بـه آنـها این امکان را می داد که بـه نـحوي پـویا نـقش 

خـود را مـورد بـررسی و کاوش قـرار دهـند. از سـوي دیگر بـازیگران هـمواره در 

مـعرض آمـوزش دائمی بـودنـد و بـر روي مـهارت هـاي گـونـاگـون چـون صـدا و بیان، 

حـرکت و رقـص، بـداهـه پـردازي، نـمایشنامـه نـویسی و دیگر مـهارت هـا کار کنند. 

بداهه پردازي در تمام دوران تمرین به کار گرفته می شد. 

اجــراي رپــرتــوار یکی دیگر از ویژگی هــاي روش کاري گــروه بــود که بسیار 

سـودمـند از کار درآمـد. این امـر بـه کار گـرفـتن حـداکثري اعـضاي آنـسامـبل را 

 Clifford Odets 1

 Paul Green 2

جایزه ي صد 

دلاري مسابقه ي 

گروه به 

نمایشنامه نویس 

جوان تنسی 

ویلیامز رسید که 

همین امر مشوق 

او براي ادامه ي 

نمایشنامه نویسی 

شد. 
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ممکن می کرد. در عین حـال افـراد مـختلف گـروه شـانـس بـازي یک نـقش واحـد را 

پیدا می کردنـد و این امکان هـم بـه وجـود می آمـد که بخشی از گـروه بـه تـور اجـرا 

بـرونـد و بخشی دیگر در نیویورك بـه اجـراي نـمایش بـپردازنـد. آنـها بـر این بـاور 

بودند که تداوم کار براي رشد ضروري است.  

از چالش هاي پیش رو تا انحلال گروه 

یکی از مشکلاتی که گـروه هـمواره بـا آن روبـرو بـود، کمبود مـالی بـود. آنـها 

بـودجـه ي هـر نـمایش را بـه طـور جـداگـانـه تـامین می کردنـد و همیشه در مـعرض 

خـطر انـحلال قـرار داشـتند. اگـر بـراي نـمایش بـعدي پـولی جـور نمی شـد، نـمایش 

بـعدي در کار نـبود. بـا این حـال بـه دفـعات پیش آمـده بـود که تـمرین نـمایشی را 

شـروع کنند و تـا نـزدیک زمـان اجـرا پیشتیانی مـالی نـداشـته بـاشـند. غـالـباً کرافـورد 

مســـئول پیگیري این 

امـور بـود. آنـها همیشه 

بـه خـاطـر مشکل مـالی 

در مــعرض از دســت 

دادن اعـضا بـودنـد. بـا 

این حـال اغـلب اعـضا بـا 

وجـود درآمـد پـایین و 

نــاپــایدار، داوطــلب 

می شـدنـد که حـقوق 

کمتري دریافـت کنند 

تـا نـمایش بـتوانـد بـه 

روي صحنه برود.  

چـــالـــش دیگر آنـــها 

کمبود نـمایشنامـه بـود. آنـها هـمواره بـا یکی از این دو مشکل روبـرو بـودنـد: یا 

نـمایشنامـه بـود امـا پـول اجـرایش را نـداشـتند، و یا اصـلاً نـمایشنامـه ي مـناسـبی 

بـراي اجـرا نـداشـتند. این مشکل بـا نـمایشنامـه هـاي اودتـس حـل شـد و پـس از آن 

گـروه نـمایشنامـه نـویس خـانگی خـودش را داشـت. اجـراي نـمایشنامـه ي «در انـتظار 

لفتی» اودتـس دربـاره ي اعـتصاب رانـندگـان تـاکسی که بـه نـفع یک نشـریه ي چـپ 

انـجام می شـد، بـا واکنش پـرشـور مـخاطـبان روبـرو شـد و اودتـس را تـبدیل بـه یک 

افـسانـه کرد. کلورمـن دربـاره ي این نـمایشنامـه می گـوید که «در انـتظار لفتی 

فـریاد تـولـد دهـه ي سی بـود. جـوانی مـا صـدایش را یافـته بـود. فـراخـوانی بـود بـراي 

آدلر، کلورمن، کازان و دیگر اعضاي تئاتر گروه، 1938
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پیوســتن بــه جــنگ 

بــرحــق بــراي معیار 

بـــراي  والاتـــري 

بـــراي  زنـــدگی… 

دســتیابی بــه شــان 

کامــل انــسانی.» در 

سـال هـاي آخـر فـعالیت 

گـروه پیش از انـحلال 

آن، نـــمایش «پســـر 

طـلایی» اودتـس هـم بـا 

اسـتقبال خـوبی روبـرو 

شــد و بــزرگ تــرین 

مـوفقیت مـالی گـروه بـه 

شـمار می آمـد، که الـبته 

با تمام توفیقش نتوانست وضعیت ناپایدار اقتصادي گروه را بهبود بخشد.  

تـئاتـر گـروه، گـروهی غیرتـجاري بـود که در چـهارچـوب رقـابـت تـجاري بـرادوي 

فـعالیت می کرد. بـه همین عـلت نمی تـوانسـت بـه مـوفقیت بـه مـعناي مـرسـوم 

بـرادوي دسـت بیابـد چـون از روش هـاي مـرسـوم آن پیروي نمی کرد. بـراي آنـها 

بسیار مشکل بود که در برادوي باشند، ولی از برادوي نباشند.  

مسـئله ي دیگر آنـها، وسـوسـه ي هـالیوود بـود. تـئاتـر گـروه بـازیگران تـوانـایی را 

پـرورش داده بـود که اسـتودیوهـاي هـالیوود مشـتاقـانـه خـواهـان کشانـدن آنـها بـه 

سـمت خـود بـودنـد. اغـلب بـازیگرانی که بـه آنـها پیشنهاد کار شـده بـود، این 

پیشنهاد را نـپذیرفـتند و بـه هـدف مشـترك هـنري و اجـتماعی که آنـها را بـه هـم 

پیونـد داده بـود پـایبند مـانـدنـد. کسانی مـثل الیا کازان، جـان گـارفیلد، فـرانکوت 

تـون، کلیفورد اودتـس، اسـتلا ادلـر،  مـوریس کارنـوفسکی و خـود کلورمـن در طـول 

دوران حیات گـروه و پـس از آن در هـالیوود فـعالیت می کردنـد. تـون بـه خـاطـر 

عـلاقـه اي که بـه گـروه و اهـدافـش داشـت، پـس از تـرك آن هـم بـه گـروه کمک 

مالی می کرد.  

در نـهایت مشکلات مـالی و از دسـت دادن مـوقعیت هـاي درآمـدزا تـنش هـایی را 

در گـروه ایجاد کرد. در این مـرحـله کلورمـن تغییري سـاخـتاري را در گـروه 

پیشنهاد کرد. تـا پیش از این کلورمـن، اسـتراسـبرگ و کرافـورد که بنیانـگذاران 

گـروه بـودنـد، نـقش مـدیریت و هـدایت گـروه را بـر عهـده داشـتند. امـا در این بـرهـه، 

کلورمن در این 

فضا نوعی 

آشفتگی و 

ناهماهنگی را 

تشخیص داده 

بود. او بر این باور 

بود که تئاتر به 

عنوان یک هنر 

جمعی باید 

چیزي براي 

گفتن به 

مخاطبش داشته 

باشد.

مردان سفیدپوش، 1933
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کلورمـن پیشنهاد کرد که خـودش مـدیر اجـرایی بـاشـد و کمیته اي مـنتخب از 

میان بـازیگران نـقش فـعال تـري را در رهـبري گـروه ایفا کند، که در نـهایت این 

تغییرات تـاثیري بـر روي وضعیت مـالی نـاپـایدار گـروه نـگذاشـت. گـروه در مقطعی 

حتی مـجبور بـه کاهـش تـعداد اعـضاي خـود شـد که تغییري عـمده در سیاسـت 

گـروه بـه شـمار می آمـد و در عین حـال اقـدامی دردنـاك بـود، چـرا که بـاید کسانی 

را که چـند سـال در تـمام سختی هـا بـا گـروه هـمراه بـودنـد و بـه خـاطـر پـایبندي بـه 

اهـداف گـروه بـا از خـودگـذشـتگی سختی هـاي کار را بـه جـان خـریده بـودنـد از خـود 

می راند.  

بـا آغـاز جـنگ جـهانی دوم در پـایان دهـه ي 30، وضعیت نـاپـایدار گـروه رو بـه 

وخـامـت گـذاشـت و نـهایتاً  پـس از آخـرین اجـراي خـود در پـایان سـال 1940  (و 

چند روز ابتدایی سال 1941)، منحل شد.  

  

میراث تئاتر گروه 

تـئاتـر گـروه در طـول ده سـال فـعالیت خـود عـلاوه بـر دوره هـاي تـمرین  طـولانی و 

اجـراهـاي مسـتمر، آمـوزش را هـم هـمواره در بـرنـامـه ي کار خـود داشـت. در همین 

راسـتا در سـال هـاي پـایانی اش تـوانسـت اسـتودیوي تـئاتـر گـروه را تشکیل دهـد و 

بــه پــرورش بــازیگران و کارآمــوزان جــوان در گــروه بــپردازد. اقــدام دیگرش 

بـرگـزاري مـسابـقه ي نـمایشنامـه ي جـدید بـود که جـایزه ي صـد دلاري آن بـه 

نـمایشنامـه نـویس جـوان تنسی ویلیامـز رسید که همین امـر مـشوق او بـراي 

ادامه ي نمایشنامه نویسی شد.  

سـواي آنـچه از اعـضاي تـئاتـر گـروه در زمینه ي روش هـاي پـرورش بـازیگر بـه 

عـنوان دسـتاوردهـاي درخـشان از آنـها بـه جـا مـانـده اسـت، و همچنین تـاثیر 

عـمده ي آن بـر کارگـردانـان، نـمایشنامـه نـویسان  و بـازیگران نـوظـهور آن دوره و 

نسـل هـاي بـعد از آن، نکته ي قـابـل تـوجـه دربـاره ي کار گـروه این اسـت که در 

عین داشـتن ایده آل هـا و اهـداف اجـتماعی، و بـا وجـود فـشار جـریان تـئاتـر تـجاري، 

تـمامیت خـود را حـفظ کرد و از آرمـانی که همگی از ابـتدا مـورد پـذیرش قـرار 

داده و گرد آن جمع شده بودند دور نشد و تا پایان کار خود آن را حفظ کرد. 

کلورمـن در کتاب خـود «سـال هـاي پـرشـور» که در سـال 1945 آن را نـوشـت، 

پـایان کار تـئاتـر گـروه را یک شکست ارزیابی کرده بـود. امـا امـروز بـه خـوبی 

روشن است که این قضاوت بسیار عجولانه بود.  

در انتظار لفتی 

فریاد تولد دهه ي 

سی بود. جوانی 

ما صدایش را 

یافته بود. 

فراخوانی بود 

براي پیوستن به 

جنگ برحق 

براي معیار 

والاتري براي 

زندگی…
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 در این مــطلب نــگاهی داریم بــه ســه نــمونــه ي مــتفاوت از تجــربیات ●

گـروه هـاي تـئاتـري آلـترنـاتیو در دیگر کشورهـا که بـا سـاخـتارهـاي داخـلی 

نسـبتاً مـتفاوتی فـعالیت کرده و مسیرهـاي مـتفاوتی را طی نـموده انـد. بـا این حـال 

هـر کدام بـه نـوعی بـا تـوجـه بـه نیاز و ضـرورت روز در واکنش بـه شـرایط مـوجـود، 

خارج از جریان اصلی و مسلط در فضاي تئاتري شان شکل گرفته اند.  

تئاتر اجوکا1 (پاکستان)  

تـئاتـر اجـوکا در سـال 1984 تـوسـط مـدیحه 

گـوهـر2 و همسـرش شـاهـد نـدیم3 در لاهـور 

پـاکستان در شـرایطی تـاسیس شـد که تـئاتـر و 

هـنر بـه طـور کلی بـا محـدودیت و سـانـسور 

شـدید روبـرو بـود. این تـئاتـر از زمـان تـاسیس 

یکی از گـروه هـاي تـئاتـري بـرجسـته اي اسـت که 

بـا هـدف گسـترش تـئاتـر اجـتماعی تشکیل شـده 

اســت تــا مــبارزه  بــراي جــامــعه اي سکولار، 

دمـوکراتیک، عـاري از تـعصب، خـردورز و عـدالـت مـحور در پـاکستان را تـقویت 

نماید.  

این تـئاتـر یک سـازمـان غیرانـتفاعی داوطـلبانـه و دمـوکراتیک اسـت و اعـضاء آن در 

بـر گیرنـده ي طیف گسـترده اي از اقـشار گـونـاگـون اجـتماعی اسـت. اجـوکا بـه 

بـرابـري جنسیتی و حـقوق بـرابـر بـراي هـمه فـارغ از طـبقه، جنسیت، قـومیت یا 

مـذهـب پـایبند اسـت و فـعالیت هـایش از صـلح دوسـتی در جـهان و علی الـخصوص 

در جنوب آسیا حمایت می کند.  

اجـراهـاي تـئاتـر اجـوکا اشکال سنتی تـئاتـر را بـا مـتدلـوژي مـعاصـر تـرکیب کرده و 

بـر مـصائـب پیش روي جـامـعه ي پـاکستان، خـصوصـاً در ارتـباط بـا حـقوق زنـان در 

جــامــعه ي تــحت ســلطه ي مــردان تــاکید می ورزد. اجــوکا تــلاش می کند که 

نـمایش هـایی بـاکیفیت را تـولید کند تـا نـوعی سـرگـرمی را ارائـه کند که هـدفی 

اجتماعی دارد.  

چند تجربه 

 شیرین میرزانژاد 

در این مطلب نگاهی داریم به 
سه نمونه ي متفاوت از تجربیات 

گروه هاي تئاتري آلترناتیو در 
دیگر کشورها که با ساختارهاي 

داخلی نسبتاً متفاوتی فعالیت 
کرده و مسیرهاي متفاوتی را 
طی نموده اند. با این حال هر 

کدام به نوعی با توجه به نیاز و 
ضرورت روز در واکنش به 

شرایط موجود، خارج از جریان 
اصلی و مسلط در فضاي 

تئاتري شان شکل گرفته اند.  

امروز
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تـئاتـر اجـوکا اهمیت بسیاري بـراي ایجاد ارتـباط نـزدیک بـا جـامـعه ي مـدنی و 

گـروه هـاي حـقوق بشـري قـائـل اسـت و بـا سـازمـان هـاي حـقوق زنـان، محیط زیست، 

کارگـري، کودکان و حـقوق بشـر همکاري کرده اسـت. اجـوکا همکاري نـزدیکی بـا 

گـروه هـاي تـئاتـر هـند دارد، چـندین فسـتیوال تـئاتـري هـندوپـاکستانی بـرگـزار کرده 

اسـت و بـراي گسـترش صـلح و حـسن نیت نـمایش هـایی را در نـقاط مـختلف 

مـنطقه بـه روي صـحنه بـرده اسـت. این امـر بـا تـوجـه بـه تـنش هـایی که در مـنطقه 

میان گروه هاي قومیتی وجود دارد بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.  

بـخش دیگر این سـازمـان، اجـوکا پـروداکشن، تـنها کمپانی مسـتقل تهیه کننده ي 

تـلویزیون اسـت که بـه آرمـان سـرگـرمی بـا هـدف اجـتماعی پـایبند اسـت. اجـوکا در 

دورانی که تهیه کنندگـان مسـتقل تـلویزیون همگی رویکرد تـجاري دارنـد، تـلاش 

می کند که از این جـریان بـر کنار مـانـده و تـولیداتی را ارائـه کند که در عین 

سـرگـرم کننده بـودن، آگـاهی بـخش هـم هسـتند. در این راسـتا، اجـوکا اقـدام بـه 

سـاخـت تـله تـئاتـر، سـریال، مسـتند و مـوسیقی بـا مـوضـوعـات حـقوق بشـر، حـقوق 

زنـان، آزادي مـذهـبی، تنظیم خـانـواده، صـلح و قـتل هـاي نـامـوسی کرده اسـت. 

اجـوکا در طـول سـال هـاي فـعالیتش بـه عـنوان ابـزاري بـراي آمـوزش تـوده هـا ظـاهـر 

شده است.  

مدیحه گوهر و شاهد ندیم

 Ajoka 1

 Madeeha Gauahar 2
 Shahid Nadeem 3



اجـوکا در زمـانی تـاسیس شـد که جـامـعه ي 

پــاکستان درگیر تــنش هــا و تــحولات 

نـامـطلوبی بـود. در هـمان سـال، قـانـون 

شـریعت بـرقـرار شـده بـود که جـایگاه زن 

و اقلیت هــاي مــذهــبی را بــه شــدت تــنزل 

می داد. در شـرایطی که زنـان از عـرصـه هـاي اجـتماعی حـذف می شـدنـد، اجـوکا 

فـضایی را بـه وجـود آورده بـود که زنـان در کنار مـردان فـعالیت می کردنـد و نـه 

تـنها زنـان در نـمایش هـا بـازي می کردنـد، بلکه خـود نـمایش هـا را هـم زنی 

قـدرتـمند و مسـتقل شکل می داد: مـدیحه  گـوهـر، کارگـردان و از بنیان گـذاران 

گـروه. او و بسیاري از زنـان دیگر فـعال در گـروه، عـضو سـازمـان هـا و جـنبش هـاي 

زنـان هـم بـودنـد. در سـال 2007، اجـوکا یکی از نـمایشنامـه هـاي گـوهـر بـا عـنوان 

«بـرقـع وگـانـزا»1 را بـه روي صـحنه بـرد که در آن بـازیگران بـا بـرقـع روي صـحنه 

بـودنـد و بـه مـوضـوعـاتی هـمچون تبعیض جنسیتی و تـعصب مـذهـبی می پـرداخـت. 

جـنجال بسیاري را بـه وجـود آورد. اعـضاي پـارلـمان خـواسـتار تـوقـف آن شـدنـد و  

در نـهایت اجـراي آن مـمنوع شـد. بـا این حـال، فـعالان حـقوق زنـان تـرجـمه ي آن 

را در خارج از پاکستان در حمایت از اجوکا به روي صحنه بردند.  

اجـوکا در حـال حـاضـر هـمچنان بـا هـمان اهـداف و سیاسـت هـا در حـال فـعالیت 

است.  

تئاتر سولی2 (فرانسه)3 

آرین مـنوشکین4 در سـال 1959 زمـانی که خـودش دانـشجو بـود، «انجـمن تـئاتـر 

دانــشجویان پــاریس» را پــایه گــذاري کرد که رقیبی چــپ گــرا بــراي کمپانی 

کلاسیک سـوربـن بـه شـمار می آمـد. در سـال 1964، همین گـروه بـا تغییراتی 

تـبدیل بـه تـئاتـر سـولی شـد که در واقـع یک کلکتیو تـئاتـري بـود که بـا 900 

فـرانک از طـرف هـر عـضو تشکیل شـد. آنـها نـام گـروه را خـورشید گـذاشـتند، چـون 

بـه گـفته ي مـنوشکین «بـه دنـبال زنـدگی، نـور، گـرمـا، زیبایی، قـدرت و بـاروري» 

بـودنـد. اولین اجـراي مـوفـق آنـها «آشـپزخـانـه» اثـر آرنـولـد وسکر در سـال 1967 

بود، کمی پیش از تحولات سال 68 در فرانسه.  

تـئاتـر سـولی از هـمان ابـتدا بـا هـدف ایجاد گـروهی افقی بـدون سـلسلسه مـراتـب 

فـعالیت خـود را شـروع کردنـد. حـقوق اعـضا کمابیش بـرابـر اسـت و تـنها دریافتی 

اعـضاي قـدیمی از جـمله خـود مـنوشکین کمی بیشتر از اعـضاي جـدید اسـت. از 

طـرفی ممکن اسـت وقتی اجـراي روي صـحنه نـدارنـد، مـاه هـا بـدون درآمـد 

شماره دوم 
زمستان 1399

26

 Burqavaganza 1

 Theatre du Soleil 2
3  در شماره دوم صحنه  معاصر 
فروردین 60، مصاحبه اي از آرین 
منوشکین با نشریه ي کار تئاتري 
ترجمه ي ماندانا بنی اعتماد چاپ 

شده بود. 
  4

 Ariane Mnouchkine



 

بـگذرانـند. اعـضا در یک کمون بـا هـم زنـدگی می کنند و تـمام کارهـا میان 

ساکنین/اعضا تقسیم می شود.  

مـنوشکین در سـال هـاي ابـتدایی کار خـود گـفته بـود که مـا هیچ نمی دانیم، 

آمـاتـور هسـتیم، هیچ چیزي را از هـمان ابـتدا نمی دانسـتیم، حتی آنـچه را که 

تـئاتـر تـجاري می دانـد. مـا از اقـشار مختلفی هسـتیم و دشـوار اسـت که بـتوان 

گـفت وجـه اشـتراك مـان چیست، امـا هـمه این را می دانیم که بـه عـنوان گـروه 

قـوي هسـتیم و اگـر جـدا شـویم بـاخـته ایم. اوایل هـرگـز داوطـلبان عـضویت را رد 

نمی کردیم. در عـوض می گفتیم که فـردا صـبح سـاعـت 7:30 اینجا بـاش، وسـائلی 

هسـت که بـاید جـابـجا شـود. از هـر ده نـفر هشـت نـفر فـردا پیدایشان نمی شـد. 

گروه براي کسانی است که می مانند.  

تـا پیش از سـال 1970  تـئاتـر سـولی مکان ثـابتی نـداشـت، امـا در سـال 1971 بـه 

کارتـوشـري در حـومـه ي پـاریس نـقل مکان کردنـد، جـایی که پیش تـر کارخـانـه ي 

بـاروت سـازي بـود و در آن زمـان مـتروکه بـود. مـنوشکین می گـوید که آنـجا را 

بسیار تـصادفی پیدا کردنـد. هـمان روزي که سـربـازان آنـجا را تخـلیه  کردنـد، آنـها 

مستقر شدند و آنجا را تبدیل به مکانی براي کار و زندگی کردند. 

او اظـهار تـاسـف می کند از این که «بـه پـول مـردم نیاز داریم» ولی «مـا مـغازه 

نیستیم و چیزي را نمی فـروشیم و بـه همین خـاطـر اسـت که از کلمه ي تـولید 

خوشم نمی آید. تولید نیست، مراسم است، تشریفات است.»  
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صحنه اي از آخرین کاروانسرا در تئاتر سولی

 Cartoucherie 1
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از ویژگی هـاي کار تـئاتـر سـولی از ابـتدا تـا امـروز دوره هـاي تـمرین  طـولانی و کار 

جـمعی بـر روي مـتن نـمایشی، تـرکیب شیوه هـاي نـمایشی گـونـاگـون، ارتـباط و 

مـعاشـرت بـا تـماشـاگـران و الـبته سـبک زنـدگی و کار کلکتیوشـان اسـت. تصمیمات 

تـئاتـر سـولی در هـمه ي زمینه هـا گـروهی گـرفـته نمی شـود. در رابـطه بـا امـور خـود 

گـروه، مـثلاً اگـر قـرار بـاشـد بـازیگري اخـراج شـود، تصمیم جـمعی گـرفـته می شـود. 

اما در سایر زمینه ها، کسی تصمیم را می گیرد که در آن زمینه وارد است.  

در کارنـامـه ي تـئاتـر سـولی هـم بـازتـولید آثـار کلاسیک مـانـند شکسپیر و مـولیر 

هسـت و هـم آثـاري که تـمامـاً کار خـود گـروه اسـت که پـروسـه ي خـلق این آثـار 

مـاه هـا بـه درازا می کشد. نـمایش آخـرین کاروانسـرا (اودیسه)1 سـال 2003 بـر 

اسـاس مجـموعـه ي نـامـه هـا و مـصاحـبه هـایی بـود که مـنوشکین و همکارانـش از 

کمپ هـاي پـناهـندگـان سـرتـاسـر جـهان جـمع کرده و آن را تـبدیل بـه نـمایشی 6 

سـاعـته کرده بـودنـد. رفـتن بـه تـئاتـر سـولی بـراي تـماشـاگـران فـقط تـماشـاي یک 

اجرا نیست، بلکه به کلی تجربه اي منحصر به فرد است. 

 1

 Le Dérnier
 Caravansérail

 Red Ladder 2
 3

 Broadside Mobile
 Workers’ Theatre

 4

  Maggie Lane,  

John Hoyland,  

Sheila Rowbotham, 

Kathleen McCreery, 

Chris Rawlence, 

Steve Trafford, 

Marion Sedley,  

Richard Stourac

آرین منوشکین



 

نردبان سرخ2 و تئاتر کارگري برادساید موبایل3 (انگلستان) 

بیش از پـنجاه سـال از تـاسیس تـئاتـر نـردبـان سـرخ می گـذرد. این گـروه تـئاتـري 

 Agitprop) «در ســال 1968 بــا نــام «بــازیگران خیابــانی تبلیغی -تهییجی

Street Players)  در لـندن تـاسیس شـد، در سـال 70 بـه نـردبـان سـرخ تغییر 

نـام داد و تـا امـروز هـمچنان بـه فـعالیتش ادامـه می دهـد. این گـروه در ابـتداي 

تشکیل، سـاخـتار کلکتیو داشـت و یک گـروه تـئاتـر تهییجی تبلیغی بـود که تـحت 

تـاثیر تـحولات اجـتماعی و سیاسی آن دوران شکل گـرفـت و مـشخصاً اهـداف و 

مـوضـوعـات سیاسی داشـت. در آن دوران گـروه هـاي زیادي مـشابـه نـردبـان سـرخ 

وجـود داشـت، امـا از میان آنـها نـردبـان سـرخ یکی از مـعدود گـروه هـایی اسـت که 

همچنان پابرجاست 

اعـضاي اولیه ي گـروه4 تجـربـه ي تـئاتـري محـدودي داشـتند، امـا مشـتاق بـودنـد که 

فـعالیت فـرهنگی و سیاسی را بـه نـحوي بـا هـم درآمیزنـد که بـا طـبقه ي کارگـر و 

مـبارزاتـش ارتـباط مسـتقیم بـرقـرار کند. نـمایش هـایشان کوتـاه و بُـرنـده بـود و بـه 

مـوضـوعـاتی چـون مسکن، بیکاري و اعـتصابـات کارگـري می پـرداخـت. سیاسـت 

اصلی نـردبـان سـرخ بـردن تـئاتـر بـه میان طـبقه ي کارگـر بـود و بـراي اجـراي 

نـمایش هـایش عـمومـاً مکان هـایی غیرتـئاتـري مـانـند بـاشـگاه هـاي اتـحادیه هـا را 

انــتخاب می کرد که کارگــران ســاعــات آزادشــان را بــراي تــفریح در آن 

می گذراندند. یکی از اجراهاي مشهور آنها «نمایش کیک» بود که در تجمع 
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جامعه بزرگ، نردبان سرخ، 2013



 

خـارج از زنـدان پـنتون ویل در اعـتراض بـه دسـتگیري فـعالان سـندیکایی اجـرا شـد 

که در هایدپارك هم براي صدهزار کارگر اجرا شد.  

در سـال هـاي بـعد بـه تـدریج تغییراتی عـمده در این کلکتیو رخ داد. نـردبـان سـرخ 

از سـال 1973  از سـوي شـوراي هـنر انگلسـتان بـه رسمیت شـناخـته شـد و تـحت 

پـوشـش حـمایت مـالی آن قـرار گـرفـت. مـدت کوتـاهی پـس از آن کتلین 

مک کریکی از مـوسـسان گـروه که در جـنبش زنـان هـم فـعال بـود و ریچارد 

اسـتوراك، پـس از اجـراي «تـا فـولاد داغ اسـت، بکوب»  در پی اخـتلاف نـظر 

سیاسی بـا دیگر اعـضاي گـروه، از آنـها جـدا شـده و گـروه خـود را بـا عـنوان «تـئاتـر 

کارگـري بـرادسـاید مـوبـایل» تـاسیس کردنـد. آنـها تـا زمـان انـحلال  گـروه شـان در 

سـال 1986 بـر هـمان سیاسـت هـاي اولیه شـان بـاقی مـانـدنـد. سـاخـتار گـروه شـان 

بینابین کلکتیو و سـلسله مـراتبی و متشکل از اعـضاي دائـم و اعـضاي داوطـلب 

بـود. هـمه حـق شـرکت در تصمیم گیري هـا دربـاره ي سیاسـت گـروه و دیگر مـسائـل 

اجـرایی را داشـتند، امـا اگـر اتـفاق آراء ممکن نـبود، تصمیم را اعـضاي ثـابـت 

می گـرفـتند. تـمام اعـضا حـقوق بـرابـر دریافـت می کردنـد و شـرایط کاري بـرابـر 

داشـتند. این گـروه در دور ه هـایی از شـوراي هـنر بـودجـه ي کمکی دریافـت 

می کرد امـا پـس از قـطع کامـل این بـودجـه، بـرخی از اعـضا بـه طـور نیمه وقـت و 

بــدون درآمــد بــه کار در 

گــروه ادامــه دادنــد. در 

نـــهایت بـــه خـــاطـــر 

دشـواري هـاي مـالی، گـروه 

بـه طـور کامـل بـه کار خـود 

پایان داد.  

امـا نـردبـان سـرخ در سـال 

1976 از لــندن بــه لیدز 

مــنتقل شــد و بــه مــرور 

زمـان سیاسـت هـاي کاري 

گـروه تغییر کرد. تـا سـال 

1981، تـــمـام اعـــضـاي 

اولیه ي گـروه آن را تـرك 

کرده بــودنــد. در دهــه ي 

80، نـردبـان سـرخ مسیر 

کاري جــدیدي را در پیش 
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حالت را به هم می زند، نردبان سرخ، 1975

 1 

 Strike While the Iron
 is Hot



گــرفــت. نــردبــان ســرخ در ســال 1985، ســاخــتار خــود را از کلکتیو بــه 

سـلسله مـراتبی تغییر داد که تـا امـروز هـم بـه همین شیوه عـمل می کند. گـروه بـه 

وسیله ي هیئت مـدیره اداره می شـود که خـود بـه صـورت دوره اي بـراي گـروه، 

کارگـردان هـنري تعیین می کند. بـا این حـال، روح همکاري جـمعی هـمچنان بـر 

کار گـروه مسـلط اسـت و شـاید بـتوان گـفت که تـنها پیونـدي اسـت که میان امـروز 

و دیروز گـروه وجـود دارد. پـس از تغییر سـاخـتاري، سیاسـت کاري گـروه هـم 

دسـتخوش تغییراتی شـد و تـمرکزش را بـر روي آثـاري گـذاشـت که جـوان تـرهـا را 

مـخاطـب قـرار می داد. حـمایت شـوراي هـنر از این گـروه در طی این سـال هـا 

مـداوم نـبوده و گـاه بـه طـور کامـل قـطع شـده اسـت و بـا وجـود مـوفقیت اقـتصادي 

گروه در سال هاي اخیر، همچنان از نظر اقتصادي وضعیت پایداري ندارد.  

امـروز نـردبـان سـرخ یکی از مـهم تـرین کمپانی هـاي سیار تـئاتـري انگلسـتان اسـت 

که در نـقاط مـختلف بـه اجـراي تـئاتـر می پـردازد. بـا وجـود تغییرات بنیادین هـم 

در سـاخـتار و هـم سیاسـت گـروه و روش کار که مـوجـب شـده تـفاوت هـاي 

بنیادینی بـا گـروه اولیه داشـته بـاشـد نـردبـان سـرخ هـمچنان خـود را گـروهی 

رادیکال و میراث دار هـمان اهـداف می دانـد که بـا گـذر زمـان رشـد کرده اسـت. 

این گـروه تـلاش می کند نـمایش هـایی را اجـرا کند که در عین پـرطـرفـدار بـودن، 

بـه هیچ  وجـه سـطحی نیستند. امـروز در فـضاي تـئاتـري انگلسـتان در زمـره ي 

گـروه هـاي تـئاتـري آلـترنـاتیو شـمرده می شـود که بـا هـدف تـرویج ایده ي عـدالـت و 

تغییر اجتماعی تلاش می کند.
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 صـرف نـظر از این که یک گـروه تـئاتـري بـه اقـتضاي مـنافـع و مـصالـح خـود ●

چـطور و تـحت چـه عـنوانی اعـلام مـوجـودیت کند، و یا بـخواهـد تـحت هـر 

عـنوانی در ارگـان هـاي رسمی خـود را ثـبت نـماید یا نـه، بـه هـر حـال بـراي سـامـان 

دادن بـه امـور داخـلی خـود نیازمـند چـهارچـوبی مـشخص اسـت. این چـهارچـوب را 

در اسـاسـنامـه می تـوان تـعریف کرد. اسـاسـنامـه مسیر یک شخصیت حـقوقی را از 

ابـتداي شکل گیري و در ادامـه ، مـوقعیت هـاي احـتمالی که چنین نـهادي ممکن 

اسـت بـا آن روبـرو شـود پیش بینی کرده و بـه عـنوان راهـنما در این مسیر عـمل 

می کند. بـه عـلاوه، بـا شـفاف سـازي تـمام مـراحـل، 

تــوافقی که میان اعــضا شکل می گیرد و نیز 

حـقوق و وظـایف افـراد نسـبت بـه هـم و نیز در 

مــقابــل گــروه، مشکلات احــتمالی را از میان 

بـرده و راه را بـراي تـمرکز بـر فـعالیت مـورد نـظر 

هــموار می کند. بــر همین اســاس، در اینجا 

تـــلاش کرده ایم طـــرحی پیشنهادي بـــراي 

اسـاسـنامـه ي یک گـروه تـئاتـري ارائـه کنیم. 

تـلاش شـده اسـت تـا طـرح پیشنهادي داراي 

تــمام خــصائــص یک نــهاد دمــوکراتیک و 

مـشارکت مـحور بـاشـد. مـوارد ذکر شـده در بـندهـاي اسـاسـنامـه  جـامـع و در 

بـرگیرنـده ي تـمام مـوارد احـتمالی بـاشـد. بـدیهی اسـت که حسـب ضـرورت، مـوارد 

می تـوانـند حـذف یا اضـافـه شـده و یا تغییر نـمایند. تـلاش شـده اسـت که مـتن 

پیشنهادي حـاضـر بـه شـرایط عملی امـروز ایران نـزدیک بـوده و قـابـل اجـرا بـاشـد، 

امـا هـمچنان بـا حـالـت ایده آل فـاصـله دارد و در واقـع بـراي دوران گـذار بـه 

شـرایطی تنظیم شـده اسـت که آن حـالـت ایده آل قـابـل اجـرا بـاشـد. در مـتن 

اساسنامه به این موارد اشاره خواهد شد.  

مـطابـق قـوانین ایران بـراي تشکیل و ثـبت یک گـروه تـئاتـري بـه عـنوان تـعاونی 

شـروطی محـدودکننده وجـود دارد که مـوجـب می شـود این حـالـت در بـحث 

حـاضـر مـد نـظر مـا نـباشـد. (مـانـند شـرط اعـتقاد بـه مـذاهـب رسمی بـراي تعیین 

شـدن بـه عـنوان بـازرس که اصـل عـدم تبعیض را نـقض می کند و یا عـدم ارتکاب 

جــرائــم امنیتی که شــامــل حــال بسیاري از محکومین سیاسی می شــود.) 

فردا

چشم اندازتئاتر آینده  
  

شوراي تحریریه صحنه معاصر 
 تهیه و تنظیم: شیرین میرزانژاد، حقوقدان
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امـا در هـر حـال یک گـروه تـئاتـري می تـوانـد در امـور داخـلی خـود سـاخـتار تـعاونی 

داشـته و بـه هـمان تـرتیب اداره شـود. تـنها تـفاوت آن از نـگاه قـانـونی خـواهـد بـود 

که صـرف نـظر از قـوانین داخـلی گـروه و نـحوه ي اداره ي آن، اگـر بـه عـنوان تـعاونی 

بـه صـورت قـانـونی ثـبت نـشود، مـشمول قـوانین آن نشـده و در مـقابـل قـانـون و 

اشـخاص ثـالـث، شـراکت مـدنی شـناخـته شـده و اثـرات آن بـر گـروه مـترتـب خـواهـد 

بـود. از طـرفی ممکن اسـت رسـماً در نـهادهـاي مـربـوطـه مـانـند انجـمن هـاي 

هـنرهـاي نـمایشی بـه عـنوان گـروه تـئاتـري ثـبت شـده و مـشمول مـقررات مـربـوطـه 

شود، که این مورد هم در این مبحث مورد نظر ما نیست. 

آنـچه در ادامـه می آید، اسـاسـنامـه ي داخـلی پیشنهادي بـراي یک کلکتیو تـئاتـري 

فـرضی اسـت که بـه شیوه ي تـعاونی اداره می شـود. نـام این کلکتیو تـئاتـري را 

تـئاتـر آینده می گـذاریم. این کلکتیو فـرضی بـا تـعداد مـتوسـط اعـضا در نـظر گـرفـته 

شـده اسـت. طـبعاً بـه اقـتضاي شـرایط و بـا تغییر مقیاس، بـخش هـا و ارکان کلکتیو 

هـم می تـوانـد کوچک تـر شـده و یا حـذف شـود، امـا این اسـاسـنامـه ي پیشنهادي 

می تواند الگویی براي نحوه ي اداره و تصمیم گیري قرار گیرد.  

پیشنهاداتی که در بـخش امـور مـالی کلکتیو آمـده، بیشتر نـاظـر بـه شـرایط فعلی 

بـراي گـذار بـه وضعیتی پـایدارتـر اسـت. مـطلوب تـرین حـالـت ممکن بـراي یک 

گـروه تـئاتـري این اسـت که اعـضاء درآمـدي ثـابـت داشـته بـاشـند، امـا از آنـجا که در 

شـرایط فعلی کشورمـان، اتکا بـه فـروش گیشه بـرابـر اسـت بـا تـن دادن بـه 

مـناسـبات نـاسـالـم حـاکم بـر فـضاي تـئاتـر، بـه همین عـلت راهکاري کوتـاه مـدت و 

قـابـل تـمدید بـراي آن پیش بینی شـده اسـت. امـا در بـخش آمـوزش و پـژوهـش از 

آنـجا که مـاهیت عملکرد و خـروجی اش میان مـدت و بـلندمـدت اسـت، می بـایست 

به نوع دیگري با آن برخورد شود.  

اساسنامه داخلی کلکتیو تئاتر آینده 

ماده 1. کلیات 

1.1  تعریف:  

کلکتیو تـئاتـر آینده، یک گـروه تـئاتـر مسـتقل اسـت که بـا هـدف همکاري و تـامین 

مـنافـع مشـترك اعـضاء در زمینه ي حـرفـه اي آنـها یعنی تـئاتـر تشکیل شـده اسـت و بـه 

صـورت دمـوکراتیک و بـر مـبناي اصـول هـفتگانـه ي تـعاونی اداره می شـود که عـبارت 

اسـت از: عـضویت داوطـلبانـه و آزاد، اداره ي دمـوکراتیک اعـضاء، مـشارکت اقـتصادي 

اعـضا، اسـتقلال و خـودگـردانی، فـراهـم کردن امکان آمـوزش، پـرورش و آگـاه سـازي، 

همکاري با نهادهاي همتاي خود، و توجه و دغدغه مندي نسبت به جامعه. 
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1.2 موضوع: 

مـوضـوع فـعالیت تـئاتـر آینده تـولید آثـار نـمایشی بـه صـورت اجـراي صـحنه اي یا 

ضــبط شــده، نشــریات، کتاب، خــبرنــامــه ، مــحتواي آمــوزشی، آثــار رادیویی، 

پـادکست و…، انـتشار آثـار تـولیدي، و بـرگـزاري دوره هـاي آمـوزشی در زمینه هـاي 

مرتبط با هنرهاي نمایشی هم براي اعضا و هم به طور عمومی است. 

1.3 اهداف: 

هـدف اصلی از تشکیل کلکتیو تـئاتـر آینده، تـقویت جـریان تـئاتـر مسـتقل در 

ایران و مـبارزه بـا سـانـسور اسـت. مـامـوریت کلکتیو تـئاتـر آینده ایجاد بسـتري 

حـمایتی و فـضایی امـن از لـحاظ حـرفـه اي بـراي اعـضاء، تسهیل فـرآیند کاري، 

ایجاد امکان شکل گیري ارتـباط سـالـم و مـوثـر اعـضاء بـا یکدیگر و نیز بـا دیگر 

هـنرمـندان و گـروه هـا بـراي تـبادل دانـش و تجـربیات و نـهایتاً تـولید آثـاري بـا 

کیفیت و اسـتانـدارد بـالا اسـت که از نـظر اقـتصادي بـراي تـمام اقـشار اجـتماع در 

دسترس باشد.  

1.4 وظایف 
سیاست گذاري، برنامه ریزي و زمان بندي سالیانه براي فعالیت هاي کلکتیو. -
اولویت بندي فعالیت ها. -
سازماندهی فعالیت ها و رویدادهاي کلکتیو و برگزاري آن. -
اطلاع رسانی و آموزش. -
ارتباط و همکاري با همتایان خود. -

1.5 سیاست ها 

کلکتیو تـئاتـر آینده گـروهی مسـتقل و خـودگـردان اسـت که هیچ گـونـه وابسـتگی 

اقـتصادي یا ایدئـولـوژیک بـه دولـت و گـروه هـا و سـازمـان هـاي دولتی یا غیردولتی 

یا افـراد و شخصیت هـا نـدارد. کلکتیو تـئاتـر آینده مـدافـع آزادي بیان بـوده و 

قـاطـعانـه در مـقابـل تـمامی اشکال سـانـسور بـا هـر امکانـاتی که در اختیار دارد 

می ایستد. کلکتیو تـئاتـر آینده می کوشـد در آثـارش بـه دغـدغـه هـا و مـوضـوعـات 

روز اجـتماع پـرداخـته و بـه تـرویج آگـاهی عـمومی در این زمینه کمک کند و 

همچنین تـلاش می کند تـا امکانی فـراهـم سـازد تـا طیف هـر چـه گسـترده تـري از 

مـخاطـبان از تـمام اقـشار امکان دسـترسی بـه آثـارش را داشـته بـاشـند. کلکتیو 

تـئاتـر آینده هیچ تبعیضی از لـحاظ جنسیت، قـوم و نـژاد، زبـان، ملیت، مـذهـب، 
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 ســن، وضعیت جــسمانی و ویژگی هــاي فــردي از این قبیل میان اعــضا یا 

مخاطبان خود قائل نیست.  

ماده 2:  سرمایه  

سرمایه ي کلکتیو مرکب از دو بخش صندوق ثابت و صندوق فصلی است.  

صـندوق ثـابـت: در بـدو تشکیل کلکتیو، بـا آورده ي مـوسسین و اعـضاي اولیه 

صـندوق کلکتیو تشکیل می شـود که بـراي شـروع بـه کار و اداره ي امـور جـاري 

کلکتیو اسـتفاده می شـود و بـا دریافـت درصـدي از درآمـدهـاي حـاصـل از فـعالیت 

کلکتیو حفظ می شود. 

تـبصره: سـهم اعـضاء در تـأمـین سـرمـایـه کلکتیو بـرابـر اسـت مـگر ایـنکه مجـمع 

عـمومـی عـادي تـصویـب نـمایـد کـه بـعضی از اعـضا سـهم بیشـتري تـأدیـه نـمایـند؛ 

درایـنصورت حـداکـثر مـیزان سـهام هـر عـضو نـبایـد از 15 درصـد سـرمـایـه تـعاونـی 

تجاوز کند. 

صـندوق فصلی: در ابـتداي هـر فـصل، بـا آورده ي افـرادي تشکیل می شـود که 

در پـروژه هـا ي نـمایشی آن فـصل شـرکت دارنـد و بـا پـایان فـصل تصفیه و منحـل 

می شود. 

ماده 3: ساختار 

ارکان کلکتیو تـئاتـر آینده داراي دو بـخش اداري و اجـرایی اسـت. بـخش اداري 

کلکتیو تـئاتـر آینده متشکل از مجـمع عـمومی، هیئت مـدیره، بـازرسـان و بـخش 

اجرایی آن کمیته هاي نمایش، پژوهش و آموزش است.  

3.1  مجـمع عـمومی: مجـمع عـمومی کلکتیو بـه دو صـورت عـادي و فـوق الـعاده 

برگزار می شود. مجمع عادي به صورت فصلی و سالیانه برگزار می گردد. 

3.2 هیئت مـدیره: هیئت مــدیره متشکل از اعــضاي مــوســس کلکتیو بــه 

علاوه ي سرپرستان کمیته هاي نمایش، آموزش و پژوهش است.  

3.3 بـازرسـان: شـخص یا اشـخاصی هسـتند که تـوسـط مجـمع عـمومی بـه مـدت 

یک سال مشخصاً براي نظارت بر امور کلکتیو انتخاب می شوند. 
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3.4 بخش  اجرایی 

کمیته هـا متشکل از کمیته ي نـمایش، کمیته ي آمـوزش و کمیته ي پـژوهـش 

است. 

کمیته ي نـمایش بـه سـرپـرسـتی مـدیر هـنري، بـه امـور مـربـوط بـه تـمرین و اجـراي 

صحنه اي یا تلویزیونی می پردازد. 

کمیته ي آمـوزش مسـئول امـور مـربـوط بـه آمـوزش اعـضا و نیز پـذیرش و تعلیم 

هنرجو از خارج از کلکتیو است. 

کمیته ي پـژوهـش عهـده دار انـجام پـروژه هـاي پـژوهشی، تـالیف کتب و نشـریات 

است. 

مـقررات عملکرد کمیته هـا در آیین نـامـه هـاي مجـزا بـه تـصویب مجـمع عـمومی 

می رسد. 

3.5 اعـضا: اعـضاي کلکتیو تـئاتـر آینده متشکل از اعـضاي مـوسـس، اعـضاي دائـم 

و اعضاي موقت است.  

اعـضاي مـوسـس کسانی هسـتند که در بـدو شکل گیري کلکتیو حـضور داشـته و 

فـراخـوان تشکیل کلکتیو را صـادر کرده انـد. عـضویت اعـضاي مـوسـس در کلکتیو 

ثابت و غیرقابل لغو است. 

اعـضاي دائـم کسانی هسـتند که پـس از تـاسیس کلکتیو بـه عـضویت دائـم آن 

درآمده اند. 

اعـضاي مـوقـت کسانی هسـتند که بـه عـنوان مـهمان در یک یا چـند فـصل بـا 

کلکتیو همکاري می نـمایند، و یا کسانی که واجـد شـرایط عـضویت نـبوده امـا بـا 

کلکتیو همکاري می کنند. 

ماده 4: عضویت 

4.1 تـمام هـنرمـندان تـئاتـر که واجـد شـرایط بـاشـند می تـوانـند درخـواسـت عـضویت 

در کلکتیو را بنمایند. 

4.2 متقاضی عضویت در کلکتیو می بایست: 
به سن قانونی رسیده و داراي اهلیت قانونی باشد -
در گـروه یا نـهاد مـشابـه کلکتیو تـئاتـر آینده عـضو نـبوده تعهـدي مـشابـه -

تعهداتی که با عضویت در کلکتیو بر عهده می پذیرد نداشته باشد. 
سهم خود را به میزان مقرر شده در هنگام تشکیل صندق ثابت بپردازد.-
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4.3 هیئت مـدیره پـس از وصـول درخـواسـت عـضویت، شـرایط مـتقاضی را احـراز 

کرده و مجمع عمومی در رابطه با تایید یا رد او تصمیم گیري می نماید.  

