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 نویسنده یدرباره

 06 حدود با اسر  ای ان تئات  بازیگ ان و کارگ دانان ت ینقدیمی از یکی نژاد،رحمانی ناصر 

 ینت بزرگ از بسرریاری آثار ای ان تئات  انجمن گرااریبنیران برا او .کرار یسرراب ر  سررا 

  .ب د صحن  روی ب  را جهان و ای ان نویساننمایشنام 

 ژیمر در روهمین از و اسرر  مندتلاق  سرریاسرری و اج ماتی موضرروتا  ب  بیشرر   نژادرحمانی

 تئات  اتضای یکلی  هم اهب  گورکی، ماکسیم اث  هاانگل ینمایشنام  اج ای از پیش گاشر  

 از پس و شد آزاد زندان از ان لاب ج یان در .شرد محکوم زندان سرا  ۲۱ ب  او و بازداشر 

 تجدید نجوا بازیگ ان و قدیمی اتضای از نف  چند با هم اه را ای ان تئات  انجمن اب دا آزادی

 آغاز  شرر ب ب تول  اث  «تیزهاکل  و گ دهاکل » نمایش اج ای با را تئات  کار و داد سررازمان

 مهاج   زا ناگزی  زود خیلی و بود کوتاه نژادرحمانی تئات ی فعالی  جدید یدوره اما .ک د

 .شد

 و اتدیس غلامحسین ینوش   «تجایب س زمین در اتللو» هاینمایشرنام  کشرور از خارج در

 در او . دک کارگ دانی را دیگ  ینمایشررنام  چند و یلفانی محسررن اث  «اسرر  پی وز نوروز»

 زادهتلام  ارض کارگ دانی ب  «زمس ان پاییز، تابس ان، :مصدق» ینمایشنام  در ۱662 تابسر ان

 .شد اج ا جهان مخ لف شه های در بارها نمایش این .ک د بازی را مصدق دک   ن ش

 

 متن یدرباره

 مانگ این ب  و نیسرر  ت دیدی معاصرر  ای ان تاریخ در مصرردق محمد بدیلبی جرایگاه در

 .بود خواهد نابسررنده و ناقص ایمجموت  «ق ن یک هایدرس» او حضررور بدون ک  یماهبود

 درس یب  ک  دهش من ش  تاریخی اسناد انبوهی و نگاش   مصدق یدرباره بسیاری ارزشمند آثار

 داده نشران ای ان معاصر  تاریخ در آزادی و اخلاق و سریاسر  پیوند در را او مانندبی جایگاه

 صوی ت ب  ما ب ای را شخصی  این دیگ  منظ ی از خواسر یم اما نژاد رحمانی ناصر  از .اسر 

 مصدق حمدم زندگی هایلحظ  ت ینت اژیک از بخشی اس  ق ار ک  بازیگ ی نگاه از کشرد،

 .کند بازآف ینی را

 سیاسی اق صاد ن د
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 صی شخ یک درک و دریات  روش بازششناتنن و بازششااتنن برای اسش  کوششیشی مقاله این

 در که سشش این نویسششند  تلاش .تئاتر یصششحنه بر آن تلق منظور به - کلاسششیک یا معاصششر -تاریخی

 و سیاسی یعرصه در او تاریخی نقش و نمایینامه یک تاریخی ششخصشی  ششنات  روش اول یوهله

 همچنین .کند تیریح تئاتر یصحنه بر را شخصی  آن تلق دوم یوهله در و داد  توضیح را اجنماعی

 رداتنهپ آن به کم بسیار که اس  موضوعاتی آن از یای مقاله این موضوع که کنم اششار  دانممی لازم

می طی او قتل سپس و تاریخی شخصی  یک شنات  برای بازیگر یک که مراحلی تیریح در و شد 

  ۰۶ از بیش طول در شد کسب عمومی ششنات  حال عین در و تود ششخصشی یتجربه از عمدتاً ،کند

