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مقدمه ای ضروری بر جزوه »تئاتر چریکی«
جــزوه چــه کســی کامــل اســت؟ بــرای روز امتحــان بایــد جــزوه کــدام  
محصل را گرفت و برای دیگران هم تکثیر کرد؟ پاســخ روشــن اســت، 
آن کــه هــر لحظــه از کالس و هــر جملــه رهاشــده در هــوا را می قاپــد 
و رونویســی می کنــد. جــزوه ای کــه پیــش رو داریــد مجموعــه ای از 
از  رونویســی هائی  تاریــخ،  از  رونویســی هائی  رونویسی هاســت. 
گذشــته، رونویســی هائی کــه در فراینــد ثبــت جمــالت از زبانــی به زبان 
ــت مبهــم کنــش ترجمــه  ــه پرچــم دار فضیل ــد، بی آن ک ــر درآمده ان دیگ
باشــند. آیــا جــزوه ای ســراغ داریــد کــه رونویســی عیــن بــه عیــن باشــد؟ 
ــردار  ــام جــزوه می شناســیم، ترکیبــی از ادراک جزوه ب ــا ن ــه، آن چــه ب ن
قلــِم محصــل می افتــد، گاه  از  نکتــه ای  و کلمــات رهاشــده اند. گاه 
ــه شــاید  ــت می شــود ک ــزی ثب ــه ای شــنیده نمی شــود و گاهــی چی نکت
نیــازی بــه ثبــت آن نباشــد. جــزوه امتــزاج ادبیــات جزوه بــردار و ادراک 
ــه  ــد هم ــا می شــنود. آن چــه می خوانی ــد ی ــه می بین او از چیزی ســت ک
ویژگی هــای جــزوه را در خــود دارد، تکــه تکــه، پــاره پــاره، از ایــن و آن، 
امــا بی شــک مفیــد بــرای روز امتحــان. در ایــن نوشــته رونویســی ها بــا 
قلــم ســیاه و عــادی و بنــد و بســت های آن بــا حــروف ســیاه برجســته 

شــده اســت.    

نخستین سطر »هجدهم برومر لوئی بناپارت« مارکس در باب درام 
بردیم،  کار  به  را  آن  جا  به  و  بی جا  و  که همه شنیدیم  اجراست  و 
منظور آن جاست که می نویسد: هگل در جائی بر این نکته انگشت 
گذاشته است که همه رویدادها و شخصیت های بزرگ تاریخ جهان 
است  کرده  فراموش  وی  می آیند؛  صحنه  به  بار  دو  اصطالح  به 
اضافه کند که بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت فارس 
) Farce  یا همان مضحکه(. مهم نیست که منظورش چیست، مهم 
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این است که او ژست دراماتیک و نمایشی سرکوب را فهمیده، آن 
از تفاوت   هم نه فقط در نخستین سطر بلکه چند صفحه بعد که 
انقالب های بورژوازی قرن هجدهم و انقالب های پرولتاریائی قرن 
نوزدهم می نویسد، آن جا که در برابر حضور مضحکه وار شخصیت ها 
هیجدهم،  قرن  انقالب های  رقصید  و  ایستاد  باید  تاریخ  بر صحنه 
آثار  می رسند.  دیگر  کامیابی  به  کامیابی  یک  از  تمام  سرعت  با 
و  آدم ها  است.  دیگری  از  بیش  انقالب ها  این  از  دراماتیک هریک 
اما  است.  خودبی خودی  از  روز  روز،  و  آتش اند،  و  نور  غرق  اشیاء 
این همه دوامی ندارد و طولی نمی کشد که این شور و شوق ها به 
نقطه اوج خود می رسد، و جامعه به دورانی طوالنی از پشیمانی در 
حالتی فرو می رود که هنوز فرصتی نیافته است کامیابی های دوره 
توفان و التهاب اش را با آرامش و سنجیدگی جذب و هضم کند... اما 
انقالب های قرن نوزدهم رویه ای دیگر دارند، آن ها انباشته از درام 
حال  در  هماره  نوزدهم،  قرن  انقالب های  برعکس،  بلکه  نیستند، 
باز می ایستند  از حرکت  لحظه  به  لحظه  از خویش اند،  انتقادکردن 
تا به چیزی که به نظر می رسد انجام یافته است دوباره بپردازند و 
تالش را از سر گیرند، به نخستین دودلی ها ناتوانی ها و ناکامی ها در 
نخستین کوشش های خویش بی رحمانه می خندند، رقیب را به زمین 
نمی زنند مگر برای فرصت دادن به وی تا نیروی تازه از خاک برگیرد 
و به صورتی دهشتناک تر از پیش رویاروی شان قد علم کند، در برابر 
بارها عقب  و  بارها  نامتعین هدف های خویش  بی کرانی  و  عظمت 
می نشینند... مارکس در این جا جمله ای التین از افسانه های ازوپ 
را که خودِ هگل در پیشگفتارش بر »فلسفه حق« رونویسی کرده، 
بار دیگر رونویسی می کند. در آن افسانه صحبت از الفزنی می شود 
که مدعی پرشی عظیم در جزیره رودس )در دریای اژه یونان( است، 
]جزیره[ رودس همین جا است، اگر پریدن از  به مدعی می گویند: 
تو ساخته است همین جا بپر! و هگل در ادامه جمله ای از خود را به 
این سطر افزوده گل همین جاست، همین جاست که باید رقصید! 
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و این است رونویسی مارکس درباره لحظه ای که نباید رقیب را زمین 
و  اوضاع  خود  و  است  ناممکن  عقب نشینی  هرگونه  که  زمانی  زد، 
احوال فریاد برآورند که رودس همین جاست، همین جاست که باید 

جهید! گل همین جاست، همین جاست که باید رقصید! 

سـال 1989، دانشـجویان چینـی در میـدان تیان آن مـن چنیـن کردنـد، 
ریچـارد شـکنر آن روزهـا شـاهد تجمـع دانشـجویان در میـدان بـود: 
دانشـجویان چینـی ضمـن جدیـت در بیـان خواسـته ها و آرزوهاشـان، 
زمـان زیـادی را صـرف جشـن گرفتن و رقصیـدن می کردنـد و از فضـای 
آزاد خیابان هـا لـذت می بردنـد و بـاز در همیـن سـال کـه دیـوار برلیـن 
فروریخـت، تیتـر صفحـه یـک نیویـورک تایمـز ایـن بـود: مـردم برلیـن 

شـرقی روی دیـوار برلیـن می رقصنـد. 

در روزهــای مــی 1968 ژان-ژاک لوبــل و همکالســی هایش ســعی در 
حضــور دراماتیــک در خیابــان داشــتند: گــروه مــا را حــدود 40 دانشــجو 
تشــکیل مــی داد. یکــی در تئاتــر تجربــه داشــت، دو ســه نفر در ســینما، 
و بقیــه بــه کل بی تجربــه بودنــد، امــا انگیــزه مشــارکت در فعالیت هــای 
خــالق  می خواســتیم  آورد...  هــم  گــرد  را  آن هــا  متفــاوت  سیاســی 
باشــیم و کار خــود را محــدود بــه کلیشــه های سیاســی کهنــه نکنیــم... 
مــا اهمیتــی بــه هنــر نمی دادیــم، بلکــه در پــی نابــودی ســرمایه داری بــا 
انفجــار در زرادخانــه آن بودیــم که مجموعه ای از تصاویر، احساســات، 
عادت هــای ادراکــی و آرامــش دروغیــن از امنیــت را در خــود داشــت. 
اغلــب دانشــجویان فعــال از خوانــدن روانشناســی، فلســفه و کــم و 
بیــش اقتصــاد خســته شــده و بی شــک بــه بی معنائــی فراگیــری علــم 
ــاره  پــی بــرده بودنــد. بنابرایــن مــا بحث هــای طوالنــی و متعــددی درب
وضعیــت  سیاســی  و  شــخصی  جنبه هــای  و  زندگــی  کنونــی  وضــع 
اضطــراری آن داشــتیم. برخــی از مــا چیزهایــی دربــاره تجربــه تئاتــر 
خیابانــیِ سیاســی در فرانکفــورت آلمــان و یــا دیگــر گروه هــا در لنــدن، 
نیویــورک، رم و سان فرانسیســکو شــنیده بودیــم. هرچنــد هیچ کــس 
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بــه چشــم خــود تئاتــر چریکــی ندیــده بــود. امــا تئاتــر چریکــی چــه بــود 
کــه آن هــا فقــط شــنیده بــود؟ بــرای رونویســی بــه دایره المعارف هــا 
نــگاه می کنیــم و چــه چیــز بهتــر از دایره المعــارف بین المللــی انقــالب 
و اعتــراض: از ســال 1500 تــا امــروز کــه نوشــته: تئاتــر چریکــی شــکلی 
در  را  غیرمنتظــره ای  پرفورمنس هــای  کــه  اعتــراض سیاسی ســت  از 
فضاهــای عمومــی بــرای مخاطبانــی از همــه جــا بی خبــر مهیــا می کنــد. 
چریــک اصطالحــی اســپانیائی بــه معنــای جنگجــوی کوچــک اســت. 
ــراپ )نمایش هــا تهییجــی و  ــراث اجیت-پ ــر چریکــی ریشــه در می تئات
پروپاگانــدای( روســی، تئاتــر شــقاوت آنتونــن آرتــو، و تئاتــر سیاســی 
ــن اصطــالح  ــت برشــت دارد. ای ــک برتول ــر اپی ــن پیســکاتور و تئات اروی
نخســتین بــار در ســال 1965 بــرای توصیــف تئاترهــای خیابانــی »مایــم  
تــروپ سان فرانسیســکو« بــه کار رفــت، گــروه تئاتــر دوره گــردی کــه 
نمایش هــای اجتماعــی و سیاســی را در پارک هــای سان فرانسیســکو 
اجــرا می کــرد. ابــداع ایــن اصطــالح را اغلــب بــه پیتــر بــرگ یــا آر. جــی. 
دیویــس، بــه ترتیــب،  بنیانگــذار و عضــو مایــم تــروپ سان فرانسیســکو 
نســبت می دهنــد. البتــه آر. جــی. دیویــس در جســتار »تئاتــر چریکــی: 
1965« از پیتــر بــرگ بــه عنــوان مبــدع ایــن اصطــالح یــاد می کنــد. 
ایــن اصطــالح پــس از انتشــار همیــن جســتار در ســال 1966 در مجلــه 
تاکیــد  مقالــه  ایــن  در  دیویــس  ریویــو مرســوم شــد.  درامــا  تولِیــن 
ــا مواجــه  ــر ی ــراض موث ــر چریکــی در پــی نمایــش اعت ــد کــه تئات می کن
اجتماعــی بــه منظــور مقابلــه بــا دوروئــی در جامعــه اســت. بســیاری از 
گروه هــای اکتیویســت سیاســی از روش هــای تئاتــر چریکــی در طــول 
ــرای برانگیختــن و  ــام و اعتراضــات اجتماعــی دهــه 1960 ب جنــگ ویتن
گســترش آگاهــی اجتماعی سیاســی بهــره گرفتنــد... تئاتــر چریکــی 
بــه عنــوان حامــی مقاومــت  اجتماعــی و سیاســی کــه در بزنگاه هــای 
اعتراضــات دهــه 1960 تکامــل یافتــه بود، پس از آن توســط تشــکیالت 
ملــی و بین المللــی گوناگونــی از اواخــر دهــه 1970 تــا دهــه 1980 بــه 
کار گرفتــه شــد. آن هــا از تاکتیک هــای چریکــی بــرای جلــب نظرهــا 
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بــه ناخرســندی های اجتماعــی اســتفاده کردنــد... گروه هــای رادیــکال 
ــز  ــدز نی ــاره ای فمنیســت، فعــاالن محیط زیســت، فعــاالن آگاهــی  درب
ــا اســتفاده از  ــن گروه هــا ب ــد... ای ــر چریکــی روی آوردن ــه روش تئات ب
تاکتیک هــای چریکــی و ســازمان دهی گروه هــای کوچــک مردمــی، در 
جنبش هــای سیاســی ملــی و چندملیتــی مشــارکت داشــتند. از دهــه 
1980 تئاتــر چریکــی در همــه فرم هــای اعتــراض اجتماعــی و سیاســی 
وجــود داشــت. هدف گیــری گروه هــای چریکــی معاصــر در مســائل 
اجتماعــی و سیاســی، خــالق، شورشــی و اغلــب مضحکــه وار اســت.... 
ژان-ژاک لوبــل و ســایر دانشــجویان ســرانجام بــا همــان شــنیده های 
خــود، بــه اجــرای تئاتــر چریکــی در پاریــس پرداختنــد. لوبــل یــک ســال 
بعــد، تجربیــات خــود را تحــت عنــوان یادداشــت هائی دربــاره تئاتــر 
کــرد، مهمتریــن  پاریــس: 1968- 1969 منتشــر  خیابانــی سیاســی، 
تجربــه آن هــا در تئاتــر چریکــی، آشــنائی بی واســطه بــا خواســت مــردم 
بــود: بحــث همیشــه بــر ســر اصــالح و انقــالب اســت، بــر ســر این کــه 
آیــا بایــد بــا سیســتم کار کــرد و یــا ســرنگونش کــرد. اغلــب مواقــع 
بحث هــا کامــال تخصصــی می شــوند. جالــب اینجاســت کــه بســیاری 
از کارگــران دربــاره رونــد انقــالب، انگیزه هــا و مشــکالت مطلع انــد. 
ایــن مســئله شــاهدی بــر ایــن مدعاســت کــه مــردم بســیار بیشــتر از 
ــی دیگــری را می کشــند.  آن چــه در فکــر ماســت، انتظــار وقــوع انقالب
هفتــه گذشــته کارگــر جوانــی کــه در کارخانــه فــوالد کار می کــرد، پــس 
ــک انقــالب واقعــی رخ می دهــد،  ــار ی ــن ب ــا ای ــا گفــت: ام از اجــرای م
مــا تــا آخــر خواهیــم ایســتاد و آن را بــه  دســت خــود خواهیــم گرفــت، 
ــب آن را  ــه سوســیال-دموکرات ها و بوروکرات هــا اجــازه تخری دیگــر ب
نمی دهیــم، مــا کارخانه هــای تصرف شــده را پــس نمی دهیــم.... ایــن 
عبــارات موجــب تامــل مــا شــد کــه تئاتــر هــم قابلیــت راهبــری انقــالب 

