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 پیشگفتار مترجم

 

به نظریۀ مشخصاً که قطعه ای از نوشته های برتولت برشت  ه است بااهمر «تصمیم » نمایشنامۀ آموزشی در اینجا 

اطالع خوانندگان سخت گیر که امیدوارم تعدادشان هر چه بیشتر  برای. شود میمربوط « تصمیم »  نمایشنامۀ آموزشی

باشد باید بگویم که بخشی از نوشته های برشت در این قطعه که مربوط به موسیقی نمایشنامۀ آموزشی می شد به دلیل 

 . استترجمه نشده  که شامل تقریباً دو صفحه می شوددر اینجا  (مخدوش از دیدگاه من) ترجمۀ مخدوش فرانسوی

در اینجا  برگرفته شده ماهنامۀ آلترناتیو ازکه « ۀ نمایشنامۀ آموزشیتز دربار» زیر عنوان  قطعۀ دیگری عالوه بر این

نظریۀ ماتریالیستی  ای که به بررسیمجموعه . 1781اوت -ژوئن. 87/87انتشار در برلن، شمارۀ ) ضمیمه شده است

ه برای خوانندگانی ک. (کامالً به نمایشنامه های آموزشی برتولت برشت اختصاص دارد 87-87شمارۀ دوبل  و ادبیات

زیر  1متن راینر اشتاینوگ در انترنت توانند نظریۀ نمایشنامه های آموزشی مطالعه کنند، می بارۀشتر دربیمایلند کمی 

 .جستجو کنند را «الگوئی برای تآتر سوسیالیست: نمایشنامۀ آموزشی »عنوان 

تواند برای ما خوانندگان  آنچه در بررسی نمایشنامه های آموزشی و نظریۀ تآتر آموزشی نزد برتولت برشت می

 برشت این است که در فرازهای برتولت برشت می توانیم به تدریج دیدگاه از جمله باشد، ی حائز اهمیتامروز

و ضرورت گسترش آن در  ، پیشرفتدور از شناختبه که هیچگاه  را کشف کنیمفعالیت هنری  دربارۀ (سوسیالیست)

به سخن دیگر هموار کردن . و باید به تحول در عملکرد اجتماعی تآتر و بطور کلی هنر بیانجامدنبوده  توده هامیان 

وران به د 2«فرهنگ ابتذال»گذار از فرهنگ و هنر بورژوازی و یا به شکلی برشت غالباً بیان کرده است گذار از 

برشت  از موضوعاتی که مورد توجه. دموکراتیزاسیون فرهنگ و هنر که باید زمینۀ تسلط انسان بر جهان را آماده کند

را  ند، دقیقاً یکی از سنجه هائیز حرف می( بخوانید استقالل هنرمند)گروه تآتر استقالل از  بوده برای مثال، وقتی که

نین براستی شایستۀ چ ی کهکه در همۀ عرصه های فعالیت هنری و علمی از سوی هنرمندان و دانشمندان کند مطرح می

ضرورت کشف نین سنجه هائی همواره در پیوند اکید و اجتناب ناپذیر با چ بی گمان. مطرح شده است نامی هستند

روی  ما بحث ، به سخن دیگرکند میعمل  در راستای منافع و عدالت اجتماعیبوده که طبیعتاً   حقیقت و حقیقتی

علم با قدرت و طبقۀ /می یابد یعنی دقیقاً در نقطۀ تالقی هنرتمرکز هنر  3یا عملکرد پدرانۀ عملکرد اجتماعی موضوع

به قول میشل پنسون ) بیند میبرای ابد و ازل که هر چیزی را از دریچۀ منافع خود  یعنی طبقه ای (بورژوازی) حاکم

در جنگ  برای رهائی خود در فقدان مداخلۀ قانونمند انسانها این طبقه بعید هم نیست که 4شارلو-و مونیک پنسون

جنگ طبقاتی را آنان شروع  مدعی شده اند که در دوران ما طبقاتی پیروزمند اصلی باشد، همانگونه که برخی از آنان

زیر سؤال می رود و از سوی دیگر  و همین نگاه است که .(در حال کسب پیروزی در این جنگ هستند کرده اند و