 کوشش ،جسنه بهر  بار این در محدود یهنوشن چند یمطالعه همچنین و تئاتر یعرصه در تعالی  سال

 یک عنوانبه شخصی  ششنات  هنری تلاق روند این اسشاسشی و برجسشنه تطوط و هاویژگی امکرد 

 پرتو در امیدوارم .کنم تیریح جااین در را معین ینمایینامه یک در نقش یک عنوانبه آن تلق و ،ترد

 .یابد گسنرش بحث این عمق و دامنه علاقمندان نقد و نظرات

 ینماییششنامه :اول ینانه .بدهم توضششیح مقدماتی ینانه چند یدربار  که دانممی لازم ابندا در

 ،اسطور  ،اتسانه با تاریخ  .هسنند تاریخی آن هایششخصشی  و موضشوع چهاگر ،نیسش  تاریخ تاریخی

 بنیادی و جدی اوتتف کندمی ایفا مهمی نقش تخی  آنها در کشه آن امثشال و منش  حاشایش ، تولاور،

 ذشنهگ در معین دلایلی به و میخص ششرایطی تح  که اسش  حوادثی و وقایع از عبارت ،تاریخ .دارد

  .اندداد  رخ

 یا موضششوع به و ،شششودمی ریزیطرح تاریخی حوادث و تاریخ بسششنر بر تاریخی ینماییششنامه یک

 .دارد جریان ،معین یحادثه چند یا یک حول ،معین ایدور  در میشششخصشششی تشاریخی ششششخصشششیش 

 تاریخی ینمایینامه در .باششد وتادار تود تاریخی هایششخصشی  و وقایع به باید تاریخی ینماییشنامه

 ،داد تغییر را تاریخی هایشخصی  و وقایع دلیلی هر به و تفسشیری هر با ،ششرایطی هیچ تح  تواننمی

  .داش  منفاوتی تفسیر آنها از توانمی اما

 ،تود دوران وقایع از را او تواننمی ،تاریخی ششخصشی  یک ششنات  و ارزیابی در :دوم ینانه

 هاآن در نحوی به یا و بود  او هایسیاس  و برنامه از ناشی یا شد  سبب او که حوادثی و وقایع ویژ به

 ی دور سیاسی حوادث و وقایع طریق از ،واقع در ،تاریخی ششخصشی  یک .کرد جدا ،داششنه ششرک 

  .شودمی شناتنه او هایسیاس  از ناشی برآمدهای و تود

 ،تئاتری موضشششوع یک یدربار  چهاگر ما بحث که دانسشششنم لازم دلی  این به را توضشششیحات این

 دور سششیاسششی و تاریخی شششخصششی  یک لحو میششخصششاً که جاآن از ،اما ،اسشش  هنر از وجهی عنوانبه
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 سیسیا عملارد بر عمدتاً که اس  لازم ،دارم نظر آن به من که دیدگاهی از ،او ششنات  برای ،زندمی

 هایبازتاب تواندمی تاریخی ینماییشششنامه یک اجرای معمولاً که آنجا از ،آن بر علاو  .ششششود تأم  او

 یوهله در سیاسی و اجنماعی نظریِ هایبازتاب این و ،دباش ششنهدا سشیاسشی احنمالاً و ،اجنماعی نظریِ

 تفسششیر یپایه رب دوم یوهله در و ،نویسنماییششنامه سششیاسششی نظرگا ِ یعنی ،یششنامهنمای منن از ناشششی اول

 زیر اتنا که دارد اهمی  ،اسشش  شششخصششینی چنین تلق در بازیگر رویارد و نماییششنامه از کارگردان

 :گیرد قرار توجه مورد

 

 او تاریخی واقعی  با منن در تاریخی شخصی  یمقایسه منظوربه نمایینامه منن دقیق یمطالعه .1