دارد، امــا اگــر انقــالب واقعــا همــان چیــزی باشــد کــه می خواهیــم.  

آن چــه پــس از ایــن مقدمــه می آیــد، نخســت جســتار مشــهور آر. جــی. 
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دیویــس بــا عنــوان »تئاتــر چریکــی: 1965« اســت؛ نوشــته ای دربــاره 
انگیزه هــا، اهــداف و چگونگــی آماده ســازی یــک تئاتــر چریکــی. ریچــارد 
شــکنر در جســتار دیگــری بــا عنــوان »تئاتــر چریکــی: مــی 1970« بــه 
مــا می گویــد کــه چگونــه پــس از کشــتار دانشــجویان در دانشــگاه 
کنــت، بــا اســتفاده از تاکتیک هــای تئاتــر چریکــی کــه از جســتار آر. 
ــه اطالع رســانی گســترده در  ــد، دســت ب ــه بودن ــس آموخت جــی. دیوی
ســطح جامعــه زدنــد و نظرهــا را بــه جنبــش دانشــجوئی آمریــکا جلــب 
کردنــد. بی شــک تجربــه گروه هــای تئاتــر چریکــی از برهــم زدن اجــرای 
نمایش هــای بــرادوی، کــه در روایــت شــکنر از اجــرای تئاتــر چریکــی در 
نیویــورک آمــده، حتــی تــا امــروز هــم پــس از گذشــت ســال ها ارزش 

ــرداری را دارد.  ــا جزوه ب رونویســی و ی
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             تئاتر چریکی: 1965 1
                    آر. جی. دیویس

»هنــر تقریبــاً همیشــه ســخاوتمند و بــی آزار اســت و جــز توهــم در 
جســتجوی هیچ چیــزِ دیگــری نیســت. هنــر هرگــز جســارت حملــه بــه 
قلمــرو واقعیــت را نــدارد، مگــر از ســوی کســانی کــه شــیفته وار بــا آن 

درگیرنــد.«)1(

ــوارا  ــد و چه گ ــکا را تعریــف می کن ــر در آمری ــن حــرف تئات ــا ای ــد ب فروی
هــم بــه مــا می آمــوزد کــه در چنیــن وضعیتــی چــه بایــد کــرد:

»چریــِک جنگجــو کامــالً نیازمنــد کمــک اطرافیــان خــود اســت… درســت 
از آغــاز نبــرد، هــدف او انهــدام وضعیتــی ناعادالنــه اســت، از ایــن رو، 
ایــن هــدِف کــم و بیــش پنهــان، چیــزِ جدیــدی را جایگزیــن چیــزی کهنــه 

می کنــد.«)2(

جامعــه مــا -یعنــی ایــاالت متحــده آمریــکا – سرشــار از حــس پوچــی و 
ناخرســندی؛ پریشــان از ارزش هــای کم مایــه و فاقــد معنــای انســانیت 
بمب بــاران  بــا  مــردن  و  می راننــد  حکــم  مــا  بــر  ماشــین ها  اســت. 
هواپیماهــای بــی-52، ســاده تر از خفه کــردن یــک ویت کنــگ اســت. 
کــه  مفلوکــی  احمــق  آن  حتــی  نــدارد،  عذاب وجــدان  هیچ کــس 
کــه  اجراگری ســت  نمایــش  بــه  محــدود  تئاتــر  می کنــد.  بمب بــاران 
ــد، او یــک شــخصیت  ــی پنهــان کرده ان ــا پایــش را در گون ــی ســر ت گوی
نمونــه اســت، کســی کــه ســاز خــود را بــرای تســلیم کــوک می کنــد.

ــم  ــد، امــا از صمی همــه ســوداگران از »مشــتری مداری« حــرف می زنن
قلــب اذعــان دارنــد کــه نیــروی محــرک آن هــا از ســود بــادآورده اســت. 

1- این نوشته رونویسی فارسی جستار زیر است:
 Davis, R. G. (1966). Guerrilla Theatre. The Tulane Drama Review. Vol. 10, No. 4, pp.

.130-136
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هنگامــی کــه بحــث از تــالش اضطــراری بــرای بــه صلــح در میان اســت، 
فرهنــگ  و  هنــر  کــه  روزی  تــا  می گیــرد.  شــدت  هــم  بمب باران هــا 

تنقــالت باشــند، افــکار نیــز بوســیله تلویزیــون زائــل می شــوند. 

ســتاره های تلویزیــون و ســینما، جلوه هــای ویــژه، تجهیــزات و میــل 
بــه بســته بندی های ســاده، موانعــی بــرای تحقــق مفاهیمــی چــون 

ــر« اســت. ــه تئات ــه مثاب ــر ب ــق« در »هن ــه خال ــه مثاب »اجراگــر ب

ــن  ــا ای ــد متناســب ب ــکا بای ــر آمری انگیزه هــا، آرمان هــا و رواِل کار تئات
مــوارد بازســازی شــود:

• آموختن؛

• حرکت  به سوی تغییر؛

• ارایه نمونه ای از تغییر؛

ــر  ــه ســوی تغیی ــی آموخــت. در حرکــت ب ــد چیزهای ــن بای ــرای آموخت ب
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه »سیســتم« آمریکائــی، سیســتمی 

فرسایشــی، ســرکوبگر و غیرزیباشــناختی اســت.

را  تغییــر  گــروه،  یــک  عنــوان  بــه  بایــد  چریکــی)3(  تئاتــر  کمپانــی 
نشــان دهــد. بنیــان گــروه، مناســبات جمعــی و هویــت هســته آن هــا 
ــی و  ــع اصــول اخالقــی باشــد. نهادهــا و کمپانی هــای و قانون ــد تاب بای
ــد  ــر چریکــی بای ــات نیســتند. گــروه تئات ــع اخالقی حقوقــی معمــوال تاب
و  عمومــی  رفتــار  میــان  نبایــد  باشــند.  دور  وحشــیگری ها  پهنــه  از 
خصوصــی آن هــا هیــچ تفاوتــی مشــاهده شــود. هــر کاری کــه در حــوزه 
خصوصــی می کنیــد و یــا نمی کنیــد، در حــوزه عمومــی هــم بکنیــد و 
یــا نکنیــد. بایــد بــه همــه آن هــا کــه هــوادار هنــر عــاری از موضوعــات 
تئاتــر   )4(F***  ***! داداش!  هــی  کــه  بگویــم  هســتند،  اجتماعــی 
ــق شــهروندان، زدودن  ــی تحمی ــر توانای ــادی اجتماعــی اســت، تئات نه
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جــرم و تحقــق ایــده »جامعــه بــزرگ«2 را دارد، تئاتــر می توانــد روش 
زندگــیِ آمریکاااااائــی3 را بــه همــه یــاد بدهــد )درســت مثــل فیلم هــا(؛ 
و یــا تئاتــر می توانــد جامعــه را تغییــر دهــد... و ایــن چیــزی نیســت 
تئاتــر  اجــرای  بــرای  امــر سیاســی. تالش هــای پیشــین گروه هــا  جــز 
اجتماعــی از دهــه 1930 تاکنــون بی نتیجــه بــوده، بــه اســتثنای گــروه 
لیوینــگ تئاتــر4 و اکتــورز ورک شــاپ5 )آن هــم در دهــه 1950، نــه در 
زمــان فــورد(6، آف بــرادوی در دهــه 750، تئاتــر جــان  لیتــل وود8، راجــر 
پالنشــو9، برلینــر آنســامبل. امــا وجــه تمایــز ایــن تئاترهــا چیســت؟ 

مضمــون، ســبک، تأثیــرات و پیامدهــای بیرونــی آن هــا.

