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ديود   ايبتوه آن زموان نوه     « مجاديوه »بوند كوه بورای اويوين بوار اجرايوي بوه سوبک          1387زمستان 
ای از  چيست نه خبر داشتم كه تماشاگر اين نن  تئاتر هستم. در گنشوه  1«مجاديهتئاتر »دانستم  مي

دادنود كوه    نمايشگاهي بزرگ، گروهي از بازيگران با امكاناتي حداقلي، داستاني را نموايش موي  
ساز بورای سواكنان    و های ناشي از ساخت و مزاحمت مشكل هر روز و هر شب من بند: سروصدا

طنر ايستاده كنوار صوحنه، نموايش را تماشوا كونم و ببيونم        گرفتم همانمحله. اين شد كه تصميم 
 شند. عاقبت داستان چه مي

هموان   و  گيوری يوا پيوا  خاصوي هوم نداشوت       اجرا كنتاه بند و برخالف انتظار هيچ نتيجه
مان با آن درگيور بونديم.    داد كه اغلب ما ساكنان شهرهای بزرگ در زندگي واقعيتي را نشان مي

گيركننده بند. ابتودا،   فل از ما حاضران بسيار غا خيلياجرا اما اتفاقاتي افتاد كه برای  پس از پايان
پرسويد. بعود    ماجراهوايش اجورا و   ةمردی محجنب و قدبلند به صوحنه آمود و نظرموان را دربوار    

تنانسوت   ي متفواو  موي  يها نشتشنيقمان كرد فكر كنيم در كدا  بخش از داستان انجا  دادن كُ
ای ديگور رقوم بخونرد  و عجيوب اينكوه، او از موا          را تغيير دهد تا در پايوان، نتيجوه  روند اتفاقا

ها و راهكارهايمان را نه فقط با حرف كه با قرار گرفتن جای كاراكترها و بوازی   خناست تا ايده
های او، بازيگران يک بار ديگر داستان را از ابتودا   كردن روی صحنه نشان دهيم. بعد از صحبت

های اجرا يكوي از تماشواگران كوار را متنقوف كورد و       ند و در كمال شگفتي، در ميانهاجرا كرد
ای كه قطع شوده   داوطلب شد تا به صحنه برود. او جايگزين يكي از بازيگران شد و اجرا از نقطه

با صوداقتي باورپورير    روی صحنهكرد  او  نمي« تماشا» تنها. حاال او ديگر يافتبند، دوباره ادامه 
عودايتيِ آن   حلي برای مقابله بوا بوي   خناست راه كرد و مي مي« بازی»ه با كمي اضطراب، و اگرچ
 .بيابدروايت 
 وو  هايي كه شاهد بازی تماشاگران روی صحنه بند  يحظه و  كنم ها كه فكر مي ه آن يحظهوب

در  را تونانم صودای بلنود توپش قلوبم را در گنشوم بشونن  و حركوت شوديد خونن           هننز هم مي

                                                                                                                                              
1.  forum theatre 



 

 یازده

ای كه شنر و شنقِ زندگي را در  درگير تجربه ، ای بند حس كنم. انگار شاهد معجزههايم  رگ
ديود . آن   ها هم موي  كرد  همين حايت را در آن كرد. به ديگر حاضران كه نگاه مي من زنده مي

آنجا كوه بايود   و   مهايي بند كه اكثر ما در تئاتر مرسن  داشتي اجرا احتماالً بسيار متفاو  از تجربه
كورديم هويچ حركوت زائودی كوه مخول  وحود  و انسوجا ِ گواه           كن  نمايش را نگاه ميدر س

كوه  را تور از هموه، بايود پايوانِ داسوتاني       و مهوم  داديوم  آور جهان نمايش باشد انجوا  نموي   خفقان
آن منضون  را در   پيرامننهايمان  افكار و احساسا  و تجربه ةپريرفتيم و هم شاهدش بنديم مي

 داشووتيم. در آن اجوورای مجاديووه امووا فرصووت داشووتيم تووا در   ان نگووه موويذهنمووان و بوورای خندموو
دمان مداخلوه كنويم و بارهوا بوه     خن ةكُنشِ كاراكترها دست ببريم، در داستاني از زندگي روزمر

در يوک كوال ،    و  كارهايي مختلف فكر كنيم و آن را عيناً روی صحنه اجرا و امتحوان كنويم  راه
 باشود،  « ضورور  »اصولي مصوداق     تر متعوارف يوا جريوان   رسويد كوه اگور تئوا     چنين بوه نظور موي   

 بخوش  زمان بسيار مفر  و يور   يند همابند  و جايب اينكه، اين فر« امكان»تئاتر مجاديه مصداق 
 هم بند!