4.4 هـیچگونـه تـبعیض یـا محـدودیـتی بـراي عـضویـت واجـدیـن شـرایـط وجـود 

نـدارد مـگر عـدم کـفایـت امـکانـات و ظـرفـیت کلکتیو. هـیئت مـدیـره مـکلف اسـت در 

مـواردي کـه مـتقاضـیان فـاقـد هـریـک از شـرایـط بـاشـند، درخـواسـت عـضویـت آنـها را 

ردکند.  

4.5 مسـئولـیت مـالـی اعـضاء محـدود بـه مـیزان سـهم آنـان مـی بـاشـد مـگر آن کـه 

صراحتاً ترتیب دیگري مقرر شود. 

حقوق و وظایف عضویت 

4.6 هـر عـضو کلکتیو صـرفـنظر از میزان آورده ي مـالی و مـشارکت عملی خـود، 

یک راي دارد و راي تمام اعضا با هم برابر است. 

4.7 اعـضاء کلکتیو مـوظـف هسـتند بـه وظـایـف و مسـئولـیتهایـی کـه در حـدود 

قوانین و مقررات تعهد کرده اند عمل کنند. 

4.8 تـمامی اعـضا می تـوانـند بـر اداره ي کلکتیو نـظارت داشـته و بـه حـساب هـا و 

گـزارش هـا دسـترسی داشـته بـاشـند و در صـورت مـشاهـده ي تخـلف، از بـازرسـان یا 

هیئت مدیره درخواست بررسی داشته باشند.   

4.9 تـمامی اعـضا حـق بـرابـر در اسـتفاده از امـوال و امکانـات کلکتیو را مـطابـق 

مقررات و شیوه نامه هایی که توسط مجمع عمومی تصویب می شود دارند.  

پایان عضویت 

4.10 خـروج عـضو از کلکتیو اختیاري اسـت و نمی تـوان فـرد را از خـروج مـنع 

کرد، امـا اگـر خـروج او مـوجـب ضـرر مـالی بـراي کلکتیو شـود، او مـلزم بـه جـبران 

آن است.  

4.11  اخراج عضو به تصمیم هیئت مدیره در این شرایط صورت می گیرد: 

1. در صورتی که هر یک از شرایط عضویت را از دست بدهد،  

2. در صورتی که وظایف و تعهدات خود را در قبال کلکتیو به انجام نرساند، 

3. در صـورتی که دسـت بـه اقـدامـاتی بـزنـد که بـر خـلاف سیاسـت هـا و اهـداف 

کلکتیو بوده و یا در تضاد با منافع کلکتیو قرار گیرد.  

تـبصره: در مـوارد 2 و 3  هیئت مـدیره 2 مـرتـبه بـه نـحو مقتضی بـه عـضو 

مـربـوطـه اخـطار داده و در صـورتی که تـرتیب اثـر داده نـشود، 15 روز پـس از 

آخرین اخطار، اقدام به اخراج وي خواهد نمود. 
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4.12  در صـورت لـغو عـضویت بـه سـبب فـوت، اسـتعفا، انـحلال و اخـراج, حـقوق و 

مـطالـبات او مـحاسـبه شـده و بـه دیـون تـعاونـی تـبدیـل مـی شـود و پـس از 

کسربدهی وي به کلکتیو، در پایان فصل پرداخت و تسویه حساب خواهدشد. 

تـبصره: در صـورت لـغو عـضویت، کلکتیو مـوظـف اسـت سـهم عـضو را در زمـره ي 

مطالبات عضو منظور نماید. 

4.13 تشخیص مـوارد اخـراج عـضو بـنا بـه  پـیشنهاد هـریـک از هـیئت مـدیـره یـا 

بازرسان و تصویب مجمع عمومی  عادي  خواهد  بود. 

4.14 در صـورتی که عـضوي یک سـال بـدون دلیل مـوجـه فـعالیت نـداشـته بـاشـد 

بــه تشخیص مجــمع عــمومی عــضویت او تعلیق شــده و پــس از ادامــه ي این 

وضعیت، در پـایان سـال دوم عـضویت او لـغو می شـود. سـهم عـضو مـربـوطـه در 

زمره ي مطالبات او منظور خواهد شد.  

ماده 5:  مجامع و جلسات 

مـجامـع کلکتیو عـبارتـند از مجـمع عـمومی عـادي سـالیانـه، مجـمع عـمومی عـادي 

فصلی و مجـمع عـمومی فـوق الـعاده که همگی بـا حـضور اکثریت مـطلق اعـضا 

رسمیت می یابند.  

5.1  مجـمع عـمومی عـادي سـالیانـه در ابـتداي هـر سـال تشکیل می شـود و بـه 

امور ذیل می پردازد: 

انتخابات هیئت مدیره، بازرسان -
بررسی گزارش مالی سال گذشته. -
بررسی گزارش سرپرستان کمیته ها. -
تـصویب سیاسـت هـا و بـرنـامـه ي سـالیانـه و انـتخاب سـرپـرسـت و اعـضاي -

کمیته ها. 
تصویب مقررات داخلی و آیین نامه ها به پیشنهاد کمیته ها.  -
تصویب متمم  و اصلاحیه ي مقررات داخلی به پیشنهاد اعضا.  -
بررسی و تصویب درخواست  هاي عضویت. -
بـررسی و تـصویب عـضویت کلکتیو در سـازمـان هـا، نـهادهـا و اتـحادیه هـاي -

مربوطه.  
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5.2 مجـمع عـمومی عـادي فصلی در آغـاز هـر فـصل تشکیل شـده و بـه امـور 

ذیل می پردازد: 

تشکیل صندوق فصلی بر اساس برنامه ي مصوب با شرکت اعضاي داوطلب. 

برنامه ریزي براي انجام پروژه ي نمایشی فصل. 

بررسی گزارش مالی فصل و تسویه ي حساب ها. 

5.3 مجمع عمومی فوق العاده براي رسیدگی به امور ذیل تشکیل می شود: 
گزارش تخلف اعضاي هیئت مدیره از سوي بازرس. -
استعفاي جمعی مدیران. -
به درخواست جمعی اعضا در موارد خاص. -
اصلاح و تغییر در اساسنامه. -

5.4  جـلسات مـاهیانـه میان مـدیر داخـلی، مـدیر هـنري و سـرپـرسـتان کمیته هـا 

بـا حـضور یک نـفر نـماینده از بـازرسـان بـراي هـماهنگی و رسیدگی بـه امـور جـاري 

برگزار می شود.  

5.5 اعـضاي غـایب می تـوانـند بـراي شـرکت در راي گیري هـاي مـجامـع و جـلسات 

بـه دیگر اعـضا نیابـت بـدهـند. در این صـورت در حکم حـاضـر در مجـمع تلقی 

شده و در رسمیت مجمع موثر خواهند بود. 

5.6 تـاریخ و زمـان بـرگـزاري مـجامـع و جـلسات تـوسـط هیئت مـدیره تعیین شـده 

و حـداقـل 15 روز پیش از مـوعـد مـقرر از طـرق مـعمول اطـلاع رسـانی (ایمیل، 

پیامک، خـبرنـامـه ي داخـلی،…) بـه اطـلاع اعـضا خـواهـد رسید. دسـتور جـلسه نیز 

می بایست پیشاپیش به طریق مقتضی به اطلاع اعضا برسد.  

5.7 انـتخاب سـرپـرسـتان کمیته هـا بـر اسـاس طـرح پیشنهادي شـان بـراي سـال 

آینده صورت می گیرد.  

5.8 اعـضاي داوطـلب بـراي سـرپـرسـتی کمیته، بـرنـامـه ي پیشنهادي خـود را بـراي 

سـال آینده بـه هیئت مـدیره ارائـه می کنند. طـرح هـاي پیشنهادي شـامـل بـرنـامـه  و 

بـرآورد هـزینه هـاي مـربـوطـه می بـایست حـداقـل پـانـزده روز پیش از بـرگـزاري 

مجمع عمومی سالیانه در دسترس اعضا قرار گیرد.  

5.9 پیشنهاد دهـنده ي طـرح سـالانـه ي مـصوب سـرپـرسـت کمیته ي مـربـوطـه 

خواهد بود.  
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ماده 6: هیئت مدیره 

6.1 هـیأت مـدیـره مـرکـب از سـه نـفر عـضو اصـلی و یک نـفر عـضو عـلی الـبدل 

مـی بـاشـد کـه از مـیان اعـضاء بـراي مـدت یک سـال بـا راي مـخفی و اکـثریـت مـطلق 

آراء انـتخاب مـی شـونـد. فـرد حـائـز اکـثریـت بـعد از اعـضاء اصـلی عـلی الـبدل شـناخـته 

مـی شـود و انـتخاب مجـدد هـر یـک از اعـضاء اصـلی و عـلی الـبدل حـداکـثر بـراي دو 

نوبت متوالی بلامانع است. 

6.2 اعـضاي هیئت مـدیره بـاید از دانـش یا تجـربـه ي کافی بـراي انـجام وظـایف 

برخوردار باشند.  

6.3 افـرادي کـه در هـر یـک از نـوبـت هـاي مـتوالـی بـعدي مـوفـق بـه کسـب دو سـوم 

آراء کل اعضاء شوند از ممنوعیت مندرج در این ماده مستثنی خواهند بود.  

6.4 هیئت مـدیره فـردي را از میان اعـضا بـه عـنوان مـدیر کلکتیو بـراي تسهیل 

انجام و هماهنگی امور داخلی انتخاب می کند.  

6.5 هـیأت مـدیـره در اولـین جـلسه از مـیان خـود یـک نـفر را بـه عـنوان منشـی 

انتخاب می کند. 

6.6 در صـورت اسـتعفاء، فـوت، مـمنوعـیت قـانـونـی و یـا غـیبت غـیر مـوجـه مـکرر هـر 

یـک از اعـضاي اصـلی هـیأت مـدیـره، عـضو عـلی الـبدل بـراي بـقیه مـدت مـقرر بـه 

جـانشـینی وي در جـلسات هـیأت مـدیـره شـرکـت مـی نـمایـد. غـیبت غـیر مـوجـه 

مـکرر بـه مـوادي اطـلاق مـی شـود کـه عـضو, عـلیرغـم اطـلاع از دعـوت، بـدون اجـازه 

قـبلی و یـا عـذر مـوجـه حـداقـل در چـهار جـلسه مـتوالـی و یـا هشـت جـلسه غـیر 

متوالی طی یک سال در جلسات هیأت مدیره جاضر نشود. 

6.7 در صـورت اسـتعفاي دسـته جـمعی و قـبولـی آن تـوسـط مـجامـع عـمومـی 

فـوق الـعاده، مجـمع عـمومـی عـادي بـنابـه دعـوت هـیأت مـدیـره مسـتعفی بـراي 

انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد. 

6.8 پـس از انـقضاي مـدت مـأمـوریـت هـیئت مـدیـره در صـورتـی کـه هـیأت مـدیـره 

جـدیـد انـتخاب نشـده بـاشـد هـیئت مـدیـره مـوجـود تـا انـتخاب و قـبولـی هـیئت 

مـدیـره جـدیـد کـماکـان بـه وظـایـف خـود ادامـه داده و مسـئولـیت اداره امـور را بـر 

عهده خواهد داشت. 

6.9 جـلسات هـیئت مـدیـره هـر دو هـفته یـکبار در مـوعـد و محـل مـعینی کـه قـبلاً 

بـه تـصویـب هـیئت مـدیـره رسـیده بـا حـضورتـمام اعـضاي اصـلی هـیئت مـدیـره 

تـشکیل و رسـمیت مـی یـابـد و بـراي اتـخاذ تـصمیم راي اکـثریـت اعـضا حـاضـر در 

جـلسه ضـروري اسـت. تـصمیمات هـیئت مـدیـره در دفـتري بـه نـام دفـتر 
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 صـورت جـلسات هـیئت مـدیـره ثـبت مـی گـردد و بـه امـضاي اعـضاي حـاضـر در 

جلسه می رسد. 

وظایف و اختیارات 

6.10 هـیئت مـدیـره جـز در مـواردي کـه بـه مـوجـب اسـاسـنامـه اتـخاذ تـصمیم دربـاره 

آنـها در صـلاحـیت مـجامـع عـمومـی قـرار داده شـده، در سـایـر مـوارد بـا رعـایـت 

مـقررات اسـاسـنامـه و مـصوبـات مـجامـع عـمومـی و رعـایـت صـلاح کلکتیو و اعـضا 

داراي اختیارات لازم جهت اداره امور کلکتیو است. 

1. دعوت مجامع عمومی 

2. اجراي اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط. 

3. نـصب و عـزل و قـبول و اسـتعفاي مـدیـر و نـظارت بـر عـملیات وي و پـیشنهاد 

حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایاي مدیر به مجمع عمومی. 

4. دریافـت درخـواسـت عـضویـت و اخـذ تـصمیم نسـبت بـه انـتقال سـهام اعـضا بـه 

یکدیگر و دریافت استعفاي هریک از اعضاي هیئت مدیره. 

5. نـظارت بـر مـخارج جـاري و رسـیدگـی بـه حـساب هـا و ارائـه بـه بـازرس و تسـلیم 

به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی. 

6. تهیه و تـنظیم طـرح هـا و بـرنـامـه هـا و بـودجـه و سـایـر پـیشنهادات یا دریافـت آن 

از کمیته ها و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم. 

7. تهـیه و تـنظیم دسـتورالـعمل هـاي داخـلی و تـقدیـم آن بـه مجـمع عـمومـی بـراي 

تصویب. 

8. تـعیین نـمایـنده یـا وکـیل در دادگـاه هـا و مـراجـع قـانـونـی و سـایـر سـازمـان هـا بـا 

حـق تـوکـیل غـیر و تعیین نـمایـنده از بـین اعـضا بـراي حـضور در جـلسات مجـمع 

عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که در آنها مشارکت دارد.  

9. تـعیین و مـعرفـی صـاحـبان امـضاي مـجاز بـراي قـراردادهـا و اسـناد تعهـدآور 

کلکتیو. 

10. انـجام سـایـر وظـایـف و تـکالـیفی کـه بـه مـوجـب ایـن اسـاسـنامـه مسـتقیماً و یـا بـه 

اعتبار تصدي اداره امور کلکتیو بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است.  

تـبصره: مسـئولـیت هـیئت مـدیـره در مـقابـل کلکتیو مسـئولـیت وکـیل در مـقابـل 

موکل است.
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6.11 هـیئت مـدیـره وظـایف خـود را بـه صـورت جـمعی انـجام مـی دهـد و هـیچ یـک 

از اعـضا هـیئت مـدیـره حـق نـدارد از اخـتیارات هـیئت مـدیره مـنفرداً اسـتفاده کـند 

مـگر در مـوارد خـاص کـه وکـالـت یـا نـمایـندگـی کـتبی از طـرف هـیئت مـدیـره داشـته 

باشد. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیر تفویض کند. 

6.12 اسـتعفاي هـر یـک از اعـضاي هـیئت مـدیـره تـا تـعیین عـضو جـدیـد و قـبولـی 

سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود.  

6.13 هـیچ یـک از اعـضاي هـیئت مـدیـره یـا بـازرس یـا مـدیـر کلکتیو نـمی تـوانـد 

سـمت بـازرسـی یـا مـدیـریـت عـامـل و یـا عـضویـت هـیئت مـدیـره تـعاونـی یا کلکتیو 

دیگري را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند.  

ماده 7: بازرسان 

7.1 مجـمع عـمومـی عـادي یک نـفر از اعـضا را بـراي مـدت یـک سـال بـه عـنوان 

بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب می کند. 

7.2 انـتخاب مـتوالی بـازرس مـانعی نـدارد امـا نمی تـوانـد هـمزمـان سـمت دیگري را 

در کلکتیو عهـده دار شـود. در صـورت فـوت یا اسـتعفا یا مـمنوعیت قـانـونی بـازرس 

اصلی، بـازرس علی الـبدل تـا پـایان دوره ي مـامـوریت، وظـایف او را بـر عهـده خـواهـد 

داشت.  

7.3  وظایف بازرس عبارت است از  

1. بـررسی انـطباق عـمل هیئت مـدیره و نـمایندگـان و وکلاي کلکتیو و مـعامـلات 

انجام شده با اساسنامه و قانون 

2. رسیدگی به حساب ها، دفاتر، اسناد مالی، ترازنامه، عملکرد مالی 

3. رسیدگی به شکایات و اعتراضات اعضا. 

4. درخـواسـت بـرگـزاري مجـمع عـمومی فـوق الـعاده از هیئت مـدیره در صـورت 

مشاهده ي تخلف اعضاي هیئت مدیره. 

5. تـذکر کتبی بـه مـدیر و هیئت مـدیره در صـورت بـروز تخـلف و درخـواسـت رفـع 

نقص. 

7.4 بـازرس مـوظـف اسـت گـزارش جـامـعی راجـع بـه وضـعیت تـعاونـی بـه مجـمع 

عـمومـی عـادي سـالـیانـه ارائـه کـند. گـزارش بـازرس بـایـد لااقـل 10 روز قـبل از 

تشکیل مجمع عمومی عادي سالیانه جهت مراجعه اعضا آماده باشد . 
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ماده 8: امور مالی 

8.1  منابع مالی کلکتیو تئاتر آینده عبارت است از:  
سهم پرداختی اعضا -
کمک هاي مالی افراد یا گروه ها -
درآمـدهـاي کلکتیو شـامـل گیشه، فـروش مـحصولات هـنري و فـرهنگی بـخش -

نمایش و پژوهش و شهریه ي دریافتی بخش آموزش کلکتیو. 

تـبصره: کمک هــاي مــالی مــورد پــذیرش از ســوي کلکتیو تــنها کمک هــاي 

بـلاعـوضی اسـت که کلکتیو هیچ گـونـه تعهـدي در مـقابـل آن بـر عهـده ي خـود 

نمی پـذیرد و تغییري در رویه و سیاسـت کلکتیو بـه وجـود نمی آورد و یا کلکتیو 

را ملزم به انتخابی مشخص نمی کند.  

8.2 آغـاز بـه کار کلکتیو بـا سـهم پـرداختی اعـضا و کمک هـاي مـالی احـتمالی 

صورت می گیرد.  

صندوق ثابت 

8.3 صـندوق ثـابـت کلکتیو از زمـان تـاسیس تشکیل شـده و تـا زمـان انـحلال 

کلکتیو باقی خواهد بود.  

8.4 درآمـد حـاصـل از دارایی هـاي کلکتیو مـانـند اجـاره ي محـل تـمرین و اجـرا و 

نیز درآمـد حـاصـل از فـعالیت هـاي بـخش آمـوزش و پـژوهـش بـه حـساب صـندوق 

ثابت منظور می شود.  

8.5 هـزینه هـاي جـاري کلکتیو و نیز بـخش پـژوهـش و آمـوزش از محـل صـندوق 

ثابت تامین می شود. 

8.6 هـدایـا و کـمکهاي بـلاعـوض در صـورتـی کـه از طـرف اعـطاء کـننده بـراي 

مصرف خاصی تعیین نشده باشد به حساب صندوق ثابت منظور خواهد شد.  

8.7 حـق الـزحـمه ي اعـضاي کمیته هـاي پـژوهـش و آمـوزش در طـرح پیشنهادي 

سـالانـه تعیین شـده و در زمـره ي هـزینه هـاي جـاري از محـل صـندوق ثـابـت تـامین 

می شود.  

صندوق فصلی 

8.8 در ابـتداي هـر فـصل، بـر اسـاس بـرنـامـه ي مـصوب کمیته ي نـمایش و بـا 

آورده ي افـرادي که در پـروژه ي فـصل شـرکت دارنـد صـندوق فصلی تشکیل 

می شود. سهم شرکاي صندوق فصلی با هم برابر است. 
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8.9 در صـورتی که چـند پـروژه ي نـمایش در یک فـصل در جـریان بـاشـد، بـراي 

هر یک صندوق جداگانه تشکیل خواهد شد. 

8.10 در صـورتی که فـردي از شـرکاي صـندوق آورده ي غیرنـقدي داشـته بـاشـد 

که در هـزینه هـاي پـروژه در نـظر گـرفـته شـده (مـثلاً امکانـات حـمل ونـقل، اسکان 

و…) این آورده ي او قیمت گــذاري شــده و در حکم آورده ي نــقدي او مــنظور 

خواهد شد.  

8.11 در صـورتی که تـمام اعـضاي شـرکت کننده در پـروژه ي فصلی در صـندوق 

سهیم بـاشـند، در پـایان فـصل درآمـد خـالـص حـاصـل از اجـراي نـمایش پـس از 

کسر پـنج درصـد سـهم صـندوق ثـابـت، میان شـرکاي صـندوق فصلی بـه صـورت 

مساوي تقسیم خواهد شد.  

8.12 در صــورتی که بــرخی از اعــضا آورده ي نــقدي یا در حکم نــقدي در 

صـندوق نـداشـته و صـرفـاً کار و مـهارت خـود را در پـروژه شـرکت داده بـاشـند، 

تقسیم درآمـد بـه این تـرتیب خـواهـد بـود: پـس از کسر هـزینه هـا، ابـتدا آورده ي 

نـقدي و در حکم نـقدي بـه اعـضا بـازگـردانـده شـده و سـپس بـاقی مـانـده بـه طـور 

مساوي میان اعضاي صندوق تقسیم خواهد شد.  

8.13 در صــورتی که در زمــان تشکیل صــندوق فصلی، آورده ي اعــضا کفاف 

هـزینه هـاي پیش بینی شـده را نـدهـد، اگـر این کسري کمتر از یک سـوم کل 

هـزینه هـا بـاشـد، از محـل صـندوق ثـابـت تـامین شـده و در زمـان تـسویه، بـه آن 

بـازمی گـردد. در غیر این صـورت بـه صـلاحـدید سـرپـرسـت کمیته ي نـمایش 

تغییرات لازم در طرح داده خواهد شد.  

8.14 در صـورت کسري صـندوق فصلی، اگـر اعـضاي کمیته هـاي پـژوهـش و 

آمـوزش بـخواهـند، می تـوانـند بـدون حـق اظـهار نـظر در فـرآیند کار اجـرایی 

کمیته ي نـمایش در صـندوق فصلی سهیم بـاشـند. در این صـورت در سـود و 

زیان پروژه مانند دیگر اعضاي کمیته ي نمایش سهیم خواهند بود.  

8.15 اعـضاي مـوقـت هـم می تـوانـند در صـندوق فصلی سهیم بـاشـند. در این 

صورت با آنها همانند اعضاي دیگر رفتار می شود.  

8.16 مسـئولیت مـالی اعـضا بـه میزان سـهم پـرداختی شـان اسـت. در صـورت 

دریافـت اعـتبارات از بـانک هـا و اشـخاص بـراي پیشبرد امـور کلکتیو، تصمیمات 

مقتضی در این رابـطه و نیز مسـئولیت مـالی اعـضا در مجـمع عـمومی سـالیانـه و یا 

مجمع فوق العاده اي که به این منظور تشکیل می شود اتخاذ خواهد شد.  
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8.17 سـود حـاصـل از فـعالیت هـاي سـالانـه ي کلکتیو در پـایان هـر سـال پـس از 

کسر پـنج درصـد بـازگشـتی بـه صـندوق ثـابـت، بـه طـور مـساوي میان اعـضا تقسیم 

خواهد شد.  

ماده 9: تفسیر، اصلاح، تغییرات اساسنامه و انحلال کلکتیو 

9.1 تفسیر مـفاد اسـاسـنامـه بـه پیشنهاد هـر یک از اعـضا در مـجامـع عـمومی 

بررسی و تصویب می شود.  

9.2 هـرگـونـه تغییرات و اصـلاح اسـاسـنامـه بـه پیشنهاد اعـضاي مـوسـس یا هیئت 

مدیره در مجمع عمومی فوق العاده تصویب می شود.  

9.3 انـحلال کلکتیو بـه درخـواسـت اعـضاي مـوسـس صـورت می گیرد و فـرآیند 

انـحلال و تـسویه ي حـساب هـا هـمانـند سـایر امـور جـاري کلکتیو تـوسـط هیئت 

مدیره تحت نظارت بازرس صورت می گیرد.  

ماده 10: حل اختلاف 

10.1 در صـورت بـروز اخـتلاف میان اعـضا، مـوضـوع در وهـله ي اول تـوسـط بـازرس 

رسیدگی خـواهـد شـد. در صـورت نیاز در مـرحـله ي بـعد هیئتی سـه نـفره متشکل 

از بـازرس، مـدیر یا یک نـماینده از هیئت مـدیره و یک نـفر از اعـضاي مـوسـس 

مـورد داوري قـرار خـواهـد گـرفـت. در صـورت عـدم حـل اخـتلاف، مـوضـوع در مجـمع 

عـمومی فـوق الـعاده که بـه درخـواسـت طـرفین اخـتلاف یا هیئت داوري تشکیل 

می شود رسیدگی خواهد شد.  

10.2 در صـورتی که بـازرس یا هیئت داوري در اخـتلاف ذینفع بـوده و یا خـود 

طـرف اخـتلاف بـاشـند، طـرفین اخـتلاف فـرد دیگري را از میان اعـضا بـراي 

رسیدگی انتخاب می کنند.  
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 ادیپوس شاه ●

نویسنده: سوفوکلس 

تاریخ و محل اجراي اصلی: 425 قبل از میلاد، آتن، یونان. 

شخصیت هـا: آنتیگون، همســرایان، کِرِئــون، ایسمن، ادیپوس، پــولینیسس، 

تیرِسیاس. 

فیلم هـا: فیلم هــاي سینمایی: ادیپوس شــاه 

انـگـلـســـتـان)؛   ،1911) ایـتـالیـا)؛   ،1909)

(1957، کـانـــادا). فیـلـم هـــاي تـــلـویـزیـونی: 

(1984، انگلسـتان)؛ (1992، ژاپـن)؛ ادیپوس 

سـلطان (1967، 1984، انگلسـتان)؛ سـلطان 

ادیپوس (1972، انگلستان). 

خلاصه داستان 

ادیپوس شـاه یکی از سـه نـمایشنامـه اي اسـت 

که تـوسـط سـوفـوکلس و بـرپـایه ي داسـتان 

ادیپوس نـوشـته شـده که در اسـاطیر یونـان اسـت؛ دو نـمایشنامـه ي دیگر 

آنتیگون و ادیپوس درکولـونـوس هسـتند. آغـاز نـمایشنامـه ده سـال پـس از 

زمـانی اسـت که ادیپوس بـراي اولین بـار در تِـب ظـاهـر شـده، شهـري که بـه 

شـاهی بـرگـزیده می شـود و بـا یوکاسـتا، بیوه ي مـقتول سـلطان لایوس، ازدواج 

می کند. از اشـاراتی در دیالـوگ هـا، تـماشـاگـر از پیشگویی هـایی که بـراي 

یوکاسـتا و لایوس ابـراز شـده بـوده، و همچنین چـگونگی مـرگ لایوس، آگـاه 

می شـود. هـنگامی که نـمایش آغـاز می شـود، طـاعـون سـاکنان تـب را بـه ویرانی 

کشانـده و ادیپوس، کرئـون، بـرادر یوکاسـتا را نـزد کاهـن مـعبد دلفی فـرسـتاده 

تـا دریابـد چـرا خـدایان طـاعـون را بـر آنـها نـازل سـاخـته انـد. هـنگامی که کرئـون 

بـازمی گـردد، بـرمـلا می کند که کاهـن پیشگویی کرده که طـاعـون تـا زمـانی که 

هـویت قـاتـل لایوس شـناسـایی و مـجازات نـشود بـر تـب خـواهـد مـانـد، و ادیپوس 

را راهـنمایی می کند که قـاتـل را لـعن کرده و در بـرابـر مـردم تـب سـوگـند یاد 

کند که انـتقام لایوس را خـواهـد سـتانـد. ادیپوس پیشگوي نـابینا تیرسیاس را 

نمایشنامه هاي ممنوع:  
تاریخ سانسور 125 نمایشنامه ي صحنه اي 

داون بی. سووا 

◀ از آنجا که سانسور یکی 
از موانع  و مشکلات در برابر 
خلاقیت آزاد، به ویژه در 
عرصه ي تئاتر است، 
صحنه ي معاصر کوشش 
می کند که در هر شماره 
مطلبی در این باره منتشر 
کند. ما معتقدیم هر چه 
بیشتر درباره ي سانسور 
گفته شود، ماهیت این 
پدیده ي سخیف و زوایاي 
پوشیده ي آن و همچنین 
آسیب هاي آن بیشتر روشن 
می شود. تئاتر ایران 
ویران کننده ترین ضربات را 
از سانسور خورده است. 

ترجمه ي ناصر رحمانی نژاد
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احـضار می کند و از او می خـواهـد تـمام آنـچه را که دربـاره ي قـاتـل می دانـد، بـر 

او فـاش نـماید. وقتی پیشگو اشـاراتی غیرمسـتقیم در شـناسـایی ادیپوس بـه 

عـنوان قـاتـل بـه کار می بـرد، شـاه تیرسیاس را بـه هـمدسـتی بـا کرئـون بـراي 

غـصب سـلطنت مـتهم می کند. یوکاسـتا در تـلاش بـراي نـجات بـرادر، سعی 

می کند ادیپوس را مـطمئن سـازد که پیشگو اشـتباه می کند، زیرا سـالـها پیش 

کاهـــن پیش بینی 

کـه  بـــود  کـرده 

لایوس بــه دســت 

پسـر خـودش کشته 

خـــواهـــد شـــد. 

یوکاســتا همچنین 

اطـــلاعـــاتی بـــه 

ادیپوس می دهـــد 

که بـه نـظر می رسـد 

بـــراي اولین بـــار 

اسـت می شـنود، این 

در  لایــوس  کــه 

تـقاطـع سـه جـاده 

و  شـــده،  کـشـتـه 

سـعی می کـنـد بـــه 

یـاد او بیـاورد کـه ده 

سـال پیش، در راه تـب، او درگیر دعـوایی می شـود و مـردي را در محـلی که سـه 

جـاده بـهم می رسـند کشته. ادیپوس در وحشـتی فـزاینده، درمی یابـد که او 

فـرزنـد لایوس و یوکاسـتا اسـت و این که او در واقـع پـدر خـودش را بـه قـتل 

رسـانـده و بـا مـادر خـود ازدواج کرده، و از او چـهار فـرزنـد بـه دنیا آورده. یوکاسـتا 

حقیقت را سـریع تـر در می یابـد و خـودکشی می کند، ادیپوس چـشم هـاي خـود 

را درمی آورد تـا هـرگـز خـورشید را نبیند. کرئـون بـر تـخت سـلطنت می نشیند و 

ادیپوس از تب به تبعید می رود. 

تاریخ سانسور نمایشنامه 

ادیپوس شـاه بـراي سـالـهاي طـولانی بـه عـنوان نـمایشی غیرممکن بـراي اجـرا بـر 

صـحنه ي انگلیس تلقی می شـد، زیرا سـانـسور انگلیس مـوضـوع زنـاي بـا مـحارم را 

لوییس بومیستر در اجرایی از ادیپوس رکس در هلند
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بـراي تـماشـاگـر انگلیسی مـوضـوعی غیرقـابـل قـبول می شـناخـت. در سـالـهاي 1880 

بـازیگر مـورد احـترام انگلیسی سِـر هـربـرت تـري از بـازرس نـمایشنامـه هـاي لـندن، 

ادوارد فـردریک اسمیث پیگات، بـراي اجـراي این تـراژدي بـر صـحنه ي تـئاتـر 

خـودش، تـئاتـر شـاه، تـقاضـاي پـروانـه ي نـمایش کرد، امـا تـقاضـاي او بـدون تـوجـه بـه 

هــر گــونــه روایتی از نــمایشنامــه بــراي اجــرا و بــدون هیچ پیشنهادي بــراي 

تمیزکاري مـتن بـه هـر شکلی، رد شـد. سـانـسورچیان هیچ دلیلی بـراي پـاسـخ رد 

خـود بـه تـري ارایه نـدادنـد، امـا او را مـطلع سـاخـتند که «قـبلاً صـدور پـروانـه ي 

نمایش رد شده، و ارایه ي مجدد نمایشنامه بی مورد بود.»  

آن طـور که این دو نـویسنده، فـرانک فـاول و فـرانک پـالـمر می نـویسند، اگـر چـه 

اجـراي عـمومی ادیپوس شـاه تـوسـط سـانـسور انگلیس مـمنوع شـده بـود، امـا نـسخه 

ي نـوشـتاري نـمایشنامـه در بسیاري از مـدارس عـمومی آن دوره بـراي خـوانـدن 

جـزو تکالیف داده می شـد و «اجـراي آن تـوسـط دانـشجویان دوره ي کارشـناسی 

دیده نشـده مـخالفتی بـه وجـود آورد یا تـأثیر مصیبت بـاري روي تـماشـاگـر داشـته 

بـاشـد.» مـمنوعیت انگلیس تـا سـال 1912، یعنی تـا زمـانی که تـئاتـر کاونـت 

گـاردن بـراي آوردن یک تـراژدي بـه شـدت مـحبوب آلـمانی بـر صـحنه ي انگلیس 

بـه دنـبال اجـازه رفـت، بـه قـوت خـود بـاقی بـود. اجـراي مـاکس راینهارت از 

ادیپوس شـاه بـا بـازي اعـضاي دویچس شـاو-شـپیلهاوس (تـماشـاخـانـه ي آلـمان)، 

ابـتدا در بـرلین بـه روي صـحنه رفـت و سـپس در سـال 1911 بـه وین،  در 

سیرك بــوش، بــرده شــد. خــود راینهارت نــقش تیرسیاس را بــازي می کرد. 

روزنـامـه هـاي وین عـمومـاً اجـرا را مـورد تحسین قـرار دادنـد، و حتی افـتخار و حتی 

افـتخار تقلید از آن بـه تـئاتـر لـوسـت شـپیلهاوس وین داده شـد. هـنگامی که 

اجـراي راینهارت بـه کاونـت گـاردن بـرده شـد و بـراي مشـترکین خـصوصی نـمایش 

داده شـد و سـپس بـراي 26  اجـرا روي صـحنه مـانـد، انگیزه ي نیرومـندي بـراي 

اجــراي نــمایشنامــه هــاي یونــانی در انگلســتان فــراهــم آورد و کمک کرد تــا 

ممنوعیت ادیپوس شاه توسط بازرس نمایشنامه ها خاتمه داده شود. 
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 سـانـسور، این جـانـور هـفت سـر، این هیولاي تشـبیه نـاپـذیر، این پلیس ●

مـوذي، این نمی دانـم چـه، تـا آنـجا که بـه خـاطـر می آورم بـه دلایلی و در 

اشکال گـونـاگـونی، هـمواره در زنـدگی و فـعالیت اجـتماعی و هـنري مـن حـضور 

داشـته اسـت. بـه صـورت مخفی یا آشکار، بـا مـاسک یا بـدون آن، بـزك شـده یا 

بـدون بـزك، در زنـدان و در آزادي، بـا هـر هیأت و شکلی که بـوده، حـضور خـود را 

تحـمیل کرده. آنـقدر که همیشه خـود را مـردي بـا دو سـایه می پـنداشـتم؛ یکی 

سـایه ي واقعی ام، و دیگري سـایه ي سـانـسور - 

تیره و هـولـناك پـابـپاي مـن، هـمه جـا در 

تعقیب و در «مـراقـبت» مـن. سـایه بـه سـایه ي 

من. 

در کشوري که کتاب «هـــنر تـــئاتـــر»1 یا 

«تکنیک تــئاتــر»2 جــزو کتاب هــاي ضــالــه 

قــلمداد شــود، در کشوري که یک داســتان 

اجــتماعی ســاده  مــانــند «گــلهاي سفید» 

نـوشـته ي اشـتفان تـسوایگ اجـازه ي انـتشار 

نـداشـته بـاشـد، فـقط بـه این دلیل که مـترجـم 

آن «پیشینه ي سیاسی» یا انــدیشه ي سیاسی داشــته یا دارد، حتی بــا نــام 

مســتعار، داشــتن چنین تــصوراتی دور از مــنطق نیست. زیرا ســانــسور هیچ 

حـریمی نمی شـناسـد. سـانـسور فـقط در قـلمرو خـود عـمل نمی کند، فـراتـر از آن، 

در ذهـن نـویسنده و هـنرمـند و در ذهنیت جـامـعه ي روشنفکري که بـه نـاگـزیر 

بخشی از زنـدگی خـلاقـه ي آنـها می شـود، و از آن طـریق در ذهنیت کل جـامـعه 

تــبدیل بــه دســتگاهی می شــود که عملکردي قطعی پیدا می کند بی آن که 

آشکار یا مـلموس بـاشـد. از این پـس سـانـسور یکی از حـس هـاي آدمی می شـود. 

تـبدیل بـه جـانـوري می شـود که خـواب تـو را آشـفته می سـازد، بـرایت کابـوس بـه 

وجـود می آورد. اگـر زبـان کار هـنري ات تـصویر بـاشـد یا کلمه، تـصاویر و کلمات بـا 

تـو بـه جـدال بـرمی خیزنـد. در تـلاش بـراي بـه دسـت آوردن قـالـب مـناسـب و مـورد 

قـبول سـانـسور، بـا تـو می سـتیزنـد، آفـریده هـاي تـو علیه تـو می شـورنـد، و تـو بـه حکم 

و زورگـویی سـانـسور می خـواهی آنـها را رام و فـرمـانـبردار کنی. و اگـر تـو این کار را 

نکنی، کارشـناسـان و مـأمـوران سـانـسور بـه نـحو نـاشیانـه و نـاشـایسته اي این کار را 

دو رژیم، دو تجربه 

ناصر رحمانی نژاد  

این مقاله اول بار در 
نشریه ي «نقطه»، سال 
اول، شماره 3، پائیز 
1374 به سردبیري 
ناصر مهاجر به چاپ 
رسیده.
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خـواهـند کرد. سـانـسور از خـود تـو نیز فـراتـر می رود. ویروس آن گـریبان همکاران 

و دوسـتان تـو را هـم می گیرد. حـالا دیگر سـانـسور - و این نـاگـوارتـرین شکل 

آنسـت - در کنار تـو، در جـلد بـازیگر و همکار تـو فـرو می رود و مـانـع خـلق این یا 

آن معنی از طریق یک حرکت، یا یک تصویر و یا کلمات می شود.2 

سـانـسور اگـر بـتوانـد، دلـخواهـش این اسـت که هـر کلمه و نـشانـه و عـلامـت ارتـباط 

میان آدمیان را از میان بـــردارد؛ حتی خـــود آدمیان را. و می دانیم که چنین 

کرده. امـا، قـدرتی که سـانـسور را اعـمال می کند، در عین حـال می کوشـد تـا بـه 

آن صـورتی قـانـونی یا حـداقـل قـانـون پـسند بـدهـد. یک روز تـحت عـنوان دفـاع از 

«سیاسـت مسـتقل ملی» و روز دیگر تـحت لـواي «حـراسـت از کیان اسـلام» و 

دفاع از ایمان امت در برابر کفر و اندیشه هاي الحادي! 

مـن، بـه عـنوان یک کارگـردان تـئاتـر، همیشه بـراي بـه روي صـحنه بـردن نـمایش 

بـا مشکل سـانـسور روبـرو بـوده ام. بـه ویژه از آن جهـت که هیچ گـاه حـقوق بگیر یا 

مسـتخدم-هـنرمـند دولـت نـبوده ام و هـمواره خـواسـته ام مسـتقل بـاشـم. امـا 

اسـتقلال داشـتن در کشوري بـا «سیاسـت مسـتقل ملی» تـحت رهـبري قیمی بـه 

نـام شـاه تـناقضی جـدي دارد. در چنین حکومتی افـراد عـادي نمی تـوانـند، و نـباید 

مسـتقلاً خـود رأسـاً تصمیم بگیرنـد. افـراد مـلت اسـاسـاً در مـقام تصمیم گیري 

نیستند؛ کل اقــتدار و اراده ي تصمیم گیري تــنها از آنِ یک شــخص اســت. 

شخصی که در قـله ي هـرم طـبقاتی، بـر تـارك خـانـدان فـراطـبقات جـاي دارد و 

اراده ي اوسـت که بـاید در اعـمال و افـعال و رفـتار و گـفتار روزمـره ي مـلت جـاري 

بـاشـد. این میراثی اسـت که از گـذشـته، از یک جـامـعه ي پـدرسـالار و از دو هـزار و 

پـانـصد و انـدي سـال تـاریخ اسـتبدادي بـه «پـدر مـلت»، بـه «سـایه ي خـدا»، بـه 

«شـخص اول»، هـمراه بـا افـتخارات ملی، انـتقال یافـته و هـمچون امـري مـطلق و 

ودیعه اي الهی است.  

تجــربــه ي ســانــسور را مــن در چنین شــرایطی از ســر گــذرانــده ام و همیشه 

خـواسـته ام که این تجـربیات در عـرصـه ي تـئاتـر را، بـه ویژه تجـربـه ي «انجـمن 

تـئاتـر ایران» را که بـا آرمـان خـواهی و هـدف هـاي معینی شکل گـرفـت، بـر روي 

کاغـذ بیاورم. امـا دشـواري هـاي گـونـاگـونی که هـمواره و بی وقـفه در طـول زنـدگی 

بـر سـرِ راهـم قـرار داشـته، مـانـع از آن شـده تـا این خـواسـت تـحقق پیدا کند؛ و این 

بـرایم سـخت رنـج آور بـوده اسـت. هـمه ي امیدم این اسـت که بـالاخـره روزي این 

فـرصـت، این مـجال را پیدا خـواهـم کرد پیش از آن که این جـهان را وداع گـفته 

باشم [اگر چه امروز که به پایان کار نزدیک شده ام، داشتن چنین امیدي 

1 هنر تئاتر، تألیف عبدالحسین 
نوشین که سالها جزو کتابهاي 
ممنوعه بود. چاپ دوم آن پس 

از سالها با نامی ساختگی 
اجازه ي انتشار داده شد. 

2 تکنیک تئاتر، تألیف حسین 
خیرخواه که فقط یک بار در 

سالهاي 1320 منتشر گردید.  

2 یادداشت 1 در پایان متن
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بسی ساده لوحی است].   

بـخش مهمی از این تجـربـه  مـربـوط می شـود بـه خـودِ سـانـسور، و سـپس روش هـایی 

که مـا بـراي فـرار از آن ابـداع می کردیم. اشکال سـانـسور سـخت مـتنوع و پیچیده 

بـودنـد و مسـلم نـبود که همیشه بـتوان بـدلی در بـرابـر آن یافـت. از سـانـسورِ نـام، 

کلمه، یک عـبارت یا یک جـمله و حتی یک نـمایشنامـه ي کامـل آغـاز می شـد و تـا 

سـانـسور و حـذف فـرد و حتی یک گـروه پیش می رفـت. اشکال و روش هـایی که 

دیگر از مـرز هـمه ي چـهارچـوب هـا و ضـابـطه هـایی که خـود اخـتراع کرده بـودنـد 

فـراتـر می رفـت و تـابـع هیچ قـاعـده ي حـقوقی، سیاسی، فـرهنگی، اخـلاقی و … 

نمی شد. 

برخی تفاوت ها در سانسور دو رژیم  

پیچیدگی هـاي سـانـسور و سـاز و کار مخفی آن، کار یک تحقیق و مـطالـعه ي 

هـمه جـانـبه و کامـل روي سـانـسور را دشـوارتـر می کند. شـاید یکی از راه هـاي 

سـودمـند، ثـبت تجـربـه هـاي گـونـاگـونی اسـت که سـانـسور در زمینه هـاي مـختلف 

فـعالیت هـاي ادبی، فـرهنگی و هـنري اعـمال کرده. یادداشـت و ثـبت این تجـربـه هـا 

می تـوانـد بـه عـنوان مـنابـع قـابـل مـطالـعه بـراي پـژوهـشگران بـه شـناخـت دقیق تـر این 

دســـتـگـاه پیـچیـده کـمک کـنـد. الـــبـتـه می دانیـم کـه بـخـشی از پیـچیـدگی ایـن 

دسـتگاه مـربـوط بـه ابـداع روش هـا و شـگردهـاي جـدیدتـر می شـود. از آن گـذشـته، 

هـر دولـت بـا تـوجـه بـه سیاسـت عـمومی مـسایل داخـلی کشور و بـه ویژه بـا تـوجـه 

بـه سیاسـت فـرهنگی خـود، ابـزار، روش هـا و راه هـاي گـونـاگـونی اتـخاذ می کند. از 

این بـدتـر، رژیم هـاي مـتفاوت، بـنا بـه مـاهیت شـان، تـئوري و سیاسـت هـاي مـتفاوت، 

و در نتیجه شیوه ي عـمل و وسـایل و ابـزار مـتفاوتی بـراي سـانـسور دارنـد. بـه طـور 

مـثال، اگـر در رژیم گـذشـته روي صـحنه ي تـئاتـر مـردي دسـت زنی را می گـرفـت 

یا مـردي زنی را می بـوسید و یا درآغـوش می گـرفـت، امـري طبیعی و عـادي تلقی 

می شـد. امـا در رژیم جـمهوري اسـلامی، حتی لـمس کردن دسـت زن تـوسـط یک 

مـرد از محـرمـات اسـت. این مـثال بـه ظـاهـر پیش پـا افـتاده، تـفاوت بـزرگی را در 

مـسألـه ي سـانـسور بین این دو رژیم نـشان می دهـد. الـبته این تـفاوت هیچ گـونـه 

امتیاز یا بـرتـري یا رجـحان بـراي رژیم گـذشـته نـدارد. این تـفاوت، شکل بـدتـر 

سانسور را در رژیم فعلی فاش می سازد. 

تـفاوت بنیادي میان رژیم گـذشـته و رژیم اسـلامی، تـا آنـجا که بـه بـحث مـا مـربـوط 

می شـود، در این اسـت که رژیم گـذشـته رسـماً این ادعـا را نـداشـت که رسـالـت 

بـرقـراري حـاکمیت خـدا را بـرعهـده دارد، اگـر چـه شـاه چـند بـار بـه نـحوي 

تنوع سانسور 

حد و شمار 

نمی شناسد. هر 

نمونه، نمونه ي 

منحصر به فرد 

است و تابع 

ویژگی هاي همان 

نمونه است.
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غیرمسـتقیم خـود را کمربسـته ي این یا آن امـام یا احـتمالاً سـایه ي خـدا جـا زده 

بـود، امـا خـود او نیز بـه خـوبی می دانسـت که این گـونـه ادعـاهـا دسـتاویزي بـراي 

فـریب مـردم اسـت. رژیم جـمهوري اسـلامی، امـا، مـاهیتاً رژیمی مـذهـبی اسـت، آن 

هـم از نـوع شیعه ي اسـلام: سختگیر، تـرشـرو، مـنتقم، قـاسـم الـجبارین که آمـده تـا 

فـساد را از روي زمین ریشه کن کند؛ و این مـأمـوریتی اسـت الهی. انگیزه ي او 

انگیزه اي الهی و ایمانی اسـت، و چنین انگیزه اي سـرشـتی مـتفاوت از انگیزه ي 

یک رژیم غیردینی دارد. اتکاء او بـه شمشیر اسـلام اسـت. ایدئـولـوژي بـخش مـهم 

و اسـاسی در تفسیر و تـوجیه اعـمال و اقـدامـات او بـراي اسـتقرار حـاکمیت اسـلام 

اسـت. همین امـر بـه او حـقانیتی مـطلق می بخشـد، و این حـقانیت جـوازي بـه او 

داده که بـراي تـحقق هـدف هـاي الهی حکومـت اسـلامی، هـر اقـدامی را روا دارد. 