ماننــد  هنــر  شــود،  منتقــل  بالفاصلــه  و  بی واســطه  محتــوی  اگــر 
ــه ســطل  ــردا ب ــد و ف ــدا می کن ــری پی ــت خب ــروز، کیفی روزنامه هــای ام
آشــغال مــی رود. اگــر محتــوی باواســطه، نمادیــن و دارای داللت هــای 
آکادمیــک باشــد، مــردم از دیــدن آن ســرباز می زننــد، زیــرا تلویزیــون 

ــرده اســت. ــر ک ــه ذهــن آن هــا را حقی و مشــاغل ابلهان

بــه  بــا تجــارت می تــوان  »حماقــت آن قــدر الکچری ســت کــه فقــط 
جانســون  لینــدون  برنامه هــای  بــه  اشــاره   )The Great Society( بــزرگ  جامعــه   -2
رئیس جمهــور ایــاالت متحــده در ســال های 1964 تــا 1965 اســت. ایــن برنامــه گســتره ای از 
بهداشــت، رفــاه، آمــوزش، فرهنــگ، هنــر، حقــوق مدنــی، حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان 

و مبــارزه بــا فقــر را در بــر می گرفــت. 
 .Amaaaaarican :3- دیویس این طور نوشته

4- Living Theatre

5- Actor’s Workshop

6- اکتورز ورک شــاپ در ســال 1952 تاســیس شــد و آثاری کالســیکی چون »مرگ فروشــنده« 
و »ســاحره ســوزان« از آرتــور میلــر را بــه صحنــه بــرد. امــا پــس از ســال ها تــالش بــرای حفــظ 
اســتقالل هنــری، ســرانجام در ســال های 60-1959 بــا کمــک مالــی بنیــاد فــورد برنامــه ای 
بــرای نمایشنامه نویســی آغــاز کــرد. ایــن دورانــی بــود کــه اکتــورز ورک شــاپ طبــق روال پیشــین 
خــود بــر جریــان نمایشنامه نویســی معاصــر تئاتــر آمریــکا متمرکــز بــود، امــا هزینــه کار بــا 
ســتاره ها را بنیــاد فــورد تامیــن می کــرد. ایــن تناقــض در اکتــورز ورک شــاپ بــرای تماشــاگران 

قدیمــی آن خوشــایند نبــود.      
7- Off-Broadway  

8- Joan Maud Littlewood 

9- Roger Planchon 
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رســید«. آن  خریــد  اســتطاعت 

اســت:  پیش فــرض   ایــن  بــا  پرخطــری  تجــارت  اجتماعــی،  تئاتــر 
مشــکالت فــرم و محتــوا، هــم بــه لحــاظ زیباشناســانه و هــم بــه لحــاظ 
سیاســی حــل شــده ان د. ممکــن اســت کــه تئاتــر موفقــی را بــه دلیــل 
بی حرمتــی، ابتــذال، و یــا حتــی راه رفتــن روی چمــن توقیــف کننــد. آن  
وقــت شــما چــه کار می کنیــد؟ مشــت ها را در هــوا می چرخانیــد، هــر 
جــا کــه بخواهیــد بــازی می کنیــد، بــه »اتحادیــه آزادی هــای مدنــی« 
می پیوندیــد، و وقتــی تعدادتــان بیشــتر از حریــف باشــد، خــود را بــرای 
ــه! هرگــز  ــه کار می شــوید؟ ن اعتصــاب آمــاده کــرده و ســریع دســت ب
بــا دشــمن شــاخ بــه شــاخ نشــوید. اول موضــوع نبــرد را انتخــاب کنیــد 
تــا مجبــور نشــوید ســر موضوعــات اَلَکــی بجنگیــد. هــدف تئاتــر چریکــی 

دوســتی میــان مــردم اســت.

یــک گــروه تئاتــر رادیــکال بایــد بیشــتر از تئاتــر تجــاری دیــده شــود، 
چنیــن گروهــی بایــد قــوه تخیــل مــردم را آمــاده کند تا فقــدان تبلیغات 
زیــاد و تجهیــزات تئاتــر تجــاری در تئاترشــان جبــران شــود. قــدرت 
نهادینــه ای بــه طــرز هنرمندانــه و هوشــمندانه در اختیــار آن هاســت. 
بدین ترتیــب پارانویــای فعالــی در وضعیــت فعلــی مــا وجــود دارد. پــس 
ظرفیت هــای اجراهــا را افزایــش دهیــد. اگــر فاقــد مهــارت باشــید، 
بــا  امــا  از دســت می دهیــد،  را  بــرای مشــارکت  آمــاده  تماشــاگراِن 
مالک هــای موسســات خیریــه عمــل نکنیــد. ایــن روزهــا موسســات 

ــد.  ــه زیادن خیری

مســئله اصلــی جلــب نظــر تماشــاگر بــه نوعــی تــازه از تئاتــر اســت، 
تئاتــری کــه نیــاز مشــارکت دارد، تئاتــری کــه بــار اعتــراض و یــا مواجهــه 
اجتماعــی »مؤثــر« را بــر دوش می کشــد، بــدون این کــه بــه ورطــه 
یــا  و  کمــپ10  ]زیباشناســی[  آرت،  پــاپ  ناتورالیســتی،  سمبولیســِم 

10- Camp
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بغلتــد. هپنینگ هــای شــیک 

ایــن نــوع تئاتــر بینــش مخصــوص بــه خــود را دارد و شــبیه بــه نقــاش 
و یــا داســتان نویِس یکّــه و تنهائــی نیســت کــه ســال ها بــرای رفــِع 
ممنوعیــت آثــارش تقــال کــرده و مصیبــت می کشــد تــا ســرانجام بــه 
زور خــود را بــه ســوژه مجلــه الیــف تبدیــل کنــد و بــه اوج موفقیــت 
شــغلی و موفقیــت تجــاری برســد. امــا ایــن ادامــه دارد، مــن تاکیــد 
جامعــه  در  ریــاکاری  بــا  کــه  اخالقــی  نمایش هــای  اجــرای  می کنــم 

ادامــه دارد. مقابلــه می کننــد، 

بگذاریــد روشــن تر توضیــح بدهــم. ایــن نــوع تئاتــر بــرای نقــد، مجادلــه 
و درِک موضوعــات و مشــکالت جامعــه مناســب اســت، وقتــی کــه شــما 
نقــِش مؤثــری نداریــد، وقتی کــه شــما موضوعــات را تفســیر نمی کنیــد، 
ــل پلیــس  ــح یــک قتــل در مقاب ــرای توضی ــد کســی هســتید کــه ب مانن
محلــی و یــا بازپــرس ایســتاده اید و ماجــرای قتــل را توضیــح می دهــد. 
اظهــار نظــرِ مــا در جامعــه بوســیله »هنــر« و یا »فاصله زیباشناســانه« 

آشــفته نمی شــود.

بهتـر ایـن اسـت کـه دانشـگاه ها نمونه هائـی از تئاتـرِ اجتماعـی متعهـد 
الگویی سـت  پیـرو  هـم  آکادمیـک  تئاتـر  حتـی  امـروز  باشـند.  داشـته 
کـه بوسـیله گروه هـایِ تئاتـر محلـی شـکل گرفتـه، امـا تئاترهایـی کـه 
کم خطـر و کمتـر تجربـی هسـتند. تئاترهـای محلـی شـهرت خـود را از 
رپرتوارهـا می گیرنـد، هـر اتفـاق و مسـئولیتی بسـته بـه جنب و جـوش 
آزادانـه نهادهـای مسـتقلی اسـت کـه کمتریـن امکانـات مالـی را بـرای 
تجـاری  تماشـاگران  آیـا  دارنـد.  اختیـار  در  پیچیـده  مسـائِل  آزمایـِش 
هرگـز یـاد می گیرنـد کـه نمی تـوان ایـن تئاتـر را خریـد، و آیا کسـانی که 
در حرفـه نمایـش هسـتند روزی ایـن تئاتـر را خواهنـد فروخـت؟ تعهـد 
ما گردِ هم آوردِن تماشـاگران اسـت تا آن ها را برای مقابله و از کوره 
به درکـردن ترغیـب کنیـم، و بعـد آن ها را به حالت اولشـان بازگردانیم.
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توضیــح: مــا از آمریــکا و وضعیــِت تئاتــری آن حــرف می زنیــم. مــن 
بــه خــودم اجــازه نمی دهــم احــکاِم زیباشناســانه جهانــی صــادر کنــم. 
مفهــوم دیالــوگ و تئاتــر در ایــن کشــور متفــاوت اســت. زیباشناســی 
مــا – به وســیله آن چــه امــکان انجــام آن را در شــرایط کنونــی داریــم- 

تعدیــل می شــود.

آیا ما باید از تئاتر اپیک برشت استفاده کنیم؟ یا تئاتر تجربی آرتو؟

تئاتــر اپیــک دســت چینی از اکسپرسیونیســم آلمــاِن پیــش از هیتلــر و 
موجودیتــی تاریخی ســت کــه درخــورِ دوران خــود بود. اجــرای تئاترِ اپیِک 
تاریخــی در آمریــکایِ اشباع شــده از صــدای دوگانــه، ســینما اســکوپ 
و روزنامه هــا نیــاز بــه کمک گرفتــن از خــودِ برشــت دارد. حتــی آرتــو 
هــم در آمریــکا تبدیــل بــه بهانــه ای بــرای ســاختن درام روانشــناختی 
فــوری، خالقیــت  از بداهه پــردازی  ســانتی مانتال و کالف ســردرگمی 

فــوری و قهــوه فــوریِ نســبتاً بی مایــه ای شــده اســت.

آیا ما باید آرتو را دور بریزیم و برشت را حفظ کنیم؟

منجــالب  یــا  آمریکائــی  زندگــی  شــیوه  توهمــات  نابــودی  بــرای 
ایده آل هــای مبلغــان مســیحی کــه جــز ضــرر ســودی ندارنــد، هــر چیــز 
مفیــد اســت. پــس بایــد از هــر دو اســتفاده کــرد! امــا نبایــد ایــن نکتــه 
را فرامــوش کنیــم کــه آن هــا منابعــی اروپائــی هســتند و مــا در حــال 
مقابلــه بــا آمریــکا هســتیم، بنابرایــن شــاید بیســبال بهتریــن منبــع 

الهــام باشــد.

کتاب راهنما

بــرای اجــرا و تمریــن خــود، جایــی بــا اجــاره بهــای کــم پیــدا کنیــد. انبــار 
ــوان  ــه عن ــردان ]ب ــر کارگ ــاری. اگ ــه، انب ــه، گاراژ، کلیســای متروک علوف

ــر هــم می شــود. ــد، اجــاره کمت ــان[ در ایــن مکان هــا بخواب نگهب
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پیـدا کنیـد  اجراگرانـی  بازیگـران.  بـا  نـه  بـا مـردم شـروع کنیـد  را  کار 
کـه ویژگی هـای هیجان انگیـز و منحصـر بـه فـردی بـرای قـدم نهـادن 
روی صحنـه داشـته باشـند. موضوعـی متناسـِب اجراگرانتـان انتخـاب 
کنیـد. اجـازه دهیـد کـه اجراگـران موضـوع را بـه شـکلی کـه خودشـان 
می خواهند درآورند. ذهن ها و شـخصیت های بزرگتر را آزاد بگذارید.

