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ﻧﺎﺻﺮ رﺣﻤﺎﻧﯽﻧﮋاد  -ﺑﺎزﯾﮕﺮ و ﮐﺎرﮔﺮدان
ه$$مان ط$$ور ک$$ه م$$ی دان$$ید ام$$روز ۲۷ ،م$$ارس ،روز ج$$هان$$ی ت$$ئات$$ر اس$$ت و ای$$ن روز را ه$$ر س$$ال$$ه انس$$تیتو
ب$$ین امل$$للی ت$$ئات$$ر ب$$ه ن$$مای$$ندگ$$ی از ط$$رف ج$$ام$$عه ی ج$$هان$$ی ت$$ئات$$ر ج$$شن م$$ی گ$$یرد و ب$$ا ان$$تخاب ی$$کی از
ب$$زرگ$$ان ای$$ن ج$$ام$$عه ی ج$$هان$$ی ت$$ئات$$ر ،پ$$یام$$ی ک$$ه در آن ب$$ر ن$$قش واالی ت$$ئات$$ر ت$$أک$$ید ش$$ده ،ب$$ه س$$راس$$ر
ج$هان م$ی ف$رس$تد .ام$سال ام$ا ،م$تأس$فان$ه ،ب$ه دل$یل ش$رای$ط اس$تثنای$ی ج$هان$ی ای$ن م$راس$م ن$می ت$وانس$ت
ب$رگ$زار ش$ود و ب$ه ن$اچ$ار ای$ن پ$یام از ط$ری$ق رس$ان$ه ه$ای اج$تماع$ی ت$وس$ط ش$اه$د ن$دی$م ،ن$مای$شنام$ه ن$وی$س
ن$ام$دار پ$اکس$تان$ی ،ب$ه س$راس$ر ج$هان اب$الغ گ$ردی$د .اگ$ر ب$ه لیس$ت ک$سان$ی ک$ه ت$ا ام$روز پ$یام ه$ای س$االن$ه
ی روز ج$$هان$$ی ت$$ئات$$ر را از ت$$ری$$بون انس$$تیتو ب$$ین امل$$للی ت$$ئات$$ر اع$$الم ک$$رده ان$$د ،ن$$گاه ک$$نید ،ک$$لیه ی ای$$ن
ه$$نرم$$ندان و ک$$ارورزان ت$$ئات$$ر ک$$سان$$ی ب$$وده ان$$د ک$$ه در ط$$ول س$$ال$$ها ک$$ار مس$$تمر و پ$$رت$$الش خ$$ود ،ه$$مواره
ب $$رای ت $$غییر ج $$هان ،و ب $$ر ع $$لیه ظ $$لم ،ف $$قر ،س $$تم ،خ $$شون $$ت ،ج $$نگ ،ع $$قب م $$ان $$دگ $$ی ،ب $$ی ع $$دال $$تی ،زن $$دان،
ش $$ $کنجه ،اع $$ $دام و ه $$ $ر گ $$ $ون $$ $ه ش $$ $ر دی $$ $گر در ج $$ $هان م $$ $بارزه ک $$ $رده ان $$ $د ،و ک $$ $وش $$ $ش ک $$ $رده ان $$ $د آگ $$ $اه $$ $ی
ت$$ماش$$اگ$$ران خ$$ود را ارت$$قا داده و ن$$قاب از چه$$ره ی آن$$ها ک$$ه ج$$هان م$$ا را ت$$بدی$$ل ب$$ه ج$$هنم س$$اخ$$ته ان$$د،
ب$ردارن$د .از ک$الم و ش$هادت ای$ن ه$نرم$ندان ت$ئات$ر م$ی ت$وان ب$ه روش$نی دری$اف$ت ک$ه ن$قش ه$نر ،و ب$ه وی$ژه
ت$ئات$ر ب$ه ع$نوان ی$کی از ق$وی ت$ری$ن و م$هم ت$ری$ن ش$کل ه$ای ه$نر ،چیس$ت و س$مت و س$وی ح$رک$ت آن ب$ه
کدام جهت است.