  منن؛ از بیرون در

 زمان در منن از بیرون تاریخی حوادث و وقایع با نماییشششنامه منن حوادث و وقایع یمقایسشششه .2

  ها؛آن رتداد

  تاریخی؛ شخصی  یک تلق در بازیگر رویارد و نمایینامه از کارگردان تفسیر .3

 ارک به تئاتر در سششیاسششی و تاریخی شششخصششی  یک تلق برای توانمی که هاییروش یا روش .۴

  .گرت 

 

 و طولانی ایسابقه ،سناریو یا و نمایینامه ،رُمان یک در تاریخی حوادث یا ششخصی  از اسشنفاد 

 نام به اس  اینمایینامه ،شد  ششناتنه امروز تا که تاریخی نماییشیِ اثر اولین .دارد ششماربی هایینمونه

 میلاد از پیش ۴93-2 تاریخ در که ترینیاوس یونانی تراژدین و نویسنماییششنامه از 1«نوسمیلِ تسششخیر»

 هاییصیب م و ایرانیان دس  به میلِنوس شهر تسخیر به اس  مربوط نمایینامه داسنان .اسش  ششد  اجرا

 هایشخصی  و تاریخی آثار نیز ادبی و هنری دیگر ژانرهای در .شودمی آوار شهر این مردم سشربر که

  .نیس  ما بحث موضوع جااین در که شد  آترید  بسیاری تاریخی

 اما .وقایع آن عل  درک و گذشششنه وقایع یمطالعه علم یعنی سششاد  طوربه تاریخ چیسشش   تاریخ

 به را ما ننیجه در و گیرد صشششورت منفاوتی هایروش با تواندمی گذششششنه وقشایع و حوادث یمطشالعشه

                                                      

  ۴9۴ در Phrynichus اثر Miletus of (Sack یا Miletus) of Capture میلِنوس غارت یا میلِنوس تسخیر .1 

 روا هرششش مردم بر ایران سششپاهیان که سششنمی و چپاول و غارت و شششاسشش  ترسششیم دلی به نمایش این اجرای .میلاد از پیش

 .دندکر ممنوع را آن مجدد اجرای ننیجهدر و داد تاان سخنیبه را تماشاگران ،داشنند



 ۴/  ناصر رحمانی نژاد

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

 و دثحوا درک به را ما که اس  تاریخ قرائ  نوع یک هموار  اما .برساند منفاوتی ننایج و هابرداش 

 .کندمی راهنمایی آن واقعی عل 

 ندااب ،بنابراین .گیرد صورت مخنلفی هایدیدگا  از تواندمی نیز تاریخی ینمایینامه یک نوششنن

 چیس   تاریخی شخصی  یک تلق یا و اریخیت ینمایینامه یک نوشنن از هدف که دید باید

 قصد یا آوریم  تراهم کنند سرگرم داسنانی دور  آن حوادث از تا گردیمبرمی گذششنه به ما آیا

 و کرد  زند  را گذشنه ملی اتنخارات و غرور ،تاریخی یواقعه یا شخصی  آن یا این سنایش در داریم

 حوادث عل  ،داد  دسششش  به بینانهواقع ارزیابی یک گذششششنه از تواهیممی یا و بگذاریم  نمایش بشه

 سازیم  مجهز آیند  و روز حوادث برابر در را تود و گرتنه درس آن از ،شناتنه را گذشنه

 چیز هر از پیش ،گیردمی دسشش  به را تاریخی ینماییششنامه یک که هنگامی تئاتر کارگردان یک

 چیس   تاریخی ینمایینامه آن یا این بردن صحنه روی به از هدف که کند سشاال تود از اسش  لازم

 باتوجه قاعدتاً ،غیرتاریخی هاینمایینامه برتلاف ،تاریخی ینماییشنامه یک بردن صشحنه روی به زیرا

 باید منطقاً کارگردان یا نویسششند  و ،شششودمی برد  صششحنه روی به روز اجنماعی مسششای  و حوادث به