بـرخـلاف رژیم گـذشـته، در جـمهوري اسـلامی ایدئـولـوژي عـاملی نیرومـند و تعیین 

کننده در هــمه ي امــور، و بــه ویژه معیاري قطعی در تمییز دادن هــر عــنصر 

غیراسـلامی اسـت. این یکی از تـفاوت هـاي اسـاسی میان رژیم گـذشـته و رژیم 

فعلی اسـت. بـه همین جهـت اگـر در رژیم گـذشـته معیارهـاي سـانـسور عـمدتـاً 

مـاهیتی سیاسی داشـتند، در رژیم فعلی عـامـل ایدئـولـوژي بـه عـامـل سیاسی 

افـزوده شـده اسـت. اگـر چـه تفکیک این دو عـامـل در مـواردي از یکدیگر دشـوار 

می نـماید، بـه نـحوي که گـاه ادغـام این دو، یک معیار واحـد می نـماید، امـا بـا 

وجود این می توان ویژگی هاي عمده ي انها را از یکدیگر بازشناخت.   

در رژیم گـذشـته، شـاه بـه طـور مـطلق و اخـص، و دربـار بـه طـور اعـم انـتقادنـاپـذیر 

بـودنـد؛ در رژیم فعلی، رهـبر (ولی فقیه) و کل هیرارشی روحـانیت حـاکم از 

انتقاد مبرا هستند. 

در رژیم گـذشـته، ارتـش و شهـربـانی، یعنی در واقـع کل نیروهـاي مسـلح و نـظامی 

رژیم، غیرقـابـل انـتقاد بـودنـد؛ در رژیم فعلی، بـه هـمه ي این هـا سـپاه پـاسـداران و 

بقیه ي نیروهاي نظامی و شبه نظامی افزوده شده اند. 

رژیم گـذشـته بـه «اخـلاق» یا «رفـتار» اجـتماعی و فـردي حـساسیت چـندانی 

نــشان نمی داد؛ امــا رژیم فعلی، دربــاره ي «اخــلاق» و «رفــتار» مــردم تعصبی 

شـدید می ورزد؛ و بـراي اجـراي «رفـتار» و «اخـلاق» اسـلامی، نـهادهـاي اجـرایی 

مـتفاوتی در سـاخـتار دولـت تعبیه کرده اسـت. دایره ي مـبارزه بـا منکرات نـهادي 

اسـت مـختص بـه مـسایل اخـلاق و رفـتار اجـتماعی و فـردي، ضـمن آن که تـمام 

کمیته هـاي محـلی و بـانـدهـاي نیمه رسمی از طـرف دولـت، یا آن طـور که بـرخی 

می گـویند از طـرف گـروه هـاي معینی در داخـل نـظام، تـأمین مـالی  و سـازمـانـدهی 

می شـونـد. ذکر این نکته ضـروري اسـت که بـرخـلاف نـظر این گـروه هـاي درون 

 در آن زمان 

کوشش می شد 

که ارگان 

سانسور در پشت 

یک فاساد موجه 

پنهان شود و 

چهره ي زشت آن 

مخفی بماند.
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رژیم بـخش عـمده ي بـودجـه ي این نـهاد مـذمـوم، بـه گـفته ي یکی از کارکنان آن 

پـس از انـحلال، از کیسه ي «مـردم، از سـهم امـام و خـمس و زکات» پـرداخـته 

می شـد.1 و عـلت انـحلال آن نـه تغییر سیاسـت رژیم در تفتیش و تـفحص در 

رفـتار و پـوشـش و حـجاب و «اخـلاق»، بلکه، بـاز بـه گـفته ي یکی از کارکنان «در 

سـوءاسـتفاده هـا و یا خـطاهـایی [بـوده] که از بعضی کارکنان اینجا سـر زده.»2 

بـاید خـاطـرنـشان کرد از آنـجا که «امـر بـه مـعروف و نهی از منکر» یکی از فـروع 

دین اسـت، در عین حـال که نـهادهـا، تشکیلات و سـلول هـایی بـراي مـراقـبت، 

حـفظ و رعـایت «اخـلاق اسـلامی» وجـود دارد، هـر فـرد مسـلمان وظیفه ي دینی 

دارد که در زنـدگی روزانـه ي خـود بـه این امـر تـوجـه داشـته و بـه دیگران نیز این 

امـر را مـتذکر شـود. بـنابـراین، هیچ حـوزه اي از زنـدگی اجـتماعی (خیابـان، کوچـه، 

بـازار، محـل کار، حتی خـانـه و غیره) و هیچ حـریمی در زنـدگی خـانـوادگی و 

فردي مصون از این نظارت نیست. 

می تـوان تـفاوت هـا و تـمایزهـایی میان رژیم گـذشـته و رژیم اسـلامی را در امـر 

سـانـسور بـاز هـم بیشتر بـرشـمرد. همچنین می تـوان دربـاره ي نـحوه ي عملکرد و 

تــفاوت میان عملکرد هــر یک از آنــها نیز صــحبت کرد. امــا، این بحثی اســت 

طـولانی که جـایش در اینجا نیست. مـن در اینجا قـصد دارم دو نـمونـه از بـرخـورد 

خـود را بـا دو نـفر از مـأمـوران سـانـسور در دو رژیم گـذشـته و فعلی بـازگـویم، تـا 

شـاید تـوضیحاتی را که دربـاره ي سـانـسور دادم، تـا حـدودي عینی و مـلموس 

کرده بـاشـم. الـبته، هـمان طـور که پیش تـر اشـاره کردم، تـنوع سـانـسور حـد و 

شـمار نمی شـناسـد. هـر نـمونـه، نـمونـه ي مـنحصر بـه فـرد اسـت و تـابـع ویژگی هـاي 

هـمان نـمونـه اسـت. نـمونـه هـایی که مـن در اینجا تشـریح خـواهـم کرد، ضـمن 

تعمیم پـذیر بـودنـشان، مشـروط و محـدود بـه خـود نیز هسـتند. بـه این معنی که 

این نـمونـه هـا بـه تـنهایی نمی تـوانـند مـاهیت و عملکرد سـانـسور را بـه تـمامی 

توضیح دهند. تنها ما را تا حدودي به موضوع نزدیک می کنند. 

نمونه ي اول «در پوست شیر» از شون اوکیسی 

 The Shadow of a 3اواخــر ســال 1349 تصمیم گــرفــتم که نــمایشنامــه ي

Gunman نـوشـته ي شـون اوکیسی را بـراي فـصل بـعدي تـئاتـر، یعنی سـال 1350 

روي صـحنه بـبرم. پـس از آن که مـتن آن تـوسـط دوسـت شـاعـرم اسـماعیل خـویی 

بـه نـحو بسیار عـالی و دقیق، بـا هـمه ي ظـرافـت هـا و طـنز ویژه ي ایرلـندي و بـه 

خـصوص غـناي شـعري زبـان اوکیسی آمـاده شـد، بـنا بـه فـرمـول مـعهود اداري، دو 

نـسخه از آن را بـه هـمراه یک تـقاضـانـامـه بـا هـمه ي مـشخصات لازم مـانـند نـام 

1 یادداشت 2 در پایان متن 
2 یادداشت 3 در پایان متن 
3 یادداشت 4 در پایان متن



 

نـویسنده، مـترجـم، کارگـردان و گـروه اجـرا کننده، بـه ادراه ي کل بـرنـامـه هـاي 

تـئاتـر بـه ریاسـت عـظمت ژانتی، بـراي دریافـت پـروانـه ي نـمایش ارسـال داشـتم. در 

آن زمـان، مـا بـراي آن که نـمایشنامـه هـایمان بـا مشکلات سـانـسور مـواجـه نـشونـد، 

بـه اشکال مـختلف سعی می کردیم متنی از نـمایشنامـه را بـه اداره ي تـئاتـر ارائـه 

کنیم که پیشاپیش از هــمه ي عــناصــر و نــشانــه هــاي حــساسیت بــرانگیز 

سـانـسورچیان پـاك شـده بـاشـد. در واقـع مـتن سـانـسور شـده اي را بـه دسـت 

مـأمـوران سـانـسور می سـپردیم. نـمایشنامـه ي «در پـوسـت شیر»، بـرخـلاف 

«آمـوزگـاران» نـوشـته ي مـحسن یلفانی که نـمایشنامـه اي هـم ایرانی بـود و در 

نتیجه حـساسیت و تـوجـه بیشتري بـرمی انگیخت و هـم عـناصـر سیاسیِ بـه زعـم 

سـانـسورچیان تحـریک آمیز داشـت، از این نـظر چـندان حـساسیت بـرنمی انگیخت؛ 

یا مـن تـصور می کردم که چنین نیست. بـنابـراین دو نـسخه بـراي اداره ي تـئاتـر بـه 

سادگی آماده شد و به دفتر آن اداره تحویل گردید. 

این تـوضیح مـعترضـه را اضـافـه کنم که در آن زمـان، و همچنین امـروز بیشتر، 

کوشـش می شـد که ارگـان سـانـسور در پشـت یک فـاسـاد مـوجـه پـنهان شـود و 

چهـره ي زشـت آن مخفی بـمانـد. بـنابـراین، اداره ي تـئاتـر مـانـند یک دفـتر 

انـدیکاتـور نـمایشنامـه هـا را فـقط تـحویل می گـرفـت و پـس از تـصویب آن تـوسـط 

مـأمـوران اصلی و مخفی سـانـسور، پـروانـه ي نـمایش صـادر می کرد و هـمراه بـا 

امـضاي تـأیید سـرپـرسـت اداره ي تـئاتـر و یک نـسخه ي مهـر شـده ي نـمایشنامـه، بـه 

مـتقاضی تـحویل داده می شـد. این را نیز اضـافـه کنم که کمیسیون سـانـسور 

نـمایشنامـه هـا بـه تـرتیب اهمیت و اقـتدار سیاسی عـبارت از پـنج نـفر بـودنـد: یک 

مـأمـور سـاواك، یک مـأمـور اطـلاعـات شهـربـانی، یک مـأمـور وزارت اطـلاعـات، 

سـرپـرسـت اداره ي تـئاتـر و یک کارگـردان از اداره ي تـئاتـر که این عـضوي 

چـرخشی بـود، یعنی بـنا بـه تصمیم سـرپـرسـت اداره ي تـئاتـر نـمایشنامـه بـه یکی از 

کارگـردان هـاي اداره سـپرده می شـد. این دو نـفر آخـر ظـاهـراً کارشـناسـان تـئاتـري 

تلقی می شـدنـد، نـه اطـلاعـاتی یا سیاسی. و ارزیابی هـنري مـتقاضی و یا گـروه 

تئاتري از جمله وظایف آنها بود. 

خـوانـدن و پـاسـخ بـه نـمایشنامـه ي مـا، این بـار، بـرخـلاف دفـعات قـبل، طـولانی تـر 

شـد. هـر بـار که مـن مـراجـعه می کردم و یا تـلفن می زدم، گـفته می شـد که هـنوز 

جـواب نیامـده. و مـن بـا خـود فکر می کردم که احـتمالاً بـه عـلت حـساسیت بیش 

از حـدي که بـه گـروه مـا، یعنی انجـمن تـئاتـر ایران دارنـد، زیادي مـته بـه 

خـشخاش می گـذارنـد. و چـون نـمایشنامـه ي «آمـوزگـاران» در سـال قـبل از طـرف 

ساواك توقیف شده بود و محسن یلفانی به عنوان نویسنده و سعید سلطانپور
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بـه عـنوان کارگـردان دسـتگیر و زنـدانی شـده بـودنـد، دلیل ظـاهـراً قـانـع کننده اي 

داشتم تا فکر کنم نسبت به ما حساسیت بیشتري نشان دهند. 

مـعاون اداره ي تـئاتـر طـرف مسـئول در این مـراجـعات بـود و هـر بـار که بـه او خـاطـر 

نـشان می کردم مـا تـمرین هـایمان را شـروع کرده ایم و مـنتظریم بـه مـحض 

دریافـت جـواب شـما، سـالـن و تـاریخ اجـرا را اعـلام کنیم، یا وسـایل صـحنه را 

تــدارك ببینیم، لــباس هــا، دکور و کارهــاي زیادي که بسیار وقــت و نیرو 

می خـواهـد را تهیه کنیم و … او اطمینان خـاطـر می داد که نـگران نـباشـم و 

دنبال تدارکات بروم و همه چیز به موقع درست خواهد شد. 

پـس از هـمه ي این کش و قـوس هـا و مـراجـعات پیاپی و معطلی هـاي خـاص 

بـوروکراسی علیل و بیمار و مـوذي ایران، بـالاخـره در یکی از این مـراجـعات، 

مـعاون اداره ي تـئاتـر بـه مـن اطـلاع داد که نـمایشنامـه تـصویب شـده، نـامـه ي آن 

هـم آمـاده شـده، فـقط یک امـضا بـاقی مـانـده که آن هـم همین روزهـا انـجام 

می شود. 

خبر بسیار خوشحال کننده اي بود! 

تـمرین هـا هـمچنان ادامـه داشـت، و مـن بـا کمال خـوشـبینی بـه دوسـتان بـازیگر 

گــروه دلــگرمی می دادم که بــه زودي کار ســاخــتن دکور را شــروع می کنیم. 

همین جـا بـگویم که در این نـمایشنامـه اکبر زنـجانـپور، رضـا بـابک، سـوسـن 

فـرخ نیا، حـسن عسکري و چـند نـفر دیگر از جـمله خـودِ مـن بـازي داشـتیم. 

تـمرین هـاي مـا در آن زمـان تـا پیدا کردن محـلی مـناسـب، در محـل کار مـن، 

انـتشارات روز، در سـاخـتمان کتابی، نـبش خیابـان شـاهـرضـا و فخـررازي انـجام 

می گرفت. 

پـس از یک هـفته، دوبـاره بـه اداره ي تـئاتـر مـراجـعه کردم و مـعاون اداره بـا کمال 

تـأسـف ابـراز کرد که هـنوز طـرف مـربـوطـه امـضا نکرده. و دوبـاره اطمینان داد که 

اصـلاً نـگران نـباشـم؛ بـه تـمرین هـا ادامـه بـدهـم و او هـر جـور شـده، بـه زودي این 

امـضا را خـواهـد گـرفـت. هـفته ي دیگر تـلفن کردم، و هـفته ي دیگر بـه همین 

تـرتیب… این مـاجـرا بیش از دو مـاه طـول کشید. تـا این که مـعاون اداره ي تـئاتـر 

اطـلاع داد که بـا کمال شـرمـندگی - نمی دانـد چـرا - نـمایشنامـه را تـصویب 

نکرده انـد! مـن که خسـتگی، خـشم و درمـانـدگی داشـت از پـا درم می آورد، مـانـده 

بـودم چـه بـگویم. چـون تـا آن روز بخشی از وسـایل صـحنه تهیه شـده بـود، لـباس 

شخصیت هـاي مـرد خـریده شـده بـود، پـارچـه بـراي لـباس شخصیت هـاي زن 

خریده شده بود، کلاه زنانه ي مدل معینی که براي مینی پاول سفارش داده 
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شـده بـود، دوخـته شـده بـود و بـه بـازیگر آن، سـوسـن فـرخ نیا، سـپرده شـده بـود، 

بخشی از مـصالـح دکور خـریده شـده بـود و در جسـتجوي محـلی بـراي سـاخـتن 

آن بـودم. در آن لحـظه بـه هـمه ي این چیزهـا می انـدیشیدم. بـاور این قضیه بـرایم 

غیرممکن بـود. بـراي این که در طـول چـند مـاه گـذشـته بـه مـن اطمینان داده 

شـده بـود که نـمایشنامـه تـصویب شـده و تـنها یک امـضا بـاقی مـانـده. و واقـعاً هـم بـه 

نـظر نمی رسید از نـوع نـمایشنامـه هـایی بـاشـد که دچـار مشکلات سـانـسور شـود. 

مـعاون اداره ي تـئاتـر که نـشان می داد سـخت مـتأسـف اسـت و بـا مـن هـمدردي 

دارد و در آن لحـظه صـورت سـرخ و گـونـه هـاي گـوشـتالـودش سـرخ تـر شـده بـود، 

هـمچنان بـا ظـاهـري مـتأثـر، سـاکت در بـرابـرم ایستاده بـود، و مـن هیچ دلیلی 

نـداشـتم که او را بـاور نکنم. از او سـؤال کردم - بـا سـاده لـوحی تـمام - شـما 

می دانید چـرا تـصویب نشـده؟ اشکال نـمایشنامـه چـه بـوده؟ و او جـواب داد والـله، 

نـه. فـقط گـفته انـد که این نـمایش اشکال دارد. پـرسیدم چـه کسی مسـئول اسـت؟ 

چـه کسی می تـوانـد بـه مـن جـواب روشـن بـدهـد؟ آقـاي مـعاون پیشنهاد کرد که 

سـرپـرسـت اداره را ببینم. از آقـاي مـعاون خـداحـافظی کردم و از اداره ي تـئاتـر 

زدم بیرون تا فکر کنم واقعاً چه باید کرد. 

نـامـه اي بـه رئیس اداره ي تـئاتـر نـوشـتم. مـاجـرا را مـختصراً تـوضیح دادم و از او 

خـواسـتم دلایل عـدم تـصویب نـمایشنامـه را کتباً تـوضیح دهـد. تصمیم گـرفـته 

بـودم بـراي یک بـار هـم که شـده، یک مـورد سـانـسور را دنـبال کنم و از آن یک 

پـرونـده ي مسـتند بـسازم. امـروز بـه نـظر می رسـد هـنوز آن قـدر که بـاید تجـربـه 

کسب نکرده بـودم و نمی دانسـتم که آنـها مـدرك بـه دسـت کسی نـخواهـند داد تـا 

به زیان شان تمام شود، آن هم در مورد مسأله ي حساسی مانند سانسور.  

خـوشـبختانـه رئیس اداره  ي تـئاتـر خیلی سـریع پـاسـخ داد و چـون مـن بـنا بـه 

اطـلاعـات نـادقیقی که از داخـل اداره ي تـئاتـر بـه دسـت آورده بـودم، اعـتراض کرده 

بـودم که نـمایشنامـه ي «سـایه ي مـجاهـد» در شـوراي تـئاتـر اداره بـرنـامـه هـاي تـئاتـر 

خـوانـده نشـده و اعـضاي این شـورا از این امـر بی اطـلاع هسـتند، تـوضیح داده بـود 

که این شـورا تـنها نـمایشنامـه هـاي کارگـردان هـاي اداره ي تـئاتـر را می خـوانـد و در 

صـدور پـروانـه ي نـمایشنامـه هـا مسـئولیتی نـدارد. صـدور پـروانـه ي نـمایشنامـه هـا 

تـوسـط «هیئت نـظارت بـر نـمایشنامـه هـا و صـدور پـروانـه نـمایش» صـورت 

می گیرد. بـا این هـمه، پـاسخی که مـن بـه دنـبالـش بـودم، یعنی فـرد یا افـراد یا 

هیأتی که نـمایشنامـه را رد کرده بـود هـنوز پـنهان بـود. بـا مـراجـعت دوبـاره بـه 

اداره ي تـئاتـر و سـماجـت مـن بـراي مـلاقـات و صـحبت رو در رو بـا یک مسـئول، 

مـعاون اداره ي تـئاتـر قـرار مـلاقـاتی بـراي مـن بـا رئیس اداره تعیین کرد. این 
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مـلاقـات صـورت گـرفـت. خیلی کوتـاه و مـختصر و مفید. آقـاي رئیس گـفتند که 

یکی از آقـایان اعـضاء کمیسیون صـدور پـروانـه ي نـمایش مـخالـفت کرده انـد و بـه 

همین دلیل مـا نمی تـوانیم پـروانـه ي نـمایش صـادر کنیم. سـؤال کردم آخـر بـه چـه 

دلیل؟ اشکال نـمایشنامـه چیست؟ شـاید اشکال قـابـل رفـع و رجـوع بـاشـد. آقـاي 

رئیس از کم و کیف قـضایا اظـهار بی اطـلاعی کرد و بـالاخـره پـس از اصـرار و 

پـافـشاري مـن که این عـضو کمیسیون کیست، آقـاي رئیس نـام، محـل کار و 

تـلفن او را بـه مـن داد. نـام آن مـأمـور را فـرامـوش کرده ام، ولی او شخصی بـود که 

عـضو وزارت اطـلاعـات بـود و محـل کارش در اداره ي رادیو، میدان ارگ. بـه او 

تـلفن کردم و بـا او قـرار مـلاقـات گـذاشـتم و بـراي دیدنـش بـه اداره ي رادیو رفـتم. 

در طـبقه ي اول سـاخـتمان اداره ي رادیو، در یک اتـاق کوچک مـرا پـذیرفـت. پـس 

از عـبارات مـعمول و مـرسـوم اولیه، از او خـواهـش کردم تـوضیح دهـند که چـرا 

نـمایشنامـه رد شـده اسـت. اگـر بـخواهـم مطلبی را که او گـفت نـقل کنم، شـاید 

بیش از دو یا سـه جـمله ي دسـت و پـا شکسته، نـصفه-نیمه و نـاقـص نـشود. امـا 

همین دو سـه جـمله در حـدود بیست دقیقه که طـول مـلاقـات مـا بـود، بـه درازا 

کشید. او بیشتر بـازي می کرد؛ بـا ایما و اشـاره - نـه بـا کلمه - حـرف می زد. و 

در واقـع، بـراي آن که دُم بـه تـله نـدهـد، بـه این اداهـا مـتوسـل شـده بـود. شـاید 

بـراي اولین بـار بـود که در چنین مـوقعیتی قـرار گـرفـته بـود: رو در رو بـا یک 

مـدعی. بـه هـرحـال، می گـفت: آقـا، شـما رفـته اید این نـمایشنامـه ي ایرلـندي را 

انـتخاب کرده اید. خـب، بـه مـا چـه؟ بـه مـا چـه ربطی دارد؟ در پـاسـخ حـرف او را 

تـأیید می کردم و می گـفتم: بـله، مـن هـم همین را می خـواهـم بـدانـم. بـه مـا ربطی 

نـدارد، پـس چـرا رد شـده اسـت؟ و او دوبـاره سعی می کرد که مـثلاً مـرا مـتقاعـد 

کند. می گـفت: بـله، همین. آخـه آنـجا ایرلـند، اینجا ایران. خـب، که چی؟ و مـن 

می گـفتم: بـله، مـتوجـه هسـتم. امـا مـنظور شـما را درسـت نمی فـهمم. مـن 

می خـواهـم بـدانـم ایرلـند چـه ارتـباطی بـا ایران پیدا می کند؟ و او می گـفت: یا مـثلاً 

انگلسـتان در این نـمایش. خـب، انگلسـتان چـه ربطی بـه مـا دارد؟ و مـن می گـفتم: 

خـب، این هـا چیزهـایی اسـت که مـن می خـواهـم بـدانـم. شـما بـاید بـه مـن بـگویید 

که اشکال آن چیست؟ و او می گـفت، و این بـار روشـن تـر: آخـه انگلسـتان و 

ایرلـند؟ بـه مـا چـه آقـا. مـا چـرا بـاید مـسایل آنـها را بـگوییم. و مـن هـم پیش تـر 

می رفـتم و می گـفتم: خـب، مشکل مـن هـم همین اسـت. مـن می خـواهـم بـدانـم 

ایرلــند و انگلســتان، خــب بــعد، ایران و کجا؟ شــما دنــبال چــه تــشابــهاتی 

می گردید؟ آیا هیچ تشابهی هست؟ … 

شماره دوم 
زمستان 1399

59

او با مهارت تمام 

نقش یک مأمور 

سانسور بی گناه، 

ابله و نادان، اما 

صادق و شریف و 

وظیفه شناس را 

بازي می کرد 



 

و مـن از هـمان یکی دو عـبارت اول که این آقـاي مـأمـور سـانـسور بـه زبـان آورد، 

مـتوجـه مـنظور او شـده بـودم. و نیز مـتوجـه این که بـا او بـه نتیجه اي نـخواهـم 

رسید. بـعد هـم بـا این بـازي تـئاتـر پـوچی، که بـرایم هـم جـالـب بـود و هـم عـصبانی 

کننده، دیگر داشـت خسـته ام می کرد. این مـرد چـنان طبیعی بـازي می کرد که 

نـاگـزیر بـاید بـاورش می کردم، امـا حسی قـوي در مـن در بـرابـر سـخنان او مـقاومـت 

می کرد. بـا خـود فکر می کردم اگـر او بـا همین بـلاهـتی که تـلاش می کند خـود را 

بـنماید، یک ابـله نـاب و تـمام عیار اسـت و بـه عـلت همین بـلاهـتش، بی گـناهی 

اسـت که آنـچه می گـوید صـادقـانـه اسـت و خـود بـه آن بـاور دارد. اگـر گـناهی دارد، 

تـنها بـلاهـت اوسـت. امـا، در واقـع چنین نـبود. او بـا مـهارت تـمام نـقش یک مـأمـور 

سـانـسور بی گـناه، ابـله و نـادان، امـا صـادق و شـریف و وظیفه شـناس را بـازي 

می کرد و کوشـش داشـت طـرف خـود را نیز فـریب داده و یا مـتقاعـد کند. از او 

خـداحـافظی کردم و در هـمان حـال بـا خـود فکر می کردم از اینجا بـه بـعد این 

ماجرا را چگونه باید دنبال کرد. 

مـاجـراي پیگیري و تعقیب پـرونـده ي سـانـسور، در مـرداد سـال 1351، در حـالی 

که مـقدمـات نشسـت هـا بـراي آغـاز تـمرین نـمایشنامـه ي «چهـره هـاي سیمون 

مـاشـار» اثـر بـرتـولـت بـرشـت را فـراهـم می کردم، بـا دسـتگیري مـن تـوسـط سـاواك 

متوقف شد. 

نمونه ي دوم «فشنگ» از علی بهروزنسب 

نـمونـه ي دوم که بـه رژیم اسـلامی مـربـوط می شـود، نـمایشنامـه اي بـود بـا الـهام از 

خـلع سـلاح کردسـتان و در قـالبی تمثیلی، نـوشـته ي یکی از دوسـتان مـن، 

زنـده یاد علی بهـروزنسـب؛ یکی از نـمایشنامـه نـویسان نـه چـندان مـشهور امـا مـهم 

و بـا ارزش بـه اعـتبار کارهـاي محـدودي که تـا آن روز از او بـه چـاپ رسیده. او 

یکی از طـنزنـویسان خـوش ذوقِ روزنـامـه ي تـوفیق بـود که بـا نـام مسـتعار علی 

عـبدالـخالـق می نـوشـت و مـن بـا او در سـال 44-1343 که کار تصحیح روزنـامـه را 

انـجام می دادم، آشـنا و دوسـت شـدم. پـس از انـقلاب، در سـال 1360، مـن از او 

یک نمایشنامه ي کمدي به نام «مفسدین» در تئاتر البرز به روي صحنه بردم. 

نـمایشنامـه ي «فـشنگ» کاري بـود بسیار هـوشـمندانـه، بـا سـاخـتاري محکم، 

شخصیت پـردازي هـنرمـندانـه، دیالـوگ نـویسی دقیق، مـوجـز و عمیق. حـوادث 

نــمایشنامــه در یک روســتا می گــذرد. یک اتــفاق ســاده و کوچک بــه تــدریج 

گســترش پیدا می کند و اوج می گیرد، و در پــایان تــمام روســتا، که اکنون 

تمثیلی از ایران است، در آتش خشم مردم روستا شعله ور می شود. 
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نـمایش از میدانـچه ي روسـتا آغـاز می شـود. در کنار قـهوه خـانـه، سـلمانی روسـتا 

مـشغول تـراشیدن سـر و صـورت یکی از اهـالی اسـت. سـلمانی در حین کار از 

مـحاسـن و سـودمـندي هـاي سـر و ریش تـراشیدن بـراي مشـتري خـود می گـوید. از 

روزگـار و از زنـدگی می گـوید. حـرف هـایی که سـلمانی دربـاره ي سـر و ریش 

تـراشیدن می گـوید نـقل قـول هـایی مسـتقیم از «حـلیه المتقین» اسـت؛ بی آن که، 

الـبته، بـه مـنبع یا گـوینده ي آن اشـاره شـود. گـفت و گـوهـا بـه تـدریج بـه مـسایل 

روز و خـبرهـاي روسـتا منتهی می شـود؛ از جـمله بـه حـادثـه ي مهمی که آغـاز آن 

بـرمی گـردد بـه غـروب روز گـذشـته: گـم شـدن یک فـشنگ که مـتعلق بـه یکی از 

امنیه هـاي روسـتا بـوده و آمـده بـوده بـه قـهوه خـانـه که چـاي بـنوشـد… و بقیه ي 

داستان الی آخر. 

نـمایشنامـه را بـراي دریافـت پـروانـه ي نـمایش بـه اداره ي تـئاتـر ارائـه دادم. در آن 

روزهـا فـضاي اضـطراب و رعـب و وحشـت در هـمه جـا حـاکم بـود و مـن، مـانـند 

بسیاري دیگر، بـه دلیل وضعیت نـاامـن خـود که هـر آن احـتمال می دادم بـه 

چـنگ مـأمـوران رژیم گـرفـتار شـوم، بـه قـسمت تـئاتـر تـلویزیون و اداره ي تـئاتـر 

نـمایشنامـه هـایی ارایه می دادم تـا تـظاهـر کنم که مـن هـمچنان بـه فـعالیت تـئاتـري 

و بـه زنـدگی عـادي خـود بـه طـور علنی ادامـه می دهـم. امـا مـطمئن بـودم که 

ادامـه ي فـعالیت تـئاتـري بـراي انجـمن تـئاتـر ایران دیگر غیرممکن اسـت، و از آنـجا 

که دسـتگیري تـمام زنـدانیان چـپ و غیرخـودي رژیم سـابـق یکی از پـروژه هـاي 

جـدي حکومـت جـدید بـود و این پـروژه آغـاز شـده بـود، قـصد داشـتم تـا زمـانی که 

امکان دارد آگـاهـانـه نـشان دهـم که هـمچنان بـه کار تـئاتـر ادامـه می دهـم و کار در 

وضعیت جــدید را هــمچنان ممکن و عملی می دانــم، اگــر چــه این اعــتقاد را 

نداشتم.  

پـس از ارائـه ي نـمایشنامـه بـه اداره ي تـئاتـر، هـمان داسـتان قـدیمی و تکراري آغـاز 

شـد، امـا این بـار در فـضایی بـه اصـطلاح اسـلامی. این زمـانی اسـت که جـمهوري 

اسـلامی از مـرحـله ي تجهیز نیروهـاي سـرکوب خـود عـبور کرده و هـمان طـور که 

اشـاره کردم، مـأمـوریت این نیروهـا آغـاز شـده، و دسـتگاه اداري و بـوروکراتیک 

خـود، از جـمله دسـتگاه سـانـسور را سـازمـان داده و آدم هـاي خـودش را در رأس 

امور گماشته است. 

پـس از مـدتی نـامـه اي دریافـت کردم که اجـازه ي نـمایش را مـوکول کرده بـود بـه 

حـذف بـرخی از قـسمت هـاي نـمایشنامـه. نـامـه را بـرداشـتم و بـه راه افـتادم. نـامـه از 

طـرف «مـرکز هـنرهـاي نـمایشی» بـود، یکی از ادارات ابـداعی رژیم اسـلامی که 

بخشی از امـور مـربـوط بـه تـئاتـر را نـظارت می کرد. در واقـع بـا ایجاد این اداره، 

شماره دوم 
زمستان 1399

62

با خود گفتم اگر 

این «برادر» 

دانسته حرف 

می زند، از گونه ي 

موذي ترین 

مأموران سانسور 

است. در برابر 

آنها باید 

هوشیارتر بود.



پـس از تغییراتی که در وزارت فـرهـنگ و هـنر داده بـودنـد و آن را تـبدیل بـه 

وزارت ارشـاد اسـلامی کردنـد، بـرخی اختیارات را از اداره ي تـئاتـر سـلب کرده و 

مسـئولیت هـاي حـساس را بـا وظـایف جـدیدي بـه مـرکز هـنرهـاي نـمایشی تـفویض 

کرده بـودنـد. سیاسـت مـوازي سـازي نـوع اسـلامی و حـذف تـدریجی عـناصـر پیشین 

و جـا انـداخـتن عـناصـر اسـلامی و خـودي حکومـت جـدید. همین امـر مـوجـب شـده 

بـود که در بـرخی مـوارد تـعدد مـراجـع تصمیم گیري بـه وجـود آید. در هـر صـورت 

بـه نـظر می رسید که اکنون مـرکز هـنرهـاي نـمایشی اختیارات و اقـتداري مـافـوق 

اداره ي تـئاتـر دارد و بـه همین جهـت مـوضـوع بـررسی و سـانـسور نـمایشنامـه هـا و 

صدور پروانه ي نمایش بخشی از مأموریت هاي این مرکز بود. 

مـرا نـزد «بـرادر»ي بـه نـام حسین جـعفري، که نمی دانـم چـه مـقام یا پسـتی 

داشـت، راهـنمایی کردنـد. مـرکز هـنرهـاي نـمایشی در سـاخـتمان تـالار رودکی 

(وحـدت فعلی) قـرار داشـت. مـن پیش از انـقلاب یک بـار و پـس از انـقلاب دو بـار 

بـه آنـجا رفـته بـودم. پـس از انـقلاب بـه مـنظور دیدار آقـاي عـابـدین زنـگنه، رئیس 

تـالار رودکی و یکی از شـریف تـرین مـدیران وزارت فـرهـنگ و هـنر که هـنوز 

حـزب الـه علیه او نـشوریده بـود، و در ضـمن، بـراي گـرفـتن تـالار رودکی بـراي 

اجـراي نـمایش «کله گـردهـا و کله تیزهـا» رفـتم. امـا این بـار، هـمه چیز کامـلاً بـا 

دفـعات قـبل تـفاوت داشـت. سـاخـتمان، راهـروهـا، پـله هـا و اتـاق هـا بـه هیچ وجـه 

نـظافـت و پـاکیزگی گـذشـته را نـداشـت. آدم هـا بـه کلی مـتفاوت از آدم هـاي 

گـذشـته بـودنـد. هـمه ي این تغییرات را بـه تـدریج، قـدم بـه قـدم و بـا هـر پـله اي که 

بـالا می رفـتم درمی یافـتم و هـضم می کردم، و بـدتـر از آن مـچالـه ام می کرد. وقتی 

بـه آسـتانـه ي درِ اتـاقی که «بـرادر» حسین جـعفري در آن بـود رسیدم، نـاگـهان 

مـنظره اي مـرا مـتوقـف کرد. بـراي لحـظاتی نمی دانسـتم وارد بـشوم یا نـه. تـصور 

کردم مـرا بـه اشـتباه راهـنمایی کرده انـد. در عین حـال حـس کردم که این حـالـت 

بـه عـلت وضعیت جـدید، و بـه نـظر مـن غیرعـادي محیط اسـت. می دانسـتم که 

«بـرادر» حسین جـعفري بـاید هـمان بـاشـد که پـاي دیوار روبـرو، روي یکی از 

پشـتی هـاي مـبل هـاي تـالار رودکی، بـا پـاهـاي بـرهـنه نشسـته اسـت. در وسـط اتـاق 

تـعدادي پـوشـه و کاغـذ، که مسـلماً پـرونـده هـاي اداري بـودنـد، پـخش و پـلا بـود و 

یک «بـرادر» دیگر، یک «بـرادر» جـوان، روي دو زانـو، مـثل مـوقعی که بـه سجـده 

می رونـد، روي یکی از پـرونـده هـا خـم شـده بـود و چیزهـایی می نـوشـت. از 

سـفارشـات و دسـتوراتی که «بـرادر» حسین جـعفري بـه آن «بـرادر» جـوان 

می داد، مـتوجـه شـدم که یک کار اداري اسـت. یک قـدم بـه داخـل اتـاق بـرداشـتم 

و با حالتی گیج و منگ سلام کردم. به نظرم رسید که کلمه ي «سلام» در هوا،
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درسـت وسـط اتـاق بین سـقف و کف، مـعلق مـانـد. مـثل آن که در حـالـت بی وزنی 

بـاشـد. «سـلام» را آنـجا می دیدم که بـلاتکلیف اسـت. درسـت مـثل خـود مـن که 

حـالتی بـلاتکلیف داشـتم. خـودیابی پـس از احـساس نـوعی تحقیر، از درون بـه مـن 

نهیب زد که بـر خـود و وضعیت مـوجـود مسـلط شـوم. بـه دور و بـراتـاق چـشم 

انـداخـتم. یک کانـاپـه در کنار دیوارِ سـمت راسـت قـرار داشـت، امـا پشـتی هـایش 

کف اتـاق افـتاده بـود. از هـمان هـا که یک عـدد آن زیر مـاتـحت «بـرادر» حسین 

جـعفري بـود. یک میز قـهوه که سـطح آن از سـرامیک خـوشـرنـگ بـا نـقش ایرانی 

بـود، بـه کناري هُـل داده شـده بـود و تـمام فـضاي اتـاق، لـخت و خـالی و بـراي 

نشسـتن، لمیدن و احیانـاً پـس از نـماز و نـهار ظهـر، کمی دراز کشیدن آمـاده بـود. 

رفـتم روي کانـاپـه نشسـتم، امـا نمی تـوانسـتم تکیه بـدهـم، چـون پشـتی هـایش را 

بـرداشـته بـودنـد و فـاصـله اش بـراي تکیه دادن راحـت و مـناسـب نـبود. «بـرادر» 

حسین جـعفري سـرش را بـه طـرف مـن بـرگـردانـد و جـواب سـلام مـرا بـا خـطاب 

«بـرادر»، پـس از آن هـمه تـأخیر، داد. بـه «بـرادر» جـوان گـفت که بـرود، بـعداً 

صـدایش می کند. «بـرادر» جـوان بـند و بـساطـش را جـمع کرد و رفـت. «بـرادر» 

حسین جـعفري از مـن پـرسید که چـه کاري بـا او دارم. بـرایش تـوضیح دادم که 

نـامـه اي دریافـت کرده ام که مـربـوط بـه نـمایشنامـه ي فـلان اسـت، و حـالا آمـده ام 

ببینم اشکال قضیه چیست و قـسمت هـایی که گـفته شـده بـاید حـذف شـود، 

کدامـند. اسـم مـرا پـرسید و مـن اسـمم را گـفتم. سـؤال کرد که آیا مـن نـویسنده ي 

نـمایشنامـه هسـتم؛ جـواب دادم: نـه. مـن تـقاضـاي پـروانـه ي نـمایش کرده ام و قـرار 

اسـت آن را کارگـردانی کنم. از هـمان جـا که نشسـته بـود یکی از «بـرادر»هـا را 

صـدا کرد و خـواسـت که بـرایش پـرونـده ي نـمایش و خـودِ نـمایشنامـه را بیاورنـد. تـا 

پـرونـده  را بیاورنـد مـا بـه صـحبت مـان ادامـه دادیم. «بـرادر» حسین جـعفري گـفت 

که مـرا می شـناسـد و کارهـاي مـرا در رژیم قبلی دیده اسـت. بـا لحنی که ظـاهـراً 

کوشـش می کرد بـه هیچ وجـه بـرخـورنـده نـباشـد، ولی در عین حـال نـظري 

انـتقادآمیز بـود، گـفت: مـن نمی خـواهـم دربـاره ي نـمایش هـاي شـما در گـذشـته 

اظـهار نـظر کنم. خیلی چیزهـا می شـود گـفت، ولی الآن دیگر گـذشـته. امـا چیزي 

که می خـواهـم بـگویم اینست که امـروز بـه طـورکلی بـا گـذشـته فـرق کرده. امـروز، 

فـرضـاً، آرتـور میلر و بـرشـت بُـرد نـدارد. مـسایل فـرق کرده، مـردم فـرق کردنـد. 

مسایل مربوط به امروز را باید روي صحنه برد. 

تـا «بـرادر» کارمـند بیاید، «بـرادر» حسین جـعفري مـقدار مـعتنابهی مـوعـظه 

فـرمـودنـد و سعی کردنـد مـرا ارشـاد کنند. بـالاخـره آن «بـرادر» آمـد. پـوشـه اي آورد 

که دو یا سـه بـرگ کاغـذ بیشتر لاي آن نـبود، و گـفت که نـمایشنامـه را پیدا 
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نکردنـد. «بـرادر» حسین جـعفري بـه او نـشانی داد که فـلان جـا، بـغل فـلان چیز، بـا 

پـرونـده اش یک جـا قـرار دارد. و آن «بـرادر» گـفت که هـمه جـا را گشـته، ولی پیدا 

نکرده اسـت. «بـرادر» حسین جـعفري رضـایت داد و گـفت: خیلی خـوب، بـعداً که 

کارم تـمام شـد، خـودم می آیم پیدایش می کنم. از آن «بـرادر» تشکر کرد و او را 

مـرخـص کرد. داشـتم بـا خـودم فکر می کردم که بـدون داشـتن مـتن نـمایشنامـه، 

گـفتگو دشـوار اسـت. اصـلاً آمـدنـم بی نتیجه می شـود، که «بـرادر» حسین جـعفري 

گـفت: مـن نـمایشنامـه را بـعداً پیدا می کنم و بـه شـما نـشان می دهـم. عـلامـت 

زده ام. امـا از هـمه مـهم تـر، صـحنه ي اول نـمایش اسـت. حـرف هـایی که سـلمانی 

بـه مشـتري اش می گـوید. گـوش هـایم تیز شـد. چـه می خـواهـد بـگوید؟ دربـاره ي 

کدام حـرف هـاي سـلمانی؟ سـؤال کردم: مـنظورتـون کدام حـرف هـاسـت؟ گـفت: 

هــمان حــرف هــایی که راجــع بــه آداب ســر و صــورت تــراشیدن می گــوید. 

حـرف هـایی که راجـع بـه سـر تـراشیدن می زنـد. احـساس کردم بـه طـرز نـاشیانـه اي 

مـسألـه را طـرح می کند. درسـت از چیزي شـروع کرده که مـن می تـوانـم قـرص و 

محکم بـایستم. گـفتم: چیزهـایی که سـلمانی می گـوید، از تجـربـه ي خـودش اسـت. 

از دانـش حـرفـه اي اوسـت. «بـرادر» حسین جـعفري بـا حـرارت و شـتاب پـرید 

وسـط که: این حـرف هـا بـه درد نمی خـورد. او می تـوانـد بـدون گـفتن این حـرف هـا، 

یک راسـت بـرود سـرِ مـوضـوع. گـفتم: این یک مـوضـوع دیگر اسـت. این که شـما 

می گــویید یک مــوضــوع تکنیکی اســت که بــرمی گــردد بــه نــویسنده یا بــه 

کارگـردان. «بـرادر» حسین جـعفري گـفت: آخـه این حـرف هـا بی فـایده اسـت. 

کمکی بـه نـمایش نمی کند. گـفتم: گـفتم که، این یک مـوضـوع تکنیکی اسـت. 

مــن می خــواهــم بــدانــم غیر از این، آیا اشکال دیگري هســت؟ گــفت: این 

حرف هایی که سلمانی می زند، یه مشت چرت و پرت است!  

این حـرف «بـرادر» نـاگـهان در مـن حسی بـرانگیخت. می خـواسـتم از جـا بـجهم، 

امـا خـودداري کردم و گـفتم: آقـاي جـعفري، شـما می گـویید این حـرف هـا چـرت و 

پـرت اسـت؟ بـا هیجان و حـرارت پـاسـخ داد: بـله، چـرت و پـرت اسـت! بـه او گـفتم: 

شـما می دانید که اینها حـرف هـاي کیست؟ گـفت و گـوي مـا تـقریباً حـالـت جـدل 

پیدا کرده بـود. بـا شـتاب جـواب داد: حـرف هـاي هـر کسی می خـواهـد بـاشـد، این 

حـرف هـا چـرت و پـرت اسـت! این هـا را بـاید ریخت دور. احـساس می کردم در 

مـوضعی قـوي تـر قـرار دارم. بـنابـراین تـوانسـتم، بـرخـلاف او، بـا آرامـش و خـونسـردي 

و اطمینان حـرف بـزنـم. گـفتم: آقـاي جـعفري، حـرف هـایی که سـلمانی می زنـد، 

هـمه از «حـلیه المتقین» نـقل شـده. سـلمانی یک کلمه از این حـرف هـا را از 

خودش نمی گوید. مثل آن که آب روي آتش بریزند، «برادر» حسین جعفري  

شماره دوم 
زمستان 1399

65

درمان واقعی و 

ریشه اي 

سانسور، لغو آن 

است؛ چرا که این 

نهاد خود، نهادي 

زشت است و 

نهادها 

قدرتمندتر از 

مردم اند.