زیــرا کــه فرمــی  ایــن کار بســیار مفیــد اســت.  آرتــه در  کمدیــا دل 
عمومــی و متنــوع دارد و می تــوان فضــای آن را بــا صحنه آرایــی و پــرده 
پس زمینــه، و نیــز بــا اســتفاده از ماســک، موســیقی، شــوخی های 
بصــریِ خــاِص آن بازســازی کــرد. بــرای اجــرا در مکان هــای سرپوشــیده 
از نــورِ درخشــان اســتفاده کنیــد، بــرای اجــرا در فضاهــای خارجی نیازی 
ــاز، مکانــی صمیمــی و  بــه نورپــردازی نیســت. بــرای اجــرا در فضــای ب
ــا جــای دیگــری کــه  ــد، و ی ــارک انتخــاب کنی ــی را در پ پوشــیده از چمن
معمــوالً مــردم دور هــم جمــع می شــوند. اجــرا بعدازظهــرِ روز شــنبه یــا 
یکشــنبه باشــد. جایــی برویــد کــه مــردم هــم باشــند، ماننــد گوشــه و 
کنــار خیابــان، زمین هــای بــازی و یــا پارک هــا. صحنــه ای 12 × 15 فوتــی 
بســازید کــه قابلیــت نقــل و انتقــال داشــته باشــد، صحنــه هشــت 
ــه پایه هــای  ــی ب ــا طناب ــه آن ب ــرده پس زمین قســمت داشــته باشــد و پ
ــد قابــل حمــل باشــد و  ــزات شــما بای تیرکــی بســته شــود. همــه تجهی
بــرای انتقــال بــا کامیــون، فقــط 3/4 مســاحت کامیــون را اشــغال کنــد. 
صحنــه را طــوری طراحــی کنیــد کــه آفتــاب بــه صــورت بازیگــران بتابــد و 
نــه تماشــاگران. نمایــش بــا موســیقی آغــاز شــود. بــرای گرم کــردن بــدن 
بــازی و نرمــش کنیــد، آواز بخوانیــد. بــرای جلــب نظــر تماشــاگر دور تــا 
دور محــل نمایــش خــود رژه برویــد. بــا شــیپور، طبــل، فلــوت ریکـُـردِر و 
دایــره زنگــی آهنگ هــای محلــی بنوازیــد. بــرای اجــرای نمایشــی شــبیه 
بــه کمدیــا دل آرتــه، کاراکترهــا ماســک می زننــد؛ پــس بــرای این کــه 
تماشــاگران صــدای آن هــا را بــه خوبــی بشــنود، بازیگــران بایــد طــوری 

صحبــت کننــد کــه صدایشــان تــا 50 فــوت آن طرف تــر هــم بــرود.
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کنیــد.  حاصــل  اطمینــان  تماشــاگران  جایــگاه  راحتــی  و  خشــکی  از 
زمــان نمایــش را یــک ســاعت، بــا ریتمــی تنــد در نظــر بگیــرد؛ امــا 
ــودکان، صــدای  ــد ورود ســگ ها، ک ــاً آمادگــی پیشــامدهایی مانن حتم
ناقــوس را هــم داشــته باشــید. در مواجــه بــا ایــن بدبیاری هــا – ماننــد 
ســروصداهای اتفاقــی، ســوِت پلیســی کــه در تعقیــب کســی مــی دود 
– بداهه پــردازی کنیــد. متــن نمایش تــان بامــزه و مطابــِق هدف تــان 
باشــد )مولیــر بی نظیــر اســت(. از دیالوگ پــردازی بی جــا پرهیــز نماییــد. 
ــد و حــدّ و حــدود حــرکات  ــان روز برگردانی ــه زب متن هــای قدیمــی را ب

بازیگــران را تعریــف و مشــخص کنیــد.

نمایشــگران دوره گــردِ قرون وســطا نیــز فــرم دیگری پیشــنهاد می دهند، 
واضــح  اســت کــه آن هــا وســیله خوبــی بــرای بیــان مشــکالت مربــوط 
دوره گــرد  نمایشــگران  کتاب هــای  هســتند.  شــهروندی  حقــوق  بــه 
قــرون وســطی را بخوانیــد و شــوخی ها و موقعیت هــای طنــز آن را 
بــرای نمایش هــای امــروز بازنویســی کنیــد. ســیاه کردن صــورت هــم 
کارکــردی شــبیه بــه ماســک دارد، برخــی از نمونه هــای نمایشــگران 
قرون وســطی نیــز از ماســک اســتفاده می کردنــد. تالش تــان را صــرِف 
یافتــِن بازیگرانــی کنیــد کــه توانایــی نواختن موســیقی در اجــرا را دارند.

اگــر گــروه بازیگــران شــما باهــوش باشــند، بازیگــران آماتــور هــم قابــل 
از  پــس  حتــی  باشــند.  پرانــرژی  امــا  کوتــاه  تمرینــات  اســتفاده اند. 
اجــرایِ افتتاحیــه نمایــش هــم کار را بهتــر کــرده و عیب هــا را برطــرف 

کنیــد، طوری کــه واپســین اجراهــا از اولی هــا بهتــر شــود.

ــالً نمایش هــای اخالقــی،  شــیوه های اجــرای دیگــری هــم هســت؛ مث
بورلســک، راک انــد رول )قطعــاً در راک انــدرول هــم چیزهایــی بــرای 
تئاتــر پیــدا می شــود(. از تکنیک هــای رقــِص مــدرن، وودویــل و ســیرک 
هــم بهــره بگیریــد، زیــرا همــه ایــن  رویدادهــای تئاتــری متکــی بــه 
اجراگــراِن آن اســت. از یــک نقــاش بخواهیــد کــه پــرده پس زمینــه 
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بکشــد. از یــک مجسمه ســاز هــم بــرای ســاخت ســتون های صحنه تــان 
کمــک بگیریــد. بــرای لبــاس بــه فروشــگاه های فــروِش لبــاس دســت 
دوم برویــد، تشــکلی ماننــد »ســپاه رســتگاری« ]تشــکلی بــا هــدف 
تبلیــغ دیــن بــه تهیدســتان[ هــم بــه فقــرا کمــک می کنــد. اگــر شــما 
بــه نوشــته هائی بــرای اجــرای خــود نیــاز داریــد و یــا بــه دنبــال ســوژه 
جدیــدی می گردیــد، آثــار نویســندگان، ســخنوران سیاســی و شــاعران 
را بــه عنــوان مــاده خــام بــه کارگرفتــه و آن هــا را بــرای گــروه خــود 

ــد. بازنویســی کنی

وقتــی همــه چیــز آمــاده شــد، نمایــش را بــرای دوســتانتان اجــرا کنیــد، 
از اجراهــا درس بگیریــد و ســپس آن هــا را بــرای مــردم پــارک، ســالن 
و یــا هــر مــکان دیگــر اجــرا کنیــد. بــدون صــرِف هیــچ هزینــه ای بــرای 

تبلیغــات، تماشــاگران را دورِ هــم جمــع کنیــد.

باشد.  از مخاطبان جذاب  برای طیف گوناگونی  باید  کار گروه  شما 
گروه  این که  از  پس  باشید.  داشته  بلندمدت  برنامه  تعدادی  باید 
شکل گرفت و تماشاگران خود را پیدا کرد، نوبت برنامه ریزی برای 
که  است  این  پیشنهاد من  عامه پسند می رسد.  نمایش های  اجرای 
نمایشی کوتاه، با بازیگران اندک و تک پرده ای انتخاب کنید. می توان 
در  فقط  کرد.  فراهم  قرض گرفتن  و  التماس  دزدی،  با  را  تجهیزات 
خامی  مواد  جز  کنید  سعی  کنید.  اجاره  را  آن ها  مبرم  نیاز  صورت 
که برای دو یا سه نمایش قابل استفاده هستند، هیچ چیز دیگری 

نخرید؛ مگر این که در ابداع یا ساخت آن تردید داشته باشید!

اخیــرا »مایــم تــروپ« آیین نامــه ای صــادر کــرده کــه طبــق آن گروه هایِ 
خاصــی کــه بــه پــول نیــاز دارنــد، بــه گرو هایــی کــه توانائــی کمــک دارند، 
پیونــد می دهــد و از آن هــا حمایــت می کنــد. ایــن گروه هــا عبارتنــد 
از کمیتــه ویتنــام، مهدکودک هــا و… . ایــن گروه هــا تماشــاگرانی را 
بــرای تماشــای اجــرای شــما گــرد می آورنــد، گــروه شــما نیــز اجــاره  بهــایِ 
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مــکان آن هــا را می پــردازد و یــا ســود حاصــل از اجــرا را بیــن خودتــان 
تقســیم می کنیــد.

ــک جــدول  ــه ی ــن اســت ک ــرای اجــرا ای ــن ب مشــکِل عمــده کارمزدگرفت
زمانــی ثابــت بــرای اجــرا، بایــد کل هزینه هــای گــروه را تامیــن کنــد. امــا 
راه حل هایــی هــم بــرای ایــن مشــکل هســت، ماننــد نمایــش مجموعــه 
ــش فیلم هــای  ــرده ای، برنامــه شــعرخوانی، نمای ــم، نمایــش تک پ فیل

زیرزمینــی. نهادهــا مهمتریــن منبــِع حفــِظ پــول و انــرژی هســتند.

بقــا و موفقیــِت توأمــان، مخاطــرات و مســئولیت های کارگردانــان و 
ــدگان را افزایــش می دهــد. اگــر گروه هــا ســبک خــود را هــر  تولیدکنن
ســال یکبــار تغییــر دهنــد، آن گاه می تواننــد بــر بســیاری از مخمصه هــا 

فائــق آینــد، بــا ایــن تغییــر، ذهــن پــاک شــده و روح جــال می یابــد.

بـه گیشـه سـودآور اعتـراض کنیـد، البتـه اگـر ایـن کار را درسـت انجـام 
تئاتـر  می تـوان  باشـند،  مترقـی  شـما  تئاتـر  مخاطبـان  اگـر  دهیـد. 
معناداری سـاخت، اما وقتی که تئاتری رادیکال داشـته باشـید، دیگر 
موفقیتی در کار نیست. شما باید همه روش ها و یا عظمت و قدرت 
نیروهـای مخالفـی کـه شـما را سـرکوب خواهنـد کـرد، از بیـن ببریـد. 
بـه لحـاظ سیاسـی هرگـز خـود را درگیـر بگومگـوی زیباشناسـانه نکنید.

عمل  سرعت  و  فروش  بسته بندی،  می توان  تجارت«  »جهان  از 
آموخت. »جهان هنر« آفرینش را بلد است. از هر دو استفاده کنید!

