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مجـله ي تـئاتـري «صـحنه ي مـعاصـر» بـراي اولین بـار در اسـفند مـاه 1359، ●

بـه صـورت مـاهـانـه، از طـرف انجـمن تـئاتـر ایران آغـاز بـه انـتشار کرد. انـتشار 

یک نشـریه ي تـئاتـري پیشرو در زمـانی که حـوادث روز آشکارا نـشان می داد که 

هـمه ي آرزوهـا و انـتظاراتی که از انـقلاب تـصور می رفـت یک بـه یک بـر بـاد فـنا 

می رود، یک ضـرورت یا نـوعی مـقاومـت و پـایداري تـصور می شـد. امـا واقعیت 

بی رحـم و تـلخ نـشان داد که این مـقاومـت دیري نمی پـاید. سـومین و آخـرین 

شـماره ي «صـحنه مـعاصـر» در اردیبهشت 1360، زمـانی انـتشار یافـت که آخـرین 

سـنگرهـا و وسـایل آزادي بیان بـه طـور جـدي و بـه طـور رسمی از طـرف دولـت 

مـورد تهـدید و حـمله قـرار گـرفـته بـودنـد. در تفتیش هـا و پیگردهـاي نیروهـاي 

پلیسی و امنیتی تـمام فـرم هـاي چـاپی شـماره ي چـهارم مجـله که در چـاپـخانـه 

مـنتطر صـحافی بـودنـد، تـوسـط پـاسـداران تـوقیف شـد و از آن پـس، امکانی را که 

در چاپ مجله داشتیم از دست دادیم. 

دوره ي دوم «صـحنه ي مـعاصـر»، سـال هـا بـعد تـوسـط نسـلی که کوشـش داشـت 

تجـربـه ي نسـل پیشین خـود را در عـرصـه ي تـئاتـر دنـبال کند، و در شـرایطی بـس 

دشـوارتـر، بـه وسیله ي گـروه تـئاتـر اگـزیت آغـاز گـردید - بـا وسـایل و روشی 

مـتفاوت که بـه یمن تکنولـوژي رسـانـه اي اجـتماعی امـروز در اختیار هـمگان قـرار 

گـرفـته اسـت. و این، بـاید گـفت، بـراي مـا یکی از مـوارد نـادري اسـت که تجـربـه ي 

نسـلی بـه نسـل دیگر، اگـر چـه فـقط در عـرصـه ي تـئاتـر، امکان انـتقال یافـته اسـت. 

بـر این نکته بـاید تـأکید کرد که اهمیت تجـربـه ي گـروه تـئاتـر اگـزیت نـه در تکرار 

تجـربـه ي نسـل پیشین، بلکه در اسـتمرار آن تجـربـه و تـحول آن تجـربـه در یک 

شـرایط مـتفاوت تـاریخی  و در بـرابـر وظـایف معین امـروزي اسـت. در این دوره، 

گـروه تـئاتـر اگـزیت چـهار شـماره از «صـحنه مـعاصـر» را منتشـر کرد. این فـعالیت 

هـا سـبب شـد که مـا، گـروه تـئاتـر اگـزیت و انجـمن تـئاتـر ایران، در فـضاي مـجازي 

یکدیگر را بیابیم، و سـرانـجام این ارتـباط منجـر بـه همکاري بـا یکدیگر در انـتشار 

مجدد «صحنه معاصر» در این دوره گردید. 

هـدف مـا از انـتشار دوبـاره ي «صـحنه ي مـعاصـر» در این دوره، بـاتـوجـه بـه وضعیت 

اضـطراري تـئاتـر مـوجـود، انـتشار یک نشـریه آلـترنـاتیو اسـت. مـا عقیده داریم که 

نشـریات تـئاتـري مـوجـود بـه عـنوان عـرصـه ي نـظري نـمایش نـتوانسـته اسـت بـا 

هـمزاد خـود، تـئاتـر، بـه عـنوان عـرصـه ي عملی نـمایش یک رابـطه ي مـتقابـل، زنـده، 

فـعال و خـلاق که امـري ضـروري بـراي رشـد هـر دو عـرصـه اسـت، بـه وجـود آورد. 

الـبته، تـنگناهـا و محـدودیت هـاي نـاشی از سیاسـت تحـمیلی بـر تـئاتـر بـر هیچ یک 

از ما پوشیده نیست، اما در عین حال، براي درهم شکستن این سیاست ها باید
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بـه تـلاشی بیش از آنـچه صـورت می گیرد، دسـت یازید. مـا مـعتقدیم که تـوانـایی 

مـا بیش از آن چیزي اسـت که بـر صـحنه هـا و در نشـریات امـروز ظـاهـر می شـود. 

«صـحنه ي مـعاصـر»، بـه عـنوان یک نشـریه ي تـئاتـري، خـود را مـلزم می بیند که 

نسـبت بـه تـحولات تـئاتـر داخـلی، بیش از هـر زمـان دیگري حـساس تـر، درگیرتـر و 

نزدیک تر از گذشته عمل کند. 

اگـر نـگاه خـود را از عـرصـه ي تـئاتـر بـه عـرصـه هـاي دیگر اجـتماعی بگسـتریم، 

خـواهیم دید که تـقریباً هـمه ي امـور اجـتماعی مـا در بـخش هـاي دیگر جـامـعه نیز، 

مـانـند تـئاتـر مـا، از کارکرد عـادي خـود بـازمـانـده انـد. امـا مسـئولان امـور مـصرانـه 

کوشـش دارنـد مـا را مـتقاعـد سـازنـد که بـراي بهـبود وضعیت مـوجـود شـبانـه روز 

خـود را گـذاشـته انـد. در وعـده یدي بی هـمتا و در فـریب شـگردي بی هـمتاتـر دارنـد. 

بـاارزش تـرین مـردان تـئاتـر مـا عـمرشـان در انـتظار وعـده هـاي این «مـتولیان» و در 

سـایه ي سنگین و پـوچ آنـها بـه سـر آمـد و این هـا هـنوز بـه وعـده و فـریب ادامـه 

می دهـند. در تـحولات شـتاب آمیز زمـانـه ي مـا، چهـل و یک سـال بسی بیش از 

زمـان لازم بـراي اثـبات این امـر اسـت که مـتولیان امـور نـه بـراي اجـراي مسـئولیتی 

که جـایگاه شـان اقـتضا می کند، بلکه بـراي اجـراي مـأمـوریتی که بـه آنـها دیکته 

شـده، آمـده انـد. آنـها مـأمـوریتی جـز گـره گـشایی از امـور مـردم دارنـد که هیچ 

ارتباطی با خواست ها و منافع مردم ندارد.  

در چنین شـرایطی، جـز بـا ایستادگی در بـرابـر آنـها، جـز بـا اسـتقلال، جـز بـا اختیار 

کردن راه مسـتقل بـراي بـرون رفـت از این بـن بسـتی که مـتولیان امـور سـاخـته انـد، 

چـاره اي نیست. مـا، در اینجا، بـا سـري افـراشـته می گـوییم، عـطاي تـان را بـه 

لقایتان بخشیدیم!  

صـحنه ي مـعاصـر کوشـش خـواهـد کرد تـا نـمونـه هـاي درس آمـوز از تجـربـه ي 

دیگران در عـرصـه ي تـئاتـر جـهانی را، هـم در گـذشـته و هـم در حـال حـاضـر، بـراي 

بـالا بـردن سـطح آگـاهی و دانـش حـرفـه اي هـنرمـندان تـئاتـر ایران، مـعرفی کند. مـا 

بـه خـوبی واقـف هسـتیم که در تـحقق این هـدف مـوانـع، مشکلات و احـتمالاً 

نـارسـایی هـایی وجـود دارد، امـا هـمان طـور که در این شـماره بـه عـنوان اولین گـام 

می بینید، هـمه ي تـلاش خـود را بـه کار بـرده ایم تـا صـحنه ي مـعاصـر دریچه اي بـه 

افـق هـاي گسـترده و روشـن تـئاتـر جـهان بـگشاید و کوشـش دارد در هـر گـام 

مطالب و منابعی هر چه غنی تر به دست مخاطبان خود برساند. 

در تحقق این هدف هر یک از شما می توانید ما را یاري کنید. 

انجمن تئاتر ایران و گروه تئاتر اگزیت 
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رونـد رشـد تـئاتـر ایران که از آغـاز پیدایش آن تـا انـقلاب 1357 کم و بیش بـر روالی بـود که می رفـت تـا یک بنیان 

اسـتوار نسـبی بگیرد، بـا انـقلاب 1357 مـانـند دیگر پـدیده هـاي اجـتماعی، جـز دوره ي کوتـاه دو سـال اول پـس از 

انـقلاب، بـا تسـلط دولـت جـدید نـاگـهان مـتوقـف گـردید. تـئاتـرهـاي حـرفـه اي-تـجاري را تعطیل کردنـد و تـئاتـر 

غیرتـجاري-حـرفـه اي، اعـم از دولتی و غیردولتی، که در واقـع تـئاتـر ایران از طـریق آن تـشخص می یافـت، تـحت 

کنترل دولـت قـرار گـرفـت، و بـا اعـمال نـوعی سـانـسور که تـا آن زمـان بی سـابـقه بـود، زمین گیر شـد. اگـر آبـشخور 

انـدیشه ي مسـلط در تـئاتـر ایران در دوران رژیم گـذشـته، بخشی انـدیشه ي یک بـورژوازي بی ریشه  و نـوکیسه و 

بخشی دیگر خــرده بــورژوازي تــوامــانِ مــدرن و سنتی بــود، رژیم تــازه بــرآمــده کوشید تــا بــا سیاســت هــاي 

تبعیض گـرایانـه و انـحصارطـلب خـود یک ایدئـولـوژي دینی-سنتی را جـا بیانـدازد؛ سیاسـتی که تـا بـه امـروز هـمچنان 

بی وقـفه، و علیرغـم سـرشـت و ظـرفیت مـتفاوت این هـنر و علیرغـم خـواسـت هـا و نیازهـاي نیرومـند اجـتماعی تـقویت 

کننده  ي آن، بـا سـرسختی و سـماجـت ادامـه یافـته اسـت. نتیجه ي این سیاسـت چیزي بـه بـار آورده که مـا امـروز بـا 

آن روبـرو هسـتیم؛ تـئاتـري که در وهـله ي اول از مسیر رشـد 

طبیعی خـود منحـرف شـده و در نتیجه بـه صـورت یک تـئاتـر 

بـدون بـرنـامـه، بـدون اسـتراتـژي، بی هـویت، تهی از انـدیشه، تهی 

از نـوآوري، تهی از مـعرفـت، مـحافـظه کار، سـازشکار، بـزدل، 

تـرس خـورده و وابسـته درآمـده، و بـالاخـره، تـئاتـري که بـا تـظاهـر 

بـه امـروزي بـودن، امـا بـا مـحتوایی بـه شـدت کهنه، ادعـاهـایی 

بـزرگ دارد. و در وهـله ي دوم، تـئاتـري بیگانـه شـده بـا فـرهـنگ 

ملی و منزوي شده از تئاتر جهانی 

مــا، بــه عــنوان هــنرمــندان دو نســل از دو دوره ي مــتفاوت 

تـاریخی تـئاتـر ایران، پیش و پـس از انـقلاب 1357، اعـتقاد 

جـدي داریم که در وضعیت اضـطراري و فـاجـعه بـار فعلی، نـقش 

هــنرمــندان راســتین تــئاتــر در تغییر این وضعیت اســف بــار 

اهمیتی بـه سـزا داشـته و پـاسخی اسـت بـهنگام بـه وظیفه اي که 

تـاریخ بـر عهـده ي آنـها نـهاده اسـت. از این رو، مـا، از آن دسـته از هـنرمـندان تـئاتـر که طی سـال هـاي مـتمادي از 

سیاسـت حـاکم بـر هـنر تـئاتـر آسیب دیده و خـود را بـا مـا هـم نـظر می دانـند دعـوت می کنیم تـا بـا پیوسـتن بـه مـا و 

پـایبندي بـه اصـول مـانیفست «تـئاتـر اسـتقلال»، این وظیفه ي مـهم را هـمراه و هـمدوش یکدیگر بـه انـجام بـرسـانیم. 

قضاوت آیندگان میراثی است که ما امروز براي آنها باقی می گذاریم. 

 مانیفست  

«تئاتر استقلال» 

)(
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1. مـا، مسـتقل می انـدیشیم چـون تجـربـه ي تـاریخی بـه مـا آمـوخـته که تـنها در انـدیشه و عـمل مسـتقل می تـوان از 

تـأثیر عـوامـل سـوء و جـانـبدارانـه مـصون مـانـد؛ تـنها در انـدیشه ي مسـتقل می تـوان بـا خـود، هـنر خـود، و مـهم تـر از آن بـا 

مخاطب خود، وفادار و صریح بود. 

2. مـا مـعتقدیم که مـاهیت حـرفـه ي مـا بـه عـنوان هـنر، بیش و پیش از هـر چیز هـنري اسـت. مـا از پـایگاه هـنر بـا 

مـخاطـبان خـود سـخن می گـوییم. در عین حـال، واقـف هسـتیم که هـنر هـمچون پـدیده هـاي دیگر اجـتماعی بـر کنار از 

تـأثیرات شـرایط وجـودي خـود، از جـمله سیاسـت حـاکم، نیست. پـس، نـاگـزیر در بـرابـر سیاسـت مـوجـود و در کار هـنري 

خود، مواضع سیاسی مستقل خود را داریم.  

3. ما از هیچ برنامه و پلاتفرم سیاسی سازمان هاي چپ یا راست، دولتی یا غیردولتی، پیروي نمی کنیم. 

4. ما، از هیچ نهاد دولتی یا خصوصی با هر ماهیتی و به هر عنوانی کمک مالی دریافت نمی کنیم. 

5. مـا شخصیت حـقوقی مسـتقل از هـر سـازمـان، گـروه یا نـهاد سیاسی و دولتی داریم؛ زیرا اکیداً مـعتقدیم که هیچ 

ارگـان سیاسی یا دولتی صـلاحیت سیاسـتگذاري یا بـرنـامـه ریزي یک نـهاد هـنري را نـدارد. سیاسـت و سـرنـوشـت هـنر تـنها 

بـه دسـت و بـه وسیله ي هـنرمـندان بـاید رقـم بـخورد، هـمان گـونـه که آثـار هـنري بـه دسـت خـلاق هـنرمـندان آفـریده 

می شود. خالقان هنر، خالقان سرنوشت خود هستند. 

6. مـا، بـه اعـتبار و بـه پیروي از اصـل  بنیادین انـدیشه و عـمل مسـتقل، و بـر پـایه ي شـناخـت خـود از جـامـعه و از وظـایف 

هنر، سیاست و برنامه خود را تدوین می کنیم.  

7. مـا، بـا تکیه و بـه پشـتوانـه ي تجـربـه ي پیشینیان خـود، و بـا ابـزارهـاي شـناخـت امـروزي از وضعیت مـوجـود، و درك 

سیاست حاکم بر هنر، روش کار خود را ابداع کرده و شکل هاي استتیک هنري کار خود را کشف می کنیم.  

8. ما اعتقاد داریم که «هنر سرچشمه ي شناخت است»، نه ابزار این یا آن قدرت سیاسی.  

9. مـا چـشمان خـود را بـر نـاروایی هـا و سیاسـت هـاي ضـدتـئاتـر نمی بـندیم تـا مـوجـودیت خـود را تضمین کرده بـاشیم. زیرا 

مـعتقدیم بـراي مـوجـودیت خـود بـاید دلیل هسـتی شـناسـانـه اي داشـته بـاشیم، و دلیل هسـتی شـناسـانـه ي مـا وظـایفی اسـت 

که حقوق مقام شهروندي به هر یک از ما به عنوان فرد اجتماعی بخشیده است. 

10. مـا، بـراي بـرون رفـت از مشکلات و مـعضلاتی که تـئاتـر ایران را بـه وضعیت فـاجـعه بـار امـروزي رسـانـده، و بـراي 

بـازگـردانـدن شـأن هـنر و هـویت هـنري خـود در تـئاتـر، بـه هـمه ي همکاران تـئاتـري خـود پیشنهاد می کنیم که هـمراه بـا 

مـا، بـا همکارانِ هـمدل و همفکر خـود هسـته هـاي تـعاونی خـودکفا تشکیل دهـند تـا خـود را از بـند بـردگی هـنر رهـا 

سـاخـته و روش اسـتقلال حـرفـه اي را بـراي اولین بـار بـه صـورت یک حـرکت ملی آغـاز کنیم. هـنر تـئاتـر هـویت مـا، 

حـرفـه ي مـا، شـأن اجـتماعی مـا و آشیان مـاسـت، از این آشیان دفـاع کنیم. مـا می تـوانیم دسـت در دسـت هـم، هـویت 

واقعی تئاتر را به آن بازگردانیم. 

این مـانیفست بـر پـایه ي حـقوق حـقه و طبیعی انـسان و بـا الـهام از اعـلامیه ي جـهانی حـقوق بشـر مـصوب دسـامـبر 1948 

تنظیم  گردیده و آن را براي انتشار و اطلاع عمومی، در اینجا اعلام می کنیم. 

پیش به سوي استقلال! 

مهرماه 1399 

«انجمن تئاتر ایران»   - «گروه تئاتر اگزیت» 
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 در آغـاز قـرن 20، جنبشی در اروپـا بـه تـازگی آغـاز شـده بـود که تـئاتـر ●

کارگــري را بــه ســبک تهییجی-تبلیغی اجــرا می کرد. این جــنبش در 

سـال هـاي بین دو جـنگ جـهانی بـه اوج خـود رسید. آن دسـته از گـروه هـاي 

تـئاتـري که بـه تـئاتـر بـورژوایی پشـت پـا زده بـودنـد، بـا شیوه هـاي جـدیدي از طـریق 

تـئاتـر بـه طـرح مـسائـل روز اجـتماع و طـبقه ي کارگـر می پـرداخـتند. این تـئاتـر در 

پیونـد تـنگاتنگی بـا تـئاتـر متعهـد بـود و هـم پـوشـانی گسـترده اي میان این دو وجـود 

داشـت. این شیوه هـا در آن دوران و دهـه هـاي بـعدي در کشورهـاي آمـریکا، 

آلـمان، روسیه (پیش و پـس از انـقلاب اکتبر) و انگلسـتان مـحبوبیت بیشتري 

یافت.  

از سـوي دیگر چهـره هـایی چـون اسـتانیسلاوسکی، میرهـولـد، پیسکاتـور و بـرشـت 

تـحولاتی در شیوه هـاي سنتی نـمایش بـه وجـود 

آورده بــودنــد. در آمــریکا و انگلســتان آثــار 

نـویسندگـانی هـمچون کلیفورد اودتـس1 و آپـتن 

سینکلر2 در مکان هــاي غیرمــعمول هــمچون 

خیابـان و سـالـن هـاي اجـتماعـات اجـرا می شـد. 

نـقطه ي مشـترك این نـمایش هـا ارتـباط شـان بـا 

مـسائـل روز بـود. نـویسنده می بـایست نـوشـتن 

نـمایشنامـه را بـا سـرعـت هـر چـه بیشتر بـه پـایان 

می رســانــد تــا آنــچه بــر روي صــحنه اجــرا 

می شــود، دغــدغــه ي روز مــردم بــاشــد. این 

تـئاتـرهـا بـه نـوعی ادامـه  یافـته ي «روزنـامـه ي زنـده» بـودنـد؛ نـوعی از تـئاتـر که 

پـس از انـقلاب اکتبر در شـوروي تـوسـط بـلشویک هـا رواج پیدا کرد و بـراي 

طـرح اخـبار و مـسائـل روز بـراي مـردم اسـتفاده می شـد و مـانـند روزنـامـه، از 

بـخش هـاي مـختلف تشکیل شـده بـود. تـئاتـر انگلسـتان هـم از این تـحولات 

بی بهـره نـبود، و خـصوصـاً بـا وجـود سـنت  غنی جـنبش هـاي کارگـري، این کشور 

یکی از آماده ترین بسترها براي شکل گیري این جریانات بود.  

در دهـه هـاي بین دو جـنگ، تـحت تـاثیر همین تـحولات بـود که گـروه تـئاتـر 

«بـلندگـوهـاي سـرخ»  در سـال 1931 در انگلسـتان بـا شـعار «تـئاتـر بی مِلک 

بـراي مـردم بی مِلک» تشکیل شـد، در ادامـه ي آن «تـئاتـر عـمل» در سـال 

1934و «اتـحادیه ي تـئاتـر»3 در سـال 1936 شکل گـرفـت و نـهایتاً در سـال 

1945 از دل تـمام این  تجـربیات، «کارگـاه تـئاتـر» بیرون آمـد. کارگـاه تـئاتـر را 

تـعدادي از اعـضاي «اتـحادیه ي تـئاتـر» تـاسیس کردنـد، که بـرجسـته تـرین شـان 

 جون لیتل وود 
 و آرمان هایش 

 شیرین میرزانژاد 

◀ مجموعه ي «عرصه هاي 
جدید تئاتر» در سه بخش 
دیروز، امروز و فردا به آن 
دسته از چهره ها و گروه هاي 
تئاتري می پردازد که به 
نوعی در زمانه ي خود و یا 
در جغرافیایی که در آن 
فعالیت می کرده اند، به نحو 
موثري عمل کرده اند و 
پیشگام بوده اند، تحولاتی را 
سبب شده اند، پدیده هاي 
جدیدي را معرفی کرده اند، 
روش هایی نوین را ابداع 
کرده اند و یا به هر طریق 
دیگري، افق هایی جدید را 
در عرصه ي تئاتر گشوده اند. 

دیروز
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جون لیتل وود4 بود، زنی که بعدها به مادر تئاتر مدرن انگلستان مشهور شد.  

جـون  لیتل وود در آکادمی سـلطنتی هـنرهـاي نـمایشی بـه عـنوان بـازیگر تحصیل 

کرده بـود، امـا خـود که در محیط کارگـري رشـد یافـته بـود، سنخیتی میان 

خـودش و دیگر هـنرجـویان آنـجا نمی دید و بـه گـفته ي خـودش تـرجیح می داد بـه 

ریشه هـاي کارگـري خـود وفـادار بـمانـد. او پیش از پـایان دوره اش آنـجا را تـرك 

کرد و بـه منچسـتر رفـت که یکی از مـراکز مـهم جـنبش هـاي کارگـري بـود و پـس 

از آشنایی با جیمی میلر موسس «تئاتر عمل»، به گروه او پیوست. 

پیشینه ي «تئاتر عمل» 

میلر، مـوسـس «تـئاتـر عـمل» در ابـتدا عـضو گـروه «کلاریون» (شیپور) بـود که دو 

انـشعاب مـتوالی در آن صـورت گـرفـت. انـشعاب اول را آنـهایی انـجام دادنـد که 

می خـواسـتند تـمرکزشـان بیشتر بـر روي درام بـاشـد تـا سیاسـت، و در نتیجه میلر 

و دیگران که بـه اصـطلاح سیاسی تـر بـودنـد، در کلاریون بـاقی مـانـدنـد. امـا انـشعاب 

دوم را میلر و چـند نـفر دیگر انـجام دادنـد که می خـواسـتند از میان مـسائـل 

سیاسی، تـمرکز بـر مـسائـل حـاد جـاري چـون بیکاري عـمومی و تـحولات در حـال 

وقـوع در میان کارگـران صـنعت نـساجی را هـدف قـرار دهـند. آنـها احـساس 

می کردنـد که بـا وجـود بحـران اقـتصادي و تـحولات سیاسی، بـاید بـه عـنوان یک 

گـروه تـئاتـري نـقش پـررنـگ تـري را در تغییر جـهانی ایفاء کنند که خـود را مـدام 

در حـال غـرق شـدن در جـریانـاتـش می یافـتند. این انـشعاب بـود که در سـال 

1931بلندگوهاي سرخ5 را تشکیل داد. 

 اجراي بلندگوهاي سرخ در پرستون در سال 1932. جیمی میلر نفر دوم از سمت چپ 

 Clifford Odets  1
  Upton Sinclair  2

 Theatre Union  ٣

 Joan Littlewood  ۴

 Red Megaphones  ۵
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در این دوران بخشی از کارشـان این بـود که در فـاصـله ي زمـانی 7 الی 8 دقیقه 

بـتوانـند در قـالـب یک قـطعه ي نـمایشی غـالـباً کمدي و گـاه هـمراه بـا شـعر یا آواز، 

یک مـوضـوع اجـتماعی-سیاسی روز را مـطرح کنند، یک تحـلیل مـارکسیستی 

سـاده و قـابـل فـهم بـراي عـموم از آن بـدهـند و در نـهایت راه حـلی را ارائـه کنند. 

«بـلندگـوهـاي سـرخ» در سـال 1934بـا بـازتـعریف اهـداف و روش  هـایش بـه گـروه 

«تئاتر عمل»1 تبدیل شد. 

در بخشی از مانیفست شان آمده است: 

«تـئاتـر عـمل مـتوجـه اسـت که هـمان طـبقه اي که نـقش اصلی را در تـاریخ 
بـازي می کند -طـبقه اي که پیشگیري از جـنگ و شکست ارتـجاع تـنها بـر 
آن متکی اسـت- در تـئاتـر امـروز از بیان خـود مـمنوع شـده اسـت. این تـئاتـر 
عـمدتـاً در مـناطـق کارگـري، نـمایش هـایی را اجـرا خـواهـد کرد که زنـدگی و 
مـبارزه ي کارگـران را بیان کند. سیاسـت، در کامـل تـرین مـعنایش، یعنی 
مـسائـل مـردم. از این جهـت، نـمایش هـایی که اجـرا می شـود سیاسی خـواهـد 

بود.» 
(از مانیفست تئاتر عمل، 1934) 

در این مـرحـله بـه نـقطه اي رسیده بـودنـد که می خـواسـتند تـئاتـرشـان افکار و 

نیازهـاي طـبقه ي کارگـر را بـازتـاب دهـد، امـا چیزي بیشتر از تـئاتـر تهییجی بـاشـد. 

از طـرف دیگر فکر می کردنـد که کافی نیست که فـرم تـئاتـر بـورژوایی را حـفظ 

کنند و فـقط قهـرمـانـانـش را تغییر دهـند. تغییر لـباس و آکسسوار و صـحنه ي 

اجـرا بـه تـنهایی کافی نـبود. نیاز بـود که تغییراتی اسـاسی در سـبک کار شـان بـه 

وجـود آید. در کنارش بـه بـازیگرانی نیاز داشـتند که بـتوانـند بـخوانـند، بـرقـصند و 

…

جون لیتل وود و جیمی میلر

 Theare of Action  1
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 آنها احساس 

می کردند که با 

وجود بحران 

اقتصادي و 

تحولات سیاسی، 

باید به عنوان 

یک گروه تئاتري 

نقش پررنگ تري 

را در تغییر 

جهانی ایفاء 

کنند که خود را 

مدام در حال 

غرق شدن در 

جریاناتش 

می یافتند



بـدن و صـداي آمـاده و ورزیده داشـته بـاشـند. بـنابـراین شـروع بـه پـژوهـش و سعی 

و خـطا بـر روي تـئوري هـاي واخـتانـگوف، میرهـولـد و اسـتانیسلاوسکی کردنـد. 

چـهار مـاه پـس از تشکیل گـروه تـئاتـر عـمل، هـنوز نـتوانسـته بـودنـد قـدمی عملی 

در راسـتاي تـحقق اهـداف شـان بـردارنـد و بـا تـوجـه بـه نیاز تـئاتـر کارگـري در آن 

زمان و سرعت تحولات، مدتی طولانی به شمار می آمد.  

تئاتر عمل 

جـون لیتل وود در هـنگام تشکیل گـروه «تـئاتـر عـمل» در بی بی سی کار می کرد. 

بـازیگري  پـرشـور، تـوانـا و بـااسـتعداد بـا صـدایی عـالی بـود که فـضاي یکنواخـت 

تـئاتـرهـا و نـقش هـاي کسالـت بـاري که بـه او پیشنهاد می شـد، او را بـه سـتوه آورده 

بـود. میلر در خـاطـرات خـود می گـوید عـلت این که نـقش هـاي پیشنهادي بـه او در 

حـد اسـتعدادش نـبودنـد و از تـوانـایی اش حـداکثر اسـتفاده را نمی کردنـد، تـا حـدي  

بـه ظـاهـرش بـرمی گشـت که بـا معیارهـاي کلیشه اي زمـانـش مـطابـقت نـداشـت. بـه 

عـلاوه بسیار رك بـود و نـظراتـش را بـدون مـلاحـظه دربـاره ي سـطح کار و گـروه 

اجـرایی بیان می کرد. میلر و لیتل وود در یک پـروژه ي مشـترك در بی بی سی بـا 

هـم آشـنا شـدنـد. چـند مـاه پـس از این  آشـنایی، جـون بـه «تـئاتـر عـمل» پیوسـت و 

در همان زمان با میلر ازدواج کرد. 

بـا ورود لیتل وود بـه گـروه، کار سـرعـت گـرفـت. او از هـمان ابـتدا بـر پـایه ي 

آمـوزش هـایی که در آکادمی سـلطنتی دیده بـود، دوره ي کوتـاهی را بـراي تـمرین 

حـرکت بـا اعـضاي گـروه شـروع کرد. بـعد نـمایشی را تـرتیب دادنـد که در هـر 

مکانی می شـد آن را اجـرا کرد، امـا بـه نـور اسـپات نیاز داشـتند. الـف آرمیت1، 

یکی از اعـضاي گـروه بـا کش رفـتن لـنز چـراغ روشـنایی خیابـان و سـر هـم کردن 

آن بـا لامـپ روي قـوطی بیسکوئیت، نـور اسـپات را هـم بـراي گـروه فـراهـم کرد. 

اولین اجـرایشان بـا مـوفقیت انـجام شـد. پـس از آن الـف زبـان فـرانـسه آمـوخـت تـا 

بـتوانـد کتابی را دربـاره ي نـورپـردازي بـه انگلیسی تـرجـمه کند. بـر اسـاس 

آمـوخـته هـایش از آن کتاب، تـوانسـت بـا کمک لـوازمی که از کارگـران حـرفـه هـاي 

مـختلف تـامین شـده بـود، تجهیزات نـورپـردازي سیار بـسازد و در ادامـه هـم بـا 

افـزایش آمـوخـته هـاي خـود، تجهیزات را ارتـقاء می داد. تجـربـه ي کارشـان در 

فـضاهـاي کوچک و بسـته دقـت در حـرکات را بـه آنـها آمـوخـت و اجـرا در خیابـان 

صــدایشان را پــرورش داد. در همین دوران «در انــتظار لفتی» اثــر کلیفورد 

اودتـس را هـم اجـرا کردنـد. آنـها تـوانسـتند افـراد بیشتري را جـذب کنند که هـر 

یک بـا مـهارتی که داشـتند، گـوشـه اي از کار را انـجام می دادنـد: از سـاخـت دکور و 

 Alf Armitt  1
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آکسسوار تـا تبلیغات و سـازمـانـدهی و چـاپ پـوسـتر و تـایپ مـتن نـمایشنامـه. امـا 

کار تـئاتـر عـمل در هـمان اوج خـود بـه پـایان رسید. گـروه که بـرخی از اعـضایش 

عـضو حـزب کمونیست بـودنـد، بـا کمیته ي محـلی حـزب دچـار اخـتلافـاتی شـد. در 

ادامـه تـعدادي از اعـضاء، گـروه را بـه خـاطـر ارتـباطـش بـا حـزب تـرك کردنـد. بـا 

تغییر شـرایط، لیتل وود و میلر هـم که پیش تـر پیشنهاد بـورسیه ي آکادمی تـئاتـر 

و سینماي شـوروي را دریافـت کرده بـودنـد، آن را پـذیرفـتند و از گـروه جـدا 

شدند؛ اگرچه به خاطر عدم دریافت ویزا در نهایت نتوانستند به شوروي بروند.  

اتحادیه ي تئاتر 

پــس از مــدتی، در ســال 1936، لیتل وود و میلر پیشنهادي را بــراي اجــراي 

نــمایش «معجــزه در وردن» اثــر هــانــس کلامــبرگ1  از شــاخــه ي منچســتر 

«اتـحادیه ي پیمان صـلح»2  دریافـت کردنـد. آنـها این پیشنهاد را پـذیرفـتند و بـا 

امکانـاتی که اتـحادیه  در اختیارشـان گـذاشـته بـود، اغـلب بـازیگران تـئاتـر عـمل را 

دوبـاره دور هـم جـمع کردنـد و نـمایش را بـه روي صـحنه بـردنـد. این فـرصتی بـود 

تـا انـدیشه هـایشان را دربـاره ي تـئاتـر بیان کنند و بـا گـروه بـزرگ تـري از مـخاطـبان 

در ارتـباط بـاشـند که پیش تـر دربـاره ي آنـها و کارشـان چیزي نمی دانسـتند. پـس 

از پـایان اجـراي نـمایش معجـزه در وردن، طی جـلسه اي بـا حـضور بـازیگران و 

عـوامـل نـمایش تصمیم گـرفـته شـد که گـروه جـدیدي را بـا عـنوان «اتـحادیه ي 

تئاتر» و با این اهداف تشکیل دهند: 

مانیفست اتحادیه ي تئاتر (1936) 

مــا در دوران تــحولات عظیم سیاسی زنــدگی می کنیم؛ مــردم دمــوکرات 

جـهان در رویارویی بـا خـطر فـزاینده ي جـنگ و فـاشیسم وادار بـه اقـدام 

شـده انـد. مـبارزه شـان بـراي صـلح و پیشرفـت خـود را بـه اشکال بسیاري نـشان 

می دهد و از جمله مهم ترین آنها تئاتر است.  

اتـحادیه ي تـئاتـر، اداي سـهم منچسـتر بـه نیروهـاي دمـوکراسی اسـت. 

[اتـحادیه] این را وظیفه ي خـود می دانـد که یک واحـد تـئاتـري کامـل را 

شـامـل تهیه کنندگـان، بـازیگران، نـویسندگـان، هـنرمـندان و تکنیسین هـا 

تشکیل دهـد که بـراي گسـترده تـرین طیف ممکن مـخاطـبان، و خـصوصـاً آن 

بـخش از مـردم که از لـحاظ تـئاتـري محـروم بـوده اسـت، نـمایش هـایی را ارائـه 

کند که از نـظر اجـتماعی حـائـز اهمیت هسـتند. جـایی که سـانـسورِ دوران، 

این امــر را غیرممکن می ســازد که چنین تــولیداتی در دســترس عــموم 

بـاشـند، این آثـار بـراي تـماشـاگـران خـصوصی اتـحادیه ي تـئاتـر اجـرا می شـونـد. 
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هـمه ي آنـچه در رپـرتـوار تـئاتـر جـهان از حیاتی تـرین هـاسـت، روي صـحنه ي 

اتحادیه ي تئاتر نشان داده خواهد شد.  

گـفته شـده اسـت که هـر جـامـعه، تـئاتـري را دارد که لایق آن اسـت؛ اگـر 

چنین بـاشـد، پـس منچسـتر، یکی از بـزرگ تـرین مـراکز صنعتی و اقـتصادي 

جـهان، تـنها لایق بهـترین هـاسـت. حـصول اطمینان از رسیدن اتـحادیه ي 

تـئاتـر بـه هـدفـش، بـه سـود مـردم منچسـتر اسـت. اتـحادیه ي تـئاتـر قـصد دارد 

که تـمام تـولیداتـش در دسـترس جـمع هـر چـه گسـترده تـري از مـردم در 

نـاحیه ي منچسـتر بـاشـد، و در نتیجه از تـمام سـندیکاهـا و تـمام طـرف هـاي 

درگیر مـبارزه بـراي صـلح و پیشرفـت درخـواسـت دارد که فـوراً [بـه مـا] 

بپیوندند.  

پـس از انـتشار این مـانیفست بـلافـاصـله جـنگ داخـلی در اسـپانیا در گـرفـت. گـروه 

فـوراً بـراي حـمایت از مـبارزه ي مـردم اسـپانیا علیه فـاشیسم و نیز جـمع آوري 

کمک مـالی بـراي آنـها نـمایشی را بـه روي صـحنه آورد بـا عـنوان «شیپ ول»1 یا 

«فـوئـنته  اُوِخـونـا»2 اثـر لـوپـه دِ وگـا3 که مینیاتـوري بـود از آنـچه در آن زمـان در 

اسـپانیا در جـریان 

بــود. نــمایش بــا 

مــوفقیت قــابــل 

تـوجهی روبـرو شـد 

و در ادامـه ي جـنگ 

اسـپانیا نیز گـروه بـا 

نــوشــتن و اجــراي 

قـــطـعـات کـوتـــاه 

نــمایش تهییجی-

تبلیغی بـه حـمایت 

از مـــردم اســـپانیا 

داد.  ادامـــــــه 

نــمایش هــاي بــلند 

گـروه بـا داشـتن عـناصـري از تـئاتـر تهییجی-تبلیغی، شکل اپیزودیک و اسـتفاده 

از مـوسیقی و رقـص سـبک خـودش را پیدا کرده بـود. پـس از فـوئـنته  اُوِخـونـا، 

اتـحادیه ي تـئاتـر دو نـمایش دیگر را نیز بـا مـضمون جـنگ و صـلح بـه روي صـحنه 

بـرد. یکی «شـوایک، سـربـاز خـوب» اقـتباسی از رمـان یاروسـلاو هـاشک4 بـود که 

پیش تر پیسکاتور آن را به روي صحنه برده بود.
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 در این مرحله به 

نقطه اي رسیده 

بودند که 

می خواستند 

تئاترشان افکار و 

نیازهاي طبقه ي 

کارگر را بازتاب 

دهد، اما چیزي 

بیشتر از تئاتر 

تهییجی باشد. 



نـمایش دیگر «لیسیستراتـا» اثـر آریستوفـانـس بـود. اجـراي این نـمایش مـصادف 

بـود بـا زمـانی که چـمبرلین1 نخسـت وزیر انگلسـتان و دالادیه2 نخسـت وزیر فـرانـسه 

داشـتند چکسلواکی را تـقدیم هیتلر می کردنـد. وضعیت حـادتـر از آن بـود که از 

طـریق نـمایشی دربـاره ي جـنگ پـلوپـونـزي بـشود تغییري ایجاد کرد. تـلاش بـعدي 

گـروه، تـولید روزنـامـه ي زنـده بـود؛ مجـموعـه اي از اپیزودهـا که مـانـند بـخش هـاي 

مـختلف روزنـامـه بـه مـسائـل مـختلف می پـرداخـت. «چـاپ آخـر»، عـنوان نـمایشی 

بـود که در این قـالـب تـولید کردنـد. مـوضـوع بیکاري یکی از مـوضـوعـات اصلی آن 

بـود که در سـرتـاسـر نـمایش جـریان داشـت. بـه گـفته ي میلر «چـاپ آخـر» را بـا 

اغـماض می شـود روزنـامـه ي زنـده دانسـت، چـون بخشی جُـنگ و بخشی مسـتند 

بـود، امـا «از نـظر سـبک شـناسی مجـموعـه اي بـود از تـمام آنـچه که از ابـتداي دوران 

تـئاتـر تهییجی-تبلیغی » تـا آن زمـان انـجام داده بـودنـد. این نـمایش پـس از پـنج 

اجـرا تـوسـط پلیس مـتوقـف شـد و لیتل وود و میلر دسـتگیر شـدنـد. پـس از 

دسـتگیري آنـها، اتـحادیه ي تـئاتـر تـا چـند مـاه بـه فـعالیتش ادامـه داد امـا بـا آغـاز 

جـنگ، بـه کلی مـتوقـف شـد. در سـال 2008 اسـنادي منتشـر شـد که نـشان 

می داد این دو از هـمان زمـان بـه دقـت تـحت نـظر سـازمـان امنیت انگلسـتان 

(ام آي فـایو) بـودنـد و این سـازمـان بـه بی بی سی تـوصیه کرده بـود که آنـها را در 

لیست سیاه خـود قـرار دهـد. در سـال 1941 بی بی سی مـانـع ورود لیتل وود بـه 

سـاخـتمانـش و اجـراي بـرنـامـه شـد. اگـر چـه این مـمنوعیت از سـوي بی بی سی بـه 

دنـبال آن که ام آي فـایو اعـلام کرد ارتـباط لیتل وود بـا حـزب کمونیست قـطع 

شـده، بـرداشـته شـد، امـا خـود او و میلر تـا سـال هـا هـمچنان تـحت نـظر این سـازمـان 

بودند.  

آخـرین کار اتـحادیه ي تـئاتـر، پیش از آن که بـازیگران و تکنیسین هـا بـراي اعـزام 

بـه جـبهه فـراخـوانـده شـونـد، تـدوین سـرفـصل مـطالـعاتی بـود که تـمام جـنبه هـاي 

تـئاتـر را پـوشـش می داد. هـر عـضو هسـته، مـطالـعه ي یک جـنبه یا دوره ي تـاریخی 

تئاتر را بر عهده می گرفت و بعد یافته ها را با هم تبادل می کردند.  

کارگاه تئاتر 

پـس از جـنگ، گـروه فـعالیت هـاي خـود را بـا نـام «کارگـاه تـئاتـر» از سـر گـرفـت. آنـها 

در ابـتدا بـا یک کامیون سـفر می کردنـد و در نـقاط مـختلف اروپـا بـه اجـراي 

نـمایش هـایشان می پـرداخـتند. زنـدگی و اجـرا در سـفر کار بسیار دشـواري بـود. بـا 

این حـال هشـت سـال بـه این رویه ادامـه دادنـد. در این دوران جـري رافـلز3 که 

یکی از اعـضاي قـدیمی گـروه بـود، نـقش پـررنگی را ایفاء می کرد. از رزرو محـل 
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اجرا و گرفتن محل اقامت تا حمل و نقل و ترتیب دادن وسایل صحنه و 

و نـورپـردازي. آنـها در تـورهـاي خـارجی بسیار مـوفـق بـودنـد و بـراي اجـرا در فـرانـسه 

و آلـمان و چکسلواکی دعـوت می شـدنـد، امـا در خـود انگلسـتان دسـت کم از سـوي 

مــقامــات مــورد چنین اســتقبالی قــرار نمی گــرفــتند. نــهایتاً در ســال 1953 

سـاخـتمانی را بـراي اسـتقرار دائمی در لـندن پیدا کردنـد. میلر که دو سـال 

پیش تـر از لیتل وود جـدا شـده بـود، در این دوران از گـروه هـم جـدا شـد و بـا نـام 

هـنري اوان مک کال رفـت تـا حـرفـه ي مـوسیقی اش را که در آن بسیار هـم تـوانـا 

بـود دنـبال کند. اعـضاء  شـروع بـه تعمیر و بـازسـازي سـاخـتمان کردنـد و بـراي 

صـرفـه جـویی در هـزینه هـا، خـودشـان هـم هـمان جـا سـاکن شـدنـد، و بـه این تـرتیب 

تـئاتـر رویال اسـتراتـفورد مـتولـد شـد. امـا مـاجـرا بـه اینجا خـتم نشـد. سـاخـتمان در 

مـنطقه اي بـود که در بـرنـامـه ي تـوسـعه ي شهـري قـرار داشـت و قـرار بـود مـانـند 

سـاخـتمان هـاي اطـرافـش تخـریب شـود. لیتل وود و گـروهـش بـا اشـغال سـاخـتمان 

جــلوي این کار را گــرفــتند و نــهایتاً بــا پیگیري هــاي بسیار تــوانســتند این 

سـاخـتمان ویکتوریایی را بـه عـنوان اثـر تـاریخی ثـبت کنند. بـا نـقل مکان بـه این 

سـاخـتمان و بـرخـورداري از صـحنه بـزرگ و سـالـن جـادار دیگر نمی تـوانسـتند کار 

را بـه شیوه هـاي پیشین بـا حـداقـل آکسسوار و لـباس هـاي سـاده و سیاه ادامـه 

دهـند. بـنابـراین سـبک کارشـان نیز تغییر بسیاري کرد، اگـرچـه از نـظر مـحتوایی 

همچنان تا حد زیادي به روش هاي پیشین پایبند بودند. 

مـبناي کار لیتل وود در کارگـاه تـئاتـر، تشکیل یک گـروه منسجـم و حـرفـه اي 

بـراي یک تـئاتـر حـرفـه اي بـود. در آن دوران در انگلسـتان تـئاتـرهـا بـا گـروه هـا و 

کمپانی هـاي مـختلف کار می کردنـد و حـضور یک کمپانی در یک تـئاتـر بـه طـور 
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جون لیتل وود و تئاتر رویال استراتفورد 

ما فقط از کلام 

ساخته نشده ایم، 

ما حیوان هاي 

انسانی پیش از 

آن که دهان مان 

را باز کنیم، 

لباس مان، 

حرکات مان، 

رفتارمان، 

واکنش هاي 

جسمانی مان به 

فشار هوا، 

طبیعت ما را 

فاش می کند.



 

 ثـابـت امـري مـعمول نـبود. کارگـاه تـئاتـر یکی از نخسـتین گـروه هـایی بـود که 

مکان ثـابـت خـود را داشـت. لیتل وود بـر اسـاس ضـرورتی که حـس کرده بـود، 

نخسـت گـروه را مسـتقر کرد و بـعد اقـدام بـه پـرورش مـهارت هـاي بیان و حـرکت و 

همچنین آموزش تئوریک اعضاء کرد.  

سبک کار، از تئوري تا عمل 

او مـعتقد بـود که نـقش حـرکت در تـئاتـر دسـت کم گـرفـته می شـود و بیان بیش از 

انـدازه مـورد تـوجـه اسـت. در جـایی گـفته بـود: «مـا فـقط از کلام سـاخـته نشـده ایم، 

مــا حیوان هــاي انــسانی پیش از آن که دهــان مــان را بــاز کنیم، لــباس مــان، 

حـرکات مـان، رفـتارمـان، واکنش هـاي جـسمانی مـان بـه فـشار هـوا، طبیعت مـا را 

فـاش می کند.» او می خـواسـت بـازیگرانـش هـمان میزان کنترلی را روي بـدن شـان 

داشـته بـاشـند که رقـصندگـان بـالـه و ورزشکاران داشـتند. بـه همین خـاطـر بـر 

اسـاس تـئوري هـاي رودولـف لابـان1، بـرنـامـه اي را بـراي پـرورش بـدن بـازیگران 

طـراحی کرد. بـراي پـرورش  بیان نیز از تـئوري هـاي نـلسون ایلینگورت2 کمک 

گرفت که با متد بل کانتو کار می کرد و تمرکزش بر روي تنفس بود. 

یکی از ارکان مــهم در کارگــاه تــئاتــر بــراي تــولید یک نــمایش اســتفاده از 

بـداهـه پـردازي و همکاري بـازیگران حین تـمرین یک اثـر بـود. او مـعتقد بـود 

اعـتمادي که حین کار گـروهی بـر روي یک مـتن جـدید بـه این شیوه میان 

بـازیگران پـدید می آید در پیشرفـت حـرفـه ي بـازیگري و نـمایشنامـه نـویسی 

ضروري است.
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جون لیتل وود در کارگاه تئاتر- رویال استراتفورد ایست 

  Neville Chamberlain 1

 Nelson Illingworth ٢

او معتقد بود که 

ارزشمندترین 

دارایی شان کار 

کردن به شکل 

یک آنسامبل 

واقعی است و 

تمام تمرین هاي 

صدا و حرکت و 

تئوري بازیگري و 

کلاس هاي تاریخ 

تئاتر آنها را 

مبدل به گروهی 

با اهدف مشترك 

و بینشی 

مشترك به آینده 

می کند. 



لیتل وود مشـتاق بـود که تـئاتـرش بـراي عـامـه ي مـردم جـذاب بـاشـد. بـه همین 

عـلت از عـناصـر ژانـرهـاي مـحبوبی چـون کمدیا دلارتـه، کمدي و پـانـتومیم در 

آثــارش اســتفاده می کرد. امــا نکته ي دیگري که کار او را بــرجســته می کند، 

اســتفاده از تکنولــوژي و چــگونگی آن اســت. در کارگــاه تــئاتــر در زمینه ي 

صـحنه پـردازي بسیار نـوآورانـه عـمل می کردنـد، چـرا که بـودجـه شـان بسیار محـدود 

بـود و بـاید در نـورپـردازي و افکت هـا و صـحنه پـردازي دسـت بـه ابتکار می زدنـد. 

همین امـر آنـها را در بسیاري زمینه هـا پیش تـر از دیگران قـرار داده بـود. مـثلا در 

«شــوایک، ســربــاز خــوب» کارگــاه تــئاتــر، بــراي اولین بــار در انگلســتان از 

بک پـروژکشن اسـتفاده می شـد. چـون نـتوانسـته بـودنـد تجهیزات لازم را بخـرنـد یا 

اجـاره کنند و از تکنیسین هـا خـواسـته بـودنـد که بـرایشان پـروژکتوري بـا این 

مشخصات بسازند.  

رکن مـهم دیگر کار لیتل وود، «آنـسامـبل خـلاق» یا همکاري و مـشارکت اعـضاي 

گـروه اجـرایی بـراي خـلق اثـر بـود. در روزهـاي ابـتدایی اتـحادیه ي تـئاتـر، این 

همکاري را از سـر ضـرورت و بـه خـاطـر کمبود مـنابـع مـالی انـجام می دادنـد. امـا 

همین امـر فـرآیندي خـلاقـه را بـه وجـود آورد که مـد نـظر لیتل وود بـود. او مـعتقد 

بـود که ارزشـمندتـرین دارایی شـان کار کردن بـه شکل یک آنـسامـبل واقعی اسـت 

و تـمام تـمرین هـاي صـدا و حـرکت و تـئوري بـازیگري و کلاس هـاي تـاریخ تـئاتـر 

آنـها را مـبدل بـه گـروهی بـا اهـدف مشـترك و بینشی مشـترك بـه آینده می کند. 