مـدتی بـه مـن خیره مـانـد، از حـالـت انـقباض رهـا شـد و وارفـت. بـه نـظرم رسید 

کمی هـم در پشـتی زیر مـاتـحتش فـرو رفـت. بـعد گـفت: مـن بـاید خـودم ببینم. بـه 

او اطمینان دادم آن چـه می گـویم صـحت دارد. گـفتم: تـمام آن حـرف هـا از روي 

یکی از اولین نــسخه هــاي چــاپ سنگی «حــلیه المتقین» نــقل شــده، نــه از 

چـاپ هـاي جـدید که بـشود بـه آن شک کرد. گـفت: بـا وجـود این، مـن هـنوز 

مـعتقدم که آن حـرف هـا بـاید حـذف شـونـد. جـایش اینجا نیست. بـه او گـفتم: شـما 

نــمایشنامــه را پیدا کنید، مــن بــعداً دوبــاره خــدمــت می رســم -بــا کتاب 

«حلیه المتقین»- آن وقت دقیق تر می توانیم صحبت کنیم.1 

هـمان مـوقـع که این را گـفتم، شک قطعی داشـتم که دوبـاره بـه آنـجا بـرگـردم. در 

راه بـا خـود فکر می کردم که، آیا این مـرد واقـعاً نمی دانـد که حـرف هـاي سـلمانی 

از «حـلیه المتقین»، رسـالـه ي یکی از بـزرگ تـرین مجتهـدین شیعه شـان، مـأخـذ 

تـمام رسـالـه هـاي پـس از اوسـت؟ یا می دانـد و می خـواهـد بـا این شـگرد نـشان دهـد 

که از روي تـعصب و اعـتقاد مـذهـبی نیست که مـخالـف این حـرف هـاسـت؟ آیا او 

قـصد نـدارد بـا طـرح مـسألـه بـه این صـورت، یعنی بـا تـوجیهات مـثلاً تکنیکی، روي 

سـانـسور مـذهـبی سـرپـوش بـگذارد، و در عین حـال بـا حـذف نـقل قـول هـاي 

«حـلیه المتقین»، نـمایشنامـه را از زمـان حـاضـر بـه زمـان گـذشـته بـرگـردانـد؟ چـون 

بـراي مـن مسـلم بـود که حـرف هـاي سـلمانی، تـماشـاگـر را بـه زمـان حـال مـتوجـه 

می کرد و نـمایشنامـه را تـبدیل بـه واقـعه اي می کرد که درسـت در هـمان لحـظه 

دارد اتـفاق می افـتد، یعنی در جـمهوري اسـلامی ایران. بـا خـود گـفتم اگـر این 

«بـرادر» دانسـته حـرف می زنـد، از گـونـه ي مـوذي تـرین مـأمـوران سـانـسور اسـت. در 

بـرابـر آنـها بـاید هـوشیارتـر بـود. و از خـود پـرسیدم: سـلاح مـقابـله بـا این جـانـور هـفت 

سـر، این هیولاي تشـبیه نـاپـذیر، این پلیس مـوذي، این نمی دانـم چـه، چیست؟ و 

بـه یاد پـاسخی افـتادم که 150 سـال پیش، کارل مـارکس، داده بـود: «درمـان 

واقعی و ریشه اي سـانـسور، لـغو آن اسـت؛ چـرا که این نـهاد خـود، نـهادي زشـت 

است و نهادها قدرتمندتر از مردم اند»2 

و امـروز مـعتقدم که بـراي لـغو این نـهاد زشـت، کل بـناي نـظامی که چنین نـهادي 

را در خود تعبیه کرده و آن را حفظ و تقویت می کند، باید لغو کرد. 
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1 یادداشت 5 در پایان متن 
2 یادداشت 6 در پایان متن 



یادداشت ها 

1. در سـال 1986 در پـاریس، در حین آخـرین مـراحـل تـمرین نـمایشنامـه ي «نـوروز 

پیروز اسـت» نـوشـته ي مـحسن یلفانی، اتـفاق زیر رخ داد: عـمو نـوروز و حـاجی فیروز که 

از ایران فــرار کرده و در فــرانــسه پــناهــنده شــده انــد، رفــته انــد بــه «سیته 

اونیورسیته»(Cité Universitaire) تـا شـاید آشـنایی بیابـند. بین هـمه ي انـواع آدم 
هـا و عـناصـر چـپ و راسـت و ملی و مـجاهـد و غیره، یک سـلطنت طـلب هـم هسـت که بـه 

سـراغ عـمو نـوروز و حـاجی فیروز می آید تـا آنـها را بـراي سـرگـرم کردن میهمانـان و 

دوسـتان خـود، بـه یک میهمانی شـام بـبرد. امـا پیش از آن که مـوضـوع میهمانی را 

مـطرح کند و بـا نـشان دادن دلار بـخواهـد آنـها را تطمیع کند، مـقداري سـرزنـش و متلک 

و لیچار، بـابـت شـرکت شـان در انـقلاب، بـارشـان می کند. عـمو نـوروز و حـاجی فیروز که 

اسـاسـاً از هـمان ابـتدا نمی خـواهـند بـا او دهـن بـه دهـن بـشونـد، طـفره می رونـد. امـا 

سـماجـت هـا و شـماتـت هـاي سـلطنت  طـلب، نـهایتاً سـبب می شـود که بـه نـحوي کلاویز 

شـونـد. سـرانـجام عـمونـوروز و حـاجی فیروز بـراي خـلاصی خـود از دسـت سـلطنت طـلب، 

دسـته ي عـصاهـاي خـود را روي یکدیگر می گـذارنـد که شکل داس و چکش می سـازد و 

در بـرابـر سـلطنت طـلب می گیرنـد. سـلطنت طـلب بـا دیدن این تـصویر، مـثل جـن از بـسم 

الـه، از مـقابـل داس و چکش فـرار می کند. بـه نـظر خـود مـن بـه عـنوان کارگـردان نـمایش، 

این تــصویر بسیار خــلاق و بــا مــعنا بــود. زیرا رژیم گــذشــته، و در رأس آن شــاه، از 

کمونیسم و کمونیست هـا وحشـت بیمارگـونـه اي داشـت (و الـبته دیدیم که در آسـتین 

خـود چـه جـانـوري پـرورانـد). در جـلسه ي تـمرینی که این حـرکت و تـصویر خـلق شـد، 

نـاگـهان یکی از بـازیگران در حـالی رنـگش پـریده بـود، اعـتراض کرد که: این کار درسـتی 

نیست. از او سـؤال کردم مـنظورت چیست؟ خـلاصـه کنم. مـاجـرا کش پیدا کرد و هـر 

چـه اسـتدلال شـد زیر بـار نـرفـت تـا آنـجا که تهـدید کرد: اگـر این میزانـسن حـذف نـشود، 

مـن بـازي نمی کنم. مـوضـوع در اینجا بسیار جـدي و پیچیده شـد. از آنـجا که دیگر 

وقتی بـه تـاریخ اجـرا نـمانـده بـود، و پیدا کردن فـرد دیگري و آمـاده کردن او هـم 

نـامـحتمل می نـمود، پـس از گـفتگو بـا سـایر بـازیگران، بـه نـاگـزیر تصمیم گـرفـته شـد که از 

آن حـرکت و تـصویر، بـه بـهاي حـفظ تـمام نـمایش، صـرفـنظر شـود. الـبته آن بـازیگر در 

فـهم این تـصویر دچـار سـوء تـفاهـم بـود و همین سـوء تـفاهـم مـانـع از درك او از معنی 

تـصویر و صـحنه می شـد؛ هـمان طـور که اغـلب سـانـسورچی هـا دچـار سـوءتـفاهـم هسـتند 

و همیشه کوشـش دارنـد از هـر عـنصر هـنري یا ادبی، تشـبیه یا تمثیل و از این قبیل و 

یا معانی عجیب و غریب بیاورند، که گاه روح خود هنرمند از آن آگاهی ندارد. 

در بیاورند، که گاه روح خود هنرمند از آن آگاهی ندارد.
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دایره مبارزه با منکرات اگر چه منحل گردید، اما نهادهاي متفاوت دیگري با نام هاي 

مختلف، مانند «گشت ثارالله» و «گشت ارشاد» و غیره، جایگزین آن شدند. در واقع 

این نهادها بخشی از ماشین سرکوب رژیم محسوب می شدند و رژیم نه تنها تمایل به 

انحلال آنها نداشت، بلکه هر چه بیشتر به تقویت این گونه نهادها کمک می کرد. 

3. همان.  

4. عـنوان این نـمایشنامـه بـراي اولین بـار تـوسـط زنـده یاد بهـروز دهـقانی در مـقالـه ي 

نسـبتاً مـفصل و پـربـاري دربـاره ي شـون اوکیسی و آثـار او که در مجـله ي سـخن چـاپ 

شـد، «سـایه ي مـجاهـد» تـرجـمه شـده بـود. بـه خـواهـش مـن تـرجـمه اي از این نـمایشنامـه 

بـراي اجـراي انجـمن تـئاتـر ایران تـوسـط یکی از دوسـتانـم، بهـزاد بـشارت، تـحت عـنوان 

«سـایه ي یک تـفنگدار» صـورت گـرفـت. پـس از آن که این تـرجـمه را بـراي اجـرا چـندان 

مـناسـب نیافـتم، تـرجـمه ي جـدیدي از آن را از دوسـت عـزیزم اسـماعیل خـویی تـقاضـا 

کردم. اسـماعیل خـویی عـنوان بسیار مـناسـب «در پـوسـت شیر» را بـا تـرجـمه اي دقیق از 

نـمایشنامـه بـه انـجام رسـانـد. همین تـرجـمه بـعداً تـوسـط انـتشارات رز، بـدون مـانـع سـانـسور، 

منتشر گردید. 

5. مـاجـراي نـمایشنامـه ي «فـشنگ» بـراي مـن، پـس از مـلاقـاتـم بـا مـأمـور سـانـسور 

جـمهوري اسـلامی، پـروژه اي خـاتـمه یافـته بـود. امـا مـدتی بـعد و بـه شکلی دیگر تـوسـط 

یکی از آمـاتـورهـاي تـئاتـري که از خـلاء عـرصـه ي تـئاتـر از وجـود هـنرمـندان بـا صـلاحیت 

اسـتفاده کرده و در ارتـباط بـا عـناصـر درون حکومـت بـراي خـود در تـئاتـر دولتی جـایی 

دسـت و پـا کرده بـود، سعی شـد مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. این مـاجـرایی اسـت طـولانی و 

در جایی دیگر آن را ثبت خواهم کرد. 

6. کارل مـارکس، تـوضیحاتی دربـاره ي آخـرین دسـتورالـعمل سـانـسور دولـت پـروس 

(مجموعه آثار، جلد اول، صفحات 109 تا 131). 
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ینس بیورنـه بـوئـه (1976-1920) نـمایشنامـه نـویس، شـاعـر، نـویسنده و ●

نـقاش نـروژي بـود که از مـهم تـرین نـویسندگـان پـس از جـنگ نـروژ بـه شـمار 

می آید. او گـرایش هـاي آنـارشیستی داشـت و یکی از مـنتقدان جـدي جـامـعه ي 

نـروژ بـود و آثـار مـتعددي را بـا این مـحوریت نـوشـت. نـمایشنامـه هـاي او تـاثیر 

مهمی بـر روي تـئاتـر آوانـگارد نـروژ داشـت. او بـا یوجینو بـاربـا و تـئاتـر اودین نیز 

همکاري داشـت. او در سـال 1967 بـه خـاطـر انـتشار رمـان «بـدون بخیه» که 

مـحتواي آن پـورنـوگـرافی تلقی شـده بـود مـورد 

تعقیب قـــضایی قـــرار گـــرفـــت و تـــمامی 

نــسخه هــاي آن در نــروژ جــمع آوري شــد. 

بیورنـه بـوئـه در سـال 1976 پـس از دوره ي 

طـولانی افسـردگی و سـوءمـصرف الکل، خـود را 

به دار آویخت و به زندگی خود پایان داد.  

 ***

البته که هیچ کس نمی تواند بگوید که آثار 

نوشته شده براي تئاتر فردا چگونه خواهند 

بود. 

این واقعاً خیلی بد است، چون نمایشنامه هاي 

فردا امروز باید نوشته شوند. بنابراین باید بدانیم، حتی اگر غیرممکن باشد. 

این یعنی ما خودمان باید تصمیم بگیریم که ادبیات نمایشی فردا چطور باید 

باشد. ما به عنوان نویسنده تنها یک الزام داریم: ما بر امروز هیچ سلطه اي 

نداریم؛ ما براي کارگردان ها، ناشران و مدیران تئاتر غیرضروري هستیم -تئاتر 

به پسرهایی نیاز دارد که آب نبات بفروشند، نه به نویسنده. اما: ما بر فردا با 

قدرتی مطلق و نامحدود سلطه داریم. گدا در لحظه اي که عصاي سلطنت را با 

آگاهی کامل به دست می گیرد پادشاه می شود.  

و درباره ي آینده ي نمایشنامه ها و به دنبال آن تئاتر آینده چه تصمیمی باید 

بگیریم؟  

بگذارید ابتدا توضیح دهیم که درام آینده چه نخواهد بود. سلسله ي هبل-

ایبسن-استریندبرگ-اونیل از قدرت کنار رفته است. البته که این خانواده 

نوادگان و میراث داران تبعید شده اي هم دارد، اما خاندان بیش از حد قدیمی

تئاتر فردا 

ینس بیورنه بوئه1 
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  1
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  2
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اسـت، و روانـشناسی نـاتـورالیستی بـراي 

زنـدگی خـصوصی طـبقه ي مـتوسـط 

اهمیتی قـائـل می شـود که امـروز فـقط 

بـراي بـانـوان سـالـخورده مـهم اسـت. 

دو  میــان  «نـــبــرد  دیــدن 

جـنس» (بـخوانید: زنـدگی خـانـوادگی) 

که بـــر روي صـــحنه بـــه نـــمایش 

کـه  وقـتی  هـــم  آن  درمی آیـد، 

ســخنگویان جــهان بــا ســلاح هــاي 

هســـته اي بـــازي می کنند، چـــنان 

بی تـناسـب اسـت که فـقط می تـوانـد یک 

کمدي نـاخـواسـته بـه وجـود بیاورد. 

تـئاتـر اروتیک هـم همین اسـت؛ بـه پشـت صـحنه تـعلق دارد و نـه روي صـحنه. این 

امـر حتی بیشتر در مـورد درام «شـاعـرانـه» یا «لیریک» صـدق می کند؛ این بـه 

کمدي زنـدگی خـصوصی مـتعلق اسـت، چـون واقعیت آن را پشـت سـر گـذاشـته 

اسـت. روح و رنـج هـایش، «تـمنا»، «تـنهایی»، و غیره بی اغـراق دیگر نمی تـوانـند 

چـــنـدان بیـشـتـر از دغـــدغـــه ي «اخـــلاقیـات» یـا «شـخـصیـت» یـا «ادعـــاي 

ایده آل» [ایبسن] جـدي  گـرفـته شـونـد. امـروز این  چیزهـا تـنها تـا انـدازه اي بـر 

روي صـحنه قـابـل اسـتفاده هسـتند که آگـاهـانـه بـه عـنوان کنایه بـه کار بـرونـد، مـثلاً 

یک آنتی کلایمکس فـاصـله زا در دنیاي دیوانـه خـانـه ي سـوررئـالیستی همیشگی که 

در آن ساکنیم.  

این جـهان یقیناً در سـاعـت هـفت صـبح 6 اوت 1945، زمـانی که رهـبران جـنگ 

آمـریکا بـراي نخسـتین بـار تصمیم بـه اسـتفاده از سـلاح هـاي اتمی گـرفـتند، تـبدیل 

بـه تیمارسـتان جـانیان شـد. در صـبح آن روز، در چـشم بـه هـم زدنی تـمام دنیاي 

ادبیات از رده خـارج شـد: هـمه تـبدیل بـه مـوزه شـد. درسـت در سـاعـت 7 صـبح، 

هر دو دست سر ساعت ایستاد.  

ماجرایی که اتفاق افتاد از این قرار بود: 

دانـشمندي وارد صـحنه شـد، و از زیر روپـوش سفید آزمـایشگاهـش یک دم بـلند 

و کلفت سیاه بیرون زده بـود.  کامـلاً واضـح بـود، اشـتباهی در کار نـبود، و هـمه 

می تـوانسـتند اصـل بـودنـش را ببینند: درون روپـوش آزمـایشگاه مـردي بـلندقـد و 

مـرمـوز بـا یک دم واقعی بـود. نـه بـه عـنوان یک «تـصویر» یا «نـماد» یا اسـتعاره، 

بلکه فقط خود شخص شیطان. خود اعلی حضرت - یک راست از قرون وسطی.
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مـن مـعتقدم دقیقاً در این لحـظه بـود که بـساط نـاتـورالیسم بـراي همیشه جـمع 

شـد. و در حـالی که قـارچ بـزرگ هـنوز در آسـمان هـا سـر پـا بـود، هـمه ي مـرزهـاي 

سیاسی و هـمه ي فـرهـنگ هـاي ملی در کیهان نـاپـدید شـدنـد. بـقایاي زمینی آنـها 

بـه عـنوان مـوزه هـاي محـلی پـابـرجـا مـانـده اسـت. ادبیات جـهان تـبدیل بـه 

مجموعه اي از کتاب هاي کودکان شد. 

در ابـتدا کسی چـندان سـر در نمی آورد که شیطان تـا چـه حـد مـجسم شـده و در 

میان مـا زنـدگی می کند. مـطمئناً مـنظره ي دم چـندش آور بـود، امـا مـدت هـا 

امیدوار بـودیم که بـتوانیم وانـمود کنیم که آن را نمی بینیم. امـروز، تـقریباً بیست 

سـال بـعد، بـه راحتی مـعلوم اسـت که مـوفـق نشـدیم. دم بـلند و زشـت مـطلقاً 

فـرامـوش نشـدنی اسـت و خـواهـد مـانـد - و چـند سـال طـول می کشد تـا اینکه 

کامـلاً در جـریان اوضـاع قـرار بگیریم. تـا آن زمـان بـاید بـه دم عـادت کنیم ، 

حـواس مـان را جـمع کنیم و بـا تـمام تـعادل و نـشاطی که از دسـت مـان بـر می آید 

در دیوانـه خـانـه زنـدگی کنیم. تـپانـچه هـاي سـرپـرگـابـلر و شـلاق سـوارکاري 

میس جـولی بـه بـخش سـواره نـظام مـوزه نـظامی بـورژوازي قـرن گـذشـته تـعلق 

دارنـد. مـوضـوعـاتی که پـایه و اسـاس هـمه درام هـاي بـورژوازي و نـاتـورالیستی-

روانـشناختی بـود را دشـوار می شـد جـدي گـرفـت  وقتی در هـمان دم 600هـزار 

پیرمـرد ، زن ، کودك و  جنین ژاپنی در اوت 1945 کشته شـدنـد.غـم هـاي 

خانگی ما تحت الشعاع این مسئله است: ما اصلاً با شیطان چه کار داریم ؟!  

- این  دیگر مسـئله «شـروع از خـود» یا «خـود بـودن» ، «حقیقت داشـتن» ، 

«فهمیدن خــود» نیست - یا نکات ظــریف اخــلاقی ازدواج، و اینکه بــا چــه 

غـذاهـاي فـانـتزي میز را تـزیین کرده بـاشـند. اوضـاع از آن وقـت حـادتـر شـده اسـت 

و مـا دیگر بـا قهـرمـان زن داسـتان کـه بـه خـاطـر  مـشکلات جنسـى یا اجـتماعـى 

خـودش را دار می زنـد نـه احـساس هـمدردي می کنیم نـه عـلاقـه اي بـه آن داریم. 

همه آن چیزها کمدي شده و قهرمانان قدیمی دلقک شده اند. 

بـر خـلاف شیطان مـضامین قـدیمی هـنوز وجـود دارنـد، امـا در آثـار تـئاتـري آینده 

بـاید بـه گـونـه اي مـتفاوت از قـبل دیده شـونـد و بـا آنـها بـرخـورد شـود. و از چـه 

راهی؟ 

یکی از بـارزتـرین صـفات بـرت بـرشـت این اسـت که او بـا دیدن قـارچ و دم سکوت 

کرد. و بـرشـت نـمایشنامـه نـویسی بسیار بسیار خـردمـند بـود. بـه هـمان انـدازه 

می تـوان در کارهـاي بـرشـت  بـه دنـبال شیطان گشـت که در دفـترچـه تـلفن و 

فهرست هاي سرشماري. اشاره مستقیمی به سلاح هاي هسته اي هم نخواهید
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یافـت. هـر دو در خـارج از حـوزه بـرشـت بـودنـد، و الـبته خـارج از زمـان او. دوره 

بـرشـت دوران مـبارزه طـبقاتی بـود و او هـرگـز از حـوزه ي مـوضـوعی خـود خـارج 

نمی شـود. امـا در لحـظه اي که بـمب اورانیوم بـر فـراز هیروشیما افـتاد، هـمه 

اخـتلافـات طـبقاتی تـمام شـد. بـمب هیچ آگـاهی اجـتماعی نـداشـت. این مـحصول 

جـانیان ضـداجـتماعی بـود و خـودش هـم ضـداجـتماعی بـود. بـرشـت از آن غـافـل 

شد. این در مارکس یافت نمی شود. 

در واقـع بـرشـت بـعد از این سـاکت می شـود. او کـامـلاً دریافـت کـه عـصري کـه بـا 

سـال 1945 آغـاز شـد دیگر عـصر او نـبود و تـفکر و نـوشـتن او نمی تـوانسـت اقـتضاء 

زمانه اي را که هم اکنون آغاز می شد ، برآورده سازد. 

بـا گـذشـت سـال هـا تـقریباً تـمام ادبیات بی خـطر می شـود. سـرنـوشـتی که بـراي 

اسـتریندبـرگ ، ایبسن ، اونیل و بقیه رقـم خـورد، حتی بـدتـرش بـر سـرش آمـده 

اسـت: دیالکتیک صـحنه اي مـارکسیستی او بـه یکی از بـزرگ تـرین بـرگ هـاي 

بـرنـده ي صـنعت سـرگـرمی تـجاري تـبدیل شـده اسـت. در جـهان سـرمـایه داري 

اخیر نـمایشنامـه هـاي او همیشه گیشه خـوبی دارنـد. بـرشـت بی ضـرر اسـت ، زیرا 

او هرگز کلمه اي را بیان نمی کند که مشکلات واقعی زمان ما را بیان کند. 

درام بـورژوازي نـگرانی هـاي زنـدگی خـصوصی را روشـن می کند؛  «روانـشناختی» 

شـد. درام دوره بـرشـت مشکلات جـامـعه و اقـتصاد را روشـن می کرد؛ «اجـتماعی» 

شـد. پشـت هـبل دنیاي دیگري نـهفته اسـت: «اخـلاق» و «ایده آلیسم» شیلر ، 

«ایده آلیسم» کلاسیسیسم فـرانـسه و کمدي نـویس هـاي اخـلاقی، مـولیر در فـرانـسه 

و هــولــبرگ در اسکانــدیناوي. بــرنــارد شــاو و اسکار وایلد نــماینده ي اشکال 

بینابینی ویژه انگلیسی هسـتند، در واقـع کمدي هـاي بـورژوایی بـا عـنصر اخـلاقی 

خـاصی از انـتقاد اجـتماعی. در کنار این خـطوط اصلی، پـدیده هـاي جـداگـانـه ي 

دیگري هـم نـهفته اسـت: مـترلینک، بـعداً پیرانـدلـو و دیگر تـصویرگـرهـاي نیمه 

«درونی» گرگ و میش زندگی خصوصی. 

وجـه مشـترك هـمه شـان این اسـت که هیچ کدام نـمایشنامـه اي نـنوشـتند که 

انـتظار بـرود بـا قـارچ اتمی در پـس زمینه اش اجـرا شـود، و این که بـه همین خـاطـر 

بـاید هـمچنان کم و بیش بـه عـنوان آثـار مـوزه اي بـاقی بـمانـند -بعضی از آنـها پـاك 

و سـاده و دوسـت داشـتنی، بعضی دیگر مـعمولی و پـوشیده از گـرد و غـبار- و 

گـروه سـوم تـاثیرگـذار و شیرین ، هـمان طـور که وقتی بـه مـوزه ي تکنولـوژي 

می رویم، اولین تـلفن هـا و اولین سـلاح هـاي خـودکار امـروز می تـوانـند رویمان 

تاثیر  بگذارند. 
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 اعـلام اینکه هـمه ي این هـا مـنسوخ شـده انـد گـزافـه گـویی نیست؛ بـرعکس، این 

یک خـودبـزرگ بینی مـفرط اسـت اگـر ادعـا شـود که هـر یک از این هـا از آنـچه در 

سـال 1945 اتـفاق افـتاده بـود، که واقـعاً زنـدگی آگـاهـانـه مـا را مـتحول کرده اسـت، 

جـان بـه در می بـردنـد. معجـزه اي کامـلاً بی نظیر لازم بـود تـا ادبیات نـمایشی تـنها 

چیزي بـاشـد که از انـفجار جـان بـه در بـبرد و ارتـباطـش را هـم حـفظ کند. تـمام 

حـوزه هـاي دیگر فـعالیت عـلوم انـسانی بـه طـرز خـطرنـاکی نسـبت بـه عـلوم فـناوري 

عـقب مـانـده انـد؛ سـرمـایه داري و مـارکسیسم مـنسوخ شـده انـد، سیستم بـانکی 

مـنسوخ شـده اسـت ، سیستم قـضایی قـرن هـا از زمـانـه عـقب مـانـده اسـت. عـملاً در 

مـقایسه بـا پـرسـش هـاي واقعی که در چـند دهـه گـذشـته بـه وجـود آمـده اسـت، 

همه چیز در شرایط مومیایی و موزه اي است.  

الـبته یکی از دلـپذیرتـرین راهـهاي فـرار از این پـرسـش هـا غـرق شـدن در آثـار 

کلاسیک بـاسـتانی اسـت، در آثـار الیزابتی و شکسپیري، احـتمالاً در تـراژدي 

یونـان - مـهم تـر از هـمه بـراي یافـتن تـصدیقی بـر رویاي خـوش بینانـه ي «انـسان 

ابـدي» ، «بی زمـان»، این که «سـوالات درسـت همیشه یک جـور بـوده انـد». مـا 

حـاضـریم هـر کاري بکنیم، فـقط در صـورتی که بـتوانـد کمک مـان کند چـشم خـود 

را در مـقابـل این واقعیت بـبندیم که امـروز نـه تـنها بـا مشکلات جـدید بلکه بـا 

مشکلاتی از نوع کاملاً جدیدي روبرو هستیم. 
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پـرسـش هـاي پیش روي مـا از نـوع کامـلاً فلسفی هسـتند. و تـا زمـانی که طـرز تفکر 

اسـاسـاً جـدیدي پیدا نکنیم ، از بحـران خـود عـبور نـخواهیم کرد. از این طـرز 

تفکر جدید باید فلسفه جدیدي برخیزد. 

وجـه جـدید در وضعیت امـروز مـا این اسـت که بـراي اولین بـار بشـریت بـا جـدیت 

حقیقی خود را ملاقات کرده است. 

از هـر لـحاظ ، در تـمام شـرایط و در سـرتـاسـر جـهان این چیزي اسـت که از نـظر 

علمی، سیاسی، هـنري و فلسفی اتـفاق افـتاده اسـت: بشـریت بـا بشـریت دیدار 

کرده است. 

مـا در هیروشیما ، در انـحلال جـهان اسـتعمار ، در انـقلاب چین بـا خـود مـلاقـات 

کرده ایم؛ بـه طـور خـلاصـه ، مـا خـود را در تـلاطـم مـداوم هـمه چیز مـلاقـات کرده 

ایم. بـه نـوعی آن مـرد دم دار اسـت که بـه مـا در انـجام این کار کمک کرده اسـت 

و مـا بـه خـاطـر این که هـمسایه خـودمـان از وجـود مـا آگـاه شـده اسـت مـدیون او 

هستیم. 

آگاهی خود ما از ما آگاه شده است. 

و آگاهی دیگران از ما آگاه شده است. 

پیشرفـت بشـریت از حـالـت رویایی بـه حـالـت بیداري مـدت زیادي طـول کشیده 

اسـت ، امـا آخـرین مـرحـله این پیشرفـت بـا سـرعـت تکان دهـند ه اي اتـفاق افـتاده 

اسـت. و درسـت بـعد از لحـظه بیدار شـدن گیج شـده ایم. امـا هـنوز گیج کننده تـر 

این اسـت که می بینیم بـدون آنکه بـدانیم تـمام قـدرت را خـود غـصب کرده ایم. 

جنبه هاي فلسفی و فکري کل این شرایط است که امروزه مورد توجه است. 

نـوشـته ي قـدیمی تـر بـراي صـحنه - تـا حـدي که از نـمایشنامـه هـایی بـا هـر درجـه از 

اهمیت صــحبت می کنیم- بــه نــوبــه ي خــود امــر «مــذهــبی» ، «اخــلاقی» ، 

«روانـشناختی» و «اجـتماعی» را روشـن کرده اسـت. آنـچه اکنون پیش روي 

مـاسـت جـنبه هـاي فلسفی و صـرفـاً فکري هـر مـوقعیتی اسـت. وظیفه ي پیش رو - 

این را خوب یادداشت کنید - این است که آنها را نمایان کنیم. 

بی شک این وظیفه دشـوارتـر از هـر یک از وظـایف پیشین اسـت ، زیرا بـاید بسیار 

آگـاهـانـه انـجام شـود و چـون دادن گـوشـت و خـون بـه چیزهـاي ظـریف تـر از قـبل را 

در بـر دارد. هـرچـه انـتزاع فکري تـر شـود و هـرچـه انـتزاع فکر بیشتر بـاشـد ، 

بـازنـمایی بـاید پـویاتـر و مـلموس تـر بـاشـد. همچنین می تـوان گـفت: هـرچـه مـحتواي 

فلسفی مـعنویت بیشتري پیدا کند، تـجسم بـاید جـسمانی  تـر بـاشـد. دربـاره ي 

نـوشـتن بـراي یک تـئاتـر کامـلاً فکري می تـوان بـه این امـر اطمینان داشـت: مـتن 

بــاید بــه میزان بسیار بــالاتــري از قــبل ، شخصیت یک ســناریو را بــه خــود 
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اخـتصاص دهـند و سـبک بـازیگري بـاید نسـبت بـه گـذشـته بیشتر پـانـتومیمیک و 

فیزیکی شود. 

این هـمان تـحولی اسـت که محیط مـا از سـر گـذرانـده اسـت. مشکلات بسیار 

انـتزاعی تـر از گـذشـته اسـت ، و عـواقـب آن بـه هـمان تـرتیب فیزیکی تـر منعکس 

می شـود. تفکر غـلط می تـوانـد کل فـرهـنگ هـا را از بین بـبرد. بـه همین تـرتیب ، 

در پشـت وحشـتناك تـرین تـأثیرات جسمی که تـاکنون بشـریت ایجاد کرده اسـت 

- هیروشیما و نـاگـازاکی - انـتزاعی تـرین تفکري اسـت که تـاکنون حـاصـل شـده 

اسـت. بـنابـراین قـابـل جـالـب تـرین چیز این اسـت که انـدیشه انـتزاعی در مـاده 

تجسم یافته است. 

همین مـورد بـاید در مـورد تـئاتـر نیز صـدق کند: مـحتواي فلسفی مـانـند گـذشـته 

در گـفتگوهـا یا مـونـولـوگ هـا زنـده نـخواهـد شـد - بلکه بـاید هـر چـه  مسـتقیم تـر در 

فرایندهاي مرحله فیزیکی تجسم یابد. 

یعنی: فکر - در قـالـب تـصویر ، اسـتعاره - بـاید کامـلاً قـابـل مـشاهـده شـود. اسـتعاره 

بـاید بـه مـعناي واقعی کلمه در نـظر گـرفـته شـود، مسـتقیماً نـشان داده شـود - تـا 

فـرآیند فکري بـوجـود آید ، و در یک مجـموعـه تـصاویر واضـح و منطقی قـابـل 

مـشاهـده بـاشـد - از مـوقعیت هـاي جسمی (نـه روحی ، و نـه اجـتماعی!). بـنابـراین 

یک تـئاتـر مـعاصـر علمی و فلسفی و سیرك مـانـند و فیزیکال خـواهـد بـود، هـمه در 

آن واحـد. هـمه چیز بـاید تـبدیل بـه عـمل شـود و این پـایان قطعی دکلمه ي 

مجسمه وار قدیمی سخنرانی هاي «شاعرانه» یا «عمیق» خواهد بود. 

طبیعتاً این عمل به نوعی مبارزه فیزیکی خواهد بود. 

بـراي جـلوگیري از سـوءتـفاهـم: هـر راه مـعتبر پیش رو بـه سـوي تـئاتـر مـعاصـر بـاید 

از درك واقعی تـئاتـر حـماسی بـرشـت بـه عـنوان محـل تصفیه و پـاکسازي که 

واقـعاً هـم هسـت بـگذرد. تـوسـعه مکتب «پـوچی» پـاریس و درام جـوان انگلیسی 

نـشان می دهـد که چـه می شـود وقتی که فـرد از این واقعیت غـافـل می مـانـد که 

بـرشـت یک نـقطه عـطف در تـاریخ درامـاتـورژي اسـت: دیر یا زود شـخص دوبـاره 

بـه دیدگـاه هـا و روش تـئاتـري قـبل از بـرشـت می افـتد ، و از این رو خیلی سـریع 

خـودش تـبدیل بـه یک اثـر مـوزه اي می شـود. مـوزه هـنرهـاي مـدرن هـم مـوزه اسـت 

و هـرچـقدر هـنري شـعارگـونـه، تخصصی و یک طـرفـه بـاشـد ، سـریع تـر روانـه ي 

جعبه هاي شیشه اي می شود. 

(شـاید زمـان آن فـرا رسیده بـاشـد که اسـتفاده از کلمه «مـوزه» روشـن شـود ، و 

بـلافـاصـله بـاید گـفت که این کلمه فـقط بـه مـعناي تـوهین آمیز یا تحقیرآمیز 

استفاده نمی شود: هر چیزي شایسته یک مکان دائمی در یک موزه نیست ، و
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این افـتخاري بـراي نـقاشـان و مـجسمه سـازان بـه حـساب می آید که اثـرشـان در 

زمـان حیات شـان در مـوزه قـرار بگیرد. بـنابـراین گـفتن این که چیزي مـتعلق بـه 

یک مـوزه اسـت، ابـراز احـترام و تـقدیر اسـت. مـن شـخصاً یک ضـعف بـزرگ در 

رابـطه بـا مـوزه هـا دارم و بـه هـر کشوري که سـفر کنم حـتماً از مـوزه هـایش بـازدید 

می کنم - نـه تـنها از روي عـلاقـه بـه اشیا مـوجـود در مجـموعـه هـایشان، بلکه بـه 

این دلیل که حـال و هـواي آرام  و سـاکت و آسـمانی را که همیشه در مـوزه هـاي 

خـوب حکمفرمـا اسـت دوسـت دارم: زمـزمـه ي آرام فـنا و ابـدیت. و می تـوانید در 

مـوز ه هـا بیامـوزید: بیش از هـر چیز می تـوانید یاد بگیرید که چـه کاري نـباید 

انـجام دهید؛ دانسـتن اینکه چـه کاري انـجام شـده اسـت و انـجام آن غیرضـروري 

اسـت بـزرگـترین ارزش را دارد. بـه عـلاوه ، مـوزه هـاي خـوب حـامی چیزي هسـتند 

که در مسیر سـرنـخ آریادنـه1 بـه سـوي گـذشـته قـرار دارنـد؛ خـوب اسـت بـدانید 

پیشینه اي دارید. بـدون مـوزه هـا مـا در شهـرهـاي خـارجی بی خـانـمان خـواهیم بـود. 

مـوزه هـا ، بـخش مشـترك بشـریت و فـرهـنگ و مـهم  تـرین دارایی مشـترك مـا 

هستند. 

مسـئله این اسـت که هـنر و زنـدگی ذهـن در مـوزه هـا بـه وجـود نمی آیند. همیشه 

بـاید مکانـهایی بیرون دیوارهـا وجـود داشـته بـاشـد که در آن چیز جـدیدي مـتولـد 

می شـود. بـراي ادبیات ، کتابـخانـه نـقش مـوزه را دارد و بـدون کتابـخانـه دنیاي 

اسفباري خواهیم داشت. 

در مـورد تـئاتـر، این مـفهوم کامـلاً تغییر می کند؛ بـه اصـطلاح «مـوزه تـئاتـر» 

نمی تـوانـد چیزي جـز بـقایاي زمینی تـئاتـر - وسـایل ، لـباس و عکس ، طـرح و 

وسـائـل صـحنه ، آکسسوار و غیره را حـفظ کند- یا بـه عـبارت دیگر فـقط بـدن 

مـرده را . خـود تـئاتـر، این زودگـذرتـرین و شـاید مـحبوب تـرین شکل هـنر ، 

نمی تـوانـد بـه هـمان روشی که هـنر و ادبیات تـصویري در مجـموعـه هـا حـفظ 

می شـونـد حـفظ شـود. در بهـترین حـالـت می تـوان یک اجـرا را از طـریق ضـبط 

فیلم و صـدا، در شـرایط مـثله شـده داخـل قـوطی کنسرو حـفظ کرد. فـعالیت 

واقعی مـوزه در صـحنه ، اینجا و اکنون اتـفاق می افـتد. و نکته وحشـتناك در 

این مـورد این اسـت که عـموم مـردم ، مـنتقدان ، کارگـردانـان ، مـدیران تـئاتـر و 

بـازیگران بـه نـدرت از آن آگـاه هسـتند. هـر نـمایش تـاریخی ، چـه از پـاریس دهـه 

سی و چـه از آتـن پـریکلس ، بـاید یک مـوزه بـاشـد ، حتی اگـر در شـرایط مـساعـد 

نـوعی ظـاهـر زنـدگی در صـحنه ظـاهـر شـود. و بـازیگران و کارگـردانـان در مـعرض 

سـرنـوشـتی قـرار می گیرنـد که هیچ هـنرمـندي نمی تـوانـد تـصور کند: آنـها بـاید بی 

وقفه وانمود کنند که می توانند «خود را در گذشته زندگی کنند» و همچنین
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 Ariadne  1
آریادنه در اسطوره هاي یونان 
باستان دختر مینوس پادشاه 

کرت است که عاشق تزه از آتن 
شده بود و ریسمانی را به او 

سپرده بود تا در هزارتوي 
مینوتائور راهش را پیدا کند. 
اشاره ي سرنخ آریادنه به این 

اسطوره است.



 بـاید آگـاهی خـود را بـا کلمات و افکاري پـر کنند که در واقـع هیچ ارتـباطی بـا 

وجـود خـودشـان نـدارد - جـز شـباهـتی دور. شـاید بـدتـرین چیز در مـورد این 

وضعیت این اسـت که مـنتقدان عـمومـاً مـعتقدنـد که بـاید چنین بـاشـد. فـقط 

موزه ها مجازند که هنر به حساب بیایند. 

فـقط در دوره هـایی که تـئاتـر شکوفـا بـود، هـنرهـاي نـمایشی مـعاصـر غـالـب بـوده 

اسـت. این در مـورد تـمام تـاریخ تـئاتـر از دوران بـاسـتان تـا بـه امـروز صـادق اسـت، و 

این بـه خـاطـر اداي سـهم جـاودانـه آنـدره آنـتوان اسـت که نـمایشنامـه هـاي مـدرن 

از حـالـت مـوزه خـارج می شـونـد - و فـقط در این صـورت اسـت که در می یابید 

چقدر دشوار است یک هنرمند آزاد و مستقل در زمانه ي خود. باشید) 

یک مـوج ادبیات بـعد از بـرشـت بـراي صـحنه مـوج انگلیسی بـوده اسـت - و این 

هـم از طـریق بـه هـم رسیدن چـند نـفر از تـماشـاگـران پـرشـور و تـوانـاي تـئاتـر و یک 

سـري نـمایشنامـه هـاي خـوب بـا مـحتواي مـختلط روانـشناختی و اجـتماعی رخ 

داد. آنـها بی شک تـلاش زیادي بـراي تـقویت عـلاقـه بـه تـئاتـر در انگلسـتان و بـه 

دنـبال آن مـوقعیت تـئاتـر انگلیس در داخـل کشور خـود انـجام دادنـد ، امـا تـئاتـر را 

یک گـام هـم جـلوتـر نـبردنـد و نـمایش هـاي آنـها در خـارج از کشور بـه نـظر 

می رسید مـوزه اي از هـنرهـاي مـعاصـر انگلیسی بـاشـد. مـردم نـمایشنامـه هـا را بـا 

تحسین می دیدنـد یا می خـوانـدنـد و سـر تکان می دادنـد و می گـفتند: «بـله ، 

زنـدگی در انگلیس همیشه نـباید بـه همین راحتی بـاشـد!» این آثـار چیزي جـز 

یک نـاتـورالیسم قـرص و محکم و سنتی از دوره قـبل از بـرشـت از تـئاتـرهـا 

نمی خواستند. براي تئاتر مدرن ، نقش آنها فقط بازتولید متن بود. 

گـروه خـارج نشین پـاریسی که بـه زبـان فـرانـسه می نـویسند بـرجسـتگی کامـلاً 

مـتفاوتی داشـته اسـت. «تـئاتـر ابـسورد» آثـار مـانـدگـاري در تـاریخ تـئاتـر بـرجـاي 

گـذاشـته و نـشان داده اسـت که مـفاهیم «صـحنه» و «هـنر صـحنه» بسیار 

گسـترده تـر و آزادتـر از آن چیزي اسـت که فکر می کردیم. این تـئاتـر همچنین 

بـه مـراتـب تـئاتـر فلسفی تـر و فکري تـر (و بـنابـراین فیزیکی تـري) نسـبت بـه تـئاتـر 

معاصر انگلیس است. به طور خلاصه ، یک تئاتر جهانی. 

ضـعف مکتب «ابـسورد» در عـدم آگـاهی درامـاتـورژي و عـدم ارتـباط آن بـا بـرشـت 

نـهفته اسـت. کل تکنیک نـمادپـردازي آن در بیرون کشیدن جـزئیات طبیعی 

«نـمادین» و بـزرگ نـمایی آن در قـالـب غـول آسـاي «ابـسورد» نـهفته اسـت. گـاهی 

اوقـات این روش بـه طـرز آزاردهـنده اي فـرمـولی می شـود ، زیرا این مکتب فـاقـد 

عـناصـر خـاصی از تـئاتـر مـدرن اسـت که در واقـع فـقط می تـوانسـت آن را از بـرشـت 

بدست آورد؛ از جمله با امر خصوصی فاصله ندارد و فقط اشتیاق به مشکلات
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اجـتماعی می تـوانـد آن را ایجاد کند. ابـسوردیست هـا قـطعاً مـرد دم دار و کل قـارچ 

اتمی را دیده انـد ، امـا از آنـجایی که آنـها اراده سـاده انـسانی در بـرابـر عـدالـت را 

ندارند، به اقتدار اخلاقی لازم براي مرتبط بودن نمایش نمی رسند. 

در سـونـات روح اسـتریندبـرگ، مـومیایی در کمد حـاوي تـمام «ابـسورد» هـاي یک 

تــصویر اســت و این جــنبش از اســتریندبــرگ نــشأت می گیرد. امــا آنــها از 

اصلی تـرین نکته در اسـتریندبـرگ ، یعنی ویژگی «بـه سـبک قـدیمی»، خـلق و 

خـوي مـذهـبی او غـافـل شـده انـد: او هـمانـطور که بـرشـت بـه لنین اعـتقاد داشـت، 

به خدا ایمان داشت. هر دو آنها به عدالت اعتقاد داشتند - اینجا یا آخرت. 

بـنابـراین «تـئاتـر ابـسورد» ، ذره ي کوچکی از اسـتریندبـرگ را بـه عـنوان نـقطه 

عـزیمت دارد ، بـنابـراین در اصـل و در مـفهوم تـئاتـر مـربـوط بـه قـبل از بـرشـت 

اسـت. بـه همین دلیل اسـت که نـمایشنامـه هـا اغـلب احـساس می شـود که شـبیه 

اپیزودهـاي خـرده بـورژوازي، خـصوصی، نـاتـورالیستی هسـتند: مـا قـبلاً این را 

دیده ایم و هیچ فکر جـدیدي در آن وجـود نـدارد. علیرغـم شـایستگی هـاي آن ، 

جـنبش «ابـسوردیست» فـاقـد ویژگی اصلی تـئاتـر مـدرن و بـه طـور کلی هـنر 

مـدرن اسـت: ضـد تـوهـم، که در بـرشـت نـام «Verfremdung» یا فـاصـله گـذاري را 

بـر خـود دارد ، که نـوسـان بسیار ویژه اي میان تـوهـم و ضـد تـوهـم اسـت. این یک 

اثر آگاهی بخشی شدید بر بیننده دارد و نیرویی مدرن و معتبر است. 

برخی از مهمترین عناصر تئاتر پانتومیم به همین امر بستگی دارد. 

بـا این حـال، قـبل از ادامـه، نـگاهی بـه مجـموعـه دیگري از پـدیده هـا داشـته بـاشیم 

که می تـوانیم از آن بـه مـعناي منفی بهـره مـند شـویم - رسـانـه هـاي کامـلاً فنی 

شـده در صـنعت سـرگـرمی انـبوه: فیلم، تـئاتـر رادیو و تـئاتـر تـلویزیونی. بـدیهی 

اسـت که امـروزه تـقریباً هـمه ي فـرم هـاي مـنسوخ هـنري نـوعی تجـدید حیات را در 

این کانـال هـا تجـربـه می کنند: و هـرچـه از نـظر فنی کامـل تـر شـونـد ، احـتمالات آنـها 

در جهـت کامـلاً تقلیدي تـقویت می شـود: تـوانـایی آنـها در «خـلق» یک تـوهـم 

نـاتـورالیستی بـه وسـوسـه تـبدیل می شـود تـقریباً بـراي هـمه کسانی که بـا آنـها سـر 

و کار دارنـد. تقلید از طبیعت که در تـئاتـر رو بـه قـدمـت می گـذاشـت، از نـو رونـق 

گــرفــت و بــا هــر «پیشرفــت» فنی که تــوســط تکنسین هــاي رادیو ، فیلم و 

تــلویزیون ، امکانــات جــدیدي پیدا کرد. فیلم هــا این پیشرفــت وارونــه را بــه 

روشنی نــشان می دهــند: یک فیلم چــاپلین از ابــتداي قــرن از لــحاظ ســبک 

شـناسی بسیار مـدرن تـر از فیلم بـرگـمان امـروز اسـت. و در آخـرین پیروزي هـا - 

فیلم سینمایی، رنگی یا حتی سـه بـعدي - تـمام مـلاحـظات هـنري بـه نـفع 

تـقاضـاي تقلید «وفـاداري بـه طبیعت» کنار گـذاشـته می شـود. تـوهـم سـرانـجام 
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چنان شدید خواهد شد که تمام فاصله می تواند کاملاً از میان برود. 

اتـفاق مـشابهی بـا تـئاتـر رادیویی می افـتد. بـا جـلوه هـاي صـوتی خـود - مـچالـه شـدن 

کاغـذ بـراي آنکه بـه نـظر بـرسـد مـانـند «بـبر در حـال عـبور در جـنگل» اسـت، یا 

سـوت زدن بـاد، قـطارهـاي غـران، و غیره - و هـمراه بـا اسـتفاده بیش از حـد رقـت 

انگیز از صـداي بـازیگران، بی شـرمـانـه بـا جـلوه هـاي طبیعی «درامـاتیکی» بـازي 

می کند که حتی قدیمی ترین تئاتر صحنه اي هم در استفاده آنها شرم می کند. 

دقیقاً هـمان چیزي که بـه سـرعـت در تـئاتـر تـلویزیون دسـت پیش را گـرفـته 

اســت، که ســواســتفاده ي فیلم از کلوزآپ هــاي نــاتــورلیستی و تــرفــندهــاي 

گـمراه کننده را بـا احیاي تـاسـف آور هـمه ي انـواع درام مکالـمه  تـوسـط رادیو 

ترکیب می کند.. 

این رسـانـه هـاي جـمعی فنی قـدرت ارتـجاعی شـدید خـود را از طـریق یک ویژگی 

مشـترك بـدسـت آورده انـد: آنـها فـاقـد آخـرین اصـلاحیه ضـد تـوهمی هسـتند که 

حتی تـئاتـر صـحنه طبیعت گـرایان نیز از آن جـمله اسـت: از جـمله صـحنه ، 

گـودال ارکستر ، سـرهـا و چـرتـهاي تـماشـاگـران در جـلوي شـما ، حـس شنیدن 

مـخاطـب در اطـراف شـما و غیره - بـه طـور خـلاصـه ، هـمه چیزهـایی که مـانـع نـفوذ 

قطعی طبیعت گـرایی مـطلق و کامـل بـه تـئاتـر زنـده و واقعی شـده انـد. در فیلم ، 

تـئاتـر رادیو و تـئاتـر تـلویزیونی این آخـرین مـهارهـا از بین می رود و تکنسین هـا 

تـوانسـته انـد آزادانـه دسـت و پـا بـزنـند و آرمـان هـاي خـود را از «هـنر» که 

«واقعی» اسـت تـحقق بـخشند. این طبیعتاً تـأثیر مخـربی بـر مـخاطـب گـذاشـته 

اسـت ، که - حتی اگـر انـتظار چـرخ هـاي چـرخـنده مـاشین ، کلوزآپ از افـراد 

غـرق شـده ، بـهمن و سیل فـاجـعه بـار و طـوفـان هـاي بـرفی ، صـحنه هـاي سکس و 

تـصاویر نـزدیک از صـحنه هـاي شکنجه را نـداشـته بـاشـد - بـاز هـم تـئاتـرش را بـه 

واقعی ترین و ظبیعی ترین شکل ممکن می خواهد. 

