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ناصر رحمانی نژاد - بازیگر و کارگردان 

هــمان طــور کــه مــی دانــید امــروز، ۲۷ مــارس، روز جــهانــی تــئاتــر اســت و ایــن روز را هــر ســالــه انســتیتو 
بــین املــللی تــئاتــر بــه نــمایــندگــی از طــرف جــامــعه ی جــهانــی تــئاتــر جــشن مــی گــیرد و بــا انــتخاب یــکی از 
بــزرگــان ایــن جــامــعه ی جــهانــی تــئاتــر، پــیامــی کــه در آن بــر نــقش واالی تــئاتــر تــأکــید شــده، بــه ســراســر 
جـهان مـی فـرسـتد. امـسال امـا، مـتأسـفانـه، بـه دلـیل شـرایـط اسـتثنایـی جـهانـی ایـن مـراسـم نـمی تـوانسـت 
بـرگـزار شـود و بـه نـاچـار ایـن پـیام از طـریـق رسـانـه هـای اجـتماعـی تـوسـط شـاهـد نـدیـم، نـمایـشنامـه نـویـس 
نـامـدار پـاکسـتانـی، بـه سـراسـر جـهان ابـالغ گـردیـد. اگـر بـه لیسـت کـسانـی کـه تـا امـروز پـیام هـای سـاالنـه 
ی روز جــهانــی تــئاتــر را از تــریــبون انســتیتو بــین املــللی تــئاتــر اعــالم کــرده انــد، نــگاه کــنید، کــلیه ی ایــن 
هــنرمــندان و کــارورزان تــئاتــر کــسانــی بــوده انــد کــه در طــول ســالــها کــار مســتمر و پــرتــالش خــود، هــمواره 
بـــرای تـــغییر جـــهان، و بـــر عـــلیه ظـــلم، فـــقر، ســـتم، خـــشونـــت، جـــنگ، عـــقب مـــانـــدگـــی، بـــی عـــدالـــتی، زنـــدان، 
شــــــکنجه، اعــــــدام و هــــــر گــــــونــــــه شــــــر دیــــــگر در جــــــهان مــــــبارزه کــــــرده انــــــد، و کــــــوشــــــش کــــــرده انــــــد آگــــــاهــــــی 
تــماشــاگــران خــود را ارتــقا داده و نــقاب از چهــره ی آنــها کــه جــهان مــا را تــبدیــل بــه جــهنم ســاخــته انــد، 
بـردارنـد. از کـالم و شـهادت ایـن هـنرمـندان تـئاتـر مـی تـوان بـه روشـنی دریـافـت کـه نـقش هـنر، و بـه ویـژه 
تـئاتـر بـه عـنوان یـکی از قـوی تـریـن و مـهم تـریـن شـکل هـای هـنر، چیسـت و سـمت و سـوی حـرکـت آن بـه 

کدام جهت است.

ایــن نــقش، در جــهانــی کــه مــا امــروز زنــدگــی مــی کــنیم، بــه نــظر مــی رســد کــه بــیش از هــر زمــان دیــگری 
دشـوار و پـیچیده شـده اسـت؛ و بـه تـبع ایـن دشـواری و پـیچیدگـی، وظـیفه ی هـنرمـندان راسـتین تـئاتـر نـیز 
دشـوارتـر و پـیچیده تـر گـردیـده اسـت. امـا، در عـین حـال، در ایـن جـهان پـهناور، کـشورهـایـی وجـود دارنـد 
کـــه ایـــن دشـــواری هـــا و پـــیچیدگـــی هـــا در آنـــها بـــسی حـــادتـــر از دشـــواری هـــا و پـــیچیدگـــی هـــای عـــام در 
عــرصــه ی جــهانــی تــئاتــر اســت؛ و آن بــه دلــیل ســرشــت و مــاهــیت دولــت هــایــی اســت کــه در ایــن کــشورهــا 

حاکم اند.

در جـهان امـروز بـسیاری چـیزهـا بـر مـسند حـقیقت قـرار نـدارنـد حـال آن کـه خـود را، بـه دروغ، نـمایـنده ی 
حــقیقت اعــالم مــی کــنند. ایــن جــابــجایــی، یــا ایــن نــابــجایــی و وارونــگی چــیزهــا از نــابــهنگامــی تــاریــخی و 
نـامـوزونـی عـناصـر درونـی ایـن یـا آن مـحیط جـغرافـیایـی و از سـِر غـفلت اتـفاق مـی افـتد؛ و در مـورد مـا 
چهــل و یــک ســال پــیش اتــفاق افــتاد. در چــنین شــرایــطی کــار، یــا در حــقیقت، وظــیفه ی آنــان کــه نــقشی 

حساس، همچون هنرمندان تئاتر، بر عهده دارند بسی خطیر است. 