نـمایش هـایی که کارگـاه تـئاتـر بـه روي صـحنه می بـرد غـالـباً بـه همین تـرتیب 

تـولید می شـد. اقـتباسی از تـمام یا بـخش هـایی از یک یا چـند اثـر که در طـول 

تـمرین و بـداهـه پـردازي و پـژوهـش بـر روي آن، دچـار تغییر و تـحول می شـد تـا در 

نـهایت یک اثـر نـمایشی مـتولـد شـود. از جـمله مـهم تـرین این نـمایش هـا «واي، چـه 

جـنگ دلـپذیري!»، «مـرد عجیب و غـریب»، «گـروگـان» و «چیزهـا دیگر مـثل 

قـبل نیستند» بـود. «طـعم عسـل» اثـر شیلا دلانی1 نیز یکی از آثـاري بـود که 

هیچ گـروهی جـرات نمی کرد دسـت بـه اجـرایش بـزنـد، چـون نـحوه ي پـرداخـتنش 

بـه مـسائـل اجـتماعی بـراي آن دوران بیش از حـد تحـریک آمیز بـود، امـا جـون 

لیتل وود بـا کارگـاه تـئاتـر آن را بـه روي صـحنه بـرد. مـوفقیت این اثـر بـر روي 

صـحنه منجـر بـه سـاخـت فیلمی بـا همین نـام در سـال 1961 بـه کارگـردانی تـونی 

ریچاردسـون2 شـد. «نـنه دلاور و فـرزنـدانـش» اثـر بـرتـولـت بـرشـت نیز بـراي 

نخسـتین بـار در انگلسـتان بـا کارگـردانی و بـازي جـون لیتل وود بـه روي صـحنه 

رفـت. بـداهـه پـردازي اگـرچـه بـه رشـد گـروه و تـولید آثـار کمک می کرد، امـا 

دردســرهــایی را هــم بــراي لیتل وود بــه وجــود آورده بــود. قــانــون ســانــسور 
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 Shelagh Delanney  ١
  Tony Richardson  ٢



 

نـمایش هـاي تـئاتـري تـا سـال 1968 هـمچنان پـابـرجـا بـود و مـتن هـاي نـمایشی 

می بـایست بـه تـایید نـهاد مـربـوطـه می رسید. امـا بـه تـایید رسـانـدن متنی که بـر 

روي آن بـداهـه پـردازي انـجام می شـد عـملاً ممکن نـبود و لیتل وود بـابـت این 

موضوع دو بار به دادگاه احضار شد. 

یکی از ایده هـایی که لیتل وود در سـر خـود پـرورانـده بـود، «قـصر سـرگـرمی» بـود. 

او این ایده را بـا سـدریک پـرایس1 مـعمار مـطرح کرد و بـا هـم آن را بسـط دادنـد. 

آنـها می خـواسـتند فـضایی را در قـالـب یک سـاخـتمان بـسازنـد که مـردم بـتوانـند 

وقـت آزادشـان را در آنـجا بـگذرانـند و از فـعالیت هـاي هـنري و فـرهنگی و علمی 

بهـره بـبرنـد. می خـواسـتند مکانی رادیکال را ایجاد کنند که «لابـراتـوار تـفریح» یا 

«دانـشگاه خیابـانی» بـاشـد. بـه این تـرتیب فـرهـنگ و هـنر و آمـوزش در دسـترس 

مـردم از هـمه ي اقـشار قـرار می گـرفـت. این بـرنـامـه هـرگـز عملی نشـد، چـون نـه 

شـوراي شهـر، زمینی را بـه این کار اخـتصاص می داد و نـه بـودجـه اي بـراي این 

کار وجـود داشـت. امـا بـعدهـا همین ایده در سـال 2013 دسـتمایه ي تـاسیس 

سـازمـانی بـا همین نـام قـرار گـرفـت. این سـازمـان فـراخـوانی سـراسـري بـراي بـرپـایی 

ده هـا قـصر سـرگـرمی در سـرتـاسـر بـریتانیا داد و در اکتبر 2013، تـعداد 138 قـصر 

سـرگـرمی در نـقاط مـختلف بـریتانیا بـرپـا شـد. شـاید بـتوان گـفت این تـنها ایده ي او 

بـود که در زمـان حیاتـش عملی نشـد. او هـرگـز اجـازه نمی داد محـدودیت هـاي 

مـوجـود مـانـع ادامـه ي کارش شـود، اگـر چـه هـمواره از سـوي مـقامـات تـحت فـشار 

بـود و هـرگـز هیچ گـونـه حـمایت مـالی از هیچ نـهادي دریافـت نکرد. فیلیپ هـدلی2 

کارگردان هنري کارگاه تئاتر پس از لیتل وود می گوید: «او در طول زندگی اش
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اجراي نمایش ننه دلاور و فرزندانش، 1955 

 Cedric Price  1
 Philip Hedley ٢
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جوایز بسیاري را رد کرد، ضدساختار بود و صراحتش زبانزد.»  

شیوه ي کار لیتل وود بـا گـروهـش در آن زمـان بسیار مـتفاوت از روال مـعمول 

گـروه هـاي تـئاتـري بـود. او بـازیگرانـش را همیشه در اوج آمـادگی نـگه می داشـت، 

چـه هـنگامی که اجـرایی بـر روي صـحنه داشـتند و چـه هـنگامی که نـداشـتند. 

همین امـر بـاعـث شـده بـود که تـوان و ظـرفیت بـالایی داشـته بـاشـند و مـرتـب از 

سـوي گـروه هـا و کارگـردان هـاي دیگر پیشنهاد کار دریافـت کنند. بـه همین 

خـاطـر بـازیگران یکی پـس از دیگري، بـه دنـبال پیشنهادات مـالی بهـتر گـروه را 

تـرك می کردنـد. در چنین شـرایطی، آنـسامبلی که لیتل وود بـراي سـاخـتنش 

تـلاش کرده بـود کم کم انـسجامـش را از دسـت داد. در نـهایت خـود او هـم پـس از 

مـرگ جـري رافـلز، شـریک زنـدگی اش و عـضو قـدیمی گـروه در سـال 1957 گـروه 

را تـرك کرد و بـعد بـه فـرانـسه رفـت. امـا کارگـاه تـئاتـر در تـئاتـر رویال اسـتراتـفورد 

تا امروز همچنان پابرجاست و به فعالیت خود ادامه می دهد.  
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جون لیتل وود و سدریک پرایس، تئاتر رویال استراتفورد ایست، 1967 



 

 گی یرمــو کالــدِرون2 در ســال 2006 بــا اجــراي اولین نــمایشنامــه از ●

مجـموعۀ چـهار نـمایشنامـه اش بـه نـام نـوا3 در «فسـتیوال بین المللی تـئاتـر 

سـانتیاگـو»4، هـمچون سـتارة درخـشان جـدید نسـل تـازة نـمایشنامـه نـویسان و 

کارگــردانــان شیلیاییِ پــس از دیکتاتــوري، درخشید. دو ســال پــس از آن 

نـمایشنامـه هـاي کلاس5 و دسـامـبر6، و سـپس در فسـتیوال 2011 ویلا+گـفتمان7 

(ویلا بـه عـلاوة گـفتمان) نـمایش داده شـدنـد. هـر چـهار نـمایشنامـه بـا اسـتقبال 

شـدید و پـذیرش عـمومی روبـرو شـده و در چـندین فسـتیوال بین المللی روي 

صحنه رفته و برندة جوایز مختلفی گردیدند. 

ویلا+گـفتمان تـرکیب دو قطعۀ تـئاتـري مکان-ویژه8 اسـت که کالـدرون از آن بـه 

عـنوان «ویلا بـه عـلاوة گـفتمان» یاد می کند. نـمایشنامـه بـازتـاب تـوانـایی در التیام 

یافـتن، نـمایش نـوسـتالـژي و تـناقـض هـاي خـاطـره 

اســـت. بیست و دو ســـال پـــس از پـــایان 

دیکتاتــوري هــفده ســالۀ شیلی (از 1973 تــا 

1990)، خــاطــرة آن ســالــهاي وحشــتناك و 

هــراس انگیز در زیر ســلطۀ ژنــرال آگــوســتو 

پینوشـه هـمچنان در زنـدگی بسیاري از مـردم 

شیلی زنــده اســت. کالــدرون در نــمایشنامۀ 

ویلا+گـفتمان بـا تـمرکز بـر زنـانی که زنـدانی 

بـوده انـد و بـه وسیلۀ نـظامیان مـورد تـجاوز قـرار 

گـرفـته و شکنجه شـده انـد، جـنبه هـاي گـونـاگـون 

خـاطـرات آن سـال هـاي تکان دهـنده و راه هـاي بـرپـا داشـتن یادمـان آن سـال هـا را 

کاوش می کند. 

کالــدرون نــمایشنامۀ گــفتمان را در ســال 2009، هــنگامی که در بــرنــامۀ 

بین المللی نـمایشنامـه نـویسی مقیم در تـئاتـر رویال کورت لـندن شـرکت داشـت، 

آغـاز کرد. (در سـراسـر این مـقالـه بـراي دومین نـمایشنامۀ کالـدرون، عـنوان 

گـفتمان بـه کار بـرده می شـود، زیرا این واژه در زبـان اسـپانیایی مـعناي دوگـانـه 

اي دارد: «گـفتار»9و «گـفتمان»10 [بـه معنی ایدئـولـوژیکی آن]) این قـطعه، 

شـعري طـولانی و بـغرنـج اسـت، یک خـطابۀ تخیلی وداع اسـت که تـوسـط میشل 

بـاشـله11، رئیس جـمهور شیلی در پـایان ریاسـت جـمهوري چـهارسـالـه اش در سـال 

2010 ایراد می کند. «می خـواسـتم دربـارة میشل بـاشـله، او کیست و چـه کسی 

بود بنویسم. احساس می کردم مهم بود که او اولین رئیس جمهور زن در شیلی

امروز

فـرامـوشی سـرشـار از 
خاطره هاست 

 جوآن پاتلیتزر1 

ترجمه ي ناصر رحمانی نژاد 
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  Joanne Pottlitzer 1
  Guillermo Calderón 2

  Neva ٣

 ۴

 Festival         

 Internacional de Teatro
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 (Santiago a Mil
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 Clase  ۵

 Diciembre ۶

Villa+Discurso  ٧



 

و همچنین قــربــانی مســتقیم نــقض حــقوق بشــر از طــرف دیکتاتــوري بــود. 

می خـواسـتم که او از خـودش، در بـرابـر حـملات سیاسی زیادي که در زمـان 

ریاسـت جـمهوري اش بـه او صـورت گـرفـت، دفـاع کند. در  واقـع امـر، او هـرگـز این 

کار را نکرد، امـا در نـمایشنامۀ مـن او این کار را می کند. او هـرگـز از شکنجه 

شــدنــش و از پــدرش 

حــرفی نــزد، امــا در 

نـمایشنامۀ مـن او در 

حـــرف  بـــاره  ایـن 

می زند.» 

باـشلـه و ماـدرش آنجـلا 

ژانـــویۀ  در  یـریـا12، 

1975 بـــازداشـــت 

می شـونـد و بـه ویلاي 

گـــریمالـــدي بـــرده 

می شــونــد. در آنــجا 

در  آنکـه  از  پیـش 

هـــمـان ســـال آزاد 

شـونـد، مـورد شکنجه 

قـرار می گیرنـد. پـدرش آلـبرتـو بـاشـله، یک سـرتیپ نیروي هـوایی شیلی، در سـال 

1973 بـه خـاطـر مـخالـفتش بـا کودتـاي نـظامی دسـتگیر می شـود و بـه زنـدان 

عــمومی در ســانتیاگــو بــرده می شــود، محــلی که او در 12 مــارس 1974 

درمی گـذرد. مـرگ او بـه عـلت شکنجه بـود، امـري که در 20 ژوئـن 2012 تـوسـط 

پـزشک قـانـونی تـأیید شـد، و در 17 ژوئیه دو افسـر ارتـش بـه اتـهام شکنجۀ او 

محکوم شدند.  

«نـمایشنامۀ گـفتمان را مـن بـراي اجـرا در شیلی نـوشـتم، امـا بـه یک زمینه 

احتیاج داشـت. این واقعیت که بـاشـله شکنجه شـده بـود بـراي مـن خیلی اهمیت 

داشـت. مـن در مـورد ویلاي گـریمالـدي فکر کرده بـودم، محـلی که او و مـادرش 

زنـدانی بـودنـد. و مـن، شـخصاً، یک رابطۀ مسـتقیم بـا این مکان داشـتم. بـنابـراین 

تصمیم گــرفــتم که این محــل را بــه عــنوان زمینۀ گــفتمان اســتفاده کنم، 

می خـواسـتم در مـورد زنـانی بـنویسم  که در آنـجا زنـدانی بـوده  و  بـه آنـها  تـجاوز 

شـده و  تـم آن  تـجاوز بـاشـد –بـه ویژه  تـجاوزي که منجـر بـه حـاملگی می شـود – و  

دربارة  اینکه خاطرة آن ها را چگونه حفظ کنیم.» 
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عمارت اصلی ویلاي گریمالدي که توسط نظامیان ویران شد.

Site-specific  8 اصطلاحی 
براي نوعی از اثر هنري، از 

جمله تئاتر، که اختصاصاً براي 
مکان یا فضاي معینی خلق 

می شود. معادل فارسی این نوع 
تئاتر ممکن است چندان رسا 

بنظر نرسد، اما این معادل 
نزدیکترین به انگلیسی آنست. 

مترجم امیدوار است که 
دیگران معادلی بهتر و رساتر 

براي آن بسازند  

 Speech   9 

 Discourse  ١٠

 Michelle Bachelet  ١١

Angela Jeria   ١٢

ارتش عمل 

تجاوز را به خاطر 

عقاید عمیقاً 

پدرسالانه شان 

نسبت به زن و به 

خاطر نقش با 

اهمیت زنان در 

سیاست شیلی 

در سالهاي 1970 

تا 1980، ترغیب 

و توجیه می کرد.



 

خـشونـت جنسی در سـراسـر دورة دیکتاتـوري بـه عـنوان یک روش شکنجه مـورد 

اسـتفاده قـرار می گـرفـت و بـه طـور سیستماتیک و وسیعی تـوسـط هـر سـه رسـتۀ 

نیروهـاي نـظامی در تـقریباً تـمام بـازداشـتگاه هـا دیده شـده، و در اردوگـاه هـاي 

اجـباري، اسـتادیوم هـاي ورزشی، و زنـدان هـاي مخفی اعـمال می شـد. ارتـش عـمل 

تـجاوز را بـه خـاطـر عـقاید عمیقاً پـدرسـالانـه شـان نسـبت بـه زن و بـه خـاطـر نـقش بـا 

اهمیت زنـان در سیاسـت شیلی در سـالـهاي 1970 تـا 1980، تـرغیب و تـوجیه 

می کرد. 

طـبق گـزارش والـخ13 (گـزارش کمیسیون ملی دربـارة زنـدان سیاسی و شکنجه 

که تــوســط رئیس جــمهور ریکاردو لاگــوس در ســال 2003 تشکیل شــد) از 

3،399 زن که در بـرابـر کمیسیون شـهادت دادنـد تـقریباً تـمام آن هـا تـأیید کردنـد 

که مـورد خـشونـت جنسی قـرار گـرفـته انـد، و 316 نـفر گـفته انـد که بـه آنـها تـجاوز 

شـده اسـت. معهـذا ارزیابی کمیسیون این بـوده که تـعداد زنـانی که بـه آن هـا 

تـجاوز شـده بسیار بیش از تـعدادي اسـت که گـزارش شـده، زیرا بـه عـلت دشـواري 

ابـراز این مـوضـوع از طـرف زنـان، اغـلب تـرجیح می دهـند که دربـارة آن حـرف 

نـزنـند؛ و همچنین بـه عـلت شـهادت هـاي زیادي که از طـرف زنـدانیانی که خـود 

شاهد تجاوزهایی در بسیاري از زندان ها بوده اند. 

کالـدرون، فـرزنـد میانی از سـه فـرزنـد یک خـانـوادة مـتوسـط اسـت که در سـال 

1971 در سـانتیاگـو مـتولـد شـده و زیر سـلطۀ دیکتاتـوري نـظامی رشـد کرده 

اسـت. آثـار او تـحت تـأثیر دو تجـربـه شکل گـرفـته انـد: حـساسیت او نسـبت بـه 

نـژادپـرسـتی و اخـتلاف طـبقاتی در جـامعۀ شیلی، و انـزجـار او از خـشونـت که 

هــمواره در کارهــاي او حــضور دارنــد. «داغ آسیب هــا و صــدمــات رشــد در 

دیکتاتـوري، در مـن وجـود دارد. مـن فـقط نـمایشنامـه هـاي سیاسی می نـویسم.» 

ارتـباط کالـدرون بـا ویلاي گـریمالـدي سیاسی اسـت، در بیزاري او از شـرارت هـایی 

اسـت که در آنـجا انـجام گـرفـته، و پـرسـش هـاي او دربـارة یافـتن راهی بـراي تـبدیل 

این محـل بـه یادمـان، و ارتـباط شخصی او، مـانـند نـام یکی از دایی هـایش بـر دیوار 

یادمـان ویلا بـه عـنوان یکی از «مـفقود شـده»گـان که در آن محـل زنـدانی بـوده. 

در بـالاي لیست نـام هـا سـطري از شـعر مـاریو بـندتی14 (1920-2009)، شـاعـر 

اوروگـوئـه اي در بـزرگـداشـت آن هـا چنین حک شـده: فـرامـوشی سـرشـار از خـاطـره 

هاست. 

ویلاي گـریمالـدي بـزرگـترین و شـناخـته شـده تـرین زنـدان از میان بیش از 1200 

بازداشتگاه و مراکز شکنجه در سراسر شیلی بود که از زمان دیکتاتوري مورد
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 ١٣

 Valech Report (The 

 National Commission

 on Political

 Imprisonment and

 Torture Report)

    Mario Benedetti ١۴

بیست و دو سال 

پس از پایان 

دیکتاتوري هفده 

سالۀ شیلی 

خاطرة آن 

سالهاي 

وحشتناك و 

هراس انگیز در 

زیر سلطۀ ژنرال 

آگوستو پینوشه 

همچنان در 

زندگی بسیاري 

از مردم شیلی 

زنده است.
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شـناسـایی قـرار گـرفـت و از 

ســال 1974 تــا 1978 

دایر بــود. تــاریخ پیش از 

کـامـــلاً  آن  کـودتـــاي 

مـتفاوت اسـت. در بیشتر 

سـالـهاي قـرن نـوزدهـم و 

بیـسـتـم، ایـن مـلک ســـه 

هکتاري بـه عـنوان امـلاك 

پنیالــولــن15 شــناخــته 

می شـد که در کوهـپایه هـاي 

کوه هـاي آنـد بـر دامنۀ شهـر سـانتیاگـو واقـع شـده و محـل گـردهـمایی بسیاري از 

هـنرمـندان و روشنفکران شیلی بـود. در این ملک، یک عـمارت اربـاب زیبا و 

چـندین خـانـه ي گِلی (ادوبی)، این ملک را آراسـته بـود، و بـا گـذشـت سـال هـا 

اتـاق هـاي گـردهـمایی، سـالـن هـاي بـرنـامـه هـاي هـنري و اسـتخر شـنا بـه آن اضـافـه 

شـد. از میان مـالکان آن حـقوقـدان بـرجسـته و انـسانـدوسـت قـرن نـوزدهـم شیلی، 

خـوآن اِگـانیا17 و کنسول اوروگـوئـه خـوزه آریه تـا18 را می تـوان نـام بـرد. در طـول 

سـال هـاي وحـدت خـلق (1970 تـا 1973)، یعنی دورة نـاتـمام ریاسـت جـمهوري 

سـالـوادور آیِنده، ویلا بـه عـنوان محـل هـمایش بسیاري از شخصیت هـاي سیاسی 

و فرهنگی پیشرو و چپ مورد استفاده قرار می گرفت. 

بـلافـاصـله پـس از کودتـاي نـظامی، دینا (مـدیریت اطـلاعـات ملی شیلی)19، 

مـالکیت ویلا را از مـالک وقـت آن امیلیو واسـالـو20 که بـه دلیل ریشۀ ایتالیایی اش 

آن ملک را ویلاي گـریمالـدي نـام داده بـود، سـلب کرد. بی درنـگ نـام آن بـه 

پـادگـان تـرانـووا (زمین بـازیافـته)21 تغییر داده شـد و بـراي اردوگـاه جـمعی آمـاده 

شـد. در سـال 1974 اردوگـاه آغـاز بـه پـذیرفـتن سـاکنان آن کرد. خـانۀ اربـابی 

تـوسـط دینا بـه عـنوان نـوعی دفـتر مـبادلات در تصمیم گیري سـرنـوشـت زنـدانیان 

که چـشم بـند زده بـه آنـجا آورده می شـدنـد، مـورد اسـتفاده قـرار گـرفـت. تخـمین 

زده شـده که نـزدیک بـه 4،500 زنـدانی در ویلاي گـریمالـدي مـحبوس بـوده انـد. 

از این تـعداد زنـدانیان 18 نـفر اعـدام شـدنـد و 208 زنـدانی مـفقودالاثـر مـانـدنـد. در 

سـال 1989، چـند مـاه پیش از گـشایش رسمی کار اولین دولـت دمـوکراتیک 

پـس از دیکتاتـوري، نـظامیان، بـراي مـحو آثـار آنـچه که در آنـجا رخ داده بـود و 

نـابـودي خـاطـرة این مکان، تـمام سـاخـتمان هـاي داخـلی ویلا، بـه جـز دیوار 

پیرامونی را با بولدوزر با خاك یکسان کردند. 

 ١۵

 Hacienda de Peňalolén 

١۶ Adobe, خانۀ گِلی مانند 
خانه هاي کاهگلی در روستاها و 

بعضی شهرهاي ایران 

 .Juan Egaňa ١٧

 José Arieta ١٨

         ١٩

    Direccion de         

 Inteligencia Nacioal

 Emilio Vasallo ٢٠

Terranova Barracks ٢١

ورودي ویلاي گریمالدي



 

هـنگامی که ارتـش ویلاي گـریمالـدي را تـرك کرد، آن هـا قـصد داشـتند زمین را 

فـروخـته و خـانـه سـازي کنند. بـرخی بـازمـانـدگـان و هـمسایگانی که در کمون 

پنیالـولـن زنـدگی کرده بـودنـد بـا این پـروژه مـخالـفت کرده و بـراي مـتوقـف سـاخـتن 

نـابـودي خـاطـرة ویلا دسـت بـه یک حـرکت عـمومی زدنـد. در نتیجه، در سـال 

1994 زمین بـا حکم رسمی کابینۀ رئیس جـمهور پـاتـریسیو آیلوین22 تـصرف 

شـد و سـه سـال بـعد بـه پـارك یادبـود، بـه نـام پـارك صـلح ویلاي گـریمالـدي تـبدیل 

گردید. این مکان در آوریل 2004 به عنوان یادمان تاریخی ملی اعلام شد. 

هـربـار که کالـدرون از این مکان دیدن می کند، زیبایی آن، که بـه نـظر او بـا آنـچه 

که در آنـجا اتـفاق افـتاده نـاهـماهـنگ اسـت، او را تکان می دهـد. «پـارك هـنگام 

بـهار بـا آن گـل و گیاه هـا بسیار زیباسـت. چـطور یک چنین مکان هـولـناکی 

می تـوانـد بـه عـنوان چیزي زیبا بـه یاد بـمانـد؟ این یک تـضاد اسـت.» در ویلاي 

تغییر شکل یافـته، محـلی اسـت بـه نـام بـاغ رزهـا، یک فـضاي کوچک و خـصوصی 

که نـظامیان در آنـجا بـه زنـان تـجاوز می کردنـد. در میان گـل هـا دیرك هـاي 

فـلزي اي وجـود دارد که بـر بـالاي هـر یک از آنـها یک «غـنچه»ي بیضی شکل 

هـمراه بـا نـام زنی که در دورة دیکتاتـوري کشته یا مـفقود شـده، نـصب شـده 

اسـت. بـراي کالـدرون این بـاغ نیز یک تـناقـض اسـت. «آدم دلـش می خـواهـد اینجا 

را هـم بـه عـنوان محـلی که کسی کشته شـده بـه یاد آورد. امـا بـه جـاي آن مـا 

گلی می بینیم که گـویی دوبـاره زنـده شـده. مـن فکر نمی کنم زمـانی که آن هـا 

طـرح این مکان یادبـود را می ریختند کسی دراین بـاره چـندان انـدیشه کرده 

بـاشـد. آن هـا فـقط می خـواسـته انـد 

که هـر چـه زودتـر کاري کرده 

بـاشـند، امـا مشکلات تـئوریکی 

آن بـاقی  مـانـده و دربـارة این 

مشکلات هـنوز بـحث می شـود 

و اختلاف نظر هست.» 

بــرخی اســتدلال می کنند که 

بـناي قـدیمی بـازسـازي شـود تـا 

هـنگامی که مـردم بـه دیدن 

آن می آیند، وحشـت چیزي را 

که وجود داشته ببینند،
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ویلاي گریمالدي 

بزرگترین و 

شناخته شده 

ترین زندان از 

میان بیش از 

1200 بازداشتگاه 

و مراکز شکنجه 

در سراسر شیلی 

بود.

صحنه اي از ویلا. 
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نـه زیبایی احـساسـاتی آن را. بـرخی دیگر پیشنهاد بـناي یک مـوزه را در این 

محـل داده انـد. میشل بـاشـله هـنگامی که در بـخش دیگري از شهـر، بسیار دورتـر 

از این مکان، مـوزه اي بـنا کرد، مسیر مـتفاوتی را انـتخاب کرد: مـوزة یادبـود23، 

محـلی که خـاطـره بـا تـمام اشـارات و دلالـت هـاي زیبایی شـناختی و سیاسی آن 

در داخــل یک بنیاد مــدرن قــرار گــرفــته بــاشــد. این مــوزه در ســال 2010، 

دویستمین سـال شیلی، گـشایش یافـت. «مـن می خـواسـتم نـمایشنامـه اي بـسازم 

که تـمام آن نـظرات بـه بـحث گـذاشـته شـود. و این بـود که تصمیم گـرفـتم 

نـمایشنامۀ ویلا را بـنویسم. وقتی که آمـاده شـد، هـر دو نـمایشنامـه را بـا هـم اجـرا 

کردم، اما نه به عنوان یک نمایشنامه.» 

نـمایشنامۀ ویلا در ژانـویۀ2011 در سـانتیاگـو، شـمارة 38 خیابـان لـندن، اولین 

مـــرکز مخفی شکنجه در دورة دیکتاتـــوري، افـــتتاح شـــد. روي دیوار مکان 

کوچکی که نـمایش اجـرا می شـد، یک نـوشـتۀ دایمی چنین می گـفت:«آنـچه در 

این خـانـه اتـفاق افـتاده، در بیرون از اینجا نیز اتـفاق افـتاد. تـروریسم دولتی در 

سـرتـاسـر کشور عـمل می کرد.» سـپس، بـه هـمراه گـفتمان بـه یک شکنجه گـاه 

پیشین دیگر بـه نـام خـوزه دومینگو کانیاس، و بـعد بـه ویلاي گـریمالـدي مـنتقل 

شـد. پـس از اجـراهـاي ویلاي گـریمالـدي، در مـوزة یادبـود و سـپس در مـرکز 

شکنجۀ پیشین دیگري به نام بندر والپارسو به نمایش گذاشته شد. 

در نـمایشنامۀ ویلا سـه زن جـوان در یک فـضاي عـادي که تـنها بـه وسیلۀ مکان 

نـمایش تـشخص پیدا می کند، بـه دور میزي نشسـته انـد و دربـارة راه هـاي مـتفاوت 

بــازســازي ویلاي گــریمالــدي بــحث می کنند. روي میز، در داخــل یک جعبۀ 

پلکسی گـلاس [طـلق شـفاف] یک مـاکت از بـناي اصلی که بـه وسیلۀ ارتـش 

خـراب شـده قـرار دارد که بـه نقطۀ مـحوري دکور تـبدیل می شـود. (در ویلاي 

گـریمالـدي یک مـاکت بـزرگ از خـانـه بـر صـحن آنـجا قـرار دارد) هـر سـه زن یک 

نـام دارنـد: آلـخانـدرا. این نـام بـه مـارسیا مـرینو24 اشـاره دارد که بـه «آلـخانـدراي 

نحیف»25 شـناخـته می شـد. مـرینو عـضو میر26، جـنبش چـپ انـقلابی افـراطی بـود 

که چـند هـفته پـس از کودتـا دسـتگیر شـد و بـه سـه مـرکز شکنجه بـرده شـد- 

شکنجه گـاه هـایی که نـمایشنامـه در آن هـا اجـرا شـد. سـرانـجام او می شکند و بـا 

دیـنـا هـمکـاري می کـنـد و تـــعـدادي از اعـــضـاي میـر را لـــو می دهـــد. آیـا 

«آلـخانـدراهـا»ي نـمایشنامـه مـعرف یک شـخص بـا داسـتان هـاي مـتفاوتی بـراي 

روایت هسـتند، بـا چـشم انـدازهـاي مـتفاوت دربـارة آنـچه اتـفاق افـتاده؟ آیا آنـها سـه 

زن بـا تجـربیاتی مشـترك و یکسان هسـتند؟ نـمایشنامـه در حـال و هـوایی 

رمزآمیز و پوشیده جریان می یابد. 

 Patricio Aylwin  ٢٢

 ٢٣

 El Museo de la 

 Memoria

 Marcia Merino  ٢۴

 La Flaca Alejandra  ٢۵

  ٢۶

 MIR (Movimiento de la

 Izquierda

 Revolucionaria)

پارك هنگام بهار 

با آن گل و 

گیاه ها بسیار 

زیباست. چطور 

یک چنین مکان 

هولناکی می تواند 

به عنوان چیزي 

زیبا به یاد بماند؟



 

از زن هـا خـواسـته شـده که یک کمیته تشکیل داده و تصمیم بگیرنـد چـه نـوع 

بـناي یادبـودي بـاید سـاخـته شـود، بی آنکه دلایل آن را بـدانـند. هـمچنان که هـر 

یک از آن هـا دربـارة گـذشـتۀ یکدیگر سـؤال می کنند، درمی یابـند که هـر سۀ 

آن هـا در ویلاي گـریمالـدي مـتولـد شـده انـد و مـادران آن هـا مـورد تـجاوز قـرار گـرفـته 

و شکنجه شـده انـد. بـه همین دلیل اسـت که آنـها بـراي این وظیفه انـتخاب 

شـده انـد. هـمان طـور که گـفت و گـو ادامـه دارد، یکی از زنـان، بـعد دومی، سـپس 

سـومی کت سفیدي در بـر می کنند، هـر کت بـا اخـتلاف کوچکی در مـدل یقه هـا 

و دگـمه هـا. در پـایان نـمایش، آن هـا بـه هیأت رئیس جـمهور، میشل بـاشـله در 

می آیند. 

در طـول ده دقیقه تـنفس، یکی از بـازیگران زن در حـالی که پشـت بـه تـماشـاچی 

نشسـته، بـا گیتار تـرانۀ دَن فـوگِـلبرگ27 در احـترام بـه پـدرش بـه نـام «رهـبر 

گـروه» بـا تـرجیع بـند «مـن میراث زنـدة رهـبر گـروه هسـتم» را می خـوانـد. کالـدرون 

این تـرانـه را بـه عـنوان پلی میان دو نـمایشنامـه بـه کارگـرفـته و بـه طـور تـلویحی بـه 

بـاشـله اشـاره دارد که مـعتقد اسـت او خـود میراث پـدر مـقتولـش اسـت. هـنگامی 

که نـور بـر گـفتمان می تـابـد، هـر سـه زن در کنار یکدیگر بـر صـحنه ایستاده انـد. 

هـر یک بـا کت هـاي سفید و بـا حـمایل ریاسـت جـمهوري، هـر یک بـه یک رنـگ، 

یک قــرمــز، یک آبی، و یک سفید. روي میز، که اکنون 

در چـپ صـحنه قـرار دارد، جعبۀ پلکسی گـلاس بـا مـاکت 

خـانۀ اربـابی داخـل آن، قـرار دارد. این مـاکت بـعداً در 

نـمایش نـقش خیره کننده اي بـازي خـواهـد کرد. آن گـونـه 

که کالـدرون در تخیل خـود پـرورده، بـاشـله در خـطابۀ 

خـود بـه مـردم شیلی، دربـارة زنـدگی سیاسی و زنـدگی 

شخصی خـود صـحبت می کند. او از ریاسـت جـمهوري 

خـود دفـاع می کند، گـاه بـه خـاطـر امـوري که در دورة 

ریاسـت جـمهوري اش از عهـده بـرنیامـده یا بـه خـاطـر آنـچه 

که کالـدرون (یا دیگران) اشـتباهـات او می دانـند، پـوزش 

می طلبد و اظهار می کند: 

«صـادقـانـه بـگویم، مـن هـر آنـچه که ممکن بـود 

انـجام دادم. مـن مـقصر هـمه چیز نـبودم. فـرامـوش 

نکنیم که قـبل از آن، چـه حـوادثی اتـفاق افـتاده 

بـود. مـن سـوار قـطاري شـدم که پیش تـر حـرکت 

کرده بود. اگر چه من سعی خودم را کردم. [...]
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وحشت همراه با 

ماست، و 

همچنین زندگی، 

لذت تئاتر، و هنر 

که هرگز تعطیل 

بردار نیست، مگر 

فضایی براي 

تأملات و 

ژرف ترین 

احساسات 

جمعی.

محوطه ي بیرونی «لندن 38»، یکی از مراکز بازجویی و 

شکنجه گاههاي مخفی «دینا»، پلیس مخفی رژیم پینوشه. 

پلاك ها با نام قربانیان براي بزرگداشت و احترام آنها.
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مـن را ببخشید. امـا اگـر فـرامـوش نکرده بـاشید، شـما مـرا انـتخاب نکردید 

که هـمه چیز را تغییر بـدهـم. شـما مـرا بـراي چیز دیگري انـتخاب کردید، 

بـراي احـساس خـشنودي، بـراي اینکه بـراي مـدتی شـادي بـه زنـدگی 

برگردد.» 

او بـه خـاطـر آنکه می تـوانـد خـانـه اي در کنار دریاچـه داشـته بـاشـد، و بـراي ادامۀ 

مـدل اقـتصاد نـولیبرالی که تـوسـط پینوشـه آغـاز شـده بـود، اگـر چـه او بـه اقـتصاد 

مـوجـود بـازار نیز انـتقاد داشـت، طـلب بـخشش می کند. او بـرخی مـواضـع سـؤال 

بـرانگیز خـود را بـرمی شـمرد؛ مـانـند عـدم حـمایت از آرمـان مـاپـوچـه، یک تـم 

تکراري در نمایشنامۀ کالدرون: 

 «… امـا چیزهـایی وجـود دارنـد که مـن دربـارة آن هـا عمیقاً اطمینان 

خــاطــر دارم. بــه طــور مــثال این که شیلی یکپارچــه اســت، این که 

مـاپـوچـه هـا28 مـردم جـداگـانـه اي نیستند، بـه این معنی که درخـت جـمهوري 

خودشان را داشته باشند [اشاره به درخت دارچین مقدس ماپوچه ها].» 

بـاشـله هـنوز نـمایش را نـدیده اسـت. مـادر او نـمایش را دیده و بـه کالـدرون گـفته، 

«میشل نـمایش را دوسـت خـواهـد داشـت، چـون طـنز دارد.» در ویلا+گـفتمان، 

مـانـند تـمام آثـار کالـدرون، مـوضـوع سیاسی مـناسـب، جسـت و جـو بـراي بیان 

جـدید، و کمی طـنز شیلیایی طنین دارد. زبـان چـند لایه و چـابک، بـه ویژه در 

ویلا، سـرعـت و ریتم مُـقَطع دیالـوگ، که در نـوشـته هـا وسـبک کارگـردانی کالـدرون 

نـمونـه اسـت، کار را بـه پیش می رانـد. مـتن هـاي پُسـت مـدرن او بـه خـاطـر 

مـرجـع هـاي تـاریخی و فـرهنگی غنی هسـتند، امـا همۀ آنـها بـراي کسی که 

نـمایش را بـراي اولین بـار می بیند قـابـل دریافـت نیست. بـه طـور مـثال «شیر یک 

سـفاك اسـت…» در نـمایشنامۀ ویلا از شـعر یک تـرانـه در «نـامـه» نـوشـتۀ ویولِـتا 

پـارا29 اسـت که بـه آرتـورو آلـسانـدري پـالـما30، یکی از مـهم تـرین رئیس جـمهورهـاي 

نیمۀ اول قـرن بیستم اشـاره دارد که بـه اِل لِـئونِ (شیر)31 تـاراپـاکا32 (اسـتانی در 

شـمال شیلی که آلـسانـدري از 1915 تـا 1918 سـناتـور انـتخابی آن بـود) مـعروف 

بـود. یا عـبارت «او یک لائـوتـارا اسـت» که بـه جـنبش جـوانـان لائـوتـارو33 اشـاره دارد 

که از 1983 تـا اوایل 1990 در شیلی فـعال بـود و تـظاهـرات ضـد دولتی بـرپـا 

می کرد، ابـتدا علیه دیکتاتـوري و بـعداً علیه دمـوکراسی جـدید - بـا این تحـلیل 

که دولتی هـمه گیر نیست و دولتی اسـت معیوب. این جـنبش نـام قهـرمـان ملی 

و رئیس قبیلۀ مـاپـوچـه که اولین قیام علیه فـاتـحان اسـپانیایی در میانۀ قـرن 

شانزدهم را رهبري کرده بود، یعنی لائوتارو را بر خود دارد. 

 Dan Fogelberg  ٢٧

 Mapuche  ٢٨
ماپوچه گروهی از ساکنان بومی 

(سرخ پوست) جنوب مرکزي 

شیلی و جنوب غربی آرژانتین 

هستند. آن ها طیف گسترده اي 

از قوم نژادي متشکل از 

گروههاي مختلفی هستند، و 

ساختار اقتصادي، اجتماعی، 

مذهبی، و همچنین زبانی 

مشترکی دارند. 

 ،Violeta Parra ٢٩
 ویولِتا پارا آهنگساز، ترانه سرا، 

فولکلوریست و موسیقی شناس 

قومی پیشرو شیلی است. او پایۀ 

«آواز جدید شیلی» را بنیان 

گذاشت و موسیقی محلی شیلی 

را باز سازي و بازآفرینی کرد و 

تأثیري فراتر از شیلی گذارد. 

 Arturo Alessandri  ٣٠

 Palma

 El Leόn ٣١

 Tarapacá ٣٢

 Lautaro Youth ٣٣

 Movement
 یک گروه افراطی طرفدار 

خشونت که در سالهاي 1980 

بنیان گذاشته شد و از سرنگونی 

دولت نظامی پینوشه حمایت 

می کرد. رهبران آن عمدتاً چپ، 

اما همچنین جوانان بذهکار و 

فقیر نیز بودند. اعضاي خود را از 

مناطق فقیر نشین شهرها 

عضوگیري می کردند. فعالیت 

آن ها در سال 1990 بیشتر و 

پیچیده تر شد و تا سال 1992 

ادامه داشت. این گروه در 

سالهاي اخیر در عملیات خشن 

و تروریستی درگیر نبوده است.



 

پــدرو لابــرا34، مــنتقد پیشتاز روزنــامۀ 

ســانتیاگــو بــه نــام اِل مــرکوریو35، بــه 

نــمایشنامۀ ویلا درود فــرســتاده و آن را 

«بـهـــتـریـن  می کـنـد:  ارزیـابی  چـنیـن 

نـمایشنامـه اي که تـا امـروز تـوسـط کالـدرون 

نـوشـته و کارگـردانی شـده، نـمایشنامـه اي 

کـه بـصیـرت فـــوق الـــعـاده و ژرف آن از 

واقعیت در کمال پختگی ارایه گـــردیده. 

مـشکـل نیـسـت پیـش بیـنی کـرد کـه ایـن 

مــتن در آینده بــه عــنوان کلیدي در 

بـررسی زخـم هـاي بـاز، تـناقـضات حـل 

نـاشـده و روایت هـاي اخـلاقی در حـال تعلیق دهـه هـاي اخیر مـلت مـا خـواهـد بـود.» 

در هـمان شـمارة روزنـامۀ اِل مـرکوریو مـقالۀ داغی در پـاسـخ بـه این نـقد، تـوسـط 

یک روزنـامـه نـگار دسـت راسـتی که از سـال 1962 بـا روزنـامـه همکاري دارد، 

تـحت عـنوان «تـاریخ تـوسـط… بـازنـدگـان نـوشـته می شـود»، بـه چـاپ رسید. در 

حـالی که اکثریت مـردم شیلی دورة دیکتاتـوري را بـه عـنوان سـال هـاي سیاه 

تـاریخ کشورشـان بـه یاد دارنـد، دیگرانی مـانـند این بـلاگ نـویس هسـتند که آن 

سـال هـا را بـه عـنوان دورة نـجات شیلی از هـرج و مـرج اقـتصادي و تـصرف 

کمونیست هـا، سـتایش می کنند. بـنابـراین طـرح مـوضـوع شکنجه در نـمایشنامـه و 

روي صـحنه بـردن آن تـوسـط کالـدرون شـجاعـت می طلبید؛ همچنین شـجاعـت 

می خـواسـت که از ریاسـت جـمهوري میشل بـاشـله انـتقاد کند، اگـر چـه بـا مهـر و 

تحسین. او بـه نـحوي مـاهـرانـه بـا وام دادن این جـمله بـه بـاشـله خـود را پـنهان 

کرد: «این داســتان می تــوانســت بــه عــنوان تــراژدي نــوشــته شــود. امــا 

نمایشنامه نویس ها تا سطح این داستان ارتقا نیافته اند.» 

کالـدرون بـراي اجـراي ویلا+گـفتمان یک گـروه جـدید فـوق الـعاده مـناسـب بـه نـام 

تـئاتـرو پـلایا36 (تـئاتـر سـاحـلی) تشکیل داد. تـئاتـرو پـلایا از سـه بـازیگر جـوان 

اسـتثنایی زن، فـرانسیسکا لـوین37، کارلا رومـرو38، و مـاکارنـا زامـودیو39 تشکیل 

شـده که سـابقۀ آن هـا همچنین شـامـل رقـص،هـنر ویدئـو و تـلویزیون اسـت. عـلاوه 

بـر آن مـاریا فـرنـانـدا ویدلا40 طـراح و مـاریا پـاز گـونـزالـس41 تهیه کننده، اعـضاي 

دیگر گـروه هسـتند. ویلا+گـفتمان در کشورهـاي بسیاري، و اغـلب در مکان هـایی 

که قبلاً شکنجه گاه بوده، اجرا شده است. 

واکنش ها به طرز خیره کننده اي مثبت بوده اند. هنگامی که در سال 2011

شماره یکم 
پاییز 1399

28

 .Pedro Labra .٣۴

 El Mercurio  ٣۵

 Teatro Playa  ٣۶

 Francisca Lewin  ٣٧

 Carla Romero  ٣٨

 Macarena Zamudio  ٣٩

 Maria Fernanda  ۴٠

 Videla

 Maria Paz Gonzales  ۴١

.Nara Mansur  ۴٢

شرکت میشل باشله در چهلمین سال (2013) مراسم یادبود قربانیان 

شکنجه در ویلاي گریمالدي.



 

در بـوئـنس آیرس اجـرا شـد، نـارا مـنصور42 مـنتقد تـئاتـر در روزنـامۀ آرژانتینی 

کلارین43 چنین نوشت: 

«ویلا+گـفتمان همیشه در مکان هـایی اجـرا شـده که بـا مـوضـوع نـمایش 

ارتـباط دارد، بـنابـراین عـنصر واقعیت، یعنی مکان، که بـه نـمایش اضـافـه 

می شود بی نهایت اهمیت دارد.» 

[نـمایشنامـه] دربـارة مـوزه اي صـحبت می کند که بـه آنـچه اتـفاق افـتاده معنی 

می بخشـد، بـه چیزي که نمی تـوان درك کرد، و مـا اینجا، در پـارك یادمـان 

هسـتیم، یادمـانی از قـربـانیان تـروریسم دولتی در آرژانتین. نـمایش درسـت در 

وسـط نـمایشگاه گـراسی یلا سـاکو44 بـه نـام «ولـتاژ مـجاز» اجـرا می شـود؛ اتـاقی 

بسیار بـزرگ بـا نـورپـردازي روشـن. وحشـت هـمراه بـا مـاسـت، و همچنین زنـدگی، 

لـذت تـئاتـر، و هـنر که هـرگـز تعطیل بـردار نیست، مـگر فـضایی بـراي تـأمـلات و 

ژرف ترین احساسات جمعی. 

کالـدرون پـس از گـفتمان بـه کار جـسارت آمیز خـود در نـوشـتن نـمایشنامۀ تک 

نـفره ادامـه داد. کار تـازه اي بـه نـام لـرزش45، دو سـال پـس از زمین لـرزة شیلی، 

که در اوایل 2012 بــه اتــمام رسید. اولین اجــراي این نــمایش در 23 آوریل 

2012 در تـئاتـر دوسـلدورف بـه روي صـحنه رفـت. نـمایشنامۀ دیگري بـا عـنوان 

ب46 دربـارة یک گـروه متشکل از چـند جـوان در شیلی که تصمیم دارنـد یک 

بـمب بـسازنـد. نـوشـتن این نـمایشنامـه را کالـدرون در تـئاتـر رویال کورت لـندن بـه 

مــنظور اجــرا آغــازکرد و آن را ســال گــذشــته بــه پــایان رســانــد. نــوا، اولین 

نـمایشنامـه اش که بـرنـدة جـایزه شـد، در روسیه در زمـان انـقلاب می گـذرد و اولین 

اجـراي انگلیسی آن بـه کارگـردانی کالـدرون در مـارس 2013، در 

تـئاتـر مـعتبر پـابلیک تـئاتـر در نیویورك، هـمراه بـا بـازیگران مقیم 

نیویورك به روي صحنه رفت. 

مـارك راسـل47، کارگـردان هـنري فسـتیوال آنـدر رِیدار48 که 
هـرسـالـه تـوسـط پـابلیک تـئاتـر بـرگـزار می شـود، دربـارة کالـدرون 
چنین گـفته: «مـن فکر می کنم گی یرمـو کالـدرون هـنرمـندي 
اسـت بـا جـایگاه جـهانی، کار او فـراتـر از جـذابیت هـاي بـومی 
کشور شیلی اسـت، کاري اسـت که چیزي بـراي گـفتن بـه 

جـهان دارد. صـداي تـئاتـري یگانۀ گی یرمـو – سیاسی، طـنز 

آمیز، تکان دهـنده – بـاید آن سـوي تـمام مـرزهـا گسـترش پیدا 

کند.» 
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 Clarin ۴٣

 .Graciela Sacco ۴۴

Beben ۴۵, بھ زبان آلمانی 

 B ۴۶

 .Mark Russell  ۴٧

 Under the Radar  ۴٨

 .Festival

گی یرمو کالدرون 



 

 درباره ي تئاتر ان تی گنت1 ●

تـئاتـر ان تی گـنت واقـع در شهـر گـنت2 بـلژیک، در سـال 1965 تـاسیس شـد. 

این تـئاتـر، یکی از تـئاتـرهـاي دولتی اسـت که بـودجـه ي خـود را از دولـت محـلی 

فلمیش شهـر گـنت اسـتان فـلانـدر شـرقی دریافـت می کند. این تـئاتـر داراي سـه 

سـالـن بـا ظـرفیت 600، 220 و 150 صـندلی اسـت. آمـار تـماشـاگـران آن در سـال 

حـدود 95 هـزار نـفر بـوده، در هـر فـصل شـش تـولید بـزرگ و نـه تـولید مشـترك 

کوچک تـر داشـته و درآمـد آن 7.5 میلیون یورو از بـودجـه ي دولتی، 200 هـزار 

یورو از اسپانسرها و 1 میلیون یورو از گیشه بوده است (آمار سال 2017). 

تـدوین و انـتشار مـانیفست از گـذشـته در میان 

گـروه هـاي تـئاتـري امـري مـتداول بـوده  اسـت، 

خـصوصـاً در گـروه هـایی که آگـاهـانـه حـول یک 

مـحور مـشخص گـرد هـم آمـده انـد. در تـاریخ 

تـئاتـر، در میان گـروه هـایی بـا آگـاهی اجـتماعی-

سیاسی و یا در پیونـــد بـــا جـــنبش هـــاي 

این چنینی، این سـنت بـه شکل بـرجسـته تـري 

دیده می شــود که تفکر، اهــداف و روش هــاي 

خـود را بـه صـورت مـدون درآورنـد و بـه اطـلاع 

عـموم بـرسـانـند. این امـر بـه تـعریف هـویت شـان و 

مسیري که در پیش می گیرنـد کمک می کند 

و همچنین در جـذب مـخاطـبان مـورد نـظرشـان 

نیز مـوثـر اسـت. تـئاتـرهـا نیز هـمواره مجـموعـه  

اصـول یا مـقرراتی را داشـته انـد که بـر اسـاس آن عـمل می کرده انـد، این که چـه 

نـوع کارهـایی را بـه روي صـحنه بیاورنـد، بـا چـه گـروه هـایی همکاري کنند یا در 

چـه چـهارچـوبی فـعالیت کنند. بـا این حـال انـتشار آن پـدیده اي اسـت که در میان 

تـئاتـرهـا کمتر دیده می شـود. امـا تـئاتـر ان تی گـنت بـلژیک بـا تغییراتـش در سـال 

2018، استثنایی بر این روال معمول شده است. 

میلو رائـو3 نـویسنده و کارگـردان سـوئیسی و فـارغ التحصیل جـامـعه شـناسی و زبـان 

و ادبیات آلـمانی اسـت که او را بـه عـنوان بـحث بـرانگیزتـرین کارگـردان جـهان 

می شـناسـند. او که در سـال 2018 کارگـردان هـنري تـئاتـر شهـر گـنت در بـلژیک 

شـده، مـانیفست گـنت را منتشـر کرده اسـت که در ده بـند کوتـاه تنظیم شـده و 
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فردا

میلو رائو، 
مانیفست گنت، 

و تئاتري براي آینده 

 شیرین میرزانژاد 

 NTGent  1

 Ghent  2

Milo Rau  3



 

 در آن اهـــداف و شیوه ي کلی 

عملکرد این تــئاتــر را تشــریح 

می کند. او در نـظر دارد بـا تکیه 

بـر اصـول این مـانیفست، تـئاتـر 

ان تی گـنت را بـه «تـئاتـر شهـر 

آیـنـده» بـــدل کـنـد و امیـدوار 

اسـت که بـتوانـد فـراتـر رفـته و 

ســاخــتار تــئاتــر اروپــا را هــم 

مـتحول سـازد. او مـعتقد اسـت 

که مـدل فعلی تـئاتـر اروپـا دیگر 

کارایی سـابـق را نـدارد، چـرا که 

همگی مشکلات ساختاري یکسانی داشته و نیاز به تغییر اساسی دارند. 