بـراي تـئاتـر ، این تـأثیرات سـرگـرمی کنسرو شـده فـقط تـا زمـانی مـضر اسـت که 

افـراد تـئاتـر نـتوانـند خـطوط محکمی را تـرسیم کنند ، امـا سعی می کنند از 

رسـانـه هـاي فنی تقلید کنند یا در اسـتفاده از تـرفـندهـاي گـمراه کننده بـا آنـها 

رقـابـت کنند - چـه از طـریق مـتن، کارگـردانی ، صـحنه پـردازي - و بـه ویژه 

سبک بازیگري. روش درست باید کاملاً برعکس باشد: 

بـگذارید فیلم ، تـئاتـر رادیویی و تـئاتـر تـلویزیونی هـمه آشـغال هـا ، لـوازم و 

نـوارهـایشان و بـبرهـاي تقلیدي را نـگه دارنـد! بـگذارید آنـها سـوت قـطارهـاي خـود 

را بـزنـند و ورق هـاي قـلع خـود را بچـرخـانـند ، از چـشمان کشیش در مـقابـل 

محـراب فیلم بگیرنـد و از آدم هـا لـب پـرتـگاه هـا کلوز آپ بگیرنـد، بـا تـصاویر پـل هـاي 
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پـل هـاي سـوزان و جیغ تـرمـزهـا. بـگذارید تکنسین هـا زبـالـه هـاي نـاتـورلیسم قـرن 

نـوزدهـم را نـگه دارنـد ، و بـگذارید مـا از عملکرد آشـغال جـمع کنی بی خـبرانـه امـا 

فوق العاده مفید که انجام می دهند لذت ببریم: 

تـئاتـر فیلم ، رادیو و تـلویزیون هـر کاري انـجام می دهـند ، مـجبور نیستیم وقـت 

خود را با آن روي صحنه هدر دهیم! 

نـقطه مـقابـل مـطلق شـبیه سـازي هـاي فنی طبیعت ، تـرفـندهـاي گـمراه کننده و 

تـلاش بـراي تقلید، پـانـتومیم نـاب اسـت. شـاید این مـایم بیش از هـر هـنرمـند 

صـحنه اي ضـدتـوهـم عـمل کند و فـقط بـا دلقک آکروبـات بـاز مـوزیکال رقـابـت کند. 

هـر دو بـا تمسخـر مسـتقیم تـرفـندهـا کار می کنند. آنـچه مـایم هـایی  مـانـند مـارسـو ، 

بـارو و سمی مـولـچو در آن مشـترك هسـتند این اسـت که مـشاهـده گـران خـوبی 

هسـتند، واقـعاً واقـع گـرایانی عـالی. آنـچه آنـها را چنین می کند دقیقاً کنایه و 

فاصله آنها است - بیزاري شان از توهم و روش فنی آن: ناتورالیسم. 

انحــطاط تــئاتــر را تــقریباً همیشه می تــوان در اســتفاده از چیزهــاي بیرونی 

تشخیص داد: در اسـتفاده بیش از حـد از مـاشین آلات ، فـناوري و تجهیزات. در 

جــایی که روح نیست، شــخص بــه طــور غــریزي سعی می کند بــا جــایگزینی 

ظـرافـت هـاي بیرونی و عـاریتی در روش ، وسـائـل و اشـارات، تـوجـه عـموم را از فـقر 

درونی منحـرف کند. یکی بـه جـاي حقیقت تـوهـم ارائـه می دهـد، و تـا زمـانی که 

این مـورد نـزد عـموم مـردم خـریدار داشـته بـاشـد ، شـخص قـاطـعانـه مـعتقد اسـت 

که می تـوان روح را بـا فـریبکاري جـایگزین کرد ، و فـریب کشف نـخواهـد شـد. بـه 

این تـرتیب تـقریباً همیشه تـئاتـر سنتی و سـوداگـرانـه تـوهـم اسـت که خـود خـاك 

را بـراي انـقلاب هـا و اصـلاحـات آینده - هـرچـند تـمامـاً بـرخـلاف میلش - آمـاده 

می کند. 

پـانـتومیم بـه سـه چیز نیاز دارد: بـدن انـسان ، یک صـحنه خـالی و عـمل. در هـر 

صورت بقیه موارد تحت عنوان هایی قرار می گیرد که با پول نمی شود خرید. 

آنـتوان ، کوپـو و بـرشـت تـئاتـر دوران سـاز خـود را بـا هـزینه کمتري نسـبت بـه آنـچه 

امـروز بـراي سـاخـت یک فیلم مـتوسـط نـروژي هـزینه می شـود ، ایجاد کردنـد. این 

یک واقعیت قـدیمی امـا تـزلـزل نـاپـذیر اسـت که تـقریباً بـاورنکردنی اسـت چـه کار 

می تـوانـد بـا ابـزار سـاده انـجام شـود. و امـروز - وقتی فیلم ، تـئاتـر رادیویی، تـئاتـر 

تـلویزیونی و تـئاتـر وهـم آمیز صـحنه را از مـزخـرفـات زائـد خـلاص کرده انـد - جـمع 

شـدن حـول عـناصـر اسـاسی تـئاتـر: وضعیت جسمی و ایده فکري ، طبیعی تـر از 

هر زمان دیگري است. 
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در هــمان تــصویر مــایم و دلقک چیزي وجــود دارد که یک قــدرت نــفوذ 

غیرمـعمول دارد. کیفیت کهن الـگویی این شکل ، شـباهـت آن بـه یک تـصویر 

بـاسـتانی: تقلید بی صـدا اسـت، و مـونـولـوگ دلقک بـه فـریادهـاي رسـاي گـروك و 

ریوِل محـدود می شـود - «آکروبـات اوه!» و «یک پـل! یک پـل! »- احـتمالاً بـا 

اصـطلاحـات مـوسیقی و بـدون کلمات هـمراه اسـت. هـرگـز مـتن نـاتـورالیستی تـر از 

این نمی بینید. 

در واقعیت ، مــا خــود لال هســتیم و این لال بــودن وحشــت زده ي خــودمــان 

رودرروي جــهان اســت که تقلید و دلقک از دهــان مــا بیرون آورده انــد. اگــر 

نـمایشنامـه نـویس مـدرن کلمات خـاص خـودش را دارد که می تـوانـد بـه این 

سکوت پیشرفـته بیفزاید ، پـس بـاید بسیار بسیار مـهم بـاشـند. لـذت فـوق الـعاده اي 

که می تـوانیم در تقلید عـالی و دلقک عـالی بیابیم دقیقاً در این واقعیت اسـت 

که ما از شنیدن کلماتی که اهمیت کافی ندارند فرار می کنیم. 

دلقک و مـایم بـا راه حـل هـاي سـطحی دردنـاك از نـوع مـذهـبی یا سیاسی مـا را 

آزار نمی دهـد. هـنر آنـها بـه هـمان انـدازه که در صـحنه اسـت از نـظر فکري عـاري 

از تـوهـم اسـت. و آنـقدر عفیف اسـت که بـا ویرانی و زوال لاس نـزنـد. هـر دو بـا 

پـرهیز از هـرگـونـه تـرفـندهـاي وهـم انگیز و گـمراه کننده و تـمام نـاتـورالیسم 

تقلیدي، خـلوص فکري و پـاکی مـعنوي خـود را حـفظ کرده انـد. این امـر آنـها را 

در بیشترین تـقابـل بـا عـمده فـروشی اسـفبار ، روسـپی خـانـه ي مـعنوي که هـمان 

صنعت سرگرمی است قرار می دهد. 

بـرخی از مـهم تـرین وقـایع زنـدگی صـحنه اي اروپـا در سـال هـاي اخیر از محـله آنـها 

بـرآمـده اسـت؛ تـئاتـر پـانـتومیم وروسـلاو - که هـانـریک تـومـاسفسکی تـأسیس کرده 

و هـدایت آن را بـر عهـده داشـت - و بیشترین تـوجـه را در جـشنواره هـاي تـئاتـر 

در بـرلین و پـاریس و بـه درسـتی بـرانگیخت. نکته جـالـب در مـورد گـروه پـانـتومیم 

این اسـت که این گـروه از سـولیست هـا و کارهـاي فـردي آنـها تشکیل نشـده 

اسـت بلکه از یک گـروه تشکیل شـده اسـت که بـا هـم تـئاتـر پـانـتومیم را بـازي 

می کنند. بـه دلیل لال بـودن، تـئاتـر از مسـتقیم تـرین و نـاتـورالیستی تـرین شکل 

ارتـباطـات - کلمه - جـدا شـده اسـت و از این رو بـه نـظر می رسـد نـوعی از 

شیوه ي عـمل بـاز دارد که در هیچ شکل دیگري از تـئاتـر مشـترك نیست. از 

پایین به بالا ضد توهم است و به همین دلیل لزوماً آزادترین تئاتر است.  
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تـومـاسفسکی از فـرم پـانـتومیم کلاسیک جـدا شـده 

اســـت، از صـــدا، مـــوسیقی، لـــوازم جـــانبی و 

مجـموعـه هـا. فـقط لال بـازي اسـت که هـمچنان 

تضمین می کند که از هیچ نـاتـورالیسمی نمی تـوان 

اسـتفاده کرد ، فـقط و فـقط عـناصـر اسـاسی تـئاتـر. 

مـعلوم شـد که در تخـریب تـوهـم هیچ محـدودیتی 

نیست. تـئاتـر اصلی و سـرراسـت بـه وضـوح بیشتر 

نـمایان می شـود. نـظر خـود تـومـاسفسکی این اسـت: 

«تـئاتـر پـانـتومیم فـقط می تـوانـد بـا انـسان هـا سـروکار 

داشـته بـاشـد - زیرا آنـها جـهان را تجـربـه می کنند و 

بـا آن در تـعارض قـرار می گیرنـد. امـا بـاید آنـها را از 

طــریق اشیایی که مــلاقــات می کنند تــوصیف کنیم ، یعنی کامــلاً آنــها را 

شی انـگاري کنیم. ادبیات آینده بـاید کامـلاً روي صـحنه سـاخـته شـود و نـه از 

پشـت میز - مـا فـقط می تـوانیم تـئاتـر را بـا بـازگشـت بـه عـناصـر اصلی بـازسـازي 

کنیم.» 

بـه نـظر مـن تـئاتـر پـانـتومیم بیشترین اهمیت را بـراي صـحنه ي شـفاهی آینده ، 

تئاتر فردا و نویسندگی تئاتر فردا پیدا خواهد کرد. 

در ادبیات نــمایشی پــس از بــرشــتی ، دورنــمات اســت که از تیزهــوشی و 

عمیق تـرین دانـش صـحنه بـرخـوردار اسـت. فکر تیز و تحـلیلی او کامـلاً در خـدمـت 

انـسان هـا اسـت. تـا آنـجا که مـن می دانـم او تـنها شـاگـرد بـرشـت اسـت که بـه گـفته 

نیچه پـایبند اسـت: « دانـش آمـوز بـد اسـت که بـه مـعلم خـود خیانـت نمی کند.» 

این «بی وفــایی» که نیچه طــلب می کند ، وفــاداري واقعی اســت ، بسیار 

عمیق تـر از آنـچه دگـم هـا ، «مکاتـب» و جـریان هـا تشخیص می دهـند. یعنی تـنها 

رفتن. 

دورنـمات ، هـم خـودش و هـم درامـش را بـا عـبارتی تـوصیف می کند که بـه 

تـدریج مـشهور شـده اسـت: در چنین دورانی هیچ آدم جـدي نمی تـوانـد چیزي 

جز کمدي بنویسد. 

مـن فکر می کنم حـق بـا اوسـت ، زیرا امـروز هـر چیزي که بـه انـدازه کافی مـهم 

نـباشـد ، هـنگام نـمایش روي صـحنه ، نـاخـواسـته خـنده دار می شـود. زنـدگی 

خـصوصی عـادي و روانـشناسی و یا آداب مـعاشـرت اجـتماعی را فـقط می تـوان بـه 

طـعنه و بـا فـاصـله ارائـه کرد - و بـا پـذیرفـتن آزادانـه ي  کمدي بـر خـودمـان.این 

هوشیارانه تر و بهتر است. دیگر هیچ کس از جدیت خلاص نخواهد شد.
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بـنابـراین مـا در حـال حـاضـر قـطعات مشخصی داریم که می تـوانیم بـا آنـها 

مـوزاییک بـسازیم: ادبیات صـحنه اي فـردا و تـئاتـر آن عـناصـري از دسـتاوردهـاي 

درامـاتیک و صـحنه اي تـئاتـر ابـسورد را در بـر خـواهـد گـرفـت.  درامـاتـورژي بـرشـت 

و پـراکسیس فـاصـله گـذاري او کامـلاً لازم خـواهـد بـود. نـقاط ارتـباط مـشخص بـا 

تـئاتـر پـانـتومیم و کاهـش عـناصـر اسـاسی تـئاتـر خـواهـد داشـت. و مـهم تـر از هـمه، 

اشتراکات زیادي با دلقک تراژیک یا کمیک موزیکال خواهد داشت. 

از نـظر فکري و آگـاهی، بـه اعـتقاد مـن، دورنـمات نـمایشنامـه نـویسی اسـت کـه 

امروز به آن نزدیک تر است.  

آنــچه می تــوانیم پیش بینی کنیم بــاید تــرکیبی از فکري-فلسفی و زیبایی-

فیزیکی بـاشـد: بـدن بـه عـنوان ابـزاري بـراي شـعور-روح و بـدن بـه عـنوان یک 

واحـد. بـا وام گـرفـتن عـبارتی از پـزشکی، می تـوان آن را «تـئاتـر روان تنی»  

نامید، سیرك ادبی عالی. 
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 کشور نـروژ در سـال 1814 از دانـمارك مسـتقل شـد امـا دیري نـپایید که ●

از سـوي پـادشـاهی سـوئـد مـورد حـمله قـرار گـرفـت و تـا سـال 1905 بـا حـفظ 

قـانـون اسـاسی جـدیدش -بـا تغییراتی جـزئی- و پـارلـمانـش تـحت حـاکمیت 

پـادشـاهی سـوئـد بـود. پـس از آن بـود که نـروژ اسـتقلال کامـل یافـت. در گـذشـته بـه 

خـاطـر نـوع جـغرافیاي نـروژ، دسـترسی بـه تـمام نـقاط کشور بـه طـور یکسان و بـه 

آسـانی ممکن نـبود و حیات فـرهنگی در شهـرهـاي بـزرگ مـتمرکز بـود. این امـر 

بـه ویژه در مـورد تـئاتـر صـادق بـود. اعـمال سیاسـت هـاي فـرهنگی در نـروژ بـه طـور 

مـشخص از دوران پـس از جـنگ جـهانی دوم آغـاز شـد و تـا پیش از آن رویه اي 

کلی در این خــصوص جــاري بــود. در دوران 

پـس از جـنگ، سیاسـت فـرهنگی نـروژ تـاکید 

فـراوانی بـر روي دمـوکراتیزه شـدن فـرهـنگ 

داشـت، چـرا که فـرهـنگ و هـنر معیار مهمی 

بــراي رفــاه مــردم و وسیله ي کارآمــد بــراي 

آمـوزش آنـها تلقی می شـد. دولـت بـراي نیل بـه 

این هـدف اقـدام بـه تـاسیس نـهادهـاي فـرهنگی 

ملی کرد که از جـمله ي آنـها تـئاتـر ملی سیار 

نـروژ بـود که در سـال 1949 تـاسیس شـد. در 

نـگاهی کلی، در دوران پـس از جـنگ تـا پـایان 

دهه ي هفتاد بودجه ي فرهنگ و به تبع آن تئاتر افزایش یافت.  

در ادامـه ي سیاسـت دمـوکراتیزه کردن فـرهـنگ، در طـول دهـه ي هـفتاد تـمام 

تـلاش هـا بـر روي تـمرکززدایی در سیاسـت فـرهنگی و سیستم مـدیریت فـرهنگی 

قـرار گـرفـت. تـا پیش از دهـه ي هـفتاد میلادي تـئاتـر نـروژ تـنها در چـند شهـر 

بـزرگ از سـوي دولـت  مـورد حـمایت مـالی قـرار می گـرفـت. امـا از دهـه ي هـفتاد بـه 

بـعد، سیاسـت  فـرهنگی نـروژ دسـتخوش تغییرات عـمده اي شـد و تـئاتـر هـم از این 

تغییرات بی بهـره نـمانـد. در اکثر شهـرداري هـا کمیته ي امـور فـرهنگی تشکل شـد 

و در شهـرداري هـا مـدیر و مـعاون فـرهنگی تعیین شـد. این الـگو در سـطوح 

پـایین تـر نیز پیاده شـد و طـرح هـاي اعـطاي بـودجـه ي جـدیدي تـصویب شـد. بـه 

این تــرتیب بــا تــمرکززدایی از مســئولیت هــاي حیاتی، امــر تصمیم گیري در 

عـرصـه ي فـرهـنگ بـه سـطح عـموم مـردم نـزدیک تـر می شـد. این سیاسـت در 

عرصه ي هنرهاي نمایشی به این شکل پیاده شد: هنرهاي نمایشی براي تعداد 

تئاتر سیاسی نروژ:  
رو در روي سنت 

 مهرداد خامنه اي  



 

هـر چـه بیشتري از مـردم از تـمام اقـشار جـامـعه. تـمرکززدایی در سیاسـت هـاي 

فـرهنگی در طـول این دوران بـر تـقویت فـرهـنگ هـاي نـواحی و محـلی بـه شیوه ي 

خـودشـان تـاکید می کرد. تـئاتـرهـاي محـلی سـاخـته شـدنـد، سیستم بـرگـزاري تـور 

اجـرا گسـترش یافـت و تـئاتـر فـراگیر در اولـویت بـود. کمپانی هـاي مسـتقل در 

سـال هـاي پیش رو نـماینده ي بـخش بـزرگی از فـعالیت تـئاتـري در حـاشیه هـا 

بـودنـد. گـروه هـاي مسـتقل یعنی گـروه هـایی که خـارج از نـهاد هـاي رسمی فـعال 

بودند، تلاش می کردند که کودکان امکان تجربه ي تئاتر را داشته باشند. 

در دهـه ي هشـتاد و نـود رونـد صـعودي تخصیص بـودجـه بـه فـرهـنگ مـتوقـف شـد 

و حتی سیر نـزولی بـه خـود گـرفـت. بـا ورود بـه قـرن 21، این شـرایط بـه تـدریج 

تغییر کرد و در سـال 2005 دولـت چـپ گـراي حـاکم اعـلام کرد که قـصد دارد 

سـهم فـرهـنگ را در بـودجـه ي ملی بـه 1٪ بـرسـانـد که شـامـل تـمامی رشـته هـاي 

هـنري می شـود. در عـمل بـه این سیاسـت، بـودجـه ي صـرف شـده در بـخش 

فـرهـنگ بین سـال هـاي 2005  و 2013، شـاهـد رشـد 46 درصـدي بـود. در سـال 

2014 بـا روي کار آمـدن دولـت راسـت گـرا، این سیاسـت افـزایشی ادامـه نیافـت، 

اما در عین حال کاهش بودجه در بخش فرهنگ نیز رخ نداد.  

در طـول این دهـه هـا تـحت تـاثیر سیاسـت هـاي اتـخاذ شـده، نـهادهـاي تـئاتـري رشـد 

کرده و مـتحول شـدنـد، امـا جـدا از سیاسـت  فـرهنگی و در نتیجه ي آن رشـد 

نـهادهـاي رسمی تـئاتـري، آنـچه خـارج از این سیستم بـه شکوفـایی تـئاتـر نـروژ 

کمک کرده اسـت، جـریان هـاي تـئاتـري اسـت که خـارج از فـضاي رسمی تـئاتـر 

نـروژ شکل گـرفـت. در واقـع این جـریان هـا بـودنـد که راه را بـراي ورود تـئاتـر 

آوانـگارد بـه جـریان تـئاتـر سیاسی و مسـتقل که راه خـود را در مـقابـل تـئاتـر بـدنـه 
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تئاتر ملی اسلو

جوانان رادیکال 

حاکمیت 

سوسیال 

دموکرات را در 

سال هاي پس از 

جنگ تا اواخر 

دهه ي 60 به طور 

فزاینده اي 

اقتدارگرا و 

غیردموکراتیک 

می یافتند. 



 

بـاز کرد. نـمودهـاي اولیه ي این جـریان هـا اول بـار در دهـه ي شـصت دیده شـد و 

در طـول دهـه ي هـفتاد اوج گـرفـت. دهـه ي هـفتاد را شـاید بـتوان نـقطه ي عـطف 

تـئاتـر نـروژ نـامید. امـا بـا نـگاهی  دقیق تـر، ریشه ي تـمام این جـریان هـا را در 

گذشته اي دورتر می توان جست. 

زیبایی شـناسی غـالـب در تـئاتـر نـروژ هـمواره رئـالیسم روانـشناختی بـوده و نـمونـه ي 

بـارز آن نـمایش هـاي هـنریک ایبسن اسـت که در تـئاتـر ملی بـه نـمایش در 

می آید. سـنت ایبسن درامی رئـالیست، روانـشناختی و نـاظـر بـه گـذشـته اسـت که 

در اسـتفاده از نـمادهـا و تیپ هـا مـحتاط و دقیق اسـت و داسـتانـش حـول مـحور 

فـرد و اجـتماع می گـردد، و این که چـگونـه نیروهـاي درونی و بیرونی مـا را از 

خـودمـان شـدن بـاز می دارنـد. این سـنت تـوسـط دیگر نـمایشنامـه نـویسان نـروژي 

ادامـــه یـافـــت و  

چـنان مسـلط بـوده 

کـه تـــلاش هـــاي 

بـــراي  را  دیـگـر 

بـــه  دادن  شکـل 

سـبک هـاي دیگري 

از درامـــاتـــورژي 

مـانـند سـبمولیسم، 

اکـسـپـرسیـونیـسـم و 

تــئاتــر حــماسی 

تـحت الـشعاع قـرار 

می داد.  

در طـول قـرن 20 

تـــــلاش هـــــاي 

مـتعددي خـصوصـاً 

از ســوي گــروه هــاي 

تـئاتـري سیاسی چـپ بـراي جـدایی از این سـنت صـورت گـرفـت. نخسـتین تـلاش هـا 

را در دهـه ي 30 می تـوان ردیابی کرد. در این دهـه بـا اسـتفاده از کابـاره و تـئاتـر 

حـماسی و تـحت تـاثیر تـئاتـر مسـتند پیسکاتـور و همچنین تـئاتـر شـوروي، 

خـصوصـاً میرهـولـد، تـلاش شـد تـا از سـنت ایبسن فـاصـله بگیرنـد. امـا جـدایی 

قـاطـعانـه از این سـنت بـه دسـت بـازیگران آمـاتـور جـنبش کارگـري صـورت گـرفـت. 

این گـروه هـا را بـا عـنوان تـرام ینگ1 (گـروه تـرام) می شـناخـتند. تـرام بـرگـرفـته از 
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پوستري از گروه پارله پورتن با عنوان آخرین فریاد

 TRAM- gjeng  1



 

سـرواژه ي روسی جـنبش تـئاتـر جـوانـان کارگـر در شـوروي1 بـود. آنـها تـئاتـر را بـه 

عـنوان سـلاحی سیاسی می دیدنـد که می تـوانسـت بـراي بسیج کردن و هـدایت 

پـرولـتاریا در جهـت اقـدام بـر ضـد سـرکوب گـران شـان بـه کار گـرفـته شـود. گـروه هـاي 

تـرام در نـروژ بسیار مـحبوب شـدنـد. اغـلب این گـروه هـا از طـریق سـازمـان جـوانـان 

حـزب کارگـر بـا هـم مـرتـبط بـودنـد، در جـلسات سـندیکا، اعـتصابـات، تجـمعات 

اعـتراضی و تـظاهـرات سیاسی شـرکت می کردنـد و بخشی از کمپین انـتخابـاتی 

حـزب نیز بـودنـد. نـمایش هـاي گـروه هـاي تـرام در واقـع جـنگ هـایی مـرکب از 

قـطعات کوتـاه بـا مـوضـوعـات روز، رقـص و مـوسیقی و مـواردي از این قبیل بـود که 

سـرگـرم کننده و در عین حـال آگـاهی بـخش بـودنـد. تـمرکز شیوه ي پـرورش بـازیگر 

این گـروه هـا بـر روي میمیک صـورت، رقـص، آواز و حـرکات آکروبـاتیک بـود. 

فـعالیت تـئاتـر سیاسی چـپ و تـئاتـر تهییجی-تبلیغی چـپ در نـروژ پـس از اشـغال 

تـوسـط ارتـش نـازي بین سـال هـاي 1940 تـا 1945 بـه کلی مـتوقـف شـد. پـس از 

آن نیز بـا وجـود این که حـزب کارگـر در دهـه ي 30 از فـعالیت هـاي گـروه هـاي 

تـرام در کمپین هـاي خـود بهـره ي بسیاري بـرده بـود، امـا وقتی در سـال 1945 

دولـت را در دسـت گـرفـتند، سـبک تـئاتـري حـماسی و تهییجی-تبلیغی آنـها در 

سیاست فرهنگی سوسیال دموکراتیک آنها قرار نگرفت. بر عکس،
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اولین اجراي گروه ترام نیبروتس در سال 1934

 1

 трам
 Театр Рабочей

 Молодежи



سیاسـت فـرهنگی دولـت بـر روي گسـترش و تـقویت میراث فـرهـنگ نـروژي 

متمرکز شد و این براي تئاتر به معناي حمایت از سنت هاي پیشین بود.  

در دهـه هـاي 50 و 60، دوبـاره تـلاش هـایی در این زمینه صـورت گـرفـت. ینس 

بیورنـه بـوئـه یکی از کسانی بـود که تـحت تـاثیر تجـربیات تـئاتـر آوانـگارد تـاریخی و 

تـئاتـر ضـدارسـطویی بـرشـت، نـمایشنامـه هـاي بـرجسـته اي را نـوشـت. او تـبدیل بـه 

یکی از چهـره هـاي بـرجسـته ي جـنبش آنـارشیستی نـروژ شـد. نسـل ضـدقـدرت 68 

بـه شـدت از رمـان هـا، نـمایشنامـه هـا و مـقالات بیورنـه بـوئـه در نـقد سیستم آمـوزش، 

زنـدان هـا و رفـتار سـازشکار نـروژي تـاثیر گـرفـته بـودنـد. امـا بـرخـورد مـنتقدانـه ي او 

از سـوي نـهادهـاي تـئاتـري در دوران پـس از جـنگ که کشور مـشغول بـازسـازي 

خـود بـود مـورد پـذیرش قـرار نـگرفـت. امـا در ادامـه، در پـایان دهـه ي شـصت و ورود 

بـه دهـه ي هـفتاد، بـا ظـهور گـروه هـاي تـئاتـري مسـتقل، آثـار بیورنـه بـوئـه هـم بـه 

صـحنه هـاي نـمایش راه یافـت. آنـچه از فـضاي تـئاتـر آن دوران نـروژ مـشهور اسـت 

و نـروژي هـا بـا تـاسـف از آن یاد می کنند، مـاجـراي تـئاتـر اودین اسـت. تـئاتـر اودین 

که در سـال 1964 تـوسـط یوجینو بـاربـا در اسـلو تـاسیس شـد، مـانـند بیورنـه بـوئـه بـا 

همین مشکلات روبـرو بـود. هیچ کس حـاضـر نـبود تـئاتـر مسـتقلی را که نـه بـا 

نـهادهـاي رسمی تـئاتـري در ارتـباط اسـت و نـه تـن بـه سـبک سنتی تـئاتـر نـروژ 

می دهـد تـحت حـمایت مـالی قـرار بـدهـد. نـهایتاً تـئاتـر اودین بـه دانـمارك مـنتقل 

شد.  

جـوانـان رادیکال حـاکمیت سـوسیال دمـوکرات را در سـال هـاي پـس از جـنگ تـا 

اواخـر دهـه ي 60 بـه طـور فـزاینده اي اقـتدارگـرا و غیردمـوکراتیک می یافـتند. 

گـروه هـاي تـئاتـري سیاسی و مسـتقل از بـرخـورد الیتیست سیاسـت مـداران 

بـرآشـفته بـودنـد و بحثی عـمومی را حـول این پـرسـش بـه راه انـداخـتند که تـئاتـر 

بـراي چـه کسانی اسـت؟ بـراي الیت یا بـراي مـردم؟ گـروه هـاي تـئاتـري در جسـتجو 

بـراي سـبک زیبایی شـناسی که در مـقابـل این سـاخـتار قـرار گیرد، دوبـاره بـه هـمان 

اشکالی رسیدنـد که در ابـتدا تـلاش کرده بـود در مـقابـل سـنت تـئاتـري نـروژ 

بـایستد. پـارلـه پـورتـن (1975) و پـس از آن تـرام تـئاتـره (1977) نخسـتین 

گـروه هـاي تـئاتـر سیاسی مسـتقل در نـروژ بـودنـد و هـمان ایده هـا و روش هـایی را 

در پیش گـرفـتند که تـئاتـرهـاي سیاسی دهـه ي 30  داشـتند و بـا اشـغال نـازي 

متوقف شده بود.  

دهـه ي هـفتاد در عـرصـه ي سیاسـت نـروژ دوران اوج قـدرت حـزب کارگـر بـود. بـا 

این حـال عـرصـه ي فـرهـنگ در نـروژ هـنوز کوچک و محـدود بـود. جـنبش هـاي 

سیاسی  موجب ایجاد سویه هاي مخالف سیاسی -تئاتري شد و تنش بالا 
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نمایش هاي 

گروه هاي ترام در 

واقع جنگ هایی 

مرکب از قطعات 

کوتاه با 

موضوعات روز، 

رقص و موسیقی 

و مواردي از این 

قبیل بود.



 

گـرفـت و در سـال 1978 منجـر بـه دو فـراکسیون میان بـازیگران شـد؛ گـروه آزاد 

و مسـتقل و گـروهی که می خـواسـتند اشـتغال پـایدار را حـفظ کنند. در آن زمـان 

155 بازیگر مستقل در نروژ ثبت شده بود.  

بـا آزمـایش و تحقیق بـر اشکال جـدید بیان تـئاتـري گـروه هـاي مسـتقل بـه دنـبال 

جـدایی از شیوه هـاي تـئاتـر سنتی بـودنـد. نخسـتین و مـهم تـرین نتیجه، جـدایی از 

رئـالیسم روانـشناختی و دیوار چـهارم بـود. این امـر منجـر بـه ایجاد تـئاتـري شـد که 

سـه جهـت اصلی داشـت؛ تـئاتـر سیاسی الـهام گـرفـته از ري ویو/واریته، تـئاتـر 

تهییجی الـهام گـرفـته از بـرشـت و تـئاتـر فیزیکال  الـهام گـرفـته از گـروتفسکی و آرتـو 

و دیگران. 

این کاوش زبـان هـاي آلـترنـاتیو تـئاتـر، چـنان که در دهـه ي هـفتاد دیده شـده 

اسـت، نـقش بـزرگی در بـررسی جـنبه ي اجـتماعی تـئاتـر ایفاء کرد. کمپانی هـاي 

تـئاتـر مسـتقل بـا بـرگـزاري تـور اجـرا بـا مـخاطـبان در مقیاس بـزرگ تـري نسـبت  بـه 

نـهاد هـاي رسمی ارتـباط می گـرفـتند. یکی از دلایل اصلی این بـود که هـنرمـندان 

می خـواسـتند مـوانـع اجـتماعی و فـرهنگی را در هـم شکنند و رابـطه ي مـتقابـل 

صـحنه و سـالـن را بـازسـازي نـمایند. آنـها می خـواسـتند راه خـود را بـه بیرون از 

امـاکن بـورژوایی بـاز کرده و جـنبه ي اجـتماعی تـئاتـر را بـررسی کنند. آنـها بـا 

بـرقـراري ارتـباط بـا گـروه هـاي 

جـدید مـخاطـبان از طـریق 

سیاســت هــاي آلــترنــاتیو 

نـمایش، بـا تـولید تـئاتـر بـراي 

گـروه هـاي هـدف جـدید و بـا 

تـاکید بـر نـقد اجـتماعی در 

مـحتواي اجـرا اقـدام بـه این 

کار کردند. 

در سـال 1977، تـقریباً 16 

کمپانی تـــئاتـــر و رقـــص 

مسـتقل مـوجـود در آن زمـان 

گــرد هــم آمــدنــد. آنــها 

خــواســته هــا و نیازهــاي 

مشــترك بسیاري داشــتند؛ 

آگــاهی و ارتــقاء جــایگاه 

عـرصـه ي هـنرهـاي نـمایشی 
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یوجینو باربا

آنها تئاتر را به 

عنوان سلاحی 

سیاسی 

می دیدند که 

می توانست براي 

بسیج کردن و 

هدایت پرولتاریا 

در جهت اقدام بر 

ضدسرکوب گران  

به کار گرفته 

شود. 



 مسـتقل، ارائـه ي نـمایش هـا، همکاري میان کمپانی هـا و تـقویت اقـتصاد. در فـوریه 

1977، «تـئاتـر سـنتروم»1 تـاسیس شـد، سـازمـانی بـراي حـفظ مـنافـع کمپانی هـاي 

تـئاتـر و بـالـه ي نـروژ  (بـعدهـا تغییر نـام داد و عـنوان رسمی خـود بـه زبـان انگلیسی 

را هم برگزید: انجمن هنرهاي نمایشی نروژ).  

از جـمله اهـداف تـئاتـرسـنتروم تـلاش بـراي ایجاد نـظام حـمایتی مـشخصاً بـراي 

کمپانی هـاي مسـتقل بـود. مـدل سـازمـانی الـهام گـرفـته از سـازمـان هـاي مـشابـه در 

سـوئـد و دانـمارك بـود. از میان کمپانی هـایی که پشـتیبان تـئاتـرسـنتروم بـودنـد 

می تـوان از «کلاژ دانـسه کمپانی»2، «دانـسه لـوفـته»3، «دوکه تـئاتـر  ورکستده»4، 

«فیلیوکوس تـئاتـره»5، «فـري بـالـه»6، «گـرن لانـد فـري تـئاتـر»7، «هـویک بـالـه»،8 

«مـوسیدرا»9، «پـارلـه پـورتـن تـئاتـرگـروپ»10، «سـالـت کمپاگنیت»11، «تـئاتـر 

فیره»12، «تـئاتـر رونـت-اومکرینگ»13، «تیسبی تـئاتـره»14 و «تـرام تـئاتـره»15 نـام 

بـرد. تـابسـتان هـمان سـال کمپانی هـا نخسـتین فسـتیوال کمپانی هـاي مسـتقل 

نروژي را برگزار کردند. 

جـدایی این گـروه هـا از سـنت تـئاتـري نـروژ که تـرام تـئاتـره و پـارلـه پـورتـن پیشگام 

آن بـودنـد، فـقط شـامـل سـبک و زیبایی شـناسی و درامـاتـورژي نـبود، بلکه از لـحاظ 

سـاخـتاري نیز بـا جـدا شـدن از سـلسله مـراتـب دسـتگاه نـهادهـاي تـئاتـري، سعی در 

خـلق تـئاتـر سیاسی پیشرو هـم در فـرم و هـم مـحتوا داشـتند. در واقـع ادامـه ي 

تـلاش هـایی بـود که از دهـه هـاي آغـازین قـرن بیستم شـروع شـده بـود و شـاید 

بتوان نام آن را سنت تئاتري چپ نروژ گذاشت که در نهایت به ثمر نشست.  
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 بـه طـور کلی، نـامـطلع تـرین کسی که می تـوانـد دربـاره ي هـرگـونـه فـعالیت ●

فـرهنگی آمـریکاي لاتین صـحبت کند، یک آمـریکاي لاتینی اسـت. هـر یک 

از کشورهـاي مـا جـزیرة دور افـتاده اي اسـت که بـا نـخوت، فضیلت سـایر کشورهـا 

را بی قـدر می دانـد. مـا یک قـاره نیستیم. مـا یک مجـمع الجـزایر هسـتیم: نـوزده 

مـورد ملی گـرایی و نـوزده سیاسـت مـرتـجعِ مُحیل که تـفاوت هـاي کوچک را جـدا 

ســاخــته و تمجید کرده تــا میان مــا تــفرقــه افکند. هــر نــویسندة شیلیایی یا 

آرژانتینی از کلیۀ اجـراهـاي نیویورك، پـاریس و لـندن اطـلاع کامـل دارد. امـا 

همین فـرد کمترین تـصوري از آنـچه که در 

طــول بیست ســال اخیر در پــرو یا مکزیک 

نـوشـته شـده یا بـه روي صـحنه رفـته اسـت، 

نـدارد. هـر کارگـردان تـئاتـر، نشـریاتی بـه سـه 

زبـان دریافـت می کند، امـا اگـر بـخواهـد کتابی 

دربـاره ي تـئاتـر کلمبیا یا اوروگـوئـه بـخوانـد، 

مـحتملاً می تـوانـد آن را فـقط در کتابـخانۀ 

دانشکدة زبـان و ادبیات یا دانشکدة تـئاتـر یک 

دانشگاه در آمریکا بیابد. 

این تـناقـض مضحک زمـانی قـابـل فـهم اسـت 

که مـا دو مـوضـوع را مـورد تـوجـه قـرار دهیم: تبعید هـنرمـندان آمـریکاي لاتین، و 

بستر سیاسی-فرهنگی کشورهایمان. 

اول، هـنرمـند تبعیدي اسـت، اختیاري یا اجـباري. هیچ کس انکار نمی کند که 

نـویسند ه ي آمـریکاي جـنوبی گـرایش نیرومـندي در تـرك کشور خـود دارد، و در 

بسیاري مـوارد، بـراي سـال هـا خـارج از کشور خـود زنـدگی می کند. در آمـریکاي 

لاتین، نـویسنده احـساس می کند که در حـاشیه قـرار دارد، مـهجور اسـت، جـذامی 

اسـت. کار او دشـوار اسـت و تـحت تـأثیر بـالا و پـایین رفـتن هـاي یک سیاسـت 

احـمقانـه و خـشن اسـت. از این بیشتر، تـحول انـسانی و فـرهنگی او بـه وسیلۀ 

اروپـا شکل می گیرد، و از خـودبیگانگی او از محیط عـقب افـتادة خـود، او را بـه 

سمت اروپا می راند. 

این وضعیت بیمار که بـه وسیلۀ بسـتر سیاسی-فـرهنگی پـرورش داده شـده، 

شـناخـت عـمومی از مشکلات و دسـتاوردهـا را دشـوار می سـازد. ضـوابـط قـوي و 

انـدیشه هـایی در بـاب تـئاتـر 
شیلی 

خورخه دیاز     

ترجمه ي ناصر رحمانی نژاد

این مقاله از نشریه تئاتري 
 The Drama) آمریکایی

Review) زمستان 1970 
گرفته شده است. اول بار 

سال ها پیش در سایت 
«انجمن تئاتر ایران» به 

ترجمه ي من انتشار یافته 
بود. سایت به دلایل فنی از 

ادامه ي کار بازماند. اما با 
کمال تعجب، همین مقاله 

همراه با مقاله ي دیگري به 
ترجمه ي من با عنوان تئاتر 

در شیلی از هانس اِرمان، 
بدون هیچ تغییري با نام 
سمیه کیماسی به عنوان 

مترجم در مجله ي نمایش، 
خرداد 1394، شماره ي 189 
سر درآوردند. نام محترمانه ي 

این عمل «سرقت ادبی» 
گفته شده. 



شـدید سـانـسور در هـر یک از این کشورهـا، بـدگـمانی خـودبـخودي اي که 

روشنفکران در دولـت هـاي ارتـجاعی دامـن می زنـند، فـقدان یک شـبکۀ تـوزیع-

انـتشار در داخـل و بین این کشورهـا، تـمام این هـا مـوجـب می شـود که گـفتگوي 

قـاره اي دشـوار شـود. نـبود اطـلاعـات، جـداافـتادگی، و خـود بینی فـرهنگی، مـا را از 

نـگاه کردن بـه فـراسـوي مـرزهـاي سـاختگی بـازمی دارد؛ مـرزهـایی که دولـت هـا 

براي دفاع از منافع سیاسی و اقتصادي شان بر ما تحمیل کرده اند. 

در حـال حـاضـر، نـمایشنامـه نـویسان شیلیایی خـود را در بـرابـر هـمان مشکلاتی 

یافـته انـد که هـنرمـندان تـئاتـر در سـراسـر قـاره روبـرو هسـتند. یافـتن تـئاتـري بـراي 

آمـریکاي لاتین که گـوشی ضـربـان سـنج واقعیت اجـتماعی مـا بـاشـد. و هـر روز 

این واقعیت پـر از بـرخـورد بیشتر، پیش بینی کمتر، و نـاامیدي فـزونـتر شـده 

اسـت. اغـلب مـا احـساس می کنیم که در شـرایط پیش از انـقلاب هسـتیم. الـبته، 

بسیاري از نـویسندگـان ادعـا می کنند که عـلاقـه اي بـه سیاسـت نـدارنـد و تـنها 

می خـواهـند دربـارة مـوقعیت انـسان بـنویسند، امـا هـر رویکرد صـادقـانـه بـا انـسان 

آمـریکاي لاتین، آن هـا را مسـتقیماً بـه بسـتر اجـتماعی او می کشانـد و آن هـا را بـه 

یک بینش دینامیک تاریخی متعهد می سازد. 

مـا در حـال حـاضـر، در آمـریکاي لاتین در جـریان آگـاه شـدن بـه هـویت خـود 

هسـتیم؛ بی شک جـنبش هـایی در حـال نـطفه بسـتن هسـتند، آفـرینشگرانی 

عمیقاً متعهـد در حـال شکل گـرفـتن هسـتند که قـادرنـد مـسایل و مشکلات مـا را 

بیان کنند. امـا، در این لحـظه، این تـنها یک آگـاهی اسـت، پـرتـویی که در دل 

سـایه هـاي چـشم انـداز پیرامـونی می درخشـد. امـروز، قـدرت سیاسی و اقـتصادي 

هـنوز در دسـت هـاي بـورژوازي فـوقـانی اسـت که قـدرت مـالی آن تـقاضـاهـا را 

تحـمیل می کند، و نـهایتاً سـازمـان هـاي فـرهنگی اي را که مـتعلق بـه آن اسـت 

کنترل می کند. این، بـه ویژه، در کشورهـایی که طبقۀ مـتوسـط ضعیفی وجـود 

دارد، واضـح اسـت؛ نـمایشنامـه نـویس دشـنام هـایش را بـه طـرف سـالـن تـن آسـایی 

پـرتـاب می کند که از طـریق کف زدن هـا یا بی تـفاوتی نیک خـواهـانـه، جـدایی و 

خـامـوشی صـداهـاي نـاراضی را اداره می کند. بـه همین دلیل، مـن فکر می کنم 

که تــئاتــر در کشور مــن صــادق نیست. بــراي آنکه صــادق شــود، مــا بــاید 

تماشاگرانی را که زیاد به تئاتر رفت و آمد می کنند، بیرون بریزیم. 

تـئاتـر در شیلی از سـال هـاي چهـل محـدود بـود بـه اجـراي «کیفی» نـمایشنامـه 

هـاي مـعاصـر خـارجی، بـراي رضـایت خـاطـر یک اقلیت مـطلع. تـنها هّـم اش 

گسـترش «فـرهـنگ» بـود. بـه طـور مـثال، در سـانتیاگـو، هـفت یا هشـت تـئاتـر 

دایمی وجـود دارد که بـا تکرار یک سـري فـرمـول، نـسخه بـرداري از سـبک هـاي 
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خـارجی، یا تـنها چـشم بـه مـوفقیت آنی گیشه داشـتن، رونـق دارنـد. نـزدیک بـه 

سـال هـاي اواسـط 60، اولین نـشانـه هـاي تغییر را می شـد دید. نـمایشنامـه هـاي 

آمـریکاي لاتین شـروع بـه روي صـحنه رفـتن کردنـد (یک پـدیدة غیرعـادي) که بـا 

مـوفقیت روبـرو شـد (که این هـم یک پـدیدة غیرعـادي بـود). هـمه چیز بـه نـظر 

می رسید نـشان دهـنده ي این بـاشـد که دور ه ي صـرفـاً تجـربۀ زیبایی شـناختی رو 

بـه پـایان اسـت. نـویسندگـان شیلیایی بـه خـود آمـده، بـه اطـراف نـگاه می کنند، و 

شـرایطی را که شـاهـد آن هسـتند وادارشـان می سـازد که بـا چیزي فـراتـر از 

زیبایی شـناسی ارتـباط بـرقـرار کنند. بـاید آن آیین رو در رویی تـئاتـر بـا مـا، آن 

آداب انـتقادي اش را بـه آن بـازگـردانـد. و تـئاتـر بـاید پـرشـور و سـرگـرم کننده 

باشد. 

نـشانـه هـاي امیدوار کنندة شکل گیري یک تـئاتـر بـدرسـتی گـویا، جـسور، اصیل و 

مـعاصـر در اجـراي جـمعی «کارگـاه تـئاتـر دِ انـسایو»1 و «تـئاتـر ایکتوس»2 دیده 

شـد که شکل هـا، مـضمون هـا و میزانـسن هـا از طـریق تـجارب خـود بـازیگران کشف 

می شـونـد، از مـتن هـایی آغـاز شـده که از طـریق نـوشـتۀ جـمعی و بـدیهه سـازي 

کامـل شـده و تـحول پیدا می کنند. ثـمرة این تـلاش هـا در نـمایشنامـه هـاي «خـطر 

در پـنجاه مـتري» (بـر پـایۀ دو تک پـرده اي نـوشـته هـاي آلـخانـدرو سیوه کینگ و 

خـوزه پینه را) کار تـئاتـرو دِ انـسایو، «... و مـا دانـشگاه را تسخیر می کنیم» (بـر 

پـــایۀ ســـنـاریـویی از ســـرگیـو وودانـــویـچ) و «پیـش درآمـــدي بـــر فیـل و 

وحـوش شـناسی هـاي دیگر» (بـر پـایۀ نـوشـتۀ مـن)، و «مـوضـوع مـورد سـؤال» (یک 

کار جمعی) متبلور شد. 

همچنین در پـرتـو تـلاش هـایی، این امید وجـود دارد که در اتـحادیۀ مـرکزي 

کارگـران و فسـتیوال کارکنان تـئاتـر -که در سـال 1968 و 1969 بـا همکاري 

دانـشگاه کاتـولیک سـانتیاگـو بـرگـزار شـد- آثـار نـمایشی نـوشـته و اجـرا گـردد. در 

فسـتیوال تـئاتـر، بیست گـروه تـئاتـري از طـرف اتـحادیه هـاي داخـل و اطـراف 

سـانتیاگـو شـرکت داشـتند. بیشتر نـمایشنامـه هـا تـوسـط کارگـران نـوشـته شـده بـود؛ 

تـماشـاگـران تـرکیبی از کارگـران و دانـشجویان بـودنـد؛ جّـو، بـحث انگیز و مـحتوا 

سیاسی بود. 

وجـود بیش از چـهارصـد گـروه تـئاتـري آمـاتـور بـراي کشور مـن بسیار پـر معنی تـر 

از رپـرتـوارهـاي «درخـشان» چـهار یا پـنج تـئاتـر در پـایتخت اسـت. این گـروه هـا هـر 

دو سـال یک بـار بـا حـمایت دانـشگاه شیلی، یک فسـتیوال در سـانتیاگـو بـرگـزار 

می کنند. سـه تـا پـنج گـروه، هـر شـب بـراي سـه هـفته اجـرا دارنـد، که بـه نـحو 

غیرقـابـل بـاوري، و گـاه دلـتنگ کننده اي، طیفی از سـبک هـا و مـوضـوع هـا را بـه 
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نمایش می گذارند. 

در پـایان فسـتیوال هـاي تـئاتـر دانـشگاهی، که نـه تـنها در شیلی بلکه 

در سـایر پـایتخت هـاي آمـریکاي لاتین بـرگـزار می شـونـد، فـرصـت 

خـوبی بـراي گـفت و گـوي سـراسـر قـاره اي و بـرخـورد زلال تـرین و 

سازش ناپذیرترین نسلی است که ما اکنون داریم. 