ایـــن راهـــی کســـالت بار و طاقت فرساســـت، امـــا مـــردم شـــما را یـــاری 
خواهنـــد داد. زیـــرا هـــدف شـــما عادالنـــه و وســـیله شـــما مهیّـــج و 
ـــه انجـــام کاری  سرشـــار از شـــور و شـــوق اســـت. صدهـــا تـــن امیـــدوار ب
هســـتند و کارشـــان دلیـــل زنده بودن شـــان اســـت؛ و این هـــا کســـی 

جـــز چریک هـــا نیســـتند.
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تئاتر چریکی: می 1970 11
                     ریچارد شکنر

آن چــه در روزهــای مــی 1970 )از چشــم انــداز نیویــورک( برجســته 
بــه نظــر می آمــد، دانشــجویانی بودنــد کــه خــود را نــه بــرای از بیــن 
بــردن منابــع و امکانــات، بلکــه بــرای اســتفاده از آن هــا ســازمان دهی 
می  کردند. نهیلیســمی که با قدرت در شــورش 1968 دانشــگاه کلمبیا 
حاضــر بــود و ادبیــات »انقالبــی« جنبــش دانشــجویان را می ســاخت، 
ــی  ــر انقالب ــه شــکلی بنیادی ت ــه ب ــل شــد ک ــه ســاز و کاری تبدی حــاال ب
بــود. دیگــر آن قــدر کــه عباراتــی چــون »بــه کارش بگیریــد«، »ازش 
ترکیب هایــی  کار می رفــت  بــه  کنیــد«  »آزادش  و  کنیــد«  اســتفاده 
گــوش نمی رســید.  بــه  و »بســوزانیدش«  کنیــد«  ماننــد »نابــودش 
  ً بــا ایــن همــه، در هــر دو حالــت، کاری کــه انجــام می شــود صرفــا
نمادیــن اســت، چراکــه بناهــای ســوخته می تواننــد بازســازی شــوند کــه 
اغلــب می شــوند و ســاختمان های آزاد شــده نیــز می تواننــد دوبــاره 
بــه تصــرف نیروهــای قبلــی درآینــد کــه اغلــب نیــز چنیــن می شــود. 
تشــکیالت ]دانشــجویان[ آن قــدر ضعیــف نیســت کــه یک بــاره همــه 
چیــز را تســلیم کنــد، امــا آن قــدر هــم قدرتمنــد نیســت کــه بتوانــد یــک 

دهــه دوام داشــته باشــد. 

تئاتــر چریکــی هــم کنشــی نمادیــن اســت. »چریکــی« نامیــدن آن بــه 
دلیــل اقتبــاس  برخــی ویژگی هــای جنــگ  چریکــی، نظیــر ســادگی، 
تحــرک، تشــکیل گروهــک، تحــت فشــار گذاشــتن نقــاط ضعــف و 
غافلگیــری اســت. ایــن اصطــالح  از جنگــی بــا  تئاتــر می آیــد کــه رنــی 

11- این نوشته رونویسی فارسی بخش هایی از جستار زیر است: 
Schechner, Richard. (1970). Guerrilla Theatre: May 1970. The 

Drama Review: TDR. Vol. 14, No. 3, pp. 163-168.
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دیویــس )آر. جــی. دیویــس(، ســال 1966 در مقالــه »تئاتــر چریکــی« 
دربــاره آن می گویــد: »انگیزه هــا، آرمان هــا و رواِل کار تئاتــر آمریــکا 
بایــد متناســب بــا ایــن مــوارد بازســازی شــود: آموختــن؛ حرکــت  بــه 
ســوی تغییــر؛ ارایــۀ نمونــه ای از تغییــر. کمپانــی تئاتــر چریکــی بــه 
عنــوان یــک گــروه، بایــد ایــن تغییــر را عیــان کنــد. بنیــان گــروه بــر 
مناســبات جمعــی اســت و هویــت هســته آن هــا بایــد تابــع اصــول 
اخالقــی باشــد«. دیویــس از چگونگــی ایــن کار حــرف می زنــد: جــای 
ــا  ــه ب ــا »مــردم آغــاز کنیــد، ن ــرای تمریــن پیــدا کنیــد، کار را ب ارزانــی ب
بازیگــران«. در پارک هــا و روی صحنــه قابــل حمــل و نقــل اجــرا کنیــد، 
زمــان  نمایــش زیــر یــک ســاعت باشــد، کم کــم یــک  کمپانــی تشــکیل 
دهیــد، مجــذوب تئاتــر تجــاری نشــوید. البتــه دیویــس از کار خــود در 
مایــم تــروپ می گویــد. پیشــینه تئاتــر چریکــی کــه امــروز از آن حــرف 
می زنیــم بــه ایده هــای دیویــس می رســد، امــا پیــش از ایــن، پرُوُهــا12 
کشــتار دانشــگاه کنــت اســتیت13 بســیاری از مــردم را بی پــرده و عمیــق 
از مســائل آگاه کــرد. یکــی از ویژگی هــای تئاتــر چریکــی، بــه کارگرفتــن 
چیز هائی ســت کــه در دســت داریــد. کشــته های دانشــگاه کنــت در 
دســت بودنــد و دانشــجویان نیــز آن هــا را بــه کار گرفتنــد. 4 مــی، 
ســاعت 6 عصــر، هنگامــی کــه در دانشــگاه نیویــورک ســمینار نظریــه 
اجــرا داشــتم،از کشــتن دانشــجویان مطلــع شــدم. یــک نفــر وارد کالس 
شــد، اعالمیــه پخــش کــرد و گفــت 6 دانشــجو تیــر خورده انــد، 4 نفــر 
در کنــت و ۲  نفــر در پــن اســتیت14. )البتــه خبــر دو کشــته در پــن 
ــز  دانشــجوئی  ــود ســاعت 7:۳0  در مرک ــا ب ــود(. بن اســتیت اشــتباه ب
12- پــرو )Provo( نــام جنبشــی بــود کــه ســال 1965 توســط »رابــرت یاســپر خِروتفِلــد«، »رول 
فــن دویــن« و »راب اِشــتولک« در هلنــد شــکل گرفــت. پــرو هــم نــام جنبــش و هــم واژه ای 
 provoceren اســت کــه اعضــا بــرای نامیــدن خــود برگزیدنــد. ایــن نــام مشــتق از واژه هلنــدی
بــه معنــای خشــمگین کردن اســت. نخســتین کمپیــن جــدی و فعــال مخالفــت بــا ممنوعیــت 

ماریجوانــا در هلنــد را پروهــا شــکل دادنــد.
13- Kent State University 

14- Pennsylvania State University 
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لــوب15 تحصــن شــود. ســمینار ســاعت 7:45 تمــام شــد و تعــدادی از 
مــا بــه ســمت لــوب رفتیــم. 

بــرای  ســخنرانی هائی  از  پــر  بــود،  برقــرار  معمــول  طبــق  تحصــن 
حــدود یــک هــزار دانشــجوی خشــمگین. لــوب تســخیر شــده بــود. 
ســخنرانی ها حــدود یــک ســاعت طــول کشــید و پــس از آن کمیته هائی 
شــکل گرفتنــد. رلــف اورتیــس16 را میــان جمعیــت دیــدم و بــا جــون 
مک اینتــاش17 بــه او پیوســتیم. همــان جــا تصمیــم گرفتیــم تئاتــری 
چریکــی را آغــاز کنیــم. بنابرایــن پشــت میکروفــون رفتــم و تصمیــم 
گــروه را اعــالم کــردم. مــا گوشــه ای از محوطــه لــوب جمــع شــدیم، 
ــه بحــث کردیــم کــه  ــه مــا ملحــق شــدند و شــروع ب ــزده دانشــجو ب پان
چــه بایــد کــرد. بناشــد فــردا صبــح کار را شــروع کنیــم. ســناریوی فــردا 
بــر مبنــای برخــی ایده هــای اورتیــس و بــا مشــارکت همــه ســر و شــکل 

گرفــت.

کشــتار کنــت اســتیت؛ ایــن نمایــش در الگوردیــا پِلِیــس18، روبــروی 
مرکــز دانشــجوئی لــوب و نبــش خیابــان مــک دوگال19 و هشــتم غربــی 
نیویــورک اجــرا شــد. گروه هــای دانشــجویی زنجیــروار در چهــار زیرگــروه 
بــه هــم پیوســتند. ســایر دانشــجویان یونیفورم هــای نظامی پوشــیدند، 
بــا یــک دســت تفنگ هــای نمایشــی بــه دوش گرفتنــد و بــا دســت دیگــر 
گالن هائــی پــر از خــون حیوانــات شــروع بــه حرکــت کردنــد. ایــن گــروه، 
نگهبــان دانشــجویان دیگــری بودنــد کــه در نقــش »زندانیــان« ظاهــر 
شــدند. زندانیــان زیــر لباس های شــان را از اعضــاء بــدن حیوانــات، 
کــرده بودنــد. ســربازهای  پــر  ماننــد مغــز، قلــب، امحــاء و احشــاء 
یونیفورم پــوش در طــول خیابــان رژه می رفتنــد و زندانیــان را لفظــی 

15- Loeb Student Center
16- Rafael Montañez Ortiz
17- Joan MacIntosh
18- LaGuardia Place  

19- MacDougal
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و جســمی مــورد اذیــت و آزار قــرار می دادنــد. هــر فحشــی کــه بــه 
ذهــن ســربازها می رســید، نثــار زندانیــان می شــد: »کمونیســت های 
ولگــرد«، »اغتشــاش گران ســرخ«، »مزخــرف آشــغال«. دانشــجویان 
زیــر ضربه هــای وحشــیانه لگــد و قنــداق تفنــگ ســربازها مقاومــت 
کــم  می دادنــد.  ادامــه  خیابــان  در  را  راهپیمائی شــان  و  می کردنــد 
کــم جمعیتــی انبــوه گــرد دانشــجویان جمــع شــد. هــر کــس در میــان 
جمعیــت بــه نمایــش می خندیــد، بــه زور دانشــجویان از جمــع می شــد 
ــه ای  ــا دانشــجویان همــراه می شــد. ســربازها پــس از اطالعی ــد ب و بای
کوتاهــی دانشــجویان را مشــتی کمونیســت، اغتشــاش گر، تنه لــش 
بــه سیاســت  و مشــق  جــای درس  بــه  کــه  نامیدنــد  ولگرد هائــی  و 
ــه  ــه گلول ــه، دانشــجویان را ب ــن خطاب ــد، آن هــا پــس از ای ــد کرده ان بن
می بســتند و خونــی کــه در گالن هــا داشــتند، روی آن هــا می پاشــیدند. 
دانشــجویان آهســته جــان می دادنــد و بــا فریادهــای دلخراشــی امحــاء 
و احشــاء حیوانات را از زیر لباس خود بیرون می کشــیدند. باالی ســر 
دانشــجویان مــرده ســربازانی بــه نگهبانــی می ایســتادند تــا کســی بــرای 
کمــک بــه آن هــا نزدیــک نشــود. امــا بــاز هــم اگــر از میــان تماشــاگران 
کســی می خندیدنــد، یــا جــر و بحــث می کــرد یــا مخالــف چنیــن کاری 

بــود، یقــه اش را می چســبیدند و روی تَــلّ اجســاد می انداختنــد.