ای$$ن ن$$قش ،در ج$$هان$$ی ک$$ه م$$ا ام$$روز زن$$دگ$$ی م$$ی ک$$نیم ،ب$$ه ن$$ظر م$$ی رس$$د ک$$ه ب$$یش از ه$$ر زم$$ان دی$$گری
دش$وار و پ$یچیده ش$ده اس$ت؛ و ب$ه ت$بع ای$ن دش$واری و پ$یچیدگ$ی ،وظ$یفه ی ه$نرم$ندان راس$تین ت$ئات$ر ن$یز
دش$وارت$ر و پ$یچیده ت$ر گ$ردی$ده اس$ت .ام$ا ،در ع$ین ح$ال ،در ای$ن ج$هان پ$هناور ،ک$شوره$ای$ی وج$ود دارن$د
ک $$ه ای $$ن دش $$واری ه $$ا و پ $$یچیدگ $$ی ه $$ا در آن $$ها ب $$سی ح $$ادت $$ر از دش $$واری ه $$ا و پ $$یچیدگ $$ی ه $$ای ع $$ام در
ع$$رص$$ه ی ج$$هان$$ی ت$$ئات$$ر اس$$ت؛ و آن ب$$ه دل$$یل س$$رش$$ت و م$$اه$$یت دول$$ت ه$$ای$$ی اس$$ت ک$$ه در ای$$ن ک$$شوره$$ا
حاکم اند.
در ج$هان ام$روز ب$سیاری چ$یزه$ا ب$ر م$سند ح$قیقت ق$رار ن$دارن$د ح$ال آن ک$ه خ$ود را ،ب$ه دروغ ،ن$مای$نده ی
ح$$قیقت اع$$الم م$$ی ک$$نند .ای$$ن ج$$اب$$جای$$ی ،ی$$ا ای$$ن ن$$اب$$جای$$ی و وارون$$گی چ$$یزه$$ا از ن$$اب$$هنگام$$ی ت$$اری$$خی و
ن$ام$وزون$ی ع$ناص$ر درون$ی ای$ن ی$ا آن م$حیط ج$غراف$یای$ی و از سِ $ر غ$فلت ات$فاق م$ی اف$تد؛ و در م$ورد م$ا
چه$$ل و ی$$ک س$$ال پ$$یش ات$$فاق اف$$تاد .در چ$$نین ش$$رای$$طی ک$$ار ،ی$$ا در ح$$قیقت ،وظ$$یفه ی آن$$ان ک$$ه ن$$قشی
حساس ،همچون هنرمندان تئاتر ،بر عهده دارند بسی خطیر است.

ام$سال ،ی$عنی س$ال  ۱۳۹۹ب$ه ت$اری$خ ای$ران$ی و  ۲۰۲۰ب$ه ت$اری$خ م$یالدی ،م$ا ،ب$خشی از ه$نرم$ندان ت$ئات$ر
پیش$$رو و مس$$تقل ای$$ران ،ت$$صمیم گ$$رف$$ته ای$$م ت$$ا م$$رز م$$یان ح$$قیقت و ام$$ر واق$$ع ،ی$$عنی ت$$فاوت م$$یان ت$$ئات$$ر
راس$$تین و ت$$ئات$$ر دروغ$$ین ،اخ$$تالف م$$یان ت$$ئات$$ر غ$$یردول$$تی و ت$$ئات$$ر دول$$تی ،و ب$$ه ط$$ور خ$$الص$$ه م$$رز م$$یان
ت$ئات$ر و ض$د ت$ئات$ر را روش$ن س$اخ$ته و بیش$تر ب$ر وض$عیت ت$ئات$ر ب$وم$ی و س$رزم$ینی خ$ود ت$أک$ید داش$ته ،و
ن$شان ب$ده$یم ک$ه ج$ای$گاه ب$ه ح$ق ت$ئات$ر ،ک$ه س$ال$هاس$ت از ص$اح$بان واق$عی آن رب$وده ش$ده ،در ک$جا ق$رار
دارد .زی$$را ،م$$ا م$$عتقدی$$م ک$$ه ت$$أک$$ید ب$$ر وض$$عیت ی$$ک ت$$ئات$$ر ب$$وم$$ی و س$$رزم$$ینی در چ$$نین روزه$$ای$$ی ،ب$$هیچ
وجه مغایر با هدف پیام های روز جهانی تئاتر نیست ،بلکه تقویت آن پیام ها نیز هست.