 اننخاب جراا برای یا و نوشنه را نمایینامه آن ،روز سشیاسی و اجنماعی ششرای  از معینی تحلی  یبرپایه

 .باشد کرد 

 منظوربه روز میابه حوادث به اس  پاسخی ،عموماً ،تاریخی هاینماییشنامه بردن صشحنه روی به

 روزگار حوادث و وقایع درک در تماششششاگران ذهن کردن تعال و حوادث آن بر انداتنن روششششنایی

 وقایع با را شنمای یک وقایع که دارند تمای  طبیعی طوربه ،(سینما همچنین) تئاتر تماشاگران زیرا .تود

 اننخاب در اسشش  ایکنند تعیین و نهایی حام عموماً امر همین کنند. مقایسششه تود اجنماعی شششرای  و

 ایحرته یتجربه از اینمونه موضششوع این کردن ترروشششن برای .هاکارگردان سششوی از نماییششنامه یک

  .دهممی توضیح را تود

 ایی .ببرد صششحنه روی به نماییششنامه دو که گرت  تصششمیم ایران تئاتر انجمن  13۴9 سششال در

 دومی و ،کرد کارگردانی را آن سلطانپور سشعید که یلفانی محسشن ینوششنه «آموزگاران» ینماییشنامه

 شب سه یا دو .کنم کارگردانی من بود قرار که سلطانپور سشعید ینوششنه «وزیر حسشنک» ینماییشنامه

 در .شد آغاز وزیر حسشنک ینماییشنامه هایتمرین آموزگاران ینماییشنامه نبرد صشحنه روی از پس

 ناگهان ،نمایینامه هایشخصی  و وقایع یدربار  گوهاوگف  طی و هاتمرین اول یجلسشه چند همان

 ینمایینامه .کرد عم  من برای پیش در تطرِ به نسب  اتطاری همچون که گذش  من ذهن از اینانه

 تاریخ در که وزیر حسنک کردن دار بر ماجرای از اس  اقنباسی سلطانپور سعید ینوشنه وزیر حسنک
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 و وقایع که  دکر کوشش سلطانپور سعید اقنباس این در .اس  ششد  توصشی  درتیشانی نحو به بیهقی

 طول در که عناصری از غیر منظور این برای .دنباش روز حوادث از تمثیلی بازتابی روزگار آن حوادث

 رد منخاصم گرو  دو آوردن با نمایش آغاز در ویژ به و ،ششد  اسشنفاد  هدف این تقوی  برای نمایش

 ینمایند  مسشششعود گرو  و اپوزیسشششیون و منرقی نیروهای ینمایند  عنوانبه حسشششنک ،گرو هم برابر

 عناصر از اسنفاد  .کنندمی مواضع اعلام نو شعر قالب در زبانی با و آیندمی صحنه به ،ارتجاعی نیروهای

 ارگرانک اسنثمار و گرسنگی ،تقر ،سنم از روشن تصویری حسنک گرو  زبان در امروزی هاینیانه و

 اب ،بود شششد  داد  کحسششن شششخصششی  در که تغییراتی گذشششنه آن از .کندمی ترسششیم را ما یزمانه  در

 چند جز ،محمود سشششلطان معنمدان و نزدیاان از یای و وزیر عنوانبه او تاریخی نقش گرتنن نشادید 

 کرد  ترسیم سشوسیالیسنی هایاید  با پییشرو انقلابی رهبر یک او از ،جاآن و جااین در گذرند  عبارت

 ،هاسششنم تمام در و بود  حاکم یطبقه مهم ارکان از یای تود که شششخصششینی  ،حسششنک واقعدر .بود

 اکنون ،داشنه دس  محمود سلطان یدور  در حاوم  سشیاسشی بندهایزدو و هااتنلاس ،هاعدالنیبی

 با مناتع تضاد دچار اندکرد  اشغال را دربار که ایدسنهدارو و مسعود سشلطان رسشیدن سشلطن  هب با که