رائــو مــعتقد اســت که مــانیفست گــنت شیوه ي اجــتماعی، پــایدار، کلکتیو و 

دمـوکراتیک تـولید تـئاتـر را تـوصیف می کند. از نـظر رائـو، کار تـئاتـر بـا آثـار 

کلاسیک تـمام شـده و حـالا نـوبـت آن اسـت که مـا آثـار کلاسیک جـهانی دوران 

خـودمـان را بـسازیم؛ چـون تـنها از این راه اسـت که می تـوانیم نـهاد تـئاتـر را 

پـذیراي واقعیت هـاي دوران خـودمـان کنیم. او مـعتقد اسـت که هـمان طـور که 

شکسپیر یا کامـو بـازنـگري عمیقی دربـاره ي نـهاد تـئاتـر زمـان خـود داشـتند، مـا 

هـم بـاید در زمـانـه ي خـود بـه همین کار بـپردازیم، نـه این که از روي آثـار آنـها 

دوباره و دوباره اقتباس کنیم.  

از دیدگـاه رائـو، عـلت این که مـا هـمچنان سـوفـوکلس و شکسپیر اجـرا می کنیم 

این اسـت که هـمه چیز بـا چـنان سـرعتی پیش رفـته اسـت که مـا فـرصـت 

نکرده ایم روش خودمان را در برخورد با تضادها پیدا کنیم. 

بسیاري مـانیفست گـنت را بـا مـانیفست دگـما95 در دنیاي فیلمسازي مـقایسه 

می کنند که تـومـاس وینتربـرگ1 و لارس فـون تـریر2 آن را تـدوین کردنـد و در آن 

قـواعـد محکمی را بـراي فیلمسازي بـه شیوه ي دگـما95 وضـع کردنـد. هـمچنان 

که ســبک دگــما95 دســتورالعملی سختگیرانــه بــراي شیوه ي فیلمبرداري، 

نـورپـردازي و جـزئیات دیگرِ رونـد سـاخـت فیلم دارد، و در مـانیفست دگـما95، 

آن را «عملیات نــجات» تلقی می کند و حقیقت خــود را در مــقابــل سینماي 

«تـوهـم» قـرار می دهـد، رائـو هـم بـا مـانیفست خـود امیدوار اسـت که بـتوانـد تـئاتـري 

را ارائـه کند که واقعیت را عـلاوه بـر تـصویر کردن، تغییر دهـد. بـند اول مـانیفست 

گـنت که بـه طـور مـشخص بـه این مـوضـوع اشـاره دارد، تـداعی کننده - و بـه 
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میلو رائو، 2017 

 Thomas Vinterberg   ١

   Lars von Trier   ٢

رائو معتقد است 

که مانیفست 

گنت شیوه ي 

اجتماعی، پایدار، 

کلکتیو و 

دموکراتیک 

تولید تئاتر را 

توصیف می کند.



 

وضـوح - بـرگـرفـته از تـز یازدهـم از «تـزهـایی دربـاره ي فـوئـربـاخ» از کارل 

مـارکس، فیلسوف آلـمانی اسـت که می گـوید: «فـلاسـفه  تـاکنون تـنها بـه 

تفسیر جـهان بـه روش هـاي گـونـاگـون پـرداخـته انـد، امـا هـدف، تغییر آن 

اسـت.» تغییري که رائـو بـا تـئاتـرش بـه وجـود می آورد، در سـطوح مختلفی 

رخ می دهـد؛ از نـابـازیگري که طـبق بـند هـفت مـانیفست در نـمایش بـه کار 

گـرفـته می شـود و در پـایان اجـرا بـه بـازیگري تـمام عیار تـبدیل می شـود، تـا 

دادگاه هاي نمایشی او  پیش از ورودش به ان تی گنت.  

رائـو در سـال 2007 کمپانی تـولید فیلم و تـئاتـر «مـوسـسه ي بین المللی قـتل 

سیاسی» را بنیان گـذاشـت که از مـهم تـرین پـروژه هـایش بـرگـزاري دادگـاه هـاي 

نـمایشی بـود. در این دادگـاه هـا قـضات، کارشـناسـان و شـاهـدان واقعی حـضور 

دارنـد، حکم هـم صـادر می شـود و نتیجه ي آن هـمانـند دادگـاه واقعی نـامـعلوم 

اســت. از جــمله ي این دادگــاه هــا، دادگــاه مسکو و زوریخ (2013) دربــاره ي 

اقـدامـات دولـت و کلیساي روسیه در مـقابـل هـنرمـندان مـعترض (از جـمله اعـضاء 

گـروه پـوسی رایِت1 که در سـال 2012 بـه خـاطـر حـرکت اعـتراضی شـان در 

کلیساي جـامـع مسکو بـه دو سـال زنـدان محکوم شـدنـد) بـود که در نـهایت بـه 

مـمنوعیت رائـو از سـفر بـه روسیه انـجامید. از دیگر دادگـاه هـاي بـرجسـته ي این 

مجـموعـه، مـحاکمه ي کنگو اسـت. او می گـوید که پـس از آن که شـاهـد کشتار 

زنـان و کودکان در کنگو بـوده، بـه این نتیجه رسیده که نیاز بـه یک مـاشین 

حقیقت دارد که بـتوانـد تـوضیح دهـد چـرا این اتـفاقـات افـتاده اسـت. نتیجه ي آن 

«مـحاکمه ي کنگو» بـود که بـه طـور غیرمسـتقیم منجـر بـه بـرکناري وزیر کشور و 

وزیر معادن کنگو شد.
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محاکمه ي کنگو، 2015 

 Pussy Riot    ١



 

از دیگر کارهــاي او پیش از کارگــردانی اش در ان تی گــنت «لنین» (2017)، 

«آخـرین روزهـاي الـنا و نیکلا چـائـوشسکو»1 دربـاره ي رهـبر کمونیست رومـانی 

(2009)، «رادیوي نـفرت» (2011) دربـاره ي نسـل کشی روانـدا و نـقش رادیوي 

روانـدا در این فـاجـعه، و «پـنج تکه ي راحـت» (2016) دربـاره ي مـارك دوتـرو2 

یک پـدوفیل3 و قـاتـل زنجیره اي بـلژیکی اسـت که در سـال 1989 بـه خـاطـر 

ربـودن، تـجاوز و قـتل پـنج دخـتربـچه بـه حـبس محکوم شـد امـا پـس از سـه سـال 

مـشمول آزادي مشـروط شـد. بـه خـاطـر اسـتفاده از کودکان بـر روي صـحنه در 

این نـمایش، جـنجال بسیاري بـه راه افـتاد که بـه نـظر می رسـد بـخش جـدانشـدنی 

کار رائـو اسـت. پـس از اجـراي نـمایش «آخـرین روزهـا…» هـم پسـر چـائـوشسکو 

از او به خاطر استفاده از نام خانوادگی شان شکایت کرد. 

رائـو در بـدو ورودش بـه ان تی گـنت بـا انـتشار یک آگهی در روزنـامـه، جـنجال را بـا 

خـود بـه این تـئاتـر هـم آورد. او در آگهی بـه دنـبال افـرادي از اعـضاء سـابـق داعـش 

بــود که بــه بــلژیک بــازگشــته 

بـودنـد: «آیا بـراي اعـتقادات تـان 

می جنگید؟ بـراي خـدا؟» و یکی 

دیگر: «آیا بـراي دولـت اسـلامی 

(داعــش) یا مــذهــب دیگري 

جنگیده اید؟» و در ادامـه آدرس 

ایمیلی از ان تی گـنت آمـده بـود. 

آگهی در ابـــتدا چـــندان دیده 

نشـد، امـا دو هـفته بـعد یکی از 

روزنـامـه هـاي پـرفـروش بـلژیک 

مـقالـه اي دربـاره ي آن نـوشـت و در ادامـه مـوج انـتقادات بـه سـوي او سـرازیر شـد. از 

حـمله ي تـروریستی بـروکسل دو سـال بیشتر نـگذشـته بـود و حـساسیت عـمومی 

بـر روي چنین مـسائلی بـالا بـود. در نـهایت رائـو بـه خـاطـر درج آگهی عـذرخـواهی 

کرد، اما برنامه ي خود را براي نمایش اش به پیش برد. 

«بـره ي خـداونـد» عـنوان نـمایشی بـود که رائـو بـرایش آگهی داده بـود تـا عـناصـر 

انجیلیِ جـنگجویان مـقدس، آدم و حـوا، مـریم مـقدس و تـرجیحاً گـله اي گـوسـفند 

را در کنار هـم قـرار دهـد. این عـناصـر همگی بـخش هـایی از نـقاشی محـراب 

کلیساي جـامـع سـنت بـاوو4 در گـنت، نـماد اصلی این شهـر اسـت. رائـو که در صـدد 

بود روایتی مدرن را بر اساس آن ارائه کند، جنگجویان مقدس انجیلی
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 Elena Ceauşescu  ١

 Nicolae Ceauşescu    

 Marc Dutroux  ٢

٣  فردي که از لحاظ جنسی به     
کودکان تمایل دارد.  

St Bavo  ۴

تکرار، 2018



 

را در جـهادگـران داعـش در عـصر حـاضـر می دید. او در نـهایت مـوفـق شـد یکی از 

مـادرانی را که فـرزنـدش را بـه همین تـرتیب از دسـت داده بـود، بـه روي صـحنه 

بیاورد تـا یادداشـتی را که پسـرش در آسـتانـه ي پیوسـتن بـه داعـش بـرایش بـه جـا 

گذاشته بود، بخواند.  

نـمایش دیگري که رائـو در ان تی گـنت بـه روي صـحنه بـرد، «تکرار»، دربـاره ي 

قـتل خـشونـت آمیز یک جـوان هـمجنسگراي مـراکشی تـبار تـوسـط سـه سفیدپـوسـت 

اروپـایی در شهـر لیژ بـود که در زمـان خـود بـازتـاب گسـترده اي در رسـانـه هـاي 

بـلژیک یافـت. رسـانـه هـا آن را قـتل نـفرت مـحور نـژادي تلقی می کردنـد، امـا رائـو 

می گـوید که بـا تشـریح مـاجـرا می بینیم که مـوضـوع بسیار سـاده تـر و پیش  پـا 

افـتاده تـر از این هـا بـود و همین آن را غـم انگیزتـر می کند: هـمه ي آنـها تـن فـروش و 

بـه دنـبال مشـتري بـودنـد. یکی مشـتري را زودتـر تـور کرد، و همین منجـر بـه 

درگیري شد. 

مـانیفست گـنت بـه تـمامی مـراحـل آمـادگی و اجـراي یک نـمایش تـوجـه کرده و 

در مـورد آن دسـتورالـعمل دارد. انـجام جـزء بـه جـزء آنـچه که رائـو در مـانیفست 

گـنت در نـظر دارد، شـاید غیرممکن بـه نـظر بیاید، چـنان که خـود او هـم اذعـان 

می کند. امـا در عین حـال مـانیفست را نـقطه ي پـایانی می بیند بـر این بـحث که 

آیا در تـئاتـر تـمرکز بـاید بـر روي تـولیدات عـامـه پـسند بـه هـمراه بـه روز رسـانی 

تجـربی مـختصري بـر روي آثـار کلاسیک بـاشـد و یا بـر روي آثـار آوانـگارد؟ رائـو در 

پـاسـخ بـه این پـرسـش، قـصد دارد بـا مـانیفست گـنت، هـر دوي این هـا را در کنار 

هم جمع کند.  
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پنج تکه ي راحت، 2016

هدف این نیست 

که واقعیت را به 

تصویر بکشیم، 

بلکه این است 

که خودِ بازنمایی 

را تبدیل به 

واقعیت کنیم.



 

     مانیفست گنت 

یک: مـوضـوع دیگر بـه تـصویر کشیدن جـهان نیست. مـوضـوع تغییر آن 
اسـت. هـدف این نیست که واقعیت را بـه تـصویر بکشیم، بلکه این اسـت که 

خودِ نمایش را تبدیل به واقعیت کنیم.  

دو: تـئاتـر یک مـحصول نیست، بلکه یک فـرآیند تـولید اسـت. پـژوهـش، 
انـتخاب بـازیگر، تـمرین هـا و مـباحـثات مـربـوطـه می بـایست در دسـترس عـموم 

قرار گیرد.  

سـه: نـویسندگی تـمامـاً بـر عهـده ي کسانی اسـت که درگیر تـمرین هـا و اجـرا 
هستند، هر وظیفه اي که داشته باشند، و نه هیچ کس دیگر.  

چـهار: اقـتباس ادبی آثـار کلاسیک روي صـحنه مـمنوع اسـت. اگـر مـتن 
مـبداء -چـه فیلم، چـه کتاب و چـه نـمایشنامـه- در ابـتداي پـروژه اسـتفاده 

شود، تنها می تواند تا بیست درصد زمان نهایی اجرا را تشکیل دهد.  

پـنج: دسـت کم یک چـهارم زمـان تـمرین می بـایست خـارج از تـئاتـر صـورت 
گیرد. فـضاي تـئاتـر هـر فـضایی اسـت که نـمایش در آن تـمرین یا اجـرا شـده 

است.  

شـش: در هـر نـمایش دسـت کم می بـایست بـه دو زبـان مـختلف بـر روي 
صحنه صحبت شود.   

هـفت: دسـت کم دو نـفر از بـازیگران روي صـحنه می بـایست از بـازیگران 
حرفه اي نباشند. حیوانات به حساب نمی آیند، اما صحنه پذیرایشان است.  

هشـت: مجـموع حجـم وسـائـل صـحنه نمی بـایست از 20 مـتر مـربـع تـجاوز 
کند. بـه عـنوان مـثال، بـاید بـتوانـد در یک ون که بـا گـواهینامـه ي عـادي 

می توان آن را راند، جا بشود.  

نـه: دسـت کم یک نـمایش در هـر فـصل می بـایست در یک مـنطقه ي جنگی 
یا مورد مناقشه ، بدون هیچ زیرساخت فرهنگی تمرین یا اجرا شود. 

ده: هـر نـمایش می بـایست دسـت کم در ده نـقطه، و در دسـت کم سـه کشور 
نـمایش داده شـود. هیچ نـمایشی نمی تـوانـد پیش از رسیدن بـه این رقـم از 

رپرتوار ان تی گنت برداشته شود. 
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محراب کلیساي جامع سنت باوو در گنت



 

 تـئاتـر وسیله ي نیرومـندي بـراي انـتقال ایده هـا اسـت، وسیله اي که تـقریباً ●

از اولین اجـراهـاي مـنظم در عـصر طـلایی یونـان، در حـدود 500 قـبل از 

میلاد، سـانـسور می شـد. سـاخـتارهـاي قـدرت سیاسی، اجـتماعی و مـذهـبی در 

سـراسـر تـاریخ از تـئاتـر بـه عـنوان ابـزار تبلیغاتی اسـتفاده می کردنـد، و این 

سـاخـتارهـا همچنین حـذف یا جـرح و تـعدیل بـر نـمایشنامـه هـایی که مـوافـق 

فـلسفه ي آنـها نـبوده، اعـمال می کردنـد. فهـرسـت بـلند بـالاي نـمایشنامـه هـایی که 

مـتن آنـها دیگر مـوجـود نیست در اسـناد سـانـسور رسمی بـه ثـبت رسیده یا 

اشـارات مـختصري که در گـزارشـات نـمایشنامـه نـویسان یا مـنتقدانی که مـدت هـا 

پیش درگـذشـته انـد، دیده شـده که نـشان می دهـد آثـار بسیاري بـراي صـحنه 

نــوشــته شــده که تــوقیف شــده انــد، ســپس 

فـرامـوش شـده تـا زمـانی که دیگر مـناسـبت 

نـداشـته یا تهـدید کننده نـبوده انـد. هیچ اثـري 

نمی تـوانـد بـه نـحو رضـایت بخشی مـعرف هـزاران 

اثـري بـاشـد که مـفقود شـده انـد، امـا بـررسی 

یـعـنی  کـتـاب،  ایـن  نـــمـایـشـنـامـــه ي   125

نــمایشنامــه هــایی که از ســال 411 پیش از 

میلاد تـا امـروز منتشـر شـده انـد، درك قـابـل 

اعـتمادي از دلایل بسیاري فـراهـم می آورد که 

چـرا مجـموعـه ي وسیعی از نـمایشنامـه هـاي 

مـربـوط بـه زمـان هـاي مـتفاوت بـه چـالـش کشیده شـده، سـانـسور شـده و مـمنوع 

شده اند. 

سـرکوب تـئاتـر در قـرن بیست و یکم هـمچنان بـه عـنوان یک واقعیت نـگران 

کننده بـاقی مـانـده، واقعیتی که اغـلب بـه انـدازه ي کافی بـه آن پـرداخـته 

نمی شـود، زیرا خیلی هـا سـانـسور تـئاتـر را بـه اشـتباه بـه عـنوان امـري مـهجور که 

تـنها بـه گـذشـته تـعلق داشـته، نـگاه می کنند. سـانـسورچیان رسمی دولتی دیگر 

در انگلسـتان، فـرانـسه و ایالات متحـده نیستند تـا مـشخص سـازنـد کدام 

نـمایشنامـه هـا بـراي اجـراي عـمومی پـروانـه ي نـمایش دریافـت خـواهـند کرد، بلکه 

گـروه هـاي سـازمـان یافـته بـراي فـشار بـر تـئاتـرهـا و گـروه هـاي تـئاتـري، هـم آمـاتـور 

و هـم حـرفـه اي، در لـغو اجـراهـاي بـرنـامـه ریزي شـده، وجـود دارنـد. چنین 

قـدرتی می تـوانـد خـطرنـاك تـر از قـدرتی بـاشـد که دولـت هـا در گـذشـته در اختیار 

داشـتند، زیرا این چـالـش هـا در سـال هـاي اخیر مبتنی بـر مـنافـع یک گـروه اسـت 

با یک برنامه ي هدفمند در برابر بسیاري دیگر.

مقدمه ي کتاب  

نمایشنامه هاي ممنوع:  
تاریخ سانسور 125 نمایشنامه ي صحنه اي1 

داون بی. سووا2 

◀ 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. 
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در سـال 1999، اجـراي نـمایش داسـتان وسـت سـاید3 در یک دبیرسـتان لـغو شـد، 

زیرا دانـش آمـوزان اسـپانیایی مـعترض بـودنـد که این نـمایش از جـوانـان پـورتـو 

ریکویی ســال هــاي 1950 تــصویري منفی ارایه می دهــد. در ســال 2002، 

تـماشـاخـانـه ي سین سیناتی در پـارك4، اجـراهـاي بـرنـامـه ریزي شـده ي نـمایشنامـه ي 

بهشـت5 اثـر گلین اومـالی6 که تـأثیر جـنگ بـر جـوانـان اسـرائیلی و فلسـطینی را 

بـررسی می کند، لـغوکردنـد، زیرا مسـلمانـان سین سیناتی اعـتراض داشـتند که 

نــمایشنامــه شخصیتی را تــصویر می کند که بــراســاس الــگوي شخصیت 

آیات الاخـراس بـنا شـده، دخـتر 18 

ســالــه اي که در مــارس 2002 در 

اورشـلیم خـود را منفجـر کرد و سـه 

نــفر را کشت. ســانــسور در ســطح 

مـحلات و مـناطـق نیز ادامـه دارد و 

بـسیـاري از ایـن وقـــایـع گـــزارش 

نمی شوند.  

عـواملی که مـوجـب یک چـالـش 

مشــروع درمــورد یک نــمایشنامــه 

اسـت، یا حـتا دلایل چنین چـالشی 

دشـوار اسـت که تـوضیح داده شـود. 

نــمایشنامــه هــایی نظیر قــسمت7 

(1910)، شـب ونیزي8 (1912)، و 

مـایا9 (1924)، که در آنـها عملیات 

جنسی روي صــحنه رخ نمی دهــد 

امـا در ذهـن تـماشـاگـر اثـري از آن بـاقی می گـذارد، مـتهم بـه عـمل آن می شـونـد - 

یعنی تـرسیم «کردار غیراخـلاقی» - هـمان گـونـه که آه! کلکته!10 (1968)، مـو11 

(1967)، و فـرشـتگان در آمـریکا12 (1994) که در آنـها عـریانی رخ می دهـد و 

تظاهر به عمل جنسی می شود. 

اتـهامـاتی مـانـند «زبـان و رفـتار زنـنده» که منجـر بـه سـانـسور نـمایشنامـه هـا بـر 

پــایه ي اجــتماعی می شــود، طیفی از کاربــرد عــباراتی اســت که بــه وسیله ي 

سـانـسورچیان زبـان زشـت و کفرآمیز مـصطلح شـده، مـانـند هـملت13 (1601) و 

ویکتور یا کودکان مسـلط می شـونـد14 (1964)، تـا بـحث دربـاره ي محـرمـات 

(تـابـو) مـانـند هـمجنسگرایی، زنـا و سـقط جنین، همچنین مـانـند پسـرهـاي گـروه15 

(1970)، مـــارگـــارت فلمینگ16 (1890)، و آنـــتراکت عجیب17(1928)، یا 

شماره یکم 
پاییز 1399

38

تصویرسازي  پیکاسو براي کتاب «لیسیستراتا»

  Banned Plays:             ١

 Censorship Histories of

 125 Stage Dramas

   Dawn B. Sova            ٢ 

  West Side Story         ٣ 

  Cincinnati                   ۴

 Playhouse in the Park

  Paradise                     ۵ 

 Glyn O’Malley          ۶ 

  Kismet                      ٧ 

 Venetian Night           ٨ 

  Maya                         ٩ 

Oh! Calcutta!            ١٠ 

 Hair                          ١١

 Angels in America    ١٢

 Hamlet                      ١٣

 ١۴

 Victor, Or the Children

 Take Over

   ١۵

 The Boys in the Band   

  

 Margaret Fleming     ١۶

Strange Interlude      ١٧



 

اصـطلاح خـشونـت، در مـورد نـمایشنامـه ي نـجات یافـته1 

(1963)، و مـرد شـنل پـوش2 (1998). نـمایشنامـه اي از 

اسکار وایلد بــه نــام اهمیت ارنســت بــودن3 (1895)، 

مـــمنوع شـــد، بیشتر بـــه خـــاطـــر ســـوءشهـــرت 

نمایشنامه نویس تا محتواي قابل اعتراض آن. 

بــه چــالــش کشیدن این یا آن نــمایشنامــه بــه دلایل 

مـذهـبی می تـوانـد نتیجه ي تـرسیم منفی یک شخصیت 
بـاشـد، مـانـند تـاجـر ونیزي4 (1600)، درون دروازه هـا5 

(1934)، و قـائـم مـقام6 (1963)؛ یا مـعرفی اعـتقادات و 

فـعالیت هـاي یک مـذهـب معین بـا شیوه اي نـامـطبوع، 

مـثل نـمایشنامـه ي خـواهـر مـري ایگناتیوس هـمه چیز را 

براي شما توضیح می دهد7 (1979). 

دلایل سیاسی بــراي ســانــسور، ســرکوب و مــمنوعیت 

نـمایشنامـه هـا بـه نـحو یکسانی مـختلف اسـت. در سـال 

1789، ســانــسور انگلســتان صــدور پــروانــه ي اجــراي 

جـزیره ي سـن مـارگـریت8 را رد کرد. در سـال 1907، پـس 

از آن که نـمایشنامـه ي میکادو9 بـراي بیش از 20 سـال 

اجـرا پـروانـه ي نـمایش دریافـت کرده بـود، سـانـسور انگلسـتان پـروانـه ي آن را تـحت 

این عـنوان که نـمایشنامـه حـاوي «خـطرات نـاشـناخـته» اسـت و امکان دارد 

متحـدان ژاپنی انگلسـتان را بـرنـجانـد، لـغو کرد. نـمایشنامـه هـا همچنین بـه خـاطـر 

تـصویر نـامـطلوب بـرخی افـراد بـرجسـته یا سیاسـتمداران مـمنوع شـده انـد، مـانـند 

سـفر بـه کالـه10 (1775) و رئیس جـمهور مـرده اسـت11 (1969)، همین طـور بـه 

خـاطـر دیدگـاه ضـدجـنگ یا انـتقاد از دولـت، نـمایشنامـه هـایی مـانـند افـتخار بـه چـه 

بهایی؟12 (1924) و اپراي سه پولی13 (1969). 

و امـا دربـاره ي سـانـسور در عـرصـه هـاي دیگر -کتاب، فیلم، هـنر و رسـانـه هـاي 

دیگر- رهـنمودهـا بـراي مـخالـفت همیشه نـه روشـن اسـت، نـه مـخالـفت هـا نسـبت 

بـه یک اثـر در طـول زمـان ثـابـت. قـرن هـاسـت که نـمایشنامـه هـا تـوقیف یا مـمنوع 

شـده انـد، و دلایل بـرخی گـروه هـا که این مـوضـوع را بـه چـالـش می کشند، 

نـشانـه هـایی هسـتند که اهمیت نـگرانی هـا، احـساسـات و مـشغله ي ذهنی یک 

جـامـعه را ظـاهـر می سـازد. نـمایشنامـه اي که روي صـحنه می رود و مـخالـفت هـایی 

که علیه آن بـرانگیخته می شـود، اغـلب کمتر شـایسته ي تـوجـه اسـت تـا سـلیقه ي 

حاکم؛ تغییرات در رژیم هاي سیاسی، تعدیل معیارهاي ارزشی اجتماعی، رسم
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    Saved                          ١

   Capeman                    ٢

 The Importance           ٣

   of Being Earnest

 The Merchant of         ۴

 Venice

 Within the Gates        ۵ 

 The Deputy                ۶ 

 Sister Mary Ignatius  ٧ 

 Explains It All For You

 Island of                     ٨

 St.Marguerite

  The Mikado               ٩ 

Trip to Calais            ١٠ 

 The President Is        ١١

 Dead

What Price Glory?    ١٢ 

 The Three-Penny      ١٣

Opera
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و راه مـتفاوت نیایش مـذهـبی، و تـسامـح بیشتر یا کمتر در امـور جنسی می تـوانـد 

یک نـمایشنامـه و نـمایشنامـه نـویسی را محکوم کند، حـال آن که قـبلاً مـورد 

سـتایش قـرار گـرفـته بـوده -یا نـمایشنامـه هـایی مـورد سـتایش قـرار بگیرنـد که 

پیش تر از نظر سیاسی، مذهبی، اجتماعی یا اخلاقی موهن تلقی شده اند. 

لیسیستراتـا نـمونـه اي عـالی از این قبیل نـقطه نـظرات را طی بیش از دو هـزار و 

پـانـصد سـال ارایه می کند. این نـمایشنامـه در مـواردي بـه دلیل فـتنه انگیز بـودن 

آن از نـظر سیاسی مـمنوع شـده و در زمـانی دیگر بـه دلیل شـرم آور بـودن و از 

نـــظر جنسی اغـــواکننده بـــودن آن. در 411 پیش از میلاد دولـــت یونـــان 

لیسیستراتـا را بـه خـاطـر «از نـظر سیاسی نـامـناسـب» بـودن آن مـردود شـمرد؛ در 

ســال 1942 در زمــان اشــغال یونــان، نــازي هــا از تــرس آن که اجــراي این 

نـمایشنامـه روحیه ي ملی گـرایی یونـانیان را بـرانگیزد، آن را مـمنوع سـاخـتند؛ و 

در سـال 1967، رژیم نـظامی یونـان این نـمایشنامـه را هـمراه بـا تـعدادي از 

نـمایشنامـه هـاي کلاسیک که حـاوي مـضامین ضـدجـنگ یا مـضامینی که بـر 

آزادي و اسـتقلال تـأکید دارنـد، مـمنوع کرد. اگـر چـه اشـارات جنسی و واکنش 

زنـان که از فـعالیت جنسی بـا شـوهـران شـان امـتناع داشـتند تـا آنـها از شـرکت در 

جـنگ خـودداري کنند،، بـراي یونـانی هـا و نـازي هـا مـسألـه اي نـبود، امـا بـراي 

سـانـسور انگلیس در سـال 1910 و مـنتقدان در سـال 1934 نـگران کننده بـود؛ 

زیرا عقیده داشــتند که «لیسیستراتــا بــراي صــحنه ي انگلیس بسیار زنــنده 

اسـت.» در سـال 1954 در ایالات متحـده، اداره ي پسـت آمـریکا یک نـسخه از 

کتاب مـصور نـایاب آن را بـه اتـهام مـرسـله ي «زشـت» تـوقیف کرد. در سـال 

1989، اعـضاي هیئت مـدیره مـدرسـه اي در لِیک سیتی، در ایالـت فـلوریدا، در 

بـرابـر درخـواسـت یک گـروه مـذهـبی که نـمایشنامـه ي لیسیستراتـا را تـحت عـنوان 

تـرغیب «جـنبش آزادي زنـان» و هـرزه نـگاري مـتهم می کرد، تسـلیم شـدنـد و 

کتاب را از گــردش خــارج ســاخــتند. آنــها ادعــا می کردنــد که این اثــر بــراي 

مـطالـعه ي دانـش آمـوزان دبیرسـتانی، بـه عـلت «ابـتذال و وضـوح جنسیتی» آن، 

مناسب نیست. 

این تـلاش هـا تـوسـط گـروه هـایی که بـرنـامـه ي کار خـصوصی معینی دارنـد تـا بـه 

اکثریت دیکته کنند که چـه چیزي نـگاه کنند، چـه چیزي بـخوانـند، یا از چـه 

چیزي لـذت بـبرنـد، علیرغـم لـغو قـوانین سـانـسور مـانـند قـانـون تـئاتـرهـاي 11737 

در انگلستان و قانون قفل  ویلز 21927 در ایالات متحده، همچنان ادامه دارد.

1 قـانـون تـئاتـرهـاي 1737 یک 

قـانـون مـنسوخ پـارلـمان بـریتانیاي 

کبیر در لحـظه ي تـاریخی مهمی 

در تـئاتـر انگلسـتان اسـت. هـدف 

این قـانـون کنترل و سـانـسور هـر 

آن چیزي بـــود که علیه دولـــت 

انگلسـتان در تـئاتـر گـفته می شـد. 

این قــانــون بــا جــانشین شــدن 

قـانـون تـئاتـر 1843 تـعدیل یافـت و 

سـرانـجام قـانـون تـئاتـرهـاي 1968 

نــامیده شــد. لــرد چــمبرلــن 

سـانـسورچی رسمی بـود و اداره ي 

ممیزي نــمایشنامــه هــا تــحت 

همین قـانـون بـر پـا شـد. اداره ي 

مـمیـزي از 1737 تـــا 1968 در 

امـر سـانـسور نـمایشنامـه هـا بـه لـرد 

چـمبرلـن کمک می کرد. اداره ي 

ممیزي تـمام نـمایشنامـه هـایی را 

که قـرار بـود بـه طـور عـمومی اجـرا 

شـود می خـوانـد، خـلاصـه اي تهیه 

می کرد، و بـراي صـدور پـروانـه ي 

آنـها پیشنهاد می داد؛ در مـواردي 

که شک داشـتند بـا لـرد چـمبرلـن 

مـشورت می کردنـد. (تـرجـمه از 

ویکیپیدیا. م) 

2 قـانـون قـفل وِیلز 1927 در اوج  

یک دوره ي تـغییـر در تـــئـاتـــر 

آمــریکا وضــع شــد. بسیاري از 

نـمایشنامـه نـویسان پـس از جـنگ 

جـهانی اول مـوضـوعـات جـدي و 

مهمی را بــه ســبک رئــالیسم در 

آثـارشـان وارد سـاخـتند؛ چیزي که 

در گــذشــته دیده نشــده بــود. 

هـــمزمـــان بـــا این تـــحولات، 

نــویسندگــان، بــازیگران و تهیه 

کنندگــان در آثــار خــود، درك 

فزاینده اي از آزادي نشان دادند
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نویسنده: آریستوفانس 

تاریخ و مکان اصلی اجرا: 411 پیش از میلاد، آتن، یونان. 

شخصیت هـا: سـفراي آتنی، مـأمـوران عـالی رتـبه ي یونـانی، کُر پیرمـردان، کُر 

زنــان، سینِسیاس، کالــونیک، لامپیتو، لیسیستراتــا، میرینا، ســفراي اســپارتی، 

هرالد اسپارتی. 

روایت سینمایی: پـخش بـرنـامـه لیسیستراتـا (1961، آلـمان غـربی)؛ لیسیستراتـا 

(1976، بــلژیک)؛ لیسیستراتــا (1914، دانــمارك)؛ پیروزي عــشق (1947، 

اتریش). 

خلاصه 

نـمایشنامـه ي لیسیستراتـا که دربـاره ي مـضمون هـاي جـنگ و امـور جنسی اسـت، 

یکی از قـدیمی تـرین کمدي هـایی اسـت که تـا امـروز بـه طـور مـنظم بـر صـحنه ي 

تـئاتـرهـا اجـرا می شـود. شخصیت اصلی، لیسیستراتـا، اولین قهـرمـان کمدي زن 

در نـمایشنامـه هـاي یونـانی اسـت. تـاکتیک مـقاومـت منفی او زنـان آتنی و هـمتایان 

اسـپارتی آنـها را قـادر می سـازد تـا جـنگ پـلوپـونـزي را که از 431 تـا 404 پیش از 

میلاد رخ داد، مـتوقـف سـازنـد. آریستوفـانـس نـمایشنامـه ي لیسیستراتـا را پـس از 

20 سـال که جـنگ پـلوپـونـز هـمچنان بـه شـدت ادامـه داشـت و کوچکترین نـشانی 

از فــروکش کردن آن دیده نمی شــد، در 411 پیش از میلاد نــوشــت. قــالــب 

کمدي نـمایشنامـه ي او در واقـع پـوششی اسـت بـر یک هـدف جـدي در مـخالـفت 

با ادامه ي جنگ و جلب توجه عمومی به از دست رفتن زندگی انسان. 

نـمایش چنین آغـاز می شـود که لیسیستراتـا و کالـونیک مـنتظر گـردهـمایی گـروه 

بـزرگی از زنـان هسـتند که لیسیستراتـا فـراخـوان داده اسـت. در حـالی که این دو 

بـا هـم گـفتگو می کنند، لیسیستراتـا نـگرانی سیاسی خـود را ابـراز می کند و بـر 

لـزوم پـایان دادن بـه این کشتار و غیبت طـولانی همسـران شـان در جـنگ تـأکید 

لیسیستراتا 

آریستوفانس 

و قیود و تـابـوهـاي گـذشـته را در 

هــم شکستند. از جــمله ي این 

تـابـوهـا، یکی مـسایل جنسی، بـه 

ویـژه هـــمـجـنـسـگـرایی و روابـــط 

اخــتلاط نــژادي بــود. در ســال 

1927 مـقامـات دولتی قـانـون قـفل 

وِیلز را بـه عـنوان حـربـه اي بـراي 

بـازداشـتن تـئاتـرهـا از «تـرسیم یا 

طـرح مـوضـوعـاتی مـربـوط بـه فـساد 

جنسی یا نـابـهنجاري جنسی» بـر 

صــحنه ي تــئاتــرهــاي نیویورك 

وضــع کردنــد، بــا تــأکید بــر این 

نکته که تــئاتــرهــایی که چنین 

نـمایشنامـه هـایی بـه روي صـحنه 

بیاورنـد قـفل زده می شـونـد و بـه 

این تـرتیب از تـولید درآمـد آنـها 

جلوگیري خواهد شد. م



 

می ورزد. او می گـوید محـدودیت هـاي معینی که بـر فـعالیت زنـان تحـمیل شـده 

می تـوانـد خـودش سـلاحی بـاشـد بـراي تـوقـف جـنگ. پـس از آن که کالـونیک 

می پــرســد، زنــان چــه کار ممکن اســت انــجام دهــند هــنگامی که تــربیت و 

فـعالیت شـان عـمدتـاً بـه آرایش خـودشـان محـدود شـده، لیسیستراتـا پـاسـخ می دهـد 

که همین آرایش و زر و زیور و کشش فیزیکی بـه عـنوان قـوي تـرین سـلاح آنـها 

در این تـلاش کارگـر خـواهـد بـود. هـنگامی که زنـان دیگر می رسـند، هـمه بـا 

شکایت لیسیستراتـا مبنی بـر دور بـودن شـوهـران شـان بـراي مـدت هـاي بسیار 

طـولانی مـوافـقت می کنند، و همچنین می خـواهـند که جـنگ مـتوقـف شـود، امـا 

آنـها بـا طـرح او که هـم زنـان آتنی و هـم اسـپارتی بـاید انـجام وظـایف سنتی 

خـانگی را مـتوقـف کنند و از تـماس جنسی بـا شـوهـران شـان پـرهیز نـمایند تـا 

زمـانی که مـردان هـر دو سـوي جـنگ بـر امـضاي عهـدنـامـه ي صـلح مـوافـقت کنند و 

بـه جـنگ پـایان دهـند، مـخالـف هسـتند. کالـونیک از دهـانـش می پـرد که، «از مـن 

نخواه که از این یکی صرفنظر کنم! چون هیچ چیزي مانند آن نیست!» 

سـرانـجام زنـان بـه تـوافـق می رسـند، ولی آنـها نمی تـوانـند بـراي قطعی کردن 

سـوگـند خـود قـربـانی مـناسـبی پیدا کنند. پـس از در نـظر گـرفـتن و کنار گـذاشـتن 

ایده هـاي مختلفی مـثل قـربـانی کردن یک بُـز یا درآوردن دل و روده ي یک 

اسـب، بـالاخـره مـوافـقت می کنند 

که قــربــانی کردن یک مشک 

شـراب پُـر و سـوگـند خـوردن آنـها 

بـا گـذاشـتن دسـت هـایشان بـر 

جــام شــرابی بــه رنــگ خــون، 

کفایت می کند. ســوگــندي که 

هــر یک از زنــان ادا می کنند از 

جـمله شـامـل اشـارات بـه جـزئیات 

فـعالیت هـاي سکسی می شـود که 

در آن چـنانـچه شـوهـرش «بـا 

ذَکَر بـلند شـده اش بـه او نـزدیک 

شــد» تمکین نکند. حتی آنــها 

پیمان می بـندنـد اگـر مـجبور بـه 

هــمخوابگی شــدنــد «آن را بــد 

انـجام دهـند و در حین عملیات 

جــم نــخورنــد». بــراي قــوي 
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لیسیستراتا 

نمونه اي عالی از 

این قبیل نقطه 

نظرات را طی 

بیش از دو هزار و 

پانصد سال ارایه 

می کند.

تصویرسازي  پیکاسو براي کتاب «لیسیستراتا»



 

سـاخـتن مـواضـع خـود، لیسیستراتـا همچنین زنـان مـسن را راهـنمایی می کند که 

آکروپـولیس را تسخیر کرده و کنترل خـزانـه داري را بـه دسـت بگیرنـد و جـنگ 

افـروزان را از دسـترسی بـه پـول هـا دور بـدارنـد. هـنگامی که کُر پیرمـردان کوشـش 

می کنند بــه آکروپــولیس حــمله کنند، زنــان از آن دفــاع کرده و بــا میوه و 

سبزیجات گندیده خدمت شان می رسند. 

مـردان در آغـاز جـسارت زن هـاي خـود را سـرگـرم کننده تلقی می کنند، امـا پـس از 

گـذشـتن یک هـفته احـساسـات مـتقابـل جنسی در هـر دو طـرف شـروع می کند بـه 

سـر بـرآوردن. چـندتـا از زن هـا بـراي بـرگشـتن بـه خـانـه بـهانـه هـایی می سـازنـد، ادعـا 

می کنند که آنـها بـاید پـشم هـا را شـانـه کنند یا تخـم کتان هـا را بچینند. یکی از 

زنـان کتري فـلزي بـزرگی زیر لـباس هـایش جـاسـازي می کند و می گـوید بـاید بـه 

خـانـه بـرگـردد چـون عـنقریب می زاید، ولی لیسیستراتـا بـه او یادآوري می کند که 

چـند روز پیش هیچ نـشانی از حـاملگی در تـو نـبود. در تـصویر مـوقعیت مـردان، 

سینِسیا بـه طـرف همسـرش، میریا، می رود و قـول می دهـد که او بـراي رأي 

دادن بـه صـلح «فکر خـواهـد کرد» امـا از او تـقاضـا می کند که اول «یک بـار دیگر 

بـا مـن همبسـتر شـو.» میریا بـراي آن که سینِسیا را بـه اوج تحـریک و نـاکامی 

بـرسـانـد، تـظاهـر می کند که بـه خـواسـت او تسـلیم شـده امـا بـه بـهانـه ي آوردن 

وسـایلی مـانـند بـالـش یا لـحاف بـه 

مـنظور راحتی او، چـندین بـار او 

را تـــرك می کـنـد. زمـــانی کـه 

سینسیا دیگر نمی تـوانـد تـأخیر را 

دور  او  از  میـریـا  آورد،  تـــاب 

می شـود. بـلافـاصـله پـس از آن، 

مـردان اسـپارتی از راه می رسـند 

تـا بـا مـردان آتنی مـذاکره کنند، 

و گـفتگو شـامـل چـندین اشـارات 

واضـح بـه تحـریک شـدن فیزیکی 

مـردان اسـت که از پیش آمـدگی 

بـالاپـوش آنـها پیداسـت و این امـر 

تـأیید سـخن یک مـرد اسـپارتی 

اسـت که می گـوید مـردان «نیز 

هـمه راسـت کرده انـد». مـردان 

آن چــنان خــواهــان بــازگشــت 
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اتهاماتی مانند 

«زبان و رفتار 

زننده» که منجر 

به سانسور 

نمایشنامه ها بر 

پایه ي اجتماعی 

می شود، طیفی 

از کاربرد 

عباراتی است که 

به وسیله ي 

سانسورچیان 

زبان زشت و 

کفرآمیز مصطلح 

شد.
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همسـران شـان هسـتند که بـه پیمان نـامـه صـلح میان دو 

شهــر رضــایت می دهــند. نــمایشنامــه بــا خــوانــدن 

شـادمـانـه ي شـوهـران و زنـان هـر دو طـرف بـا هـم بـه پـایان 

می رسـد، بـه شیوه اي که الـهه ي آفـرودیت پـایان صـلح 

آمیز جنگ را فراهم آورده. 

 پس-زمینه ي تاریخی سانسور 

آریستوفـانـس در لیسیستراتـا نـمایشنامـه اي خـلق کرده 

حــاوي مــوضــوعــاتی که خــشم ســانــسورچیان را در 

دوره هـاي مـختلف زمـانی بـرانگیخته اسـت. در دوره ي 

نـمایشنامـه نـویس اشـارات سیاسی نـمایشنامـه حـساسیت 

منفی بیشتري را مـتوجـه خـود می کرد تـا گـوشـه و 

کنایه هـاي جنسی. جـفري هـندرسـون می نـویسد که 

آریستوفـانـس در اسـتفاده از نـمایشنامـه اش بـراي انـتقاد 

از سیاسـتمداران و اعـمال و رفـتار آنـان هیچ نـگرانی و 

عـذاب وجـدان نـداشـت. آریستوفـانـس، علیرغـم حـمایت 

تـماشـاگـران، تـوسـط کلئون بـه خـاطـر «نـاشـایست بـودن 

سیاسی» نـمایشنامـه اش، بـه دادگـاه کشیده شـد. کلئون 

یکی از سیاسـتمدارانی بـود که بـا دیدگـاه آریستوفـانـس در ارتـباط بـا دولـت مـوافـق 

نـبود و کسی بـود که در نـمایشنامـه ي قبلی آریستوفـانـس بـه نـام زنـبورهـا1 (423 

ق. م.) مـورد تمسخـر قـرار گـرفـته بـود. حـمایت افکار عـمومی فـایق آمـد و 

آریستوفـانـس از یک مـجازات جـدي نـجات یافـت. در سـال 1910، تـئاتـر کوچک 

لـندن مـوافـقت سـانـسور را کسب کرد و بـا هـرزه زدایی وسیع از مـتن، آن را بـه 

روي صـحنه بـرد؛ اجـرایی که در نـوعی بـررسی مـختلط تـوسـط مـنتقدي نـاشـناس 

در نشـریه ي آتـنائـوم2 اقـتباس کننده  را سـتوده بـود که «هیچ یک از هـرزگی هـاي 

مـتن آریستوفـانـس را حـفظ نکرده… [بـا این حـال] اسـاس جنسی کمدي را در 

نــظر داشــته اســت… حقیقت آن که، نــمایش بــا تــعدیلی که پیدا کرده یک 

موضوع رام و دختر مدرسه اي از آب درآمده.» 

دو دهـه بـعد، تهیه کنندگـان آتی نـمایشنامـه بـه خـاطـر قـابـل قـبول تـر شـدن 

اقـتباس هـا، مـتن اصلی نـمایشنامـه را نـادیده می گـرفـتند. در سـال 1934، 

سِـلدس3 در مـقدمـه ي اجـراي خـود از لیسیستراتـا، بـراي تـماشـاگـران وسیعی در 
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 The Wasps  ١

 Athenaeum  ٢

   Seldes ٣

تصویرسازي  پیکاسو براي کتاب «لیسیستراتا»



 

انگلسـتان و آمـریکا می نـویسد که اغـلب مـنتقدین مـعاصـر بـر این عقیده ي خـود 

راسـخ هسـتند که مـتن اصلی نـمایشنامـه آریستوفـانـس، «لیسیستراتـا بـراي 

صــحنه ي انگلیس بسیار زشــت اســت.» نــسخه ي چــاپی لیسیستراتــاي 

آریستوفـانـس یکی از بی شـمار آثـار و از جـمله ي آثـاري مـانـند دِکامـرون از 

بـوکاچیو1، مـال فـلانـدرز از دِفـو2، تـاریخ تـام جـونـز از فیلدینگ3 بـودنـد که 

ورودشـان بـه ایالات متحـده تـا 1930 تـحت قـانـون کامسـتاك 41873 مـمنوع 

بـود؛ همچنین فـروش وسـایل پیشگیري حـاملگی و حـق انـتخاب سـقط جنین 

مـمنوع شـده بـود. قـانـونی که بـه طـور رسمی قـانـون ضـد اعـمال مسـتهجن فـدرال 

نـامیده می شـد، پسـت کردن وسـایل «شـهوت رانی»، «نـاپـسند»، «زنـنده» یا 

«زشت» را ممنوع کرده بود. 

در سـال 1942، زمـانی که یونـان تـحت اشـغال آلـمان نـازي بـود، اجـراي تـمام 

نـمایشنامـه هـاي کلاسیک یونـانی، از جـمله کمدي هـایی مـانـند لیسیستراتـا، 

مـمنوع بـودنـد. در ایالات متحـده در سـال 1954، مسـئولان اداره ي پسـت آمـریکا 

دسـتور داده بـودنـد تـا نـسخه ي مـصور نـایاب لیسیستراتـا را که از انـتشارات 

فـانـفرولیک5 در انگلسـتان بـه هَـري آ. لـوینسون6، کتابـفروشی در بـورلی هیلز 

کالیفرنیا پسـت شـده بـود، ضـبط کنند، و ارسـال این محـمولـه ي پسـتی را بـه 

اتـهام زیر پـا گـذاشـتن قـانـون کامسـتاك مـورد تعقیب قـرار دهـند. کتابـفروش بـه 

اتـحادیه ي آزادي هـاي مـدنی آمـریکا7 درخـواسـت پـژوهـش داد و آنـها در سـال 

1955 از وکیل مـشهور و مـتخصص مـتمم اول قـانـون اسـاسی8، ادوارد دِ گـرازیا9، 

خـواسـتند که پـرونـده را بـه دادگـاه ارایه کند. دِ گـرازیا رئیس کل پسـت، آرتـور 

سـامـرفیلد10، را مـتهم کرد که «بـراي ادبیات کهن احـترام قـائـل نیست و دادگـاه 

بـاید او و اداره اش را در قضیه ي سـانـسور ادبیات بـرکنار کند.» این دادخـواسـت 

از دادگـاه فـدرال می خـواسـت اعـلام کند که قـانـون کامسـتاك ضـد قـانـون اسـاسی 

اسـت و روال کاري که بـه مسـئولان پسـت اجـازه می دهـد «مـحتوي جنسیتی 

ادبیات و هـنر را که از طـریق پسـت ارسـال می شـود بـازرسی کنند» ملغی شـود. 

دِ گـرازیا اسـتدلال می کرد که «حـتا اگـر لیسیستراتـا زشـت می بـود، اهمیت 

اجـتماعی و فـرهنگی آن در قـانـون اسـاسی حـمایت شـده اسـت.» اداره ي پسـت بـا 

روبـرو شـدن بـا این اتـهام کوتـاه آمـد و، پیش از آن که دادگـاه فـرصـت عـمل پیدا 

کند، نسخه ي مصور لیسیستراتا را آزاد کرد. 

همین نـمایشنامـه در سـال 1967 در یونـان بـه وسیله ي رژیم نـظامی مـمنوع 

شـد؛ حکومـت نـظامیان چـند نـمایشنامـه ي کلاسیک دیگر بـا تـم ضـد جـنگ یا 

تـم هـایی را که بـر آزادي و اسـتقلال تـأکید داشـتند نیز مـمنوع کرد. در سـال 
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نمایشنامه ي 

لیسیستراتا یکی 

از قدیمی ترین 

کمدي هایی است 

که تا امروز به 

طور منظم بر 

صحنه ي تئاترها 

اجرا می شود.

 Boccaccio’s                 ١

 Decameron

  Defoe’s Moll               ٢

 flanders

  Fielding’s The             ٣

 History of Tom Jones

  Comstock Act of         ۴

 1873

 Fanfrolic Press           ۵ 

 Harry A. Levinson     ۶ 

 American Civil           ٧

 Liberties Union

 (ACLU)

 First Amendment        ٨

 Edward De Grazia      ٩

Arthur Summerfield ١٠



 

1989، لیسیستراتـا در شهـر لِیک سیتی در ایالـت فـلوریدا، مـرکز مـشاجـره بـود. 

اعـضاي هیئت مـدیره مـدرسـه اي بـا تـقاضـاي کشیشی بـه نـام فـریتس فـونـتن1 و 

پیروان او مبنی بـر مـمنوع کردن کتاب درسی عـلوم انـسانی دبیرسـتان مـوافـقت 

کردنـد، چـون دو مـنتخب - لیسیستراتـا و  «داسـتان آسیابـان»2 از چـاوسـر - بـه 

عقیده ي فـونـتن، «هـمجنسگرایی زنـان» و پـورنـوگـرافی را تـرغیب می کرد. 

