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کیتی میچل را در ایامی انجام دادم که در اوج اپیدمی کرونا، شــبیه بســیاری  کتاب   ترجمٔه 
کــه در تمرین هــای  ــی  ــودم. در ایــن میــان وقفــه ای طوالن دیگــر، در قرنطینــۀ اجبــاری ب
کار دقیق تر روی  کتاب، انگیزه ام برای  گروه تئاتر 84 پیش آمد، با ترجمۀ این   تارتوف در 

کرد.  نمایشنامه را بیشتر 
 من قباًل کتاب دیگری را تحت عنوان کارگردانی نمایشنامه، همراه با منصور براهیمی، 
که  کتابی  کرده بودم. از آن زمان دائمًا فکر می کردم باز هم جای  کار  در انتشارات سمت 
کند، واقعًا خالی است. بنابراین ترجمٔه   بتواند دیدگاه های نوتری را در این عرصه باز 
کتاب است، به انگیزٔه باال بردن  کتاب، عالوه بر اینکه ضمیمه ای امروزی برای آن  این 
کاری و علمی انجام شده  کارگردان های جوان در مقاطع مختلف   توانایی سیستماتیک 
در  را  نظری/  عملی  ویرانِی  نوعی  معلم،  و  کارگردان  به عنوان  سال هاست  من  است. 
کردم نگرانی ام از این فضای مغشوش را دست کم با ترجمٔه   آموزش تئاتر دیده ام، سعی 

کنم.  کتابی برطرف  چنین 
کارایی  کارگردانی مدرن ارائه می دهد، و  که از هنر  کتاب از حیث درک واالیی  این 
انواع متون )کالسیک و مدرن( منحصربه فرد است، چه  با  بسیار عجیبش در برخورد 
کنیم، استثنائًا این  که نباید فراموش  در فارسی و چه حتی در انگلیسی. در عین حال 
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کارگردانی بسیار مطرح در سطح  که خودش معلم و  کسی نوشته شده  کتاب توسط 
گاهی نظری را با بینش عملی همراه دارد.  بین المللی است، و بنابراین آ

کتاب را به دلیل عدم انطباقش   در متن فعلی مجبور شدم  اصطالح شناسی انتهای 
کنــم.  کنــم و خــودم اصطالح شناســی جدیــدی تهیــه  بــا شــرایط تئاتــر ایرانــی حــذف 
کردم تا بتوانم از طریق آن تا حدی شرایط  کتاب اضافه   در عین حال، یک مؤخره هم به 

کار در تئاتر ایران را برای کارگردان های جوان تر توضیح بدهم.
ــه خــود از نســل  ک کنــار داود دانشــور یاد گرفتــم،  ــی را ســال های ســال  کارگردان مــن 
کســانی چون رکن الدین خســروی بود، و  گرد   بازیگر /کارگردان های قبل از انقالب و شــا
کرده بود.  کارگردانی عبدالحســین فهیم بازی  گودو به  در اجــرای معروفــی از در انتظــار 
 فهــم دراماتیــک و عمیــق متــن، تحلیل متکــی به استانیسالوســکی، و رویکرد جزئی نگر 
که  کار بــا بازیگــر )بــا توجــه به اینکه خودش بازیگری بی نظیر بود(، به من یاد داد  او بــه 
کتاب  کنم. بنابراین موقع ترجمٔه این  کارگردانی را شروع  کنار بگذارم و   چطور ترس را 
کنــار بگــذارم. درعین حــال، تصویــر او برای من فقط  نمی توانســتم تصویــر او را از ذهنــم 
کــه از او چیزهــای زیــادی یاد گرفتــم خالصــه نمی شــود، بلکــه فراتــر از  کارگــردان   بــه یــک 
ایــن، تصویــری از شــجاعت، تســلیم ناپذیری و ســر خم نکردن در  برابــر پــول در همــۀ این 
کتاب را به عنــوان تحفه ای  کمــال فروتنــی، ترجمۀ ایــن   سال هاســت. بنابرایــن مایلــم بــا 