از آن زمستان توا اموروز، هور بوار كوه فرصوت حضونر در اجرايوي بوه سوبک مجاديوه را            
ته كه اين تجربه فقط محودود بوه تئواتر مجاديوه     ا   و ايب وحال را تجربه كرده ا ، همان حس داشته

 1«شودگان  تئواتر سوركنب  »هوای مختلوف    نبند. در اين مد ، هر بار كه مخاطب يكوي از سوبک  
هوا و   ا  يا ايوده  های عملي انجا  داده ها و بازی های آمنزشي اين حنزه تمرين ا ، در كارگاه بنده

 ، همناره همان شنر و شنق و ميل به حركوت  ا ا  و شنيده را خنانده 2لئاآگنستن بن های ديدگاه
 در من زنده شده است.

گيوری   شوكل باني  و  بينم يک نفر باعث كنم، مي فرد كه فكر مي های منحصربه به اين تجربه
 ،نوژاد  همان مرد محجنب و قدبلند اجرای اول: علي ظفرقهرمواني  و  ها بنده است اين فرصت ةهم

                                                                                                                                              
1 .Theatre of the Oppressed     شناخته « تئاتر شنرايي»در فضای تئاتر كاربردی ايران، اين نن  تئاتر بيشتر با نا

هم « واقع شدگان  تئاتر مظلن »و «  تئاتر مرد  ستمديده»های ديگری مثل  شند  در متنن ترجمه شده از نا  مي
 استفاده شده است.

2 .Augusto Boal  ،1996توا   1993پورداز، ننيسونده و معلوم بوند و از سوال       درامواتنر، نظريوه   او كارگردان تئاتر 
، شودگان  تئواتر سوركنب  هوای   عننان نماينده در شنرای شهر ريندوژانيرو حضنر داشت. او مؤيوف كتواب   به

هملت و پسر ناننا: زنودگي مون   و  قانننگرار، تئاتر كمان آرزو رنگين، هايي برای بازيگران و نابازيگران بازی
 سايگي درگرشت. 78در سن  2009ل در سال ئااست. بن تئاتر و سياست در



 

 دوازده

هوايي بسويار شوننا و ذهنوي عواری از       ر از محبوت، گونش  انساني شريف و صبنر، با قلبوي سرشوا  
را بورايش  « تئواتر شونرايي  »شدگان )كوه او نوا     . عشق او به تئاتر سركنب داوری قضاو  و پيش

شود توا    منجوب  اش های شخصيتي های شخصي و خصلت داند(، درآميخته با تجربه تر مي مناسب
او راه  ة. رويكرد همدالنه و صوبنران يابدترش كم گس اين نن  تئاتر بتناند در ايران پا بگيرد و كم

از  و  هوای متنونعي بواز كورد     ها و مكوان  هايش را به منقعيت ها و تمرين فعاييت ةاين تئاتر و گستر
 ها و مراكز بازپروری. ها و مدارس گرفته تا زندان مهدكندک

ي هواي  ، روايوت «تئواتر شونرايي تهوران   »نوژاد و گوروهش    در اين مد ، علي ظفرقهرماني
هوا   در جامعه را به صدها اجرای مجاديه تبديل و با نمايش ايون منقعيوت    واقعي از اننا  سركنب

. آن نود ا ههای متفاوتي از مخاطبان فوراهم كورد   را برای طيف عملبرای عمن ، فرصت گفتگن و 
حاضر بندند سوختيِ چنودين سواعت     1«تماشابازيگران»كه  بندند قدر جراب و پرشنر اجراها آن

حلوي دارد و كوار    رود چوه راه  د نفر بعدی كه روی صحنه مينايستادن را تحمل كنند تا ببين سرِپا
تشنيق و تحرير صدها تماشابازيگرِ سورزنده توا    ،فرياد ،رسد. يقين دار  صدای خنده به كجا مي

ها و فرهنگسراهای شهر باقي خناهد ماند. از طرف خند  و به نيابوت از   ها در گنش بنستان سال
را داشتند، از علي  او ها و آمنختن از او و در كنار هايي كه فرصت حضنر در اين تجربه آن ةهم

 رغووم بووه و تنووه، يووک بگوونيم اگوور نيسووت اغووراق كووه كسوويو    نووژاد سپاسووگزار  ظفرقهرموواني
 بوه  كاشوت،  خواک  ايون  در را شنرايي شدگان/ سركنب تئاتر ةدان تصنرناپرير، های محدوديت

 و جونان  درختوي  بوه  بند پرورده خندش كه را ای شكننده اما زنده نهال رفته رفته و نشست پايش
 هوم  و دارد ميونه  هم اكننن كه درختي كرد  تبديل پرير، آسيب و تنها همچنان هرچند سرزنده،

 آن بور  گاه است ممكن هرچند برد، مي بهره آن از بضاعتش و خناسته فراخنر به هركس و سايه
 بيندازد. هم خراشي