مـخالـفان مـسألـه ي مـمنوعیت را بـه چـالـش کشیدنـد، امـا هـنگامی که دادگـاه 

سیار یازدهـم حـق هیئت مـدیره ي مـدرسـه را در خـارج کردن کتاب درسی 

بـرمـبناي «نـگرانی در ارتـباط بـا هـدف آمـوزشی مشـروع» تـأیید کرد، دعـوي را 

بـاخـتند. هیئت مـدیره ضـمن دفـاع از تصمیم خـود، ادعـا می کردنـد که خـوانـدن 

این آثـار بـراي دانـش آمـوزان دبیرسـتان «بـه عـلت ابـتذال و صـراحـت جنسی آنـها» 

مناسب نیستند. 
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  Fritz Fountain            ١ 

Chaucer’s “The           ٢   

Miller's Tale” 



 

 در روز 25 ژوئیه 1980، تـئاتـر تـاگـانکاي مسکو در یک آگهی در ورودي  ●

سـاخـتمانـش، اعـلام کرد که اجـراي نـمایش هـملت بـه عـلت درگـذشـت 

بـازیگر آن لـغو شـده اسـت. در این آگهی اعـلام شـده بـود که کسانی که از پیش 

بلیت تهیه کرده انـد، می تـوانـند بلیت شـان را پـس داده و مـبلغش را دریافـت 

کنند. طی سـه روز پـس از آن، صفی بـه طـول صـدهـا مـتر پشـت در تـئاتـر تـاگـانکا 

تشکیل شــد؛ نــه بــراي پــس دادن بلیت، بلکه بــراي اداي احــترام و وداع بــا 

ولادیمیر ویسوتسکی، بـازیگر، آهـنگساز و خـوانـنده ي مـحبوب شـان. پـس از سـه 

روز، بـالاخـره درهـاي تـئاتـر بـه روي عـموم مـردم بـاز شـد، و گـفته می شـود که حتی 

یک بلیت هـم پـس داده نشـد. مسکو در تـابسـتان آن سـال میزبـان بـازي هـاي 

المپیک بــود، امــا بــراي مــردم روسیه، این 

مـسابـقات در سـایه ي سـوگ هـنرمـند بـزرگ، 

تقریباً فراموش شد.  

 ***

ولادیمیر سِمیونـــویچ ویسوتسکی1 بـــازیگر، 

شـاعـر، تـرانـه سـرا و آهـنگساز روس، در سـال 

1938 در مـسکـو بـــه دنیـا آمـــد. پـــدرش 

سـرهـنگ ارتـش سـرخ و مـادرش مـترجـم زبـان 

آلــمانی بــود. کودکی اش مــصادف بــا جــنگ 

جـهانی دوم بـود که شـرایط سختی را بـراي او رقـم زد. مـدت کوتـاهی پـس از 

پـایان جـنگ، پـدر و مـادرش از هـم جـدا شـدنـد و ولادیمیر رفـت تـا بـا  پـدرش و 

همسـر او یِوگِنیا2 زنـدگی کند. ولادیمیر بـا این زن رابـطه ي بسیار خـوبی پیدا 

کرد و او را بـه عـنوان مـادر دومـش می شـناخـت. در پـانـزده سـالگی بـا عـلاقـه اي که 

بـه سینما و تـئاتـر پیدا کرده بـود، وارد کلاس  هـاي تـئاتـر ولادیمیر بـوگـامـولـوف3 

شـد و در هـمان سـال اولین گیتارش را هـم بـه عـنوان هـدیه ي تـولـد دریافـت کرد؛ 

دو عـاملی که او را تـبدیل بـه یک سـتاره کردنـد و تـا پـایان عـمر هـمراهـش بـودنـد. 

پـس از پـایان دبیرسـتان، وارد دانـشگاه دولتی مـهندسی عـمران شـد، امـا هـمان 

تـرم اول آن را رهـا کرد و سـال بـعد در سـال 1956 بـه کلاس بـوریس ورشیلوف4 

در تـئاتـر هـنر مسکو پیوسـت. آنـجا بـا ایزا ژوکوا5 آشـنا شـد و بـه آپـارتـمانی 

اشـتراکی نـقل مکان کردنـد. هـمان جـا بـا بـولات اکودژاوا6 هـم آشـنا شـد که بسیار 

از او تـاثیر گـرفـت. در سـال 1960 از تـئاتـر هـنر مسکو فـارغ التحصیل شـد و بـا 

سیماي یک هنرمند مردمی 

ولادیمیر ویسوتسکی 
شیرین میرزانژاد 
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  ١ 

Vladimir Semyonovich 

 Vysotsky 

 Yevgenya  ٢ 

 Vladimir Bogomolov ٣ 

 Boris Vershilov ۴ 

 Iza Zhukova ۵ 

 Bulat Okudzhava ۶



 

 ایزا ازدواج کرد. او پیش از فـارغ التحصیلی نخسـتین نـقش هـاي خـود را در تـئاتـر 

هــنر  در ســال 1958 و در سینما در ســال 1959 بــازي کرده بــود. در ســال 

1961 نخسـتین آهـنگش را بـا عـنوان «تـتو» سـاخـت. ویسوتسکی در سـرتـاسـر 

زنـدگی اش بـا مشکل نـوشیدن افـراطی الکل دسـت و پـنجه نـرم می کرد و همین 

مشکل، آسیب هـاي زیادي بـه بـدنـش وارد آورده بـود. در سـال 1964 بـه تـئاتـر 

تـاگـانـگا پیوسـت و در سـال 1967 هـم زمـان بـا اوج مـوفقیتش، یوري لیوبیموف1 

کارگـردان تـئاتـر تـاگـانکا او را بـه خـاطـر افـراط در مـصرف الکل در یک مـرکز 

بـازپـروري بسـتري کرد، که این تـنها بـار نـبود و پـس از آن بـارهـا تکرار شـد. او در 

سـال 1965 از ایزا جـدا شـد و در هـمان سـال بـا لیودمیلا آبـرامـووا2 ازدواج کرد، 

امـا این ازدواج هـم پـنج سـال بیشتر بـه طـول نیانـجامید. در سـال 1970 پـس از 

جـدایی از آبـرامـووا بـا مـارینا ولادي3  ازدواج کرد که این ازدواج تـا زمـان مـرگ 

نـابـهنگامـش پـابـرجـا بـود. او در طـول عـمر کوتـاهـش بسیار پـرکار بـود و در کنار 

فـعالیت تـئاتـري بی وقـفه اش، در حـدود 800 تـرانـه سـاخـت و در بیش از سی فیلم 

بـازي کرد. امـا افـراط در مـصرف الکل و همچنین اعتیاد بـه مـواد مخـدر در 

سـال هـاي آخـر، بـه شـدت بـه سـلامـت او لـطمه زد. ویسوتسکی پـس از چـند تـلاش 

نـامـوفـق بـراي بـازیابی سـلامـتش، در آخـرین تـلاش بـراي تـرك اعتیادش بـه مـواد 

مخـدر، بـا شـدت بیشتري بـه دامـن مـصرف الکل افـتاد که بـه مـرگ زودهـنگامـش 

انجامید.  

ویسوتسکی در طـول زنـدگی اش تـنها بـه خـاطـر حـرفـه اش بـه عـنوان سـتاره ي 

مـحبوب فیلم و بـازیگر پـرطـرفـدار در تـئاتـر تـاگـانکا در مسکو رسـماً شـناخـته شـد. 
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ولادیمیر ویسوتسکی و مارینا ولادي 

Yuri Petrovich  ١ 

Lyubimov  
یوري پتروویچ لیوبیموف 

(1917-2014) بنیان گذار 

تئاتر تاگانکاي مسکو، 

کارگردان بزرگ تئاتر روسیه 

و یکی از رادیکال ترین 

نمایندگان آن بود. او این 

تئاتر را به همراه شاگردانش 

با تمرکز بر عصیان هنري در 

فضاي فرهنگی سرکوب شده 

راه اندازي کرد.  

مقامات شوروي براي اولین 

بار در سال 1976 براي 

شرکت در فستیوال 

 (BITEF) بین المللی بیتف
به تئاتر تاگانکا اجازه ي سفر 

به خارج از کشور دادند. 

مدت کوتاهی پس از اولین 

سفرش به بریتانیا به دنبال 

مصاحبه هایش با رسانه هاي 

غربی، اتحاد جماهیر شوروي 

از وي سلب تابعیت کرد. 

پیش از آن که در سال 

1989 در دوره ي پرسترویکا 

[دوره ي اصلاحات اقتصادي و 

سیاسی شوروي سابق به 

زمامداري گارباچف] به تئاتر 

تاگانکا بازگردانده شود، 

بیشتر آن دهه را در خارج از 

کشور، در آمریکا و اپراهاي 

اروپا فعالیت می کرد. 

Lyudmila Abramova ٢ 

 Marina Vlady ٣
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تـرانـه هـایش -تصنیف هـاي غیراحـساسی اش دربـاره ي زنـدگی سـخت روس هـا، که 

بـا صـدایی خـشن هـمراه بـا یک گیتار خـوانـده می شـد- تـقریباً هـرگـز رسـماً ضـبط 

نشـدنـد. در عـوض، بـر روي نـوارهـاي خـانگی دسـت بـه دسـت می گشـتند و در 

خـانـه هـاي سـرتـاسـر روسیه بـه آن گـوش می کردنـد. بـه این خـاطـر بـود که کارگـران 

و روشنفکران، محکومــان و مــامــوران کا.گ.ب بــه یک انــدازه ویسوتسکی را 

دوسـت داشـتند. مـوسیقی او سـاده و دلنشین بـود، بـه زبـان مـردم کوچـه و بـازار 

می خـوانـد و مـوضـوعـاتی که بـه آن می پـرداخـت،  مـثل عـشق، جـنگ، روابـط 

انـسانی، مـضامین اجـتماعی، جـرم و جـنایت، دسـته هـاي خـلافکاران و… بـراي 

مــردم مــلموس بــود و بــا زبــان شــوخ و کنایه آمیزش بــا ظــرافــت بــه انــتقاد 

می پـرداخـت. تـرانـه هـاي او از یک طـرف از اشـرار خـلافکاري می گـفت که بـه 

گـولاگ فـرسـتاده می شـدنـد و از طـرف دیگر از جـنگ جـهانی دوم که هـنوز در 

ذهن مردم زخمی تازه بود. 

ویسوتسکی پـس از فـارغ التحصیلی از تـئاتـر هـنر مسکو، سـه سـال را در تـئاتـر 

درام پـوشکین مسکو گـذرانـد و مـدت کوتـاهی را هـم در تـئاتـر مینیاتـور مسکو 

بـود که بـه اخـراجـش انـجامید. در سـال 1964 بـه تـئاتـر تـاگـانکا رفـت که بـه 

گـفته ي خـودش تـبدیل بـه خـانـه اش شـد. یوري لیوبیموف این تـئاتـر را -که یکی 

از تـئاتـرهـاي ضـدجـریان در روسیه بـود و بـعدهـا بـه نـماد تـئاتـر رادیکال تـبدیل 

شـد- بـه تـازگی تـاسیس کرده بـود و از او دعـوت کرد که بـه این تـئاتـر بپیونـدد. 

لیوبیموف تعریف می کند که ویسوتسکی در اولین مصاحبه اش براي پیوستن

ولادیمیر ویسوتسکی در نمایش پوگاچوف، 1967

اغلب مردم فکر 

می کردند او واقعاً 

در گولاگ یا 

حصر لنینگراد 

بوده و یا در 

جنگ شرکت 

داشته است.



 

بـه تـئاتـر تـاگـانکا بـه او می گـوید که چـند تـرانـه نـوشـته اسـت و می پـرسـد که آیا 

می خـواهـد آنـها را بـشنود؟ بـه این تـرتیب جـلسه اي که قـرار نـبود بیشتر از پـنج 

دقیقه بـاشـد، یک سـاعـت و نیم طـول کشیده بـود. رفـتار لیوبیموف نسـبت بـه او 

همیشه رفـتاري پـدرانـه و آمیخته بـا گـذشـت بـود و همین تـوانسـته بـود او را که 

بـه سختی آرام می گـرفـت در آنـجا پـایبند کند. در هـمان سـال ویسوتسکی در 

«زن خـوب سـچوان» اثـر بـرتـولـت بـرشـت در نـقش یکی از خـدایان ظـاهـر شـد و 

پس از آن در نمایش «قهرمان عصر ما» بر اساس اثر لرمانتوف بازي کرد.  

ویسوتسکی پـس از مـدتی مـوسیقی خـود را هـم بـه روي صـحنه آورد و مـوضـوع 

جـنگ، تـبدیل بـه یکی از مـوضـوعـات بـرجسـته ي تـرانـه هـایش شـد. لیوبیموف از او 

خــواســت که بــراي نــمایش «رفــتگان و 

زنـدگـان» بـا مـوضـوع جـنگ جـهانی دوم 

تـرانـه بسـراید. این نـمایش بـا تـرانـه هـاي 

«سـتاره هـا»، «سـربـازان گـروه مـرکز» و 

«گـردان هـاي مـجازات» در سـال 1965 بـه 

روي صـحنه رفـت. زنـدگی گـالیله در سـال 

1966 نـخـســـتیـن نـــمـایـشی بـــود کـه 

ویسوتسکی در آن نــقش اصلی را بــازي 

می کرد و بـراي نخسـتین بـار نـام او را در 

روزنـامـه هـا مـطرح کرد. نخسـتین نـقش 

جـــدي او در سیـنـمـا در فیـلـم «مـــن از 

کودکی می آیم» بـه کارگـردانی ویکتور تـورف1 بـود که دو تـرانـه از او نیز در آن 

پـخش شـد. ویسوتسکی در سـال 1967 در فیلم داسـتانی «عـمودي» دربـاره ي 

کوهـنوردي، بـه کارگـردانی بـوریس دورف2 بـازي کرد و تـرانـه خـوانـد که بـه 

شهـرت و مـحبوبیت بیش از پیش او انـجامید. ویسوتسکی «تـرانـه ي دوسـت» را 

که یکی از مـشهورتـرین تـرانـه هـاي اوسـت هـنگام فیلمبرداري همین فیلم در کوه 

الـبروس سـاخـت. هـم زمـان در تـاگـانکا هـم سـخت مـشغول بـود و در نـمایشی 

تجربی با عنوان «گوش کن!» نقش ولادیمیر مایاکوفسکی را بازي می کرد.  

یکی از بهـترین نـقش هـایی که ویسوتسکی بـازي کرده اسـت، مـربـوط بـه نـمایش 

پـوگـاچـوف3 در سـال 1967 اسـت، نـمایشی بـر اسـاس یکی از اشـعار سـرگئی 

یسنین4 که از آن بـه عـنوان یکی از بهـترین نـمایش هـاي تـاگـانکا نیز یاد می شـود. 

چــند هــفته بــعد از اولین اجــراي این نــمایش، لیوبیموف او را بــه خــاطــر 

بی انـضباطی نـاشی از افـراط در نـوشیدن الکل اخـراج کرد، امـا چـند مـاه بـعد 
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دوبـاره او را بـه تـئاتـر بـرگـردانـد. این چـرخـه بـارهـا در طـول زنـدگی او تکرار شـد. در 

سـال 1971 ویسوتسکی در نـقش تـاریخی اش یعنی هـملت در اجـراي نـوآورانـه ي 

لیوبیموف در تـئاتـر تـاگـانکا ظـاهـر شـد. در سـال 1972 بـه خـاطـر بـازي در فیلم 

«مـرد خـوبِ بـد» بـر اسـاس داسـتان دوئـل چـخوف، بـرنـده ي جـایزه ي بهـترین 

بـازیگر مـرد فسـتیوال فیلم تـائـورمینا شـد. در سـال 1974، پـس از یک تـور اجـرا 

در ازبکستان، دیپلم افـتخار ازبکستان شـوروي را بـه عـنوان نخسـتین جـایزه ي 

دولتی اش دریافـت کرد و سـال بـعد، عـضویت اتـحادیه ي سینماگـران شـوروي بـه 

او اعـطا شـد. این امـر وضعیت دوگـانـه ي جـالبی بـراي او بـه وجـود آورده بـود؛ از 

یک سـو وارد حـلقه ي الیت سینماگـران شـوروي شـده بـود و بـا جـایزه ي دولتی از 

او تـقدیر شـده بـود و از سـوي دیگر بـه خـاطـر مـوسیقی اش که مـورد پـسند رژیم 

نـبود، در روزنـامـه هـا هـدف حـمله و سـرزنـش همین دولـت قـرار گـرفـته بـود. این 

دوران اوج مـحبوبیت مـردمی او بـود. در سـال  1976، تـئاتـر تـاگـانکا بـا نـمایش 

هـملت در فسـتیوال بیتف یوگسـلاوي شـرکت کرد و بـرنـده ي جـایزه ي اول این 

فســتیوال شــد. پــس از آن نیز اجــراي این نــمایش در فــرانــسه بــا مــوفقیت 

چشمگیري روبـرو شـد. او در 18 ژوئیه سـال 1980 بـراي آخـرین بـار هـملت را 

روي صحنه ي تاگانکا بازي کرد.  

ویسوتسکی اولین نــوارش را در ســال 1963 حین فیلمبرداري «ضــربــه ي 

پـنالتی» بـه کارگـردانی ونیامین دورمـان1 پـر کرد. این نـوار تکثیر شـد و بـه 

سـرعـت میان مـردم مـحبوبیت یافـت، امـا بـدون نـام و نـشان بـود. در سـال 1964، 

او حـدود 50 آهـنگ ضـبط و بـا نـام خـودش منتشـر کرد و بـا ادامـه ي این رونـد، بـر 

محبوبیتش افزوده شد و تا سال 1967، به جایی رسید که ترانه هایش را در 
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فیلم هایی که بازي می کرد، جا می دادند.  

تـرانـه هـاي ویسوتسکی چـنان پیونـدي بـا واقعیت داشـتند که هیچ کس بـاور 

نمی کرد که او خـودش هـرگـز نـه در جـنگ شـرکت داشـته و نـه زنـدانی بـوده و نـه 

هیچ یک از آن تجـربیات را داشـته اسـت. نیکلاي اردمـان1 نـمایشنامـه نـویس روس 

دربـاره ي او بـه لیوبیموف گـفته بـود:«مـن خـوب می فـهمم که مـایاکوفسکی یا 

یسنین چـطور این کار را می کردنـد. این که ولـودیا ویسوتسکی چـطور این کار 

را می کند فـراتـر از درك مـن اسـت.» ویسوتسکی پـس از یکی از اجـراهـاي 

زنـده اش در سـن پـترزبـورگ یادداشـتی بـراي طـرفـدارانـش بـاقی گـذاشـت که بـا این 

جملات پایان می یافت: 

«حـالا که تـمام آهـنگ هـاي مـن را شنیدید، لـطفاً مـرتکب این اشـتباه نـشوید 

که مـرا بـا شخصیت هـایم [در تـرانـه هـا] اشـتباه بگیرید. مـن اصـلاً شـبیه آنـها 

نیستم. 

با عشق، ویسوتسکی، 20 آوریل 1965» 

در سـال هـاي پـایانی دهـه ي 60،  تـرانـه هـاي عـاشـقانـه  ي قـابـل قـبول هـم بـه 

رپـرتـوار او اضـافـه شـد. 

این زمـانی بـود که بـا 

مـــاریـنـا ولادي وارد 

رابــطه ي عــاشــقانــه 

شـده بـود. هـمچنان 

کـه بـــر شـهـــرت و 

مـــحـــبـــوبیـــت 

ویسوتسکی افـــزوده 

می شـــد، از ســـال 

1968 جـــریـانی در 

روزنـامـه هـاي شـوروي 

آغــاز شــد که ویسوتسکیِ خــوانــنده را می کوبید. روزنــامــه ي «سُــویِتسکایا 

راسیا2» از مــحبوبیت او بــا عــنوان «شیوع اپیدمیک آهــنگ هــاي زشــت و 

غیراخـلاقی که ارزش هـاي دنیاي جـرم و جـنایت، الکلیسم، فـحشاء و بی اخـلاقی 

را زیبا نـشان می دهـد» یاد کرد و «کومـسومـولسکایا پـراودا3» او را مـرتـبط بـا 

دلالان بـازار سیاه دانسـت که در سیبري نـوار می فـروخـتند. وزیر فـرهـنگ وقـت، 

نـمایشنامـه  نـویس روس الکسانـدر اشـتین4 را بـه خـاطـر اسـتفاده از تـرانـه هـاي 

ویسوتسکی در نـمایش «آخـرین رژه» تـوبیخ کرد، چـرا که مـعتقد بـود بـراي 
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«اراذل ضدشوروي تریبون فراهم کرده است». 

دمیتري کابـالِـوسکی1 آهـنگساز از تـریبون کمیته ي آهـنگسازان شـوروي، رادیو 

شوروي را به خاطر پخش ناموجه «محصول نازِلی» چون «ترانه ي دوست»  

سـرزنـش کرد. بـا این حـال، چـند سـال بـعد در سـال 1974، مـلودیا2، قـطب 

انـحصاري صـنعت ضـبط مـوسیقی شـوروي، چـهار تـرانـه ي او را بـا مـوضـوع جـنگ 

منتشـر کرد. این هـمان سـالی اسـت که جـایزه ي دولتی دیپلم افـتخار ازبکستان 

و عـضویت اتـحادیه ي سینماگـران را دریافـت کرده بـود. در اواسـط دهـه ي هـفتاد، 

میان مـقامـات شـوروي دربـاره ي مسـئله ي ویسوتسکی دودسـتگی بـه وجـود آمـده 

بـود، عـده اي مـانـند میخائیل سـوسـلف3 دبیر دوم حـزب کمونیست از او بیزار 

بـودنـد و عـده اي مـانـند لـئونید بـرژنـف4 دبیرکل کمیته مـرکزي حـزب او را 

می سـتودنـد. این مـحبوبیت پـس از سـفرهـاي خـارجی ویسوتسکی که بـدون 

اجـازه ي رسمی انـجام گـرفـته بـود و در آنـها بـه مـصاحـبه بـا رسـانـه هـا و ضـبط 

آهنگ هایش پرداخته بود، به کمکش آمد و او را از گرفتاري رهانید. 

مـوسیقی و بـازیگري ویسوتسکی پیونـدي تـنگاتـنگ بـا هـم داشـتند. از یک سـو 

تـوانسـته بـود تـرانـه هـایش را وارد حـرفـه ي بـازیگري اش در تـئاتـر و سینما کند، و 

از سـوي دیگر، بسیاري از تـرانـه هـایش داسـتان هـاي درامـاتیزه  شـده ي کوچکی 

بـودنـد که شخصیت قهـرمـان و دیالـوگ داشـتند. روایت در تـرانـه هـایش غـالـباً بـه 

شکل اول شـخص بـود و بـه قـدري واقعی، که اغـلب مـردم فکر می کردنـد او واقـعاً 

در گـولاگ یا حـصر لنینگراد بـوده و یا در جـنگ شـرکت داشـته اسـت. بـا وجـود 

انـتقادهـاي صـریحی که در تـرانـه هـایش بـود، او خـودش را نـه یک مـخالـف، بلکه 
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در هر زمان و هر 

جا که ممکن بود، 

کنسرت برگزار 

می کرد، از 

سالن هاي 

کنسرت و 

اجتماعات، تا 

غذاخوري 

کارخانه ها و 

خانه هاي مردم. 



 

 صرفاً کسی می دانست که نقص هاي کشورش را اذعان دارد.  

حـرفـه ي خـوانـندگی و نیز تـرانـه هـاي ویسوتسکی در زمـان حیاتـش از سـوي 

مـقامـات بـه رسمیت شـناخـته نشـد. او در طـول زنـدگی اش حـدود هشـتصد تـرانـه 

سـاخـت که جـز یک آلـبوم در اواخـر عـمرش، هیچ یک اجـازه ي ضـبط و انـتشار 

رسمی پیدا نکرد. امـا در هـر زمـان و هـر جـا که ممکن بـود، کنسرت بـرگـزار 

می کرد، از سـالـن هـاي کنسرت و اجـتماعـات، تـا غـذاخـوري کارخـانـه هـا و خـانـه هـاي 

مـردم. از میان فیلم هـایی که ویسوتسکی در آنـها بـازي کرده اسـت، دو فیلم 

«مداخله» از گنادي پولوکا1 و  «دو رفیق خدمت می کردند» از یوگنی  

کارلـف2بـه شـدت سـانـسور شـدنـد، بـه طـوري که فیلم اول بیست سـال از پـخش 

بـاز مـانـد. ویسوتسکی در سـال 1979، بـه پـروژه  زیرزمینی مـتروپـل پیوسـت که 

واسیلی اکسیونـوف3 و تـعدادي دیگر از نـویسندگـان مـخالـف سـانـسور آن را 

راه انـدازي کرده بـودنـد. این پـروژه تـلاشی بـود بـراي دفـاع از آزادي بیان و نشـر 

آزادانه و بدون سانسور آثار ادبی.  

پـس از مـرگ ویسوتسکی، جـایزه ي دولتی شـوروي در سـال 1986 بـه او اعـطا 

شـد و انجـمن نـویسندگـان شـوروي (که ویسوتسکی هـرگـز بـه آن تـعلق نـداشـت) 

کمیسیونی را بـراي «میراث ادبی» این شـاعـر تشکیل داد و از عـموم دعـوت کرد 

که در مســتندســازي زنــدگی او کمک کنند و در ســال 1989 هــم مــوزه ي 

ولادیمیر ویسوتسکی در مسکو افتتاح شد. 

در ســال 2018،  نــمایشگاهی در «مــوزه ي یهودي و مــرکز مــدارا» در مسکو 

افـتتاح شـد که بـه شیوه اي غیرمـعمول بـه آثـار ویسوتسکی  پـرداخـته اسـت. این 

نـمایشگاه چـندرسـانـه اي بـا عـنوان «هـفت دنیاي ولادیمیر ویسوتسکی» که 
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تـوسـط گـروه طـراحی «لـورم ایپسوم»1 خـلق شـده اسـت، بـه جـاي زنـدگی خـود او، 

از تـرانـه هـایش الـهام گـرفـته و فـضاهـایی را خـلق کرده اسـت که حـال و هـواي این 

ترانه ها و شخصیت هایشان را نشان می دهد.  

*** 

زنـدگی ویسوتسکی بسیار پـرشـتاب بـود. گـویی از پیش می دانسـت که چـه فـرصـت 

کمی بـراي زنـدگی دارد و می خـواسـت در مـدت زمـانی هـر چـه کوتـاه تـر، تـمام آنـچه 

را که در تـرانـه هـایش می خـوانـد زنـدگی کند و اسـتعداد بی نظیرش را در بیشترین 

حـد ممکن بـه نـمایش بـگذارد. هـر چـند، شـاید همین سـبک زنـدگی پـرشـتاب بـود 

که بـه کوتـاهی زنـدگی اش منجـر شـد، زیرا او از آن کسانی بـود که خـطر کردن را 

بـه خـاطـر خـود خـطر کردن دوسـت داشـت، نـه الـزامـاً بـراي هـدفی فـراتـر از آن. روح 

آزاد و سـرکش او این طـور بـود که آرام می گـرفـت. عـلت این که مـوسیقی او در 

زمـان حیاتـش از جـانـب مـقامـات بـه رسمیت شـناخـته نشـد، مـضمون تـرانـه هـاي او 

بـود که بـا زبـانی بی پـروا از هـمه چیز سـخن می گـفت. خـود را بـه زحـمتِ پـنهان 

شـدن پشـت اسـتعارات و کنایات نمی انـداخـت، بلکه بـر عکس، جـسورانـه کلمه ي 

«مـن» را در ابـتداي هـر آنـچه در تـرانـه بـود می گـذاشـت و مسـئولیت آنـچه نکرده 

بـود را هـم می پـذیرفـت. این صـداقـت و جـسارت در کنار صـداي قـوي و خـشن امـا 

دلنشین او، پیونـدي محکم میان او بـا تـرانـه هـا و قهـرمـان هـایشان و بـه تـبع آن بـا 

مــردم ایجاد کرده بــود. صــرفــنظر از این که خــود او هــم بــارهــا این نکته را 

خـاطـرنـشان کرده بـود که مـضمون تـرانـه هـایش تجـربیات واقعی او نـبوده انـد، بـه نـظر 

می رسـد درجـه اي از حقیقت در پـس این بـاور وجـود داشـت: روحیه اي مشـترك 
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میان او و شخصیت هـاي تـرانـه هـایش وجـود داشـت، اگـرچـه خـود تجـربیات 

مشـترك نـبودنـد. این تـرانـه هـا و این سـبک زنـدگی نـه مـورد پـسند مـقامـات بـود، و 

ظـاهـراً نـه مـورد پـسند پـدرش، تـا جـایی که بـه گـفته ي مـارینا ولادي در 

خـاطـراتـش، از قـرار،  پـدر ولادیمیر گـزارش پسـرش را بـه کا .گ.ب رد می کرده 

اســت. امــا ولادیمیر ویسوتسکی نســبت بــه هــمه ي این هــا بی تــوجــه بــود و 

کوچک تـرین اعـتنایی بـه هـر آنـچه در صـدد بـود او و خـلاقیتش را محـدود کند 

نـداشـت. این بی تـوجهی بـه تـمام این بـند و بسـت هـا، او را در چـشم مـردم تـبدیل 

بـه یک قهـرمـان کرده بـود و بی آن که خـود بـدانـد یا بـخواهـد، تـبدیل بـه نـماد 

انـسان آزاد و سـرکشی شـده بـود که بـه چـهارچـوب هـاي سـاخـتاري که قـصد 

کنترل هـمه جـانـبه ي افـراد را داشـت پشـت پـا می زد. آلـبر کامـو می گـوید: «تـنها 

راه روبـرو شـدن بـا جـهانی که آزاد نیست، این اسـت که چـنان مـطلقاً آزاد بـاشی 

که خود وجودت عملی شورشی باشد.» 

و ویسوتسکی این چنین بود. 

 ***

آنـچه در ادامـه می آید، تـرجـمه اي اسـت از تـرانـه ي دوسـت، سـروده ي ولادیمیر 

ویسوتسکی که آن را براي فیلم «عمودي» در سال 1967 ساخت. 

ترانه ي دوست 

اگر دوستی یک باره جوري از آب درآمد 

که نه دوست باشد، نه دشمن، فقط باشد 

اگر نتوانستی فوراً این را بفهمی 

که خوب است یا بد 

او را به کوهستان ببر، خطر کن! 

و نگذار او تنها باشد 

بگذار نزدیکت باشد، 

و خواهی فهمید که او کیست. 

شماره یکم 
پاییز 1399

56



ٕ 

اگر او آدم حسابی نباشد 

اگر به لنگ زدن و ناله کردن بیافتد، 

اگر بر روي یخسار بلغزد، 

پایش بلغزد و بابتش شلوغ کند، 

پس کنارت یک غریبه  است 

اما به او دشنام نده، بگذار برود:  

بی عرضه ها را به قله نمی برند 

درباره شان آواز نمی خوانند 

اما اگر گلایه نکند و ننالد 

گرچه خُلقش تنگ است و درد می کشد، 

و اگر در هنگام واژگون شدن از صخره 

ناله کند اما تو را نگه دارد، 

اگر تو را جوري دنبال کند که انگار به جنگ می رود 

و در قله مست هیجان بایستد 

پس به این یکی درست مثل خودت 

تکیه کن. 

منابع: 

Vysotsky, Vladimir. "60 Minutes with Vysotsky" 60 Minutes. Dan 
Pater. New York, New York: CBS, 1976. https://
www.youtube.com/watch?v=mfEezXJ7IyQ 
Novikov, V.I. [ru]. — Vysotsky. The 6th Ed. The Lives of 
Distinguished People series. Molodaya Gvardiya. Moscow, 2010. 
ISBN 978-5-235-03353-5. 

"Taganka's History. Vladimir Vysotsky". taganka.theatre.ru. 
https://wysotsky.com/ 
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 بـا بـرقـراري سیستم جـدید ریاسـت جـمهوري2 از سـال 2018 در تـرکیه، ●

تـئاتـر بـه عـنوان یک نـهاد بـر سـر یک چـهارراه تـاریخی قـرار گـرفـته اسـت. تـا 

ژوئیه 2018، درسـت پیش از آن که قـانـون اضـطراري بـحث بـرانگیز بـرداشـته 

شـود، دو فـرمـان صـادر شـد که اسـتقلال هـنرمـندانی را که در تـئاتـرهـا، اپـراهـا و 

بــالــه هــاي دولتی کار می کردنــد محــدود کرد. نخســتین فــرمــان که اختیار 

بـرنـامـه ریزي و تخصیص بـودجـه را اعـطا می کند، جـانشین فـرمـانی از سـال 1949 

می شـود.3 فـرمـان دوم تـمام تـئاتـرهـاي دولتی را تـحت کنترل رئیس جـمهور قـرار 

می دهـد. در طـول تـابسـتان، نـهادهـا مـوقـتاً تعطیل شـدنـد تـا زمـانی که بـا نـظام 

جـدید سیاسی هـماهـنگ شـونـد. بـا این تغییر سـاخـتاري، فـرآیند سیاسی 

طــولانی تــر جــابــجایی قــدرت و تــمرکزگــرایی تــقویت می شــود. امــا تغییر 

مـعرفـت شـناختی اسـاسی تـري نیز در آگـاهی 

ایدئـولـوژیک تـرکیه در جـریان بـوده اسـت که 

عمیقاً ریشه در تـاریخ بـخش عـمومی و تجـمع 

قدرت در نهادهاي دولتی دارد.  

این تــازه تــرین مــناسک گــذار نــهادي کردن 

دسـت کم بـه دو دلیل نـگران کننده اسـت. اول 

از هـمه، رئیس جـمهور، مـقامـات دولتی حـزب او 

(حـزب عـدالـت و تـوسـعه) و رسـانـه ي خـبري 

طـرفـدار رژیم، گـهگاه از هـنرمـندان تـئاتـر بـه 

عـنوان بخشی از اسـتراتـژي بی اعـتبار کردن هـر 

گـونـه تـلاشی بـراي نـقد سیاسـت هـاي دولـت کنونی اسـتفاده کرده انـد. این قبیل 

حـملات پـوپـولیستی تـا انـدازه اي بـخش تـئاتـر حـرفـه اي را در تـرکیه فـلج کرده و 

از مـردم تـا آنـجایی حـساسیت زدایی کرده اسـت که تجـدید سـاخـتار جـاري 

می تـوانـد بـدون مـقاومـت چـندانی بـه اجـرا درآید. دوم این که بـرنـامـه ي 

دگـرگـونی کامـل نـهادهـاي هـنري پیش از این افـشاء شـده بـود، درسـت پیش از 

آن که اعـتراضـات پـارك گـزي در بگیرد.4  پیش نـویس لایحه ي این بـرنـامـه، 

ارزیابی مجــدد تخصیص بــودجــه ي عــمومی هــنر را در کنار لــغو ســاخــتار 

تـئاتـرهـاي دولتی، ارکستر سـمفونی هـا و کمپانی هـاي اپـرا و بـالـه پیش بینی 

می کرد، بــه اســتثناء نــمونــه ي کوچکی از هــر نــهاد که حــفظ می شــد و/یا 

خـصوصی می شـد. مـشخص شـد که دولـت حـزب عـدالـت و تـوسـعه آمـاده ي 

تغییراتی قـابـل تـوجـه می شـد که نـهایتاً راه را بـراي خـصوصی سـازي نـهادهـاي 

پـرسـابـقه هـموار می کرد. بـه عـلاوه، هیئت جـدیدي از اعـضاي دسـت نـشانـده ي 

وضعیت آینده ي تــئاتــر 
(دولتی) ترکیه1 

 پیتر فرستراته2  

◀ «سیاست هاي تئاتري»  
در هر شماره به رویکرد 
دولت ها در قبال تئاتر 
می پردازد. هم چنان که 
بررسی سیاست هاي دولت ها 
درباره ي تئاتر، می تواند 
بیان گر وضعیت هنر تئاتر 
در آن اجتماع باشد،  از 
سوي دیگر نحوه ي برخورد 
دولت ها با تئاتر به عنوان 
بخشی از فرهنگ هم 
می تواند شاخص 
تعیین کننده اي براي ارزیابی 
عملکرد کلی دولت ها در 
قبال شهروندانش در 
عرصه هاي دیگر باشد.

ترجمه ي شیرین میرزانژاد



 

دولـت دربـاره ي تـمام تخصیص بـودجـه ي هـنر تصمیم می گـرفـتند. این امـر 

هـنرمـندان را تـبدیل بـه کارگـرانِ  ثـانـويِ پیمانیِ تـحت کنترل شـدید دولـت 

می کرد. لایحه بـا نـگرانی گسـترده اي روبـرو شـد: تـظاهـرات در خیابـان هـاي 

سـرتـاسـر کشور (بـزرگ تـرین شـان در 25 مـه 2013، سـه روز پیش از سـر 

بـرآوردن اعـتراضـات پـارك گـزي)، و یک کمپین رسـانـه اي جعلی بـه دنـبال آن 

ایجاد شـد که حتی پیش از آن که لایحه در پـارلـمان تـصویب شـود، مـباحـثات 

عمومی را برانگیخت.  

این لایحه ي کذایی تـا امـروز هـنوز اجـرا نشـده اسـت، امـا زمینه  بـراي تجـدید 

سـاخـتارِ امـروز آن، فـراهـم شـده بـود. حـال که تـئاتـرهـاي دولتی تـحت مسـئولیت 

ریاسـت جـمهوري قـرار گـرفـته انـد، تغییرات می تـوانـد بـدون مـخالـفت چـندانی 

پیاده شـود. لمی بیلگین6 که بین سـال هـاي 1998 تـا 2013 دبیر کل تـئاتـرهـاي 

دولتی بـود، بـه تـازگی اعـلام کرده اسـت که در گـذشـته همیشه می شـد نـه گـفت.7 

این امـروز غیرممکن شـده اسـت. بـه عـلاوه، فـضاي غیررسمی اضـطراب و عـدم 

اطمینانی ایجاد شـده اسـت که پـس از اقـدام بـه کودتـا (2016) بـا پیگرد بـدون 

 دلیل و فـراگیر افـراد در میان نـهادهـاي دولتی، شـدت یافـت. از آن زمـان تـا کنون 

نـهادهـاي هـنري دولتی بـا جـانشینان مـوقتی که نمی دانسـتند چـگونـه دورنـماي 

آینده را در رابـطه بـا انـتخاب رپـرتـوار یا حتی امنیت شغلی ارزیابی کنند، در 

برزخ به سر می برند. 

در یک مـورد پـس از اقـدام بـه کودتـا، بیست هـنرمـند ثـابـت تـئاتـر شهـرداري 

اسـتانـبول نـاگـهان بـرکنار شـدنـد، امـا پـانـزده نـفرشـان پـس از محکومیت مـصرانـه ي 

افکار عـمومی بـازگـردانـده شـدنـد. قـربـانیان دیگر از اقـبال کمتري بـرخـوردار بـودنـد: 

تقریباً تمام مدرسان قدیمی ترین دپارتمان تئاتر آنکارا از ابتداي سال 2017
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اعتراضات بازیگران در استانبول، 2012

  Turkey’s Future      1
 State (of) Theatre

 Pieter Verstraete      ٢

3  در سال 2018 تغییراتی در 
نظام سیاسی ترکیه اعمال شد 
که طی آن نقش رئیس جمهور 
در آن تقویت شد و اختیارات 

اجرایی به او تفویض گردید. تا 
پیش از آن، نخست وزیر در رأس 

امور قرار داشت. (م) 

4  دو قانون بود که بر تئاتر 
دولتی حاکم بود. قانون 5441 

مربوط به مبناي تئاتر دولتی بود 
(مورخ 1949) و قانون شماره 
5225 که حاکم بر توسعه ي 

سرمایه گذاري و ابتکار فرهنگی 
(مورخ 21 ژوئیه 2004). قانون 

دوم عمدتاً مسئولیت دولت را 
درباره ي حفظ «فرهنگ ملی» 

توضیح می دهد.  

5  این به اصطلاح طرح 
پیشنهادي «توشاك» (قانون 
شوراي هنر ترکیه) در ژوئن 

2013 در گاهنامه تیاترو منتشر 
شده بود. 

 Lemi Bilgin            ۶

7 نگاه کنید به بند 1 توضیحات 
پایان مطلب. 



 

بـرکنار شـدنـد. در سـرتـاسـر تـرکیه، هـنرمـندانی که بـازداشـت شـدنـد، عـملاً همگی 

کرد بـودنـد، یا درگیر رونـد صـلح کردهـا بـودنـد.  نـهادهـاي هـنري کرد مـورد حـمله 

قـرار گـرفـتند یا تعطیل شـدنـد، از جـمله مـرکز فـرهنگی بین النهـرین و تـمام 

شـاخـه هـایش، انسـتیتو کردي اسـتانـبول (ان جی او)، تـئاتـر مـتروپـولیتن شهـرداري 

شهـر دیاربکر، و تـئاتـرهـاي شهـر بـاتـمان و حکاري. بـه تـازگی هـنرمـندان تـرك هـم 

به خاطر انتقاد علنی دولت زندانی شده اند.1 

آنـچه امـروز در مـعرض خـطر اسـت، آزادي هـنر/هـنرمـندان و وضعیت تـئاتـر بـه 

عـنوان فـضایی بـراي تـولید، نـقد و آمـوزش مسـتقل از عـرصـه ي سیاسی اسـت. این 

آرمـان هـا در طـول چـند سـال گـذشـته هـم تـحت فـشار فـزاینده بـوده انـد.2 بـراي 

مـثال، در سـال 2012، شهـردار اسـتانـبول تـبصره اي بـه مـقررات مـربـوط بـه 

تـئاتـرهـاي شهـر که بـه دسـت شهـرداري مـتروپـولیتن اداره می شـد اضـافـه کرد تـا 

«نـفوذ کارمـندان دولـت را در انـتخاب رپـرتـوار افـزایش یافـته و مـحتواي هـنري 

تئاتر بهتر کنترل شود». 

تشکیلات سیاسی بـه طـور سیستماتیک هـنرمـندان دولتی را در مـطبوعـات 

هـدف قـرار داده و بـه این تـرتیب جـو احتیاط و خـودسـانـسوري را بـه وجـود آورده 

اسـت، حتی وقتی که تـئاتـرهـاي دولتی هـنوز حـاکمیت مـعقولی بـر روي رپـرتـوار 

و بـرنـامـه ي هـنري خـود داشـتند. یک نـمونـه ي بـرجسـته در سـال 2012 پـدیدار 

شـد: دیدار سمیه، دخـتر رجـب طیب اردوغـان از نـمایش «عـثمان جـوان» تـئاتـر 

دولتی آنکارا، منجـر بـه یک بیانیه ي عـمومی علیه «گسـتاخی» تشکیلات تـئاتـر 

شـد؛ تشکیلاتی که از لـحاظ ایدئـولـوژیک کمالیست اسـت (بـا روحیه ي سـابـق 

انـقلابی و جـمهوري خـواه پـدر بنیان گـذار تـرکیه مصطفی کمال آتـاتـورك)3. این 

که نـمایش -از طـریق شخصیت یک سـلطان اصـلاح طـلب بـه عـنوان شخصیت 

اصلی، که بـه نـفع امنیت مـردم تـرك، بـه ارتـش و رهـبري مـذهـبی شـدیداً 

مـعترض می شـود- مسـتقیماً بـه گـذشـته ي عـثمانیِ پیش از جـمهوري تـرکیه 

اشـاره می کند، بُـعد دیگري را بـه خـانـواده ي اردوغـان می افـزاید. اردوغـان اغـلب 

خـود را بـه عـنوان مُـصلح جـمهوري بـه وسیله ي عـقب رانـدن ارتـش بـه پشـت 

سـنگرهـایش تـصویر کرده اسـت، در حـالی که بخشی از مـوفقیت خـودش و حـزب 

عـدالـت و تـوسـعه، گـفتمان احیاء نـئوعـثمانیست اسـت.4 ظـاهـراً سمیه زمـانی 

بـرانگیخته شـد که تـولـگا تـونجـر5 بـا یک شـوخی بـداهـه بـه خـاطـر جـویدن آدامـس 

در طـول نـمایش او را دسـت انـداخـت. او بـا عـصبانیت تـئاتـر را تـرك کرد و نـامـه اي 

سـرگـشاده نـوشـت که آنـها را بـه خـاطـر تبعیضی که مـدعی بـود نسـبت بـه او بـه 

خاطر حجابش قائل شده اند، محکوم می کرد. پدرش به نوبه ي خود از فرصت 
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1 نگاه کنید به بند 2 
توضیحات پایان مطلب 

2 گزارش کارشناسان 
مستقل شوراي اروپا در 
سال 2013 (سال قیام 
گزي) درباره ي دخالت 

سیاسی در تئاتر گزارش و 
هشدار داد. 

3 نگاه کنید به بند 3 
توضیحات پایان مطلب. 

4 نگاه کنید به بند4 
توضیحات پایان مطلب. 

 Tolga Tuncer ۵

به گفته ي 

اُزکِرِمله، 

«کمونالیسم 

دولت گرا» 

فرهنگ سیاسی 

هژمونیک ترکیه 

را شکل داده 

است.



 

اسـتفاده کرد تـا مـوقعیت مـمتاز هـنرمـندان کمالیست را بـا این اخـطار که 

«دسـتی را که بـه آنـها غـذا می دهـد گـاز نگیرنـد»، دسـت بگیرد. وزیر وقـت 

فـرهـنگ، ارطـغرل گـونِی1 -که بـعداً بـا اردوغـان دچـار اخـتلاف شـد- هـم تـاکید 

می کرد که هـنرمـندان تـئاتـر «هیچ حقی» نـداشـتند که بـا تـماشـاگـران شـان 

«تـعامـل» کنند. او گـفت که حـزب عـدالـت و تـوسـعه مـوافـق آزادي هـنري اسـت، 

امـا وقتی پـاي «رفـتار حـسنه» بـه میان می آید، این آزادي محـدودیت هـایی هـم 

دارد. 

روشـن اسـت که قـصد این کمپین محـدود کردن جـایگاه مـمتاز هـنرمـندان 

دولتی بـود که ریشه در سکولاریسم و کمالیسم داشـت، در زمـانی که قـدرت 

درون دولـت در حـال جـابـجایی بـود.2 چـنان که انـتظار می رفـت، پیامـد روانی این 

مـاجـرا، هـمدسـتی در سـاکت مـانـدن بـود. بـا این حـال، هـمدسـتی بـه عـنوان 

تـاکتیک عـام بـقاء، تـاریخ طـولانی تـر درونی سـازي در دسـتگاه ایدئـولـوژیک دولتی 

تـــرکیه دارد، که مجـــموعـــه ي محـــدودیت هـــاي خـــودش را در «تـــوان-

واکنش» [Response-ability] هــنرمــند در بــرابــر دخــالــت سیاسی ایجاد 

می کند. در واقـع، در مـعناي اخـلاق لـویناسی3 کلمه، «تـوان-واکنش» درك این 

مـطلب اسـت که نـقد کردن یا مـخالـفت کردن بـا قـدرت فـقط در مـعرض قـرار 

دادن خـود/مـن بـه دیگري نیست. خـود، نیز، بـه 

نـوعی، «گـروگـان» دیگري اسـت، و مسـئولیتش 

«چـنان مـطلق اسـت که مـن حتی بـراي مسـئولیت 

دیگري هـم مسـئولـم». بـنابـراین، در رویارویی بـا 

تحقیر پـوپـولیستی اردوغـان، بسیاري از هـنرمـندان 

دولتی ممکن اسـت احـساس کرده بـاشـند که نیاز 

اسـت نـه تـنها خـود را حـمایت کنند، بلکه بـراي کل 

جـامـعه شـان هـم احـساس مسـئولیت کنند، و بـه این 

تــرتیب جــلوي زبــان شــان را بگیرنــد تــا تــلاطــم 

فروکش کند.  

در سـطح عمیق تـر اجـتماعی-سیاسی، پـژوهـشگران 

و روزنــامــه نــگاران کوشــش کرده انــد که تبعیت 

نــهادهــاي دولتی را از طــریق مــفاهیم دیگري 

تــوضیح بــدهــند، مــانــند «اقــتدارگــرایی» 

«پســت مــدرن» بــر مــبناي «اکثریت گــرایی» 

انتخاباتی، که در آن «اکثریت به نفع شیوه ي

شماره یکم 
پاییز 1399

 61

اردم گوندوز در اکت مرد ایستاده

 Ertuğrul Günay ١

2  نگاه کنید به بند 5 
توضیحات پایان مطلب. 

٣ امانوئل لویناس 
 Emmanuel

Levinas فیلسوف 
فرانسوي 

1995 -1906 



 

مشخصی از زنـدگی قـانـونـگذاري می کند و از تـمام ابـزار و وسـایل دولتی اسـتفاده 
می کند تـا اخـلاقیات، سـبک زنـدگی و نـظام ارزشی مـنتخب خـودش را تحـمیل 
کند»؛ این هـا هـمه از طـریق تـصویب سـلسله مـراتبی و کمونـالیسم (دولـت گـرا) - 
حـس مشـترك «اخـلاق» اجـتماعی بـر مـبناي رفـتارهـاي هـژمـونیک دولـت. مـورد 
اخیر در بسـترهـاي گـونـاگـونی تـعریف شـده اسـت، غـالـباً در ضـدیت بـا بسـتر دولـت-
مـلت1. بـا این حـال بـه گـفته ي اُزکِرِمـله2، «کمونـالیسم دولـت گـرا» فـرهـنگ 
سیاسی هــژمــونیک تــرکیه را شکل داده اســت. «وحــدت»ي که ایجاد کرده 
ســاختگی اســت، نــه دائمی، و محیطی را می ســازد که در آن «تــفاوت» در 
بهـترین حـالـت «تحـمل» می شـود امـا هـر فـرد یا جـمعی که تـلاش کند اسـتقلال 
داشـته بـاشـد، داخـل یا خـارج از جـامـعه، تهـدیدي هسـتی شـناسـانـه مـحسوب 
می شـود. بـه عـلت رقـابـت هـاي درونی میان جـوامـع بـراي نـزدیک شـدن بـه دولـت 
در دسـتیابی بـه قـدرت و امتیاز، افـراد دیدگـاه هـاي خـودشـان را محـدود می کنند، 
در حـالی که نسـبت بـه هـر  بیگانـه سـوءظـن دارنـد. این تـا حـدي تـوضیح می دهـد 
که چـرا روزنـامـه نـگاران، دانـشگاهیان و هـنرمـندان، خـصوصـاً در نـهادهـاي دولتی، 
که از دولــت انــتقاد کرده انــد در حــال حــاضــر حتی از ســوي همکاران و 
هـمتایان شـان هـدف قـرار گـرفـته انـد و بـراي تـرك آنـجا تـحت فـشار بـوده و یا تـحت 

نظر هستند.  
می تـوان گـفت که کمونـالیسم در تـاریخ کمالیسم بـه عـنوان قـراردادي اجـتماعی 

عـمل کرده که در مـواقـع مـشخص، بـا رفـتاري بیگانـه هـراس، هـویت هـاي فـرهنگی 

و نـژادي مشخصی را مـانـند ارمنی هـا و کرد هـاي تـرکیه، و حتی مـذهـبیون 

مسـلمان سنی -که دخـتر اردوغـان پیش تـر بـه آن مـتوسـل شـده بـود- از خـود 

رانـده اسـت، تـا جـامـعه ي سکولار مسـلط را حـفظ (و تحـمیل) نـماید. امـا، 

همچنین، از بــدو کار گــرایشات اتــوکراتیکی را که می تــوانســت علیه خــودِ 

کمالیسم عـمل کند، تـغذیه کرد. در چنین فـرهـنگ سیاسی ریشه داري، وقتی 

هـنرمـندان در مـقابـل نـادرسـتی هـا می ایستند، سـازش نـاپـذیري بـه خـطري واقعی 

براي آنها منجر می شود.  