همۀ این هـا نـه چـندان زیاد، امـا چیزکی اسـت: امیدي بـراي یک 

تـئاتـر ممکن در شیلی - امید اینکه چیزي زنـده در شیلی تـولـد 

خواهد یافت تا ما واردات جسدهاي خارجی را متوقف کنیم.1 

1. بـاید تـوجـه داشـت که حـضور تحـمیلی یک طـرفۀ فـرهـنگ و هـنر وارداتی 

ایالات متحـده و حـمایت از دولـت هـاي نـظامی دسـت نـشانـده از یک سـو، و 

تـقویت فـرهـنگ بـورژوایی داخـلی تـوسـط این دولـت هـا از سـوي دیگر، همچنین 

سـرکوب هـرگـونـه جـریان فـرهـنگ ملی و پیشرو عـواملی مـؤثـر در اتـخاذ چنین 

مـوضعی اسـت. هـمان گـونـه که امـروز در ایران جـمهوري اسـلامی بـا تـمام قـدرت 

سعی در سـرکوب هـرگـونـه حـرکت و فـعالیت فـرهنگی و هـنري ملی، مـدرن و 

پیشرو تـحت عـنوان «هجـمۀ فـرهنگی» دارد و طـبعاً مـقاومـت بـه وجـود می آورد. 

تـفاوت در اینجا، عـلاوه بـر مـاهیت ارتـجاعی و عـقب مـانـدة حکومـت اسـلامی، 

گسـترش و دسـترسی اجـتناب نـاپـذیر هـمگانی بـه تکنولـوژي اطـلاع رسـانی اسـت 

که جـمهوري اسـلامی را فـلج کرده و نـابـودي آن را مـحتوم سـاخـته اسـت. نیازي 

بـه گـفتن نیست که در جـهان امـروز نمی تـوان از روابـط بـرابـر و عـادلانۀ فـرهنگی، 

هـنري، علمی و اقـتصادي بـا مـردم بـخش هـاي دیگر جـهان بی نیاز بـود. این مـقالـه 

که در آســتانۀ تــحولات شیلی پیش از انــتخاب ســالــوادور آیِنده بــه ریاســت 

جـمهوري نـوشـته شـده، مـتأسـفانـه بـا کودتـاي نـظامی آمـریکا تـوسـط ارتـش شیلی 

بـه سـرکردگی پینوشـه، همۀ امیدهـاي نـویسندة آن و نیروهـاي ملی و مـترقی 

براي آیندة شیلی را براي سال ها به تأخیر انداخت. مترجم.
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این نـمایشنامـه ي کوتـاه سـرنـوشـتی بـالنسـبه بـلند دارد. در سـال 1349، 

پـس از آزادي از یک بـازداشـت کوتـاه مـدت بـا دو نـفر از اعـضاي گـروه تـئاتـر نـان و 

عـروسک1 از آمـریکا آشـنا شـدم. آشـنایی مـن بـا آنـها از طـریق دوسـتی که در 

جـشن هـنر شیراز هـمان سـال  بـا این گـروه ارتـباط بـرقـرار کرده بـود، صـورت 

گـرفـت. این گـروه بـه دعـوت جـشن هـنر شیراز بـراي اجـراي نـمایش «آتـش»، که 

نـمایشنامـه اي بـود ضـد جـنگ ویتنام، بـه ایران دعـوت شـده بـودنـد. مـاجـراي سـفر 

این گــروه بــه ایران و درگیري آن هــا بــا 

مســئولان جــشن هــنر شیراز در ارتــباط بــا 

خــواســت گــروه در نــحوه و محــل اجــراي 

نـمایش، که بـا مـخالـفت مسـئولان جـشن هـنر 

شیراز روبـرو شـده بـودنـد، و سـپس پـخش 

اعـلامیه هـاي «کانـون نـویسندگـان ایران» بـه 

زبـان انگلیسی و فـرانـسه در ارتـباط بـا فـشار 

رژیم ایران بــر نــویسندگــان و روشنفکران 

تـوسـط دولـت در هـتل محـل اقـامـت شـان در 

شیراز، و حـوادث دیگري که سـرانـجام منجـر 

بـه رو در رویی آن هـا بـا مسـئولان جـشن هـنر شیراز و انـتشار اعـلامیه اي علیه 

مـحتواي بـورژوایی جـشن هـنر شیراز از طـرف آن هـا گـردید، هـمه مـسائلی هسـتند 

که ارزش دارد در جـاي خـود ثـبت شـونـد. بـرگـردم بـه مـوضـوع اصلی. از طـریق 

این دو عـضو گـروه تـئاتـرِ نـان و عـروسک بـا چـند هـنرمـند میهمان جـشن هـنر 

آشـنا شـدم. از جـملۀ آنـها خـانـم اریکا مـانک2،  مفسـر و تـئاتـر شـناس مـعتبر 

آمـریکایی و هـم چنین کارگـردان مـشهور فـرانـسوي ژان مـاري سـرو2  بـودنـد. 

خـانـم اریکا مـانک که در آن زمـان خـود سـردبیر مجـلۀ «دِ درامـا ریویو»3 ٍبـود، در 

یکی از دیدارهـا چـند شـماره از مجـله را که بـا خـود آورده بـود بـه مـن داد تـا بـا آن 

مجـله آشـنا شـوم. او بـعدا بـه سـردبیري مجـلۀ «تـئاتـر»5 از انـتشارات دپـارتـمان 

تـئاتـر دانـشگاه ییل بـرگـزیده شـد و تـا سـال 2004 سـردبیر این مجـله بـود. او هـم 

اکنون در دانشگاه ییل تدریس می کند. 

یکی از شـماره هـاي آن مجـله، شـماره زمسـتان 1970، ویژة تـئاتـر آمـریکاي 
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لاتین بـود و اطـلاعـات ارزشـمندي دربـاره ي تـئاتـر کشورهـاي آمـریکاي لاتین در 

اختیار خـوانـندگـان قـرار می داد. در بـخش مـربـوط بـه تـئاتـر شیلی، بـه جـز مـطالبی 

دربـاره ي مـوقعیت تـئاتـر شیلی و تـحولات آن، یک صـحنه بـنام «انـسان فـقط بـه 

وسیله ي نـان نمی میرد» از یک نـمایشنامـه ي بـلند («دیباچـه در بـاب فیل و 

وحـوش شـناسی هـاي دیگر») چـاپ شـده بـود که نـه تـنها بـراي آن سـال هـا 

(سـال هـاي 1980) در بـرخـورد بـا چـپ بسیار جـسورانـه و پیشرو بـود، بلکه هـنوز 

تا امروز نیز موضوع و فرم آن نو و جذاب است. 

در سـال 1351 مـن بـراي چـندمین بـار دسـتگیر، و این بـار بـه یک سـال زنـدان 

محکوم شـدم. در این دوره ي یک سـالـه، مـن ده نـمایشنامۀ کوتـاه در زنـدان قـصر 

و قـزل حـصار کار کردم که بـرخی اقـتباس از داسـتان هـاي کوتـاه بـود، بـرخی بـا 

الـهام از شـرایط زنـدان و بـه ویژه زنـدگی و روابـط کمون زنـدان نـوشـته شـده 

بـودنـد، و دوتـاي آن تـرجـمه از نـمایشنامـه هـاي خـارجی بـودنـد. نـمایشنامـه ي 

«انـسان فـقط بـوسیلۀ نـان نمی میرد» یکی از مـتن هـایی بـود که در اوایل تـابسـتان 

1352 در زنـدان قـزل حـصار بـه خـواهـش مـن، تـوسـط غـلامحسین فـرنـود تـرجـمه 

شـد و در تـابسـتان هـمان سـال در هـمان زنـدان بـه اجـرا درآمـد. بـا تـأسـف بسیار 

بـاید بـگویم که نـام تـمام آن هـمبندانی که در اجـراي این نـمایش شـرکت 

داشـتند بـه خـاطـرم نـمانـده، امـا آن هـا را که بـه یاد دارم این هـا هسـتند: ایوب... 

(سـازمـان چـریک هـاي فـدایی خـلق ایران- شـاخـه ي تـبریز)، مـاسیس عـزیزخـانیان 

(گـروهی که در حـال مسـلح شـدن و پیوسـتن بـه سـازمـان چـریک هـاي فـدایی 

خـلق ایران بـودنـد)، حـمید جـلال زاده (سـازمـان مـجاهـدین خـلق ایران)، و حبیب 

… که او را تـصادفـاٌ در بیستم مـاه مـه 1998 در کلن، آلـمان، دیدم، و یادآوري 

کرد که او در قــزل حــصار در این نــمایش شــرکت داشــته اســت، و مــن. یاد 

همه شان، زندگان و جاودانگان، گرامی باد. 

شـرح چـگونگی کار تـئاتـر در زنـدان طی یک سـالی که بـه آن اشـاره کردم، بـه 

ویژه بـه دلیل شـرایط اسـتثنایی آن دوره از زنـدان، پـروژه اي اسـت نیمه تـمام که 

امیدوارم روزي بـتوانـم آن را بـه اتـمام بـرسـانـم. در سـال 1998، نـمایشنامـه ي 

«انـسان فـقط بـه وسیله ي نـان نمی میرد» را، یک بـار دیگر، بـا تغییراتی که نـاظـر 

بـه تـولید ابـزارهـا و وسـایل جـدید شکنجه تـوسـط آمـریکا بـود، بـه هـمراه سـه صـحنه 

از یک نـمایشنامۀ نـاتـمام بـنام «بـرگی از تبعید»2 نـوشـتۀ خـودم را بـه زبـان 

انگلیسی، در لـس آنجـلس در یک مـرکز فـرهنگی و هـنري بـه روي صـحنه بـردم. 

پـس از این اجـرا، و بـا تـوجـه بـه ارزش و اهمیت این نـمایشنامـه در وضعیت 

حــاضــر، آن را تــرجــمه کردم و کوشــش کردم در اختیار خــوانــندگــان 
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هر چه وسیع تر قرار گیرد. 

  مترجم 

 1384/2005  

انسان فقط بوسیلۀ نان نمی میرد 

نوشتۀ خورخه دیاز1   

ترجمه ي ناصر رحمانی نژاد 

صـحنه خـالی و نیمه تـاریک اسـت. نـماینده بـا لـباسی مـرتـب ظـاهـر می شـود. 

رفـتارش بـه راحتی یک فـروشـندة سیار حـرفـه اي اسـت. او نـوعی صـندلی 

الکتریکی بـا دسـتگاه کنترل را، که روي پـایه اي مسـطح قـرار دارد، بـه جـلو هـل 

می دهد. تمام اجزاء آن براق، و از کُرُم است. او به جلو، وسط صحنه می آید. 

نماینده ( با صداي بلند، به دو طرف صحنه): نور، لطفا…  

نوري موضعی از بالا روشن می شود. 

متشکرم! (مسـتقیماٌ بـا تـماشـاگـران حـرف می زنـد. اگـر لازم شـد، می تـوانـد پـایین، 

بـه میان تـماشـاگـران بـرود.) مـقامـات مـحترم دولـت عـالیه، خـانـم هـا و آقـایان ... مـن 

سعی خـواهـم کرد سـخنانـم کوتـاه بـاشـد. نـه چیزي بیش از کلیات فنی. مـا، 

درخـواسـت شـما را مبنی بـر سـؤالاتی دربـاره ي جـزئیات عملی این دسـتگاه جـدید 

شکنجه «شــاهکار آمــریکایی» دریافــت کرده ایم. طــبق آخــرین بــررسی هــاي 

مـؤسـسه ي گـالـوپ، این دسـتگاه بـه طـور کامـل جـانشین مـدل قـدیمی آي. بی. ام  

شـده اسـت. دسـتگاه جـدید، چیزي واقـعاٌ از نـوع جـدید اسـت. کارشـناسـان سیاسی 

بـازاریابی مـا در سی .آي. اِي، که در سـراسـر  جـهان مسـتقر هسـتند، بـا بـالاتـرین 

دقـت ممکن، راه حـل تـمام اقـسام مشکلات اجـتماعی- سیاسی را یافـته انـد. مـا، 

بـراي اولین بـار، می تـوانیم بـه شـما شکل انـسانی شکنجه را (بـا یقین علمی، 

طـبق اعـلامیه ي جـهانی حـقوق بشـر)، مـنطبق بـا هـر آب و هـوا، در هـر کشور و بـا 

هـر سـطح تـحول، مـعرفی کنیم. مـدل «شـاهکار آمـریکایی» هیچ بـویی بیرون 

نمی دهـد، هیچ صـدایی تـولید نمی کند، و مجهـز بـه کوره ي آدم سـوزي اسـت. 

این دسـتگاه نـه عـادت بـوجـود می آورد، نـه عـوارض جنبی مـثل بیهوشی- از هـر 

قبیل که بـگویید- دارد. هـر دردي، هـر قـدر مـختصر و کم، همیشه بـه نـحو 

طـاقـت فـرسـایی شـدید و قـوي اسـت. این دسـتگاه کارآیی مـناسـبی دارد، تـرکیبی    

Jorge Diaz                1



 اسـت، تـزئینی اسـت و مجهـز بـه بـازوي تلسکوپی مـعروف بـه اکسپانـسو1 اسـت، 

که اجـازه می دهـد قـربـانی فـرار کند و تـا بیست- بیست و پـنج مـتر دور شـود. 

بـعد، در این فـاصـله، بـازوي اکسپانـسو پـرواز می کند و از پشـت ضـربـه اي جـانـانـه 

بـه قـربـانی می زنـد. بـراي کشورهـاي آسیایی، که آفـت زده ي بحـران هـاي 

ملی گـرایی هسـتند، مـا مـدل سـاده تـري داریم که اخـتصاصـاٌ بـراي شکنجه هـاي 

جنگلی تـولید شـده انـد. مـدل «ویت 68»2 بـه طـور مـثال، قـابـل حـمل و نـقل اسـت، 

و مجهـز بـه یک مخـزن اضـافی نـاپـالـم اسـت. در کشورهـاي آفـریقایی که وارد 

مـرحـله ي اسـتعمار زدایی می شـونـد، متخصصین مـا در بـازاریابی، طـرح «فـریاد 

آفـریقایی»3 را تـوصیه می کنند. سیستم اصلی ابـتدایی تـر اسـت، امـا از سـنن 

عـامیانـه ي خـود آن هـا الـهام گـرفـته شـده اسـت. ضـربـه هـاي دسـتگاه، ریتم سنتی 

تـام- تـام آن هـا را بـه قـربـانی یادآور می شـود. و بـراي آمـریکاي لاتین، که عـقب 

مـانـدگی ذهنی و اقـتصادي شـان مـدل هـاي سـاده، امـا مـؤثـر را می طـلبد، مـا مـدل 

«پـونـتا دِل اِسـته»4 را، که نـوع لاتینی «شـاهکار آمـریکایی» اسـت، پیشنهاد می 

کنیم. بـا این مـدل، شـما آدم هـاي بیشتري را، در زمـان کوتـاه تـر و بـا تـلاش کمتر، 

شکنجه می کنید. و تمام آن با شادي و در وضعیتی مؤثر. 

امـروزه، ضـرورت دارد که شکنجه را از آن معنی سنتی، پسـت و مـلالـت بـارش 

در آورد. بـه این تـرتیب هـمه چیز انـسانی تـر خـواهـد شـد. دشـنام هـا و فـریادهـاي 

شکنجه شـونـده می تـوانـد تـنها بـا فـشار بـر روي این دگـمه، بـه سـرودي مـذهـبی 

تـبدیل شـونـد. (نـماینده دگـمه اي را روي دسـتگاه شکنجه فـشار می دهـد و 

سـرودهـاي مـذهـبی شنیده می شـود.) از امـروز بـه بـعد، دویست و پـنجاه میلیون 

آمـریکاي لاتینی، این فـرصـت مـغتنم را خـواهـند داشـت که شکنجه را هـمراه بـا 

تـرنـم مـوسیقی، تـا پـاي مـرگ تجـربـه کنند. در عـمق هـر دره اي، بـر قـله ي هـر 

کوهـساري، در هـر شهـري، در هـر سـوراخ و سـمبه اي، در هـر محـلی که یک 

چـریک، یک تـروریست، یا حـتا یک نـاراضی سـاده مخفی شـده بـاشـد، شـما در آن 

جا نمایندگان ویژه ي ما را خواهید یافت...  

حـالا اگـر یک زنـدانی بـه مـن بـدهید، هـر زنـدانی اي، مـن نـمایش عملی این 

دسـتگاه را نـشان خـواهـم داد تـا شـما را از نـحوه ي کار عـالی آن مـطمئن کنم. بـا 

اجازه ي شما... (نماینده دستگاه شکنجه را به بیرون صحنه هل می دهد.) 

(از بیرون صحنه صداي فریاد شنیده می شود.) 

به حساس ترین اندام زندانی وصل کنید! 

ناله و فریادهاي طاقت فرساي زندانی شروع می شود. در سوي دیگر  

صـحنه، یک میز در پـرتـو آرام نـور دیده می شـود. سـه بـازیگر مـرد و یک بـازیگر 
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زن دور میز نشسـته انـد. آن هـا در حـالتی عصبی و بی حـرکت بـه فـریادهـاي 

شکنجه شونده گوش می دهند. 

بازیگر 1: دارند او را شکنجه می کنند. 

بازیگر زن: خیلی وحشتناکه. 

بازیگر 2:  باید یک کاري بکنیم. 

... وساطت کنیم.  بازیگر 3: مسلماٌ

بـازیگر 1: قـبل از هـر کاري بـاید خـودمـون رو تـا عـمق مسـئله متعهـد کنیم. هـر 

یک، به طور فردي. 

بـازیگر 2: راه هـاي زیادي بـراي متعهـد شـدن وجـود دارد و یکی از آن هـا تحـلیل 

عینی مسئله است و استنتاج آن به نحوي که در خدمت آینده قرار بگیرد. 

بـازیگر زن: اماــ واقعیت اینست که آن هاــ دارندــ یک انســان را همین حاــلا 

شکنجه می کنند! 

بـازیگر 2: مـن بـا این عقیده ي رفیق مـوافـقم که مـا بـاید همین الآن کاري انـجام 

بـدهیم. فـقط روش کار اسـت که مـن بـا اون مـوافـق نیستم. مـن شـخصاٌ اعـتقاد 

دارم که باید وضعیت را به طور علمی تحلیل کنیم که دقیقاٌ چه باید  کـرد، و 

قبل از هر اقدامی، تا مناسب ترین لحظه و شرایط، منتظر ماند.    

بازیگر زن: پس همه ي ما بر سر موضوع اصلی توافق داریم، درسته؟ 

بـازیگر 1: الـبته، مـنتها رفیق فکر می کند که شـرایط «عینی» بـراي اقـدام و از 

بین بردن شکنجه، هنوز حضور عینی ندارد. 

بـازیگر 2: حـرف مـنو عـوض نکن، رفیق. مـن خیلی سـاده فکر می کنم. اگـر مـا 

بـراي یک اقـدام فـوري بـرنـامـه ریزي کنیم که مبتنی بـر تجـربـه ي گـذشـته ي مـا 

باشد، از موضع برتري می توانیم ماجرا را رهبري کنیم.  

بـازیگر زن: مسـئله ي رهـبري مـاجـرا مـطرح نیست، مسـئله ي مـتوقـف کردن 

شکنجه است. 

بـازیگر 1: اجـازه بـدهید بـه رفیق یادآوري کنم که بـاید از گـرفـتار شـدن در 

سیاسـتِ بیماري کودکانـه چـپ روي پـرهیز کرد. لنین گـفته: «قـوانین تـصادف بـر 

تاریخ حکم نمی راند. حزب است که باید بر بنیاد قوانین علمی عمل کند.» 

بـازیگر 3: فـرامـوش نکن رفیق لنین همچنین گـفته که: «انـقلاب پـرولـتاریایی 

مبارزه اي است که نمی تواند یک دقیقه  به تأخیر بیفتد.» 

بازیگر 2: رفقا، اجازه بدهید به واقعیت ها نگاه کنیم… 

فـریاد وحشـتناك زنـدانی زیر شکنجه حـرف او را قـطع می کند. هـمه در سکوت 

گوش می دهند. وضعیت پر تنشی است. فریادها، اکنون، زیر سرود مذهبی
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خاموش می شود.  

بازیگر 2: آنها هنوز دارند او را شکنجه می کنند. 

بازیگر زن: ما باید فوراٌ وارد عمل شویم. 

بـازیگر 3: این دقیقاٌ هــمان چیزي اســت که مــن در تــمام این مــدت دارم 

می گویم. 

بـازیگر 1: اخیراٌ مــرا بــراي تهیه گــزارشی در بــاره ي شکنجه در کشورهــاي 

منطقه تعیین کرده اند. من این موضوع را  خیلی عینی می بینم. مــعتقدم که 

این گزارش، محکومیت شدید و فوري این روش ها را برخواهد انگیخت. 

بـازیگر زن: تـا الان که محکومیت مـا شـدید و فـوري نـبوده. خـوش بینی شـما 

غیر مسئولانه است.  

بـازیگر 1: پــس تــو داري یک گــزارش تهیه می کنی. گــزارش مــن تــوســط 

«کمیته ي مرکزي» تصویب شده. 

بـازیگر 3: مـن پیشنهاد می کنم بـدون مـشورت هـاي غیر ضـروري بـا «کمیته ي 

مرکزي»، خودمان دست به کار شویم. 

بـازیگر 2: علیرغـم هشـدارهـاي مکرري که بـه مـا داده شـده، رفـقاي مـا قـصد 

دارند یک حرکت «فراکسیون بازي» را هدایت کنند. باورم نمی شود. 

بـازیگر 3: اگـر شـما نمی خـواهید مـواضـع تـان را روشـن کنید، یا بـا بـرنـامـه ي مـن 

مـوافـق نیستید، مـن نـاگـزیر بـه دنـبال افـرادي خـواهـم رفـت که آگـاهی انـقلابی شـون 

شفاف تر است. 

بـازیگر 1: اجـازه بـدهید بـحث را دوسـتانـه پیش بـبریم، رفـقا. اجـازه نـدهیم که 

دشـمن بهـره بـرداري کند. تشکیل گـروه هـاي انـشعابی، شکاف در وحـدت انـقلابی 

است؛ فرقه گرایی است؛ سیاست ضد حزبی است. 

بـازیگر 3: چیزي را که شـما «وحـدت» می نـامید، بی عملیِ فـرصـت طـلبانـه 

است. 

بـازیگر زن: انـگلس گـفته اسـت که: «فـرد نـباید خـود را بـا فـریادهـاي «وحـدت» 

فـریب دهـد. بـدتـرین تـوطـئه گـران و مـاجـراجـویان آن هـا هسـتند که در زمـان 

معینی، بیشترین هیاهو را درباره ي وحدت به راه می اندازند.» 

بازیگر 2: انگلس آشکارا به نوع دیگري از وحدت اشاره داشته… 

(فـریادهـاي مـرد زیر شکنجه حـرف او را قـطع می کند. در جـمع یک سکوت در 

حـال انـتظار بـوجـود می آید. سکوت و تـنش. فـریادهـا در مـوسیقی اُرگ خـفه 

می شوند.) 
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بازیگر 2: هنوز دارند او را شکنجه می کنند. 

بازیگر 3: غیر انسانی است. 

بازیگر 1: خشونت بار است. 

بازیگر زن: ما باید این شکنجه را متوقف  کنیم. 

 . بازیگر 3: بله، فوراٌ

بازیگر 1: بی عملی در این مورد جرم است. 

بازیگر زن: درست مثل همکاري با شکنجه گر است. 

بازیگر 2: این یک وضعیت اضطراري است، هیچ شکی نیست. 

بازیگر 1: و واقعاٌ بسیار ساده است: اتخاذ موضعی قاطع. 

بازیگر 3: خوشبختانه همه ي ما در این مورد توافق داریم. 

بـازیگر زن: تعهـد بـراي جـنبش کمونیستی، در حـال حـاضـر یک امـر حیاتی 

است. 

بـازیگر 2: شــرایطی وجــود دارنــد که تحــلیل بــرنمی تــابــند، و این یکی از 

آن هاست. 

بازیگر زن: ادامه ي بحث نشانه ي بزدلی است. 

بازیگر 2: نوعی همکاري فرصت طلبانه است. 

بازیگر زن: شکنجه را متوقف کنیم! 

بازیگر 2: من از پیشنهاد رفیق حمایت می کنم. 

بازیگر 3: تنها اقدام افتخار آمیزي که می توانیم انجام دهیم، شورش است. 

بازیگر 1: شروع کنیم. 

بازیگر زن: شروع کنیم. 

بازیگر 2: شروع کنیم. 

بازیگر 3: شروع کنیم. 

(هیچ کس تکان نمی خـورد. سکوت طـولانی. فـریادهـاي مـصرٌانـه ي مـرد زیر 

شکنجه بـه گـوش می رسـد، هـر بـار ضعیف تـر. فـریادهـا درنـوعی ضـجه هـاي مـرگ، 

خاموش می شوند. سکوت.) 

بازیگر 1: هنوز دارند شکنجه می کنند. باور نکردنی است. 

بـازیگر 2 : بـراي یافـتن بهـترین راه مـتوقـف کردن شکنجه ي این مـرد بـاید 

کمیته اي تشکیل بدهیم و این مورد را باقید دو فوریت بررسی کنیم. 

بـازیگر 3: کنفرانسی از شخصیت هـا و روشنفکران چـپ که قـویاٌ بـا این گـونـه 

روش ها مخالفت می کنند.  

بازیگر 1: حزب باید اعضاي این کمیته را منتصب کند.
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بـازیگر زن: بـراي چی؟ که مـوضـوع را بـه یک جـریان بـوروکراتیک و زائـده ي 

کاملاٌ بی مصرف تبدیل بکند؟ 

بـازیگر 1: مـا تـنها تشکیلاتی هسـتیم که قـادر اسـت چنین جـریانی را هـدایت 

کند. 

بـازیگر 3: در وضعیت فعلی مـا بـاید پیش قـضاوت هـاي جـانـبدارانـه را کنار 

بگذاریم. 

بازیگر 1: ما نباید به گروه هاي آنارشیست وقعی بگذاریم. 

بـازیگر 2 (در حــال فــریاد): این چیزي جــز لــفاظی نیست! این مضحکه ي 

مارکسیسم است! 

بازیگر زن (در حال فریاد): الآن وقت انتقاد از اصول ایدئولوژیکی نیست! 

بـازیگر 1 (در حـال فـریاد): بـدون این اصـول هیچ اقـدامی نمی تـوانـد پیگیر و 

مستمر باشد! 

بازیگر 3 (در حال فریاد): متجاوزان دقیقاٌ همین را از ما انتظار دارند! 

بازیگر 2 (در حال فریاد): بگذارید مشخص کنیم چه کسانی متجاوز هستند! 

بازیگر زن (در حال فریاد): متجاوزان جز ببرهاي کاغذي نیستند! 

بـازیـگر 1 (در حـال فـریاد): مـن اجـازه نـخواهـم داد که بـه آرمـان مـردم خیانـت 

شود! 

اکنون هــمه ي آن هــا فــریاد می زنــند و جــدل می کنند. آن هــا فــقط فــریاد 

می کشند. تــقریباٌ هیچ چیز قــابــل فــهم نیست. هیچ کس بــه دیگري گــوش 

 نمی دهـد. هـمه، هـم زمـان حـرف می زنـند. نـماینده از طـرف دیگر صـحنه وارد 

می شـود، در حـالی که صـندلی الکتریکی، یعنی دسـتگاه شکنجه را بـه جـلو هُـل 

می دهـد. بـازیگران وقتی ورود نـماینده را می بینند، از گـفتگو دسـت می کشند. 

همه به طرف نماینده نگاه می کنند. 

نـماینده بـه جـلو و وسـط صـحنه می رود. در این لحـظه نـور شـدیدي از بـالا صـحنه 

را روشن می کند. 

آن چـه بـه وسیله ي دسـتگاه بـه مـرد گـذشـته اسـت، بـا تـمام جـزئیات دیده 

می شـود. او مـرده اسـت. او کامـلاٌ درب و داغـان شـده، در خـون غـرق اسـت، 

گـوشـت بـدنـش تکه پـاره شـده، چـشم هـایش از کاسـه درآمـده، پـوسـتش تکه تکه 

شده و استخوان هایش از هم جدا شده اند. 

نماینده با یک حرکت آسان، مرد شکنجه شده را، مثل یک گونی بار به زمین
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می اندازد. 

بازیگران در پرتو روشنایی خارج می شوند. 

نـماینده (در حـالی که لـبخندي حـرفـه اي بـر لـب دارد، تـماشـاگـران را مـخاطـب 

قـرار می دهـد): مـؤثـر بـود، نـه؟ نـمایش می تـوانسـت عـالی تـر بـاشـد اگـر مـرد شکنجه 

شـده چیزي بـراي اعـتراف می داشـت، امـا بـدبـختانـه یک مـرد بی گـناه بـراي 

آزمـایش انـتخاب شـده بـود. مـن مـنتظر سـفارشـات دسـتگاه مـورد نـظر شـما هسـتم. 

شب بخیر. 

نـماینده در حـالی که دسـتگاه را بـه خـارج هُـل می دهـد، بیرون می رود. نـور که 

روي اندام شکنجه شده متمرکز بود، به آرامی خاموش می شود. 
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 پـنجاه و سـه سـال از تـاریخ شکل گیري یکی از مـهم تـرین گـردهـمایی هـاي ●

تـئاتـر پیشرو جـهان، «بیتف» می گـذرد. پـنجاه و سـه سـال پشـتیبانی از 

تـئاتـر آوانـگارد که نـماد فـرهنگی یک کشور شـده اسـت. اهمیت «بیتف» امـروز بـر 

دوسـتداران تـئاتـر و فـرهـنگ پـویا پـوشیده نیست امـا در پـس این تـاریخ درخـشان 

تـلاش هـنرمـندانی نـهفته اسـت که در واقـع بـه صـورت غیررسمی کار خـود را در 

تـئاتـر «آتلیه 212» در بـلگراد، پـایتخت کشور سـوسیالیستی یوگسـلاوي در سـال 

1954، آغاز کردند. 

در دهـه هشـتاد میلادي «بیتف» نـماد کشوري بـود که 

در دوران سـخت رکود اقـتصادي خـود بـا هـنر تـئاتـر، در 

واقـع هـنر مـقاومـت و ایستادگی خـود را در بـرابـر این 

بحـران و ارتـباط زنـده خـود بـا جـهان پیرامـون را جـلوه 

می داد. بــلگراد میزبــان هــنرمــندانی چــون اینگمار 

بــرگــمن1 اولــگ یفرمــوف2 یوجینیو بــاربــا3، یژي 

گـزاگـوژفسکی4 و دیگرانی از کشورهـاي آلـمان، ژاپـن، 

اسـپانیا، دانـمارك، کانـادا، آمـریکا و بـه طـور خـلاصـه 

مینیاتوري از جهان نمایش بود. 

«بیتف» از کجا می آید؟ چـه کسانی آن را بـه حـرکتی 

جـهانی بـدل کردنـد؟ چـطور یک گـروه تـئاتـري آوانـگارد فـرهـنگ رادیکال و آزاد را 

خـارج از چـهارچـوب هـاي رسمی تـبدیل بـه رسمی تـرین اتـفاق فـرهنگی کشور 

خود و جهان کرد؟ 

پیش درآمد تاریخی 

در 28 ژوئـن 1948، «کمینفرم» که در آن سـال هـا تـمام احـزاب کمونیست و 

کشورهــاي ســوسیالیستی اروپــا را گــرد هــم آورده بــود در بیانیه اي حــزب 

کمونیست یوگسـلاوي را بـه دلیل وجـود « انگیزه هـاي نـاسیونـالیستی» از درون 

خـود اخـراج کرد. این واقـعه در تـاریخ بـعد از جـنگ جـهانی دوم بـه جـدایی «تیتو 

و اسـتالین» مـعروف اسـت که بـعدهـا منجـر بـه تشکیل جـنبش غیرمـتعدهـا از 

طرف تیتو، نهرو، نکرومه، سوکارنو و عبدالناصر شد. این جدایی سیاسیِ کشور

آتلیه 212 بلگراد: 

تـئاتـر تسکین، امید و 
آزادي 

مهرداد خامنه اي 



 

یوگسـلاوي از بـلوك شـرق، در اقـتصاد این کشور تـاثیراتی بسیار منفی گـذاشـت 

چـرا که تـا آن زمـان اقـتصاد آن بـه شـدت وابسـته بـه روابـط بـا کشورهـاي بـلوك 

شـرق بـود. این بحـران بـاعـث شـد تـا رهـبران حـزب کمونیست یوگسـلاوي دسـت 

کمک بـه سـوي بـلوك غـرب و بـه خـصوص ایالات متحـده آمـریکا دراز کنند که بـا 

پـاسـخ مـثبت این کشورهـا هـمراه بـود و از نـظر سیاسی بـاعـث شـد تـا از آن زمـان 

بـه بـعد یوگسـلاوي تـبدیل بـه کشوري سـوسیالیستی شـود که خـارج از سـلطه 

ژوزف اسـتالین و بـلوك شـرق روابطی حـسنه بـا کشورهـاي بـلوك غـرب داشـت. 

بحـران سیاسی مـابین دو کشور شـوروي و یوگسـلاوي تـا سـال 1955 میلادي 

ادامـه یافـت و در طـول این هشـت سـال یوگسـلاوي بـا طـراحی سیاسـت اقـتصادي 

جــدید خــود تــحت عــنوان «خــودگــردانی کارگــري» و قــوام بخشیدن بــه 

«تیتوایسم» از نـظر سیاسی سعی در دمـوکراتیزه کردن جـامـعه و مـناسـبات 

حـزب حـاکم کمونیست بـا مـردم داشـت. در این مسیر هـنر و فـرهـنگ تـبدیل بـه 

نمادهاي آزادي اجتماعی در کشور سوسیالیستی یوگسلاوي شدند. 

ظهور آتلیه 212  

در سـال 1956 در آمفی تـئاتـر سـاخـتمان قـدیمی نشـریه «نـبرد» ارگـان رسمی 

حـزب کمونیست یوگسـلاوي در شهـر بـلگراد که 212 صـندلی داشـت تـئاتـري 

مـتولـد شـد که بـا تـمام معیارهـاي رسمی تـئاتـرهـاي آن دوره و نـه فـقط در 

یوگســلاوي بلکه در کل اروپــاي شــرقی مــتفاوت بــود. گــروهی از بهــترین 

هـنرمـندان تـئاتـر بـلگراد تصمیم گـرفـتند که بـا نـگاهی انـتقادي بـه مـسائـل روز 

اجــتماع و بــا زبــانی تــند و بــه دور از هــرگــونــه خــود ســانــسوري از حــصار 
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محـدودیت هـاي پیشین فـراتـر رونـد. آتلیه 212 قـصد داشـت تـا از «هـمه چیز» بـا 

مـردم صـحبت کند و این «هـمه چیز» در بسیاري مـواقـع تـا آن زمـان مـمنوع 

بـود. امـا گـردانـندگـان این تـئاتـر بـا مـهارتی شـگفت انگیز مـوفـق شـدنـد که صـداي 

خـود را از شکاف روزنـه هـاي این دیوار و بـا وجـود تـمام مـمنوعیت هـا بـه گـوش 

مـردم بـرسـانـند و فـراتـر از آن خـود را چـنان در فـضاي فـرهنگی کشور تثبیت 

کنند که با پشتیبانی مردم دست سانسور را از آثار خود کوتاه کنند. 

در تـاریخ 12 نـوامـبر 1956 «فـاوسـت» یوهـان ولـفگانـگ گـوتـه را بـا بـرداشـتی 

مـدرن بـه کارگـردانی میرا تـرایلوویچ1 -که مـعروف بـه «بـانـوي بـولـدوزر بـا کت 

پوست» بود- به روي صحنه آوردند.  

او فـارغ التحصیل رشـته کارگـردانی از دانشکده هـنرهـاي درامـاتیک بـلگراد، 

مسـئول بـرنـامـه هـاي درام رادیو بـلگراد و یکی از گـویندگـان آن از نسـلی بـود که 

طـعم تـلخ جـنگ را چشیده بـودنـد، تـرس از حـمله نـظامی نیروهـاي پیمان ورشـو 

بـه کشورشـان را حـس کرده بـودنـد و بـاور داشـتند که تـنها بـا آزادي می تـوان بـه 

سـوي آینده اي بهـتر حـرکت کرد. هـنرمـندان نسـل او بـه صـلح و آزادي بیان 

اعـتقاد داشـتند و میرا تـرایلوویچ نـمادي حقیقی از این خـواسـته هـا بـود که بیش 

از سی نـمایش را کارگـردانی کرد و روح جـهانی آزاد را در کارهـایش بـراي مـردم 

بـه نـمایش گـذاشـت. او کارگـردانی بـه تـمام مـعنا آوانـگارد بـود که خـود بـه شـدت از 

به کار گیري کلمه «آوانگارد» گریزان بود.  
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وقتی اوژن یونسکو1 از بـلگراد دیدن کرد از او پـرسیدنـد که در این شهـر چـه 

چیزهـایی را دیده اسـت و او در جـواب گـفت: میرا تـرایلوویچ را دیدم. آیا این 

خود کافی نیست؟ 

مـوفقیت چشمگیر اولین اجـرا مـوجـب شـد تـا در همین سـال بـراي اولین بـار در 

یک کشور سـوسیالیستی «در انـتظار گـودو» سـامـوئـل بکت2 را بـه اجـرا درآورنـد. 

نـمایشی که اجـراي آن در کشورهـاي سـوسیالیستی و از جـمله در یوگسـلاوي تـا 

آن زمـان مـمنوع بـود. در واقـع بـا اجـراي مـوفـق این نـمایش بـود که آتلیه 212 

سنگ بناي نوع نگاه خود را در ساختار تئاتر کشور تثبیت کرد. 

دسـت انـدرکاران این تـئاتـر بـر آن بـودنـد که این نـهاد هـمچون دیگر تـئاتـرهـاي 

رسمی، سـاخـتار مشخصی نـداشـته بـاشـد و رپـرتـوار آن مجـموعـه اي از آثـار 

کلاسیک و مـدرن از نـمایشنامـه نـویسان خـارجی و داخـلی را در بـربگیرد. از 

همین رو گـرچـه اجـراي آثـار کلاسیک بـا نـگاهی مـدرن جـاي کمتري نسـبت بـه 

دیگر آثـار مـدرن در انـبوه اجـراهـاي آتلیه 212 دارد امـا بـه خـوبی سیاسـت کلی 

آن را در طول شصت و چهار سال گذشته نشان می دهد. 

آن چـه که در رپـرتـوار آتلیه 212 بـراي رشـد تـئاتـر کشور حـائـز اهمیتی بـه  سـزا 

بـود امکان اجـراي آثـار نـویسندگـان داخـلی در آن بـود. نـویسندگـانی که بـراي 

اولین بـار کار خـود را در این تـئاتـر در مـعرض دید عـموم گـذاشـتند و بسیاري از 

آنـها از همین نـقطه ي شـروع، تـبدیل بـه غـول هـاي ادبیات نـمایشی کشور شـدنـد. 

همین نوع برخورد آتلیه 212 یعنی میزان بالاي ریسک پذیري، یکی از 
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شــاخــصه هــاي مــهم کار آن بــود. این 

ریسک پــذیري را فــقط در جــدال بــا 

سـانـسور نمی بینیم بلکه بـه وجـود آوردن 

امکان مـطرح شـدن و رشـد هـنرمـندان، 

نمود دیگري از تئاتر آوانگارد بود. 

یکی دیـگـر از نکـات مـــهـم در دمیـدن 

روحی تـازه بـه فـضاي تـئاتـري، آنـسامـبل 

این تـئاتـر بـود. در واقـع، آتلیه 212 تـا 

سـال هـا آنـسامـبل ثـابـت نـداشـت و از 

بهــترین هــنرپیشگان شهــر بــلگراد که 

وقـت آزاد داشـتند اسـتفاده می کرد. بـا 

این سیستم بـاعـث می شـد تـا مـخاطـبان 

تـئاتـر بـا نـمایش هـایی روبـرو شـونـد که در 

اکثر مــوارد بهــترین بــازیگران تــئاتــر 

شهـرشـان را در یک جـا گـرد هـم می آورد 

و آنـسامبلی فـرامـوش نشـدنی جـلوي 

چشمان آنها به هنرنمایی می پرداخت. 

از میان آثـار خـارجی که در سـال هـاي 

اول تـاسیس آتلیه 212 بـراي اولین بـار 

در کشور یوگســلاوي بــه روي صــحنه 

رفــتند می تــوان از: «چــه کسی از ویرجینیا ولــف می تــرســد» ادوارد البی1 

«مـعشوق» هـارولـد پینتر2 و آثـار نـویسندگـانی دیگر چـون ژان ژنـه، آنـدره ژید، 

میخائیل بــولــگاکف، ســارتــر، فــاکنر، یونسکو، کامــو، آدامــوف، جــویس، 

تی .اس.الیوت نام برد. 

امـا در سـال 1968 بـود که نـمایش مـوزیکال «مـو» اثـر جـرومی راگنی3 و جیمز 

رادو4 تـنها یک سـال پـس از اجـراي آن در بـرادوي بـراي اولین بـار در یک کشور 

سـوسیالیستی در آتلیه 212 بـه روي صـحنه رفـت و این تـنها چـهارمین اجـراي 

نـمایش مـوزیکال «مـو» در جـهان بـود. بـار دیگر صـداي هـنرمـندان این تـئاتـر در 

سـرتـاسـر اروپـاي شـرقی طنین افکند و آن طـور که میرا تـرایلوویچ گـفت: در 

لحظاتی معدود اتفاق می افتد که تئاتر جلوتر از زندگی است. 

از نمایشنامه نویسان داخلی آتلیه 212 که خود از ستون هاي اصلی تئاتر ملی 
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کشورشـان شـدنـد می بـایست از نـام هـایی چـون: یووان چیریلوو1، بـوریسلاو 

میخایلوویچ میخیز2، بورکا پاویچویچ3، دانیلو کیش4 نام برد. 

آتلیه 212 در طـول شـصت و چـهار سـال کار خـود تـنها محـل اجـراي آثـار جـدید 

نـمایش نـامـه نـویسان داخـلی نـبود بلکه بـه هـمان انـدازه  فـضایی خـلاقـانـه و بـه دور از 

چـهارچـوب هـاي رسمی بـراي کارگـردانـان تـئاتـر نیز بـود. بسیاري از کارگـردانـان، 

ایده هـاي نـو و گـاه تجـربی خـود را در فـضاي آتلیه 212 بـه مـرحـله اجـرا در 

می آوردنـد و در این میان روح آزاد و پـرانـرژي تـئاتـر را بـه مـخاطـبان خـود ارزانی 

می داشتند و مورد استقبال قرار می گرفتند. 

آتلیه 212 زبـان نـمایش را بـرروي صـحنه خـود تغییر داد. تـا آن زمـان بـرروي 

صـحنه هـاي تـئاتـر زبـانی اسـتانـدارد و بـه اصـطلاح 

«تمیز» اسـتفاده می شـد و از نـاسـزا کمتر اسـتفاده 

می شـد. در نـمایش هـاي آتلیه 212 زبـان نـمایش 

بـه زبـان مـردم کوچـه و خیابـان نـزدیک شـد، آنـها 

هیچ ابـایی از اسـتفاده از فـحش هـایی که مـردم بـه 

طـور هـر روزه از آنـها اسـتفاده می کنند نـداشـتند و 

صـحنه ي این تـئاتـر صـحنه ي زنـدگی واقعی مـردم 

بــود، بــدون ســانــسور و تمیزکاري دروغین. 

بــازیگران بــر روي صــحنه آتلیه 212 از آزادي 

کامـل هـنري بـرخـوردار بـودنـد و این فـضاي آزاد 

آنها را شیفته کار در این تئاتر می کرد. 

افسانه قهوه خانه آتلیه 212 

در کنار کار هــنري و اجــراي نــمایش هــا، آتلیه 

212 رابـطه اي مـتفاوت بـا مـردم بـرقـرار می کرد. 

در کنار سـاخـتمان این تـئاتـر قـهوه خـانـه اي بـود که 

پـاتـوق هـنرمـندان و کارکنان این مجـموعـه بـود. 

مـردم می تـوانسـتند هـنرمـندان خـود را در این 

قـهوه خـانـه مـلاقـات کنند و بـا آنـها از نـزدیک بـه 

بـحث و گـفتگو بنشینند. افـسانـه قـهوه خـانـه آتلیه 212 از آنـجا نـشأت می گیرد که 

بسیار مـرسـوم بـود پـس از هـر اجـرا بـازیگران بـه هـمراه کارگـردان و بقیه 

دسـت انـدرکاران نـمایش بـه هـمان قـهوه خـانـه بـرونـد و مـردم بـه دنـبال آنـها تـا پـاسی 

از شـب بـه گـفتگو می نشسـتند. قـهوه خـانـه مـذکور سـاعـت کار نـداشـت و تـا زمـانی 
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که هـمه آنـجا را تـرك نکنند در خـود را بـه  

روي هــمگان بــاز می گــذاشــت. در این 

محیط صمیمانـه بـود که ارتـباط هـنرمـندان 

بـا مـردم بـه نـوعی دیگر بـرقـرار می شـد و 

ایده هـاي آنـها هـمچون شـبحی دهـان بـه 

دهـان در سـطح شهـر پـخش می شـد و فـراتـر 

می رفت. 

بــا مجــموع این انــدیشه هــاي پیشرو و 

تجـربیات عملی بـود که میرا تـرایلوویچ و 

یووان چیریلوو پـس از دوازده سـال فـعالیت 

مسـتمر در آتلیه 212 در سـال 1967 فسـتیوال جـهانی تـئاتـر بـلگراد «بیتف» را 

بنیان نـهادنـد تـا ایده تسکین، امید و آزادي را از 212 صـندلی تـئاتـر کوچک 

خـود در شهـر بـلگراد بـه تـمام جـهان نـمایش گسـترش دهـند و تـا امـروز این 

فسـتیوال یکی از بـزرگ تـرین گـردهـمایی هـاي تـئاتـر جـهان در اروپـا اسـت که 

پیوندي غنی بین تئاتر آوانگارد و فرم هاي کلاسیک آن به وجود آورده است. 

امـروز افـسانـه آتلیه 212 بـلگراد بـه صـورت کامـلا واقعی در راسـتاي هـمان 

ایده هاي اولیه همچنان ادامه دارد و آن را زنده نگاه داشته است. 

امـروز درهـاي آتلیه 212 بـا وجـود 34 عـضو آنـسامـبل دائمی، هـمچنان بـر روي 

بـازیگران و کارگـردانـان دیگر تـئاتـرهـا بـاز اسـت و نـام دیگر آن هـمچنان از 

سـال هـاي شـصت میلادي در 

بین مــردم، تــئاتــر تسکین، 

امید و آزادي بــاقی مــانــده 

است. 
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 وســه والــود امیلیه ویچ مــه یرهــولــد1 در 28 ژانــویه 1874، هشــتمین و ●

آخـرین فـرزنـد از پـدري آلـمانی بـه نـام امیل مـه یرهـولـد، در شهـر کوچک 

پِـنزا، حـدود 350 مـایلی جـنوب شـرقی مسکو، مـتولـد و بـا نـام کارل-تـئودور-

کازیمیر تعمید داده شـد. پـدر او صـاحـب کارخـانـه ي تقطیر ودکا و مـالک چـهار 

ملک قـابـل تـوجـه در شهـر بـود. این شهـر یکی از مـراکز تـجاري رو بـه رشـد و 

گسـترش سـریع بـود و پـناهـگاه مـحبوب نـویسندگـان و روشنفکران نـاراضی که از 

مسکو و پیترزبـورگ رانـده شـده بـودنـد. در میان طـبقه ي مـتوسـط نیرومـند و 

دولـتمند شهـر، خـانـواده ي آلـمانی مـه یرهـولـد، خـانـواده اي 

بـرجسـته بـود. مـه یرهـولـد جـوان تـحت نـفوذ و سـرپـرسـتی 

مـادر خـود آلـوینا دانیلوونـا بـزرگ شـد و اشـتیاق بـه 

موسیقی و تئاتر را از مادر کسب کرد. 