 .دهد نقطۀ عطف علوم انسانی مدرن یا کشف بزرگ مارکس و انگلس را تشکیل می

 نمایشنامه های آموزشی کدام هستند؟ -الف 

پرواز » : بین نمایشنامه ها : از سوء تعبیر  برای اجتناب» : مشخصاً می گوید  1791برشت در مقاله ای به تاریخ 

آنکه گفت آری ، آنکه » ، « استثنا و قاعده» ، «اهمیت موافق بودن » ، نمایشنامۀ بادن بادن یا «بر فراز اقیانوس 

 .«هوراس ها و کوریاس ها، نمایشنامه های آموزشی هستند»، «تصمیم  »، «گفت نه 

                                                           
1
 Reiner Steinweg 

2
را توجیه می کند، خیلی به سادگی خصوصی سازی فرهنگ و هنر و شناخت و بطور خالصه « فرهنگ ابتذال»آنچه وجه مشخصۀ   

 ...خصوصی زندگی برای یک اقلیت ناچیز به بهای محروم کردن اکثریت مردم به مدد ابزارهای سرکوب است
3
 .عملکرد پدرانه به معنائی که در واژگان روانکاوی به کار می برد، که الزاماً پدر طبیعی نیست و تعیین کنندۀ قانون است  

4
 Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot 

موضوع . انسه هستندزوج جامعه شناس فرانسوی که همۀ آثارشان را با هم امضا می کنند و از پژوهشگران قدیمی مرکز ژوهشهای علمی فر
 «خشونت ثروتمندان » از جمله کتابهای آنان . بوده است« جامعۀ بورژوا و الیگارشی فرانسه»پژوهشی این جامعه شناسان 

Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot . LA VIOLANCE DES RICHES.edition La Découverte, Paris 2013, 2014 
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 «م تصمی» دربارۀ نمایشنامۀ آموزشی  -ب 

مورد یافت شده است که او دربارۀ  72بر اساس بررسی های راینر اشتاینوگ، تا کنون در نوشته های برتولت برشت 

نفر برای کشف این موارد همکاری  09مطالبی نوشته و یادآوری کرده است، و (   Lerstück)نمایشنامۀ آموزشی 

برتولت برشت چند ساعت پیش » آموزشی به ما می گوید که در آغاز جستاری که نوشته دربارۀ نمایشنامۀ . کرده اند

 «.را به مثابه الگو برای تآتر آینده تعیین کرده است« تصمیم » از مرگش در گفتگوئی نمایشنامۀ 

که به بهار  6از زبان پییر آبراهام  ،اختصاص دارد برشتشماره ای که به  5« اروپ» این گفتگو در ماهنامۀ ادبی

 .توجه شما را در ذیل به این گفتگو جلب می کنم .منتشر شده است ،ددباز می گر 1791

این نمایشنامه برای تماشا کردن . برای خواندن نوشته نشده است» [ « تصمیم » یعنی ]« این نمایشنامه » : برشت 

 «.نیست

 «پس برای چیست؟ » : پییر آبراهام 

این نمایشنامه برای تماشاگران و خوانندگان نوشته نشده . دوستانبرای بازی کردن بین . برای بازی کردن» : برشت 

هر یک باید نقش های مختلف را بازی کند، . بلکه بطور مشخص برای کسانی نوشته شده است که آن را بررسی کنند

وم عملی به این قیمت است که هر یک می توانند در تمرین گفتگوها مفه. نقش متهم و متهم کننده ها، شاهدین، داوران

این موضوع به . حق با شماست که نمایشنامۀ تصمیم را به من یادآوری کردید. دنآنچه را که دیالکتیک می نامیم بیاموز

در آنجا آنچه را که گفتم توضیح . یادم آورد که باید برای این نمایشنامه و چند نمایشنامۀ دیگر یک مقدمۀ کلی بنویسم

به این ترتیب خواننده مطلع خواهد شد که نباید در این . ن نمایشنامه ها را نوشته امخواهم داد که چرا و به چه هدفی ای

، دفاعیه و یا اتهام زنی بگردد که شاید دلیل و برهان برای این و یا آن عقیدهیا نمایشنامه ها در پی تز وآنتی تز، 