یک هـنرمـند رقـصنده ي کمالیست بـه شیوه ي جـالـب تـوجهی تـوانسـت بـدون 

کیفر، مـقابـله کند: اردم گـونـدوز3 از طـریق انـجام اکت افـسانـه اي «مـردِ ایستاده » 

در بـحبوحـه ي اعـتراضـات گـزي در مـقابـل تـاکتیک هـاي جـبري رژیم مـقاومـت کرد 

و از آن گـریخت.4 امـروز که بـه آن نـگاه می کنیم، در وهـله ي اول بـه نـظر می رسـد 

که تـوصیه و دعـوت کمالیست هـا بـه خـودکاوي بـود. گـونـدوز در حـالتی نسـبتاً 

خـونسـرد بـا دسـتهایش در جیب، صـاف بـه چـشمان آتـاتـورك زل زده بـود که 

روي بـنري بـزرگ بـر روي نـماي سـاخـتمان مـرکز فـرهنگی آتـاتـورك در میدان 
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1 نگاه کنید به بند 6 
توضیحات پایان مطلب. 

 : Umut Özkırımlı 2
پژوهشگر علوم سیاسی 

ترك، متولد 1970. 

 Erdem Gündüz  ٣

4  1 نگاه کنید به بند 7 
توضیحات پایان مطلب. 

چالش این 

خواهد بود که 

تئاتر را به عنوان 

یک نهاد، از 

«درونِ» تاریخِ 

همدستش با 

تاریخ دولت 

خودکامه دوباره 

تعریف کنیم.



 

تکسیم نـقش بسـته بـود. این سـاخـتمان -که زمـانی نـماد مـحوري کمالیسم و 

سکولاریسم بـود- پیش از این بـه لاشـه اي از گـذشـته بـدل شـده بـود، از سـال 

2008 بـراي بـازسـازي تعطیل شـده بـود امـا شـایعاتی قـوي وجـود داشـت مبنی بـر 

این که تخـریب خـواهـد شـد (که در مـاه مـه 2018 شـد). در آن زمـان بـه عـنوان 

پـاسـگاه مـوقـت پلیس بـراي نـظارت بـر مـنطقه هـم اسـتفاده شـد. گـونـدوز بـازداشـت 

نشـد، چـرا که هیچ قـانـونی شـب زنـده داري انـفرادي صـلح آمیزش را مـمنوع نکرده 

بـود. علیرغـم اعـمال زور پلیس در اطـرافـش، دولـت ظـاهـراً تحـملش را جـمع کرده 

بـود تـا عـمل مـخالـفت آمیز او را «تـاب بیاورد». قـدرتـش در اقـتباس از آن و تکرار 

آن توسط هزاران نفر از مردم در بسیاري نقاط دیگر بود.  

نـگاه خیره ي گـونـدوز بـه پـدر بنیان گـذار تـنها، نـباید از نـظر دور بـمانـد. او آنـجا 

ایستاد، گـویی که از او پـاسخی فـوري می خـواسـت، که یک بـار بـراي همیشه 

سکوتـش را بشکند، گـویی که می پـرسید «چـطور بـه اینجا رسیدیم؟» یا شـاید بـا 

اصـراري بیشتر: «چـطور از اینجا حـرکت کنیم؟» این پـرسـش هـا می تـوانـد و بـاید 

در بسـتر کنونی تـئاتـر دولتیِ در حـال فـروپـاشی پـرسیده شـود. چـالـش این 

خـواهـد بـود که تـئاتـر را بـه عـنوان یک نـهاد، از «درونِ» 

تـاریخِ هـمدسـتش بـا تـاریخ دولـت خـودکامـه دوبـاره 

تـعریف کنیم. بـا این حـال یک امـر روشـن اسـت: تـرکیه 

راهی طـولانی را طی کرده و گـرچـه آینده نـامـطمئن 

بـه نـظر می رسـد، نسـل جـدید قـدم بـه پیش خـواهـد 

گـذاشـت. هـنرمـندان راه هـاي جـدیدي را بـراي بـرقـراري 

ارتـباط بـا تـماشـاگـران پیدا خـواهـند کرد، حتی اگـر 

دولــت آن را مــمنوع کند. وقتی که تــنها بــر روي 

سیاسـت هـاي روز بـه روز یک رژیم مـتخاصـم بـا هـنر 

تـمرکز کنیم، مشکلات حـل نـخواهـد شـد. مـا بـه تغییر 

اسـتدلالی و شـناختی در تـئاتـر نیاز داریم که دوبـاره بـر 

روي «سـاخـتن» اجـتماع تـمرکز کند نـه تـایید وضـع 

ســاکن مــوجــود گــروه هــاي قطبی شــده و مــتضاد. 

نـهادهـاي دولتی ممکن اسـت فـروپـاشیده شـونـد، امـا 

تــئاتــر و نــمایش این تــوان را دارنــد که مــرزهــاي 

جـوامـع شـان را بـازتـعریف کنند. در بحـران اسـت که 

هــنرمــندان تــئاتــر در تــرکیه یکدیگر را دوبــاره پیدا 

می کنند. حالا وقتش است! 
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اردم گوندوز در اکت مرد ایستاده

این امر 

هنرمندان را 

تبدیل به 

کارگرانِ  ثانويِ 

پیمانیِ تحت 

کنترل شدید 

دولت می کرد.
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توضیحات 

1  آنـها در واقـع نـه هـم گـفتند. در زمـان پیش نـویس لایحه، لمی بیلگین بـرکنار شـد و 

مصطفی کورت (Mustafa Kurt) بــه عــنوان رایزن هیئت کل تــئاتــرهــاي دولتی 
جـایگزین او شـد. او نیز در 31 مـه 2013 در روزهـاي نخسـتین اعـتراضـات گـزي اسـتعفا 

کرد، بـه دلیل سـانـسور دو نـمایش «خـورشید حتی وقـت غـروب بـزرگ اسـت» از کاظـم 

 Yeton) و «مــن تســلیم شــدم، امــا تــئاتــر» از یتون نظیري (Kazım Akşar) اکشر

Neziray)  که از قـرار بـه عـلت «بیانـات تـوهین آمیز و اروتیک» سـانـسور شـده بـود. 

کورت قـویاً پیش نـویس لایحه را محکوم کرده بـود، چـون هیئت کل تـئاتـرهـا را تـمامـاً 

حذف می کرد. 

2 از جـمله هـنرمـندان کرد زهـرا دوغـان، هـه جـه  هـردم، فـاتـوش اروِن و نـویسنده ي 

مـشهور زازا فـاضـل اوزتـورك، بـودنـد. پینار اوغـرنجی، آتـالاي ینی، آرزو اردمیر، پینار 

ارجـان و عـزیز کِلِچ  در دسـامـبر 2016 بـه خـاطـر سـازمـانـدهی راهـپیمایی «بـراي صـلح راه 

می روم»  از بـدروم بـه دیاربکر، دسـتگیر شـدنـد. رمـان نـویس  و روزنـامـه نـگار تـرك آسـله 

اردوغـان که بـراي روزنـامـه ي طـرفـدار کُرد اوزگـور گـونـدم می نـوشـت، بـه اتـهام ارتـباط بـا 

گـروه هـاي مسـلح کرد زنـدانی بـود. عـثمان کاوالا  در اول نـوامـبر 2017 بـه اتـهام حـمایت 

از قیام گـزي بـازداشـت شـد و هـنوز در زنـدان اسـت، اگـر چـه از طـریق کارش بـا بنیاد 

آنـادولـو کولـتور (بنیاد فـرهـنگ آنـاتـولی)، بـراي حـمایت از تـبادل بـا هـنرمـندان کرد هـم 

شهـره اسـت. بـازداشـت او بـراي صـحنه ي تـئاتـر مسـتقل، خـصوصـاً در اسـتانـبول تکان 

دهـنده بـود. در 20 فـوریه 2019، کیفرخـواسـت سنگین بـراي او و پـانـزده مـدافـع حـقوق 

مدنی دیگر از جمله هنرمندان تئاتر، تبدیل به یک محاکمه ي پیچیده ي سیاسی شد.  

3 کمالیست کسانی هســتند که قــویاً بــه ایده آل هــاي اولیه ي جــمهوري تــرکیه در 

روشـنگري و مـشارکت فـرهنگی از طـریق هـنر، بـه عـنوان بخشی از پـروژه ي بـزرگ 

مـلت سـازي و مـدرن شـدن (بـخوانید غـربی شـدن) تـرکیه در مـقابـل امـپراتـوري عـثمانی 

بـاور دارنـد. از نـظر تـاریخی نـمایش هـاي تـئاتـري نـقش چشمگیري در آمـوزش عـمده ي 

طـبقه ي مـتوسـط داشـتند. بـر همین اسـاس تـئاتـري هـا در نـهادهـاي دولتی هـنوز مـطلقاً 

کمالیست هسـتند و در میان بسیاري از آنـها این بـاور ادامـه دارد که تـئاتـر بـاید در 

مقابل خطاهاي دولت وارد عمل شود. 

4 اردوغـان و حـزب عـدالـت و تـوسـعه غـالـباً در کمپین هـاي انـتخابـاتی طـرفـداران شـان را بـا 

عـنوان «نـوادگـان عـثمانی» خـطاب می کنند و در فـرهـنگ عـامـه (غـالـباً تـلویزیون) و 

پروتکل دولتی آشکارا مدافع احیاي فرهنگ و سنت هاي عثمانی بوده اند.  



5  امـروز حـزب جـمهوري خـلق وارث اصلی ایدئـولـوژي کمالیست و حـزب اپـوزیسیون 

اصلی اسـت. اگـر چـه دیگر قـدرت را در دسـت نـدارد، امـا در بسیاري از شهـرداري هـاي 

ترکیه در حمایت از هنر صاحب نفوذ است.  

6  در واقـع کمونـالیسم اغـلب بـه عـنوان شیوه ي سیاسی سـازمـانـدهی و/یا اجـراي 

شیوه ي زنـدگی در کنار هـم بـر اسـاس کمون هـاي فـدراتیو اسـت. می تـوانـد بـه صـورت 

ضمنی جـنبه ي انـقلابی هـم داشـته بـاشـد، هـمچون قضیه ي کردهـا، که در مـنطقه بـراي 

 Murray) فــدرالیسم دمــوکراتیک می کوشــند. کردهــا که از مــفهوم مــوري بــوکچین

Bookchin)  دربـاره ي کمونـالیسم الـهام گـرفـته انـد، آن را بـه عـنوان مـنشاء تـوانـمندسـازي 

شهـرونـدان از طـریق خـودسـازمـانـدهی گـروهی و خـودمـدیریتی شهـري در بـرابـر سـرکوب 

دولـت-مـلت می بینند. در این بـخش، امـا مـن بـه کمالیسم بـه عـنوان یک پـروژه ي 

کمونـالیست نـاسیونـالیست و بـر مـبناي نـاسیونـالیسم سـرزمینی اشـاره دارم که کامـلاً 

متفاوت است.  

7  مـرد ایستاده، یک عـمل مـقاومـت صـلح آمیز و بـه اصـطلاح مـنفعل در دوران اعـتراضـات 

گـزي بـود که تـوسـط اردم گـونـدوز در شـب 17 ژوئـن 2013 آغـاز شـد، یعنی دو روز پـس 

از آن که اشــغال پــارك گــزي شکسته شــد. در بــحبوحــه ي کنترل دائمی از ســوي 

نیروهـاي ویژه ي پلیس، گـونـدوز بیش از 8 سـاعـت در مـقابـل مـرکز فـرهنگی آتـاتـورك در 

میدان تکسیم، جـنب پـارك گـزي ایستاد. او پـس از آن اعـلام کرد که از طـرف تـمام 

کسانی که در مـعرض خـشونـت پلیس بـوده انـد و بـه خـاطـر مـوضـع رسـانـه  هـا علیه 

مـعترضین عـمومـاً دیده نمی شـونـد، ایستاده بـود. این عـمل بـه سـرعـت در روزهـاي آتی 

مـورد تقلید جـمعی از مـعترضـان در داخـل و خـارج تـرکیه قـرار گـرفـت و آن را اقـتباس 

کردنـد؛ در مکان هـاي نـمادین (نـزدیک جـایی که در مـنطقه ي کیزیلی مـعترضین بـر اثـر 

شـلیک گـلولـه جـان بـاخـتند، کنار یک زیارتـگاه در مـرز سـوریه، کنار درخـتان یا 

سـفارتـخانـه هـا) در وضعیت هـاي گـونـاگـون (کنار کفش  یا در حـال مـطالـعه)، بـا ویژگی هـاي 

مـعنادار یا بـدون آن (بـا دهـانی که بـا چسـب بسـته شـده، مـاسک گـاي فـاکس، پـرچـم، 

پلاکارد یا ماسک شیمیایی).  
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 انـریکه بـوئـنا ونـتورا آلـدئـانـو (2003-1925) بـازیگر، نـمایشنامـه نـویس،  ●

کارگـردان تـئاتـر، شـاعـر، نـقاش و نـظریه پـرداز تـئاتـر کلمبیاسـت. او پیش از 

آن که زنـدگی خـود را وقـف تـئاتـر کند، مـدتی بـه مـشاغـل گـونـاگـون دیگر پـرداخـت 

و همین مـوجـب شـد که بینش گسـترده اي بـه اجـتماعِ خـارج از حـلقه هـاي ادبی و 

روشنفکري که بـعدهـا بـا آنـها در ارتـباط بـود پیدا کند. او سـال هـا مـدیر دپـارتـمان 

تـئاتـر مـوسـسه ي هـنرهـاي زیباي کالی3 بـود. پـس از آن چـند سـالی را در 

کشورهـاي مـختلف آمـریکاي لاتین سـپري کرد و در بـازگشـت بـه زادگـاهـش، 

کالی، در سـال 1965 تـئاتـر تجـربی کالی را پـایه گـذاري کرد و تـا پـایان عـمرش 

کارگـردان آن بـود. نـمایش «داسـتان گـلولـه ي نـقره اي» این تـئاتـر در سـال 1980 

بـرنـده ي جـایزه ي کاسـا دِلاس4 امـریکاس شـد. او در طـول دوران فـعالیت حـرفـه اي 

خــود دکتراي افــتخاري ادبیات از دانــشگاه 

وایه5 گـواتـمالا، جـایزه ي یونسکو و جـایزه ي 

نــمایشنامــه نــویسان آمــریکاي لاتین را نیز 

دریافـت کرد. از جـمله آثـار او «دسـت راسـت 

خـــداي پـــدر» (1960)، «تـــراژدي شـــاه 

کریستف» (1963)، «مــرثیه اي بــراي پــدر 

لاس کاســـاس» (1963)، «تـــله» (1966)، 

«اســـنادي از دوزخ» (1968)، «پـــرچـــم 

ســتمگر» (1969) و «داســتان گــلولــه ي 

نقره اي» (1965) است.  

مـقالـه اي که در ادامـه می آید، بـرگـرفـته از نشـریه ي «نـقد تـئاتـر آمـریکاي لاتین»، 

منتشـر شـده در بـهار سـال 1976 اسـت، یعنی زمـانی که بـوئـناونـتورا در میانـه ي 

عمر و شکوفایی حرفه اي خود بود.

تــئوري تــئاتــر متعهــد 
انریکه بوئناونتورا1 
 میدا واتسون اسپنسر2  

ترجمه ي شیرین میرزانژاد

انریکه بوئناونتورا

 Enrique                       ١
  Buenaventura Aldeano

 Maida                     ٢
 Watson Espenser

  Calí                        ٣ 

  Casa de las             ۴ 
 Américas

 Universidad            ۵
 del Valle

    



انـریکه بـوئـناونـتورا بـه عـنوان یکی از مـهم تـرین نـمایشنامـه نـویسان کلمبیا در طـول 

پـانـزده سـال گـذشـته شهـرت یافـته اسـت. تـئاتـر او در کلمبیا، کانـادا، اروپـا، کوبـا و 

آمـریکا بـه روي صـحنه رفـته اسـت. او که در شهـر کالی در کلمبیا بـه دنیا آمـده 

اسـت، عـضو گـروهی از نـمایشنامـه نـویسان آمـریکاي لاتین اسـت که از سـوي 

بـرخی مـنتقدان بـا عـنوان «نـویسندگـان تـئاتـر متعهـد» از آنـها یاد می شـود. تعهـد 

بـوئـناونـتورا بـه حـل مـسائـل اجـتماعی آمـریکاي جـنوبی اسـت، بـه  ویژه مشکل 

وابسـتگی فـرهنگی، از طـریق خـلق تـئاتـري که مـخاطـبانـش را بـراي تغییر سـاخـتار 

جامعه تشویق می کند.  

اگـر چـه بـوئـناونـتورا جـوایز جـهانی را از آن خـود کرده اسـت، جـز مـقالاتی کوتـاه در 

مـجلات کلمبیایی و اشـاراتی در آثـار عـمومی تـئاتـر آمـریکاي لاتین، تـوجـه کمی 

از سـوي مـنتقدان بـه تـئاتـر او شـده اسـت. مـطالـعه اي دقیق بـر روي مـقالات، 

مـقدمـه هـا و مـصاحـبه هـاي پیش از 1969 که در آنـها تـصورش را از هـنرهـاي 

نـمایشی تـعریف می کند، بـراي بـررسی مـنتقدانـه ي  نـمایشنامـه هـاي او سـودمـند 

اسـت. این نـوشـته هـا تـئوري زیبایی شـناسی او و روش هـایی را تـوضیح می دهـد که 

او براي به انجام رساندن این تعهد اجتماعی عمیق پیشنهاد می کند.  

تـئاتـر بـوئـناونـتورا در طـول دوران فـعالیت حـرفـه اي  او دسـتخوش تـحول دائمی 

بـوده اسـت. چـگونگی پیشرفـت ایده هـاي او دربـاره ي تـئاتـر بـه سـمت یک تعهـد 

اجـتماعی را می تـوان در آثـارش مـشاهـده کرد. نـمایشنامـه هـاي نخسـتین او 

«دسـت راسـت خـداي پـدر»1 (1960)، «تـراژدي شـاه کریستف»2 (1963)، و 

«مـرثیه اي بـراي پـدر لاس کاسـاس»3 (1963) دغـدغـه ي اجـتماعی را از طـریق 

شیوه ي سنتی نــمایشِ واقعیت بیان می کنند؛ یعنی بــررسی شخصیت هــاي 

واحـد و تـوصیفی بیرونی از رویدادهـا. امـا بـا بـه روي صـحنه بـردن «تـله» در سـال 

1966، نــمایشنامــه اي که بــر اســاس فــساد سیاسی رژیم اوبیکو4 دیکتاتــور 

گـواتـمالا نـوشـته شـده بـود، گـروه تـئاتـر بـوئـناونـتورا بـودجـه ي دولتی اش را از دسـت 

داد. در این بـرهـه، نـمایشنامـه هـاي او هـم در فـرم و هـم در مـحتوا تغییري 

اساسی کرد.  

در مـقالـه ي «تـئاتـر و فـرهـنگ» که در سـال 1968 نـوشـت، آگـاهی خـود را بـه این 

تغییر نـشان می دهـد. او می گـوید: «پـس از «تـله»، تجـربـه ي «اسـناد» (که بـا 

عـنوان «اسـنادي از دوزخ» بـه انگلیسی تـرجـمه شـده اسـت) جـدي تـرین تـلاشی 

بـود که در تـئاتـر تجـربی کالی کرده بـودیم تـا درگیر شـویم، خـود را بـا زنـدگی و بـا 

مـــرگ مـــردم مـــان درآمیزیم.» «اســـنادي از دوزخ» (1968) و «پـــرچـــم 

ستمگر» (1969) همگی تعهدي بسیار عمیق تر به تغییر اجتماعی را همراه با
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 En la                           ١
 diestra de Dios Padre

 La                           ٢
 tragedia del Rey
 Cristophe
 Un                          ٣ 
 requiem por el Padre
  Las Casas

 Jorge Ubico           ۴ 



 

بُـعد افـزوده ي تفسیر تـازه ي نـویسنده از واقعیت و آمیختن سـبک شـناختی فـرم و 

محتوا بازتاب می دهند.  

عـامـل مـهم مـفهوم کارکرد سیاسی تـئاتـر او، نـقش آن بـه عـنوان ابـزاري آمـوزشی 

بـراي تغییر اجـتماعی اسـت. یک نـمایشنامـه بـاید بـه عـنوان نـوعی آینه عـمل کند 

که در آن اجـتماع خـود را می بیند، بـه شـناخـت بهـتري از خـود می رسـد و در 

نتیجه ي این شـناخـت، تـشویق بـه تغییر خـود می شـود، حتی تـا حـد انـقلاب 

اجـتماعی. در «تـئاتـر و فـرهـنگ»، بـوئـناونـتورا عـنوان می کند که «هـدف تـئاتـر گـرد 

آوردن تــوده هــا حــول چــند هــدف حــداقلی نیست، بلکه ارائــه ي پیشنهادات 

حـداکثري اسـت». بـا اسـتفاده از تـعاریف مـارکس، می تـوانیم بـگوییم که هـدف 

تـئاتـر بـوئـناونـتورا ایجاد یک انـقلاب اجـتماعی  اسـت که تغییر سـاخـتاري اجـتماع را 

از درون موجب می شود، به جاي اصلاحاتی که خود سیستم را تغییر نمی دهد.  

بــوئــناونــتورا پیشنهاد می کند که تغییر اجــتماعی را از طــریق تکنیکی بسیار 

شـبیه تـئاتـر حـماسی بـرشـت بـه وجـود آورد. بـه جـاي بـه وجـود آوردن هـمدلی بـا 

تـماشـاگـران، او بـه دنـبال جـدایی اسـت. «مـن آن نـوع تـئاتـري را خـلق می کنم که 

تقسیم می کند، جــدا می کند، آنــها را بــه مــبارزه می کشانــد.» او می افــزاید 

تـماشـاگـر بـاید وادار شـود که گـوش کند، بـه داخـل کشیده شـود و مـجبور شـود 

که گـوش کند. کارگـردان بـاید مـوانعی را که انـسان بـه دور خـود می کشد بـه زیر 

آورد و او را بی دفـاع، تـنها رهـا کند. همین که سـپر دفـاعی انـسان بـه زیر کشیده 

شـود، اثـر آیینه اي تـئاتـر آمـوزشی رخ می دهـد. تـماشـاگـر خـود را در نـمایشنامـه 

می بیند و در نتیجه ي خــودشــناسی بیشتر، بــه ســوي بــازنــگري در نــظام 

ارزش هاي خود هدایت می شود.  

بـوئـناونـتورا بـراي خـلق این نـوع آیینه ي اجـتماعی، در درجـه ي اول بـر دو ابـزار 

تکیه دارد: تفسیر خــود از رئــالیسم و بــه کار گیري پیشینه ي تــاریخی. او 

احــساس می کند که رئــالیسم بــاید بــر مــبناي تجــربــه ي واقعی بــاشــد. 

نـمایشنامـه نـویس اگـر قـرار اسـت مشکلات جـامـعه را بـه طـرز مـوثـري از «مـوضـع 

محکم تجـربـه» بـه چـالـش بکشد، بـاید خـود تجـربـه اي را که بـه مـخاطـب ارائـه 

می کند زنـدگی کرده بـاشـد. رابـطه کامـلاً مـشخص اسـت وقتی عـنوان می کند 

«جـایی که تجـربـه ي شخصی نـمایشنامـه نـویس بـا تجـربـه ي تـوده ي اجـتماع 

برخورد می کند، درست در همان نقطه ي تلاقی، هنر سنتز را دارید.» 

دغـدغـه ي تـئاتـر بـوئـناونـتورا بـه طـور مـشخص بیگانگی در زنـدگی هـرروزه ي 

ماست. او در «تئاتر تجربی کالی امروز» می گوید: 

«ما با مشکلات واضح تر و ملموس تر شروع می کنیم، با اضطراب هایی
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هنر از مصالح 

بیانی (رنگ ها، 

صداها، واژه ها) 

که از محتواي اثر 

هنري جدایی 

ناپذیرند، 

استفاده می کند.



 

که مسـتقیماً مـتوجـه مـاسـت، بـا بیگانگی هـایی که در خـودمـان تجـربـه 
می کنیم، و بـا اسـتفاده از این مشکلات بـه عـنوان یک مـبنا، سـپس میان 
اثـر و مـخاطـب خـود یک ارتـباط بـرقـرار می کنیم و دربـاره ي این ارتـباط 

نتیجه گیري می کنیم… این نـتایج… هـم زمینه ي عـمل مـا را تـعریف 
می کنند و هم مواد آن را فراهم می کنند.» 

در نـمایشنامـه ي «تـله»، وقتی بـوئـناونـتورا می گـوید که بـه «اسـتفاده از بیگانگی 

مـردم، بـراي سـرکوب مـردم» می پـردازد، بـر روي این مـوضـوع تـمرکز می کند. 

شخصیت اصلی، «گـروهـبان دینامیتا»ي1 ارتـش گـواتـمالا از سـوي ژنـرالی 

دسـتور دارد که ژنـرال فـون گـراس2 ، کارشـناس نـظامی آلـمانی را که تـوسـط 

دیکتاتـور پیشین، اوبیکو، بـراي سـازمـانـدهی ارتـش گـواتـمالا اسـتخدام شـده بـود 

بـه گـلولـه بـبندد. گـروهـبان دینامیتا تصمیم می گیرد که بـه فـون گـراس شـلیک 

نکند و بـه جـاي آن مـنتظر بهـبود وضعیت سیاسی بـمانـد. جـالـب اینجاسـت که 

وقتی وضعیت بـرمی گـردد و فـون گـراس دوبـاره فـرمـانـده می شـود، دسـتور می دهـد 

که گـروهـبان دینامیتا را بـه خـاطـر سـرپیچی از دسـتور تیربـاران کنند. چـنان که 

بـوئـناونـتورا می گـوید:«مکانیزم ایجاد شـده بـه دسـت شخصیت هـایی مـشخص بـر 

اسـاس عـلائقی بـه هـمان انـدازه مـشخص، هـمان شخصیت هـا را بیگانـه می سـازد و 

حـرکت می دهـد، و در عین حـال تـضادهـاي سـاخـتاري  را ایجاد می کند که ضـعف 

مکانیزم را نشان می دهد…» 

مـفهوم رئـالیسم در نـزد بـوئـناونـتورا  بـا نـوع سنتی آن از این جهـت مـتفاوت اسـت 

که او بیشتر عـلاقـمند بـه تحـلیل واقعیت و بیان سـبک شـناختی آن اسـت تـا 

بـازتـولید صِـرف مـحتواي واقعیت. در مـقالـه اي که در سـال 1966 در کالی نـوشـته 

به روشنی می گوید: 

«هـنر از مـصالـح بیانی (رنـگ هـا، صـداهـا، واژه هـا) که از مـحتواي اثـر هـنري 
جـدایی نـاپـذیرنـد، اسـتفاده می کند. در مـورد ادبیات بـه طـور مـشخص، بـا 
آن که ادبیات فـرمی از درك واقعیت اسـت، امـا بـاید دانسـت که شکلی از 
درك اسـت. ادبیات واقعیت را تـوضیح نمی دهـد، خـودِ واقعیت اسـت، و 

بـنابـراین بـه تغییر واقعیت کمک می کند… امـا، بـا تـاکید اغـراق آمیز بـر 

روي مـحتوا و بـا نـادیده گـرفـتن فـرم، خـود بـه خـود تـبدیل می شـود بـه یک 
واســطه، واســطه اي تــوصیفی و اســتدلالی، ابــزاري، ابــزاري کمابیش 
سـودمـند و مـناسـب بـراي فـلسفه و بـراي عـلم بـه طـور کلی. دسـت از تـولید 
آثـار هـنري بـرمی دارد و تـبدیل بـه یک روش هـنري می شـود بـراي تـوضیح 

دقیق یا تحلیل واقعیت.»
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عنصر اساسی در 

ارتباط تنگاتنگ 

با مفهوم 

بوئناونتورا از 

نمایشنامه به 

عنوان چیزي که 

اساساً اجرا است، 

نقش تماشاگر در 

فرآیند خلاقه 

است.

 Sgt. Dinamita             ١

Gen. Von Grass       ٢



 

بـوئـناونـتورا در نـمایشنامـه هـاي 

بــعدي خــود مــاهــرانــه این 

مـــفهوم رئـــالیسم را بســـط 

می دهـــد. او از طـــریق بـــه  

کارگیري سـمبل هـا و شـعر در 

«اســنادي از دوزخ» و «تــله» 

بـــررسی دقیـقی را از واقـعیـت 

اجتماعی ارائه می کند. 

جـــنـبـه ي دیـگـري از تـفـسیـر 

بـوئـناونـتورا از واقعیت، عملکرد 

سـبک شـناختی تـصویر واقعیت 

اسـت. در کتاب «تـئاتـر تجـربی کالی امـروز» می گـوید:«مـا فکر می کنیم که 

واقعیت عینی زمـــانی تغییر شکل می یابـــد که از طـــریق مـــا (بـــازیگران، 

نـمایشنامـه نـویسان، کارگـردانـان) تـصویرهـاي مـتضادي از خـود تـولید می کند، که 

بـا بـازتـولید آن، بـا گـرفـتن «امـر عـادي بـودن» از آن، بـا آشکار کردن مکانیزم آن، 

شـروع بـه تغییر شکل آن می کند.» او این انـدیشه را بـا دغـدغـه اش دربـاره ي فـرم 

هـنري می آمیزد، در جـایی که می گـوید:«اگـر بـخواهـم دربـاره ي جـهانی نـامـفهوم 

بـنویسم، نـوشـته ي مـن نـخواهـد تـوانسـت این نـامـفهومی را تـوصیف کند، مـگر آنکه 

خـود نـامـفهوم بـاشـد، بـا نـامـفهومیِ قـابـل درك تـري از نـامـفهومی واقعیت: 

نـامـفهومی اي که خـود شـهادت می دهـد. نـامـفهومی که نـامـفهومی را نـقد می 

کند.» 

بـوئـناونـتورا مـعتقد بـه اسـتفاده از مـوضـوع تـاریخی در تـئاتـر بـه عـنوان روشی بـراي 

ایجاد تغییر اجـتماعی مـطلوب اسـت. او می کوشـد که بـه آمـریکاي لاتین درکی 

از پیشینه ي تـاریخی در مـبارزه بـراي عـدالـت اجـتماعی بـدهـد. او بـاور دارد که 

تـنها در آن زمـان اسـت که مـردم این قـاره قـادر خـواهـند بـود بـر آنـچه که او 

«اسـتعمار فـرهنگی» می نـامـد فـائـق آیند؛ یعنی تقلید بـرده وار زنـدگی فـرهنگی 

اروپـایی و آمـریکاي شـمالی و مـادي شـدن ارزش هـاي زنـدگی. آمـریکاي لاتینی هـا 

از طـریق بـازسـازي شخصیت هـاي تـاریخی در ادبیات و تـئاتـر، درکی از سـنت و 

فـرهـنگ مسـتقل پیدا خـواهـند کرد. چـنان که او می گـوید:«مـن پیشنهاد کرده ام 

که تـاریخ کلمبیا و آمـریکاي لاتین بـه طـور کلی بـه نـحو گسـترده اي مـورد بـحث 

قـرار گیرد و شـناخـته شـود. زیرا یک کشور نمی تـوانـد سـرنـوشـت خـود را تـرسیم 

کند اگــر بــه پشــت ســر خــود نــگاه نکند. چــرا که یک کشور نمی تــوانــد بــه 
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ما می دانستیم 

استعمارگري که 

فرهنگش را به ما 

تحمیل می کند، 

سلاح هاي رهایی 

را هم به ما 

می دهد.

تئاتر تجربی کالی



آینده فکر کند، اگر گذشته اش را نشناسد و آن را به بحث نگذارد.» 

اگـر چـه او هـرگـز بـاورش را بـه اسـتفاده از مـوضـوعـات تـاریخی بـه طـور کامـل رهـا 

نمی کند، امـا اسـتفاده ي بـوئـناونـتورا از پیشینه ي تـاریخی روشـن تـر از هـمه در 

نـمایشنامـه هـاي نخسـتین او دیده می شـود: «تـراژدي شـاه کریستف» و «مـرثیه اي 

بـراي پـدر لاس کاسـاس». شخصیت هـاي شـاه کریستف و لاس کاسـاس هـر دو بـه 

تـرتیب شخصیت هـایی در مـبارزه ي عـدالـت خـواهـانـه ي سیاهـپوسـتان و بـومیان 

آمـریکا هسـتند. در «تـراژدي شـاه کریستف»، مـبارزه در ذهـن کریستف رخ 

می دهــد. ایده آلیسم اولیه ي او بــه تــدریج جــایگزین تشــریفات تقلیدي جــاه، 

شکوه و اســتبداد دربــار فــرانــسه می شــود. کریستف بــالاخــره یک دیکتاتــور 

خـودمـحور می شـود. در «مـرثیه اي بـراي پـدر لاس کاسـاس» اسـتعمار فـرهنگی 

تـوسـط شخصیت هـاي بـوروکرات و اسـتعمارگـر اسـپانیایی نـشان داده می شـود که 

تـلاش هـاي لاس کاسـاس را بـراي ایجاد درکی از فـرهـنگ بـومیان نـابـود می کنند. 

در این دو نــمایشنامــه، بــوئــناونــتورا نــشان می دهــد که چــطور اهــداف این 

گـروه هـاي قـومی بـه دسـت نـظام اجـتماعی اي که در آن زنـدگی می کنند نـابـود 

می شود. 

عـلاوه بـر وابسـتگی فـرهنگی، بـوئـناونـتورا مـادي شـدن ارزش هـاي زنـدگی را شـر 

دیگر اسـتعمار فـرهنگی می بیند. او شـواهـد این مـادي شـدن را در تـجاري شـدن 

تـئاتـر می بیند و می گـوید:«تـئاتـر تـبدیل بـه تـجارت شـده اسـت و هـنر بـه سختی 

از این فرآیند جان به در برده است.» 

بــه عــنوان راه حــلی بــر اســتعمار فــرهنگی، بــوئــناونــتورا لاتین امــریکنیسم 

سـاده لـوحـانـه و بسـته را پیشنهاد نمی کند؛ در عـوض چیزي را پیشنهاد می کند 

که آن را «تـئاتـر عـامـه پـسند» می نـامـد. او رابـطه ي «تـئاتـر عـامـه پـسند» بـا 

نـویسندگـان خـارجی را تـرسیم می کند:«آنـچه تـا اینجا تـلاش کرده ایم که انـجام 

دهیم انـتخاب آثـاري اسـت که ارتـباطی دارنـد بـا آنـچه که بـه درسـتی یا بـه غـلط 

-زمـان نـشان خـواهـد داد- اسـاس مشکلات مـان می دانیم: اسـتعمار و وابسـتگی. مـا 

می دانسـتیم اسـتعمارگـري که فـرهـنگش را بـه مـا تحـمیل می کند، سـلاح هـاي 

رهـایی را هـم بـه مـا می دهـد. امـا این سـلاح هـا را تـنها بـه این شـرط می تـوانیم بـه 

کار گیریم که آنها را در واقعیت عینی خود درآمیزیم.» 

بـوئـناونـتورا بـر این بـاور اسـت که ویژگی تـئاتـر عـامـه پـسند بـاید اسـتفاده از مـنابـع 

عـامـه پـسند هـمچون «مـوجی گـانـگا»1 در مـنطقه ي آنتیوکیا2 و «سـاینه تـه»3 بـاشـد. 

او یکی از مـشهورتـرین نـمایشنامـه هـایش، «دسـت راسـت خـداي پـدر» را بـر 

اساس چنین منبعی نوشته است، یک «موجی گانگا». بوئتاونتورا مدافع تئاتر

    Mojiganga            1
 نوعی فارس با استفاده از 
ماسک و لباس مبدل که 

در کشورهاي آمریکاي 
لاتین در کارناوال ها اجرا 

می شود. 

 Antioquia              2
یکی از بخش هاي کلمبیا 

 Sainete                   3
 اپراي کمدي تک پرده اي،
 یا درام موزیکال کوتاه
 اسپانیایی که غالباً به
 صورت میان پرده یا در

 پایان برنامه هاي نمایشی
 .دیگر اجرا می شد
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فـولکلورِ صِـرف نیست، بلکه اسـتفاده از مـوضـوعـات عـامـه پـسند را بـه عـنوان ابـزاري 

بـراي ارتـباط پیشنهاد می کند تـا تجـربـه ي واقعی را بـه شیوه اي تـرتیب دهـد که 

بـا تـماشـاگـران مسـتقیماً ارتـباط بـرقـرار کند. او بـه ظـرفیت ذاتی مـردم بـراي 

دریافت هنر و درك آن باوري راسخ دارد.  

رکن اسـاسی تـعریف بـوئـناونـتورا از تـئاتـر، نـاظـر بـه این مـفهوم اسـت که نـمایشنامـه 

بیش از هـر چیز اجـرایی اسـت که نـوشـته می شـود تـا بـه روي صـحنه بـرود، نـه 

اینکه خـوانـده شـود. از آنـجا که مـتن خـودش بـاید از صـحنه بـرآید، نـمایشنامـه را 

عـنصري زنـده می پـندارد که هـر بـار که بـه روي صـحنه می رود، تغییر شکل 

می دهـد. بـنابـراین سـلسله مـراتـب نـویسنده-کارگـردان-بـازیگر کامـلاً بـرعکس اسـت، 

و تـداوم فـرآیند خـلاقـه در طـول نـمایش هـاي مـختلف بیشتر بخشی از هـنر بـازیگر 

می شـود تـا نـویسنده. نـویسنده حتی نـقش را مـطابـق نـگاه بـازیگري که آن را بـه 

تــصویر می کشد، بــازنــویسی می کند. بــوئــناونــتورا دربــاره ي نــمایشنامــه اش 

«مـرثیه اي بـراي پـدر لاس کاسـاس» می گـوید که تـا وقتی کار را روي صـحنه 

ندیده بود، شخصیت اصلی را واقعاً درك نمی کرد.  

عـنصر اسـاسی در ارتـباط تـنگاتـنگ بـا مـفهوم بـوئـناونـتورا از نـمایشنامـه بـه عـنوان 

چیزي که اسـاسـاً اجـرا اسـت، نـقش تـماشـاگـر در فـرآیند خـلاقـه اسـت. در «تـئاتـر 

تجـربی کالی امـروز» خـاطـرنـشان می سـازد که هـر نـمایشی از واقعیت، وابسـته بـه 

آمــادگی کسانی اســت که در آن نــمایش شــرکت می کنند، یعنی بــازیگران و 

تـماشـاگـران. بـه همین عـلت، بسیار مـهم اسـت که یک کارگـردان «مـراجعین 

همیشگی » خود را بشناسد و نمایشنامه را در کشوري کارگردانی نکند که در
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اسنادي از دوزخ

در مرکزیت 

«تئاتر متعهد» 

بوئناونتورا باور 

عمیقی به 

کارکرد هنرهاي 

نمایشی به 

عنوان ابزاري 

براي تغییر 

اجتماعی نهفته 

است.



 

آن تماشاگران آن را نمی شناسد. 

در مـرکزیت «تـئاتـر متعهـد» بـوئـناونـتورا بـاور عمیقی بـه کارکرد هـنرهـاي نـمایشی 

بـه عـنوان ابـزاري بـراي تغییر اجـتماعی نـهفته اسـت. نـمایشنامـه هـاي او بـه واقعیت 

اجـتماعی آمـریکاي لاتین می پـردازد، ابـتدا از طـریق نـمود بیرونی این واقعیت، 

بـعد از طـریق تحـلیل سـبک شـناختی آن. بـراي بـوئـناونـتورا، فـرآیند خـلاقـه ي 

نـویسنده در طـول اجـراهـاي گـونـاگـون نـمایشنامـه ادامـه می یابـد، که در نتیجه ي 

شـرکت بـازیگران و تـماشـاگـران در اجـرا تغییر می کند. مـوضـوعـات تـاریخی 

آمـریکاي لاتین بـه تـماشـاگـران او درکی از میراث شـان را می دهـد، و در هـمان 

حـال بـه سـوي شـناخـت بیشتري از خـود و در نتیجه آگـاهی بیشتر از تغییر 

اجتماعی مورد نیاز هدایت می شوند.  

دانشگاه بین المللی فلوریدا 

اسنادي از دوزخ
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نمایشنامه  
وضعیت بغرنج 

 انریکه بوئناونتورا 

ترجمه ي ناصر رحمانی نژاد
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یک طرح از مجموعه ي هفت طرح به نام 

اسنادي از دوزخ 

صحنه: اتاق خواب/نهارخوري، با دري در عقب، وسط صحنه. 

شکنجه گر: (پشــت میز در حــال غــذا خــوردن): روزي چــند جــفت 

جوراب مصرف می کنی؟  

زن:  (در حاـلی که جوـرابی را بهـ پاـ می کند.): چطـور شدـ که حاـلا 

همچین سـؤالی می کنی؟ تـو رو بـه مسیح؛ گـاهی یک جـفت 

جوراب یک هفته دوام می آره. 

شکنجه گـر: دقیقاً بـه مـن بـگو روزي چـند جـفت جـوراب نـفله می کنی. طـفره نـرو. 

هــمون قــدر مــصرف می کنم که هــر زن دیگه اي. اگــه 

می خـواي بـدون جـوراب می رم بیرون. اون وقـت پشـت سـرِ تـو 

حرف در می آرن، نه من. 

شکنجه گر:  سعی نکن موضوع رو بپیچونی. اقرار کن.

◀ متن حاضر از روي 
ترجمه ي انگلیسی خوزه 
 Jose) باربا - مارتین
Barba-Martin) و 
لوئیس اي. رابرتس 
(Louis E. Roberts) به 
فارسی برگردانده شده است.



زن:   اگـه دوسـت داري یک لیست از هـر چی که می پـوشـم تهیه 

می کنم، بـا قیمت هـاشـون. شـاید بـتونـم پـول هـایی رو که 

روي زن هاي دیگه خرج می کنی پس بگیرم؟ 

 شکنجه گر:  مـن راجـع بـه این حـرف نمی زنـم. مـن حـقه هـاي شـماهـا رو 

می شناسم. شما جماعت رو من خوب می شناسم. 

زن:   کی؟ (مکث) منظورت کیه؟ 
شکنجه گر:  این گـوشـت سـفته. حـتا کارد نمی بـردش. مـثل یک تیکه چـرم 

کفشه. 

زن:   اگــه انــقدر احــمق نــبودي و بــراي اون کار نکبتی که می کنی 

بیشتر می خـواسـتی، مـن می تـونسـتم بـرات گـوشـت خـوب بخـرم. 

مـغز رون. (مکث طـولانی) پـاهـاي قشنگی نـدارم؟ اگـه پـاهـاي لاغـر 

یا پـاهـاي کجی داشـتم، اون وقـت حـق داشـتی مـخالـفت کنی. هیچ 

کدوم از زنـاي دوسـتات پـاهـایی بـه قشنگی پـاهـاي مـن نـدارنـد. 

یک بـار بـا پـاهـاشـون مـقایسه کردم، دهـن شـون از تـعجب بـاز مـونـد. 

رئیس خودت … 

شکنجه گر:  خفه شو! 

زن:   تو خسته اي. 

شکنجه گر:  کار سختی دارم. 

   (مکث) 

زن:   تو زیادي نگرانی. 

شکنجه گر:  اگـه یه کار دفـتري داشـتم، اگـه یه بـوروکرات سـگ مسـب بـودم، 

اون وقـت لازم نـبود که نـگران بـاشـم. ولی اونـا یکی رو می دن 

دستم که به حرفش بیارم، و من باید به حرفش بیارم! 

زن:   اگه ما یه کمی می رفتیم بیرون گردش، می دونی، گهگاهی… 

شکنجه گر:  وادارش کنم که حرف بزنه. تو می دونی این یعنی چی؟ 

زن:   مــا می تــونســتیم یه مــاه عســل دوم داشــته بــاشیم. می دونی، 

مــوضــوع اینه که مــا از وقتی ازدواج کردیم، چــندان خــوش 

نگذروندیم. 

شکنجه گر:  مـن مـجبورم اونـو بـه حـرف بیارم. این تـنها چیزیه که می دونـم؛ 

که باید اونو به حرف بیارم. 

زن:   من هنوز قشنگم، نه؟ 

شکنجه گر:  اون اگـه تـند حـرف بـزنـه دیوونـه می شـم. چـون نمی دونـم چی کار 

بـاید بکنم. اون هی حـرف می زنـه، حـرف می زنـه، و مـن سـرش 

فـریاد می کشم که حـرف بـزن؛ و اون هی حـرف می زنـه، حـرف 

شماره یکم 
پاییز 1399

78



  می زنـه، و مـن سـرش داد می زنـم که حـرف بـزن. مـادرجـنده! این 

کارد نمی بُـره! بـه جـاي این که انـقدر بـه خـودت ور بـري، بـاید 

گـوشـت رو طـوري بـپزي که کارد بـبُردش. بـراي کی می خـواي 

جلوه فروشی کنی؟ براي رئیس؟ تو یه زن شوهردار هستی. 

زن:   تو چه مرگته امروز؟ 

   (مکث) 

شکنجه گر:  آه، یکی از اون سـرسـخت هـاش دسـتمه. سـرسـخت تـر از ریل 

راه آهـن. (گـوشـت را از تـوي بـشقاب بـرمی دارد.) این یه تیکه 

چرمه. 

زن:   اگـه مـوضـوع حـسادتـه، این مـنم که بـاید حـسادت کنم، نـه تـو. 

راجـع بـه روابـطت بـا زن هـا شنیده م. هـم راجـع بـه قـبل، هـم راجـع 

به الآن. 

شکنجه گر:  اون دهنشو باز نکرد. تی کفاشی خریدي. 

زن (می خندد):  کله ات رو از داستان پُر کردند. همون مزخرفات قدیمی. 

شکنجه گر:  چـرا اعـتراف نمی کنی؟ تـو بـاید اینو تـو سـرکه پـخته بـاشی. اونـا 

چی می خـوان؟ اونـا در مـحاصـره ي مـا هسـتند. مـا می دونیم اونـا 

کی هستند. به خاطر مسیح، اونا نمی فهمند؟ 

زن:   اون پیر خـرفـت هـر چـقدر که دلـش بـخواد می تـونـه رئیس تـو 

باشه. اما من، من از اون خوشم نمی آد. 

شکنجه گر:  مـا نـاخـن اونـو کشیدیم. تـنها کاري که کرد فـقط بـه مـا نـگاه کرد. 

اون بـه مـا نـگاه کرد، درسـت مـثل چـشم هـاي بـاز یه گـاو سـر 

بریده. پر از چشم! 

زن:   این صدا رو با اون کارد درنیار. دندونام تیر می کشه. 

شکنجه گر:  پر از چشم! چشم ها اتاق رو پر کرده بود! 

زن:   حتا اگه بگه حقوقت رو اضافه می کنه، بازم ازش خوشم نمی آد. 

شکنجه گر:  کف پاهاشو سوزوندیم. 

زن:   مـتأسـفم که نمی تـونـم در این مـورد کمکت کنم، ولی این رو هـم 

دوست ندارم. 

شکنجه گر:  بـالاخـره شـروع کرد بـه لـرزیدن. مـعمولاً بـعد از یک حـمله ي واقعی 

لرزش، اونا به حرف می آن. اما این یکی لب باز نکرد! 

زن:   اینو دوست ندارم. 

شکنجه گر:  بگو یک کلمه. دریغ از یک کلمه ي سگ مسب. 

زن:   نمی خـوام بـشنوم. دوسـت نـدارم از این چیزهـاي وحشـتناك 

حرف بزنی. 

شکنجه گر:  آاااه. دوست نداري؟
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زن:   نـه. مـن نمی خـوام هیچی راجـع بـه اون شـغل لعنتی ات بـدونـم. 

نمی تــونی یک کار دیگه بکنی. یک عــالــمه کار تــوي این دنیا 

هـس. بـراي چی تـو بـاید چـندش آورتـرین شـغل رو انـتخاب کنی؟ 

وقتی مـا بـا هـم ازدواج کردیم تـو گفتی که بـا پلیس کار می کنی، 

اما نگفتی که چه نوع کاري می کنی. 

شکنجه گر:  پس تو شغل منو دوست نداري. 

زن:   نه. حالمو به هم می زنه. برام خجالت آوره. من نمی تونم … 

شکنجه گر:  یالا. اعتراف کن. بریز همه چیزو بیرون. 

زن:   هیچ زنی با من دوست نمی شه. 

شکنجه گر:  امـا دوسـت مـرد که می تـونی بگیري… مـن خیلی خـوب خـبر 

دارم. ادامه بده. همه چیزو بریز بیرون. 

زن:   تـو روي کسی نمی تـونـم نـگاه کنم. مـثل این که بیماري 

داشته باشم. 

شکنجه گر:  تـو اسـم شـو می ذاري بیماري. مـن بـهش می گـم شـغل. 

جندگی. 

زن:   دلـم می خـواد بـه مـردم تـوضیح بـدم که مـن بی تقصیرم… 

که مـن دوسـت نـدارم کاري رو که تـو می کنی. مـن این کار 

رو دوسـت نـدارم. این کارهـایی که تـو می کنی بـراي مـن 

نفرت آوره. 