چه $$ل و ی $$ک س $$ال اس $$ت ک $$ه ت $$ئات $$ر ای $$ران ب $$ه ع $$لت ِاع $$مال س $$یاس $$ت ه $$ای ع $$قب م $$ان $$ده ک $$ه م $$لهم از ی $$ک
ای $$دئ $$ول $$وژی ان $$حصارط $$لب ،ت $$نگ ن $$ظران $$ه و ق $$هقرای $$ی اس $$ت ،ب $$ه زن $$جیر ک $$شیده ش $$ده .ک $$ارگ $$زاران ای $$ن
س$یاس$ت ه$ا ،ط$ی چه$ل و ی$ک س$ال گ$ذش$ته ،ب$ا س$ماج$ت ه$ر چ$ه بیش$تر و ب$ه وس$یله ی اب$زاره$ای ق$درت و
ن$یروه$ای س$رک$وب خ$ود ن$شان داده ان$د ک$ه ب$ه ه$یچ ع$نوان و ب$ه ه$یچ ق$یمتی و ت$حت ه$یچ ش$رای$طی ح$اض$ر
ب$$ه ن$$رم$$ش و ان$$عطاف ی$$ا س$$هیم ک$$ردن ه$$نرم$$ندان ت$$ئات$$ر در ت$$عیین مس$$تقل س$$رن$$وش$$ت ح$$رف$$ه ای خ$$ود و ی$$ا
خ$$ $واه$$ $ان ه$$ $یچ ت$$ $غییری در وض$$ $عیت م$$ $وج$$ $ود نیس$$ $تند و اس$$ $تمرار ح$$ $اک$$ $میت خ$$ $ود را در گ$$ $رو ادام$$ $ه ی
سیاست سرکوب ،سانسور و عقب نگهداشنت جامعه و مردم می دانند.
اک $$نون روی س $$خن م $$ا مس $$تقیما ً ب $$ا ه $$نرم $$ندان ت $$ئات $$ر ای $$ران اس $$ت :اگ $$ر ش $$ما خ $$ود را ب $$خشی از م $$ردم
ای $$ران ،ی $$عنی ب $$خشی از شه $$رون $$دان ای $$ران $$ی ه $$مچون ه $$موط $$نان دی $$گر خ $$ود م $$ی دان $$ید ،ح $$رف $$ه ی ش $$ما
س$وای ش$ادی و ارت$قاء روح ان$سان$ی ت$ماش$اگ$ران ،آگ$اه$ی دادن ب$ه آن$ها ن$یز ب$خش دی$گر ای$ن ه$نر اس$ت
ت$ا آن$ان دش$منان ش$ادی و ش$ایس$تگی و ک$یان ان$سان$ی خ$ود را ب$شناس$ند .زم$ان آن ف$رارس$یده اس$ت ک$ه
لح$$ظه ای ب$$ر ک$$ارن$$ام$$ه ی خ$$ود ت$$أم$$ل ک$$نید و ف$$روت$$نان$$ه ک$$وش$$ش ک$$نید ای$$ن ج$$نبه از ن$$قش ه$$نر خ$$ود را در
ک $$ارت $$ان جس $$تجو ک $$نید .در ب $$راب $$ر آی $$نه ق $$رار ب $$گیری $$د و ت $$صوی $$ر آن ه $$نرم $$ند ت $$ئات $$ر در آی $$نه را ب $$ه پ $$رس $$ش
بگیرید و نقش او را به او گوشزد کنید.
ت$ئات$ر از م$صر و ی$ون$ان ب$اس$تان ت$ا ام$روز ن$قشی پ$ررن$گ در ج$ام$عه داش$ته و ه$مواره ب$ا م$سای$ل اج$تماع$ی
ع$$جین ب$$وده اس$$ت .ت$$ئات$$ر ،ه$$مواره در ط$$ول ت$$اری$$خ ،ع$$رص$$ه ی خ$$طیر پ$$یکار ط$$بقات$$ی ن$$یروه$$ای اج$$تماع$$ی
ب$وده و ه$مچنان ت$ا زم$ان$ی ک$ه ای$ن ج$هان ب$رق$رار اس$ت ،و ت$ا زم$ان$ی ک$ه ع$دال$ت ب$ر ج$هان ح$اک$م گ$ردد ،ای$ن
نقش را به عهده خواهد داشت.
متشکرم.

