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Message 

 توسط آناتولی واسیلیو ۲۰۱۶پیام روز جھانی تئاتر سال 

 

 آیا ما بھ تئاتر نیاز داریم؟

 

  .پرسندھا مردم خستھ از آنست کھ از خود میای ناامید از تئاتر و میلیوناین سوال ھزاران حرفھ

 

 برای چھ بھ آن نیاز داریم؟

 

ھای واقعى زندگی در آنھا در حال اجراست ناچیز و بیسالھا صحنھ در مقایسھ با میادین شھرھا و اماکن عمومی کھ تراژدیدراین 
 .رسداھمیت بھ نظر می

 

 تئاتر چھ چیزى براى ما دارد؟

 

درد بازیگران ،چیزی کھ ھای مخملین، پرده ھاى كثیف ، صداھای پر از غم و ھای مطال در سالن ھاى تئاتر، مبلگالرى ھا و بالکن
 .ھای عریان و خشمگین در آنبھ کلی با زندگی تفاوت دارد و یا باالعكس پالتوھاى آغشتھ بھ ِگل وخون و دستھ ای از بدن

 

  چھ چیزى را مى تواند بھ ما بگوید؟

 

 !ھمھ چیز

 

 .تواند ھمھ چیز را بھ ما بگویدتئاتر می

 

زندانیان در سیاه چال ھاى فراموش شده ى زیر زمین افسرده و بى جان شده اند، چگونھ  کھ چگونھ خدایان در بھشت ساكن اند واین
شور و شھوت ما را بھ اوج میرساند و باال میبرد و عشق میتواند بھ زمین بزند نابود كند،و چگونھ ھیچكس بھ انسان خوب در این 

ھای کھ کودکان در اردوگاهکنند در حالین خراشھا زندگی میکند، چگونھ مردم در آسماجھان نیازى ندارد و فریب فرمانروایی می
میشوند و بھ ناچار بھ بیابان ھا بازمى گردند؛ و چگونھ ھر روز مجبوریم از كسانى كھ عاشقشان ھستیم جدا  پناھندگان پژمرده 

 .شویم، تئاتر میتواند از ھمھ چیز سخن بگوید

 

 .تئاتر ھمیشھ بوده و خواھد بود
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خص در این پنجاه یا ھفتاد سال اخیر، یک ضرورت است، زیرا اگر نگاھی كلى بھ ھنر بیاندازید،بھ سرعت میتوانید و اکنون بال
دریابید کھ این تنھا تئاتر است کھ می تواند كلمھ را از دھانی بھ دھان دیگر، برق نگاھی را از چشمی بھ چشم دیگر، حركات را از 

تئاتر شفاف ترین وجھ نور است ، و بھ . ھا نداردمنتقل كند و نیازی بھ واسطھ میان انساندستی بھ دستی و از بدنی بھ بدن دیگر 
تابد و بھ سرعت براى ی جھان مینھ، تئاتر خود ذات و منبع نور است کھ از چھارگوشھ. جنوب یا شمال ، شرق یا غرب تعلق ندارد

  .بھ آن بنگرندھمھ قابل تشخیص است، چھ با چشم دوستانھ و چھ با چشم خصمانھ 

 

  .و ما بھ تئاترى نیاز داریم كھ ھمیشھ تازه و متفاوت باشد، ما بھ اشکال مختلفی از تئاتر نیاز داریم

 

ھای شیوه. بیشترین متقاضى را دارد ھای ممکن تئاتر می بینم کھ شکل سنتى آن اثبات كرده من ھنوز از میان ھمھ ی اشکال و شیوه
شود و بھ فرھنگ سکوالر امروزه ھرچھ بیشتر تضعیف می. قرار گیرد» ھای متمدنتئاتر ملت«قابل با تئاترھای آیینی نباید در ت

را بھ عقب میراند و كمرنگ میكند، و بدین ترتیب اگر  بھ تدریج جایگزین ماھیت ساده آن شده و آن » اطالعات فرھنگی«تعبیری 
  یدن تئاتر اصیل از دست میدھیماینگونھ پیش برود سرانجام یكروز ما امیدمان را براى د

 

 

 .پذیرشی آزاد برای ھمھ و ھركس. تئاتر درھایش را بھ طور وسیعى می گشاید: توان دید كھ اما اکنون می

 

ھای تئاتر را پر کنید، بھ کلمات گوش دھید و ھا و بالکنھاى خالى سالنبھ تئاتر بروید، تمامی ردیف! ھا و کامپیوترھالعنت بھ گجت
این تئاتر است کھ روبروی شماست، از آن غافل نشوید و ھیچ فرصت و شانسى را برای شرکت در آن -! بھ تصاویر زنده نگاه کنید

 .باشد مان زدهھای بیھوده و شتابشاید با ارزش ترین شانس مشترك، کھ در زندگی -از دست ندھید

 

  .تئاتر نیاز داریم سبك ھاى  یما بھ ھمھ

 

  تنھا یک گونھ از تئاتر است کھ بھ طور حتم ھیچكس بھ

چھ ما یقیناً نیاز نداریم آن. ی سیاستمداران، تئاتر بیھودهزده، تئاتر سیاستھای سیاسی، تئاتر سیاستتئاتر بازی -آن نیازى ندارد
ھا ھا، در پایتختھا و میداننیاز نداریم تئاتر اجساد و خون در خیابان چھ ماچھ فردی و چھ جمعی، آن -تئاتر وحشت روزمره است 

 …درگیری و جدل میان مذاھب و اقوام ھاست، تئاتِر ساختگِی و ایالت ھا و شھر

 گروه تئاتر تى تووك_ ویراستار سامان سایبانى _ ترجمھ صدف خدامى 

 

 

 

Translation into Persian by: Sadaf Khoddami 
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