کنم.  ناچیز، به او و سکوت  بی بدیلش تقدیم 

23 خرداد 99



که »من  گفتن این جمله  کارگردان ها با  که، اغلب  در تئاتر بریتانیا قضیه هنوز این است 
 کارگردانم!« کارگردان می شوند، آن هم با این امید که کسی حرفشان را باور کند. بعضی 
 بازیگر بوده اند، برخی مدیر صحنه، ولی این روزها بیشترشـان با فورانی از ایده از دل 
گر خوش شانس  گیج و حیران اند. ا کم و بیش   دانشگاه ها بیرون می آیند، در غیر این صورت 
گر عاقل باشند،  گیج و حیران اند؛ ا باشند، بخِت این را پیدا می کنند تا بفهمند چقدر 
گر اسـتعدادی داشـته  کار می کند؛ ا  شـروع می کنند به  فهم اینکه تئاتر در عمل چطور 
باشـند، یک جـور موهبـت نیم بنـد اسـت، چـون خیلـی قبل تر از آنکـه یـاد بگیرند چقدر 
کننـد، در مرکز توجـه قـرار می گیرند. ترغیب می شـوند   خـوب از استعدادشـان اسـتفاده 
کارگردان را یـاد بگیرند. خودشـان را هنرمنـد ببیننـد، ولـی هنـوز خیلـی مانده تا صناعـت 
کارگردان  که  که همۀ اینها را در بر می گیرد، از لحظه ای  کتابی هست  اینجا باالخره، 
کـه نمایــش تمــام می شــود.  فکر  کــردن در مـورد نمایشــنامه را شـروع می کنـد تـا شــبی 
کتاب های عالی خیلی زیادی هست )که بعضی از بهترین هایش مال  در مورد بازیگری 
کتاب الهام بخش وجود دارد.   کارگردان هاست( و در مورد هدف تئاتر هم تعداد زیادی 
کتاب های زیادی هم هست در مورد نحؤه تکلِم شعری، راهنماهایی در مورد نور و صدا، 
که این قدر  کتابی برنخورده ام   و همین طـور تاریـخ لبـاس. ولـی من قبل از این، هرگز بـه 
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کـه می طلبـد دارنـده اش یـک تیـم  روشـن و دقیـق، در مـورد ضرورت هـای شـغلی باشـد 
کـه آنهـا را هدایت  کسـی  کـه خودشـان همگـی در حرفـۀ خـود، از  کنـد، تیمـی   را هدایـت 

می کند خبره ترند.
کیتی میچل  که   وقتی رئیس نشـنال تیتر  شـدم، یکی از اولین اولویت هایم این بود 
که جدیت  کند . اجراهای او همیشه این احساس را در من ایجاد می کرد  کار  مدام آنجا 
 نیـت و تنـش عاطفـی بـا دانـش تئاتـری منحصر به فـردی آمیختـه شـده. مـن همیشـه 
که او برای  بـا نظـر او در مـورد نمایشـنامه موافـق نبودم، ولی همیشـه به خاطر شـیوه ای 
 زنده  کـردن نمایشـنامه بـه کار می بـرد تحـت تأثیـر قـرار می گرفتـم. در طـی ایـن سـال ها، 
که  کرده ام؛ و تعجب نکرده ام  سـفر مسـتمر او را همراه با ستایشـی بی حدوحصر تماشـا 
کـه زندگی شـان را در تئاتـر  کارگردان هـای جوانـی   ایـن سـتایش را به طـور مشـخص، بـا 
که  کـس دیگـری )به جـز نسـل مـن  شـروع می کننـد سـهیم هسـتم. آنهـا او را بیشـتر از هـر 
پیتر بروک را این طور می دیدند(  چراغ راهنمای خودشـان می بینند، و این فقط صرفًا 
به خاطر این نیست که او در قیاس، بیشتر از هر کارگردان دیگری وقتش را صرف آموزش 
که می بینید توأمان  که چیزی   می کند. اجراهای او هیچ شکی در شما باقی نمی گذارد 
نتیجٔه تفکر عمیق و توجه فوق العاده به جزئیات است. زندگی خالق او با تعلق پرشور 
 بـه قابلیت هـای بیانـی و بی حدوحصر تئاتر تعریف می شـود. این بی اندازه دلگرم کننده 

کارگردان های جوان می خواهند شبیه او باشند. که بسیاری از  است 
که بخواهد چیزی در  کمک می کند، و همین طور  به هر کسی   کتاب او به همٔه آنها 
مـورد فراینـد به  صحنه  بـردن نمایشـنامه بدانـد. او تقریبًا همه چیز را بیـان می کند. این 
 کتابی ُمفصل و برانگیزاننده است در مورد کشفیات او، در مورد  اینکه چگونه الهام بخش 
کارگردان تا چه حد  کار مقدماتی  کنیم.کتاب در مورد اینکه  بازیگر باشیم و او را هدایت 
 بایـد شـمول داشـته باشـد سـازش ناپذیر اسـت، و همین طـور سرسـخت در مطالباتـش 
کننـد. در مـورد همه چیـز  کـه می خواهنـد ایـن شـغل را پیشـه  کسـانی  نسـبت  به همـٔه 
 توصیه ای دارد، از آماده  کردن چای و قهوه در اتاق تمرین تا هدایت تمرین های فنی، 
و همین طور بر ضرورت تحلیل شخصِی بی رحمانه در پایان هر دور اجرای نمایشنامه ها 
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کتـاب نشـان می دهـد مهارت هـای اساسـی ای وجـود  اینهـا،  کیـد می کنـد. در رأس   تأ
کارگردان باید یاد بگیرد. ایده ها آسان به دست می آیند؛ همه آنها را دارند.  که هر  دارد 
کیتی  کـه بایـد روی صحنه بـه این ایده ها حیات ببخشـد.  کیـد او بـر آن چیـزی اسـت   تأ
غ دریایی چخوف استفاده می کند تا موضوعش را محک بزند، و این مشخصٔه دقت  از مر
که بر  اساسش می توانید فرایند او را برای اجرای خودتان از این نمایشنامه   رویکرد اوست 
کاماًل متفاوت از اجرای او در نشـنال تِیتر  در 2007 داشـته باشـید. و  به کار ببرید و اجرایی 
کمکش به شما اصرار  که وی به  که آنجا در آن اختالف نظر نیست صداقتی است   چیزی 