 دارانهانبج تفسیری با تا بود شد  مصالحی حسنک سلطانپور سعید دس  در ،شد  درباریان از گروهی

 .دهدمی سوسیالیسنی نظام نوعی یوعد  که شود تصشویر جنبیشی رهبر و انقلابی یک همچون وقایع از

 دار بر خشب ویژ به و بیهقی تاریخ ،بود آمد  عم  به نماییشششنامه در که تغییراتی از اطمینان برای ،من

  .گرتنم نمایینامه هایتمرین تعطی  به تصمیم سرانجام و تواندم وسواسبا و دوبار  را حسنک کردن

 با یممسنق ارتباط در و بود روزها آن سیاسی شرای  به مربوط که دیگری حساس و مهم موضشوع

 جودو ششششا  علیه بخنیار تیمور طرف از که بود تهدیداتی ،گرت می قرار وزیر حسشششنک ینماییشششنامه

 پس یورک اطلاعات و امنی  سشازمان رئیس اولین و کودتا دول  نظامی ترماندار بخنیار تیمور .داشش 

 همسششر ثریا با اشتوییششی دلی به ،دربار و شششا  با او نزدیای .بود  1332 سششال در مرداد  2۲کودتای از

 آن رد مخال  و مبارز نیروهای کردن زندانی و شانجه و سرکوب در که حساسی نقش دلی به و ،شا 

 رخ حوادثی و وقایع بعداً اما .شششود تراموش توانسشش نمی که بودند تاریخی هاییواقعی  ،داششش  دور 

 یچهر  یک او از و دش دو آن روییرودر به منجر نهایناً و گردید شا  و او میان اتنلاف موجب که داد

 .سات  رژیم اپوزیسیون کاذب

 ترسششیم در تاریخ به آن وتاداریعدم وزیر حسششنک ینماییششنامه در اسششاسششی و جدی اشششاال

 حذف رانای تئاتر انجمن رپرتوار از را آن تا بود کاتی همین و ،بود حسنک تاریخی واقعی ششخصشی 

 شا  علیه اربخنی تیمور تهدیدات با آن همزمانی ،نمایینامه دوم اشاال نیز زمانی شرای  نظر از اما .کنیم
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 خنیارب تیمور تبلیغاتی و سیاسی هیاهوی از دتاع به توانس می  13۴9 سال در وزیر حسنک جرایا .بود

 یک از دتاع به تواندمی احنمالاً  1399 سال در امروز آن اجرای که گونههمان ،شود تعبیر او شخص و

 .گردد تلقی دیگر ارتجاعی برابر در ارتجاع

 آن مصداق تا دهم قرار مطالعه مورد را اینمونه تواهممی اکنون ،ششد گفنه که آنچه به توجه با

 ینماییشششنامه ،نمونه این .بگذاریم سشششنجش به ،اننخابی ینمونه این مورد در عم  در را نظری کلیات

 و بیس  و صد مناسب به ،2۶۶5 سال در ابندا که اس  زاد علامه رضشا کارگردانی و نوششنه ،«مصشدق»

 ،مراسم آن در مصدق ینمایینامه اجرای .رت  صشحنه روی به کلن در مصشدق تولد سشالگرد سشومین

 و علاقه و تئاتر در ایران معاصر تاریخی هایششخصی  و حوادث مورد در تاریخی موضشوعات اهمی 

 هایمونهن از یای نمایینامه این تاریخی شخصی  که ویژ به .داد نیشان آششاارا ،را تماششاگران توجه

 رد او سششیاسی اهمی  لحاظ از هم و تردی ششخصشی  نظر از هم اسش ؛ ایران سشیسشیا تاریخ در یگانه

 روی بر زاد علامه رضشششا که ششششد موجب امر همین .ایران اقنصشششادی و اجنماعی تحولات اندازچیشششم