بر ويراست نخست اين كتواب  اش    در پيشگفتار خناندني 2آدريان جكسنن كه طنر همان
 «هوای متعوارف   نمايش، های متعارف تماشاخانه» د كه دركارگرداني بن لئاگنيد، آگنستن بن  مي

                                                                                                                                              
1.  spect-actors 

2  .Adiran Jackson   سيتيزنز بنرد كارداو مدير هنری(Cardboard Citizens)  گنسوتن  آاست و چهار كتاب از
تر صوونر  گسووترده تئووا ل همكوواری داشووته و بووهئووال ترجمووه كوورده اسووت. او در چنوودين موونرد بووا بن ئووابن

كنوگ، منريتواني و فنالنود     فريقوای جنونبي، هنوگ   اشدگان را در كشنرهای مختلوف مثول ناميبيوا،     سركنب
 .تدريس كرده است



 

 سيزده

دانست  اموا بوه    مي« های بسيار متنن  تئاتر يكي از شكل»شدگان را  كرد و تئاتر سركنب اجرا مي
هايي بويش   او در تئاتر قابليت چپي قرن بيستم، دان آوانگارد و عمنماً دستسياق بسياری از هنرمن

ئال كار. بن محافظه شده برای بنرژوازیِ ساختهباشد،  ديد كه فقط هنری خنثي و منفعل از اين مي
هنور بورای   »بونرژوايي   ةدر ضديت بوا ايود   كنشد بيشتر از هر چيز مي« شدگان تئاتر سركنب»در 
مسوتقيم و غيرمسوتقيم در    وتصورف  قودرتي بورای دخول    ليت ببخشد و آن را بوه به تئاتر عام «هنر

هوای   مصوداق اجتموا  تونده    اموروزی را  ةاگور جامعو   آن تبديل كند. ةجامعه و مناسبا  ناعادالن
هوا   آد  ةپراكنده و فاقد قدر  تغيير ببينيم، تئواتر نونعي اجتموا  آرمواني اسوت كوه در آن، همو       

شند از چنين فرصتي استفاده كرد و انديشيدن به تغييور و   ين حايت ميبا هم برابرند. در ا يساعات
سواز و   شوند از تونان اجتموا     ها سوپرد. بوه عبوار  ديگور، موي      به اجرا گراشتن آن را به خند آن

زموان از آن بورای تغييور     برابر آرماني بهره برد و هم ةننعي جامع ةآفرين تئاتر برای تجرب وحد 
ای دارد  شناسوانه  رد. تئاتر، بر خالف پروپاگاندا و خطابه، ساختار زيباييجامعه و جهان استفاده ك

در پي اين است كوه بوا    بنئالاش بر گفتگن و جدل استنار است.  دهد و پايه كه به آن پنيايي مي
  يابود دسوت  « دمنكراسوي مسوتقيم  »به كار گرفتن ايون تونان گفتگنيي/جوديي تئواتر بوه نونعي       

توک    محنر و دروغين امروزی، در آن تک های نماينده دمنكراسيای كه، بر خالف  دمنكراسي
انود. در   ها و نيز تحنال  نقش دارند و سياست را عميقاً مردمي كورده  تک تصميم ها در تک آد 

تنانود   شند و به هموين دييول موي    شناختي تبديل مي اين حايت هنر به چيزی بيش از ايتراد زيبايي
 بسيار جراب باشد. 

در « تئواتر درون »دانود و بواور دارد قابليوت     تورين زبوان بشور موي     را ضوروری  تئواتر  ئالبن
كنود بوا بسوط و گسوترش ايون قابليوت از آن كموک         تشونيقمان موي   او ما وجند دارد.  تک تک

كنويم را بهتور    در آن زنودگي موي   دنيايي كه بگيريم تا از وادی حرف به وادی عمل وارد شنيم،
هوايي را   هوا و تكنيوک   كتاب تمورين در اين  بنئالتغيير دهيم.  بفهميم و آن را به چايش بكشيم و

او ايون اسوت كوه بوازيگران و      غوائي   هودف  انجوا  دهنود  تناننود   موي همگوان   كوه  دهد ميارائه 
های نهانشان را بشناسند و بسط دهند و قادر باشند خندشان را از طريق تئواتر    نابازيگران، تنانايي

هوای متعوددی از تجربيوا      با زبواني سواده و صوميمي، روايوت    ن د. در اين اثر او همچنيبيان كنن
ن ايون  اصنل بنياديو   گيری شكل ةتاريخچشدگان و از  های تئاتر سركنب اش در سبک ای حرفه
 و بنئوال كوه از قبول بوا     انيزمان، برای آن تناند هم دهد. اين كتاب مي ه ميارائبه خناننده را  تئاتر



 

 چهارده

جايب، مفيود و سوندمند    ،خناهند با اين تئاتر آشنا شنند مياني كه هايش آشنايي دارند و آن ايده
 باشد.