شکنجه گر:  امـا کارهـاي نـفرت آوري رو که خـود تـو می کنی دوسـت 

داري. (بـا خـشونـت میز را بـرمی گـردانـد.) و غـذایی رو که بـا 

پــول کار نــفرت آور مــن خــریده می شــه دوســت داري. 

لـباس هـایی رو که بـا پـول کار کثیف مـن می خـري دوسـت 

داري! (بـــه طـــرف کمد لـــباس می رود و آنـــها را بیرون 

می ریزد، پـاره می کند، جـوراب هـا و هـر چیز دیگر را نیز.) 

تـمام اینا از شـغل کثیف مـن تهیه شـده. یه نـاخـن از ریشه 

کنده شـده تـبدیل شـده بـه این کفش هـا. و این جـوراب هـا از 

گـوشـت هـاي تکه تکه شـده بـا گـاز انـبر تهیه شـده. (لـباس 

زنـش را جـر می دهـد.) بـرو گـم شـو! بـرو پیش رئیس - لـخت. 

جنده، جنده ي لاشی! 

زن:   خوآن، تو دیوونه شدي. 
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شکنجه گر:  چشم هاي تو مثل اونه. 

زن:   خوآن، منم. 

شکنجه گر:  چـشم هـاي تـو شـبیه چـشم هـاي اونـه. درسـت مـثل مـال اون. 

تـمام اتـاق پـر از چـشم شـده. (کاردي را که بـا بـرگـردانـدن 

میز افـتاده بـود، از کف اتـاق بـرمی دارد.) پـس نـاخـن هـا کافی 

نـبود، نـه؟ چـرا اعـتراف نمی کنی؟ فـقط اعـتراف کن. چـرا 

دربــاره ي اون مــردهــایی که بــاهــاشــون هســتی چیزي 

نمی گی؟ اونـــا می آن اینجا؟ تـــوي این تـــخت بـــا اونـــا 

می خوابی. 

زن:   خوآن… 

شکنجه گر:  چـرا فـقط نـاخـن کافی نیست؟ چـرا سـوزونـدن پـاهـات کافی 

نیست؟ 

  (زن از در عــقب صــحنه بیرون می رود. شکنجه گــر او را 

تعقیب می کند. صـحنه تـاریک می شـود. هـنگامی که نـور 

صحنه را روشن می کند، سه کارآگاه در صحنه هستند.) 

کارآگاه اول:  ظـاهـراً اونـا در این چـند مـاه اخیر، هـر روز بـا هـم دعـوا و 

مرافعه داشتند. 

کارآگاه دوم:  می گن زنک با کسی سروسري داشته. 

کارآگاه سوم:  رئیس نسبت به زنه علاقه نشون می داد. 

کارآگاه اول:  و تـرفیع مـقام خـوآن حـاضـر شـده بـود. می خـواسـتند اونـو 

بـادیگارد یه مـقام مهمی بکنند که (مکث کوتـاه) زیاد سـفر 

می کرد. 

کارآگاه دوم:  آره، ولی… در آوردن چشم هاي زنه… 

کارآگاه سوم:  روزهـاي سختی داشـتیم، ولی می گـذره. یه روزي بـالاخـره 

تموم می شه.  

کارآگاه اول:  امیدوارم که خدا از دهن ات بشنوه. 

کارآگاه دوم:  ولی در آوردن چشم هاي زنه. 

کارآگاه اول:  شـغل چـرنـدیه. پِـپِه1 یادت می آد؟ یه روز شـروع کرد هـر 

چی که خـورده بـود بـالا آورد. آخـر سـر خـون اسـتفراغ کرد. 

اون یه زخم معده داشت به این بزرگی. 
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کارآگاه دوم:  ولی خـوآن بـه نـظر می رسید که بـه این کار عـادت کرده 

بـود. اون مـثل خـورخـه چـپه2 بـود. خـورخـه چـپه همیشه 

می گـفت: شـغله دیگه. مـثل طـبابـت یا قـصابی. تـا حـالا یه 

دکتر یا قـصاب درسـتکار دیدین؟ آیا اونـا بـا وسـواس غـذا 

می خـورنـد؟ خـوآن روزي چـهار تـا پـنج بـار می رفـت تـو اون 

اتـاق شکنجه و می اومـد بیرون، تـروتـازه، مـثل اولـش. تـازه 

وقتی می اومد بیرون جوك می گفت. 

  (دو کارآگـاه داخـل می شـونـد و صـحنه را طی کرده و بـا 

شکنجه گر که دستبند زده شده، خارج می شوند.) 

کارآگاه اول: کی دفاع رو به عهده می گیره؟ 

کارآگـاه دوم: سـرهـنگ پِـه رِز3. اون آزادش می کنه. یه سـخنرانی جـانـانـه دربـاره ي 

خیانت زنان خواهد کرد. 

  (ســر و صــداي جــمعیت بیرون و صــداهــایی که فــریاد 

می زنـند «مـتفرق شین! مـتفرق شین!» بـعد صـداي مـاشین 

پلیس که محل را ترك می کند.) 

کارآگاه سوم: و اون مادر جنده به هیچی اعتراف نکرد. 

کارآگاه اول:  هیچی. سـه دفـعه مُـرد بـدون این که یک کلمه حـرف بـزنـه. 

همین خـودش کافی بـود که اعـصاب هـر کسی رو داغـون 

کنه. 

کارآگاه سوم:  ولی خوآن رو نه. مسأله ي اون حسادت بود. 

کارآگاه دوم:  آره، ولی در آوردن چشم هاي زنه. 

  (دو ملازم با یک برانکارد وارد می شوند.) 

کارآگاه اول:  بریم! من تحمل دیدن جسد رو ندارم. 

پایان

    Pepe             1

2  در متن اصلی تنها به 

 (squint-eye) «چپه»
اشاره شده. نام خورخه 

(Jorge) را من اضافه 
کرده ام، چون در زبان فارسی 
القابی چنین معمولاً همراه با 

نام فرد می آید. 

    Colonel Perez    3



 

 در ضمیمه ي ویژه ي روزنـامـه ي فـرانکفورتـر سـایتونـگ، مـنتقد تـئاتـري، ●

دیبولـد، مطلبی دربـاره ي «درام پیسکاتـور» دارد. در این مـقالـه، که نـشان 

دهـنده ي تـوجـه قـابـل مـلاحـظه امـا نـادري اسـت بـه تـئاتـر جـدید در این روزهـا، او 

گـریزي می زنـد بـه این فـرصـت تـازه بـراي نـوشـتن دربـاره ي تـئاتـر. بـه عـبارت دیگر، 

او تـأکید می کند که صـحنه ي پیسکاتـور، گـونـه ي جـدیدي از درام را ممکن 

می ســازد. این نــقطه نــظر دلیل دیگري اســت بــر تــوهــم فــوق الــعاده اي که 

زیبایی شـناسی بـورژوایی در آن بـه سـر می بـرد. مـا می تـوانیم بـپذیریم که هـدف 

تجـربیات پیسکاتـور در کارگـردانی تکان دادن تـئاتـر اسـت و بـالا بـردن سـطح 

اسـتانـدارد تکنولـوژي آن که امـروزه بیشتر نـهادهـاي مـوجـود بـه آن دسـت 

یافـته انـد. فیلم این امکان را می دهـد که پـس زمینه ي صـحنه واقعی تـر شـود و 

دکور نـقش داشـته بـاشـد. تـسمه ي نـقالـه سـبب 

می شـود که کف صـحنه حـرکت کند، و غیره. 

این امــر تــئاتــر را بــراي بــه صــحنه بــردن 

نــمایشنامــه هــاي جــدید و یا بــراي شیوه ي 

اجـراهـاي جـدید از نـمایشنامـه هـاي قـدیمی تـر 

در بهـترین وضعیت قـرار می دهـد. امـا، آیا این 

صـحنه، و فـقط این صـحنه، امکان می دهـد که 

نـمایشنامـه هـاي جـدید ظـهور کنند؟ آیا بـاید 

نـمایشنامـه هـاي جـدیدي بـراي این صـحنه 

نوشته شوند؟ 

مـا قـبول داریم که نـمایشنامـه هـاي جـدید بـاید نـوشـته شـود. نـوشـتن آثـار نـمایشی 

جـدید یک تصمیم انـقلابی بـود بـراي نـوشـتن نـمایشنامـه هـاي جـدید، چیزي که 

ممکن اسـت. این نـمایشنامـه هـا قـابلیت اجـراي صـحنه اي را نـداشـتند. ممکن نـبود 

بـراي کسی روشـن کرد که آنـها قـابلیت اجـراي صـحنه اي نـدارنـد. این که چـرا 

نمی شـد این مـوضـوع را بـراي کسی روشـن کرد، فـراتـر از ظـرفیت زیبایی شـناسی 

بـود. در میان مـنتقدین مـا، آن که زیبایی شـناسی تحصیل کرده بـاشـد، کدام یک 

قـادر بـه درك اینست که کارِ اظهـر مـن الـشمسِ نـقد بـورژوایی که بـر اسـاس آن 

در یک یک مـسایل زیبایی شـناسی بـا تـئاتـرهـا بیشتر تـوافـق دارد تـا تهیه 

کننده هــا، داراي آرمــان سیاسی اســت؟ در اینجا، مــانــند هــر جــاي دیگر، 

صـاحـب کار در بـرابـر کارگـر دسـت بـالا را دارد، مـالک ابـزار تـولید پـذیرفـته شـده که 

مـولـد اسـت. سـال هـاي سـال اسـت که مـحصولات تـئاتـري داد می زنـند که بـه غـلط 

روي صحنه رفته اند، که سبک تئاتري مسلط توانایی انطباق با مسایل روز را

برتري تجهیزات 
 برتولت برشت  
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 نـدارنـد، که نیازمـند اسـت و، بـا این هـمه، ممکن اسـت که یک سـبک تـئاتـري  

کامـلاً جـدید بـه وجـود آید. خـامـوشی در جـنگل. مـثل همیشه، الـبته، هیچ اتـفاق 

قـابـل تـوجهی رخ نـداد، زیرا هیچ ابـزار تـولیدي از آن حـمایت نمی کند، زیرا هیچ 

نـفوذي وجـود نـدارد که مـوفـق شـود و هیچ قـدرتی که واهـمه بـه وجـود آورد؛ و 

مـنتقد، درام جـدید را در مـناسـب بـودنـش بـراي تـئاتـر مـعاصـر ارزیابی می کند، 

کله ي بـاشکوهـش را بـر هـر چیزي که بـا یک سـبک مـنسوخ، نـخ نـما شـده و فـاقـد 

خـلاقیت روي صـحنه نـاسـازگـار اسـت تکان می دهـد، و در بهـترین حـالـت، 

می پـندارد که آثـار نـمایشی فـاقـد هـر گـونـه تعهـد روشـنگرانـه ي واقعی اسـت و هیچ 

درکی از وظـایف خـود نـدارد. چـه کسی قـرار اسـت بـه او بـفهمانـد که وظیفه ي او، 

چـه بـسا نـاشـناخـته بـراي خـود او، مجهـز کردن نـهادهـاي مـوجـود و وسـایل تـولید بـا 

مـصالـح لازم اسـت؟ اگـر نـهادهـاي بـه روز بیشتر شکل بگیرد، که جـخ بـه تـازگی 

جـا بـه جـایی چـراغ نفتی بـا نـور بـرق شـروع شـده اسـت، آن وقـت آثـار نـمایشی 

وظیفه اي دارد، یعنی مجهــز کردن این نــهاد. ســپس، بــرق لااقــل در این 

نـمایشنامـه هـا ظـاهـر می شـود! بـه هـرحـال، چیز زیادي بـا این تکنولـوژي نـه چـندان 

پیشرفـته بـه دسـت نیامـده اسـت؛ دسـت پیسکاتـور پُـر اسـت اگـر قـرار بـاشـد فـراتـر از 

این بـرود، و آثـار نـمایشی جـدیدي که تـا کنون ظـاهـر شـده انـد، هـنوز قـابلیت 

اجراي صحنه اي ندارند. 

پیسکاتـور این امکان را بـراي مـا بـه وجـود آورد تـا مـصالـح جـدید را بـه چـنگ 

آوریم. وظیفه ي اوسـت که مـصالـح جـدید را کهنه بـسازد. تـا زمـانی که کهنه 

هستند، نمی توانند به وسیله ي تئاتر به کار گرفته شوند. 

(این مـطلب در سـال 1928 نـوشـته شـده اسـت. ارنسـت دیبولـد مـنتقد مـهم 

آلـمانی در سـال هـاي 1920 بـود و بـه خـاطـر دو کتابـش یکی بـه نـام جـرج کایزر 

(1925) و دیـگـري هـــرج و مـــرج در درام (1925)، دربـــاره ي تـــئـاتـــر 

اکسپرسیونیست آلمان معاصر، شناخته شده است.)
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 تئاتر، براي بسیاري، ●

کارگاه پرورش رؤیاهاست. 

شما بازیگران، فروشندگانِ مواد مخدرید. 

در تماشاخانه ي تاریک شما 

انسان، به فرمانروا بدل می شود 

و بی خطر، کرداري قهرمانی نشان می دهد، 

شیفته ي خویش یا شریکِ غم خویش. 

و دیگران، چون پناهندگانی با منگیِ شادمانه، نشسته اند، 

غافل از دشواري هاي زندگیِ روزمره. 

افسانه هاي بسیار را به چیره دستی 

به هم می بافید، آنسان که نشاطِ درونیِ ما 

برانگیخته می شود. 

و در این راه، 

رویدادهایی از جهانِ واقع را به کار می گیرید. 

آري، اگــر کسی در نیمه ي نــمایش از راه بــرســد، و 

هنوز 

صداي زندگیِ معمول در گوشش باشد، 

و هنوز هشیار، 

بر صحنه ي نمایش شما 

جهانی را که دمی پیش از آن جدا شده، 

به دشواري باز می شناسد. 

و سرانجام، چون از تماشاخانه ي شما بیرون آید 

انسانِ درمانده را بازمی یابد 

نه فرمانروایان را و نه جهان را 

و از آن پس، راهِ خود را در زندگیِ واقع، نمی یابد. 

بسیاري، این کار را معصومانه می پندارند. 

اینان می گویند: با چنین پستی و یکنواختیِ زندگی، 

ما را همین رؤیا خوش است. 

تئاتر، کارگاه رؤیاها 
 برتولت برشت  
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بی رؤیاها، چگونه این همه را تحمل توانیم کرد؟ 

بدینگونه، اي بازیگران! تئاتر شما کارگاهی می شود 

که آدمی در آن تحمل پستی و یکنواختی زندگی را می آموزد 

و تأسف از فداکاري را، 

و حتی تأسف از همدردي با خویشتن را. 

شما جهانی نادرست را نشان می دهید 

و بی پروا، آن را درهم می آمیزید، 

آنسان که در رؤیا پیش می آید. 

دگرگون از آرزوها، 

واژگونه از ترس ها.  

شیادان بیچاره! 
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  در تـاریخ هـنر، مـانـند عـرصـه هـاي دیگر فـعالیت هـاي اجـتماعی، عـمومـاً بـه ●

زنـان هـنرمـند کم تـر از مـردان تـوجـه شـده اسـت. و آنـها که بـخت آن را 

داشـته انـد تـا نـام شـان در تـاریخ هـنر ثـبت شـود، تـصویر کامـل و تـمام قـدي از آنـها 

تـرسیم نشـده اسـت. بـه ویژه آن زنـان هـنرمـندي که ویژگی هـایی اسـتثنایی در 

شخصیت فـردي شـان بـوده، عـمومـاً بـه درسـتی درك نشـده و یا نـاگـفته مـانـده 

اسـت؛ خـواه آگـاهـانـه یا نـاآگـاهـانـه. این ویژگی هـاي اسـتثنایی بـه خـصوص آنـجا که 

بـا نُـرم هـاي رفـتاري و اخـلاقی مسـلط جـامـعه هـمگون نـباشـند، اغـلب بـه دلیل 

نـادانی یا نـادیده گـرفـته می شـونـد و یا بـا تـعابیري سنتی و حکم هـاي مسـلط 

قـضاوت می شـونـد. شکوه نجـم آبـادي یکی از آن زنـان 

هـنرمـندي بـود که تـا بـود فهمیده نشـد و هـنگامی که 

رفـت عـمومـاً بـا چنین معیارهـاي رایج و کلیشه اي 

مسلط توصیف شد. 

شکوه نجـم آبـادي از سـرشـت کسانی بـود که صـدمـات 

روزگـار را تـاب می آورد و پـس از آن که خـود را بـاز 

می یافـت، دوبـاره خـلق می کرد و هـمچنان بـه شیوه ي 

خـود زنـدگی را ادامـه می داد. او عـاشـق زنـدگی، شـادي، 

روشـنایی، انـسانیت، و بـالاخـره عـشق بـود. هیچ گـاه از آن 

صـدمـاتی که روح و جـسم او را مجـروح کرده بـودنـد حـرف نمی زد، و اگـر نـاگـزیر 

از گفتن می شد به اشاره اي بود و سریع از آن می گذشت. 

شکوه نجــم آبــادي همچنین یک تبعیدي بــود. یک تبعیدي مــعمولاً کمتر از 

نـگرانی هـا و وضعیت روحی خـود، که نـاشی از آن نـگرانی هـاسـت، سـخن می گـوید. 

نـگرانی هـایی که در ژرفـاي روح تبعیدي نشسـت کرده و او را تـنها بـا رشـته اي 

ظـریف و بـاریک بـه مکانی دیگر، بـه مـوطـن تبعیدي وصـل می کند؛ نـگرانی هـایی 

که هیچ گـاه تبعیدي را رهـا نمی کند، بـه ویژه اگـر این فـرد تبعیدي احـساس 

انـسانی و پیونـد خـود را بـا مـردم خـود نگسسـته بـاشـد. شکوه تـمام سنگینی این 

بــار عــاطفی گــذشــته که بــه وسیله ي آن رشــته ي بــاریک و ظــریف او را بــه 

عـزیزانـش و مـردم وطـنش وصـل می کرد، هـمواره احـساس می کرد و لحـظه اي 

رهـایش نمی کرد، و تـنها در شـتاب یک لحـظه ي زودگـذر ممکن بـود بـه صـورت 

خـشم یا واکنشی عصبی ظـاهـر شـود. اینها را اطـرافیانـش نمی تـوانسـتند درك 

کنند. آنـها از این نـوع احـساس انـسانی، از این وفـاي اصیل و پـایدار بـه نیکی، و 

بــا یاد و بــه احــترام 
شکوه نجم آبادي 

 ناصر رحمانی نژاد  

شماره یکم 
پاییز 1399

 87



پـاسـداري او از این نیکی، بسی دور بـودنـد و دور شـده بـودنـد. امـا شکوه از این 

احـساس هـا پـاسـداري کرده بـود، این گـونـه احـساس هـا، بـراي او ارزش هـاي اخـلاقی 

مسلمی بودند که هویت و شخصیت او را می ساختند. 

شکوه نجـم آبـادي در سکوت و خـامـوشی، و در بی تـفاوتی مـا خـامـوش شـد. شکوه 

نجـم آبـادي خـامـوش شـد بی آن  که مـا در طـول سـال هـاي گـذشـته، که او در 

تــنهایی و خــشم از بی تــفاوتی و گــاه از دشمنی کور و بی دلیل نســبت بــه او، 

سـراغی از او گـرفـته بـاشیم. شکوه نجـم آبـادي بـه عـنوان بـازیگري تـوانـا و 

اسـتثنایی خـامـوش شـد، و تـوانـایی او نـاشـناخـته بـود و نـاشـناخـته مـانـد چـرا که 

هیاهوي نام جویان را نداشت. 

در خـبرهـاي تکراري و کوتـاهی که بـه مـناسـبت درگـذشـت او در صـفحات 

سـایت هـا و روزنـامـه هـاي نـازل دیدیم، کلمه اي از شخصیت او، از اسـتعداد کمیاب 

او یا از تـنوع هـنري او در خـلق شخصیت هـاي مـتفاوت و در طیف وسیعی از آثـار 

نـمایشی گـونـاگـون بـا گـروه هـا و کارگـردان هـاي مـتفاوت گـفته نشـد. در آن خـبر 

کوتـاه که در اغـلب آن سـایت هـا و روزنـامـه هـا تکرار شـدنـد تـنها نـام یک گـروه 

آمـده بـود، حـال آن که شکوه نجـم آبـادي کار خـود را از سـال 1340 بـا تـئاتـر 

آنـاهیتا شـروع کرد و سـپس بـا گـروه هـا و کارگـردان هـاي دیگري چـون زنـده یاد 

حـمید سـمندریان، رکن الـدین خسـروي، پـري صـابـري، و بسیاري دیگر، از جـمله 

آربی اوانسیان، کار کرد.  

شکوه نجـم آبـادي پـس از انـقلاب بـا انجـمن تـئاتـر ایران در نـمایشنامـه ي «کله 

گـردهـا و کله تیزهـا» اثـر بـرتـولـت بـرشـت بـه کارگـردانی نـاصـر رحـمانی نـژاد نـقش 

نـانـا را بـا درخششی بی مـانـند و بـه زیبایی خـلق کرد. پیش از آن نیز در سـال 

1347 بـا همین کارگـردان در نـمایش تـلویزیونی «سـماور نـدیده هـا» اثـر نـصرت الـه 

نویدي، بازي کرده بود. 

طی سـال هـاي گـذشـته یک بـار بـه ایران سـفر کرد بـا این امید که بـتوانـد در آنـجا 

بـه کار تـئاتـر بـپردازد، امـا بـا سـرخـوردگی و خـشم بـه فـرانـسه بـازگشـت و در تـمام 

این سال ها، دوري از تئاتر رنج کشنده اي شد که بر جانش نشست. 

تــنها فــرصتی که در طــول ســال هــاي دوري از وطــن یافــت، شــرکت او در 

نـمایشنامـه ي Home/Body Kabul اثـر تـونی کوشـنر بـود و از آن بسیار 

شاد بود، به ویژه که نقدهاي بسیار مثبت و شوق انگیزي گرفته بود.
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شکوه نجـم آبـادي بـه عـنوان بـازیگر، خـود را یکپارچـه بـه صـحنه می سـپرد، بـا 

شـوقی بی حـد در کار غـرق می شـد و هـر روز بـر سـرِ تـمرین ایده هـاي تـازه 

می آورد و بــه نــقش خــود غــنا، رنــگ و عمقی چشمگیر می بخشید. او یک 

آکتریس بـه مـعناي دقیق کلمه بـود بـا هـمه ي ظـرافـت هـا، جـسارت هـا، اِتیک 

هنري و آزادگی اش. 

شکوه عزیز، یادت در تئاتر ایران ماندگار خواهد ماند! 
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شکوه نجم آبادي در نمایش کله گردها و کله تیزها به کارگردانی ناصر رحمانی نژاد، انجمن تئاتر ایران، 1358 

عکس از رضا شریفی



 

 30 آوریل 2020 بـود. پـس از پـایان کار روزانـه نـگاهی انـداخـتم بـه تـلفنم. ●

از جـمیله نـدایی پیامی بـود. بـا خـود گـفتم: بـه خـانـه که رسیدم پیام را 

گـوش می دهـم. دو سـاعـت بـعد، پیامگیر را بـه راه انـداخـتم. جـمیله بـا بـغض 

می گفت: دیشب شکوه از میان ما رفت و...  

نمی تـوانسـتم بـه جـزئیات پیام گـوش کنم. پیامگیر 

را خـامـوش کردم و بـا بهـت نشسـتم. هـومـن، پـس 

از مـدتی ـ نمی دانـم کی ـ بـه اتـاق آمـد. حـالـت مـرا 

دید و بـا نـگرانی پـرسید: چی شـده؟ چـرا مـثل 

مــجسمه نشســتی؟ نــگاهــش کردم و اشک از 

چـشمانـم سـرازیر شـد. گـفتم: جـمیله پیام داده که 

شکوه رفـت. هـومـن هـم نشسـت. هیچ نـگفت. هیچ. 

نشســت و در سکوت بــه نــقطه اي خیره شــد. 

نمی دانـم چـقدر طـول کشید تـا مـا قـدرت حـرف 

زدن پیدا کردیم. نمی دانـم کی پـرسید: کجا؟ در 

بیمارسـتان یا خـانـه؟ از کرونـا؟ کی؟ چـطور جـمیله 

خـبردار شـده؟... پـاسـخ هیچ کدام از این پـرسـش هـا را نمی دانسـتم. تـوان 

آن را نـداشـتم دوبـاره پیامگیر را روشـن کنم؛ امـا می بـایست بـه بقیه ي 

پیام جـمیله گـوش می دادم. جـمیله می گـفت، فـروغ بـه او خـبر داده. گـویا 

شکوه سکته کرده. در خـانـه اش روي زمین افـتاده بـوده و پـرسـتارش که 

هـر روز بـه خـانـه ي او می رفـته و کلید خـانـه را داشـته، فـورا بـا دیدن این 

صـحنه او را بـه بیمارسـتان می بـرد. فـرداي آن روز شکوه در بیمارسـتان 

فـوت می کند. خـانـم پـرسـتار، بـا تـلفن دسـتی شکوه بـه خـانـم سـوري ـ یکی 

از دوسـتان شکوه ـ اطـلاع می دهـد. خـانـم سـوري بـه فـروغ می گـوید و او بـه 

جـمیله خـبر می دهـد. وقتی جـمیله خـبر را بـه هـما یکی دیگر از دوسـتان 

نـزدیک شکوه می دهـد، خـانـم هـما بـه جـمیله می گـوید که بـه هـومـن 

آذرکلاه هـم خـبر بـده. شکوه بـا آن هـا هـم دوسـت بـود. هـومـن بـه نـاصـر 

رحـمانی نـژاد تـلفن می زنـد. آقـاي رحـمانی نـژاد خـبر را پیش از مـا در 

فیس بـوك دیده بـود. هـمان شـب هـم یادداشـت کوتـاهی نـوشـت که در 

رسانه ها منتشر شد. یادداشتی کوتاه اما بسیار تأثیرگذار.1 

همه چیز گنگ بود و پیچیده، جز اینکه شکوه دیگر در میان ما نبود.  

تـمام شـب را بـا خـاطـرات او سـپري کردم. از اولین دیدارمـان تـا زمـانی که 
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به یاد شکوه 

 بنفشه مسعودی 

◀ نوشته ي بنفشه مسعودي، 
یکی از دوستان شکوه نجم 
آبادي، بیان تأثر و تأسف دوستی 
است که برکنار از هرگونه شائبه، 
خودنمایی، تسویه حساب هاي 
کهنه ي حرفه اي، با زبانی بی 
پیرایه، بی طرفانه، و همان طور 
که خواهید خواند، نوعی مرثیه 
براي دوستی است که از دست 
رفته و افسوس هایی که تا ابد بر 
دل خواهد ماند، چرا که زمانه 
فرصت نداد تا این احساسات در 
جاي خود و به وقت خود ابراز 

شوند.  
در این نوشته شکوه نجم آبادي 
به عنوان یک انسان، یک دوست، 
یک زن، یک تبعیدي، و بالاخره 
یک هنرمند با همه ي جنبه هاي 
رنگارنگش تصویر شده است. 



 

دیگر ارتـباطـش را بـا مـا قـطع کرد. آخـرین تـماس تلفنی که بـا او داشـتم، 

پیام هـاي کتبی که احـوالـپرسی از او کرده بـودم و هـنوز بی پـاسـخ در صـندوق 

ایمیلم بود، و آخرین ایمیلی که از او داشتم. نوشته بود:  

«سلام بنفشه جان 

چه عجب یادي از من کردي 

به هر حال از لطفت متشکرم 

من عمل قلب باز داشتم و حالا در خانه هستم و همین 

به هومن سلام برسان 

می بوسمت 

شکوه» 

پیام، تــاریخ 15 دســامــبر 2015 را دارد. 

پیام احـوالـپرسی مـن، 18 نـوامـبر 2015 

فـرسـتاده شـده؛ پـنج روز پـس از حـمله ي 

تـروریستی داعـش بـه اسـتادیوم ورزشی سـن 

دونی در حـومـه ي پـاریس. پلیس فـرانـسه در 

پیگرد عـاملین این حـمله، سـرنخی در شهـر 

سـن دونی یافـته بـود و سـاعـت 4 صـبح روز 

18 نـوامـبر بـه خـانـه اي در هـمان شهـر، حـمله 

کرده بـود که در این درگیري عـده اي کشته 

می شـونـد. این خـبر را که شنیدم، فـوراً بـه 

یاد شکوه افــتادم که خــانــه اش کنار رود 

سـن، در جـزیره ي سـن دونی قـرار داشـت. 

می خـواسـتم بـدانـم شکوه در چـه حـال اسـت؟ 

این لحـظات وحشـتناك را چـطور گـذرانـده 

اسـت؟ تـلفن هـاي مـن بی پـاسـخ مـانـد. بـا خـود گـفتم لابـد مـایل نیست بـا مـن 

صـحبت کند. خیلی پیش  آمـده بـود که تـلفن کنم و پیام بـگذارم و بی پـاسـخ 

بـمانـم. حـس کرده بـودم زیاد حـوصـله ي مـرا نـدارد. اصـرار نکردم و مـانـند همیشه 

منتظر شدم.  

وقتی این چـند سـطر را دریافـت کردم، سـراسیمه تـلفن زدم. جـوابـم را نـداد. 

حـدس زدم دوبـاره بـه بیمارسـتان رفـته یا دوران نـقاهـت را می گـذرانـد و حـال و 

حـوصـله صـحبت کردن و گـپ زدن نـدارد. بـگذارم بـه میل خـودش. هـر وقـت 

دلش بخواهد تماس می گیرد. هم تلفنم را دارد و هم آدرس ایمیلم را.  

1 ناصر رحمانی نژاد، با یاد 
و به احترام شکوه 

نجم آبادي، تارنماي عصر 
نو، جمعه 12 اردیبهشت 

 1399
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تماس نگرفت...  

یادم آمـد وقتی خـانـه ي مـان را سـال 2014 عـوض کردیم بـه او زنـگ زدم. گـوشی 

را بـرداشـت. کلی بـا هـم صـحبت کردیم. دعـوتـش کردم بـه خـانـه ي مـا بیاید. گـفت 

از خـانـه بیرون نمی رود و بـعد از عملی که روي پـایش انـجام داده انـد راه رفـتن 

بـرایش دشـوار شـده اسـت. گـفتم شکوه جـان، اگـر پیش تـر در طـبقه ي چـهارم 

سـاخـتمانی زنـدگی می کردیم که آسـانـسور نـداشـت، الان در طـبقه هـم کف 

هسـتیم و خیالـت راحـت بـاشـد. بیا، از دیدنـت خـوشـحال می شـویم. هـر وقـت دلـت 

خواست زنگ بزن و بیا.  

که زنگی نزد و نیامد...  

بـه یاد سـال هـایی افـتادم که هـر هـفته یا دو هـفته یک بـار بـه خـانـه ي کوچک مـا 

می آمـد. بـا هـم شـامی می خـوردیم و گپی می زدیم. مـن سـاعـت ده می رفـتم 

می خـوابیدم. هـومـن و شکوه بـا هـم سـاعـت هـا صـحبت می کردنـد. رابـطه ي خـوبی بـا 

هـم داشـتند. هـر دو تـئاتـري و هـر دو سـرد و گـرم چشیده ي این حـرفـه. مـاجـراهـا 

بـراي هـم تـعریف می کردنـد و صـحبت شـان گـل می انـداخـت و دو یا سـه بـعد از 

نـصف شـب هـم می خـوابیدنـد. یکی این طـرف اتـاق و یکی آن طـرف اتـاق. شکوه 

دیگر لـحاف و تشک خـودش را داشـت. مـنزل خـودش بـود. هـر وقـت می خـواسـت، 

و هـر وقـت بـا دکتر صـابـران قـرار داشـت، پیش مـا می آمـد. مـطب دکتر صـابـران در 

پـاریس هـفتم بـود. چـند ایستگاه  مـترو بـا خـانـه ي مـا فـاصـله داشـت. گـاه بـعد از قـرار 

بـا دکتر، بسیار خسـته بـه نـظر می رسید. می گـفت بـعد از صـحبت کردن بـا دکتر 

تـمام انـرژیم از بین می رود. نیرویی بـرایم نمی مـانـد. گـاهی هـم شـب قـبل از 

قـرارش بـا دکتر پیش مـا می آمـد. صـبح که مـن می رفـتم سـر کار، شکوه بیدار 

می شد و قهوه اي می خورد و می رفت سراغ دکترش؛ تا دیدار بعدي.  

خـانـه  هـاي مـان خیلی دور از هـم بـود. بـا مـترو بیش از یک سـاعـت بـاید وقـت 

می گـذاشـت. امـا می آمـد. خـودش می گـفت: می خـواهـم بیایم. الـبته وقتی از در 

وارد می شـد غـر غـر هـم بـه راه بـود: یک سـاعـت و نیمه تـو راهـم. بـراي آمـدن بـه 

اینجا انـگار آدم میره سـفر قـندهـار. واه واه واه واه! چـقدر این راه طـولانیه؟ بـاید 

کفش آهنین بـه پـا کرد! نمی دونـم شـما چـرا نمیان پیش مـن؟ چـرا همیشه مـن 

باید بیام؟ خُب بیاین دیگه.  

وقتی دسـت و صـورتـش را می شسـت و لـباس راحـتش را می پـوشید و سـفره شـام 

را پــهن می کردیم، می گــفتم: شکوه جــان، آخــه کی بیام؟ بــغلم می کرد و 

می گـفت: قـربـونـت بـرم. تـو خیلی کار می کنی و می دونـم وقـت نـداري. بی خـود 

گفتم. خودم میام. و می آمد. اگر سفر بودیم و یا دوستان از کشورهاي دیگر به

شماره یکم 
پاییز 1399

92



خـانـه ي مـا می آمـدنـد و او نمی تـوانسـت نـزد مـا بیاید، پیام هـاي تـند و بـلند بـالایش 

روي پیامگیر شنیده می شـد: سـلام، مـنم شکوه. اصـلا مـعلومـه شـماهـا کجا 

هسـتین؟ دلـم بـراتـون تـنگ شـده. این مـهمونـاي شـما هـنوز نـرفـتن؟ اي بـابـا! 

سـرکارت هـم که نمیشه تـلفن کرد. دلـم تـنگ شـده، میخوام بیام ببینمتون، 

مهمونا رو دك کنین دیگه.  

چـطور می شـد مـهمان هـا را دك کرد؟ بـه هـر حـال پیام هـاي شکوه همیشه پُـر از 

تشر و گله بود و پُر از مهر و دوستی، از نوع دوستیِ شکوه!  

عـادت کرده بـودیم تـوپ و تشـرهـایش را بـشنویم. وقتی خـانـه خـلوت می شـد، 

می آمـد و داسـتان هـایش را تـعریف می کرد. اتـفاقـاتی که بـرایش افـتاده بـود، 

دیدارهـایش، بـچه هـایی که بـراي کار تـئاتـر بـا او تـماس گـرفـته بـودنـد، بی پـولی و 

دردسرهاي ناشی از آن، ناخوشی و...  

 ***

هـومـن یک چـندي در بـازارهـاي روز حـومـه ي پـاریس بـساط پـهن می کرد و لـباس 

زیر مـردانـه و جـوراب و گـرم کن می فـروخـت. یک مـاشین لکنده ي درب و داغـان 

داشـت و بـه «مـارشـه» می رفـت. صـبح سحـر، سـاعـت 5 صـبح، بـاید از خـانـه بیرون 

می رفـت. آن زمـان شکوه نـزدیک جـنگل هـاي زیباي ونـسن زنـدگی می کرد. وقتی 

بـساط هـومـن در خیابـان شـرانـتون پـهن می شـد، شکوه هـم بـه بـازار سـر می زد. 

مـدتی هـم سـر بـساط هـومـن می ایستاد و بـا هـم صـحبت می کردنـد. یک بـاره بـه 

سـرش زد که او هـم بـه «مـارشـه» بـرود و کار کند. بـا هـم بـه فکر افـتادیم که چـه 

بـفروشـد که سـبک بـاشـد و بـه مـاشین هـم احتیاج نـداشـته بـاشـد و بـتوانـد لااقـل سـه 

روزي که در خیابـان شـرانـتون «مـارشـه» اسـت، پیاده بـا وسـایلش بیاید. بـالاخـره 

بـه این نتیجه رسیدیم زینت آلاتی مـثل گـوشـواره و گـردنـبند و انگشـتر و... که 

سـبک هسـتند و در کیسه اي جـا می شـونـد، بـفروشـد. فـقط می بـایست یک میز 

کوچک مـخصوص کار بخـرد. میزي کوچک، سـبک و تـاشـو خـرید. شـروع بـه کار 

کرد. مـدتی سـرش گـرم بـود و بـه نـظر می آمـد فـروش هـم دارد. گـرفـتاري بـزرگ، 

هـواي پـاریس بـود. او چـتر نـداشـت. بـراي بـردن چـتر بـه «مـارشـه» احتیاج بـه 

مـاشین داشـت. بـودجـه ي خـرید مـاشین را نـداشـت. در هـواي سـرد و بـارانی ـ که 

بیش و کم هشـت مـاهِ سـال ادامـه دارد ـ نمی تـوانسـت بـه «مـارشـه» بـرود. عصبی 

شـده بـود و بـه زمین و زمـان فـحش می داد. کار را ول کرد. خـوشـبختانـه عـاقـبت 

تـوانسـت خـانـه اي دولتی در محـله اي بسیار خـوش آب و هـوا، کنار رودخـانـه ي 

سـن بگیرد. بـراي اسـباب کشی دو یکشنبه بـه کمکش رفـتم. از خـانـه ي جـدیدش 

خیلی راضی بود و با وسواس آن را بسیار قشنگ آراسته بود.  
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هـومـن هـم بـعد از یکسال و نیم، پـس از آمـدن آقـاي رکن الـدین خسـروي بـه 

لـندن، کار فـروش لـباس را رهـا کرد. هـمه چیز را فـروخـت و بـه لـندن رفـت بـراي 

دیدارِ اسـتادش. رفـت و آمـد هـومـن بـه لـندن بیش از دو سـال طـول کشید. وقتی 

نـبود، شکوه بیشتر پیش مـن می آمـد و بیشتر می مـانـد. شـنبه شـب می آمـد و 

دوشـنبه که سـر کار می رفـتم بـا هـم از خـانـه خـارج می شـدیم. او بـه خـانـه اش 

می رفـت و مـن بـه محـل کارم. چـقدر بـا هـم می خـندیدیم. چـقدر داسـتان هـاي 

بــریده بــریده بــرایم تــعریف می کرد. چــقدر این و آن را دو نــفري «دراز» 

می کردیم. درســـت مـــثل دو دوســـت همکلاسی و هـــم ســـن و ســـال. از 

شیطنت هــاي مــان می گفتیم. بــا هــم بــه دیدن نــمایش «تــاجــر ونیزي» بــه 

کارگـردانی و بـازیگري عـادل حکیم رفتیم. چـه شـب خـوبی بـود. چـقدر لـذت 

بـخش بـود در کنارش آن پیس را دیدن. در بـرگشـت بـه خـانـه چـقدر حـرف 

داشـتیم که بـا هـم بـزنیم. از آنـالیز بـازي هـا گـرفـته تـا سـبک کار. از خـاطـراتـش در 

کلاس هـاي عـادل حکیم و هـر چـه بـه نـمایش مـربـوط می شـد. گـاه بـا هـم بـه 

جـلسات مـاهـانـه ي کتابـفروشی خـاوران بـهمن امینی1 می رفتیم... چـقدر شـادم که 

چنین لحظاتی را با او گذراندم...  

گــاهی شکوه دفــترچــه اش را تــوي کیفش می گــذاشــت و بــا خــود می آورد. 

دفـترچـه اي که جـلدش پـارچـه اي بـود. طـرح پـارچـه هـاي مکزیکی. شکوه خـواب هـا 

و کابـوس هـایش را در آن دفـترچـه می نـوشـت و نـوشـته هـایش را بـرایم می خـوانـد. 

کابـوس هـایش مـرا بـه یاد صـحنه هـاي فیلم  داوید لینچ می انـداخـت. حـضور 

مـادرش در این کابـوس هـا پُـررنـگ بـود. کابـوس هـا هـمه بـه تـئاتـر ربـط پیدا می کرد 

و اکثرا یا هــنگام نــمایش بــود و یا پــس از پــایان اجــراي یک پیس. یکی از 

کابـوس هـایش مـحو و مـه آلـود در خـاطـرم مـانـده اسـت. پـایان کابـوس چنین بـود: بـه 

چـاهی افـتاده بـود و تـه چـاه، زنی نشسـته بـود. وقتی آن زن روي بـرمی گـردانـد 

می بیند که او «بـانـو مـهوش» اسـت! نـوشـته هـایش، کابـوس هـاي یک زن بـود؛ زنی 

که از بـازیگري بـازمـانـده بـود و تـئاتـر، خـانـه ي اصلی اش، را از او گـرفـته بـودنـد؛ 

جـایش را در تبعید نمی یافـت. همیشه تـشویقش می کردم که بـنویسد: بـنویس 

شکوه جـان! تـو خیلی خـوب می نـویسی و فـضاي نـوشـته هـایت آنـقدر واضـح و 

روشـن اسـت که آدم را بـا خـود می بـرد. چـندین بـار پـس از شنیدن آنـچه نـوشـته 

بـود، بی اختیار گـریستم. نمی دانـم چـه بـه سـرِ این نـوشـته هـا آمـده اسـت و الآن 

کجا هستند؟ 

مـدتی در رادیوي نـهضت مـقاومـت ملی ایران کار می کرد و خیلی هـم از او کار 

می کشیدند. گه گاه براي مادرش و عباس نعلبندیان پول می فرستاد. اما وقتی
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فرهنگ آخر ماه 
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سال1997 / 1376به راه 
افتاد و تا 1383/ 2004 
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 بـا حسین مهـري (مسـئول رادیو) اخـتلاف 

پیـدا کـرد و کـار در رادیـو را رهـــا کـرد، 

دیگر امکان کمک مــالی بــه آن هــا را 

نــداشــت. مــن از زنــده یاد علی زرنــدي 

همسـر تـاجی احـمدي هـم شنیده بـودم 

کـه شکـوه در رادیـو خیـلی خـــوب کـار 

می کرد و خیلی زحـمت می کشید. آقـاي 

زرنـدي و تـاجی احـمدي هـم در رادیو کار 

می کردند و با شکوه همکار بودند.  

پـــس از پـــایان کار رادیو، دوره هـــاي 

مـختلف تـئاتـر را گـذرانـد. لحـظه اي آرامـش 

نـداشـت و بیکار نمی نشسـت. گـاه در کلاس هـاي عـادل حکیم کار می کرد و گـاه 

فـرید پـایا. زمـانی بـه اپـه دو بـوآ1 و گـروه آرین مـنوشکین2 پیوسـت و دوره اي هـم 

کلاس هـاي پیتر بـروك را گـذرانـد. همیشه کار می کرد و همیشه نـرمـش هـاي 

یوگـا را انـجام می داد. همیشه روي بـدنـش کار می کرد تـا روي فـرم بـاشـد. و 

همیشه در انـتظار پیشنهاد مـناسـبی بـود بـراي روي صـحنه رفـتن که بـه نـدرت 

پیش می آمد. 

یکی از جـملات قـصارش را بـه یاد دارم. مـاجـرا از این قـرار بـود که محـمد رضـا 

خـاکی تصمیم می گیرد نـمایشی را بـه روي صـحنه بـبرد. شکوه هـم در این 

نـمایش بـازي می کرد. گـویا هـنگام تـمرین بین بـازیگر و کارگـردان بـگومـگویی 

پیش می آید؛ از هـمان بـگومـگوهـایی که در هـر کار گـروهی پیش می آید و 

شکوه بـه او گـفته بـود: ببینم، تـو بـازیگري بـه اثـبات رسیده ي مـن را قـبول 

نـداري، امـا انـتظار داري مـن کارگـردانی ثـابـت نشـده ي تـو را قـبول کنم؟ کار 

ادامـه پیدا نمی کند و قضیه منتفی می شـود. راسـت می گـفت. حـق بـا او بـود. 

کارنـامـه ي تـئاتـري شکوه بسیار پـربـار بـود. در نـمایش هـاي مهمی نـقش ایفا کرده 

بـود3؛ بـا کارگـردانـان بسیار مـطرح ایران در سـبک هـاي مـختلف. از نـمایش هـاي 

تـئاتـر آنـاهیتا تـا اداره ي تـئاتـر و کارگـاه نـمایش. از اسکویی گـرفـته تـا خسـروي، 

سـمندریان، آربی آوانسیان، اسـماعیل خـلج، نـاصـر رحـمانی نـژاد و چـند سـالی 

قـبل از خـروجـش از ایران، رضـا قـاسمی و کارگـردانـان زن مـانـند پـري صـابـري 

و… حق داشت مدعی باشد. واقعا حق داشت.  

در سینما هـم نـقش هـاي مختلفی را بـازي کرده بـود. عـروس فیلم گـاو داریوش 

مهرجویی بود و چه هراسی دارد ظلمت نصیب نصیبی... 

 Épée de bois        1

 Ariane                 ٢
 Mnouchkine

٣ کارنامەی هنری  
شکوه نجم آبادی بسیار 
پر بار است و فهرست 
کارهای او پرشمار. او 

در نمایشنامەهایی 
چون:چشمەی چهلم، 
دریاروندگان، طبیب 

اجباری، پژوهشی ژرف 
و سترگ و نو…، گلدونه 

خانم، باغ آلبالو، 
ناگهان، کله گردها و کله 

تیزها، معمای ماهان 
کوشیار و... نقش آفرینی 

کرد. 

شکوه نجم آبادي در فیلم چه هراسی دارد ظلمت، به کارگردانی نصیب نصیبی



کارنـامـه ي هـنري شکوه نجـم آبـادي و شـمار نـقش هـاي گـونـاگـونی را که بـر 

صـحنه ي تـئاتـر ایران خـلق کرده اسـت بـه پـژوهـشگران تـئاتـر مـربـوط می شـود. 

بـازیگري قـدیمی و تـوانـا که بـاید سـوژه ي تحقیق دانـش پـژوهـان تـئاتـر و مـسألـه ي 

زن در تـئاتـر ایران شـود. شکوه دورانی کارش را شـروع کرده بـود که بـازیگر 

شدن یک زن هنوز جسارت می خواست، جسارت، عشق و عزمی راسخ!  

خـاطـرات را یک بـه یک و بـریده بـریده بـه یاد می آورم. بـدون تـرتیب زمـانی. 

نــمایش دعــوت غــلامحسین ســاعــدي را بــراي هشــتمین کنفرانــس بنیاد 

پـژوهـش هـاي زنـان در پـاریس (ژوئیه 1997) اجـرا کرد؛ بـا فـرح خسـروي. بـعد از 

پیشنهادي که از سـوي کمیته بـرگـزاري بنیاد بـه او شـد تصمیم گـرفـت خـودش 

نـمایش را کارگـردانی کند. سـاده نـبود. امـا دل بـه دریا زد. روي صـحنه حـضوري 

درخـشان داشـت. پـس از این اجـرا که فـقط یک شـب بـود، بـه کارگـردانی 

نــمایش هــایی که خــودش بــازي می کرد ادامــه داد. داریو فــو و آگــوســت 

استریندبرگ که به فستیوال تئاتر کلن رفت.1 

یادم می آید گـفته بـود که بـراي بـازي در یک فیلم تـلویزیونی بـرگـزیده شـده 

اسـت و قـراردادي بـا او امـضا کرده انـد. کار که شـروع شـد دیگر نمی دیدمـش. 

گـاهی زنـگ می زد و خـبري از خـودش می داد. کارش که تـمام شـد، دوبـاره آمـد. 

خـوشـحال بـود که دسـتمزدي گـرفـته و در سـابـقه ي کارش بـراي بـازنشسـتگی اش 

در فـرانـسه ثـبت می شـود. امـا زیاد دربـاره ي نـقشش و فیلم صـحبت نمی کرد. حـتا 

زمـانی که فیلم از کانـال تـلویزیونی 6M پـخش شـد، بـه مـا اطـلاع نـداد که 

می خـواهـند فیلم را پـخش کنند. از آن دسـته بـازیگرانی نـبود که بـراي خـودش 

تبلیغ کند و یا خــودش را مــطرح کند. انــگار هــرگــز از کارهــایی که می کرد 

رضایت نداشت تا فکر کند ارزش تبلیغ دارد.  

در سـال 1998بـراي بـازي در نـمایش پـرومـته در اوین (ایرج جنتی عـطایی) بـه 

لـندن رفـت. خیلی خـوشـحال بـود نقشی را بـازي می کند که دربـاره ي سـرنـوشـت 

یک بـازیگر زن در جـمهوري اسـلامی اسـت. این پیس در شهـرهـاي مـختلف اجـرا 

شـد. پـس از پـایان کار مـانـند هـمه ي بـازیگران تـئاتـر خـلأ صـحنه بـه سـراغـش آمـد 

و تا مدت ها سرحال و سردماغ نبود.  

پسـرش بـه پـاریس آمـد. نمی  دانـم چـه سـالی بـود امـا می دانـم مـدتی را بـا هـم 

گـذرانـدنـد. در آن روزهـا بـه دیدن مـا نیامـد و بـا پسـرش پـاریس گـردي کرد. 

تلفنی مـرتـب تـماس داشـتیم. سـرحـال بـود. پـس از یک یا دو مـاه پسـرش بـه 

ایران بازگشت و شکوه دوباره پیش ما می آمد. 
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1 شکوه نجم آبادي 
نمایشنامه ي «بیداري» 
نوشته ي داریوفو را 21 

نوامبر 1998 در پنجمین 
فستیوال تئاتر (کلن) به 

روي صحنه برد؛ با 
دستیاريِ فریبرز دفتري. 

نمایش «قوي تر» اثر 
آگوست استرینبرگ را هم 

کار کرده بود. متاسفانه 
تاریخ اجراي آن را نیافتم. 



سـال 2003 در نـمایشی بـا نـام «هـوم بـادي/ کابـل»1 اثـر تـونی کوشـنر2 بـازي 

کرد؛ بـه کارگـردانی ژرژ لاولی3. همکاران ایرانی او در این نـمایش عـبارت بـودنـد 

از صـدرالـدین زاهـد، حـمید جـاودان و محـمد سحـر. مـن و هـومـن را بـراي دیدن 

نــمایش که در تــئاتــر ویو کلمبیه4 روي صــحنه آمــد، دعــوت کرد. رفتیم، و 

دیدیم چـه خـوش درخشید. چـه راحـت بـازي می کرد. آن هـم بـه زبـان فـرانـسه! 