)اورتیــس شــکل دیگــری از همیــن نمایــش را در تظاهــرات 9 مــی 
واشــنگتن اجــرا کــرده بــود. آن جــا اجراگــران ســرهای پوســت کنده و 
خون آلــود حیوانــات واقعــی را در حالی کــه هنــوز زبان و چشم هایشــان  
باقــی بــود، بــه دســت گرفتــه و راهپیمائــی کردنــد.( کســانی کــه بیــرون 
از محوطــه دانشــگاه و در خیابــان هشــتم بودنــد، تصــور کردنــد کــه 
دانشــجویان واقعــا تیــر خورده انــد. وقتــی کــه مــردم در خیابــان هشــتم 
)دهــان بــه دهــان( شــنیدند کــه ایــن یــک نمایــش خیابانــی بــوده، پیــام 
صریــح وقــوع جنــگ در خانــه را شــنیدند. پلیــس بــرای جلوگیــری از 
اجــرا ســر رســید. آن هــا از ریختــن خــون در خیابــان و پیــاده رو بســیار 
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در  تماشــاگران  و  پلیــس  میــان  و جدلــی  بحــث  بودنــد.  خشــمگین 
گرفــت تــا ایــن کــه یکــی از پلیس هــا بــا عصبانیــت گفــت: »اونائــی 
کــه بــه خیابــون گنــد می زنــن، بایــد هــم بــا تیــر زدشــون«. ایــن حــرف 

پلیــس بــرای مــردم خوشــایند نبــود. 

و  نیویــورک  دانشــگاه  مدرســه هنرهــای  بــا حمایــت  اواخــر هفتــه، 
ســازمان دهی گســترده ای کــه کریســتینا وپنــر20 بــر عهــده داشــت، 
بــرای آمــوزش تئاتــر چریکــی بــه مــردم بــه گروه هــای ســه تــا پنــج نفــره 

تقســیم شــدیم و از دانشــگاه بیــرون آمدیــم. 

و ســایر  دانشــگاه ها  مــدارس،  در  نخســت ســازماندهی  مــا  هــدف 
محیط هائــی بــود کــه بــرای تئاتــر چریکــی از مــا کمــک می خواســتند؛ و 
دیگــر برانگیختــن افــراد بــه مشــارکت در فعالیت هــای گســترده تئاتــر 
چریکــی در سراســر شــهر و بعــد در کل کشــور. ســناریوهای مــا تکثیــر 
و توزیــع می شــدند. کمیتــه ای مرکــزی تشــکیل دادیــم تــا امــور اجرائــی 
تئاتــر چریکــی را هماهنــگ کنــد، جــزوه موجــزی هــم دربــاره تئاتــر 
چریکــی منتشــر کردیــم. پیــش از این کــه وارد جزئیــات ســازماندهی 
فعالیت هایمــان شــوم، قصــد دارم از رویــداد عصــر پنجشــنبه ی 7 مـِـی 
بگویــم کــه در بــرادوی نمایش هــای »اتاقــی در هتــل پــالزا«21، »عیــار 

چهــل«22 و »زندگــی خصوصــی«23 روی صحنــه بودنــد.   

20- کریســتینا وپنــر )Christina Weppner( کــه در حــال حاضــر معمــار اســت، از 1968 تــا 
1972 دانشــجوی طراحــی صحنــه مدرســه هنرهــای نیویــورک بــود. 

21- اتاقی در هتل پالزا نوشته نیل سایمون با ترجمه شهرام زرگر منتشر شده است. )نشر 
نیال، چاپ دوم: 1389(.

22- عیــار چهــل نوشــته جــی آلــن از نمایش هــای پرفــروش بــرادوی بــود کــه طــی ســال های 
1968 تــا 1970 حــدود 780 شــب اجــرا شــد. 

۲۳- زندگــی خصوصــی نمایشــنامه ای کمــدی از نوئــل کاوارد  کــه ســال 19۳0 بــرای نخســتین 
بــار بــه صحنــه رفــت و ســال 19۳1 اقتبــاس ســینمائی آن اکــران شــد.  
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کنش تئاتری برادوی

 آن روز نــوار صوتــی گفته هــای پــدر اَلیســون کــراوزه۲4 را در اختیــار 
داشــتیم. او شــبی پــس از قتــل فرزنــد خــود، بــر صفحــه تلویزیــون 
اشــک  از  پــر  بــا چشــمانی  و  شــکوائیه ای صریــح  در  و  شــد  ظاهــر 
ــه.  ــا ن ــراز مخالفــت در ایــن کشــور وجــود دارد ی ــا حــق اب گفــت کــه آی
کــه چــرا مامــوران  تــا تحقیــق کننــد  از اعضــای کنگــره خواســت  او 
گارد ملــی مجــاز بــه حمــل ســالح هائی بــا گلوله هــای جنگــی ]و نــه 
مشــقی[ بودنــد. حرف هــای احساســی و تکان دهنــده او شــوکی بــه 
خانواده هــای طبقــه متوســط داد. مــا احســاس کردیــم کــه بایــد صــدای 
او را بــه گــوش همــه خانواده هــای طبقــه متوســط برســانیم تــا صرفــا 
باقــی  خانه هــا  در  تلویزیونــی عصــر  برنامه هــای  محــدود  قالــب  در 
نمانــد. بنابرایــن گــروه بــزرگ ســی نفــره، بــه ســه زیرگــروه تقســیم 
شــد. هــر گــروه یــک ســرگروه بــرای حمــل ضبــط صــوت و پخــش نــوار 
ــا ایــن اســتراتژی کار  صــدای پــدر الیســون انتخــاب کردنــد. گروه هــا ب

ــد. ــاز کردن خــود را آغ

ــد، قصــد  ــالزا« رفتن ــل پ ــه محــل اجــرای »اتاقــی در هت ــه ب گروهــی ک
داشــتند تــا پــرده دوم نمایــش صبــر کننــد و ســپس در مقابــل صحنــه 
– و پــس از  یــا اگــر امــکان داشــت روی صحنــه برونــد   – بایســتند 
خوانــدن اطالعیــه ای کوتــاه، ضبــط صــوت را روشــن کننــد. امــا ســرگروه 
کــه مســئول حمــل ضبــط صــوت بــود، بــه دلیــل مشــاجره بــر ســر بلیــت 
موفــق بــه ورود نشــد، در حالــی کــه دو نفــر از اعضــای گــروه پیــش از او 
وارد ســالن شــده بودنــد. آن هــا بی خبــر از ایــن کــه ســرگروه در ســالن 
نیســت، پــرده دوم نمایــش را دیدنــد. )بعدهــا یکــی از آن دو نفــر بــه 
مــن گفــت: دیــدن آن نمایــش بــه خــودی خــود تجربــه هولناکــی بــود(. 
ــه  ــوی صحن ــرده دوم کــه تمــام شــد، دو عضــو گــروه برخاســتند؛ جل پ
۲4- اَلیســون کــراوزه )Allison Beth Krause( یکــی از چهــار دانشــجوئی بــود کــه بــه ضــرب 

گلولــه در دانشــگاه کنــت کشــته شــد.  
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اعالمیه هائــی  و  گفتنــد  کنــت  دانشــگاه  کشــتار  از  کمــی  ایســتاند؛ 
پایــان  )یــک،  از اعتصــاب ملــی پخــش کردنــد.  دربــاره ســه هــدف 
جنــگ در جنــوب شــرقی آســیا؛ دو، آزادی زندانیــان سیاســی؛ و ســه، 
خــروج نیروهــای نظامــی از دانشــگاه(. بــا ایــن همــه رونوشــتی کامــل 
ــود. ــن اعالمیه هــا چــاپ شــده ب ــدر الیســون پشــت ای از حرف هــای پ

همــه اعضــای گروهــی کــه بــه محــل اجــرای نمایــش »عیــار چهــل« 
رفتنــد، بــه وقــت آنتراکــت در ســالن حاضــر بودنــد. حــدود پانــزده 
دقیقــه مانــده بــه آغــاز صحنــه دوم، ســرگروه از جــای برخاســت و وارد 
یکــی از راهروهــای میــان صندلی هــای ســالن شــد. بــا اشــاره او ســایر 
اعضــاء گــروه دو راهــرو دیگــر ســالن را پــر کردنــد. اکنــون در هــر راهــرو 
هشــت نفــر از تظاهرکننــدگان بودنــد. ســرگروه گفــت: »ترینــا۲5، تــو 
ایــن نمایشــنامه یــه دختــری هفــده ساله ســت، وقتــی الیســون کــراوزه 
تیــر خــورد، فقــط دو ســال بزرگتــر از ترینــا بــود. حــاال پــدرش می خــاد بــا 
شــما حــرف بزنــه«. و ســپس ضبــط را روشــن کــرد. همــه اعضــای گــروه 
روبنــده ســیاه عــزاداری داشــتند و لباس هــای بلنــد راســته پوشــیده و 
بــا همیــن شــکل و شــمایل بــه راحتــی وارد ســالن شــده بودنــد. نــوار 
حــدود ســه دقیقــه پخــش شــد. جــون آلیســون۲6 و تــام پاســتون۲7 
ــاز تظاهــرات بی حرکــت در جــای خــود  ــا آغ ــن نمایــش، ب ــران ای بازیگ
ایســتادند. آن هــا هیــچ عکس العملــی در مخالفــت بــا تظاهــرات بــروز 
ندادنــد. اغلــب تماشــاگران ســاکت بودنــد. وقتــی نــوار بــه نیمــه رســید، 
زنــی گفــت: »مــا 8 دالر پــول بلیــت ندادیــم کــه بــه ایــن چیــزا گــوش 
ــر از  ــی مهمت ــا خیل ــن حرف ــه او پاســخ داد: »ای ــی دیگــر ب ــم!« و زن کنی
ایــن نمایــش مبتذلــه«. برخــی تماشــاگران در ایــن مشــاجره مداخلــه 

25-  ترینــا اســتنلی در ایــن نمایشــنامه کمــدی رمانتیــک، دختــر»آن اســتنلی« اســت.او کــه 
ســاکن نیویــورک اســت، در ســفری تفریحــی بــه یونــان، تنهــا بــرای یــک شــب تصمیــم می گیــرد 
کــه دل بــه پســری 22 ســاله بــه نــام پیتــر ببــازد. او پــس از بازگشــت از ســفر در می یابــد کــه 

پیتــر کســی نیســت جــز معشــوقه ترینــا. 
26- June Allyson  

27- Tom Poston  
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کردنــد، تــام پاســتون گفــت: »خیلــی خــب دختــرا، شــما توجه هــارو 
ــا شــاید مدیــر ســالن  بــه حرفاتــون جلــب کردیــد!«، مدیــر صحنــه و ی
وارد راهــرو شــد و ســعی کــرد ضبــط صــوت را از ســرگروه بگیــرد. امــا 
ــن  ــد. آخری ــرک کردن ــری ســالن را ت ــچ درگی ــدون هی ــدگان ب تظاهرکنن
بخــش نــوار، آخریــن چیــزی کــه شــنیده می شــد، صــدای پــدر الیســون 
ــا ایــن تــاوان مخالفــت اســت؟«. مــن در ایــن  بــود کــه می گفــت: »آی
کنــش شــرکت نکــرده بــودم، بنابرایــن در ســالن مانــدم و عذرخواهــی 
مدیــر از تماشــاگران را بــه دلیــل »ایــن اختــالل بی ادبانــه و غیرقانونی« 
شــنیدم. او از بازیگــران خواســت تــا نمایــش را از همان جــا کــه متوقــف 
شــده، دوبــاره آغــاز کننــد. امــا حــس و حــال ایــن نمایــش کمــدی دیگــر 

از دســت رفتــه بــود. 