عايي بازيگری  ةانتشارا  مدرس ـ 1378دقيقاً در سال  و  ها قبل سالرا ای از اين اثر  ترجمه
و  داردهوای فراوانوي    اشكاال  و نارسوايي  سفانهأمت كه استكرده هنری( چاپ و منتشر  ة)حنز
ايون اثور   الز  بوند   به اين دييول  1.استاصل كتاب از آن حرف شده های زياد و مهمي از  بخش

پيشونهاد ترجموه    داری به صنر  كامل به فارسي ترجمه شوند.  يک بار با دقت، ظرافت و امانت
تموا    چراكوه  ،پوريرفتم  داد و مون آن را  اينجانوب نوژاد بوه    مجدد اين كتاب را علي ظفرقهرماني

و مشتاق بند  كه نقشي در حمايت از اين نون    ددنيند بنهايم در اين حنزه، غني و خنشا تجربه
بگنيم اين نن  نگواه بوه زنودگي( و گسوترش آن داشوته باشوم. در ايون         بهتر باشدشايد يا تئاتر )

انجوا   « داری دقت، ظرافت و امانوت »را با  ترجمهكار گرفتم تا  يند، هرآنچه در تنان داشتم بهافر
 های بسياری وجند دارد.   نهايي، نقصان و كاستي ةيجدانم كه در نت حال مي دهم و بااين

كرد  كه فقط بوا تكيوه بور     خياالنه فكر مي آن زمان كه كار ترجمه را آغاز كرد ، خنش
 ةرا بوه آسواني پويش ببور . بورای ترجمو       آنتونانم   زبان انگليسي ميبه  مها و تسلط عالقه و تجربه

  بند كه از دل عطش بوه آمونختن و در پوي    درست و دقيق اين متن اما دانش و بينشي عميق الز
اموا بخوت    ،قدر كه الز  بند نداشوتم  ها را آن اين اينجانبشند.  ها مطايعه و مداقه حاصل مي سال

 ينود ازاده در فر داشتم كه چنين بند و بوه كمكوم آمود. مهودی نصورايه      خنب  و دوستي يار  بند
تور و   اماتم را برطرف كرد و پينسته برای دقيقهايم را پاسخ داد، ابه اين اثر، صبنرانه پرسش ةترجم

هسوتم.   ايشوان انودازه قودردان    ا  كرد  بابت ايون حمايوت ديسونزانه، بوي     رساتر شدن متن راهنمايي
ويوژه از   بوه  ،كونم  همچنين از همكاران عزيز در سازمان مطايعه و تدوين )سومت( سپاسوگزاری موي   

 پرير كردند. ين اثر انتشار آن را امكانخند از ا  منصنر براهيمي كه با حمايت جناب آقای
ا  شوكل   شخصوي  ةاين كتاب، همناره تصنيری در ذهنم بند كوه از تجربو   ةهنگا  ترجم

هوا و   انود، بوازی   زبوان دور هوم جموع شوده     داد: گروهوي فارسوي   گرفت و بوه مون انگيوزه موي     مي
خندنود،   هوا موي   عاييوت كنند. حين انجا  دادن اين ف خنانند و اجرا مي های اين كتاب را مي تمرين

كننود خندشوان و ديگوران     ها فرصت پيدا موي  آن .آمنزند ميپرسند و  هراسند، مي گريند، مي مي

                                                                                                                                              
هوای بورای بوازيگران و     ل و بوازی ئوا آگنسوتن بن » : براهيموي، منصونر،  برای نقدی بر آن ترجمه رجن  كنيد به.  1

 .14و 8، ص 1379، ارديبهشت و خرداد كتاب ماه هنر، «نابازيگران



 

 پانزده

جهوان كشوف كننود  و ايون      ةدربار جديدیرا از زوايای جديدی ببينند و از اين طريق چيزهای 
در نهايوت از  «. رتغييو »است و گشندگي در برابر « امكان»باز به معنای نگريستن به جهان از منظر 

كنند  دارند و انگيزه و قدر  بيشتری پيدا مي ت بيشتری در جهان قد  برميئها با جر اين ةدل هم
از درون و بيورون  را كوه  كه شجاعانه، و در همراهي و همكواری بوا ديگوران، برخيزنود و آنچوه      

بوه دل   هوايش  تموا  كاسوتي   رغوم  بوه كنود، تغييور دهنود. اميودوار  ايون ترجموه،        سركنبشان موي 
در ذهون   را كوه  تصونيری  با زنده كردن شونق تمورين و بوازی در آنوان،     خنانندگانش بنشيند و

 بارها و بارها عينيت ببخشد.  ، داشتم
 

 139۸خرداد  ا پناه غزل یزدان

 
  