روي سـن، بـه چـشم مـن، بیش از پیش زیبا بـود. انـگار نـور صـحنه زیبایی خـاص 

شکوه را جلا می بخشید. می درخشید!  

وقتی کار پـایان یافـت، بـاز دلتنگی صـحنه بـه سـراغـش آمـد، می دیدم چـقدر 

کلافـه اسـت. آرام و قـرار نـداشـت. مـدتی بـراي یکی از دوسـتان لـباس فـروشی 

 کرد. همیشه کار می کرد، چـه بـراي پـول درآوردن چـه بـراي آرام کردن روح و 

روانـش. امـا این کارهـا بـرایش کار نـبود. بـراي شکوه کار، فـقط و فـقط، روي 

صحنه ي تئاتر معنا داشت.  

شکوه پسـر بـزرگـش را سـال هـا پیش در یک تـصادف اتـومبیل از دسـت داده بـود. 

دربـاره ي این مـوضـوع هـرگـز صحبتی نمی کرد. امـا هـر چـه فکر می کنم تـاریخ 

درگـذشـت پسـر دومـش را بـه یاد نمی آورم. آیا قـبل از رفـتنش بـه ایران بـود؟ آیا 

بـعد از نـمایش «هـوم بـادي/کابـل» بـود؟ از لـحاظ روحی ویران تـر شـده بـود. پیش 

مـا نمی آمـد. گـوشـه گیري پیشه کرده بـود تـا درد و رنـج این فـقدان را هـم بـه 

تنهایی بگذراند و دوباره ققنوس وار برخیزد… 

 ***

بـه فکر افـتاد بـه ایران بـرود. مـردد بـود. پیش تـر گـفتم که وقتی تصمیم بـه انـجام 

کاري می گـرفـت نمی شـد او را مـنصرف کرد. پیش خـودم حـدس می زدم که 

نـخواهـد تـوانسـت آن قید و بـندهـا را تحـمل کند. می دانسـتم کسی نیست که زیر 

بـار زور بـرود. امـا تصمیم گـرفـته بـود که بـرود و رفـت. 2007 تـوانسـت بـه ایران 

بـرود. گـویا کاري را بـا مـریم مـعترف شـروع کرده بـود و مـن آگهی آن را در 

سایت پژوهشکده ي زن و خانواده دیده بودم و در آرشیو شکوه گذاشته بودم: 

«شکوه نجم آبادي» پس از 20 سال در جشنواره تئاتر بانوان 

مـریم مـعترف بـا نـمایشنامـه «شـب تـدفین اکتریس جی» نـوشـته جـمال 

ابــوحــمدان و بــازي «شکوه نجــم آبــادي» در بــخش ویژه ششمین 

جـشنواره تـئاتـر بـانـوان حـاضـر خـواهـد بـود. بـه گـزارش ایرنـا، بـه نـقل از 

جـشنواره تـئاتـر بـانـوان، مـریم مـعترف کارگـردان تـئاتـر و نـمایشنامـه «شـب 

تدفین اکستریس جی» نوشته جمال ابوحمدان5 نمایش نویس عرب 
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 HOMEBODY/         1
 KABUL

  Tony Kushner      ٢

 Jorge Lavelli        ٣

 Vieux-Colombier ۴

۵ شب تدفین اکستریس 
جی را ناصر رحمانی نژاد 
همان سال ها به فارسی 

برگرداند و به شکوه 
نجم آبادي هدیه کرد. 



مقیم آمـریکا که داسـتان زنـدگی یک بـازیگر زن تـئاتـر را روایت می کند. 

بـازیگري که سـال هـاسـت نـقش هـاي پـرزرق و بـرق را بـر صـحنه نـمایش اجـرا 

می کند و در حســرت اجــراي نــمایشی واقعی و نــزدیک بــه واقعیت هــاي 

جـامـعه اسـت. وي افـزود: شکوه نجـم آبـادي پـس از 20 سـال دوري از صـحنه 

تئاتر در این نمایش به روي صحنه می رود… 

«20 سـال دوري از صـحنه»؟ یا 20 سـال مـانـع تـراشی و مـزاحـمت بـراي حـضور 

او و بسیاري از بـازیگران زن در صـحنه ي تـئاتـر داخـل کشور! جـمهوري اسـلامی 

بـا هـنرمـندان چـه کرد؟ آمـاري داریم تـا ببینیم چـند نـفر از آنـان راهی خـارج 

کشور شـدنـد؟ تـمام درهـا را بـه روي آن هـا بسـتند. اکثرا در اوج شکوفـایی بـودنـد 

که بـه نـاچـار، چـه بـه دلایل سیاسی و چـه بـه دلیل قید و بـندهـا و مـقررات ابـلهانـه 

و قـرون وسـطاییِ هـنرکُش، هـمه را بـه فـرار واداشـتند. حـالا در قـامـت نـاجی اظـهار 

وجـود می کنند که چـه؟ شکوه کجا دور از صـحنه بـود؟ کارهـاي مختلفی در 

خـارج از کشور روي صـحنه بـرد! این دیگر چـه داسـتانی  سـت. خیلی عصبی 

شـده بـودم و حـدس می زدم شکوه این خـبر را نـدیده اسـت. اگـر هـم دیده، چنین 

اطـلاعـات غلطی را بـرنمی تـابید. هـرچـه بـود این خـبر بـراي آنـان که خـصوصیات 

اخـلاقی شکوه را می شـناخـتند، نـشانـه ي خـوبی نـبود. دیگر تـردید نـداشـتم که 

بـرمی گـردد و در ایران نـخواهـد مـانـد. نـمایش هـم اجـرا نشـد. شکوه بـه پـاریس 

بازگشت.  

یادم نیست چـند مـاه در ایران مـانـد. وقتی بـرگشـت بـا دردِ پـا، راه رفـتن بـرایش 

دشـوار شـده بـود. کارش بـه عـمل جـراحی کشید. از لـحاظ روحی هـم فـرسـوده 

شـده بـود. می گـفت نمی تـوانـد محیط هـنري ایران را تحـمل کند. تـنها از اینکه 

تـوانسـته بـود یک بـار دیگر بـچه هـاي تـئاتـر را ببیند، ابـراز خـرسـندي می کرد. 

همین! 

گـهگاه اپیزودي از زنـدگی اش را بـازگـو می کرد. امـا همیشه بـریده بـریده. مـانـند 

فـلاش بک هـاي کوتـاه یک فیلم سینمایی؛ یک صـحنه ي چـند ثـانیه اي و بـعد 

کات!... دوسـت نـداشـت دربـاره ي زنـدگی خـصوصی اش بـگوید. بیان خـاطـرات 

گـذشـته آزارش می داد. مـن حـتا هـرگـز نـام فـرزنـدانـش را از او نـپرسیدم! هـرگـز 

کنجکاوي نمی کردم. می دانسـتم بـه هـم می ریزد. بیشتر از آن دوسـتش داشـتم 

و بـرایش ارزش و احـترام قـائـل بـودم که بـخواهـم بـا پـرسـش هـاي بی مـورد آزارش 

دهم.  

مجموعه ي کارهاي نعلبندیان را به من قرض داد تا فتوکپی کنم و نگه دارم.
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همیشه بـا بـغض و افـسوس از او یاد می کرد و از خـودکشی او می گـفت. دیوان 

عبید زاکانی اي که در کتابــخانــه ام دارم، فــتوکپی کتابِ شکوه اســت که در 

کارگـاه نـمایش روي آن کار کرده بـودنـد. بـا مـتون کلاسیک هـم کار کرده بـود. 

بـرایم از تـمرین هـاي نـمایشی که بـر اسـاس اشـعار عـطار تـدوین شـده بـود تـعریف 

می کرد و بـا درد و انـدوه از اینکه کار نیمه کاره رهـا شـد و بـه صـحنه نـرفـت 

شکوه می کرد. بـرخی از عکس هـا و بـروشـورهـاي کارهـاي او بـعد از سـال 1995 

را آرشیو کرده ام. تـعدادي عکس بـه مـن داد و مـن پیشنهاد کردم اگـر بـخواهـد 

می توانم آرشیو بهتري برایش درست کنم.  

سـال 2008 نـاخـوش بـودم و حـال و روز خـوبی نـداشـتم. درمـان بـه درازا کشیده 

بـــود. از آن دوران بـــود کـه 

دیگر شکوه سـراغ مـا نیامـد. بـا 

آغـاز جـنبش سـبز چـند بـار 

زنــگ زد و پــرسید چــرا در 

تـظاهـرات شـرکت نمی کنم؟ 

نمی تـوانسـتم و نمی خـواسـتم. 

بــه او گــفتم دلیل شــرکت 

ایـنکـه  و  را  نکـردنـــم 

نمی خـواهـم «سـبز» شـوم. امـا 

شکوه پیوسـته در تـظاهـرات و 

گـــرد هـــمایی هـــا شـــرکت 

می کرد. بــه یاد دارم در یک 

آکسیون تـئاتـري که بخشی 

از یک گــردهــمایی سیاسی 

بـــود و گـــزارش آن را در 

تــلویزیون صــداي آمــریکا 

دیدم حـضور داشـت، و از آن 

پـس دیگر تـماسـش بـا مـا کم 

و کمتر شــد. تــا زمــانی که 

ارتـباطـش را قـطع نکرده بـود، گـاه عکسی یا بـریده ي روزنـامـه اي بـه آرشیو 

کوچکی که درست کرده بودم اضافه می شد، اما بعد، هیچ! 

 ***

شکوه نجم آبادي در نمایش «هوم بادي/ کابل» 
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روز اول مـاه مـه 2020 عـزمـم را جـزم کردم و بـا دلی پُـر از انـدوه بـه جـمیله تـلفن 

زدم. جـمیله هـم بسیار انـدوهگین بـود. می گـفت هـر چـه می دانـد، دانسـته هـاي 

دسـت چـندم اسـت؛ چـون نـه تـوانسـته بـا پـرسـتار شکوه تـماس بگیرد و نـه بـا خـانـم 

سـوري که خـبر درگـذشـت شکوه را بـه فـروغ داده بـود. بـه خـودم گـفتم شـاید این 

خـواسـت شکوه بـوده. شـاید خـودش از خـانـم سـوري خـواسـته اگـر اتـفاقی بـرایش 

افـتاد چـه بکند و بـه چـه کسانی بـگوید یا نـگوید. نمی دانـم. جـمیله می گـفت 

هـرچـه در تـوان دارد انـجام می دهـد تـا اطـلاع دقیق تـري بیابـد. بـه او گـفتم هـر 

کاري از دسـتم سـاخـته بـاشـد، انـجام می دهـم و می تـوانـد روي مـن حـساب کند. 

جـمیله  بـود که این خـبر دردنـاك را رسـانـه اي کرد. هـمان شـب 30 آوریل 

نشــریه هــا و ســایت هــا خــبر 

درگــذشــت شکوه را منتشــر 

کردنـد. چـند نـفر از همکاران او 

هـم مـطالبی نـوشـتند. پـاره اي از 

اطــلاعــاتی که داده می شــد 

نـادقیق بـود، نـاقـص بـود، داسـتان 

ســرایی بــود. چهــره اي که از 

شکوه نـشان می دادنـد ابـدا بـا 

آنـچه مـن در طی 20 سـالی که 

در تـماس نـزدیک بـا او بـودم 

هـم خـوانی نـداشـت. شکوه زنی 

آزاده بـود و شـجاع. در سـراسـر 

زنـدگی اش بـا تـمام سـنت هـاي زن سـتیز جـامـعه ي ایرانی مـبارزه کرده بـود. شکوه  

آنــچه را دوســت داشــت انــجام می داد. در قید و بــند حــرف این و آن نــبود. 

بی رودربـایستی بـود. اگـر حـرفی داشـت مسـتقیم بیان می کرد؛ حـتا اگـر بـرایش 

عـواقـب خـوبی بـه هـمراه نمی داشـت و یا بـاعـث قـطع رابـطه می شـد. یک رو بـود. 

سیاسـتمدار و مـصلحت انـدیش نـبود. نـه در روابـطش و نـه در زنـدگی اش. خـودش 

انـتخاب می کرد و آنـچه را دوسـت داشـت انـجام می داد. اصـلا وارد شـدنـش بـه 

دنیاي نـمایش، اولین پشـت پـایی بـود که بـه زنـدگی خـانـوادگی اي که بـرایش 

مـقدر کرده بـودنـد زد. شـجاعتی که در شکوه دیدم حیرت انگیز بـود. زیرِ بـارِ 

کاري که نمی خـواسـت و دوسـت نـداشـت نمی رفـت. بـه هیچ قیمتی. واژه ي 

خودش را به کار ببرم: «فوق العاده بود!» 
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شکوه نجم آبادي و منیژه رحمانی نژاد در سالن انتظار تئاتر سنگلج، 1358، 

اخرین روزهاي تمرین «کله گردها و کله تیزها»



چـه سـالی بـود که زنـده یاد رضـا دانـشور نـمایشنامـه اي نـوشـت بـا نـام «امشـب از 

خـود می سـازیم»1؟ آن نـمایشنامـه را بـا الـهام از زنـدگی شکوه نـوشـته بـود. قـرار 

بـود کارگـردان این نـمایش دو نـفره رضـا بـاشـد و شکوه و هـومـن آن را بـازي 

کنند. روخـوانی هـا در خـانـه ي مـا بـود و چـند جـلسه ي تـمرین هـم در محـل انجـمن 

وال دومـارن در کِرِتِی داشـتند. امـا نـبود امکانـات، ادامـه ي کار را ممکن نـساخـت. 

نـمایشنامـه ي رضـا بـا دسـتخط عـزیزش در کتابـخانـه ي خـانـه ي مـاسـت. این مـتن تـا 

کنون منتشـر نشـده. بـا درد صـفحات را ورق  می زنـم. دیدن خـط رضـا مـنقلبم 

می کند و حـالا، بـدون شکوه… اي دادِ بی داد! دوبـاره شکوه و هـومـن را در حین 

روخوانی به خاطر می آورم. چه بده بستانی داشتند... اگر اجرا می شد...  

بـا خـوانـدن مجـدد  مـتن، دیدم رضـا تـصویري از بـازیگر شـدن زن نـمایشش داده 

که بسیار گویاست.  

«مرد: مرد در می زند. 

زن: امشب تو خونه تنهام.  

مرد: مرد در می زند. 

زن: تو مادرو بردي لقانطه. 

مرد: مرد در می زند. 

زن: تـلویزیونـو بی خیال روشـن می کنم. سـاعـت نـمایشه. تـو تـلویزیون ثـابـت 

پاسال. 

 [...]

زن: یه نــمایش دلقکیه. راجــع بــه زنی که می خــواد دادشــو از کهتر و مهــتر 

بسـتونـه. می زنـه زیر کاسـه و کوزه. بـعدهـا خیلی دلـم می خـواد دوبـاره ببینمش. 

گـمونـم اقـتباسی از «خـانـه ي عـروسک» ایبسنه که یکی از این نـویسنده هـاي 

بــساز و بــفروش ورداشــته و یه چیز آبــگوشــتی ازش درآورده. دوران بــساز و 

بـفروشی داره شـروع می شـه. اغـلب آقـایون، اهـل سیاسـت و مـبارزه و آزادي و 

هـمه ي این حـرفـایی که بـعدهـا از دهـن تـو می شـنوم و بـاور می کنم، شـعر بـساز و 

بفروش. اما واسه ي منی که هنوز نمایش ندیدم حکم معجزه داره  

 [...]

زن: پـس از پـایان نـمایش یه آگهی می دن که گـروه تـئاتـر میهن هـنرآمـوز 

بـازیگري می پـذیره. اسـم و آدرس. سـاعـت ده و نیم شـبه. چـادرمـو می انـدازم سـرم 

از خـونـه می زنـم بیرون. روزگـاریه که سـاعـت ده و نیم شـب دیگه پـرنـده تـو 

خیابونا پر نمی زنه. روزشم باشه البته از ترس چادر روي سرم دارم.  

[...]
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1 «امشب از خود 
می سازیم» نام 

نمایشنامەای ست 
نوشتەی لوئیجی 

پیراندلو و رضا دانشور 
نام نمایشنامەاش را از 

او وام گرفته است. 



زن: تعطیله. وقتی می رسـم دارن دراي تـئاتـرو می بـندن. یه عـده هـنرپیشه هـا و 

عـمله اکره هـاي صـحنه از در می آن بیرون. وقتی می گـم بـرا ثـبت نـام هـنرپیشگی 

اومـدم، هـر کدومـتون یه متلکی بـارم می کنین. تـو ظـاهـر مـعقول تـري داري. 

خانوم حالا دیره فردا بیا!  

 [...]

مرد: اون سالا تهرون شهر ناامیداس 

زن: هـم مـاشین نـویسی یاد می گیرم هـم کلاس تـئاتـر می رم. می خـوان یه نـقش 

بهم بدن ...» 

 ***

در نــگاه مــن شکوه زنی بــود شکننده از لــحاظ عــاطفی، امــا بسیار قــوي در 

تصمیم گیري هـایش. بـرخـلاف آنـچه نـوشـته انـد، تـا آنـجایی که مـن می دانـم از 

خـانـواده اي فقیر نـبود. خـانـدان نجـم آبـادي خـانـدان شـناخـته شـده اي در ایران 

هسـتند. بـه یاد دارم از دایی اش بـرایم گـفته بـود که نـقالی می کرد. می گـفت از 

هــمان زمــان کودکی شیفته ي نــمایش و بــازیگري شــده بــود. امــا شکوه بــا 

خـانـواده اش ارتـباط زیادي نـداشـت. همیشه هـم روي پـاي خـودش ایستاده بـود و 

کار کرده بـود. کاري که دوسـت داشـت. تـعریف می کرد بـارهـا شـده بـود که در 

میانـه ي تـمرین  یک نـمایش بـه خـاطـر دلـخوري هـایی که حین کار بـا دیگر 

همکاران و یا کارگـردان پیش می آمـد، می خـواسـت کار را رهـا کند. امـا مـانـند 

تـمام بـازیگران بـا پـرنسیپ که اخـلاق تـئاتـري دارنـد تـا آنـجایی که می تـوانسـت 

تحـمل می کرد. بـا این حـال وقتی زمـانی که کارد بـه اسـتخوانـش می رسید، رك 

و صـریح اعـلام می کرد و بـعد، از کار خـارج می شـد. اهـل نـاز کردن و لـوس بـازي 

نـبود. مـنتظر هـم نـبود تـا بیایند و الـتماس کنند تـا دوبـاره بـرگـردد. وقتی می گـفت 

نـه، نـه او قـاطـع بـود. بـه خـاطـر تبحـر و دانشی که در بـازیگري داشـت، بـه هیچ 

کس بـاج نمی داد. تـملق نمی گـفت و اگـر کسی می خـواسـت بـا تـملق او را وارد 

کاري کند، رك و پـوسـت کنده در بـرابـرش می ایستاد و می گـفت این تـملق هـا ي 

بی معنی اثـر نـدارد. خـودش هیچ گـاه از کاري که می کرد راضی نـبود و همیشه 

بـه دنـبال کاري بهـتر و بـازي بهـتر بـود. بـراي خـودش تبلیغ نمی کرد. اصـلا اهـل 

این کارهـا نـبود. حـتا یک رزومـه از کارهـایش تهیه نکرده بـود. انـگار آنـچه انـجام 

داده تـمام شـده و دفـترش بسـته شـده بـود. شکوه نیازي نـداشـت بـا کسی بـه 

تـوطـئه علیه کارگـردانی بـرآید. صـراحـت و شخصیت قـوي او در کار، راه اینگونـه 

بـازي هـاي بـچگانـه را کامـلا می بسـت. صـراحـتش گـاه بـرایش ویرانـگر بـود. آنـچه را 

که در سـر داشـت می گـفت، بـدون هیچ عـاقـبت انـدیشی و عـافیت طلبی. بـاز 
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 می گـویم، آزاده تـر و مـغرورتـر از آن بـود که تمکین کند. نـه بـراي نـقش در 

نمایشی، نه در مسائل اقتصادي، نه حتا مسائل عاطفی...  

چیزي که بی انــدازه خشمگینش می کرد همکاران و هــمبازي هــاي نــاوارد و 

چـاپـلوس بـودنـد. بـه گـمانـم واژه ي درسـت را یافـتم. شکوه دشـمن چـاپـلوسی بـود. 

چـه دربـاره ي خـودش و چـه دربـاره ي دیگران. در بـرابـر چـاپـلوسـان می ایستاد و 

هـر بـهایی را در مـقابـل این ایستادن می  پـرداخـت. شـهامـت اخـلاقی و حـرفـه اي او 

بی نظیر بود. 

 ***

از آنـجا که مـقررات سـخت رفـت و آمـد، بـه دلیل کوید 19 در فـرانـسه بـرقـرار بـود، 

نـتوانسـتیم که بـه بیمارسـتان بـرویم. حـتا نمی دانسـتیم در کدام بیمارسـتان اسـت. 

نـه روز دقیق فـوتـش را می دانسـتیم و نـه اینکه کی بـه خـاك سـپرده می شـود. چـه 

کسی در جـریان کارش اسـت؟ کسی از افـراد خـانـواده اش در پـاریس زنـدگی 

نمی کردنـد. آیا وصیتی کرده بـود؟ آیا خـواسـت هـایش را بـراي کسی گـفته بـود؟ 

آیا مسـئولین شهـرداري و بیمارسـتان می دانسـتند که او کیست؟ می دانسـتند 

که او یکی از بـزرگ تـرین بـازیگران زن تـئاتـر ایران را در سـردخـانـه  ي بیمارسـتان 

 دارنـد. چـگونـه می خـواهـند او را بـه خـاك بسـپارنـد؟ این هـا و هـزار پـرسـش دیگر و 

بی خـبري  مـطلق مـا! جـمیله در پـرس و جـو بـود. بـه هـمه جـا زنـگ زد. آنـقدر 

پیگیري کرد تـا بـالاخـره از طـریق نـماینده ي شهـرداري سـن دونی اطـلاعـاتی 

دقیق بـه دسـت آورد. نمی تـوانسـت خـانـم سـوري را بیابـد. چـرا؟ نمی دانـم، و 

نفهمیدیم. چـرا خـانـم سـوري بـا مـا تـماس نمی گـرفـت؟ اطمینان دارم هـمان طـور 
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خیابان محل سکونت شکوه نجم آبادي سن دونی، حومه پاریس



 

که شکوه دربـاره ي دوسـتش سـوري بـا مـا صـحبت کرده بـود، حـتما دربـاره ي مـا 

هـم بـا او صـحبت کرده بـود. مـن از طـریق شکوه او را می شـناخـتم. او هـم مـا را 

لااقـل بـه اسـم می شـناخـت. می دانسـت مـا بـه او نـزدیک بـودیم. بـرایم این سـؤال 

مـطرح بـود که آیا نمی بـایست بیشتر مـا را در جـریان می گـذاشـت؟ شکوه که 

مـتعلق بـه یک نـفر نـبود. پیدا کردن شـماره ي تـلفن مـا سـخت نـبود. شکوه تـلفن 

هـمه ي مـا را داشـت. بـه راحتی می تـوانسـتند بـا مـا تـماس بگیرنـد و اگـر کمکی از 

دسـت مـا سـاخـته بـود، مسـلماً در انـجامـش آمـاده بـودیم. شکوه مـتعلق بـه تـئاتـر 

ایران بـود. بـازیگري بـزرگ که نـامـش بـراي همیشه در تـاریخ تـئاتـر ایران جـاودان 

خواهد ماند. 

پـس از ده روز یا شـاید هـم بیشتر جـمیله  تـوانسـت اطـلاعـات دقیقی بـه دسـت 

آورد. چندین ایمیل براي شهرداري فرستاده بود.  

جــمیله عــاقــبت ورقــه ي 

اجـازه نـامـه ي شهـرداري 

بـــراي انـــجام مـــراســـم 

خـــاکسپاري را دریافـــت 

کـرد. در آن ورقـــه ذکـر 

شــده بــود که شکوه روز 

در   2020 آوریـل   30

سـاعـت هـفت و نیم صـبح 

در بیمارســتان1 دیده بــر 

جـهان فـروبسـت. مـراسـم 

ســوزانــدن جســد روز 26 

مــه 2020 ســاعــت ده و 

نیم صـبح در گـورسـتان2 

بــرگــزار می شــود. در این 

بـرگـه، سـن شکوه 83 سـال 

آورده شده بود. 

بـا دیدن سـن شکوه انـگار مـرا بـه بـرق 220 ولـت وصـل کرده بـاشـند. فـوري 

حـساب کردم: یعنی شکوه مـتولـد سـال 1315 بـود؟ شکوه فـقط یک سـال از 

پـدرم کوچک تـر بـود و پـنج سـال بـزرگ تـر از مـادرم؟ پـس چـرا هـرگـز حـس نکرده 

بـودم که شکوه از مـن بـزرگ تـر اسـت؟ حـالا می فهمیدم چـرا. شکوه بـود که مـرا 

بـچه نمی دید. مـثل یک بـزرگ تـر بـا مـن رفـتار نمی کرد. «بـزرگـتري» نمی کرد. 
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خاکسپاري شکوه نجم آبادي 
(عکس از حمید جاودان)

 Hôpital                  1
 européen la roseraie
  aubervilliers

 Cimetière de      ٢
   Villetaneuse



آن قـدر رهـا از قیود و سـنت هـاي مـرسـوم بـود که انـگار نـه انـگار بـزرگ تـر اسـت. 

«بـزرگ تـري گـفتن کوچک تـري گـفتن» بین مـا نـبود. بـا رفـتارش مـرا هـم از این 

قید رهـا کرده بـود. حـالا می فهمیدم این رهـایی چـقدر واقعی بـود و بـا وجـودش 

عجین شـده بـود. انـگار عـطر رهـایی می پـراکند و مـرا هـم تـحت تـاثیر خـودش قـرار 

داده بـود. بی آنکه واقـف بـاشـم، بی آنکه مـتوجـه بـاشـم بـا کسی دوسـتی دارم و 

حرف هاي خصوصی ام را به کسی می گویم که هم سن پدرم بود!  

دیدن این کاغـذ آتـش بـه جـان مـن انـداخـت؛ از 30 آوریل تـا 26 مـه شکوه در 

سـردخـانـه ي بیمارسـتان بـود. می دانسـتیم که بسیاري از کسانی که در دوران 

کرونـا چـشم بـر جـهان فـروبسـتند، نـزدیکان شـان از شـرکت در مـراسـم خـاکسپاري 

محـروم شـده بـودنـد. تـنها بـه پـنج نـفر از افـراد درجـه ي یک خـانـواده، اجـازه داده 

می شد تا در محل حاضر شوند؛ آن هم با رعایت پروتکل  هاي بهداشتی.  

قـرار شـد جـمیله که در شهـرسـتان زنـدگی می کند صـبح زود بـراي انـجام مـراسـم 

بـه پـاریس بیاید. مـن هـم می خـواسـتم در مـراسـم شـرکت کنم. جـمیله بـه دوسـتان 

خـبر داد. امـا مـشخص نـبود بـه چـند نـفر اجـازه خـواهـند داد که داخـل گـورسـتان 

بـرونـد. هیچ کس بـه طـور دقیق نمی دانسـت که پـروتکل بهـداشـتی شـامـل چـه 

مواردي است.  

یک روز قـبل از بـرگـزاري مـراسـم بـه جـمیله خـبر دادنـد که مـراسـم بـرگـزار 

نمی شـود. مـنتظر تـاریخ بـعدي بـاشید. بـاز جـمیله بـه هـمه خـبر داد که انـجام 

مـراسـم بـه تـعویق افـتاده اسـت و خـبر می دهـند. جـمیله بـا شهـرداري تـماس 

گـرفـت و چـرایی مـاجـرا را جـویا شـد. گـفتند از آنـجایی که خـانـواده ي درجـه ي 

اول او در اینجا نیستند و از خـودش هـم مـدرکی بـاقی نـمانـده که خـواسـته بـاشـد 

او را بـسوزانـند، بـا سـوزانـدنـش مـوافـقت نشـده اسـت و مـا طـبق قـانـون حـق نـداریم 

این کار را انـجام دهیم. بـاید او را بـه خـاك بسـپاریم و تـاریخ خـاکسپاري را اعـلام 

می کنیم. چـهارشـنبه صـبح، سـوم ژوئـن بـا اس ام اس خـبر دادنـد که فـردا، 

پـنجشنبه سـاعـت سـه بـعد از ظهـر، در گـورسـتان «جـزیزه ي سـن دونی»1 بـه 

خـاك سـپرده می شـود. بـا اینکه مـقررات مـنع عـبور و مـرور در فـرانـسه سـبک تـر 

شـده بـود و می شـد تـا صـد کیلومـتر دورتـر از محـل سکونـت رفـت و آمـد کرد، امـا 

تـاکید کرده بـودنـد که بیش از 18 نـفر حـق شـرکت در مـراسـم را نـدارنـد؛ و الـبته 

بـا اجـراي دقیق پـروتکل هـاي بهـداشـتی: مـاسک، دسـتکش، فـاصـله گـذاري 

فیزیکی. مـن بـخاطـر کارم نمی تـوانسـتم در مـراسـم حـاضـر شـوم. از بـخت بـد 

مـاشین جـمیله هـم در راه خـراب شـد و او هـم نـتوانسـت در مـراسـم حـضور پیدا 

کند. هومن و حمید جاودان که با هم قرار گذاشته بودند، همان ها بودند که 
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بـه مـن گـفتند: آقـاي مـحسن یلفانی هـم خـودشـان را رسـانـدنـد. خـانـم سـوري، خـانـم 

افـسانـه و یکی از آشـنایان خـانـوادگی شکوه هـم آمـده بـودنـد؛ همچنین چـند زن 

فـرانـسوي از دوسـتان و هـمسایه هـاي شکوه. هـومـن می گـفت کسی را بـه غیر از 

حـمید و آقـاي یلفانی و خـانـم افـسانـه نمی شـناخـت. حـمید جـاودان چـند جـمله اي 

دربـاره ي شکوه گـفته بـود و پیکر شکوه، این بـازیگر بـرجسـته ي تـئاتـر ایران، بـه 

خاك سپرده شد.  

جـمیله 23 ژوئـن 2020 بـه گـورسـتان سـنت دونی رفـت؛ تک و تـنها بـر سـر مـزار 

شکوه. از مـزار شکوه و خـانـه ي او عکس گـرفـت. مـن هـنوز قـدرت آن را نیافـته  ام 

که بـه گـورسـتان بـروم. شـاید بـا نـوشـتن این دردنـامـه که از 30 آوریل تـا کنون در 

دلـم انـباشـته شـده، عـاقـبت تـوان آن را پیدا کنم و سـري بـه مـزارش بـزنـم و 

ساعتی را در کنارش بگذرانم. هنوز مطمئن نیستم...  

در بیان انـدوهـم بـراي نـوشـتن این مـطلب عـاجـزم. کلمات فـرار می کنند و 

احـساسـم کامـلاً بیان نمی شـود. در نـبودش خـلأیی حـس می کنم که بـا هیچ 

چیزي در این جـهان پُـر نمی شـود؛ مـگر خـاطـراتـش، تشـرهـایش، دعـواهـایش، 

مـحبتش که محبتی زلال و بی غـش بـود. دوسـتی نـایاب بـا 28 سـال اخـتلاف 

سنی اش. زنی که بـه مـعناي واقعی زن بـود و سـرافـراز از زن بـودنـش. زنی که بـه 

هـمه ي سـنت هـاي دسـت و پـاگیر جـامـعه  ي پـدرسـالار مـا پشـت پـا زده بـود. زنی که 

بـراي داشـتن حـق انـتخاب جنگیده بـود. زنی که بـا جـامـعه ي روشنفکري آن 

زمـان که مـقررات خـاصی بـراي خـودشـان بـر پـا سـاخـته بـودنـد و بـاید و نـبایدهـاي 

خـاص خـود را در رابـطه بـا زنـان بـه وجـود آورده بـود، جنگیده بـود. زنی که 

سـرافـراز زیست و سـرافـراز رفـت. شـاید بهـترین فـریاد او را رضـا دانـشور از زبـان 

پرسناژ زن پیس اش گفته باشد. زن نمایش می گوید: 

«مـن از اون خـواب جـمعی تـون دراومـدم. بیداري وحشـتناکمو تحـمل 

کردم. آزادي شخصیمو حـفظ کردم. مـنتظر نـمونـدم، کمین کردم! از 

تــنهایی و بی پــولی و محــرومیتم یک کمین گــاه ســاخــتم. بــا زمــانِ 

غیرقـابـل تحـمل پـنجه در پـنجه شـدم. چـابکیمو نـگه داشـتم. صـدامـو 

صیقل دادم. از نـرمی انـدامـم مـواظـبت کردم. چـشمامـو واز کردم، پـائیدم. 

دیدم. نگاه کردم. خوندم. صبوري کردم. صبر کردم... » 

شکوه، دوسـتت داشـتم و همیشه بـا خـاطـراتـت و یادگـارهـاي عـزیزي که از تـو 

دارم زنـدگی خـواهـم کرد. امـا نـوشـته هـایت چـه شـد؟ یادداشـت هـایت کجا رفـته؟ 

چـرا کانـون نـویسندگـان در تبعید در دسـتور کارش قـرار نمی دهـد حـفظ نـوشـته هـا 

و مـاتـرك ادبی و فـرهنگی هـنرمـندان مـا را که در تبعید و تـنهایی از دسـت 
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 رفـته انـد. شکوه جـان، اي کاش آن زمـان فـتوکپی  دفـترچـه ات را بـه مـن داده 

بـودي. اي کاش بـه مـن کمک می کردي تـا آرشیوت را تکمیل کنم. کامپیوتـرت 

چـه شـد؟ بـارهـا از مـن خـواسـته بـودي تـا بـرایت قـلم هـاي فـارسی بـفرسـتم. از فـونـت 

ب. نـازنین و ب. میترا خـوشـت می آمـد. ایمیل هـایت را دارم. هـر وقـت مشکلی در 

نـرم افـزار "ورد" بـرایت پیش می آمـد، ایمیل می زدي. گـفته بـودي که می نـویسی. 

گـفته بـودي آقـاي شمیم بـهار دائـم تـشویقت می کند بـه نـوشـتن. نـوشـته هـایت 

کجاسـت؟... نـمایشنامـه هـایی که دوسـت داشـتی و در کتابـخانـه ات بـود، چـه 

شـده انـد؟ روي هـر کدام جـاي خـط کشی هـا، حـذف کردن هـا و حـاشیه نـویسی هـایت 

دیده می شـدنـد. شنیده ام که خـانـم سـوري بـرخی از این مـدارك و اسـناد را پیش 

خـودشـان نـگه داشـته انـد. بـه سـهم خـودم از ایشان سـپاسـگزارم. امـا بـاید بـدانیم 

هـرچـه از شکوه مـانـده بـه تـاریخ تـئاتـر ایران تـعلق دارد. بـاید جـایی نگهـداري شـود 

که جـوانـان پـژوهـشگر بـتوانـند بـه آن دسـترسی داشـته بـاشـند. بـتوانـند دربـاره ي 

این بازیگر توانا پژوهش کنند. شکوه به جامعه ي تئاتر ایران تعلق دارد.  

بـدان شکوه مـن، همیشه از تـو خـواهـم گـفت؛ نـه فـقط از شکوه، بـازیگري 

قـدرتـمند که از زنی آزاده و رهـا، از زنی جـسور و بی بـاك، از زنی که هیچ چیز و 

هیچ کس نـتوانسـت عـشق بـازیگري را از او بگیرد. گـرچـه سـال هـاي آخـر 

زنـدگی اش دور از صـحنه بـود امـا بـه یقین می دانـم بـا عـشق بـه تـئاتـر زیست و بـا 

همان عشق هم رفت. 
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 در حـدود هـفت مـاه پیش، در اوایل اسـفند 1398 (اواخـر فـوریه-اوایل ●

مـارس 2020)، بـا شیوع روزافـزون ویروس کرونـا، تـئاتـرهـا بـه هـمراه دیگر 

امـاکن عـمومی در سـرتـاسـر جـهان تعطیل شـدنـد. در بسیاري از شهـرهـاي جـهان 

قــرنطینه ي عــمومی اعــلام شــد و مــقررات و محــدودیت هــاي شــدید و 

سختگیرانـه اي بـراي تـردد و حـضور در امـاکن عـمومی اعـلام شـد. در ایران هـم از 

هـفته ي دوم اسـفند، تـئاتـرهـا تعطیل شـدنـد. در ابـتداي شیوع ویروس کرونـا در 

ایران، چـشم انـداز دقیقی از آینده وجـود نـداشـت. هشـدار داده می شـد که اگـر 

پـروتکل هـا رعـایت نـشود تـا خـرداد مـاه هـم این وضـع ادامـه خـواهـد داشـت. 

تعطیلی اولیه ي تـئاتـرهـا ابـتدا بـه مـدت یک هـفته بـود و بـعد یک هـفته ي دیگر 

هـم تـمدید شـد. بـا خـوشـبینی سـاده دلانـه اي تـصور 

می شـد که تعطیلی مـوقـت تـئاتـرهـا بـه زودي بـه 

پـایان بـرسـد، امـا در عـمل بسیار بیش از آن بـه 

درازا کشید.  

هـم زمـان بـا اعـمال محـدودیت هـاي شـدید تـردد 

و بــرقــراري قــرنطینه ي عــمومی در اغــلب 

شهـرهـاي جـهان، بسیاري از تـئاتـرهـا، اپـراهـا، 

کمپانی هــاي بــالــه،  ارکسترهــا و دیگر مــراکز 

هـنري و فـرهنگی آثـاري از رپـرتـوارشـان را بـا 

هـدف تسهیل دوران قـرنطینه بـراي مـخاطـبان 

و حـفظ ارتـباطـشان بـا آنـها، بـه رایگان در فـضاي 

مـجازي بـه نـمایش گـذاشـتند. از جـمله ي این مـراکز تـئاتـر شکسپیر گـلوب، نـشنال 

تـئاتـر، نـشنال اپـرا و نـشنال بـالـه از انگلسـتان، تـئاتـر مـاریینسکی و بـالـشوي تـئاتـر از 

روسیه، بـرلینر آنـسامـبل، تـئاتـر شـابـونـه و ارکستر فیلارمـونیک بـرلین از آلـمان، و 

آرشیو فیلم مـجارسـتان و اپـرا و بـالـه ملی فـرانـسه بـودنـد. این امکانـات بـدون 

محدودیت از طرف ارائه کنندگان شان در سرتاسر جهان در دسترس همه بود.  

در ایران امـا اوضـاع بـه گـونـه ي دیگري پیش رفـت. صـاحـبان آثـار بـه نـدرت حـاضـر 

بـه انـتشار رایگان اثـرشـان شـدنـد و تـنها چـند مـورد انگشـت شـمار از پـخش رایگان 

آثـار تـئاتـري دیده شـد. پـس از مـدت کوتـاهی وبـسایت هـایی راه انـدازي شـد که در 

کنار فـروش بـرخی از آثـار ایرانی، اقـدام بـه فـروش آثـاري از تـئاتـر جـهان می کردنـد 

که در وبـسایت اصلی بـه رایگان و فـقط بـراي تـماشـا -و نـه دانـلود- بـه طـور مـوقـت 

قـرار گـرفـته بـود. گـذشـته از این اقـدام نـاشـایست، همین که پـخش آثـار تـئاتـر 

ایران از طـریق این رسـانـه هـا پـا گـرفـت، مشکل جـدیدي پیش پـاي بـانیان آن و 
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 صـاحـبان آثـار پـدیدار شـد: رئیس شـوراي نـظارت و ارزشیابی هـنرهـاي نـمایشی 

سید وحید فخـرمـوسـوي اعـلام کرد که شـورا تـنها مـجوز اولیه را صـادر می کند و 

صـدورمـجوز نـهایی پـخش فیلم تـئاتـرهـا هـمچنان بـا سـازمـان سینمایی اسـت. تـمام 

این پیچیدگی هـا، نـمایش آنـلاین را -اگـر نـگوییم غیرممکن- بسیار دشـوار کرده 

اسـت. بـه عـلاوه مـوجـب شـد تـا در روزهـایی که هـنرمـندان جـهان هـماهـنگ و 

دسـت در دسـت هـم، فـارغ از بُـعد اقـتصادي مـاجـرا تـلاش می کردنـد تـا در میانـه ي 

این بحـران عـالـم گیر گـامی مـثبت بـردارنـد، تـئاتـر ایران در گیر و دار نـحوه ي 

فـروش و دریافـت مـجوز، از این قـافـله جـا بـمانـد و این لحـظات تـاریخی را از 

دسـت بـدهـد. لحـظات تـاریخی گـذشـت و حـالا تـئاتـرهـا یکی پـس از دیگري بـا 

محـدودیت هـاي ویژه ي دوران کرونـا بـازگـشایی شـده و یا آمـاده ي بـازگـشایی 

می شـونـد، امـا تـئاتـر ایران هـنوز انـدر خـم کوچـه ي احیاي ژانـر تـله تـئاتـر در 

صداوسیما است، اگر چه از ابتداي تیرماه شاهد بازگشایی سالن ها هم بوده ایم. 

تـئاتـرهـاي جـهان بـه راحتی اقـدام بـه پـخش آنـلاین کردنـد چـون پیش از بحـران 

کرونـا، بسـترهـاي فـضاي مـجازي را، که جـزء اجـتناب نـاپـذیر زنـدگی امـروزي 

اسـت، بـه عـنوان عـرصـه اي بـراي ارائـه ي آثـارشـان پـذیرفـته بـودنـد و از امکانی که از 

این طـریق در اختیار داشـتند اسـتفاده می کردنـد؛ حـال آن که در ایران هـنوز بـه 

نـدرت شیوه اي جـز مـراجـعه بـه گیشه و حـضور فیزیکی در سـالـن تـئاتـر، یا نـهایتاً 

خـرید دي وي دي نـمایش  مـتصور بـود. این امـر تـا حـد زیادي بـه محـدودیت هـاي 

بـوروکراتیک دسـت وپـاگیر و دسـتگاه ممیزي و سـانـسور بـاز می گـردد و تـا حـدي 

بـه اسـتراتـژي نـادرسـت تـئاتـرهـا و گـروه هـاي تـئاتـري. از طـرفی نـداشـتن پشـتوانـه  و 

حـمایت  اقـتصادي مـناسـب در دوران بحـران، مـوجـب شـد که تـئاتـرهـا بـه دنـبال 

احیاء گیشه شـان در فـضاي آنـلاین بـاشـند، اگـرچـه جـبران فـروش گیشه ي 

حـضوري از طـریق پـخش آنـلاین تـا حـدي بعید می نـمود، خـصوصـاً در رقـابـت بـا 

آثار نمایشی جهان که به صورت رایگان در اختیار همه قرار داشت.  

بسیاري از تـئاتـرهـاي جـهان، از جـمله آنـها که بـا بـودجـه ي عـمومی اداره می شـدنـد 

و بـخش کوچکی از درآمـدشـان متکی بـه گیشه بـود، در این دوران تـوانسـتند نـه 

تـنها بـه مـردم شهـر و کشوري که در آن قـرار دارنـد، بلکه بـه تـمام دنیا بـدون 

محـدودیت سـرویس بـدهـند. امـا بـا این حـال تـئاتـر در هـمه جـاي جـهان در دوران 

کرونـا بـه درجـات بـا بحـران روبـرو بـوده  اسـت، بـرخی کمتر و بـرخی بیشتر. بـراي 

مـثال، تـئاتـر شکسپیر گـلوب در مـاه مـه اعـلام کرد که بـدون دریافـت بـودجـه ي 

اضـطراري در آسـتانـه ي تعطیلی کامـل اسـت. در هـمان زمـان شـوراي هـنر 

انگلستان اعلام کرد که 90 میلیون پوند را براي سر پا نگه داشتن تشکیلات 
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تـئاتـري تـا پـایان مـاه سـپتامـبر اخـتصاص داده اسـت، امـا پـس از آن دولـت بـاید 

مسـتقیماً بـراي نـجات تـئاتـر وارد عـمل شـود.  این واقعیت هـا مـربـوط بـه تـئاتـر 

کشوري اسـت که از بـودجـه ي دولتی نسـبتاً مـناسـبی بـرخـوردار اسـت، که الـبته در 

سـال هـاي اخیر دسـتخوش تغییرات نـامـطلوبی هـم شـده بـود. وضعیت تـئاتـر ایران 

که پیش از وقـوع بحـران کرونـا هـم درگیر بحـران  بـوده اسـت چـه خـواهـد بـود؟ 

آنـچه که وخـامـت وضعیت تـئاتـر ایران را در شـرایط فعلی تشـدید می کند، 

اقـتصاد مـتزلـزل تـئاتـر پیش از بحـران کرونـا اسـت. هشـدارهـایی که دربـاره ي 

نـحوه ي مـدیریت و اقـتصاد تـئاتـر و رونـد افـسارگسیخته ي خـصوصی سـازي داده 

می شـد شنیده نشـد. دولـت در سـال هـاي اخیر هـر چـه بیشتر از مسـئولیت 

حـمایت از هـنر تـئاتـر دسـت شسـته و نـقش خـود را در حـد نـاظـر ممیزي تقلیل 

داده اسـت. از طـرفی بحـران اقـتصادي فـراگیر پیش از شیوع کرونـا، تـئاتـرهـا را 

بـراي حـفظ و نگهـداري تشکیلات خـود و ادامـه ي فـعالیت دچـار مشکل کرده بـود. 

بحــران کرونــا هــم ضــربــه ي نــهایی را بــر این پیکر بی جــان وارد کرد. اکنون 

وضعیت معیشت هـنرمـندان تـئاتـر بیش از پیش بـه مـخاطـره افـتاده اسـت. 

وضعیت شغلی و آینده شـان نـامـعلوم و مـبهم اسـت. از آنـجا که حـرفـه شـان در 

وزارت کار بــه عــنوان شــغل تــعریف نشــده  اســت، مــشمول بیمه ي بیکاري 

نمی شــونــد. در طــول این چــند مــاه وعــده هــایی در زمینه پیگیري حــقوق و 

وضعیت تـئاتـري هـا داده شـده امـا هـنوز عملی نشـده اسـت. از جـمله ي این 

وعـده هـا، پـرداخـت خـسارت بـه مـشاغـل آسیب دیده از کرونـا بـود که بـاز هـم بـه 

عـلت عـدم ثـبت در وزارت کار بـه عـنوان صـنف، امکان ثـبت نـام بـراي دریافـت این 

خـسارت در صـندوق اعـتباري هـنر نـبود. بـه تـازگی اقـدامـاتی از سـوي خـانـه ي 

تـئاتـر در زمینه ي بـه رسمیت شـناخـتن مـشاغـل تـئاتـري و ثـبت شـان در وزارت 

کار بـه عـنوان صـنف در جـریان اسـت. تـعدادي از کانـون هـاي خـانـه ي تـئاتـر بـه 

عـنوان صـنف ثـبت شـده و الـباقی در صـف تـایید هسـتند. اقـدامـات خـانـه ي تـئاتـر بـا 

وجـود جـنبه هـاي مـثبتش، دیرهـنگام و نـاکافی اسـت. در این شـرایط فـقدان 

سـندیکاي مسـتقل و ضـرورت وجـود آن بیش از پیش حـس می شـود، تشکیلاتی 

که بتواند با پشتوانه اي قوي، حمایتگر هنرمندان تئاتر باشد. 

در حـال حـاضـر تـعدادي از تـئاتـرهـاي ایران بـا شـرایط جـدید و محـدودیت هـاي 

مـشخص در حـال فـعالیت هسـتند که هـر از گـاهی بـا بـالا رفـتن آمـار ابـتلا بـه کرونـا 

مجـدداً تعطیل می شـونـد. از این رو بسیاري از تـئاتـرهـا و گـروه هـاي تـئاتـري دیگر 

از ترس ورود خسارت بیشتر جرات از سرگیري فعالیت شان را ندارند. بعضی از 
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تـئاتـرهـاي خـصوصی هـم بـه تعطیلی دائمی کشیده شـده انـد، در حـالی که آینده 

براي تمام تئاتر ها و هنرمندان تئاتر مبهم و نامعلوم است.  

شـرایطی که در حـال حـاضـر گـریبانگیر تـئاتـر ایران و هـنرمـندان آن اسـت، 

نتیجه ي سیاسـت هـاي نـادرسـت چـندین سـالـه ي حـاکم بـر تـئاتـر اسـت، از رونـد 

خـصوصی سـازي گـرفـته تـا متکی کردن اقـتصاد تـئاتـر بـه گیشه. شـاید بـتوان گـفت 

که بحـران کرونـا تـنها مـوجـب شـد که حـجاب از چهـره ي کنونی تـئاتـر ایران فـرو 

بیافـتد تـا مـا چهـره ي واقعی آن را ببینیم: تـئاتـري که نـه می تـوانـد مـخاطـب خـود 

را دریابـد، و نـه قـادر اسـت معیشت هـنرمـندانـش را تـامین کند؛ تـئاتـري که فـقط 

هست، و اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد، به زودي همان هم نخواهد بود.  
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 گـزارش زیر، دربـاره ي پیوسـتن هـنرمـندان تـئاتـر بـلاروس بـه مـردم اسـت ●

که در اعـتراض بـه تـقلب در انـتخابـات ریاسـت جـمهوري نـهم مـاه اوت 

امـسال بـه خیابـان هـا آمـدنـد و تـا امـروز هـمچنان در کنار مـردم ایستاده انـد. این 

یک نـمونـه از بی شـمار نـمونـه هـا در تـاریخ اسـت از نـقش آگـاهـانـه و مسـئولانـه ي 

تـئاتـر، هـنگامی که یک مـسألـه ي جـديِ سیاسی و اجـتماعی در ارتـباط بـا 

سرنوشت مردم و آینده ي یک کشور مطرح می گردد. 

اهمیت این گـزارش در تـرسیم یک تـصویر عـمومی از جـایگاه هـنر در عـرصـه ي 

اجتماعی از یک سو، و حساسیت قدرت نسبت به آن از سوي دیگر است.  

   آگـاهی از نـقش مـؤثـر و مسـئولانـه ي هـنر، بـه ویژه 

تـئاتـر، بـراي آن دسـته از هـنرمـندانی که بـه غـلط 

از هـنر درکی ایده آلیستی و محـدود بـه خـودِ 

هنر دارند، در این گزارش آموزنده است. 