 .سازد آماد  عمومی اجرای برای را آن و کند کار بیینر نمایینامه

 آمیزهیجان اسشششنقبال و آمریاا و اروپا سشششراسشششری سشششفر طول در نماییشششنامه این عمومی اجرای

 نقش و مصدق شخصی  که این آن و سات ؛ آشاار را دیگری مهم بسیار ینانه ،آن از تماششاگران

 سششیاسنمدار یک به نیاز و ماند  محفوظ ما ملی یحاتظه در امروز تا همچنان ایران معاصشر تاریخ در او

 از ترمهم یا و ،نوسنالژی یا حسشرت یک مانند ایران امروز برای او همچون کاردرسش  و دوسش مردم

  .شودمی احساس ایرانیان اکثری  قلب در همچنان ،سیاسی ضرورت یک ،آن

 ترسشششیم ،من نظرهب ،ششششورانگیز هیجانات و اسشششنقبال این در عمد  عام  و مهم بسشششیار ینانه اما

 نوشنن در زاد علامه رضا .بود نویسمهنمایینا توس  او یدور  حوادث و مصدق شخصی  از وتادارانه

 .کند تحمی  نمایینامه بر را معینی سیاس  یا ایدئولوژی تا بود نارد  کوشش وجهیچهبه نمایینامه این

 متما .بودند اتناد  اتفاق که بود کرد  تصششویر گونههمان را تود ینماییششنامه حوادث و شششخصششی  ،او

 و تاطرات از ،مصششدق دادگا  جلسششاتصششورت از ،موثق تاریخی منابع و اسششناد از نماییششنامه مصششالح

 در نویسنمایینامه عنوانبه او تود و بود ششد  گرتنه تاریخی موثق اوراق از ،مصشدق تود هاینوششنه

 نیز نانه این هب .بود جسششنه بهر  تئاتر شششناتنیزیبایی عناصششر و پردازیصششحنه ،حوادث تنظیم و تدوین

 ،د ش تهیه مصدق از تیلم یک ،دارم اطلاع من که جاآن تا ،و نمایینامه چندین ایران در که کنم اششار 

 زیرا .دنیدن مواجه زاد  علامه رضا ینوشنه مصدق ینمایینامه همانند اسشنقبالی با هاآن از یکهیچ اما
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 را مصششدق شششخصششی  اندکرد  کوشششش سششیاسششی یجانبدارانه تحریفات با و جدی تغییرات با ،آنها

 .ندکن برجسنه را تود سیاسی هایهدف تا دهند تغییر را حوادث و ساتنه مخدوش

 که آنچهیدربار  ،شد  داد  گوناگون هایجنبه از نمایینامه این اطراف در که توضیحاتی از جدا

 کوشش ،شودمی آن بازیگر عنوانبه من یوسشیله به نمایش این در مصشدق ششخصشی  تلق به مربوط

 مصدق تردی هایویژگی و احساسات ،آلاید  ،اتاار درک ،شنات  ترایند جااین در که کرد تواهم

 بر او ششخصی  گیریششا  تا سشیاسشنمدار یک عنوانبه را او آرمان و هااید  و انسشان یک عنوانبه را

 .کنم تیریح ،تئاتر یصحنه

*** 
 

 یرپایهب منفاوتی و مخنل  نظرات گرتنه صورت نماییی ششخصی  تلق حول که هاییبحث در

 تود بحث به ،آنها از شششد  شششناتنه مورد چند به اشششار  با که شششد  ارایه گوناگون مندهای و هاسششبک

 و «درون به بیرون» از روش یای ؛دارند تأکید منفاوت روش دو بر هابحث این یعمد  .دهممی ادامه

 با زیگربا که اس  معنقد ،ساد  طوربه ،درون به بیرون از روش .س ا «بیرون به درون» از روش دیگری

 تود در اسشش  ژسشش  یا حرک  آن از ناشششی که را معینی احسششاس تواندمی معینی ژسشش  یا حرک 