مـه یرهـولـد جـوان پـس از پـایان تحصیلات دبیرسـتان در 

پــنزا، در ســال 1895 بــراي خــوانــدن حــقوق وارد 

دانـشگاه مسکو شـد. در هـمان سـال مـذهـب لـوتـري 

خــانــوادگی را تــرك گــفت و کیش اورتــودوکس را 

پـذیرفـت، و نـام روسی و پـدري وسـه والـود امیلیه ویچ را 

بـر خـود نـهاد. یک سـال بـعد بـا دخـتري روسی بـه نـام 

اولگا مونت2 ازدواج کرد. 

او بـه زودي از مـطالـعه ي حـقوق خسـته شـد و نسـبت بـه چیزهـاي بی اهمیت 

تـوجـه نـشان می داد. اغـلب بـه تـئاتـر می رفـت امـا انـتظاراتـش بـه نـدرت بـرآورده 

می شـد. در ژانـویه 1896 بـراي دیدن نـمایش «اتـللو»ي اسـتانیسلاوسکی، بـراي 

اولین بـار بـه «انجـمن هـنر و ادبیات مسکو» می رود. روز بـعد احـساس خـود را 

چنین ثبت می کند: 

«… اسـتانیسلاوسکی اسـتعداد والایی اسـت. هـرگـز چنین اتـللویی نـدیده بـودم و 

تـصور نمی کردم دیگر در روسیه ببینم… کار جـمعی بـا شکوهی اسـت؛ هـر یک 

از جـمع واقـعاً روي صـحنه زنـدگی می کند. صـحنه آرایی نیز بـا شکوه اسـت. بـه 

استثناء دزدمونا، سایر بازیگران تا حدودي ضعیف هستند.»3  

مـه یرهـولـد پـس از یک سـال دانـشگاه را تـرك می کند و در انـدیشه ي پیوسـتن بـه 

تئاتر به پنزا برمی گردد و در آنجا به «تئاتر مردمی» هواي آزاد می پیوندد. در

وسه والود امیلیه ویچ مه یرهولد، 

یک هنرمند انقلابی 
 (تالیف و ترجمه) 
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3 نقل از کتاب تئاتر 
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مدرن، ادوارد براون، 1986. 



 

ضـمن، او از طـریق خـواهـر همسـر خـود که دانـشجوي مـدرسـه ي تـئاتـر «انجـمن 

فیلارمـونیک مسکو» بـود، دربـاره ي اسـتادش ولادیمیر نمیروویچ دانچنکو1 زیاد 

می شنید. سـرانـجام تصمیم می گیرد که بـراي ورود بـه تـئاتـر بـه مسکو بـرود. 

نمیروویچ دانچنکو که تـحت تـأثیر قـطعه ي بـازي او از گـفتار اتـللو خـطاب بـه سـنا 

قـرار می گیرد، او را بـه کلاسی در سـال دوم می پـذیرد- اگـر چـه در می یابـد که 

تفسیر او مبتنی بر تفسیر استانیسلاوسکی از این صحنه است. 

سـالـهاي میانی 1890 نـشانـه هـایی از شکوفـایی در تـئاتـر روسیه دیده می شـود. 

اولین آشـنایی روسیه بـا رپـرتـوار مـدرن اروپـایی بـه سـال 1895 بـرمی گـردد، امـا 

این تـحول تـنها در اجـراهـایی از ایبسن، مـترلینگ و روسـتان اتـفاق می افـتد. از 

جـنبه ي اجـراي تـئاتـري لاقیدانـه و فـاقـد حـس تـئاتـري از حـادثـه بـودنـد. این گـونـه 

تئاترها عموماً گرایشی تجاري داشتند و تا انقلاب بر همین روال ادامه دادند. 

در این دوره، رویکرد نمیروویچ دانچنکو مـتفاوت و بـراي زمـان خـود نـو بـود. 

مـه یرهـولـد و دوسـتان دانـشجوي او در فیلارمـونیک، این خـوشـبختی را داشـتند 

که نمیروویچ دانچنکو، که در پیشرفـت نـاتـورالیسم در تـئاتـر غـرب و در هـنر 

بـازیگري آن نـقش داشـت، اسـتاد آنـها بـود. مـه یرهـولـد عقیده داشـت که دانچنکو 

«به بازیگر یک بینش پایه اي ادبی می داد (یک دید مناسب براي متن و وزن
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شـعري)، و همچنین تحـلیل شخصیت را بـه او می آمـوخـت. بـالاتـر از هـمه، او بـه 

دلیل مـوجـهِ درونی نـقش تـوجـه داشـت. او یک فـردیت طـراحی شـده را مـطالـبه 

می کرد.» 

مـه یرهـولـد در پـایان سـال دوم بـه نـحو قـاطعی دانـشجوي بـرجسـته ي فیلارمـونیک 

شــناخــته شــد و در جــشن فــارغ التحصیلی در مــارس 1898، او یکی از دو 

دانـشجویی بـود که بـه دریافـت مـدال نـقره ي «انجـمن» مفتخـر شـد. آن دیگري 

اولـگا کنیپر1، همسـر آینده ي چـخوف بـود. نمیروویچ دانچنکو در گـزارش نـهایی 

خود در مورد مه یرهولد چنین می گوید: 

«در میان دانـشجویان آکادمی فیلارمـونیک، مـه یرهـولـد بـاید پـدیده اي یگانـه 

شـمرده شـود. کافی اسـت گـفته شـود که او اولین دانـشجویی اسـت که بـالاتـرین 

نـمرات را در تـاریخ تـئاتـر، ادبیات و هـنرهـا گـرفـته اسـت. بسیار کمیاب اسـت که 

در میان دانـشجویان مـرد بـا چنین وظیفه شـناسی و جـدیتی مـواجـه شـد. 

علیرغـم فـقدان آن «جـاذبـه» که تـوجـه تـماشـاگـر را بـراي یک بـازیگر آسـان 

می سـازد، مـه یرهـولـد تـمام جـنبه هـاي لازم بـراي بـرنـده شـدن یک مـقام اول در هـر 

گـروهی را داراسـت. ویژگی عـمده ي او بـه عـنوان بـازیگر، هـمه فـن حـریف بـودن 

اوسـت. در طـول مـدتی که او اینجا بـود، پـانـزده نـقش اصلی بـازي کرد که از 

نـقش هـاي پیر تـا سـاده لـوح هـاي نـمایش وودویل را می تـوان دید، و انـتخاب 

بهـترین از بین آنـها دشـوار اسـت. او بـه شـدت کار می کند، بسیار بـردبـار اسـت، در 

گـریم مـهارت دارد، و خـلق و خـو و تجـربـه ي یک بـازیگر تـربیت شـده را بـه تـمامی 

داراست.»2 

نمیروویچ دانچنکو هـنگامی که بـا اسـتانیسلاوسکی «تـئاتـر هـنر مسکو» را بنیان 

می گــذارنــد، از مــه یرهــولــد، کنیپر و نــه نــفر دیگر از فــارغ التحصیلان جــوان 

فیلارمـونیک دعـوت می کند تـا بـه گـروه بپیونـدنـد. دانچنکو و اسـتانیسلاوسکی بـا 

بنیان گـذاردن «تـئاتـر هـنر مسکو» در واقـع بـه جـنبش تـئاتـر مسـتقل پـاریس، 

بـرلین و لـندن پیوسـته و مـواضـع خـود را نسـبت بـه مـسایل اجـتماعی صـریح تـر از 

پیشگامــان این جــنبش اعــلام می کنند. اســتانیسلاوسکی در ژوئــن 1898 در 

گشایش تمرین نمایش خود، خطاب به گروه می گوید: 

«آنـچه مـا تعهـد می کنیم یک امـر سـاده ي خـصوصی نیست، بلکه یک وظیفه ي 

اجـتماعی اسـت. هـرگـز فـرامـوش نکنید که مـا تـلاش می کنیم تـا زنـدگی تـاریک 

طــبقات فقیر را روشنی ببخشیم، دقــایقی از شــادي و زیبایی شــناسی تــعالی 

دهـنده بـراي آنـها فـراهـم کنیم، این تیرگی را که درهـمشان پیچیده تخفیف 

دهیم.هـدف مـا آفـریدن اولین تـئاتـر هـوشـمندانـه، اخـلاقی و مـردمی اسـت، و بـراي 
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این هـدف مـا زنـدگی خـود را وقـف می کنیم.» امـا بـه نـظر می رسـد که مـه یرهـولـد 

چـندان تـحت تـأثیر اجـراهـاي تـئاتـر هـنر مسکو قـرار نمی گیرد. او در نـامـه هـایی که 

بـه همسـرش می نـویسد تـردیدهـاي خـود را در این بـاره تـوضیح می دهـد. در 

ژانـویه ي بـعد، هـنگامی که اسـتانیسلاوسکی «هـداگـابـلر» را تـمرین می کند، 

مه یرهولد نوشت: 

«آیا از مـا بـازیگران تـنها خـواسـته می شـود که بـازي کنیم؟ مسـلماً مـا بـاید فکر 

نیز بکنیم. مـا نیاز داریم بـدانیم چـرا بـازي می کنیم، چـه چیزي را بـازي می کنیم، 

و بـه وسیله ي اجـراي خـود چـه کسی را آمـوزش می دهیم یا بـه چـه کسی حـمله 

می کـنیـم. و بـــراي ایـن کـار مـــا نیـاز داریـم کـه 

اهمیت روانـشناختی و اجـتماعی نـمایشنامـه را 

بــشناسیم، مــشخص کنیم که آیا یک شخصیت 

مـعیـن مـــثـبـت اســـت یـا مـنـفی، دربیـابیـم کـه 

نــویسنده علیه یا لــه کدام جــامــعه یا بخشی از 

جامعه است.»1 

مــه یرهــولــد نــه تــنها نســبت بــه عــدم تــوجــه 

اســتانیسلاوسکی بــه دلالــت هــاي اجــتماعی 

نـمایشنامـه مـخالـفت ورزید، بلکه همچنین نسـبت 

بـه فـقدان فـرم در اجـرا انـتقاد داشـت؛ چـند سـال 

بـعد او می نـویسد که: «در هـداگـابـلر، صـبحانـه در 

صــحنه ي بین تــسمان و خــالــه ژولی صــرف 

می شـود. مـن بـخوبی بـه یاد دارم که بـازیگر چـقدر 

بـا مـهارت تـسمان را در صـبحانـه خـوردن بـازي 

می کرد، اما فقدان یک آرایه ي پلات آزار دهنده بود.»2 

مـه یرهـولـد و دوسـتان دانـشجوي او در فیلارمـونیک که نـمایشنامـه ي «مـرغ 

دریایی» چـخوف را تـوسـط نمیروویچ دانچنکو شـناخـته بـودنـد، نسـبت بـه آن و 

شخصیت نـویسنده ي جـوان نـمایشنامـه، کنستانتین تـرپـلف، بـه شـدت احـساس 

تـعلق خـاطـر می کردنـد و او را تـجسم هـنرمـندان و روشنفکران نسـل خـود 

می دیدنـد. انـتخاب مـه یرهـولـد بـراي نـقش کنستانتین، بی شک دقیق تـرین 

انــتخاب در اجــراي تــئاتــر هــنر مسکو بــود. او عمیقاً می تــوانســت احــساس 

کنستانتین را درك کند هــنگامی که بــا هیجان می گــفت: «چیزي که مــا 

احتیاج داریم یک نـوعِ جـدید تـئاتـر اسـت. مـا بـه فـرم هـاي جـدید احتیاج داریم، و 

اگر نتوانیم آنها را به دست بیاوریم، همان بهتر که گورمان را گم کنیم.»
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امـا این گـونـه احـساسـات، نـوجـویی هـا و فـراتـر از زمـان خـود انـدیشیدن، در زمـانـه اي 

که یک دولـت ایدئـولـوژیک و تـوتـالیتر حـاکم بـود و هـمه چیز تـحت نـظامی که 

یک حـزب تعیین می کرد صـورت می گـرفـت، نـه تـنها مـورد تـشویق و حـمایت قـرار 

نمی گـرفـت، بلکه جـایی بـراي رشـد و تـحول نـداشـت، و عـلاوه بـر آن در بـرابـر 

سیاسـت فـرهنگی، هـنري و ادبی حـزبی، یعنی رئـالیسم سـوسیالیستی، تعبیر 

می شــد. و چنین نیز شــد. در این ســالــها آثــار بی شــمار نــمایشی رئــالیسم 

سـوسیالیستی بـر صـحنه هـاي تـئاتـر شـوروي رواج داشـت و بـه نـحو جـانـبدارانـه اي از 

سیاسـت مـوجـود تـحت عـنوان سـوسیالیسم سـتایش می شـد. در چنین فـضایی از 

جـمله انـتقاداتی که مـنتقدین حـزبی در این زمـان، و بـه ویژه در سـالـهاي 30، بـه 

مـه یرهـولـد می کنند، بـه روي صـحنه بـردن نـمایشنامـه هـاي کلاسیک اسـت و 

نـادیده گـرفـتن آثـار نـمایشی نـویسندگـان پیرو رئـالیسم سـوسیالیستی. رئـالیسم 

سـوسیالیستی تـبدیل بـه تـنها سـبک ادبی و هـنري شـده بـود و هـر که از آن 

پیروي نمی کرد آمـاج حـملات بی رحـمانـه ي مـنتقدین حـزبی قـرار می گـرفـت. از 

آنـجا که مـه یرهـولـد در تـئاتـر روسیه نـامی شـناخـته شـده بـود بیش از دیگران 

هـدف این حـملات بـود تـا جـایی که کارهـاي گـذشـته و حـال او را یکسره زیر 

سـؤال بـردنـد و انـگ فـرمـالیست بـر او زدنـد. این حـملات، خـطرات امنیتی بـراي او 

فراهم می کرد. 

در تـاریخ 17 دسـامـبر 1937، روزنـامـه ي پـراودا, ارگـان رسمی حـزب کمونیست 

اتـحاد شـوروي سـابـق، در مـقالـه اي تـحت عـنوان «تـئاتـري بیگانـه» در مـورد 

مه یرهولد چنین نوشت:  

«بـه مـناسـبت بیستمین سـالـگرد انـقلاب کبیر سـوسیالیستی، از میان هـفتصد 

تـئاتـر حـرفـه اي تـنها یک تـئاتـر بـدون اجـرایی ویژه در بـزرگـداشـت انـقلاب اکتبر و 

بدون یک رپرتوار سوویتی وجود داشت. و آن تئاتر، تئاتر مه یرهولد بود… 

سـراسـر زنـدگی تـئاتـري او پیش از انـقلاب اکتبر بـه مـبارزه علیه تـئاتـر رئـالیستی 

در طـرفـداري از تـئاتـر اسـتیلیزه، رمـزآمیز و فـرمـالیستی زیبایی شـناسـانـه خـلاصـه 

می شــود، یعنی تــئاتــري که از زنــدگی واقعی رویگردان اســت… [در اجــراي 

سـپیده دم اثـر وِرهـائِـرِن]، از یک مـنشویک خـائـن بـه طـبقه ي کارگـر، یک قهـرمـان 

ساخته بود…» 

در این زمــان، بسیاري از فــرصــت طــلبان و مــنتقدین حــزبی بــراي کسب 

مـحبوبیت در حـزب، در پـوشـش نـظرات هـنري بـه مـه یرهـولـد و آفـرینش هـاي 

هنري و روش کار او حمله کرده و او را به فرمالیستی که با واقعیت، با زندگی 
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تـوده هـا و بـا پـرولـتاریاي کشور شـوراهـا بیگانـه اسـت مـتهم می سـاخـتند. زمـانـه اي 

بـود که ریاکاري، خـودزنی، تـرس و جـبونی قـانـون مـوفقیت بـود و سـازش نـاپـذیري 

و نبوغ بی همتاي هنرمند خلاقی همچون مه یرهولد خریدار نداشت. 

در تـاریخ 8 ژانـویه 1938، یعنی کمتر از یک مـاه بـعد از مـقالـه ي پـراودا، پـس از 

اجـراي عـصر نـمایشنامـه ي «بـازرس» گـوگـول، تـئاتـر مـه یرهـولـد را بسـتند. سـایه ي 

مـأمـوران اسـتالین دیگر نـه در تـاریکی شـب که در روشـنایی کامـل روز رو در 

روي او قـرار داشـتند. مـدتی بـعد، اسـتانیسلاوسکی که سـخت پیر شـده بـود و 

مـاهـهاي آخـر زنـدگی را می گـذرانـد، بـا وجـود اخـتلاف نـظرهـایی که بـا مـه یرهـولـد 

داشـت، از او دعـوت کرد تـا کارگـردانی اوپـراي ریگولِـتو را بـه پـایان بـرسـانـد. امـا 

این دوره اي کوتاه بود. 

مـه یرهـولـد در سـال 1939 هـنگامی که بـه هیئت قـضات احـضار می شـود تـا بـه 

اتـهام «فـرمـالیسم» ضـدانـقلابی پـاسـخ گـوید، گـزارش شـده که او از جـا بـرمی خیزد 

و این سخنان تند را به زبان می آورد: 

«این چیز غـم انگیز و اسـف بـاري که بـه نـام تـئاتـر رئـالیسم سـوسیالیستی تـظاهـر 

می کند، هیچ چیز مشـترکی بـا تـئاتـر نـدارد. امـا تـئاتـر هـنر اسـت! و بـدون هـنر، 

تـئاتـر وجـود نـدارد! بـروید تـئاتـرهـاي مسکو را ببینید. بـه اجـراهـاي یکنواخـت و 

کسل کننده شـان نـگاه کنید که هـمه شـبیه یکدیگر هسـتند و هـر یک بـدتـر از 

آن یکی… اخیراً ایده هـاي خـلاقی از آنـها سـرازیر شـده. آدم هـا در هـنرهـا جسـتجو 

کرده انـد، خـطا کرده انـد، و مـرتـب سکندري خـورده انـد و کنار کشیده انـد، ولی آنـها 

واقـعاً خـلق کرده انـد - بعضی وقـت هـا بـه نـحو بـدي و بعضی وقـت هـا بـه نـحو 

درخـشانی. جـایی که زمـانی بهـترین تـئاتـرهـاي جـهان بـود، اکنون… هـمه چیز بـه 

نـحو مـأیوس کننده اي تنظیم شـده اسـت، بـه نـحو مـتوسـطی مـحاسـبه شـده، 

مـلالـت بـار، و بـه طـرز  کشنده اي فـاقـد اسـتعداد اسـت. آیا هـدف شـما این اسـت؟ 

اگـر چنین اسـت - آه - شـما عـمل هـولـناکی مـرتکب شـده اید! … در شکار 

فرمالیسم، شما هنر را از میان برداشته اید!»1 

آخـرین بـاري که مـه یرهـولـد در بـرابـر جـمع ظـاهـر شـد، در کنفرانـس سـراسـري 

کارگـردانـان صـحنه، در 15 ژوئـن 1939 بـود. او چـهارمین سـخنران آن روز 

کنفرانـس بـود، امـا در گـزارش روزنـامـه هـاي پـراودا و ایزوسـتیا، دو روزنـامـه ي 

رسمی و مـهم حـزب کمونیست شـوروي، نـامی از مـه یرهـولـد بـرده نمی شـود و تـا 

امروز سخنان او در آن کنفرانس انتشار داده نشده است.  
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Engagement, by 

Norris Houghton, 

Holt, Rinehart and 

Winston, 1962. p. 94.



مـه یرهـولـد پـس از این کنفرانـس، بـلافـاصـله بـه لنینگراد بـرمی گـردد تـا کارگـردانی 

نـمایشی را که بـراي انسـتیتوي فـرهـنگ انـدامی لِـسگاف انـجام می داد بـه اتـمام 

بـرسـانـد. او در روز 20 ژوئـن دسـتگیر می شـود و بـه اتـهام جـاسـوسی بـراي انگلیس 

و ژاپـن و اتـهامـاتی دیگر، پـس از گـرفـتن اعـتراف در زیر شکنجه، در تـاریخ دوم 

فـوریه 1940 او را در زنـدانی در مسکو تیربـاران می کنند. بـلافـاصـله پـس از اعـدام 

او، همسـرش زینایدا رایک را در آپـارتـمانـش بـا ضـربـات چـاقـو بـه قـتل می رسـانـند. 

از آپـارتـمان زینایدا رایک جـز مـدارك و نـوشـته هـایی هیچ چیز دیگري نمی بـرنـد. 

مقامات رسمی مهاجمان را «اوباش» نامیدند و هرگز دستگیر نشدند. 
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 مـطالـب زیر فـصل هـایی اسـت از کتاب مـه یرهـولـد سـخن می گـوید، ●

مـه یرهـولـد تـمرین می کند که تـوسـط آلکسانـدر گـلادکف طی سـالـها 

همکاري نـزدیک بـا مـه یرهـولـد و جـمع آوري و تهیه مـطالـب مـختلف از میان 

کتابـها و نشـریات گـونـاگـون فـراهـم آمـده اسـت. آلکسانـدر گـلادکف در اواسـط 

سـالـهاي 1930، از طـرف مـه یرهـولـد مـأمـوریت داشـته که مجـموعـه اي از 

نـوشـته هـاي او را جـمع آوري کرده تـا بـه صـورت کتاب انـتشار دهـد. قـرار می شـود 

که عـنوان آن هـمان عـنوان کتاب دیگر مـه یرهـولـد که پیش از انـقلاب منتشـر 

کرده بـود، «دربـاره ي تـئاتـر»، بـاشـد. هـنگامی که کتاب 

در اوایل سـال 1937 آمـاده می شـود، نـاشـر، بـرخـلاف 

قـراردادي که قـبلاً بـا مـه یرهـولـد داشـته، از انـتشار کتاب 

سـر بـاز می زنـد. حـوادث بـعدي ثـابـت می کند که رد 

کردن انـتشار کتاب مـه یرهـولـد بخشی از بـرنـامـه اي بـوده 

که بـه دنـبال آن بسـتن تـئاتـر مـه یرهـولـد و ملغی کردن 

کار او، دسـتگیري و سـپس اعـدام او در فـوریه 1940 

انجام می شود. 

کتاب در اصـل بـه زبـان روسی انـتشار یافـته و شـامـل 

یک مـقدمـه ي بـلند (54 صـفحه) دربـاره ي زنـدگی و 

فـعالیت تـئاتـري مـه یرهـولـد از مـترجـم و ویراسـتار 

انگلیسی، آلـما لا، و سـه فـصل اصلی بـا عـناوین «بـا مـه یرهـولـد»، «مـه یرهـولـد 

سـخن می گـوید» و «مـه یرهـولـد تـمرین می کند» تـوسـط آلکسانـدر گـلادکف 

است. 

مه یرهولد شکسپیر تمرین می کند 

مـه یرهـولـد در طـول زنـدگی خـود چـندین بـار بـراي روي صـحنه بـردن هـملت 

بـرنـامـه ریزي کرد، امـا سـرانـجام هـرگـز نـتوانسـت آن را عملی کند. او یک بـار بـه 

شـوخی گـفت، «روي سـنگ قـبر مـن بـنویس: اینجا بـازیگر و کارگـردانی آرمیده 

که هرگز هملت را بازي نکرد و به صحنه نبرد.» (دسامبر 1936) 

 در ســال 1915، مــه یرهــولــد در اســتودیوي خــود بــه نــام «اســتودیو در 

بارودینسکایا»، بر روي هملت به عنوان یک اجراي تجربی کار کرد. مه یرهولد

فصل هایی است از کتاب 

مـه یرهـولـد سـخن می گـوید، 
مه یرهولد تمرین می کند 

 آلکساندر گلادکف  

ترجمه ي ناصر رحمانی نژاد



کوشـش کرد عـمدتـاً تـحت نـفوذ تـئوري هـاي سنتی آن زمـان بـه روح و فـرم تـئاتـر 

در دورة شکسپیر دســت یابــد. او یک بــار دیگر در آغــاز دهۀ بیست، در دورة 

تـوفـانی جـدایی و بـرانـدازي تـئاتـر قـدیمی، بـه سـراغ هـملت رفـت. او می انـدیشید 

که بـه صـحنه بـردن هـملت در تـئاتـر شـماره 1 آر.اس.اِف.اِس.آر. مـخالـفت علیه 

«سـنن» فـرتـوت تـئاتـر بـورژوایی بـراي تجـدید سـنن سـالـم تـئاتـر مـردمی اسـت (که 

تـا حـدودي بـعداً در اجـراي جـنگل بـدان دسـت یافـت.) بـراي این مـنظور، بـه 

تـرجـمۀ جـدیدي از این تـراژدي نیاز بـود و آن را بـه مـایاکوفسکی و پـاسـترنـاك 

سـفارش داد؛ (همکاري مـارینا تِـسوِتـایوا نیز پیشنهاد شـد.) بـه مـایاکوفسکی 

مـأمـوریت داده شـد که نـه تـرجـمۀ مـتن بلکه بـازنـویسی صحنۀ گـورکن را، بـه 

منظور ارایۀ شوخی ها و بذله گویی او دربارة سیاست روز، به عهده بگیرد.  

بـه نـقل از گفتۀ مـه یرهـولـد، او در نـظر داشـت که نـقش هـملت را بـه ایگور 

ایلینسکی بـدهـد. این مـوضـوع قـبل از آن بـود که ایلینسکی یک سـري نـقش 

هـاي کمدي پیش پـا افـتاده بـازي کند (هـم در تـئاتـر و هـم در سینما). در تـصور 

تـماشـاگـران تـشخص ایلینسکی هـنوز بـه عـنوان یک بـازیگر صـرفـاً کمیک جـا 

نیفتاده بـود. مـه یرهـولـد در ژانـویۀ 1922 در سـخنرانی خـود در شـب «ویژه»ي 

ایلینسکی در کلوب تــئاتــر اظــهار داشــت که شخصیت «تــندرســت و شــاد» 

ایلینسکی در چـهارچـوب نـقش «مـرد بـامـزه» گـرفـتار شـده. بـنابـراین انـتخاب 

ایلینسکی بـراي بـازي هـملت در آن سـالـها، هـنگامی که او تـصویر تـراژدي-

کمیک شـاعـر دلـسوخـته بـه نـام بـرونـو را در نـمایشنامۀ دیوث بـزرگـوار، و در تـئاتـر 

دیگري [تـئاتـر درامـاتیک مسکو] تیخون را در صـاعـقه، همچنین نـقش آرکاشکا 

شـاسـتیلیوتـسِف را در جـنگل، پـریسیپکین را در حـمام، آلکسی سـامـوشکین را 

در آخـرین تصمیم و تـمام نـقش هـاي گـروتسک خـود را که در فیلم هـا خـلق 

کرده بود، نمی توانست قابل فهم باشد مگر یک هوس عجیب و غریب. 

در سـال 1931، یک قـطعه از هـملت بـر صحنۀ تـئاتـر مـه یرهـولـد بـه عـنوان بخشی 

از نـمایشنامۀ یوري اولِـشا بـه نـام لیست مـنافـع اجـرا شـد که در طـرح آن نـقش 

هملت گنجانده شده بود و توسط یِلِنا گونچارووا بازي شد. 

پـس از آن، بـه نـظر می رسید که بـه صـحنه بـردن هـملت در واقـع بـراي تـئاتـر 

مـه یرهـولـد بـرنـامـه ریزي نشـده اسـت، امـا این امـر بـه این معنی نـبود که مـه یرهـولـد 

خــود رؤیاي آن را در ســر نمی پــرورانــد و خــود را بــراي آن آمــاده نمی کرد. 

بـرعکس، این پـروژه در تخیل خـلاق او رشـد کرد و بـه بـلوغ رسید. در اواسـط 

سالهاي سی، مه یرهولد صحنه هاي جداگانه اي از این اجراي تولد نایافته را 

شماره دوم 
زمستان 1399

120

هملت من 

چکیدة 

کارگردانی من 

خواهد بود. شما 

در آن خطوط 

راهنماي همه 

چیز را خواهید 

یافت



آن چـنان درخـشان و بـا جـزئیات تـوضیح می داد که بـعدهـا بـه نـظر می رسید که 

گویی آدم نمایشنامه را بر صحنه دیده است... 

دربـارة تفسیر او از هـملت، مـه یرهـولـد هـنر درامـاتیک مـایاکوفسکی را یادآوري 

کرد: 

«هـملت بـه نـحوي سـاخـته و پـرداخـته شـده که احـساس می کنید این شخصیت 

بـر سـواحـل زنـدگی جـدیدي ایستاده، در حـالی که شـاه، ملکه و پـولـونیوس در 

سـوي دیگر قـرار دارنـد: آنـها مـربـوط بـه گـذشـته هسـتند... این بـزرگ تـرین تِـم هـنر 

است: رو در رویی گذشته با آینده.» 

مـه یرهـولـد پـس از بـازگشـتش از پـاریس در پـائیز 1936، از مـذاکرات خـود بـا 

پیکاسـو دربـارة طـراحی صحنۀ نـمایشنامۀ هـملت صـحبت کرد. این آخـرین دورة 

کار خـوب و آرام بـخش در زنـدگی اش بـود - پـائیز 1936. در تـمرین هـاي بـوریس 

گودونف دوباره رؤیاي هملت، در افقی نه چندان دور دست، سربرآورد... 

مـه یرهـولـد رؤیاي خـلق تـئاتـر ویژه اي را می دید که رپـرتـوار آن فـقط یک 

نـمایشنامـه، هـملت، تـوسـط کارگـردان هـاي مختلفی مـانـند اسـتانیسلاوسکی، 

راینهارت، کریگ و خـود او بـاشـد... گـاهی نیمه شـوخی بـه مـا می گـفت که 

قـطعات هـملت آیندة او شـامـل تـمام اجـراهـایش در طـول بیست سـال گـذشـته 

خـواهـند بـود. او گـفت، «امـا آنـها را آنـچنان بـا ظـرافـت پـنهان کرده ام که پیدایشان 

نمی کنید. هـملت مـن چکیدة کارگـردانی مـن خـواهـد بـود. شـما در آن خـطوط 

راهنماي همه چیز را خواهید یافت.» 

مـه یرهـولـد دو تـرجـمۀ اخیري را که در آن زمـان اسـتفاده می شـد، دوسـت 

نـداشـت. او تـرجـمۀ میخائیل لـوزینسکی را «بسیار بی روح و بـه نـحو خشکی 

دقیق» می دانست و ترجمۀ آنا رالووا را «خالی از ذوق» می نامید. 

او در مـورد اجـراي نیکلاي آکیموف از هـملت در تـئاتـر واخـتانـگف (اولین بـار در 

سـال 1932) نـظري بسیار منفی داشـت. او همیشه این اجـرا را بـه عـنوان یک 

کار مـه یرهـولـد وار مـثال می زد، هـمان طـور که تـمام تکلف هـاي مـدرنیستی و 

کارهاي تجربی تصنعی را فاقد ایده هاي عالی می دانست.  

الـبته بـاید تـمام آن صـحنه هـاي جـداگـانـه و مـنفرد از هـملت را که در تخیل 

ـمه یرـهوـلد ـبه بـلوغ می رسیدـند و او دربـاره شـان ـتوضیح می داد، مـورد تـأمـل قـرار 

داد تـا اجـرا را، اگـر چـه در شکل ادبی آن، بـازسـازي کرد. بـویژه، از آنـجا که 

مـه یرهـولـد در سـال 1938 بـدون تـئاتـر مـانـده بـود، او دیگر نـه رؤیاي اجـراي 

هـملت، بلکه تـنها رؤیاي نـوشـتن کتابی دربـارة اجـراي خـود از آن را در سـر 

داشت:
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هـملت: رُمـان یک کارگـردان. در این رمـان او قـصد داشـت اجـراي تخیلی و 

تـحقق نـایافتۀ خـود را بـازآفـرینی کند تـا، آنـطور که خـود می گـفت، «زمـانی، 

کسی بـه مـناسـبت ...مین سـالـگرد مـن، نـمایشنامـه را طـبق این طـرح بـه صـحنه 

بـبرد.» شـاید دسـتنویسی از آن در آرشیو او حـفظ شـده بـاشـد. مـن دربـارة این 

طـرح از خـود او بسیار شنیدم. این مـوضـوع پـس از بسـته شـدن تـئاتـر بـود. در 

همین دیدار او بـه مـن گـفت که آمـاده می شـود تـا اشـعار یک اُپـرا بـراي قهـرمـان 

عـصر مـا اثـر لـرمـانـتف را بـراي شـوسـتاکوویچ بـنویسد. بـطور کلی، این مـوضـوع بـه 

دورة «فانتزي ادبی» مربوط می شود. 

این گـفت و گـو در شـرایط عجیبی پیش آمـد. مـه یرهـولـد بـه مـن تـلفن کرد و 

پیشنهاد داد که بـه یک پیاده روي بـرویم. یک روز گـرم تـابسـتانی بـود. مـا چـند 

بـولـوار را طی کردیم، بـعد بـه دلیلی در بـاغ هـرمیتاژ گشـت زدیم و در نـقطه اي 

نشسـتیم. در تـئاتـر مـوزیک هـال یک تـمرین جـریان داشـت. می تـوانسـتی صـداي 

مـوزیک را که تـردسـت بـازان بـا آن تـمرین می کردنـد بـشنوي. صـداي بـرخـورد 

گـوي هـاي بیلیارد از جـایی بـه گـوش می رسید. مـه یرهـولـد دربـارة بـرنـامـه هـاي 

ادبی اش گـفت، از مـقالات بلینسکی دربـارة لـرمـانـتف که اخیراً دوبـاره خـوانـده بـود 

سـتایش کرد، و بـه مـن گـفت که طـرحی بـراي سـازمـان دادن یک مـحفل لـرمـانـتف 

در کلوب بـازیگران دارد و دربـارة کتابـش، هـملت، صـحبت کرد. آنـطور که بـه یاد 

می آورم، هـمان روز بـود که مـه یرهـولـد صحنۀ روبـرو شـدن هـملت بـا روح پـدرش 

را در اجراي تخیلی اش توصیف کرد. 

یک دریاي خـاکستري سـربی رنـگ. یک خـورشید مـات شـمالی در پشـت غـبار 

نـازکی از ابـرهـا. هـملت در کرانۀ سـاحـل، پیچیده در شنلی سیاه قـدم می زنـد. 

روي تـخته سنگی نـزدیک بـر لبۀ آب می نشیند و بـه دور دسـت دریا خیره می 

شـود. و در این حـال هیأت پـدرش از دور دسـت ظـاهـر می شـود. یک جـنگجوي 

ریشو در جـوشـن سیمین، بـر دریا بـه سـمت سـاحـل می پیماید. او نـزدیک تـر و 

نـزدیک تـر می آید. هـملت بـرمی خیزد. پـدرش بـر سـاحـل قـدم می گـذارد و پسـر او 

را در آغـوش می گیرد. پـدرش را بـر تـخته سـنگ می نـشانـد، و بـراي آن که 

سـردش نـشود، شـنل خـود را درمی آورد و او را می پـوشـانـد. زیر شـنل هـملت 

جـوشـن سیمین او، مـانـند جـوشـن پـدرش، نـمایان می شـود. اکنون آنـها در کنار 

یکدیگر نشسته اند - هیأت سیاه پدر و هیأت سیمین هملت... 

مـن، در آن روز گـرم، نشسـته بـر نیمکت بـاغ هـرمیتاژ در کنار مـه یرهـولـد، نیروي 

شـوریدة پـندار کارگـردانی او را عمیقاً احـساس کردم، اتـفاقی که هـرگـز قـبل از 

آن پیش نیامده بود.
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هـملت روح پـدرش را بـا شـنل خـود می پـوشـانـد تـا او احـساس سـرمـا نکند... در 

این حرکت جادویی هم ظرافت شعري و هم واقعیت زندگی وجود دارد. 

 ***

مه یرهولد چخوف تمرین می کند 

در یکی از تـمرین هـاي وودویل چـخوف، خـواسـتگاري، مـه یرهـولـد بـا ایلینسکی 

که نـقش لـومـوف را بـازي می کرد، بـه نـحو شـورانگیز و طـولانی کار می کرد. بـر 

روال معمول تئاتر ما، بسیاري از تماشاگران حضور داشتند. 

تـماشـاي مـه یرهـولـد و ایلینسکی در هـنگام کار لـذت بـخش بـود. ایلینسکی که 

تکنیک و پـذیرش اسـتادانـه اي در بـداهـه سـازي داشـت تخیل مـرزنـاپـذیر 

کارگـردان را جـذب می کرد. او از آن دسـت بـازیگرانی نـبود که پـس از شنیدن 

راهـنمایی هـاي کارگـردان می گـوید، «بسیار خـوب، فـردا آن را انـجام خـواهـم 

داد.» او بـلافـاصـله آن را انـجام داد. روش درخـشان نـمایش دادن مـه یرهـولـد 

مــشهور اســت. ایلینسکی در تکرار آن هــا هیچ چیزي را از دســت نمی داد. 

بـرعکس آن را غنی تـر می کرد. این کار، کارگـردان را تـرغیب می کند تـا آن 

قـسمت را دوبـاره تـمرین کند. هـمه می خـندنـد. ایلینسکی می خـندید، و حـتا 

خود مه یرهولد نیز کمی خندید. 

در یکی از این مـوارد نـشان دادن هـا، در حـالی که مـه یرهـولـد تـذکر داد قطعۀ 

بعدي، پارچ آب را برداشت و روي سرِ خود خالی کرد.  

یک «اوه!» همگانی، و خنده. همه دست زدند. 

مـه یرهـولـد، مـعمولاً، هیچوقـت در تـمرین هـا فـقط نـاظـر نیست. این مـرد شـصت 

سـالـه بـر بـالاي بـلندتـرین چیزهـا می رود، می جهـد، می رقـصد، روي گـرد و خـاك 

کف صـحنه ولـو می شـود. در عین حـال، او در حـفظ لـباس هـایش از چـروك و 

کثیف شـدن، تـوانـایی معجـزه آسـایی دارد. پـس از انـجام خـطرنـاك تـرین عـمل 

نـشان دادن بـه جـاي خـود بـازمی گـردد و هـمانـطور آراسـته می نـماید که هـنگام 

ورود بـه محـل تـمرین. در ضـمن، مـن هیچ وقـت نـدیدم که مـه یرهـولـد بـا لـباس 

نامرتب بر سرتمرین بیاید. 

اما برگردیم به تمرین خواستگاري... 

پـس از نـشان دادن «شـگرد» پـارچ، مـه یرهـولـد، مـانـند همیشه کمی قـوز کرده، بـه 

میز کوچک خـود بـرگشـت. کت خیس اش را درآورد و بـا جـلیقۀ خـود ادامـه 
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مه یرهولد صحنه 

هاي جداگانه اي 

از این اجراي 

تولد نایافته را 

آن چنان 

درخشان و با 

جزئیات توضیح 

می داد که بعدها 

به نظر می رسید 

که گویی آدم 

نمایشنامه را بر 

صحنه دیده 

است... 



داد. باید خاطر نشان سازم که تمرین در سرسراي کاملاً سرد انجام می گرفت. 

مه یرهولد از ایلینسکی خواست آنچه را که او انجام داد، تکرار کند. 

ایلینسکی پـارچ خـالی را در محـل خـود گـذاشـت و آمـاده شـد تـا آن قـطعه را 

تکرار کند. 

مـه یرهـولـد فـریاد زد، «ولی بـا پـارچ خـالی چـه خـواهی کرد؟ مسـئول وسـایل 

صحنه!» 

مســئول وســایل صــحنه یک پــارچ کامــلاً شــبیه آن دیگري پــر از آب آورد. 

ایلینسکی پارچ را لمس کرد و چهره درهم کشید. 

آنـها تـمرین را شـروع کردنـد. مـه یرهـولـد در حـالی که صـحنه را بـراي بـازیگر 

آنـتونینا آتیاسـووا تـوضیح می داد، بـراي لحـظاتی تـوجـهش از صـحنه منحـرف شـد. 

مـه یرهـولـد بـه او چیزي را نـشان داد و تـصادفـاً پشـتش بـه ایلینسکی بـود. 

ایلینسکی انگشـتش را بـر لـب هـایش گـذاشـت، بـه نـحوي که بـه مـا بـفهمانـد نـباید 

مـوضـوع را بـراي مـه یرهـولـد فـاش کنیم، و بـه سـرعـت پـارچ پـر از آب را بـه پشـت 

پرده برد و پارچ خالی را به جاي آن گذاشت. 

تمرین دنبال شد. 

مه یرهولد به جاي خود بازگشت. 

در جریان این صحنه، ایلینسکی-لوموف پشتش را برگرداند. 

و بـعد، بـا تـعجب هـمگان، مـه یرهـولـد در یک چـشم بـرهـم زدن و بـا چـابکی 

عجیبی جـاي پـارچ هـا را عـوض کرد، و همچنین بـا گـذاشـتن انگشـتش روي 

لـب هـایش، بـه سـرِ جـایش بـرگـش. آشکار شـد که او کلک ایلینسکی را از چـشم 

دور نداشته است. 

امـا ایلینسکی بـه هیچ وجـه مـتوجـه نشـد. لحـظۀ گـریزنـاپـذیر نـزدیک شـد. 

ایلینسکی پـارچ را بـرداشـت و بـا جـسارت تـمام آب سـرد را روي سـرش خـالی 

کرد... 

واکنش او تـوصیف نـاپـذیر اسـت. مـن نمی تـوانـم شـور و شـعف خـودمـان را مـنتقل 

کنم. 

ممکن اسـت آدم هـاي کوتـه فکر چنین شـوخی هـایی را در یک تـمرین نـامـناسـب 

بـدانـند، ولی بـاید دید یک وودویل رل چـقدر آسـان می تـوان در چنین «فـضاي 

خلاقی» تمرین کرد. در واقع، این یک فضاي وودویل* است. 

یک بـار دیگر، پیش از تـمرین، مـه یرهـولـد یک خـرس بـدلی از پـوشـال پُـر شـده را 

بـه روي صـحنه کشید و یک مـسابـقه را اعـلام کرد. هـر کسی که می تـوانسـت 

دلیل وجود این خرس را در اجرا حدس بزند، پانزده روبل جایزه داشت. همه
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شـروع کردنـد بـه حـدس زدن. مـه یرهـولـد بـا لـبخند گـوش داد. یک نـفر حـدس زد. 

مـه یرهـولـد پـانـزده روبـل بـه او داد. و سـپس گـفت، «بـله، این هـمان چیزي اسـت 

که می خـواسـتم انـجام دهـم. امـا چـون شـما حـدس زدید، بـه جـاي آن کار دیگري 

خواهیم کرد.» و آن خرس یک نقش کاملاً متفاوتی بازي کرد. 

* وودویل گـونـه اي از تـئاتـر مـردمی و عـامیانـه اسـت که در اواسـط قـرن نـوزدهـم در اروپـا، 

آمـریکا و کانـادا بـه وجـود آمـد. پیدایش و تـحول این گـونۀ تـئاتـري بـرمی گـردد بـه تـحولات 

صنعتی و اقـتصادي این جـوامـع. وودویل بـه ویژه در آمـریکا آغـاز اشکال نـمایش تفننی 

در شکل تـجاري و در مقیاس بـزرگ را رقـم می زنـد، و بـه دلیل مـضامین سـاده و کمدي 

آن طبقۀ مـتوسـط را بـه خـود جـذب می نـماید. وودویل بـا رواج سینما، تـازگی و ارزان تـر 

بـودن آن، بـه تـدریج جـذابیت خـود را از دسـت داد و در اواخـر دهۀ 20، بـه عـلت عـدم 

تطبیق خود با شرایط جدید اجتماعی، به کنار زده شد.    
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 در میان انـبوه اشـعار بـرتـولـت بـرشـت تـعدادي شـعر در ارتـباط بـا تـئاتـر ●

وجــود دارد که جــنبه هــاي مختلفی از کار تــئاتــر را در بــر می گیرد؛ از 

پـرده ي تـئاتـر گـرفـته تـا نـور، تـا بـازي بـازیگران، تـا تـرانـه هـاي نـمایشنامـه هـایش، و 

حـتا در مـورد نـوع قـاشـق نـنه دلاور، نـوع کت او و بسیاري چیزهـاي دیگر. بـرخی 

از این اشــعار تــوصیف یا تــوضیح ایده هــا، زیبایی شــناسی، ســبک و نــظریه ي 

تئاتري برشت، یعنی  فن فاصله گذاري (اصطلاح رایج در فارسی)، است. 

از این دسـته شـعرهـاي بـرشـت، هـفت شـعر بـه طـور مسـتقل تـحت عـنوان 

«شـعرهـایی دربـاب تـئاتـر» تـوسـط جـان بـرگـر و آنـا 

بـاسـتوك بـه انگلیسی تـرجـمه شـد و در سـال 1961 

تـوسـط نشـر اسکورپیون بـه صـورت جـزوه اي زیبا انـتشار 

یافـت.1 در سـال 1351 دوسـتی در ایران این مجـموعـه 

را بـه مـن هـدیه کرده بـود که در جـریان یورش هـاي 

سـاواك از دسـت رفـت. چـند سـال پیش این مجـموعـه 

را که دو چــاپ دیگر از آن در ســال هــاي 1963 و 

1964 منتشـر شـده بـود یافـتم. اخیراً شـعرهـاي دیگري 

از بـرشـت در همین زمینه ي تـئاتـر یافـته ام که مـرا 

تـشویق کرد تـا آنـها را تـرجـمه کنم. این اشـعار بـرشـت 

دربـاره ي تـئاتـر می تـوانـد بـه صـورت مجـموعـه اي بـا ارزش 

وارد زبان فارسی ما شود. 

در تـرجـمه ي این شـعرهـا مـن کوشـش کرده ام از روش مـترجـمان انگلیسی 

شـعرهـا پیروي کنم. مـترجـمان انگلیسی در مـقدمـه ي شـعرهـا تـصریح کرده انـد 

که «تـرجـمه ي مـا اقـتباس آزاد نیست. آنـها بـه نـحو سختگیرانـه اي از مـعنا و 

منطق شعرها پیروي کرده اند.»2 

تـرجـمه ي انگلیسی این شـعرهـا اگـر چـه می تـوان احـتمال داد که تـفاوت هـایی 

جـزیی بـا اصـل آلـمانی آنـها داشـته بـاشـد، امـا تـلاش مـن، هـمچون مـترجـمان 

انگلیسی، این بـوده که بـا تطبیق آنـها بـا مـتن آلـمانی این اشـعار (الـبته تـا آنـجا که 

تـوانسـته ام مـتن اصلی آنـها را پیدا کنم و همچنین تـا آنـجا که فـقر آلـمانی مـن 

اجـازه می داده) بـه مـتن اصلی نـزدیک و وفـادار بـمانـم. هـمان طـور که خـواهید 

دید، بعضی از این شـعرهـا بـه دلیل مـوضـوع آن، مـانـند همین شـعر «هـنر 

شــعرهــایی دربــاب 
تئاتر 
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مـشاهـده»، از زبـان شـاعـرانـه دور می شـونـد و بیشتر بـه نـثر 

نـزدیک هسـتند؛ گـرچـه بـرشـت بـه ویژه در این شـعرهـا چـندان 

در بـندِ زبـان شـاعـرانـه نیست تـا بیان نکته اي که مـورد نـظر 

اوست. 