گروهــی کــه بــه اجــرای »زندگــی خصوصــی« در بــرادوی رفتند تا صحنه 
دوم نمایــش منتظــر ماندنــد. آن هــا بــه محــض  آمــدن نــور بــرای آغــاز 
صحنــه دوم روی صحنــه رفتنــد و ضبــط را روشــن کردنــد. بازیگــران 
مانــع ایــن کار نشــدند. اغلــب تماشــاگران بــه صــدای پــدر الیســون 
گــوش ســپردند، امــا برخــی از این کــه در نمایــش وقفــه ایجــاد شــده بــه 
شــدت عصبانــی بودنــد، رفتــه رفتــه فحــش و فحــش کاری تماشــاگران 
ناراضــی شــروع شــد، امــا ضبــط صــوت تــا انتهــای نــوار روشــن مانــد و 

اعالمیه هــا هــم بیــن تماشــاگران توزیــع شــد.  

در طــول هفتــه ای کــه بــا 11 مــی آغــاز می شــد، مــا گروه هــای تئاتــر 
دانشــگاه  حقــوق  مدرســه  اســکول۲9،  نیــو  لیمــن۲8،  کالــج  چریکــی 
را   

نیویــورک۳۲ کالــج  ســیتی  و  آمــوزش۳1  مدرســه  نیویــورک۳0، 
ســازماندهی کردیــم. مــن در ســازماندهی همــه گروه هــا مشــارکت 
28- Lehman Collage

29- New School
30- NYU School of Law
31- NYU School of Education
32- The City University of New York
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نداشــتم. بنابرایــن آن چــه در ادامــه می آیــد شــامل مشــاهدات مــن 
از کار ســه گــروه اســت. اعضــای گــروه ســازماندهی »آموزش دیــده« 
در  »آموزش دیــده«  واژه  کــه  نکتــه  بــه  عنایــت  بــا  )البتــه  بودنــد، 
برنامه هائــی چنیــن بی درنــگ و ســریع چــه معنائــی دارد(. مــن بــر 
گروه هــای ســازماندهی نظــارت می کــردم، بــا ایــن حــال همــه در پــی 
اجــرای نقشــه ای مشــترک بودیــم. نقشــه مــا بســیار ســاده بــود و مــن 
مســئولیت ســازماندهی گــروه تئاتــر چریکــی را بــه عالقمنــدان آن 
می ســپردم. یــک تیــم از مــا وارد ایــن گروه هــا می شــد و بــرای آن هــا از 
اهمیــت تئاتــر چریکــی می گفــت. بحــث و تبــادل نظــری در می گرفــت 
تــا گروه هــا دریابنــد کــه چــه موضوعــی ضــرورت بیشــتری دارد. پــس 
ــن گروه هــا شــروع  ــر اســاس بحث هــا، تمری از آماده شــدن ســناریو ب
اجــرای کامــل داشــتند. در  بــار هــم فرصــت  یــا دو  یــک  و  می شــد 
ایــن مرحلــه تیــم مــا آن هــا را تــرک می کــرد تــا خودشــان کار را ادامــه 
دهنــد، همان طــور کــه ایــن گــروه پــس از رفتــن تیــم مــا، کار خــود را در 
کالــج لیمــن و نیــو اســکول اجــرا کردنــد. اگــر مــا بیــش از حــد در کنــار 
ــا  ــم، حــس اســتقالل آن هــا از دســت می رفــت، ام گروه هــا می ماندی

ــه کار خــود، ایــن مســئله حــل می شــد. ــا واگذاشــتن آن هــا ب ب

»کتاب راهنمای« تئاتر چریکی 

تئاتــر چریکــی بــر ســه قســم اســت: 1- تئاتــری کــه مــردم را از وجــود 
بــرای حوزه هــای  تئاتــر چریکــی  نــوع  ایــن  مشــکلی آگاه می ســازد. 
»نوپــا« مناســب اســت، جائــی کــه آگاهــی اجتماعــی و سیاســی حتــی 
توصیــف  رشــدنیافته اند.  و  ابتدائــی  هنــوز  نیــز  حالــت  بهتریــن  در 
عملیات هــای ]مــا در[ تئاتــر بــرادوی کــه پیش تــر ذکــر شــد، نمونــه ای 
از ایــن نــوع اســت. ۲- تئاتــری کــه عملکرد/پیامــد مشــکلی را افشــا 
می کنــد. ایــن نــوع تئاتــر در حوزه هــای »متوســط« اجــرا می شــود. 
مــردم در ایــن فضاهــا از وجــود مشــکل آگاه بــوده و نســبت بــه آن 
حساســیت دارنــد، امــا آن را از اعمــاق وجــود تجربــه نکــرده یــا درک 
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بــه عنــوان نمونــه نمایــش »کشــتار  کاملــی از عواقــب آن ندارنــد. 
مــک دوگال  خیابــان  نبــش  اجــرای  خصــوص  بــه  کنــت«  دانشــگاه 
و هشــتم غربــی کــه بــه آن اشــاره شــد، از ایــن نــوع تئاتــر چریکــی 
اســت. زیــرا هــدف آن گــروه افشــای ســرکوب سیســتماتیک دولــت 
نــزد مــردم بــود. دولــت نهایــت خشــونت را بــه کار گرفتــه بــود و آن 
نمایــش موجــب شــد تــا همــه بــا صراحــت رو در روی دولــت و چنیــن 
سیاســتی قــرار گیرنــد. ایــن نمایــش افشــای دروغ دولــت بــود کــه 
توحــش خــود را بــا »غفلــت« مــردم و یــا بــروز »هیجانــات« آن هــا 
توجیــه می کــرد. بــه واســطه کنــش آن گــروه، مــردم رک و راســت بــه 
پیــام نیکســون بــرای خانواده هــای قربانیــان آن حادثــه واکنــش نشــان 
دادنــد، زیــرا او مخالفــت پرخاشــگرانه دانشــجویان را دلیــل وقــوع ایــن 
تــراژدی می دانســت. قصــد مــا شفاف ســازی در ایــن زمینــه بــود کــه 
باالخــره چــه کســی بایــد خــود را مســئول ایــن تــراژدی بدانــد. ۳- نــوع 
ســوم تئاتــری اســت کــه بــرای حــل مشــکل راهــکار دارد. ایــن نــوع 
تئاتــر چریکــی در حوزه هــای »پیشــرفته« اجــرا می شــود، جائــی کــه 
مــردم پیشــاپیش از وجــود مشــکل و ســاز و کار آن آگاه انــد. نمونــه 
ایــن نمایــش، بخش هائــی از نمایــش »کشــتار دانشــگاه کنــت« اســت 
کــه دانشــجویان در مقابــل مرکــز دانشــجوئی لــوب اجــرا کردنــد. در آن 
نمایــش، ســربازان بــر ســر دانشــجویان فریــاد می زدنــد: »تــا وقتــی 
علیــه مــا گروهــک می ســازید، صداتــون رو خفــه می کنیــم!«. و در 
ــرون کشــیده و روی تــلّ  ــان تماشــاگران بی همیــن حــال یکــی را از می
اجســاد پــرت می کردنــد. درســت بعــد از اجــرای ایــن نمایــش بــود کــه 
دانشــجویان دانشــگاه نیویــورک دســت بــه مقاومــت ســازمان یافته در 
برابــر گاردهــای ضدشــورش زدنــد. حتــی دانشــجوئی بــود کــه بــا حملــه 

ــرد. ــع ســالح ک ــوران گارد ضدشــورش او را خل ــه یکــی از مام ب

مکان/تماشــاگران  تفــاوت   از  بایــد  شــما  چریکــی،  تئاتــر  بــرای 
باشــید.  آگاه  »صمیمــی«، »بی طــرف«، »نچســب« و »متخاصــم« 
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شــما بایــد آمــاده دســت و پنجــه نــرم کــردن بــا همــان کســی شــوید کــه 
انتظــارش را داریــد. ایــن از یــک ســو یعنــی آمادگــی برای کنشــی ســریع 
بــه منظــور ایجــاد شــکاف و اختــالف نظــر در مکانــی بــا تماشــاگران 
»نچســب«، و از ســوی دیگــر یعنــی آمادگــی بــرای حضــور طوالنــی و 
ایجــاد فضــای گــپ و گفــت در مکانــی صمیمــی. از اصــول متوهمانــه 
تئاترهــای قدیمــی در تئاتــر چریکــی اســتفاده نکنیــد. تئاتــر چریکــی بــه 
هــر شــکلی کــه اجــرا شــود، ماننــد پوســترها و جزوه هــای جلــد ســفید 
اســت. تئاتــر چریکــی شــیوه ای گویــا و موجــز بــرای کســانی اســت کــه 
بــه همــه چیــز بدگمان انــد و اغلــب تــن بــه ارتبــاط تعاملــی نمی دهنــد. 

و  دوســتانه  جمع هــای  کلیســاها،  از  بعضــی  دانشــگاه،  صمیمــی: 
گردهم آئــی اعتصاب کننــدگان و فضاهائــی از ایــن دســت »صمیمــی« 
ــکان اجــرای  ــد ام محســوب می شــود. در فضاهــای صمیمــی شــما بای
تمــام و کمــال نمایــش خــود را حتــی در مقابــل یــک نفــر مخالــف نیــز 
فراهــم کنیــد. اجــرا بایــد طــوری باشــد کــه مخاطبــان مشــتاقانه بــا شــما 
ــا آن مواجــه مــی شــوید،  ــه ب ــی ک ــد. مخالفت هائ بحــث و گفتگــو کنن
بــر تاکتیک هــا و تاکیــدات شــما تاثیــر خواهنــد گذاشــت، امــا نبایــد 

تاثیــری بــر اهــداف شــما داشــته باشــد.

بی طــرف: فضاهــای بی طــرف شــامل ســوپرمارکت ها، ســالن انتظــار 
را  شــما  آن  ســاکنان  کــه  اســت  خیابان هائــی  و  پارک هــا  تئاترهــا، 
و  بگــو مگــو می کننــد  بــا شــما  می شناســند. در چنیــن مکان هائــی 
حتــی ممکــن اســت ملعبــه شــوید. اگــر در شــهر هســتید، شــاید در 

چنــگ پلیــس مخفــی و یــا آن  در تیــررس آن باشــید.