 مثلاً ،را یتاصشش احسششاس بازیگر که اسشش  معنقد ،سششاد  طوربه باز ،بیرون به درون از روش .بربیانگیزد

 ار تود احسششاس تیزیای حال  یا حرک  احسششاس این براسششاس و انگیزدبرمی تود در ،گرما یا سششرما

 اب را روش آن یا این یکهر ،امروز تا اسششنانیسششلاوسششای از ،بازیگری آموزش اسششنادان .دهدمی نیششان

 ،چخوف میخایی  .کنندمی نمایندگی انسانی هایویژگی از دیگری هایجنبه به توجه با و هاییتفاوت

 از ،اس  معنقد او .داندنمی کاتی ششخصشی  تلق برای را ششد گفنه روش دو از یکهیچ ،مثال طوربه

 تیزیای اندام یعنی ،دهدمی تیای  را یاپارچه سیسنم یک منسجمی و بسنههم نحوبه انسشان که جاآن

 و یدگیپیچ این که یرویارد هر ،سازدمی را واحد یپیار  یک او تخیلات و احساسات ،اندییه با او

 .اس  اشنبا  ،ندهد قرار توجه مورد را توتودر ترکیب این

 اشعهد  هب که نقیشششی به رویارد در ،باششششد ششششد  تربی  معینی مانب تح   که بازیگری هر

 اسنراتژی یک با آن تلق سپس و نقش ششنات  برای کندمی کوششش ابندا همان از ششودمی گذاششنه

 این سوای اما .س ا آن پیرو بازیگر آن که بود تواهد مانبی تابع قاعدتاً اسنراتژی این .برود پیش معین

 واقعی بسنر آن و دارد وجود هانمایینامه شخصی  شنات  در عام و ناپذیرتغییر امر یک ،مانب آن یا

 در .ششخصی  آن اجنماعی عام و تیپیک هاینمونه یاتنن و جامعه در جووجسش  یعنی اسش ؛ زندگی
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 کردن دنبال و تاریخ به مراجعه با یعنی ،اس  تردقیق و ترروششن امر این تاریخی هایششخصشی  مورد

 .اریخیت شخصی  آن شنات  منبع عنوانبه او تاریخی زندگی طول در نظرمورد تاریخی شخصی 

 اجرای زمان تا) ایحرته یتجربه سال  ۴5 از بیش یبرپایه ،مصدق ششخصشی  تلق در من تلاش

 وا یدربار  که چهآن دقیق تواندن با یعنی .ششد آغاز مصششدق تودِ شششنات  از ،تئاتر کار در (مصشدق

 ،او تاطرات ،او دادگا  هایجلسهصورت تواندن مث  دیگر هایعرصه به تدریجبه و ،بود شد  نوششنه

 بیوگراتی یک :مصدق محمد» نامبه دیبا ترهاد ینوشنه او بیوگراتی تریندقیق جملهاز ،او هایبیوگراتی

 برای من وجویجسشش  این .کردممی پیدا آنجا و اینجا مصششدق یدربار  که نوشششنه هر یا و ،«سششیاسششی

 آمیزیوسششواس نحوبه بگویم توانممی ،او شششناتنن تردقیق چههر و مصششدق به شششدن ترنزدیک چههر

 در فنگیشی این و ،بود نیز مصدق به من شیفنگی شاید و علاقه از ناششی امر این اما .بود ششد  غیرعادی

 صی شخ تنها که بگویم توانممی جرأت با ،مصدق .بود سشیاس  در او اتلاقی طلبیمنز  تاطرهب اصش 

 سیاس  تدای را اتلاق سشیاسشی هایمصشلح  بهبنا گا هیچ که بود ایران تاریخ طول تمام در سشیاسشی

 از والاتر و برتر را اتلاق و کرد دتاع تود اتلاقی هایپرنسیپ و اصول از عمر پایان تا همچنان و نارد