شــعر زیر، «گــفتاري خــطاب بــه بــازیگران طــبقه ي کارگــر 

دانـمارك دربـاره ي هـنر مـشاهـده»، از مجـموعـه اشـعار بـرشـت 

1913-1956 انتخاب شده است.1 

گفتاري خطاب به بازیگران طبقه ي کارگر دانمارك 

درباره ي هنر مشاهده 

از برتولت برشت 

ترجمه ي ناصر رحمانی نژاد 

شما اینجا و آنجا بر صحنه ظاهر می شوید،  

اما ابتدا باید به ما بگویید: هدف چیست؟ 

شما آمده اید خودتان را در برابر تماشاگران نشان بدهید 

و کاري را که از عهده اش برمی آیید، انجام دهید  

به طور خلاصه، به نمایش گذاشتن چیزي که ارزش دیدن داشته باشد… 

و شما امیدوارید که تماشاگران برایتان دست بزنند 

همان گونه که شما آنها را از جهان تنگ شان  

به جهان وسیع خود کشاندید، 

به آنها اجازه دادید که لذت ببرند 

سرگیجه در اوج، شور و هیجان با تمام توان شان. 

و اکنون از شما سؤال می شود: هدف چیست؟ 

چون آن پایین، بر نیمکت هاي عقب تر 

تماشاگران شما بحثی را شروع کرده اند: برخی از آنها، 

بـا لـجاجـت، اصـرار دارنـد که شـما بـه هیچ وجـه نـباید خـودتـان را نـشان بـدهید مـگر 

جهان را. 

آنها می گویند خوبی اش چیست که ما را، یک بار دیگر قادر سازید ببینیم 

چگونه این مرد می تواند غمگین باشد، 

یا آن زن سنگدل،
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یا آن مردِ عقب صحنه 

چه نوع سلطنت طلب رذلی می تواند ترسیم شود؟ 

هدف چیست از این نمایش مستمر ژست ها و گریماس ها 

از این گروه آدم ها که سرسختانه چسبیده اند به ایمان؟ 

همه ي این هایی که در برابر ما قرار می دهید قربانیان اند، 

خـودتـان را بـازي می کنید مـانـند قـربـانیان درمـانـده ي غـرایض درونی و قـدرت هـاي 

بیرونی. 

آنها شادي هایشان را مانند سگ ها می پذیرند، 

پرتاب می شود به طرف آنها 

توسط دست هایی نامرئی، مثل تکه هاي نان نامنتظر،  

و درست همان طور نامنتظر که طناب دار دور گردن آنها می افتد، 

مصائبی که از بالا فرو می افتد. 

امـا، مـا، تـماشـاگـران نیمکت هـاي عـقب، نشسـته بـا چـشمانی مـات و از حـدقـه 

درآمده 

ثابت در کنترل شما، در گریماس ها و تشنج ها 

با حسی دست دوم از شادي مرحمتی شما 

و مراقبت غیرقابل کنترل. 

نه، ما از نیمکت هاي عقب با ناخرسندي فریاد می زنیم 

بس است! چنین نیست! 

شما آیا واقعاً هنوز این فهم همگانی را نشنیده اید که  

این تور را آدم ها بافته اند و پهن کرده اند؟ 

امروز، همه جا، از شهرهاي صد طبقه ي آن سوي دریاها، 

شیارخورده ي کشتی هاي عظیم، تا دورافتاده ترین روستاها 

این گفته منتشر شده که ایمان بشري، تنها از انسان است. 

بنابراین، ما اکنون از شما سؤال می کنیم، بازیگران روزگار ما - 

روزگار براندازي، روزگار سلطه ي بی پایان همه ي سرشت ها، 

حتی سرشت خود انسان ها - عاقبت خود را تغییر دهید و 

جهان بشري را به ما نشان دهید. 

هـمان گـونـه که واقـعاً هسـت: سـاخـته شـده بـه وسیله ي انـسان و آمـاده بـراي 

تغییر. 
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این، به طور کلی، چیزي است که از آن نیمکت ها گفته می شود. 

البته، تمام آنها اتفاق نظر ندارند.  

با شانه هاي خمیده، 

اکثریت نشسته قوز کرده، پیشانی هایشان چین دار مانند 

زمین سنگلاخی که بی هیچ دلیلی بارها شخم زده شده. از توان افتاده، 

به خاطر مبارزه ي بی وقفه ي زندگی روزمره شان، آزمند منتظرند 

درست چیزي که دیگران را می رماند.  

کمی ماساژ به خاطر روح پژمرده شان. 

کمی کاهـش در اعـصاب مـنقبض شـان. مـاجـراهـایی ارزان، حسی از دسـت هـاي 

جادویی  

آنها را از جهانی که نمی توانند بر آن غالب شوند، دور می کند 

و ناگزیر وامی دهند. 

بازیگران، کدام گروه از تماشاگران تان را باید دنبال کنید؟ 

من پیشنهاد می کنم ناخشنودها را. 

اما چگونه این کار انجام می شود؟ چگونه، 

آدم هایی را که این چنین با هم زندگی می کنند باید ترسیم کرد، 

به نحوي که شناختن و فهمیدن آن ممکن شود؟  

چگونه، نه تنها خود را نمایش داد، و دیگران را، 

نه تنها آن گونه که خود را زمانی اداره می کردند، 

بل چگونه تور آنها را به دام انداخت؟ 

چگونه، 

اکنون، بافتن و پهن کردن تورِ ایمان را نشان داد؟ 

و این که تور و پهن کردن آن توسط انسان ها انجام گرفت؟ 

اولین چیزي که شما باید بیاموزید 

هنر مشاهده است. 

شما، بازیگر 

باید هنر مشاهده را 

قبل از تمام هنرهاي دیگر بیاموزي. 

زیرا آنچه مهم است آن نیست که تو چگونه دیده می شوي 

بل آنچه که تو دیده اي و می توانی به ما نشان بدهی مهم است.



آنچه ارزش دانستن دارد 

چیزي است که تو می دانی. 

مردم شما را مشاهده خواهند کرد تا ببینند 

شما چگونه خوب مشاهده کرده اید. 

کسی که فقط خود را مشاهده می کند اما، 

هرگز دانشی از انسان کسب نمی کند. 

او بیش از آن مضطرب پنهان کردن خود از خود است 

و هیچ کس باهوش تر از خود او نیست. 

بدین سان، مدرسه ي تو باید از میان مردم زنده آغاز شود 

بگذار اولین مدرسه ي تو محل کارت باشد، 

محل سکونت ات، 

محله ات در شهر. 

خیابان، مترو، مغازه ها. 

تو باید تمام مردم آنجا را چون غریبه ها مشاهده کنی گویی آشنایانند، 

اما، 

آشنایانند گویی براي تو غریبه گانند. 

در آنجا مردي ایستاده که مالیاتش را می پردازد؛ 

او شبیه هر کسی که مالیاتش را می پردازد نیست، 

اگر چه همه مالیات را با اکراه می پردازند. 

در واقع، وقتی او مشغول این کار است، کاملاً شبیه خودش نیست. 

و مردي که مالیات ها را جمع آوري می کند: 

آیا او واقعاً با مردي که می پردازد فرق دارد؟ 

او نه تنها خود مالیات می پردازد،  

بلکه چیزهاي مشترك دیگري با او که درمانده است، دارد. 

و آن زن، آنجا، 

همیشه این طور با خشونت حرف نمی زند، 

همین طور آن زن دیگر همیشه با همه دلربایی نمی کند. 

و آن میهمان جسور - آیا او فقط جسور است، آیا او پُر از ترس نیست؟ 

بعد آن زن نومید که کفشی براي کودکش ندارد- 

آیا امپراتوري ها صرفاً با خرد کردن روح او پیروز نشده اند؟ 

شماره دوم 
زمستان 1399

130



شماره دوم 
زمستان 1399

131

ببین، او دوباره حامله است. 

آیا چهره ي مرد بیماري را دیده اي  

هنگامی که درمی یابد هرگز سلامت نخواهد یافت؟ 

او اما سلامت می شد اگر مجبور نبود کار کند؟ 

حالا به او نگاه کن، 

در فرصت باقی مانده کتابی را ورق می زند که می گوید، 

چگونه می توان از جهان یک کره ي قابل سکونت ساخت. 

تصویرهاي روي پرده و صفحات روزنامه را هم یادت نرود. 

ببین فرمانروایان چگونه راه می روند و صحبت می کنند 

آنان که ریسمان سرنوشت تو را در دست هاي سفید و بیرحم شان دارند. 

این آدم ها را شما باید با دقت بررسی کنید. 

و حالا، 

تصور کنید همه ي اینها که در اطراف شما می گذرد، 

تمام آن تلاش ها را دقیقاً مانند حوادث تاریخی تصویر کنید 

چون این همان است که شما باید بر صحنه ترسیم کنید: 

مبارزه براي کار، مکالمات تلخ و شیرین میان مرد و همسرش، 

جدل بر سر تسلیم و شورش کتاب ها، 

تلاش و شکست، 

تمام این ها را شما به عنوان حوادث تاریخی ترسیم خواهید کرد. 

(حتی آنچه که اینجا، در این لحظه، با ما اتفاق می افتد، چیزي است که 

شـما می تـوانید بـه عـنوان تـصویري بـا این روش مـورد تـوجـه قـرار دهید: چـگونـه 

یک نمایشنامه نویس تبعیدي 

هنر مشاهده را به شما می آموزد.) 

براي مشاهده کردن 

باید آموخت که چگونه مقایسه کنیم. براي مقایسه کردن 

باید مشاهده کرد. از طریق مشاهده 

شناخت به وجود می آید؛ از طرف دیگر 

براي مشاهده کردن، شناخت لازم است. و 

آن کس که نداند آنچه را که مشاهده کرده به کار گیرد 

بد مشاهده کرده است. 

باغبان، درخت سیب را با چشمانی حساس تر از یک رهگذر بررسی می کند، 



اما هیچ کس نمی تواند انسان را با دقت ببیند، مگر آن که بداند 

انسان است که سرنوشت انسان است. 

هنر مشاهده 

که به انسان مربوط می شود، 

چیزي جز شاخه اي از هنر که با انسان ها سروکار دارد، نیست. 

بازیگران، وظیفه ي شما، 

قرار است کاوشگران و آموزگاران هنري باشید که با مردم سروکار دارد. 

با شناختن سرشت آنان و نشان دادن آن 

شما به آنها می آموزید که چگونه با هم سلوك داشته باشند. 

شما به آنها هنر بزرگ زیستن با یکدیگر را می آموزید. 

بله، می شنوم که می گویید؛ 

ولی ما ستمدیدگان و تاخت و تاز شدگان، 

استثمار شدگان و فرودستان، 

نگهداشته در نادانی، زیستن در ناامنی 

چگونه خود را با آن وضعیت درخشان کاوشگران و پیشگامان  

که سرزمینی ناشناخته را با نظري بارورانه شناسایی می کنند 

و مطیع خود می سازند، تطبیق دهیم؟  

از این گذشته،  

ما در این معامله هرگز چیزي بیش از وسیله ي خوشبختی دیگران نبوده ایم. 

چگونه ما که هرگز جز درختان بارآور میوه نبوده ایم، 

ناگهان به باغبانان تبدیل شویم؟ 

درست به همین جهت، 

به نظر من، 

شما باید این هنر را بیاموزید، 

شما که هم زمان بازیگران  

و کارگران اید. 

بیاموزید که هیچ چیز غیرممکن نیست 

اگر چیزي قابل استفاده باشد. 

هیچ کس بهتر از شما 

هنر مشاهده اش را در حرفه ي روزانه تان تکامل نمی بخشد.
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تشخیص ضعف ها و توانایی هاي سرکارگر، 

ارزیابی دقیق عادات و نحوه ي فکر همکاران 

برایتان سودمند است. 

مبارزه ي طبقاتی را چگونه باید دامن زد 

بدون شناختن انسان؟ 

من در میان شما بهترین ها را می بینم، 

آزمندانه آگاهی را قاپ می زنند، 

دانشی که مشاهده را صیقل می دهد و به نوبه ي خود 

به دانشی جدید منتهی می شود. 

هم اکنون بسیاري از شما همراه هم، 

قانون زندگی انسان را مطالعه می کنید، 

هم اکنون 

طبقه ي شما مصمم است که 

بر مشکلات خود فائق آید 

و بدین سان 

مشکلات تمام بشري را. 

و اینجاست که شما 

بازیگرانِ کارگران، در حینِ آموختن و آموزش دادن، 

می توانید نقش خود را خلاقانه 

در همه ي عرصه هاي مبارزه ي انسانِ زمانه ي خود بازي کنید،  

و از این رهگذر، 

با جدیت مطالعه و لذت دانش، 

کمک کنید که مبارزه به تجربه اي مشترك 

و عدالت به شور و هیجان 

تبدیل شود. 



کاریکاتور 
افشین شمس  
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  مـن در اینجا وظیفه ي خـود می دانـم که قـبل از هـر چیز از خـانـم فـلورا ●

شـباویز، دخـتر آقـاي صـادق شـباویز، و آقـاي حـمید احـمدي که بـا اعـتماد 

کامـل فـایل هـاي صـوتی و تـصویري گـفتگو بـا صـادق شـباویز را در اختیار مـن 

نـهادنـد سـپاس بی حـد خـود را مـتواضـعانـه اعـلام دارم و امیدوارم بـتوانـم در انـتشار 

این بخش از تاریخ تئاتر ایران سهم خود را به درستی ادا کنم. 

فـصلنامـه ي صـحنه مـعاصـر در این شـماره بـا این مـقدمـه انـتشار خـاطـرات صـادق 

شـباویز را تـوسـط آقـاي حـمید احـمدي (انجـمن مـطالـعات تـاریخ شـفاهی ایران) 

نوید داده و در پیش درآمد آن مختصراً به معرفی صادق شباویز اقدام می کند. 

ناصر رحمانی نژاد 

صــادق شــباویز یکی از بــرجســته تــرین بــازیگران و 

همکاران زنــده یادان عــبدالحسین نــوشین و لــرتــا 

هـایراپتیان اسـت که پـس از کودتـاي 28 مـرداد 1332 

و بـه آتـش کشیدن تـئاتـر سـعدي تـوسـط اراذل و اوبـاش 

رژیم گـذشـته و عـوامـل دولتی، که منجـر بـه تبعید 

اجـباري بسیاري از بـازیگران تـئاتـر سـعدي شـد، او نیز 

پـس از مـدتی زنـدگی مخفی سـرانـجام نـاگـزیر بـه تـرك 

ایران شـد. صـادق شـباویز از میان بـازیگران گـروه نـوشین و تـئاتـر سـعدي تـنها 

کسی اسـت که پـس از تبعید، در آلـمان شـرقی سـابـق بـه تحصیل تـئاتـر و سـپس 

تـدریس و بـازیگري در تـئاتـر و سینما ادامـه داد و تـا سـال 1996، بـه مـدت سی و 

پنج سال، همچنان برصحنه ي دویچس تئاتر برلین درخشید. 

خـاطـرات صـادق شـباویز بـخش نـاگـفته و بسیار مـهم تـاریخ تـئاتـر ایران را شـامـل 

می شـود. بـا وجـود تـلاش هـایی که در یافـتن اسـناد و مـدارك این دوره از تـاریخ 

تـئاتـر ایران صـورت گـرفـته، و مـهمترین آن تـا کنون، شـاید کتاب «عـبدالحسین 

نـوشین» اسـت که بـه هـمت والا و مسـئولانـه ي زنـده یاد نـصرت کریمی انـتشار 

یافـت، امـا هـنگامی که خـاطـرات هـنرمـندي مـانـند صـادق شـباویز را می خـوانیم، 

درمی یابیم که بسیاري ابـهامـات و نـایافـته هـا در این تـاریخ وجـود دارد که بـراي 

داشـتن یک تـصویر کامـل از این دوره، جسـتجویی مـوشکافـانـه و هـمه جـانـبه، و 

گـفتگو بـا هـمه ي کسانی که بـه نـحوي در این دوره در تـئاتـر پیشروي ایران 

درگیر بـوده انـد، امـري ضـروري و اجـتناب نـاپـذیر اسـت. امـا می دانیم که این امـر،   

صادق شباویز 
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بـا نـهایت تـأسـف ممکن نیست، چـرا که بسیاري دیگر از فـعالان و هـمراهـان آن 

گـروه جـهان مـا را وداع گـفته  انـد بی آن که از نـقش خـود و از فـعالیت هـاي آن 

دوره گـفته بـاشـند. صـادق شـباویز آخـرین و تـنها بـازمـانـده از آن گـروه و آن دوره 

اسـت که خـوشـبختانـه هـنوز در میان مـا بسـر می بـرنـد و همین امـر کلام او را 

ارزش و اعتباري بسیار مهم می بخشد.  

صـادق شـباویز نـمونـه ي بـرجسـته از هـنرمـندانی اسـت که در یک جـامـعه ي پـر 

تـناقـض و در زمـانـه اي پـرتـلاطـم، بـا آرزوهـایی بـزرگ، تـوانسـت بـا سختکوشی و 

اسـتقامتی بی نظیر راهی که او را بـه رؤیاهـایش می رسـانـد، بپیماید. در شـرایطی 

چنین، انـسان اگـر خـود را بـه آنـچه 

که در دســترس اوســت بســپارد 

یکی از انـبوه هـمگان خـواهـد شـد، 

و اگـــر روحی بـــلـنـدپـــرواز و 

جسـتجوگـر داشـته بـاشـد چـه بـسا 

علیرغـم تـمام مـوانـع و تـنگناهـاي 

مـوجـود اجـتماعی بـتوانـد خـود را 

بـرکشد و فـراتـر از جـایگاهی که 

نــظام اجــتماعی بــرایش مــقدر 

ســاخــته قــرار گیرد. شــباویز 

علیرغـم نـظامی که او را هـمچون 

ابـزاري خُـرد می پـرورد، و علیرغـم 

شـــرایـط تیـره ي دوران جـــنـگ 

جـهانی دوم و کشوري در اشـغال نیروهـاي نـظامی بیگانـه و در آسـتانـه ي قحـطی، 

و علیرغـم فـرهـنگ سنتی پـدري مـتعصب و سختگیر، قـد عـلم کرد و همین قـدر 

که دانسـت چـگونـه می تـوانـد بـه عـنوان فـرزنـد ارشـد بـازوي کمک خـانـواده بـاشـد، 

آستین ها را بالا زد، مدرسه را ترك کرد و وارد بازار کار و معیشت گردید.  

تـأمـل روي این نکته که یک جـوان بـا افکار و انـدیشه هـایی که آینده اي رؤیایی 

بـراي زنـدگی خـود در سـر می پـرورد، بـه اجـبار محیط مـدرسـه را تـرك کند و بـه 

محیط خـشن کار روانـه گـردد، و تجـربـه ي شیرین جـوانی و آزادي را بـا محیط 

قـراردادهـاي کار مـعامـله کند، چـندان دلچسـب نیست. تـصویر صـحنه هـاي زنـدگی 

گـذشـته که بـا تخیلات و آرزوهـاي او در تـضادي بـه شـدت آزار دهـنده قـرار دارد، 

هـنوز پـس از نـزدیک بـه هشـتاد سـال او را رهـا نکرده و یادآوري آنـها او را درهـم 

می فشرد: «یک علتش همین ضربات عمیق روحی در دوران نوجوانی من در
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ایران، در خـونـه ي پـدر و مـادر بـود، که مـن نمی تـونسـتم اون محیط گـند و عـقب 

افـتاده رو هـضم بکنم. هـمه چیز بـراي مـن تـهوع آور بـود در اون مـوقـع. در 

چـهارده-پـانـزده سـالگی. اصـلاً نمی تـونسـتم دسـت تـوي اون حـوض بـبرم… اصـلاً 

نمی تــونســتم ســرِ اون ســفره اي که ده رنــگ بــود، بشینم… هــمه اش خــون 

می خوردم توي دلم …» 

امـا او، در کنار کار روزانـه و جسـتجوي راهـهایی بـراي بهـبود وضعیت اقـتصادي 

خــود و خــانــواده، بی آن که 

تسـلیم شـود، بـه دنـبال دسـتیابی 

و تـحقق آمـال و آرزوهـایی بـود 

که هــر جــوانی در ذهــن خــود 

هـمیـن  در  می پـــرورانـــد. 

جسـتجوهـاسـت که بـه تـئاتـر راه 

می یابـد و جـهان او را دگـرگـون 

می ســـازد. او در مـــرور ایـن 

گـذشـته چنین می گـوید: «… 

می گـم، مـن نـفس کشیدم که 

آمــدم بیرون… از هــمان اوایل، 

در تـه قـلبم می گـفتم که تـا آخـر 

عـــمرت همین جـــا خـــواهی 

مـانـد… نمی خـواسـتم دومـرتـبه تـوي اون محیط وحشـتناك - چـه فـامیلی، چـه… 

- فـقط محیط کار بـود که می تـونسـت مـن رو از زنـدگی کثافـت اون روز نـجات 

بـده. بـه خـصوص آشـنایی بـا نـوشین… یک مـرتـبه پنجـره اي بـه دنیاي دیگه اي بـاز 

شد؛ و چه دنیایی! چه دنیاي دانش و فرهنگ و فخر و شعور و …» 

در این «دنیاي دانـش و فـرهـنگ و فخـر و شـعور» اسـت که جـاي خـود را می 

یابـد. در این دنیاسـت که می شکفد و در میان بـازیگران دیگر گـروه نـوشین یکی 

از سـرآمـدگـان گـروه می شـود تـا آنـجا که بـه مـقام یکی از کارگـردانـان تـئاتـر 

سـعدي بـرگـزیده می شـود. کارگـردانی نـمایشنامـه ي «مـونتسـرا» بـا تـأیید و مـوافـقت 

اعـضاي گـروه بـه او و تقی مینا سـپرده می شـود. امـا در یک مـأمـوریت حـزبی 

دسـتگیر می شـود و این فـرصـت را از دسـت می دهـد. در واقـع نـمایشنامـه ي 

«مونتسرا» آخرین کار تئاتر سعدي است. 

او هـنگامی که بـه آلـمان شـرقی سـابـق می رود، بـنا بـه پیشینه ي خـود در رشـته ي 

تـئاتـر ثـبت نـام می کند، امـا در مـلاقـات خـود بـا نـوشین در سـال 1957 در مسکو، 
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 هـنرپیشگی… در این کتاب، در مـقالـه اي که در این کتاب نـوشـته شـده، یک 

جـمله اي از شـادروان نـوشین نـوشـته ام و او بـهم گـفت: تـنها هـنرپیشگی، و نـه 

هیچ کار دیگر! غـرض از «نـه هیچ کار دیگر» این بـود که او می دانسـت که بـه 

زودي رهـبري حـزب از مسکو بـه شهـر لایپزیک خـواهـد آمـد و اینها در مـوقعیتی 

که در آنـجا خـواهـند داشـت از تـمام افـرادي که در آلـمان شـرقی هسـتند، بـراي 

کارهـاي حـزبی اسـتفاده خـواهـند کرد. و این غـرض از “نـه هیچ کار دیگر” او، در 

تـحت این جـمله این بـود که تـو دسـت بـه کارهـاي حـزبی و اینها نـزن، بـرو دنـبال 

کار هـنرپیشگی. مـن هـم این رو بـلافـاصـله فهمیدم، بـه نـوشین هـم گـفتم، 

فهمیدم نظرتون چیه.» 

صـادق شـباویز بـا تـوجـه بـه تجـربـه ي صـحنه اي غنی خـود در ایران، کارهـایی که 

طی یک سـال اول در کلاس ارایه می کند او را شـاخـص تـرین دانـشجو شـناسـانـده 

و از آنـجا که سـطح اخـتلاف کیفیت کار او بـا سـایر دانـشجویان بـه نـحو آشکاري 

مـشهود اسـت، از طـرف هیئت رئیسه ي دانـشگاه لایپزیک تصمیم گـرفـته می 

شـود که او را بـه عـنوان آسیستان پـروفـسور بـازیگري بـرگـزینند. همین امـر سـبب 

می شـود که او بـه عـنوان سـرآسیستان و سـپس پـداگـوگ بـه مـدت هشـت سـال در 

رشته ي تئاتر استخدام گردد. 

درسـال 1964 وارد دویچس تـئاتـر بـرلین می شـود و تـا سـال 

1996 بـه عـنوان یکی از بـازیگران دائمی تـئاتـر بـا مـوفقیت بـر 

صحنه می درخشد. 

صـادق شـباویز هـم اکنون در سـن 96 سـالگی در بـرلین بـا 

همسـر خـود بسـر می بـرد. بـراي او آرزوي سـالـهاي دراز عـمري 

سرشار از  تندرستی و آرامش می کنیم. 

برخی از فیلم هایی که صادق شباویز در آنها بازي داشته: 

 Nathan der Weise (1970) ناتان حکیم

 Das unsichtbare Visier نـــامـــریی  نـــقــاب 
 (1973-1979)

 Johannes Kepler (1974) یوهانس کپلر

     Unterwegs nach Atlantis (1977) در راه آتلانتیس

Archiv des Todes (1980) بایگانی مرگ
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 نـزدیک بـه یک سـال از شیوع ویروس کرونـا در سـرتـاسـر جـهان می گـذرد. ●

در این دوران هـنرمـندان تـئاتـر هـم مـانـند بسیاري دیگر خـسارات و 

لـطمات سنگینی را از وضعیت مـوجـود خـورده انـد. تـلاش هـاي بسیاري شـد تـا 

راهکاري بـراي کنار آمـدن بـا وضعیت مـوجـود پیدا شـود. از شیوه هـاي پـخش 

آنلاین و تولید تله تئاتر گرفته تا اجراي تئاتر با رعایت فاصله ي اجتماعی. 

این روش هـا در بسیاري از تـئاتـرهـاي جـهان بـا 

تـوفیق نسـبی روبـرو شـد و تـوانسـتند خـود را بـا 

شـرایط جـدید وفـق بـدهـند، اگـرچـه ضـربـات 

جــبران نــاپــذیري را نیز متحــمل شــده انــد و 

وضعیت فعلی هـم مـتزلـزل و نـاپـایدار اسـت. چـرا 

که هـر آن بـا بـالا گـرفـتن دوبـاره ي پـانـدمی، 

امکان تعطیلی کامـل تـئاتـرهـا وجـود دارد، کما 

این که در انگلسـتان اخیراً شـاهـد این وضعیت 

بوده ایم.  

بــا زمــزمــه هــایی که دربــاره ي واکسیناسیون 

هــمگانی شنیده می شــود -که در بــرخی از 

کشورهـا بـرنـامـه ي آن آغـاز شـده- روزنـه ي امیدي بـراي مـردم گـشوده شـده اسـت، 

اگـر چـه هـنوز مـاه هـا بـا عـادي شـدن شـرایط فـاصـله داریم. و الـبته اگـر بـتوان بـا 

وجـود لـطمات وارده آن را وضعیت عـادي نـامید. در هـر حـال، تـئاتـرهـا هـنوز در 

حـال تطبیق خـود بـا شـرایط فعلی هسـتند، امـا مـتاسـفانـه در ایران هـنوز تـوفیقی 

در این زمینه حاصل نشده است.  

بـه تـازگی بـا پـایین آمـدن آمـار ابـتلا و فـوت در اثـر کرونـا، تـئاتـرهـا در ایران در 

مـناطقی اجـازه ي از سـر گیري فـعالیت خـود را یافـته انـد. در همین ایام، خـانـه ي 

تـئاتـر بـه اعـضاء خـود بـراي تجـمع در سکوت در مـقابـل مجـلس بـراي پیگیري 

مـطالـبات صنفی  شـان فـراخـوان داد. آنـچه در این فـراخـوان تـوجـه را جـلب می کرد 

همین قید سکوت بـود و این پـرسـش را مـطرح می کرد که مـگر تـا بـه حـال، 

چیزي جـز سکوت دربـاره ي مـطالـبات بـرقـرار بـوده  اسـت؟ و اگـر بـخواهیم کمی بـه 

عقب  برگردیم، این پرسش به میان می آید که در شرایط عادي پیش از کرونا

کدام مطالبات 

 شیرین میرزانژاد 
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وضعیت مگر به چه صورت بوده است؟ کدام شرایط عادي،  و کدام مطالبات؟ 

تجـمع در روز 14 دي 99 در مـقابـل مجـلس بـرگـزار شـد و مـطالـباتی که 

سـازمـان دهـندگـان این تجـمع در یک نـامـه خـطاب بـه کمیسیون فـرهنگی و 

نـمایندگـان مجـلس گـرد آورده بـودنـد، خـوانـده شـد. مـتاسـفانـه بـه نـظر می رسـد که 

مــا بــه عــنوان یک صــنف، هــنوز بــه درســتی مــطالــبات و حــقوق خــود را 

نمی شـناسیم. لـحن این نـامـه بیشتر بـه دلـنوشـته اي می مـانـد که بـه چـند 

درخـواسـت عـاجـزانـه منتهی می شـود. این «اشکنامـه ي بیداد» گـویی هـنرمـندان 

تـئاتـر را بـه تـنهایی مسـتحق اعـتراض بـه وضعیت معیشتی شـان نمی دانـد و لازم 

دانسـته تـا از هـنرمـندان مـوسیقی و نـقاشی و مـجسمه سـازي گـرفـته تـا فـعالان 

عـرصـه ي شـعر و ادبیات و نشـر را نـام بـبرد تـا این مـطالـبه رسمیت پیدا کند. 

الـبته که هـمدلی ویژگی و رفـتار نیکویی اسـت، امـا یک نـهاد صنفی کارکرد 

مشخصی دارد که پیگیري مـطالـبات فـعالان دیگر عـرصـه هـا قـطعاً  در زمـره ي این 

کارکردها نیست.  

پـس از بـرگـزاري این تجـمع، هیئت مـدیره ي خـانـه ي تـئاتـر نشسـتی بـا چـند تـن از 

نـمایندگـان مجـلس داشـت که گـزارش دقیقی از آن منتشـر نشـد و بـه همین 

تـوضیح اکتفا شـد که «در حـال پیگیري مـطالـبات هسـتیم». دوبـاره بـه این 

پرسش می رسیم که کدام مطالبات؟  

مـطالـبات ابـتدایی هـنرمـندان تـئاتـر وضعیت تـعریف شغلی ، بیمه و بـازنشسـتگی و 

وضعیت قـراردادهـاي کاري شـان سـال هـاسـت که بی پـاسـخ مـانـده اسـت. خـانـه ي 

تـئاتـر بـا وجـود این که یک نـهاد صنفی مسـتقل نیست، امـا در حـال حـاضـر تـنها 

نـهاد صنفی مـوجـود بـراي هـنرمـندان تـئاتـر اسـت و می تـوانـد -و بـاید- حـداقـل 

کارکردهـایی را بـراي اعـضاي خـود داشـته بـاشـد و بـاید در مـراجـع مـربـوطـه پیگیر 

و حـافـظ مـنافـع اعـضاي خـود بـاشـد. نـه این که بـا عـدم شـفافیت در عملکرد 

مدیرانش، راه را براي جنجال هاي روزنامه هایی چون کیهان باز کند.  

یکی از وظـایف این نـهاد، پیش بینی سـازوکارهـاي حـمایتی اسـت تـا در مـوقعی 

مـانـند شـرایطی که امـروز گـریبانگیر هـنرمـندان تـئاتـر اسـت، ابـزارش را آمـاده 

داشـته بـاشـد. خـانـه ي تـئاتـر چـقدر بـراي چنین شـرایطی آمـاده بـود؟ یا پیش از 

وقـوع پـانـدمی، چـه سـطحی از ابـزارهـاي حـمایتی را بـراي اعـضایش داشـت که 

امروز با درخواست ردیف بودجه بخواهد آن را تقویت کند؟  

وظیفه ي دیگر نـهادي چـون خـانـه ي تـئاتـر حـفظ شـان انـسانی و حـرفـه اي 

اعضایش است. نامه اي که در مقابل مجلس خوانده شد نه تنها از لحاظ شکلی



و مـحتوایی ابـداً مـناسـب طـرح مـطالـبات صنفی نـبود، که در شـان هـنرمـندان تـئاتـر 

هـم نـبود. گـذشـته از آن که این نـامـه مـوضـع روشنی نـدارد و بـه نـظر می رسـد که 

عـمدي در این نـداشـتن مـوضـع وجـود داشـته بـاشـد، لـحن و نـوع مـقدمـه چینی 

بـراي طـرح مـطالـبات هـم شـایسته ي هیچ صنفی از جـمله تـئاتـر نیست. نـامـه ابـتدا 

بـا نـالـه هـاي اسـفبار شـروع می شـود و در ادامـه بـارهـا بـدون اشـاره ي مسـتقیم و 

قـاطـع، مـوضـوع را دور می زنـد و در نـهایت تـوسـل بـه جـمعی دیگر،  بـه پـنج 

مـطالـبه ي صـنف خـود می رسـد. انـگار که تـئاتـري هـاي خـود بـه تـنهایی شـایستگی 

حـمایت شـدن را نـدارنـد و بـا هـمراه کردن دیگران بـه خـود اعـتبار می بـخشند، یا 

اعتبار آنها را وام می گیرند.  

بیانیه اي که بـراي طـرح مـطالـبات صنفی تـدوین می شـود، بـاید لـحن رسمی، 

قـاطـع و روشـن داشـته بـاشـد و خـواسـت هـاي مـشخص عملی را در بـر داشـته بـاشـد 

که در حـوزه ي اختیارات مـرجعی بـاشـد که طـرف خـطاب مـعترضـان اسـت. 

عـریضه و تـظلم خـواهی نیست که بـه شکوه  و گـلایه بـپردازد و چـاره را از مـرجـع 

مقابل بطلبد.  

صـرف نـظر از شیوه ي طـرح مسـئله و کارنـامـه ي خـانـه ي تـئاتـر، مـطالـبه گـري از 

مجـلس بـراي اخـتصاص ردیف بـودجـه  ي حـمایتی از هـنرمـندان تـئاتـر، مـطالـبه ي 

نـادرسـتی نیست و در صـورت تـحقق،  تـحت شـرایطی (از جـمله شـفافیت عملکرد 

نـهاد مـربـوطـه) می تـوانـد بـراي تـئاتـري هـا مـثبت هـم بـاشـد. امـا نـباید فـرامـوش کرد 

که خود خانه ي تئاتر هم مرجع بسیاري از مطالبات است. 
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 دولـت هـا در طـول زمـامـداري شـان هـمواره فـرصـت هـایی دارنـد تـا ●

حـمایت شـان را از مـردم، یعنی وظیفه ي واقعی خـود را بـه عـنوان  دسـتگاه 

خـدمـتگذار مـردم، بـه اثـبات بـرسـانـند. بـاید گـفت که این امـر در واقـع، اسـاسـاً، 

فـرصتی نیست که پیش بیاید، بلکه خـدمـت بـه مـردم نـقش و کارکرد ذاتی و 

روزمـره ي هـر دولتی اسـت که وقتی این قـدرت را بـه چـنگ آورد بـه وظیفه  و 

مسـئولیتی که قـانـون بـراي آن معین کرده، عـمل 

کند. امــا تجــربــه ي تــاریخی نــشان داده که 

سیاسـتمداران و یا گـروهـها و احـزاب در مـبارزه 

بــا رقــباي خــود بــراي قــبضه کردن قــدرت، 

علیرغـم تـمام شـعارهـاي مبنی بـر حـمایت و 

دفــاع از حــقوق مــردم، هــنگامی که پیروز 

می شـونـد و قـدرت را بـه دسـت می گیرنـد نـه 

بـراي خـدمـت بـه مـردم بلکه بـراي چـپاول مـردم 

و هـمدسـتی و دفـاع از سـرمـایه هـاي بـزرگ و 

کلان آمـده انـد. بـراي سـرقـت و اخـتلاس ثـروت 

ملی آمـده انـد، نـه تنظیم و تقسیم عـادلانـه ي آن 

که در حـرف و در شـعارهـا مسـئولیت آن را پـذیرفـته بـودنـد. این شیوه ي عـمل و 

سیاستی است که مردم به طور روزمره شاهد آن هستند.  

امـا، در عین حـال، در طـول زمـامـداري همین دولـت هـا یا حکومـت هـا، اتـفاقـاتی رخ 

می دهـد، یا فـرصـت هـایی پیش می آید مـانـند سیل، زلـزلـه، خشکسالی، کم آبی و 

و و… که بـاوجـود آن که این دولـت هـا می تـوانـند بـراي تسکین مـوقـت مـردم، امـا 

بـه نـفع خـود و بـراي حـفظ خـود، از آن بهـره بـرداري کرده و تـا حـدودي از خـشم، 

نـفرت، رنـج و درد مـردم فـروبکاهـند، امـا عـمومـاً دیده شـده که چنین اتـفاقی 

نمی افـتد. همین جـا لازم اسـت مکث کرده و این سـؤال را طـرح کنیم که چـگونـه 

اسـت بـرخی دولـت هـا یا حکومـت هـا، در شـرایط یک مصیبت اجـتماعی حتی، 

هـمچنان بـه سیاسـت ضـدمـردمی خـود ادامـه می دهـند و مـردم را در این گـونـه 

مصیبت هـا رهـا سـاخـته و درد و رنـج عـمومی را احـساس نمی کنند؟ در چنین 

بـزنـگاهـهایی اسـت که مـاهیت ذاتی و نـقش فـریبکارانـه و ضـدمـردمی این گـونـه 

ضربه کردن شیطان 
(یک تک گویی)از دیوید هِیر 

روایتی شخصی، رویکردي سیاسی  
از ابتلا به ویروس کرونا 

 ناصر رحمانی نژاد 



 

دولت ها و حکومت ها جاي هیچ شک و شبهه اي باقی نمی گذارد.  

ویروس کرونـا یکی از آن مصیبت هـایی اسـت در روزگـار مـا که این فـرصـت را بـه 

دولـت هـا و حکومـت هـا داده تـا از رنـج آنـها بکاهـند، امـا هـمان طـور که هـمچنان 

شـاهـد هسـتیم، پـس از نـزدیک بـه یک سـال هـنوز مـردم بـراي اولین گـام از نـقش 

دولـت هـا چـشم بـه اخـبار دولتی در این زمینه دوخـته انـد. حتی در بـه اصـطلاح 

دموکراسی هاي غربی مانند انگلستان، آمریکا، آلمان، فرانسه و … 

نـمایشنامـه ي تک نـفره یا مـونـولـوگ «ضـربـه کردن شیطان» نـوشـته ي دیوید هِیر 

نـمایشنامـه نـویس انگلیسی، پـاسخی اسـت بـه چنین وضعیتی؛ شیوع ویروس 

کرونـا که هـم اکنون سـراسـر جـهان را مـورد تهـدید قـرار داده و همین زنـدگی 

سگی روزمـره را که مـحصول سیاسـت مـزورانـه، ضـد مـردمی و آگـاهـانـه ي 

دولت هاست براي مردم سیاه تر ساخته است. 

مـوضـوع نـمایشنامـه از تجـربـه ي شخصی نـویسنده الـهام گـرفـته شـده و دربـاره ي 

ویروسی است که همه ي ما را مورد حمله قرار داده است: کووید 19. 

نـمایشنامـه تشـریح قـدم 

بـه قـدم مـبتلا شـدن بـه 

ویروس کرونـــاســـت 

تـوسـط کسی که خـود 

واقــعاً بــه آن گــرفــتار 

شـده و این مـراحـل را 

لحـــظه بـــه لحـــظه 

گـذرانـده و بـراي نـجات 

خــود بــا این ویروس 

در  اســـت.  جـنـگیـده 

طــول نــمایش ضــمن 

تشـریح لحـظات تـاریک 

سـاعـات و روزهـایی که 

بیمار گــذرانــده،  کلام 

دیوید هِیر از طــنز نیز 

خالی نیست. 

انـتقاد گـزنـده و کوبـنده  

از دولـــت انـگـلیـس و 

آمریکا در عدم کارآیی
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 و نـاتـوانی آنـها در مـدیریت این وضعیت فـاجـعه بـار جـنبه هـاي قـوي این مـونـولـوگ 

و نقب اجتماعی به سیاست این دولت هاست. 

ریچل هـالیبرتـن، مـنتقد تـئاتـر، در نـقد خـود از نـمایش می گـوید: «قـوي تـرین 

لحـظه در آن شـب، زمـانی اسـت که او فـراخـوانی سـاده و ابـتدایی بـراي بـازگـفتن 

“حقیقت” می دهـد.» و این نکته اي اسـت که بـویژه در مـورد بسیاري دولـت هـا 

می تـوانـد قـابـل تـأمـل بـاشـد. گـفتن حقیقت بـه مـردم و درسـتکاري در انـجام 

وظایف و مسئولیت هایی که در حرف پذیرفته اند. 

این نـمایشنامـه در تـاریخ 27 اوت 2020، بـا فـروکش نسـبی و مـوقـت حـملات 

ویروس کرونـا و بـا تقلیل 900 صـندلی بـه 250،  در بـریج تـئاتـر لـندن، بـا بـازي 

رالف فینس و کارگردانی نیکلاس هینتر افتتاح شد.
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must have a work permit in order to be able to work. 
*** 

Now, they are the lone rider of the battlefield on 
which they have never had any experience. The 
Islamic government has done everything to conquer 
the performance arts - as they did in others by means 
from bribing to killing and hanging. But they have a 
gigantic hurdle in front of them; the contradiction 
between their ideology and modern thinking. On the 
cultural, literary and artistic field, the Islamic 
government is sowing seeds on infertile land. They 
can’t give birth to art; what they can offer is only 
hate, hostility, and blind rage against the culture of 
freedom and flourishing art. 

There is no future for them.
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 many new faces; right-wingers who have transformed 
into leftists and leftists who have transformed into 
Muslim supporters. And Hezbollah reproduces like 
mice very fast. Beards, rosaries, scarf, long-lose gowns, 
a full hijab, and dark colors are the dominant signs of 
revolution in theatre. No matter what the play is, what 
period, or which place it is situated in. Shakespeare, 
Chekov, Miller, Brecht, Genet. . . Women must have 
full hijab, and the plays must be blessed by Islamic 
stricture; i. e. censorship. 
 Suddenly, there have appeared Islamic theorists, 
Islamic aestheticians, and Islamic literary authorities 
from all corners and …, especially among mullahs. 
They know everything. They are the know-it-all those 
Mullahs: from the rules of shitting to the rules of 
aestheticism in art. 
The student and intellectual theatre groups take the 
ultimate step of metamorphosis. What is on stage now 
and what has permission to be put on the stage are all in 
the service of cultural policy of the Islamic regime. 
There remains only a few popular, commercial and 
professional theaters that are not totally under the state 
control. Although they are not political and do no harm 
to the Islamic government but they are not much liked 
by the government, because of their entertaining 
content . The Islamic government considers 
entertainment, fun, excitement, laughing, and anything 
that is joyful as a non-Islamic or Satanic that distances 
a true and faithful Muslim from God. So the 
Department of Theatre of the Ministry of Islamic 
Guidance issued a statement instructing all professional 
theaters to apply for a performance license in order to 
put on stage a play. But this trick didn’t work well. 
Later in early 1982, the Office of Prohibitions, a section 
of the Courts of Islamic Revolution which has nothing 
to do with artistic fields, issued a terse statement saying 
that all theatre managing directors, actors and actresses 
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his objecting voice and protests. The actors ignore it 
first, and the show continues with only a pause or a 
short distraction and then continues. The young man 
protests again. The show stops under pressure. 
*** 
A month later there are Guardians of Islamic 
Revolution who take the actors - they don’t say 
detain them yet - to the local Committees of Islamic 
Revolution. Sometimes, accidentally, of course, they 
keep them for two or three days in a room - they 
don’t say a confinement cell yet. The actors are 
released after questioning - they don’t call it 
interrogation yet. 
Everything starts that simple. And then those young 
Muslim, “revolutionary” individuals, or faithful 
Muslims or the Ommat, as they use to say, were 
organized into the groups called the Hezbollah, 
assault street theatre, raid lecture halls, meetings, 
bombing bookstores, and anybody who did not deem 
to be a Muslim or a revolutionary. People call these 
Muslim “revolutionaries,” Phalanges. 
*** 
There is no street theatre anymore. It disappeared 
before the one-year period of provisional 
government dissolved. Those enthusiastic and 
furious discussions in front of the University 
disappeared as well. There are no bookstands, no 
music-stands on the sidewalk opposite the 
University anymore. Theatre is back to the same few 
small indoor theatre venues. Hezbollah is ruling 
everywhere. 
But the atmosphere is still political. There are many 
plays on stage; small short run productions. 
It is said that in a revolutionary situation one can be 
changed as much as ten years over one night. It is 
said that this is the nature of revolution. So does the 
theatre. It seems that this is true. Also, there are 



I leave this area and walk towards the western side of the 
University to the 24 Esfand Square, now it changed to the 
Revolution Square. I approach Amir-abad Avenue, now it 
changed to Kargar (Worker) Avenue, and then continue to 
the north. I come to the intersection of “Hammer and 
Sickle.” This is a new un-official name that people gave 
to this place because leftists are mostly gathering in this 
area. Here also I see the same situation and the same 
debates with the same passion. I continue to go to the 
Farah Park or Gole-sorkhi Park or Laleh park or whatever 
name it has today; it is still changing its name along with 
changing the political situation. I am drawn to the park. I 
hear voices from somewhere. I go towards them. A crowd 
of about a hundred or so had formed a circle there. The 
voices are coming from the middle of the circle. I go 
closer and, suddenly - Oh, a street theatre! I stay to watch. 
I know the actors. How fast a revolution can change 
people! The subject of the play is the army. It’s exposing 
the role of the repressive army of the Shah. What a timely 
subject! What an intelligent choice! A politically correct 
choice! Yes, we must take theatre to the people now! 
People are not in the mood to go into auditoriums to 
watch a play. People are out in the streets these days, 
carefully following the course of events and discussions 
about the fate of revolution. So in such a situation, we, 
workers of theatre, should go to where the people are 
present: in streets. You can borrow the subject of your 
play from their discussions. You only need to be careful 
to propagandize the view of the political organization to 
which you belong. This is a political duty, and more than 
that it’s a political act. The editorial of your party paper 
can guide you. The play can be written in one night. Then 
one or two hour of rehearsal. That’s it; the play is ready 
and you can show it here and there in the streets, in a 
park, square, anywhere people are. 
*** 
But, tomorrow. Tomorrow, right in the middle of the 
show, a young “revolutionary,” a “faithful” Muslim raises 
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●  I am in front of  the University of Tehran.  
There is still smell of  gunpowder in the air as if in a 

nearby street the echo of soldiers’ bullets, whose rifles 
were ornamented with red carnations by people today, can 
be heard. The smoke that was rising up from the 
government buildings last month are still visible in the 
city’s blue sky. Streets and sidewalks here are still 
covered with political flyers of various organizations. 

They are getting rapidly dirty 
and torn under the feet of 
crowd. The newspapers of 
political organizations offered 
for sale. The bookstands and 
music stands are tightly set up 
next to each other alongside of 
the sidewalk. The vendors of 
d o m e s t i c a n d f o r e i g n 
revolutionary songs have turned 
up speakers as high as they can. 
There is a stirring and chaotic 
atmosphere. The illusion of 

revolution has strongly twisted everything.  

The topic subject of the day is “The People’s Army.” 
Each political organization has its own view on the 
subject. All political organizations are extremely active. It 
seems like it is only the new regime that does not have an 
organization. It seems like in this scuffle the new regime 
is absent. Nobody cares what the new regime is 
preparing. 
I am in front of the University of Tehran. 
The hot political discussions are going on in every corner. 
The rank and file and sympathizers of various political 
organizations enthusiastically are discussing the editorials 
of their papers for the people who circle them in small 
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