امـسال، یـعنی سـال ۱۳۹۹ بـه تـاریـخ ایـرانـی و ۲۰۲۰ بـه تـاریـخ مـیالدی، مـا، بـخشی از هـنرمـندان تـئاتـر 
پیشــرو و مســتقل ایــران، تــصمیم گــرفــته ایــم تــا مــرز مــیان حــقیقت و امــر واقــع، یــعنی تــفاوت مــیان تــئاتــر 
راســتین و تــئاتــر دروغــین، اخــتالف مــیان تــئاتــر غــیردولــتی و تــئاتــر دولــتی، و بــه طــور خــالصــه مــرز مــیان 
تـئاتـر و ضـد تـئاتـر را روشـن سـاخـته و بیشـتر بـر وضـعیت تـئاتـر بـومـی و سـرزمـینی خـود تـأکـید داشـته، و 
نـشان بـدهـیم کـه جـایـگاه بـه حـق تـئاتـر، کـه سـالـهاسـت از صـاحـبان واقـعی آن ربـوده شـده، در کـجا قـرار 
دارد. زیــرا، مــا مــعتقدیــم کــه تــأکــید بــر وضــعیت یــک تــئاتــر بــومــی و ســرزمــینی در چــنین روزهــایــی، بــهیچ 

وجه مغایر با هدف پیام های روز جهانی تئاتر نیست، بلکه تقویت آن پیام ها نیز هست.

چهــــل و یــــک ســــال اســــت کــــه تــــئاتــــر ایــــران بــــه عــــلت ِاعــــمال ســــیاســــت هــــای عــــقب مــــانــــده کــــه مــــلهم از یــــک 
ایــــدئــــولــــوژی انــــحصارطــــلب، تــــنگ نــــظرانــــه و قــــهقرایــــی اســــت، بــــه زنــــجیر کــــشیده شــــده. کــــارگــــزاران ایــــن 
سـیاسـت هـا، طـی چهـل و یـک سـال گـذشـته، بـا سـماجـت هـر چـه بیشـتر و بـه وسـیله ی ابـزارهـای قـدرت و 
نـیروهـای سـرکـوب خـود نـشان داده انـد کـه بـه هـیچ عـنوان و بـه هـیچ قـیمتی و تـحت هـیچ شـرایـطی حـاضـر 
بــه نــرمــش و انــعطاف یــا ســهیم کــردن هــنرمــندان تــئاتــر در تــعیین مســتقل ســرنــوشــت حــرفــه ای خــود و یــا 
خـــــواهـــــان هـــــیچ تـــــغییری در وضـــــعیت مـــــوجـــــود نیســـــتند و اســـــتمرار حـــــاکـــــمیت خـــــود را در گـــــرو ادامـــــه ی 

سیاست سرکوب، سانسور و عقب نگهداشنت جامعه و مردم می دانند. 

اکـــنون روی ســـخن مـــا مســـتقیماً بـــا هـــنرمـــندان تـــئاتـــر ایـــران اســـت: اگـــر شـــما خـــود را بـــخشی از مـــردم 
ایـــران، یـــعنی بـــخشی از شهـــرونـــدان ایـــرانـــی هـــمچون هـــموطـــنان دیـــگر خـــود مـــی دانـــید، حـــرفـــه ی شـــما 
سـوای شـادی و ارتـقاء روح انـسانـی تـماشـاگـران، آگـاهـی دادن بـه آنـها نـیز بـخش دیـگر ایـن هـنر اسـت 
تـا آنـان دشـمنان شـادی و شـایسـتگی و کـیان انـسانـی خـود را بـشناسـند. زمـان آن فـرارسـیده اسـت کـه 
لحــظه ای بــر کــارنــامــه ی خــود تــأمــل کــنید و فــروتــنانــه کــوشــش کــنید ایــن جــنبه از نــقش هــنر خــود را در 
کـــارتـــان جســـتجو کـــنید. در بـــرابـــر آیـــنه قـــرار بـــگیریـــد و تـــصویـــر آن هـــنرمـــند تـــئاتـــر در آیـــنه را بـــه پـــرســـش 

بگیرید و نقش او را به او گوشزد کنید.

تـئاتـر از مـصر و یـونـان بـاسـتان تـا امـروز نـقشی پـررنـگ در جـامـعه داشـته و هـمواره بـا مـسایـل اجـتماعـی 
عــجین بــوده اســت. تــئاتــر، هــمواره در طــول تــاریــخ، عــرصــه ی خــطیر پــیکار طــبقاتــی نــیروهــای اجــتماعــی 
بـوده و هـمچنان تـا زمـانـی کـه ایـن جـهان بـرقـرار اسـت، و تـا زمـانـی کـه عـدالـت بـر جـهان حـاکـم گـردد، ایـن 

نقش را به عهده خواهد داشت.

متشکرم.