 به او .دید آشاارا توانمی او دادگا  در را اتلاقی اصشول به وتاداری و پایداری این .داد قرار سشیاسش 

 ایسناد دادگا  در نظیریبی غرور و جسارت با اتلاقی اصشول همان اعنباربه و تود اتلاقی پاکی یاتاا

 دتاع قدرت ابنذال و اتلاقیبی ،عدالنیبی ،قانونیبی برابر در اتلاق و انسشششانی  ،عدال  ،قانون از و

 تلق دلی  همین به و ،کردمی مصدق نقش همچنین و مصدق یششیفنه مرا که بود صشفاتی هااین .کرد

 این به نبود وتادار یای .داششش  اهمی  بسششیار نظر چند از بازیگر یک عنوانبه من برای او شششخصششی 

 یک وانعنبه ایران سیاسی تاریخ به بودن وتادار دوم بازیگر؛ عنوانبه ایران تاریخی ییگانه ششخصشی 

 جریان در سششوم مورد این .اتلاقی صششفات یجنبه از مصششدق با تود پنداریهمگن سششوم و ؛شششهروند

 تأم  یجا بازیگری روش یا تجربه نظر از شاید که کردمی اشاال دچار مرا لحظاتی در ،نمایش اجرای

 دارد.

 را تود که حدی تا ،داش  جذابی  بالایی یدرجه تا من برای اتلاقی اصول به مصدق بندیپای

 در ویژ به ،هاصشحنه برتی در بازیگر عنوانبه مرا وضشعی  پنداریهمگن این .پنداششنممی همگن او با

  دادگا در که آنچه به نسب  تود واکنش مورد در که معنی این به .سات می دشوار ،دادگا  یصحنه

 مبنذل و  زش کلماتی آگاهانه مصدق به توهین یا تحقیر برای دادسنان که مواردی ویژ به ،گذش می

 سشششویک از لحظات این در .بگیرم کار به را روش کدام که نبودم مطمئن کام  طوربه ،بردمی کشاربشه

 بودم د ش تربی  اسنانیسلاوسای سیسنم با زیرا شدممی احساساتی و تیمگین شدتبه بازیگر عنوانبه
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 مصدق  موقعی تودم شخص عنوانبه دیگر سوی از و ،داش  تسل  بیینر من بر بازیگری روش این و

 گرتنار پاسروبی و چاکر ،صف نوکر آدم میشنی دسش  در که پرسش طنو و ششری  انسشانی عنوانبه

 لحظات این .گردیدمی ظاهر نیز نقش در تأثر حال  این و سششات می عمیق تأثری دچار مرا بود مد آ

 تا که کنم اعنراف باید و آوردمی وجودبه را بازی روش دو اننخاب میان جدال من درون در نمایش از

 یا ینانیسششلاوسششااسشش سششیسششنم طبق بازی روش اننخاب در تناقض این واقعدر و ،جدال این اجراها پایان

 من که شدمی حادتر جاآن در ویژ به درونی جدال این .ماند باقی من در برش  سبک طبق بازی روش

 کهچرا .اسشش  برششش  گذاریتاصششله روش ،لحظات این در بازی تردرسشش  روش که داشششنم اعنقاد

 ماشاگرت در تأثر سرِ از واکنش و ،انگیخ برمی نفرت و تیم تماشاگر در تیم سرِ از مصدق واکنش

 روش بششه دوم واکنش و زنششدمی تن تهییجی تئششاتر روش بششه اول واکنش .انگیخشش برمی ترحم تنهششا

 برای که  اس تماشاگر در آگاهی برانگیخنن من نظر از تئاتر در درس  روش کهآن حال .ناتورالیسنی

 به تاریخی و اجنماعی رویارد یعنی .اسششش  ترینمناسشششب برشششش  گذاریتاصشششله تانیک منظور این

 .کلام در و عم  در ،هاواکنش محنوای

 