کارگردانی این متن نزدیک شوید. می کند به وظیفٔه 
کارگردان ها در تئاتر انگلیسی زبان بدل شود. کتاب باید به راهنمایی اساسی برای  این 
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کارگردان ها ابزارهای  که  کار درمی آید  کار گردانی به این دلیل بد از   تالش های اولیه در 
که بیشتر به  کارگردانی فرایندی می شـود  سـادٔه مشـخصی را ندارند. بدون این ابزارها، 
کمک  کتاب معرفی شـده به شـما  که در این   شـانس متکی اسـت تا مهارت. ابزارهایی 
تصـور  آنچـه در ذهـن  ـــــ  یـا  ببینیـد  آنچـه می خواهیـد  بـه  کـه  بسـازید  را  کاری  می کنـد 
کارگردانی را نوعی صناعت   کرده اید ـــــ  نزدیک تر باشد. همین طور شما را ترغیب می کند 

گرفت و در طول زمان بسط داد. که می توان یاد  ببینید، با مهارت هایی 
کارگــردان  وجــود دارد. بعضــی فکــر می کننــد  کلــی تفکــر در مــورد آمــوزش  دو مکتــب 
کــف اتــاق تمریــن، و طــی ســاختن  کــه فقــط می توانــد   کارگردانــی اســتعدادی ذاتــی اســت 
کــه می توان آن  کارگردانی مهارتی اســت  کنــد. بعضــی دیگــر فکر می کنند  نمایش هــا رشــد 
گروه دوم تعلق دارم و برایم خیلی  گرفت. من به   را در محیط آموزشی، و در طی زمان یاد 
عجیب است که اغلب بازیگران، دست کم در انگلستان، به آموزش منظم تن می دهند، 
که آموزش  کار را نمی کنند. خود من از این تأسف می خورم  کارگردان ها این   درحالی  که 
کارگردانی، شبیه بازیگری، صرفًا می تواند از دورٔه آموزش  ندیدم و حس می کنم صناعت 
کارشان، از این توقع خسته  کارگردان ها در مراحل ابتدایِی   پایه ای بهره  ببرد. بسیاری از 
کننــد. چنــد  کارگردانــِی درخشــانی ارائــه  کــه تــا حــدی بایــد روی پــا بایســتند و  می شــوند 
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 مهــارت اولیــه می توانــد اعتماد به نفــس و توانایــی آنها را برای هدایت منســجم باال ببرد. 
کردم  کتــاب آمــده انتخاب می کردم، ســعی  کــه در ایــن  وقتــی تمرین هــا و توصیه هایــی را 
کردم به آنها احتیاج داشتم.  کارم را شروع  که وقتی  کنم   برگردم و به همۀ ابزارهایی فکر 
که من ارائه می کنم و ابزارهایی  که فرق قائل شویم بین اجراهایی  ولی خیلی مهم است 
کنند،  کارگــردان متفــاوت از ایــن ابزارهــا اســتفاده  گــر ده  کتــاب تشــریح می کنــد. ا  کــه ایــن 
که  کاماًل متفاوت خواهد بود. با این حال، مهارت های پایه ای مشخصی هست  نتیجه 
 باید در هر اجرایی به کار گرفته شود، فرقی هم نمی کند که تصور، صدا یا تفسیر کارگردان 

کرده ام. چیست. من همین مهارت ها را جداسازی و توصیف 
که در هر مرحله از فراینِد  کتاب مهارت هایی عملی و اساسی را ترسیم می کند   این 
کار با  کیــد اصلــی،  تولیــد بـه آنهـا احتیــاج اسـت، از انتخــاب متـن تـا اجــرای نهایـی. تأ
که مربوط می شـود   بازیگر اسـت. ولی کتاب عالوه بر این، شـامل مراحل اصلی ای اسـت 
کار روی صحنـه،  گـروه تولیـد. ایـن خـودش شـامل  بـه سـاختن اجـرا همـراه بـا اعضـای 
ح  کـه در اینجا مطر  لبـاس، نـور، صـوت، حرکـت، لحـن، و موسـیقی اسـت. تنهـا ارتباطـی 
کـرده ام  کار  نشـده، ارتبـاط بـا نویسـندٔه زنـده اسـت. مـن بیشـتر روی نمایشـنامه هایی 
کار بـر روی  کمـی از   کـه نویسنده شـان در قیـد حیـات نیسـت، و بنابرایـن تجربـٔه خیلـی 
کارگردان هایـی نظیـر مکـس  نمایشـنامه های جدیـد بـا نمایشنامه نویسـان زنـده دارم. 
کالرک  1و جیمز مک دانالد2 در این زمینه تخصص دارند، و فکر و نوشـتۀ آنها  اسـتافورد 