کاران فکری که برای نظریات خودش را زیر سؤال ببرد، ولی بطور مشخص برای تمرین نرمش برای ورزش

موضوع کامالً متفاوتی ست و  جاو آن جادربارۀ این داوری اعتبار و یا بی اعتباری  . دیالکتیسین ها ضروری ست

 «.عناصری را فرا می خواند که من در این بحث و جدل ها مطرح نکرده ام

تیک آماده سازی برای ورزشکارانی به سخن دیگر، شما روشی را پیشنهاد می کنید که نوعی ژیمناس» : پییر آبراهام 

برای مهارت فنی آن را ست که از این آزمون با عضالتشان محکمتر و نرم تر بیرون می آیند و سپس می توانند 

خودشان به کار ببرند؟ و شما به این موضوع نمی پردازید که آیا برای دویدن، پریدن، فوتبال و یا برای دوچرخه 

 «ند؟سواری از آن استفاده می کن

  «دقیقاً » : برشت 

 آموزش و هنر -پ 

نزد . آنچه را که برشت غالباً به روشنی بیان کرده، این است که هرگز هنر را از ظرفیت آموزشی آن جدا ندانسته است

و یا نمایشنامۀ آموزشی امر آموزش همیشه در مرکز ( تآتر برای نمایش)برتولت برشت چه در رابطه با تآتر حماسی 

قرار می ( در سنت پیشا حماسی برشت) ر ارسطوئیه نیست که تآتر برشت در مقابل تآتبوده، ولی از این دیدگاتوجه او 

که دولت و طبقۀ حاکم  و می دانست گیرد، زیرا ارسطو نیز عملکرد آموزشی و اخالقی تآتر را تشخیص می داد

 .دنمی دههمواره به وسیلۀ آن اخالق و ایدئولوژی خود را در میان مردم گسترش 

 .به اندازۀ خود فیلسوف یونانی قدیمی ست( تآتر ) در نتیجه، اصل اخالقگرا و آموزشی هنر و به ویژه هنر نمایش 

 آنچه را که از برشت می آموزیم -ت 

                                                           
5
 Europe. Janvier-Fevrier 1957, N° 133-134 

6
 Pierre Abraham 
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دست کم برای تحقق : بگوئیم )ولی آنچه را که از برشت می آموزیم، این است که او نقاب از چهرۀ تآتر برمی دارد 

و در راستای . 7آشکار کند حاکم [سرکوبگر] تا جوهر اصلی آن را در جایگاه دستگاه قدرت( امری تالش می کندچنین 

چنین حرکتی تئوری و پراتیک تآتری خودش را مطرح می کند و خط فاصلی با انحصارات دولت اختناقگر طبقاتی به 

رایج در )ه تماشاگر از بند تأثیرات همذات پنداری از دیدگاه برشت، این فاصله وقتی ممکن می گردد ک. وجود می آورد

آزاد شود و بجای تماشاگر منفعل که در همذات پنداری با شخصیت ها و سرنوشت ( تآتر ارسطوئی و همذات پندار پایه

عال و و یا در وادی نمایشنامۀ آموزشی به بازیگر ففعال آنان از هر گونه واکنش انتقادی باز مانده، این بار به تماشاگر 

 .شود تبدیل( فعال یا مبارز اجتماعی بخوانید)منتقد 

کرد که نمایشنامۀ  تصور می( اهمیت موافق بودن: نمایشنامۀ )آهنگساز در تدارک نمایشنامۀ بادن بادن  8پل هیندمیت

 .آموزشی فقط به شرکت دادن همۀ تماشاگران در اجرای اثر متوقف می شود

و کپی کردن آن وجود دارد، ولی ببینیم خود برتولت برشت در این باره چه می  البته، در آغاز الگوئی برای اجرا

 :گوید، او می گوید 

من در جایگاه نویسندۀ نمایشنامه، از هنر نمایشنامه نویسی ژاپنی، یونانی، الیزابتی کپی کرده ام، در جایگاه کارگردان »

، ولی هیچگاه احساس نکردم که دست و  10کاسپار نهرو صحنه پردازیهای  9از نمایشهای کمیک مردمی کارل والنتین

روشن . یک الگوی مناسب مانند شاه لیر را به من بدهید، با کمال میل آن را باز آفرینی خواهم کرد. پایم بسته است