کــه می خواهنــد صــدای  پــاره می شــود؛ آن هــا  گاهــی جمعیــت دو 
شــما را بشــنوند و آن هــا کــه نمی خواهنــد. در چنیــن وضعیتــی شــما 
بایــد آمادگــی برهم خــوردن و توقــف اجــرا از ســوی مخالفــان  را داشــته 
باشــد. هرچنــد شــدت مشــاجره در ایــن مــورد تعیین کننــده اســت، و 
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مهمتــر ایــن کــه دفــاع از اســتدالل خودتــان را بــر مخالفــت مــردم ارجــح 
ــا نــه.    می دانیــد ی

موافــق  اصــال  شــما  سیاســت  بــا  مــردم  کــه  مکان هائــی  نچســب: 
نیســتند، امــا هیــچ اقدامــی علیــه شــما نمی کننــد. ماننــد تئاترهــای 
بــرادوی، البــی هتل هــا، در مقابــل منــزل همســایه های بی حوصلــه 
ــال  ــان نچســب، احتم ــا مخاطب ــن. در مواجــه ب ــر ای ــی نظی و مکان هائ
نــزاع، تمســخر، تمــاس بــا پلیــس و خشــونت وجــود خواهــد داشــت. 
اگــر خونســردی تان را حفــظ کنیــد، هیــچ اتفاقــی نخواهــد افتــاد. امــا 
اگــر تــرس و یــا تنفــر شــدید از خــود نشــان دهیــد، مــکان نچســب فــورا 

بــه محــل متخاصــم تبدیــل می شــود. 

متخاصــم: جائــی اســت کــه احتمــال بــروز خشــونت وجــود دارد. پــس 
کنش شــما نیز باید ســریع و زیرکانه باشــد. بنابراین برای تاثیرگذاری 
ــزی داشــته باشــید. محــل تجمــع  ــرار از آن مــکان برنامه ری فــوری و ف
یــا  و  ســاختمانی۳4،  کارگــران  راه پیمائــی  کالن هــا ۳۳،  کالکــس  کــو 
آکادمــی پلیــس اماکــن متخاصــم محســوب می شــوند. در ایــن مواقــع 
در برابــر کســانی ایســتاده اید کــه نــه تنهــا از افکارتــان متنفرنــد، بلکــه 
از خودتــان نیــز نفــرت دارنــد، چــون شــما نماینــدگان نوعــی از زندگــی 
هســتید کــه پذیــرش و فهــم آن بــرای امثــال آن هــا ممکــن نیســت. 
پــس اگــر بــه چنــگ آن هــا افتادیــد، بدانیــد کــه احتمــاال کتــک مفصلــی 
می خوریــد. شــما بــه معنــای واقعــی کلمــه »دشــمن« آن هــا هســتید. 
در چنیــن فضاهائــی تئاتــر چریکــی کامــال شــبیه بــه جنــگ چریکــی 
اســت. پــس دیگــر ماننــد مکان هــای قبلــی، هــدف شــما اقنــاع و تنویــر 
افــکار نیســت، بلکــه بایــد بــه مــردم نشــان دهیــد کــه چگونــه می تــوان 
33- Ku Klux Klan

34-شــورش کارگــران ســاختمانی موســوم بــه Hard hat Riot، 8 مــی 1970 در نیویــورک رخ 
داد. ایــن تظاهــرات بــا حرکــت حــدود 200 کارگــر ســاختمانی شــکل گرفــت کــه توســط کارگــران 
آمریــکا - کنگــره ســازمان های صنعتــی )AFL – CIO( تحــت حمایــت دولــت ریچــارد نیکســون 
بســیج شــده بودنــد تــا در برابــر معترضــان بایســتند. ایــن اتحادیــه کارگــری ضدکمونیســم از 

ســوی نهادهــای نظامــی حمایــت می شــد. 
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بــه قلــب حــوزه اســتحفاظی و فرماندهــی افــراد مــورد حمایــت نظامیان 
رخنــه کــرد. بــه محــض این کــه حضــور خــود را در آن جــا اعــالم کردیــد، 
ماموریــت شــما تمــام می شــود و بایــد فــورا از آن جــا بگریزیــد. یــورش 
ــزی شــود. فقــط  ــه جــزء برنامه ری ــد جــزء ب بــه فضاهــای متخاصــم بای
ــه قلمــرو متخاصــم شــبیخون  ــد ب ــه می توانن گروه هــای بســیار باتجرب

بزننــد. 

ســناریوهای تئاتــر چریکــی بایــد 1- ســاده و رُک، ۲- واضــح و دارای 
ویژگــی بصــری، ۳- چشــمگیر و تئاتریــکال باشــد، یعنــی حتــی اگــر 
مــردم قــادر بــه دیــدن و شــنیدن کل نمایــش نبودنــد، بایــد بداننــد 
ــان دارای  ــرای خودت ــد ب ــش بای ــاره چیســت. 4- نمای ــه کار شــما درب ک
اهمیــت بــوده و بــه آن اعتقــاد داشــته باشــید. در ایــن مــورد، هیــچ 
دلیلــی نــدارد کــه بــه خاطــر کــس دیگــری کار کنیــد. هــر جــا کــه دلیلــی 
بــرای بهره گیــری ولــو انــدک از زیباشناســی ســنتی در متــن شــما وجــود 
دارد، بایــد تعامــل و رابطــه آن بــا مســائل اجتماعــی و سیاســی روشــن 
باشــد. اگــر در کارتــان دیالــوگ داریــد، بایــد آن را بســیار رک و ســاده 
ادا کنیــد. بــه دلیــل ســر و صــدای خیابان هــا بهتــر اســت دیالــوگ  را 

فریــاد بکشــید و گاهــی پیوســته تکــرار کنیــد.

اســت.  موثــر  بســیار  هم صدائــی  و  جمعــی  آوازهــای  از  اســتفاده 
بایــد بالفاصلــه اعالمیه هــای شــما را بگیرنــد و ســپس  تماشــاگران 
نمایــش را دنبــال کننــد. )ایــن کار را در طــول اجــرا انجــام ندهیــد، 
چــون حــواس  تماشــاگر را پــرت می کنیــد(. اعالمیــه فقــط دربرگیرنــده 
پیــام شــما نیســت، بلکــه اطالعــات دقیقــی بــه تماشــاگران می دهــد تــا 
دریابنــد قــادر بــه انجــام چــه کاری هســتند. بــه عنــوان مثــال، اعالمیــه 
بایــد بــه وضــوح اطالعیــه »مغــازه بــاز اســت!«۳5 باشــد تــا بــه ســیاهان 
35-  علی محمــد حق شناســی در فرهنــگ هــزاره معادل هــای »مغــازه بــاز اســت« و »کارهــا 
بــه روال عــادی اســت« را بــه عنــوان معــادل business as usual برگزیــده اســت شــکنر در 
ــه حفــظ وضــع موجــود، علی رغــم دشــواری ها و مشــکالت را در نظــر  ــزی شــبیه ب این جــا چی

دارد، امــا در ادامــه همیــن عبــارت را بــه معنــای »مغــازه بــاز اســت« بــه کار می گیــرد.    
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و التین  تبارهــا نشــان دهــد کــه چگونــه قــادر بــه ســازماندهی اجتمــاع 
خودشــان هســتند، اعالمیــه بایــد راه و چــاه تجمعــی ســازمان یافته 
را بــرای آن هــا شــرح دهــد. در فضاهــای لیبــرال و نــه رادیــکال، بایــد 
نوشــتن  بــرای  فرمــی  و  نمایــش  ســازندگان  آدرس هــای  و  اســامی 
پیشــنهاد ارایــه دهیــد. بــه عبارتــی دیگــر برگــه ای که به دســت تماشــاگر 
می دهیــد، بــه عنــوان امــری ضــروری، صرفــا شــامل توضیحــات ســاده 

نیســت، بلکــه همــواره بایــد حــاوی یــک برنامــه باشــد.

مغــازه بــازه. ایــن نــام سناریوئی ســت کــه غروب 1۳ می در نیو اســکول 
شــکل گرفــت. حــدود پانــزده نفــر در آن مشــارکت کــرده و مســیری 
ــا پانزدهــم و از  ــان چهاردهــم ت ــد: از خیاب ــن شــرح را طــی کردن ــه ای ب
آن جــا بــه ســمت خیابــان اصلــی و از انتهــای خیابــان اصلــی بــه ســمت 
خیابــان هشــتم، از آن جــا بــه خیابــان شــانزدهم و از بــاالی خیابــان 
شــانزدهم بــه خیابــان چهاردهــم. بــرای ایــن مســیر از عصــر تــا شــب 
حــدود ۲5 اجــرا مقــرر شــده بــود. ایــن نمایــش در 15 مــی نیــز تکــرار 
شــد و گروهــی از مــردم خودجــوش بــا آن هــا همــراه شــدند. نمایــش 
ــه  ــاد ب ــا فری ــان جمعیــت چهــار نفــر ب ــود کــه ناگهــان در می این طــور ب
زمیــن افتادنــد. گروهــی بــه ســرعت دور افتــادگان حلقــه می زدنــد. 
مــردی کــه انــگار یکــی از عابــران بــود، از میــان جمعیــت داخــل حلقــه 
جمعیــت  سفیدپوســت ان«.  اینــا  »خدایــا!  می گفــت:  و  می شــد 
سفیدپوســت؟!  »سفیدپوســت؟!  می گفتنــد:  صــدا  یــک  گردآمــده 
بایــد اعتصــاب سراســری کنیــم!«. او بــاز می گفــت: »نــه؛ نــه، یــه 
لحظــه صبــر کنیــد! ببینیــد! دوتاشــون ســیاه ان! دوتــای دیگــه هــم 
مــی داد:  پاســخ  صــدا  یــک  جمعیــت  و  اســپانیائی زبونا!«۳6  ایــن  از 
ــازه!«. ســپس  »ســیاه ها؟! اســپانیائی زبونا؟! گــور باباشــون! مغــازه ب
بیانیــه کوتاهــی دربــاره واکنش هــای گوناگــون خوانــده می شــد کــه 

36- همان طــور کــه آن مــرد بــرای نامیــدن دو ســیاه از واژه ناپســند Nigger اســتفاده می کنــد، 
دو نفــر دیگــر را هــم Spic خطــاب می کنــد کــه واژه ای تحقیرآمیــز بــرای اســپانیائی زبان های 

آمریــکای جنوبــی و مرکــزی، کارائیــب و بــه خصــوص مکزیــک اســت.
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تیرانــدازی بــه ســفید و ســیاه و التین تبــار در آمریــکا برانگیختــه اســت. 
پــس از ایــن در میــان جمعیــت اعالمیــه پخــش می شــد و آن هــا پیــش 
می رفتنــد. ایــن قطعــه نمایشــی دو یــا ســه بــار در هــر گــروه اجــرا 
شــد. در شــب 1۳ مــی، بســیاری از مــردم )بــه خصــوص سیاه پوســتان 
و التین تبارهــا( بــا شــور و شــوق از ایــن نمایــش اســتقبال کردنــد، 
ــی از پنجــره آپارتمان هــا  ــان و حت بســیاری شــاهد اجــرای آن در خیاب
بودنــد. هنــگام اجــرای نمایــش در تقاطــع خیابــان هشــتم و شــانزدهم 
اتومبیــل پلیــس ایســتاد و مامــوری پیــاده شــد، او خیــال کــرده بــود 
ــد  ــک آم ــی نزدی ــا وقت ــده، ام ــه دی ــت صدم ــان جمعی ــه کســی در می ک
و فهمیــد کــه خبــری نیســت جــز تماشــای نمایــش خیابانــی، بســیار 

عصبانــی شــد. 
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1989، دانشجویان در میدان تیان آن من، پیش از ورود تانک ها