در مورد نمایشنامه های جدید ماهرانه است.
کنستانتین  بر آموزه های  کتاب وصفشان رفته مبتنی  که در این  ابزارهایی  اغلب 
کار مـن  کرده و بعـد، در  که مفسـر دومـی آن را با واسـطه نقـل  استانیسالوسـکی اسـت، 
امتحانش را پس داده. مابقی منتج از تحقیق اخیر من روی بیولوژی عواطف است. و 
گرفته ام. من از یک  کف اتاق تمرین یاد  که  نتیجٔه عقل سلیم و درس های سختی است 
که  کرده ام، تا فرایندی را  غ دریایِی آنتون چخوف استفاده  نمایشنامۀ خاص، یعنی مر
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کتاب را  ح و بسط بدهم. ولی تمرین های این  موقع آماده  کردن اجرا طی می کنم شر
ـ  خـواه رئالیسـم چخـوف باشـد، یا متونـی  ـــ کار بردـ  می تـوان در مـورد هر دسـت مایه ای به 
کاماًل  ـ  و یا حتی آثار  ـــ انتزاعی از نویسندگانی چون بکت و پینتر، و نمایشنامه های جدیدـ 

استیلیزه ای، نظیر اپراهای قرن هجدهمی.
کتاب َســرکی  شــما می توانیــد بــرای حــل مشــکالت آنــِی تمرین هــای خودتــان، یا در 
کتاب داشــته  غ دریایــی، مطالعــۀ بســیار مفصل تــری از   بکشــید یا  اینکــه در پیونــد بــا مــر
باشــید ـــــــ  و از ایــن رهگــذر چشــم انداز قابل فهم تــری از نمایشــنامه را ببینیــد. بر عکــس 
کنیــد  کتــاب را برداریــد و بــا مؤلفه هایــی از خودتــان تلفیــق   ایــن، می توانیــد عناصــری از 
که شما را در چالش های جدیدتان  کتاب،  ـــــ  احتمااًل با استفاده از ایده هایی در این 
کارگردان   کند. بسته به اینکه در مقام  کند، یا نقاط ضعف فرایندتان را تقویت   هدایت 
گر فهرستی از نقاط ضعف  در تکاملتان به چه مرحله ای رسیده اید، مفید خواهد بود ا
کتاب به شــما  کار موقع خواندن  کنیــد. ایــن  کارتــان را پیــش از خوانــدن ردیــف   و قــوت 
کار  که رویش  جهــت می دهــد. همین طــور، تمرین هــای مقدماتی را برای نمایشــنامه ای 
کارگردانی اش فکر می کنید محک بزنید، تا ببینید آن تمرین به فهم شما   می کنید  یا به 
که  کمک می کند یا نه. نیازی هم نیســت به تمام جنبه های فرایندی  کارتان  از مادٔه 
گر یک تمرین مفهومی برایتان ندارد، بهتر است آن را  کنید. ا کرده ام عمل   من ترسیم 
که هضم و درک نشــده، ممکن  کنیــد  گــر از تمرینــی اســتفاده  وارد اتــاق تمرین نکنیــد. ا
کند. این می تواند اعتمادبه نفس خودتان و احترام  گیج و کالفه   است واقعًا بازیگران را 

کند. کم  آنها نسبت  به شما را 
که شـما دوسـت داریـد با اسـتفاده از مٔولفه هـای زندگی  کتـاب فـرض می گیـرد   ایـن 
که متن پیشـنهاد می کند،  دنیایی خیالی بسـازید تا بازیگران در آن  واقعی و شـرایطی 
که می طلبد پیش از  کارگردانی، شغلی است  کنند. همین طور فرض می گیرد   سکونت 
شروع تمرین، آمادگی دقیق و سنجیده داشته باشید. خود تمرین ها حیاتی هستند، 
گـر خیلـی خـوب آمـاده شـوید وقتتـان تلـف نمی شـود. آماده سـازِی مفصـل ایـن   ولـی ا
کنید.  کـه از فرایند تمرین بـا صرفه جویی تمام اسـتفاده  اطمینـان را بـه شـما می دهـد 