وقت در تآتر . ، مانند آفرینش الگو[کپی از جایگاه هنرمند]باید با کپی برداری شروع کرد ولی کپی هنرمندانه، است که 

را گردآوری  بتواند همۀ تجارب آن رسیده است که به شیوۀ مناسب با دوران خودمان دست یابیم، شیوۀ کار جمعی که

تغییرات الگو در راستای بازتولید هر چه دقیقتر واقعیت باید صورت بگیرد، با تخیل و جذبۀ بیشتر در چشم انداز  .کند

برای آنان که . عیت موجود در بازنمائی آن خیلی گویاتر خواهد بودتأثیر گذاری در واقعیت، در این صورت نفی واق

  «.می دانند دیالکتیک چیست این موضوع روشن است

اگر برشت در پی ایجاد تحول در تآتر است، . عیت موجود را از نظر دور نمی داردبرشت در کار تآتری هیچگاه واق

با وجود این در ظرفیت هنر نیست که تحولی در جهان به  .تمرکز دارد« تأثیر گذاری در واقعیت » او روی  نگاه

آنانی که می خواهند جهان را به شکلی بازنمائی کنند و نشان دهند که »  : وجود بیاورد، ولی چنانکه برشت می گوید 

نین وظیفه ای زیرا اگر چ. انسانها بتوانند بر آن تسلط بیابند، بهتر است از هنر حرف نزنند، از قوانین هنر تبعیت نکنند

در نتیجه هنر : د را به هنر نسبت دهند، در بهترین حالت کارشان به سازشکاریهای خیلی نامطلوبی منتهی خواهد ش

محدودیتهایش فراتر رود بی آنکه از آن چیزی که هست، از جایگاه هنر استعفا دهد، و خود آنان نیز دائماً  نمی تواند از

با مداخله دادن هنر، فراخواندن هنر فقط به ... در درون زمینۀ هنری تحقق ببخشند مجبور خواهند بود که اهدافشان را

این شرط و تا جائی که برای تحقق اهدافشان ضروری ست، به ایجاد هنر دست خواهند یافت، زیرا چنین هنری 

ن را در اختیار خواهند گمان هنری خواهد بود که جهان را بگونه ای بازنمائی می کند که انسانها امکان تسلط بر آ بی

  «.داشت

نمونۀ بارزی ست، زیرا این نمایشنامۀ رادیوئی به هدف تغییر رادیو نوشته شده « پرواز بر فراز اقیانوس » نمایشنامۀ 

 .بود

 راز و رمز زدائی از برتولت برشت -ث 

                                                           
7
شاید همانگونه که خود من با انتخاب نمایشنامۀ آموزشی به عنوان موضوع پژوهشی در دانشکدۀ فرانسوی نقاب از ماهیت پوشالی و   

از تروریسم دانشگاهی که باید اندکی بیش از دو دهه  ...شاید این خاصیت افشاگرانۀ نظریۀ بوده .برداشتم سرکوبگر رژیم بورژوازی فرانسه

نفر یکی از چشمهایشان را در اثر شلیک فالش بال  44و تا اینجا . من قربانی آن بودم می گذشت تا جلیغه زردها به خیابانهای فرانسه بریزند

 344در اختیار هزار میلیارد از ثروت ملی فرانسه  بقول دبیر اول حزب کمونیست فرانسه تا از سوی پلیس ضد شورش  از دست داده اند

 .ولی ناقوس رسوائی نظام سرمایه داری در غرب به صدا در آمده است .هزار نفر باقی بماند
8
 Paul Hindemith 

9
 Karl Valentin 

10
 Caspar Neher 
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 و

 ایجاد تحول در عملکرد اجتماعی هنر نمایش

به مسائل و مشکالت مربوط به کاربست شیوۀ « برشت به چه هدفی؟»در مقاله ای زیر عنوان  11ژان ژوردوی 

 شایدمن فرازی از این نوشته را به نقل می آورم که . می پردازد نزد برخی دست اندرکاران برشت در تآتر دوران ما

رخی سردگمی های پژوهشگران روشنگر برخی مسائل اساسی در نقطۀ مفصلی با نظریات برتولت برشت باشد و به ب