بـراي مـا هـنرمـندان تـئاتـر که همیشه مـورد 

سـوءظـن و تهـدید رژیم هـاي حـاکم در ایران 

بـوده ایم، این سـؤال مـطرح اسـت که بـا تـوجـه 

بـه فـشارهـا و تهـدیدهـاي گـونـاگـونی که بیش از 

چـهار دهـه بـر مـا وارد آورده انـد، امـروز در کجا 

ایـسـتـاده ایـم؟ در کـنـار مـــردم؟ یـا در کـنـار 

قدرت؟ 

حتی تـئاتـرهـاي غیرسیاسی دولتی بـه تـظاهـرات سـراسـري کشور علیه 

لوکاشنکو، دزد قدرت که توسط پوتین حمایت می شود، پیوستند. 

در 19 اوت، یک دستـه از مرـدان تنـومنـد باـ ماـسک وارد تئـاترـ ملی یانکا کوپاـلا2، 

تـئاتـر اصلی بـلاروس، شـدنـد. در بـلاروس، آدم هـایی مـانـند این دسـته را «تیخاري» 

می نـامـند - یعنی مـأمـورهـاي کا گ  ب که بـه لـباس شخصی شکل عـوض 

می کنند. آنـها کنترل تـئاتـر ملی را در دسـت گـرفـتند، و مـانـع ورود هـر کسی 

شـدنـد. بـازیگران را از اتـاق هـاي گـریم بیرون رانـدنـد بی آن که اجـازه دهـند 

وسایل شخصی شان را بردارند. 

درسـت قـبل از این حـادثـه، تـمامی اعـضاي گـروه تـئاتـر، بـه رهـبري مـدیریت تـئاتـر، 

پـاول لاتـوشکو3، حـمایت آشکار خـود را از جـمعیت عظیم تـظاهـر کنندگـان در 

مینسک اعـلام کرده بـودنـد. تـظاهـرات در بـلاروس از تـاریخ 9 اوت، هـنگامی که 

فـاش شـد آلکسانـدر لـوکاشنکو، بـا 26 سـال سـابـقه ي دیکتاتـوري (او در سـال 

تئاتر در بلاروس:  

مــا هــرگــز مــانــند قــبل 
نخواهیم بود. 

 آندري کوریچیک1 
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ترجمه ي ناصر رحمانی نژاد

       Andrei Kureichik        ١

             ٢ 

 Janka Kupala National

   Theater

 Pavel Latushko          ٣ 



 

1994 قـدرت را قـبضه کرد)، در انـتخابـات ریاسـت جـمهوري تـقلب کرده اسـت، 

آغـاز شـد. این مـاجـرا بـه بـرکت جـسارت کمیسیون انـتخابـات و نـاظـرانی که 

تخـلفات را فیلمبرداري کردنـد و هـمزمـان بـه شـمارش آراء پـرداخـتند، بـراي 

هـمگان آشکار شـد. لـوکاشنکو بـراي پیشگیري از پـخش این اخـبار اینترنـت 

سـراسـر کشور را بـراي سـه روز قـطع کرد. در طـول این 72 سـاعـت، یک کشور 

اروپـایی در قـرن بیست و یکم نـه تـنها نـتوانسـت بـه وبـسایت و شـریان هـاي خـبري 

دسـترسی پیدا کند، بلکه حـتا ایمیل و تـرمینال هـاي بـانکی نیز از کار افـتادنـد. 

ما، ناگهان در یک تاریکی فرو رفتیم. 

پلیس لـوکاشنکو در طـول این سـه روز بیش از 7000 نـفر را دسـتگیر کرده 

اسـت. بسیاري در خیابـان بی هیچ دلیل روشنی ربـوده شـده انـد. پلیس هیچ 

قــانــون و نظمی را رعــایت نمی کند. تــقریباً تــمام بــازداشــت شــدگــان تــحت 

شکنجه هـاي بـاور نکردنی قـرار گـرفـته انـد. هشـتاد و یک نـفر نـاپـدید شـده انـد. بـه 

احـتمال زیاد بـه لیست پـنج نـفر از تـظاهـرکنندگـان که تـاکنون طـبق گـزارش 

رسمی کشته شـده انـد، اضـافـه خـواهـد شـد. ویدیوي این وقـایع هـولـناك بـا سـرعتی 

هر چه بیشتر در سراسر جهان پخش شده است. 

تـقریباً تـمام تـئاتـرهـاي بـلاروس از زمـان شـوروي بـه بـعد دولتی بـوده انـد و بـه طـور 

رسمی بــراي 26 ســال خــارج از دایره ي سیاســت قــرار داشــته انــد. تــمام 

مسـئولیت هـاي مـدیریت از طـرف وزارت فـرهـنگ تعیین می شـدنـد، و هـر فـعالیت 

سیاسی تـوسـط کارکنان بـا مـجازات شـدیدي روبـرو می شـد. تـنها تـئاتـرهـاي 

خـصوصی مـانـند تـئاتـر آزاد بـلاروس، و تـئاتـر هـنر مـعاصـر، همچنین بـازیگران، 

نــمایشنامــه نــویسان، 

کــــــارگـــردانـــان، 

آهـنگسازان و طـراحـان 

مسـتقل می تـوانسـتند 

آشکارا عــقاید خــود را 

بیان کنند. 

امـا در مـاه اوت امـسال، 

بــه نــظر می رســد که 

حتا تئاترهاي دولتی 

شماره یکم 
پاییز 1399

 113

دستگیري گسترده ي معترضان

Alexander               ١    
Lukashenko 



 

بـلاروس از خـواب بیدار شـده انـد. تـاکنون بیش از 20 تـئاتـر دولتی پیام هـاي 

صـریح ویدیویی از گـروه هـاي خـود ضـبط کرده و خـواسـتار انـتخابـات مـنصفانـه ي 

جـدید شـده انـد، و خـشونـت در خیابـان هـاي شهـرهـاي بـلاروسی را محکوم کرده انـد. 

بـازیگران، کارگـردانـان، نـقاشـان و 

کارکنان فنی هـمراه بـا کارگـران، 

و  پیـشـه وران  دانـــشـجـویـان، 

اعـــتـراض  بـــه  سیـاسیـون 

برخاسته اند. 

تـــئـاتـــر  اصـلی  کـارگـــردان 

مـوگیلیوف1، ولادیمیر پـتروویچ2، 

در نـزدیکی تـئاتـر خـود دسـتگیر 

شـده و بـه شـدت مـورد ضـرب و 

شــتم قــرار گــرفــته اســت. او 

دربـاره ي دادگـاه خـود ویدیویی 

در یوتیوب پســت کرده اســت. 

شـاهـدان، افسـران پلیسی هسـتند 

که او هیچ وقـت آنـها را در زنـدگی خـود نـدیده (او تـوسـط افـراد دیگري دسـتگیر 

شـده). پلیس هـا بـنا بـه گـفته هـایی او را بـه مـقاومـت در دسـتگیري و دشـنام مـتهم 

می کنند، و در مـورد مکان و زمـان دسـتگیري دچـار تـوهـم و اشـتباه هسـتند، زیرا 

آنـها در واقـع هیچ ارتـباطی در واقـعه ي دسـتگیري نـداشـته انـد. قـاضی دادگـاه 

هیچ فـرصتی بـه پـتروویچ بـراي تـوجیه خـود و مـعرفی شـاهـدان خـود نـداده اسـت. 

او را گناهکار شناخته و به چندین روز زندان محکوم کرده اند. 

پـاول لاتـوشکو، وزیر فـرهـنگ و سفیر پیشین بـلاروس در فـرانـسه و ایتالیا، بـه 

عـنوان مـدیر تـئاتـر یانکا کوپـالا در سـه سـال گـذشـته خـدمـت کرده اسـت. حـمایت 

او از خـشم تـظاهـرکنندگـان یک شـوك بـود. هیچ مـقام رسمی دولتی در چنین 

مـرتـبه ي بـالایی تـاکنون رژیم لـوکاشنکو را انکار نکرده اسـت. روز بـعد، لاتـوشکو از 

کار بـرکنار شـد و تـمام اعـضاي گـروه تـئاتـر، تـقریباً 70 بـازیگر بـرجسـته ي 

بلاروسی به هم پیوستند و تصمیم گرفتند که همراه او تئاتر را ترك کنند. 

بـاید خـاطـر نـشان کرد که در دوره ي شـوروي، تـئاتـر یانکا کوپـالا در سـراسـر اتـحاد 

جـماهیر شـوروي بـه خـاطـر مـدرسـه ي بـازیگري بی هـمتایش، بی نـهایت مـشهور 

بـود. بـازیگران مـعروفی مـانـند اسـتفانیا اسـتانیوتـا3، زینایدا بـراوارسکا4، گـنادي 

اووسیانیکف5، گـنادي گـاربـوك6، سـرگی تـاراسـف7، و بسیاري دیگر سـتارگـان 
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اعضاي گروه تئاتر یانکا کوپالا آراء خود را براي دست کشیدن از کار در حمایت از 
مدیر تئاتر، پاول لاتوشکو، بالا آورده اند.

Mogilyov Theatre   ١    

Vladimir Petrovich ٢ 

Stefania Stanyuta    ٣ 

Zinaida Bravarska  ۴ 

 Gennady                ۵ 
  Ovsyannikov    

 Gennady Garbuk ۶ 

Sergei Tarasov ٧    



بزـرگ تئـاترـ و سینماي سوـسیالیستی بوـدندـ. سبـک بی همـتاي تئـاترـ یانکا کوپاـلا 

سـبب شـد که جـوایز بـزرگ دولتی بسیاري بـه دسـت آورد. این گـروه بی مـانـند بـا 

به مبارزه طلبیدن دولت، به قلمرویی ناشناخته قدم گذارده است. 

یکی از بـازیگران بـه نـام میخایل زویی1 می گـوید: «مـن دیگر تحـمل شنیدن 

فـریادهـاي درد تـظاهـرکنندگـان را که در خیابـان کتک می خـورنـد، نـدارم.» 

بـازیگران و کارگـردانـان اکنون دیگر تـرسی نـدارنـد، و نمی خـواهـند بـه دروغ هـاي 

مـقامـات حکومتی گـوش بـدهـند. آنـها دیگر نمی تـوانـند در شـرایط عـدم آزادي بـه 

کار هنر بپردازند. 

بـاید بـر این مـوضـوع تـأکید کرد که تـئاتـرهـاي بـلاروس هیچ گـاه بـه دیکتاتـوري 

لـوکاشنکو روي خـوش نـشان نـداده انـد. آري، بـرخی افـراد سکوت کردنـد، امـا 

اجـراهـاي تـئاتـري اغـلب قـوي تـرین ضـربـه هـا علیه دگـم ایدئـولـوژیک لـوکاشنکو بـوده 

اسـت. در خـود تـئاتـر یانکا کوپـالا، نیکلاي پینیگین2 نـمایشنامـه ي جـلادان3 اثـر 

مـارتین مک دونـا4 را در تـنها کشور اروپـایی که مـجازات اعـدام دارد، بـه روي 

صـحنه بـرد؛ بـازرس اثـر گـوگـول بـه عـنوان سـاتیري بی رحـمانـه دربـاره ي بـلاروس، 

پـس از فـروپـاشی بـه روي صـحنه رفـت؛ و نـمایشنامـه ي مـتمولین پینسک5، یک 

درام کلاسیک اثـر وینتسنت دانین-مـارتسینکویچ6، ویران شـدن هـویت ملی را 

مـورد کاوش قـرار می دهـد. اجـراي نـمایشنامـه ي پـانی کوچـانکو7 یا سـرور عـزیز 

مـن8 بـه کارگـردانی سـرگی کووالچیک9 در تـئاتـر گـورکی، یک درام تـاریخی 

دربـاره ي مـقاومـت بـلاروس و تجـدید حیات ملی بـود. چنین نـمایشنامـه هـایی در 

تـعداد بی شـماري از اجـراهـاي نـامـتعارف هیجان انگیز در تـئاتـرهـاي خـصوصی و 

غیردولتی بازتاب وسیع داشته اند. 

مـؤسـسه ي هـنر سـهم بـزرگی در کمک بـه نیروهـاي هـوادار آزادي در تـئاتـر 

بـلاروس داشـته اسـت. 

این مـؤسـسه نـه تـنها 

«تـه آرت»10، اولین 

خـانـه ي بین المللی 

تــئاتــر بــلاروس، را 

می گــردانــد، بلکه 

مـجـــمـوعـــه اي از 

اجــراهــاي تــئاتــر 

بــلاروس و جــهان 

را در تـئاتـر خـود 
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Mikhail Zui  ١ 

Nikolai Pinigin   ٢ 

Hangmen  ٣ 

 Martin McDonagh ۴               
     
  ۵ 
The Gentry of Pinsk    

  ۶ 
 Vintsent Dunin-
Martsikevich 

Panie Kochanku ٧ 

My Dear Sir. ٨ 

Sergei Kovalchik  ٩ 

Teart                      ١٠

صحنه اي از تظاهرات در خیابانی در شهر مینسک، بلاروس



 

بـه صـحنه می بـرد و این امکان را بـه وجـود می آورد تـا تـئاتـر آوانـگارد بـلاروس 

تـحول پیدا کند. حـامی اصلی این بـرنـامـه هـا تـصادفـاً بـانک صنعتی گـاز بـلاروس 

بـود که مـدیر آن ویکتور بـابـاریکو1 اسـت. این مـرد اولین فـردي اسـت که در 

انـتخابـات اخیر لـوکاشنکو را بـه چـالـش کشید، و لـوکاشنکو بـا جـعل اتـهامـاتی او را 

بـه زنـدان انـداخـت. او تـا امـروز هـمچنان در زنـدان اسـت و بـه این تـرتیب 

سرنوشت فستیوال و تئاتر نامعلوم است. 

سـرگی تیخانـووسکی2، وبـلاگ نـویسی اسـت که دومین زنـدانی سیاسی انـتخابـات 

شــد. او در وبــلاگ خــود تــفاوت میان تبلیغات رسمی بــا واقعیت را فــاش 

می سـاخـت. او همچنین تصمیم گـرفـت بـه عـنوان رقیب انـتخابـاتی لـوکاشنکو در 

انـتخابـات شـرکت کند، امـا در هـمان روزي که مـدارك تـقاضـاي خـود را بـه 

کمیسیون مـرکزي انـتخابـات بـرد، دسـتگیر شـد. همسـر او، سـوتـلانـا تیخانـووسکی3، 

زنی فـروتـن و آرام که هـرگـز در سیاسـت درگیر نـبوده، بـه طـور غیرمـنتظره اي 

جـاي او را گـرفـت. او کسی اسـت که تـوانسـت اکثریت مـطلق بـلاروسی هـا را متحـد 

کند. 

این داسـتانی اسـت که ارزش یک نـمایشنامـه یا سـناریو را دارد؛ همسـري که بـه 

خـاطـر عـشق بـه شـوهـر زنـدانی اش، قـبول می کند که کانـدیداي ریاسـت جـمهوري 

بـلاروس شـود، و یک دیکتاتـور سـفاك و بی رحـم را بـه چـالـش بکشد. او، هـنگامی 

که تهـدید شـد فـرزنـدانـش را خـواهـند ربـود، درهـم نشکست؛ هـنگامی که تـقریباً 

هـمه ي رفـقاي بـازو بـه بـازویش را دسـتگیر کردنـد، درهـم نشکست؛ هـنگامی که 

پـس از هـفت سـاعـت تهـدید و ارعـاب تـوسـط سـران نیروهـاي امنیتی بـه بیرون 
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Viktor Babariko ١    

Sergei Tikhanovsky ٢ 

Svetlana   ٣ 
Tikhanovsky 

سوتلانا تیخانووسکی



  

بـرده شـد و از طـریق مـرز لیتوانی از کشور اخـراجـش کردنـد، درهـم نشکست. او 

حــتا از لیتوانی بــا اســتواري اعــلام کرد: اکثریت مــردم علیه لــوکاشنکو رأي 

داده انــد، و او آمــاده اســت که یک رهــبر ملی شــود، کسی که کشور را بــه 

انتخاباتی جدید هدایت کند. 

معهـذا، اکنون، تـاریخ در بـرابـر چـشمان مـا در حـال نـوشـتن اسـت. تـئاتـرهـاي 

کوچک، گـروه هـاي تـئاتـر عـروسکی، آنـسامـبل هـا و انجـمن هـاي فیلارمـونیک بـه 

شـورش تـئاتـرهـاي عـمده ي کشور پیوسـته انـد. آنـچه را که پیش از این بـه 

شیوه هـاي شیوه هـاي اسـتعاري، مـبالـغه آمیز و تخیلی اجـرا می کردنـد، سـرانـجام، 

اکنون قـادرنـد آزادانـه بـا صـداي خـودشـان فـریاد بـزنـند. ارزش هـایی را که زمـانی 

مـجبور بـودنـد بـه زبـان مـجازي و شـعرگـونـه بـه مـخاطـب خـود بـفهمانـند، اکنون 

می تـوانـند شکل ژورنـالیستی و وِربـاتیم نـمایشی بگیرنـد. مـردم بـر تـرس شـان غـالـب 

شـده انـد. مـردم فهمیده انـد که حـقوقی دارنـد. مـردم دوسـت دارنـد حقیقت گـفته 

شود. 

علیرغــم میلیون هــا تــظاهــرکنندگــان آرام که هــر روز راه پیمایی می کنند، 

دیکتاتـور اعـلام کرده اسـت که تـا پـایان در مـقام خـود خـواهـد مـانـد. در بـدتـرین 

وضعیت، او رفیقی دارد که آمـاده اسـت از او حـمایت کند: ولادیمیر پـوتین. مـا 

می دانیم که پـوتین شیفته ي حـمایت از دیکتاتـورهـایی اسـت که انـتخابـات را 

می بـازنـد، در اینجاسـت که مـخالـفان لـوکاشنکو را سـرکوب می کند. بـه بـرکت 

وجـود پـوتین، مـادورو در ونـزوئـلا و اسـد در سـوریه هـنوز در قـدرت هسـتند، و 

هـنوز مصیبت هـاي بـاور نکردنی بـر مـردم شـان تحـمیل می کنند. این امکان وجـود 

دارد که مبارزه علیه لوکاشنکو، به مبارزه اي طولانی تبدیل بشود. 

روشنفکران بـلاروس، بـراي جـلوگیري مسـئولان از آغـاز جـنگ داخـلی، یک 

شـوراي هـماهنگی تشکیل داده انـد. اعـضاي این شـورا از شخصیت هـاي فـرهنگی 

و هـنري کشور هسـتند، از جـمله بـرنـده ي جـایزه ي نـوبـل ادبیات، سـوتـلانـا 

آلکسیه ویچ1؛ ولادیمیر تسِسـلر2؛ کارگـردان تـئاتـر یوري خـاشـچواتسکی3؛ پـاول 

لاتـوشکو، مـدیر بـرکنار شـده ي تـئاتـر یانکا کوپـالا؛ و بیش از 40 دانـشگاهی، 

حـقوقـدان، روزنـامـه نـگار، اقـتصاددان، مـورخ فـرهنگی، کارشـناسـان سیاسی و 

نمایندگان کارگران. من مفتخرم که عضوي از این گروه برجسته هستم. 

اکنون بـه مـا بسـتگی دارد، مـا مـردم اهـل فـرهـنگ، هـنر، سیاسـت، اقـتصاد و عـلم 

که بـاید بـا هـم یک بـلاروس آزاد بـر ویرانـه هـاي دیکتاتـوري لـوکاشنکو بـنا کنیم، 

هـمان طـور که پـدران بنیان گـذار ایالات متحـده در اولین کنگره ي قـاره اي در 

سال 1774 انجام دادند.
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Svetlana Alexievich١ 

Vladimir Tsesler ٢    

٣ 
Yury Kashchevatsky 



 

لـوکاشنکو طـبق مـاده ي «اشـغال قـدرت دولتی» یک پـرونـده ي جـنایی علیه 

اعـضاي شـوراي هـماهنگی بـه جـریان انـداخـته، و امـروز نیروهـاي او دو نـفر از 

اعـضاي شـورا را دسـتگیر کرده انـد- گـویی نـمایشنامـه نـویسان در انـتخابـات تـقلب 

کرده انـد و نـویسندگـان و روزنـامـه نـگاران تـظاهـرکنندگـان را کشته و شکنجه 

کرده انــد. شــاید این آخــرین مــقالــه اي اســت که مــن بــه عــنوان فــردي آزاد 

می نـویسم. امـا، مـا نمی تـرسیم. و مـا از پـا نمی افتیم. چـرا که در پشـت سـرِ مـا 

میلیون ها بلاروسی براي آزادي به پا خاسته اند. 

بـلاروس هـرگـز مـانـند گـذشـته نـخواهـد بـود. تـئاتـر بـلاروس نیز هـرگـز مـثل گـذشـته 

نـخواهـد بـود. این سـخن بـه این معنی اسـت که نـاظـران سـراسـر جـهان بـه زودي 

داسـتان هـاي شـگفت انگیز نـو و الـهام بخشی از بـلاروس کشف خـواهـند کرد، 

نمایشنامه هایی که باید نوشته شوند و اجراهایی که روي صحنه بروند. 
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◀آندري کوریچیک نمایشنامه 
نویس و سناریست تحسین شده 
ي بلاروسی است. او در تظاهرات 
جاري در مینسک به طور فعالی 
شرکت کرده، و یکی از اعضاي 
شوراي هماهنگی است که هدف 
آن برقراري انتخابات آزاد در 
بلاروس است. 



 

 تـابسـتان امـسال در فـضاي مـجازي مـوجی قـدرتـمند از افـشاگـري هـا ●

دربـاره ي ارتکاب تـجاوز و آزار جنسی تـوسـط افـرادي که از جـمله ي آنـها 

تـعدادي از دسـت انـدرکاران تـئاتـر بـودنـد، بـه راه افـتاد. روایت هـا یکی پـس از 

دیگري بـازگـو می شـد،  هـر روایت بـه روایت هـاي پیشین خـود قـدرت بیشتري 

می بخشید و بـه قـربـانیان دیگر جـرات پیش آمـدن و بـازگـو کردن روایت خـود را 

می داد. در سـال هـاي گـذشـته جـرقـه هـاي حـرکاتی از این دسـت در ایران زده 

شـده بـود که از جـمله ي آن در سـال 2017 بـود، بـه دنـبال جـنبش «مـن هـم» یا 

#Metoo در آمـریکا. عـبارت «مـن  هـم» بـه ابتکار تـارانـا بـرك از سـال  2006 
بـراي تـرغیب افـراد بـه بـازگـو کردن آزار جنسی اسـتفاده 

می شـد. در سـال 2017 افـشاگـري بـازیگران آمـریکایی 

دربـــاره ي آزار جنسی -که منجـــر بـــه رســـوایی و 

مـحکـومیـت هـــاروي وایـنـسـتیـن تـهیـه کـنـنـده ي سیـنـمـا 

شــد- بــر همین اســاس بــه راه افــتاد. در آن زمــان 

هشــتگ #Metoo تــبدیل بــه یکی از تــرنــد هــاي 

فـضاي مـجازي شـد. در ایران هـم عـده اي شـروع کردنـد 

بـه بـازگـو کردن آنـچه بـر آنـها رفـته بـود، هـرچـند که 

خیلی زود شعله اش فروکش کرد.  

امـا آنـچه مـوج اخیر را بـرجسـته می سـازد این اسـت که 

اولاً بسیار قـوي تـر و فـراگیرتـر بـود، و ثـانیاً منجـر بـه 

بـازداشـت یکی از مـتهمان شـد. بـا بـازداشـت فـردي که چـندین نـفر بـا روایت هـایی 

مـشابـه، از مـاجـراي تـجاوز او بـه خـودشـان پـرده بـرداشـته بـودنـد، دوبـاره مـوج 

فـروکش کرد؛ گـویی بـا این بـازداشـت تـمام پـرونـده هـا بسـته شـد. امـا در این جـریان 

چند نکته ي جالب توجه به چشم می خورد. 

یکی از دلایلی که عـمومـاً مـانـع از افـشاء و اعـلام جـرم علیه مـتجاوز یا آزارگـر 

می شـد، جـدا از شـرم و تـرس از «آبـرو»، تـرس از جـرم انـگاري عـمل قـربـانی (مـانـند 

نـوشیدن مشـروبـات الکلی یا حـدي از رابـطه که قـربـانی بـه آن رضـایت داشـته 

بـاشـد) بـود. امـا در مـورد اخیرِ پـرونـده ي منجـر بـه بـازداشـت، از سـوي مـقام قـضایی 

صـراحـتاً اطمینان داده شـد که اظـهارات قـربـانیان بـراي تکمیل پـرونـده مـوجـب 

جـرم انـگار عـمل شـان و تشکیل پـرونـده ي دیگر بـراي خـود آنـها نـخواهـد شـد. این 

برخورد مقام قضایی نقش به سزایی در پیشرفت پرونده داشت. 
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امـا از سـوي دیگر می بینیم که سـازوکارهـاي پیشگیرانـه بـه طـور مـشخص 

پیش بینی نشـده انـد، نـه در محیط هـاي آمـوزشی و حـرفـه اي تـئاتـر و نـه در هیچ 

عـرصـه ي دیگري. در قـوانین مـا تـجاوز، رابـطه ي نـامشـروع و زنـا تـعریف شـده اسـت 

امـا رابـطه ي خـارج از ازدواج هـمراه بـا رضـایتِ طـرفین بـه رسمیت شـناخـته 

نمی شـود. بـه همین دلیل، در محیط هـاي آکادمیک و حـرفـه اي کمتر جـایی 

وجـود دارد که مـناسـبات حـرفـه اي میان همکاران، اسـتاد و شـاگـرد و از این قبیل 

را بـر این اسـاس قـاعـده مـند کرده بـاشـد. این امـر بـه خـودي خـود خـطرنـاك اسـت، 

چـرا که روابـط را بـه گـوشـه هـاي تـاریک و پـنهانی می رانـد که احـتمال خـشونـت و 

آزار در آنـها بـالا می رود. ضـرورت قـاعـده مـندسـازي این روابـط در محیط حـرفـه اي 

جـایی روشـن می شـود که می بینیم خـواه نـاخـواه درجـه اي از مـناسـبات فـرادسـت و 

فــرودســت در روابــط کاري و تحصیلی وجــود دارد که می تــوانــد زمینه ي 

سـوءاسـتفاده از مـوقعیت را بـه وجـود آورد. این مـوقعیت می تـوانـد جـایگاه 

کارگـردان،  تهیه کننده، مـدرس دانـشگاه و یا هـر جـایگاه دیگري بـاشـد که بـه 

واسـطه ي آن، یک فـرد بـر دیگري تـا حـدي قـدرت و سـلطه می یابـد. گـذشـته از 

این مـوارد، نـبود چنین قـواعـدي بـه تـوجیهات بی اسـاسی از قبیل این که قـربـانی،  

آزار و تـجاوز را «خـودش خـواسـت» و «در ازاي نـمره یا جـایگاه شغلی پـذیرفـت» 

دامـن می زنـد. جـاي بسی تـاسـف اسـت که در فـضاي تـئاتـر ایران هـمواره شـایعاتی 

از این قبیل وجـود داشـته که بـه دلایل گـونـاگـون در حـد هـمان شـایعه بـاقی مـانـده 

و به ندرت اقدام محکمی در قبال آن صورت گرفته است. 

بـا این مـقدمـه، اینجا بـه نکته ي بـعدي می رسیم که نـه جـالـب، بلکه بسیار 

شـرم آور اسـت و آن واکنش بـرخی از هـنرمـندان تـئاتـر در بـرابـر مـوج افـشاگـري 

اخیر اسـت. انـتظار می رفـت که هـمراه بـا حـرکت جـمعی بـازگـو کردن روایات، 

اقـدامـاتی از سـوي هـنرمـندان تـئاتـر صـورت بگیرد و یا دسـت کم واکنشی بـه این 

رویدادهـا نـشان بـدهـند. امـا تـنها عـده ي کمی شـرافـتمندانـه بـا این جـریان هـمراه 

شـدنـد و دیگران اغـلب سکوت کردنـد. در این میان گـروه دیگري هـم بـودنـد که 

بـه این بـحث هـا مـعترض شـدنـد، چـرا که مـعتقد بـودنـد این جـریانـات بـه بـدنـه ي 

«آسیب پـذیر» هـنر «مـظلوم» تـئاتـر آسیب  بیشتري وارد می کند، و این که در 

حـالـت عـادي هـم شـایعات حـول تـئاتـر و هـنرمـندانـش وجـود دارد و مـا بـه عـنوان 

هـنرمـندان تـئاتـر بـا پیوسـتن بـه این جـریانـات بـر شـایعات صـحه گـذاشـته و بـه نـگاه 

منفی عــموم دامــن می زنیم. این اســتدلال، در عین عجیب بــودنــش ریشه در 

واقعیت فـرهـنگ مـا دارد. بـه نـظر می رسـد که در جـامـعه ي تـئاتـري مـا، هـنوز قـبح 

افـشاگـري و حـرف زدن از تـجاوز، بـر قـبح ارتکاب آن می چـربـد و دعـوت بـه 
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سکوت هـمچنان بـراي بسیاري گـزینه ي اول اسـت. امـا در مـقابـل واقعیت دیگري 

هـم وجـود دارد، این که اگـر مـا بـه عـنوان هـنرمـندان تـئاتـر خـودمـان از درون بـر 

آنـچه در فـضاي کاري مـان نـظارت و کنترل نـداشـته بـاشیم، بـه نـوعی لایق هـمان 

بـرچسـب هـاي منفی هسـتیم، زیرا بـا پـنهان کاري و لاپـوشـانی در آزار هـمدسـت 

شـده ایم، اگـر چـه اجـازه نـدهیم خـبر مـوثقی از آن بـه بیرون درز کند. مـا تـنها 

فـقط وقتی می تـوانیم بـا سـرِ بـلند در مـقابـل بـرچسـب هـا بـایستیم و مـخالـفت کنیم 

که حـساب خـودمـان پـاك بـاشـد. این امـر هـم از راه پـایبندي سختگیرانـه ي فـردي 

بـه اصـولی که می تـوانـد در محیط کار مـانـع وقـوع آزار جنسی شـود مـحقق 

می گـردد، مـانـند بـرخـورد صـریح و مسـتقیم بـا هـر گـونـه آزار در هـر سـطحی؛ و هـم 

از طریق اقدام جمعی و سازمان یافته.  

یک نـمونـه ي مـهم این شکل از اقـدام جـمعی ایجاد سـازمـان حـمایتیِ «نـه در 

خـانـه ي مـا» در آمـریکا اسـت که در سـال 2015 تـوسـط تـئاتـري هـایی تـاسیس شـد 

که عـضو سـندیکا نـبوده و از حـمایت آن در مـوارد آزار جنسی محـروم بـودنـد. از 

جــمله اقــدامــات این ســازمــان، تهیه ي پــروتکل هــایی پیش گیرانــه مــانــند 

آگــاهی بخشی دربــاره ي فــضاي حــرفــه اي و حــقوق  بــازیگران و همچنین 

دسـتورالـعمل اقـدامـاتی بـود که در صـورت مـواجـهه بـا آزار بـاید صـورت می گـرفـت. 

جـاي چنین اقـدامـاتی در فـضاي تـئاتـر مـا هـم بسیار خـالی اسـت و قـطعاً می تـوانـد 

بـه بهـبود قـابـل تـوجـه شـرایط کار بـراي هـنرمـندان بیانـجامـد. نـادیده گـرفـتن آزار 

جنسی در فـضاي حـرفـه اي تـئاتـر بـه بـهانـه ي این که صـدایش بـه گـوش مـخالـفان 

نـرسـد، درسـت شـبیه مـاجـراي حیا و شـرم و آبـرو در خـانـواده هـاي سنتی اسـت، 

که مشکلی را حـل نمی کند، بلکه تـنها ظـاهـري را حـفظ می کند که در پـس آن 

آسیب هـاي عمیقی در حـال شکل گیري اسـت. آتشی اسـت زیر خـاکستر که 

می تواند سر برآورد و خانمان سوز شود.  

امـا بـه عـنوان هـنرمـندان تـئاتـر، مـا می تـوانیم مـرز را تعیین کنیم: نـه در خـانـه ي 

مـا! این مـا هسـتیم که بـه جـاي سکوت و پـنهان کاري، از ابـتدا نـباید اجـازه دهیم 

در خـانـه مـان چنین اتـفاقـاتی بیافـتد.  بـه جـاي تبعیت از سـنت هـایی که حـرف 

زدن از آزار جنسی را عیب می دانــد و چــشمش را بــر خــود عــمل می بــندد، 

می تـوانیم بـا آن مـقابـله کنیم تـا فـضایی امـن بـراي کار خـلاقـه مـان بـسازیم. تـئاتـر 

اگـر خـانـه ي مـاسـت، تک تک مـا مـوظفیم خـانـه مـان را پـاکیزه و بـه دور از 

رفتارهاي ناشایست و غیرانسانی نگاه داریم. 
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1. We think independently, for the historical experience has taught us that only by 
independent thought and practice can we be immune to the influence of adverse and  
biased elements; only by independent thought can we be sincere and true to ourselves, 
our art, and more importantly, our audience.  

2. We believe that the nature of our profession as art, is first and foremost artistic and we 
address our audience from an artistic foothold. We are also aware that like other social 
phenomena, art is not unaffected by its existential circumstances, including existing 
policies; hence, we inevitably have our independent political stance in our artistic work and 
towards current policies. 

3. We do not subscribe to political agendas or platforms of any governmental or non-
governmental organizations, whether left or rightwing.  

4. we do not receive funds of any kind in any capacity from public or private institutions.  
5. we are legal entities independent from political or governmental organizations, groups, or 

institutions; for we strictly believe that no political or governmental organization has the 
qualifications for policymaking or planning for an artistic institution. The policies and the 
fate of art must be determined solely by artists, same as the works of art that are created by 
the innovative hands of artists. Creators of art are the creators of their own fate.  

6. We determine our policies and programs based on, and following the fundamental principle 
of independent thought and practice, and  in accordance with our understanding of the 
society and duties of art.  

7. We devise our methods of operation and discover aesthetic forms of our artistic work by 
relying on our predecessors’ experience, while using modern  methods of perceiving the 
present situation, and understanding the adopted policies towards art.  

8. We believe «art is the source of knowledge» not an instrument for political power.  
9. We do not turn a blind eye to the wrongdoings and Antitheatrical policies in order to 

guarantee our existence, for we believe that we need to have an ontological reason for our 
existence, which is the duties that our rights as citizens have entrusted us with as social 
beings.  

10.In order to resolve the issues and predicaments which have lead the Iranian theatre into the 
current catastrophic situation, in order to reclaim the dignity of art and our artistic identity 
in theatre, we suggest all our fellow theatre artists join us and form independent 
cooperative cores together with their like-minded sympathetic colleagues, so as to liberate 
ourselves and our art from the enslavement of the state and initiate the method of 
professional independence as an unprecedented national movement. Theatre is our identity, 
profession, social status, and our home, and we shall defend it. Together we can restore the 
theatre’s true identity.  

This manifesto is based on natural and inalienable human rights inspired by the Universal 
Declaration of Human Rights ratified in December 1948 and is hereby proclaimed and 
publicized. 

Towards Independence!  

October 2020 

Iran Theatre Association - Exit Theatre Group



The development of Iranian theatre, was more or less on its path to generate a 
rather firm foundation since its dawn until the 1979 revolution. But after the 1979 
revolution, like other social phenomena,  it came to a sudden stop as the new 
government took over, except for the short period of the first two years. Professional-
commercial theatres were closed and non-commercial professional theatres,  through  
which the Iranian theatre was in fact identified,  came under government control and 
were crippled by unprecedented censorship. Under the rule of the previous regime, the 
dominant thought in Iranian theatre originated from the vulgarian bourgeoisie while it 
simultaneously drew in influence from paradoxically modernized and religious petit-
bourgeoisie. The new regime, however, tried to impose a conservative-religious 
ideology by adopting monopolist and discriminative policies, which are relentlessly 
persistent to this day despite the distinctive nature and capacity of theatre, and the 
powerful social needs and demands in support of it. These policies have resulted in 

what we are facing today; a theatre which is 
firstly, derailed from its normal path to 
growth and consequently has turned into a 
theatre that lacks planning, strategy, identity, 
thought, innovation, knowledge and is 
conservative, conformist, coward and 
dependent; posing as a new-fashioned 
theatre with boastful claims while having 
obsolete content, and secondly, a theatre that 
is  isolated from national culture and 
international theatre.  
We, as artists of two generations from two 
different epochs of Iranian theatre, before 
and after 1979 revolution, firmly believe 
that in the current catastrophic and urgent 
situation, the role of true theatre artists in 

changing this tragic state is of the utmost importance; and taking appropriate actions 
towards it is the duty that history has entrusted them with. Therefore, we invite those 
theatre artists who agree with us and have suffered from imposed policies on theatre 

over the years to fulfill this solemn duty together by joining us and abiding by 
the principles of the «Theatre of Independence» Manifesto. The judgment of the 

posterity will be based on the legacy we leave to them today. 

Theatre of Independence 

Manifesto

)(
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There are requirements for having a private venue, and 
that is that the person in charge of a venue must undertake 
to follow the instructions of the government. And these 
instructions are nothing but the rules of government 
censorship, which must also be considered by the owners 
of the venue. This change has added another layer to 
censorship, much tighter, andand in multiplelevels. 
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For almost forty-two years now, the Islamic Republic of 
Iran has been trying to create a theatre that can attract a 
significant audience inside Iran and is able to 
international festivals to show a different face of itself. In 
achieving this goal, however, all their efforts were not for 
creating an Iranian theatre. That is, a theatre that could 
breathe in a free atmosphere could thrive in 
circumstances that allow creativity, to embrace all sectors 
of society in the context of national culture. Instead, they 
pursued a policy of discrimination by depriving talented, 
non-religious theatre artists of all resources that were 
confiscated from the people, censoring and treating them 
more harshly, and allocating the budget and everything 
else to Muslims. By implementing this policy in a biased 
and persistent manner, what we have now is a bewildered, 
characterless, chaotic, and a mixture of everything but 
theatre. 
All these years, directors, actors, playwrights and theatre 
critics, even some government officials and also critics on 
the government payroll, have explained the problems of 
this policy in details, and pleaded, requested, begged and 
begged and begged the authorities to solve the problems, 
but the officials continued the same policy as they used 
to, executing a double standard policy, supporting full-
force their own people, called Khodi-ha; and depriving 
the others, called Gheir-e-Khodiha. 
The last thing I would like to mention is that there has 
been a change in the government policy towards theatre 
in recent years and that is to allow the private sector to 
have its own venues, which they call it “privatization.” 
This change looks positive at first glance,  but in a closer 
look, you will find it a very vicious change. This change 
has different effects on theatre as a whole in terms of 
economic, artistic quality, production increase, and so on, 
but especially the shrinking financial responsibility of the 
government towards thousands of thousands of theatre 
people. But the important point I want to make is this:
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verse at the beginning of his speech, with the subtlety of 
someone who has been trained by an insidious religion 
and subordinated to the mullahs, with the incredible 
sophistication and playfulness, Mr. Wazir1 rejected and 
transgressed each and every single one the views and 
criticisms of the theatre artists who in good faith had 
turned to him. 
After an ostentatious introduction and reading verses 
from Hafez, the Minister said:  

“… I am the one who's responsible for auditing and 
censoring. I mean, I accept this responsibility as the 
Minister of Culture and Islamic Guidance, and we 
will certainly not allow plays that are contrary to the 
principles of religion or Islamic thought [to get 
permit]. We will certainly not allow plays that 
question and deny the revolution of the Iranian 
people, the Islamic Revolution, in any way …”  

Then he continued by maintaining that the artists should 
absolutely not expect their plays to be permitted without 
being audited. 
With these words, Mohajerani left no hope for those 
theatre artists who had come to the meeting with 
optimism, or perhaps with a kind of naivete. 

*** 
It is safe to say that the Islamic Republic of Iran is the 
only regime that has never promised to ease censorship; 
rather, it has always emphasized on censorship in various 
ways and languages and explicitly asked writers and 
artists to censor themselves, though they never mention 
the word censorship. They have substitute words for 
censorship, words like audit, review, etc… For example, 
one of the former ministers of the Islamic Ministry of 
Culture and Guidance, Mohammad Hossein Safar 
Harandi, at a press conference in May 2008 in Tehran, 
asked authors to self-censor themselves:  

“You are aware of the law of auditing and reviewing, 
so remove pages that are likely to cause problems.” 

1 Minister in Farsi 
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With the victory of Mohammad Khatami in the 
presidential election and the appointment of Ataullah 
Mohajerani as Minister of Islamic Guidance, as well as 
the appointment of Hossein Salimi as the director of the 
Center for Performing Arts, who was deemed to be a 
person who has a clear and modern understanding of art 
and knows the problems, flames of hope were lit in the 
hearts of theatre artists. In particular, it was observed that 
there were some relaxations in censorship and licensing 
of shows. Theatre performances also seemed to be more 
lively in theatres. 
It was decided to hold a public meeting with the 
participation of all those involved in the theatre with the 
Minister of Guidance and the head of the Center for 
Performing Arts present, so that the theatre staff could 
raise their problems openly and without consideration to 
seek solutions. Of the hundreds of theatre workers who 
attended the meeting that day, two spoke of censorship. 
One of them was the prominent actor Jamshid 
Mashayekhi, who started by reciting a meaningful poem 
by Hafez, 

«The gold-woven cape of a man who is philistine 
and ignorant about art is not worth a dime to the 
truthful free spirits.» Then he continued, 
 «There is no… poison, no enemy worse than the 
scissors of censorship... These scissors of 
censorship, in my opinion, give up hope ... Mr. 
Minister, I hope you, sir, order them to put aside this 
censorship.” 

But, how do you think the Minister of Guidance might 
have reacted after hearing the the sincere complaints of 
theatre artists? It is quite interesting how the Minister of 
Guidance of the Reformist Government responded to the 
multitude of artists who had voted for their government 
and now, on his advice and encouragement, had come 
forward with their professional problems to prepare and 
cooperate in solving them. After muttering an Arabic 
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intended goals, and day by day, its spirit, dynamism, 
and mobility are diminishing.”  

She then adds:  

“The people who make decisions and approve 
theatrical programs in the Ministry of Islamic 
Guidance do not have a specific policy and a clear 
way about theatre affairs. They have to have a 
specific plan, in the first place, which they do not 
have; they have to know what they want, which they 
do not know; and they have to be knowledgeable 
and knowing in the theatre while they are not.” 

Worst of all is the question of censorship. The enemy of 
creativity that does not operate under any rules or 
framework. Their only rule, according to Ali Montazeri, 
the former head of the Center for the Performing Arts is 
"According to the Constitution and other regulations of 
the Islamic Republic of Iran, and according to the 
achievements of the revolution, they supervise the 
shows and issue performance licenses.” (Woman of the 
Day magazine, 19 June 1990, No. 1268). 
Ten years later, in the reformist era, on May 2, 2000, 
the Supreme Council of the Cultural Revolution 
codified and approved criteria for "supervision of 
performance and license issuance.” These rules and 
regulations exacerbate censorship and make things even 
more difficult because each and every one of the 
articles of this ratification originates from a closed and 
narrow-minded Islamic ideological thought. If it was 
possible to enter into a dialogue with the censors 
before, it is no more possible to bargain and argue with 
the Supervisory and Censorship Council now, since it 
has become the law. 

*** 
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 from working.” 
*** 

Officials change one after the other, each official starts 
with new plans and ideas, and of course with their 
personal taste, but none of them know neither how the 
theatre works, nor its complexities and nature. 
They have learned or they have been trained for one thing 
only, that theatre, like everything else, must become 
Islamic and be in line with the goals of the Islamic 
Revolution. 
For example, Taha Abdi-Khodaei, the head of the Center 
for Performing Arts, in an interview with Namayesh 
magazine for the second Festival of Fajr Theatre in 
February 1983, says:  

“We intend to give the sanctity of the mosque to the 
theatres, and the sanctity of the pulpit to the theatre 
stages and theatre platforms.” 

Over the years, theatre-makers, actors, directors, 
playwrights, as well as pro government experts and critics 
have raised problems and come up with solutions, but all 
of this advice and criticism have had no effect and no one 
has been interested to listen.  
Ms. Laleh Taghian, for example, who has been employed 
by the government since before the revolution, is in 
charge of the Theatre Quarterly published by the Center 
for Performing Arts of the Ministry of Islamic Guidance, 
and a regular critic of the Drama (Nemayesh) magazine, 
another publication of the Center for the Performing Arts. 
In the first issue of the same publication in November 
1987, she wrote in an article about the theatre of the first 
decade of the revolution:  

”We are talking about those who have stepped on the 
stage in recent years or played major roles behind 
the scenes, and in short, all those who are in some 
way responsible for the current state of the 
performing arts, a theatre that, unfortunately, after 
eight years and some, has not achieved any of its



شماره یکم 
پاییز 1399  6

“After the revolution, many plays were put on stage. 
But few of them were influenced by the 
characteristics of the revolution. Unfortunately, we 
have not yet been able to present a play that is as an 
example of revolutionary theatre.” He then admits, 
“Of course, we have not found a specific definition 
for it, either.” 

*** 
After the Cultural Revolution1, the main and first goal of 
the government was to eliminate all those who were 
active in the academic, cultural, and artistic fields. The 
new government officials accelerated this process with 
their recommendations on various occasions. Mir Hossein 
Moussavi, the then Prime Minister, said in his message to 
the second Revolution Theatre Festival in February 1981, 

”Remove the Western-believers and the Easternized 
from the art scene and replace them with committed 
and responsible people.” 

He went even further in the 2nd Fajr International Theatre 
Festival and encouraged Muslim artists to spy on so-
called non-muslim artists: 

“The first task of our committed artists, both in this 
festival and in other assemblies, is to identify the 
footprints of the Devils [Khanassan2] and to keep the 
field of the "Art of Revolution" clean from these 
temptations.” 

*** 
On May 18, 1982, Dayere-ye-Monkarat3 that has nothing 
to do with the cultural and artistic activities, issued a brief 
statement as below: 

“Besmehi Ta’ala (In the name of God almighty), 
Hereby informs all theatre managers and actors. If 
they have the approval or permission of the Ministry 
of Islamic Guidance, they are allowed to work, 
otherwise, Dayere-ye-Monkarat will prevent them 

1 A series of 
measures taken by 
the new government 
after the 1979 
revolution in Iran 
which was meant to 
undertake a form of 
ideological cleansing 
and led to dismissal 
of manyartists, 
cultural workers, and 
academics as well as 
students. It also 
resulted in shutting 
down all universities, 
academic institutions 
and cultulral places 
for almost two years. 
During this period, 
artistic and cultural 
products as well as 
books and academic 
materials were 
revised and 
extremely censored 
or even banned by 
the Supreme Council 
of the Cultural 
Revolution. 

2 An Arabic word 
which means devil, 
beast, evil that 
tempts believers to 
turn away from God 
and their faith. There 
is also a verse in 
Quran about 
Khannas. 

3  The Islamic Vice 
Division, one of the 
branches of the 
Islamic 
Revolutionary 
Prosecutor's Office. 



resources, as well as establishing local militia committees 
to control neighborhoods, cities, and roads through 
checkpoints by deluded young Muslim volunteer forces. 
They were, virtually, shaping and establishing the 
structure of a religious government that knew what its 
future duties and role would be. 
During this turbulent period, this so-called "Spring of 
Freedom”, a series of theatrical activities took place, 
which not only in terms of quantity but especially in 
terms of quality were very impressive. The theatrical 
activities in this short period, in which no official 
authority was yet established or dared to control them, 
were, in fact, the liberated artistic capacity that emerged 
in the absence of a supervisory power. These plays could 
present the real epistemological, technical, artistic, and 
aesthetic aspects of the Iranian theatre of the time. 
During the first year after the revolution, from February 
1979 to February 1980, 73 plays were staged in Tehran 
alone. Of this number, 51 were Iranian plays and 22 were 
foreign. 13 of the Iranian plays were performed in 
Lalehzar1 theatres. Foreign works without exception were 
plays by progressive and leftist playwrights such as Jean-
Paul Sartre, Albert Camus, Bertolt Brecht, Nikolai Gogol, 
Nazim Hikmet, Eugene Unesco, Evgeny Schwartz and 
alike. Six of these plays were by Bertolt Brecht. 
Two years after the revolution, religious forces had not 
yet been able to stage plays that exemplified an Islamic 
and revolutionary theatre as they had wished. Except for a 
few plays by former theatre artists that seemed to be 
unsuccessful attempts to adapt themselves to the new 
situation, the vast majority of plays carried non-Islamic 
thought. This issue was raised even by theatre officials 
and pro-government observers. 
The pro-government people also acknowledged and 
confessed it. For example, in an interview with a reporter 
of Kayhan newspaper in November 1981, Houshang 
Tavakoli, the head of the Theatre Program Administration 
at the time, says:
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1 The area where the 
first theatres in 
Tehran were located. 
This area has played 
a significant role in 
modernity in Iran for 
years but after the 
1953 CIA coup, it 
changed drastically 
and theatres became 
a place for variety 
shows like belly 
dance, popular 
concerts, attractions, 
and cheap comedies. 



●  After the 1979 revolution, Iranian theatre, like many 
other things in Iran, underwent a serious and 

fundamental transformation. 
With the collapse of the monarchy and the disruption of 
all institutions and means of repression and suffocation of 
the previous system, that is, the collapse of a socio-
political system, but lack of replacement with another 
system due to the unpreparedness of the revolutionary 
leadership for an imminent and unexpected victory, a 
chaotic socio-political situation emerged which, out of a 

kind of illusion, was called the 
"Spring of Freedom.” 
In this "Spring of Freedom", 
every group, every faction, 
every organization, and every 
party was working excitedly, 
and everyone thought they were 
building a new and free society, 
while what was shaping behind 
all this excitement was neither 
new nor had anything to do with 
«freedom»! 
In this chaotic atmosphere, 

however, the clergy were not deluded. Though, they 
would have never imagined that they could wield power 
so quickly without paying a price for it, as the price was 
already paid by people’s blood. So, they got busy 
immediately. They began to supply and equip their 
repressive forces for the near future.While the progressive 
and non-religious forces were preoccupied on the streets, 
universities, and in small circles trying to do what they 
thought was urgent and necessary, the mullahs and 
religious people were occupying the key government 
bases such as the army, law enforcement, gendarmerie, 
SAVAK, ministries, banks, factories, refineries, and 
stations of oil reserves and economic and industrial  
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