 : ن و عالقمندان به برشت خاتمه دهدجوا

 

خواهند همه چیز را  از ده سال پیش در تآتر فرانسه و در تآتر کشورهای خارجی با افرادی روبرو می شویم که می» 

هم  تقریباً امروز . از برتولت برشت بیاموزند ولی سرانجام دست خالی باقی می مانند و هیچ چیزی از او نمی آموزند

. سه چهارم دکوراسیون تآترها برشتی ست[. به این معنا که کار خودشان را منتسب به برشت می دانند]برشتی هستند 

انان صحنه می خواهند قدرت تشخیص و دهمۀ کارگر. هستند« فاصله گذاری»سه چهارم بازیگرای  طرفدار سرسخت 

ی بزرگ برشت که در پاریس به روی یراً در نمایش نمایشنامه های حماسخحس نقادانۀ تماشاگرانشان را بیدار کنند، ا

 12برشت یا استرهلرخود قدیمی  یکه از نمایش ها یبرشت هایصحنه آمد، در این اجراهای صحنه ای بسیاری از ترفند

وده بنظر می مایه دار بین اجراها کاری بس بی ه ده بودند ولی جستجوی تأمالتبه کار بر به عاریت گرفته شده بود

 .رسید

. براحتی قابل تشخیص است[ همه گیر شدن برتولت برشت به شکلی که در باال توضیح داده شده]علت چنین پدیده ای 

 قواعدی به مجموعه نمی توانیم از برتولت برشت چیزی بیاموزیم که از دور و یا از نزدیک به شناخت منسجم و یا

 عی نوشته های او هر گونه تالش برایموض خصوصیات پراکنده، محدود،. شباهتی داشته باشد نظام یافته و متشکل

هدف بنیادی برتولت برشت، در واقع ایجاد تحول در . دستیابی به چنین شناخت منسجی را با شکست روبرو می کند

 «...عملکرد اجتماعی تآتر است

 

شی که زند و مشخصاً به بخ امروز حرف می فکر می کنم که این مقاله از اهمیت ویژه ای برخودار است زیرا از تآتر

ست زیرا همین پرسش از سوی خود برتولت یبا وجود این موضوع تازه ای ن. است دچار کاستی بوده اشاره داشته

 «ر حماسی را به روی صحنه ببریم؟تآتجا آیا می توانیم در همه » :  برشت مطرح شده است، برشت می گوید 

در تآتر از دیدگاه او « عملکرد اجتماعی »توضیح می دهد که بطور مشخص   پرسش به مائی به این با پاسخگوبرشت 

 :کدام است 

 .«اغلب ملتهای بزرگ در جهان امروز برای حل مسائل و مشکالتشان از تآتر استفاده نمی کنند » 

جازه می یابد که وقتی دهد و یا ا بر این اساس می بینیم که موضوع به تآتری مربوط می شود  که بخودش اجازه می

 .مشکلی در جامعه روی می دهد می تواند مداخله کند

فقط در مکانهای بسیار محدودی و نه . برای اهداف دیگری بکار می برند را ریس، توکیو و روم تآترهایشانلندن، پا» 

در برلن گسترش این نوع تآتر  ولی .هرگز برای دراز مدت، شرایط برای تآتر حماسی آموزشی مساعد بوده است

  «.متوقف شدناگهان با ظهور فاشیسم 

                                                           
11

 Jean Jourdheuil 
 ژان ژوردوی نویسنده، منتقد، مترجم، کارگردان تآتر و سخنران در دانشگاه نانتر در پاریس 

12
 Strehler 
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مستلزم حضور  »: نکتۀ مهم دیگری که باید به آن اشاره کنیم، این است که کار این نوع تآتر، به گفتۀ برتولت برشت 

ه نقد و بررسی جنبش اجتماعی قدرتمند است که که نفع خود را در طرح مسائل حیاتی ملت بداند و آن را آزادانه ب

     «.بسپارد، یعنی جنبشی که بتواند از این حرکت علیه تمایالت مخالف دفاع کند

 

در اینجا اجازه دهید این پیشگفتار را با این نتیجه گیری به پایان ببریم که آنانی که در نوشته های برشت در پی راه حل 

هستند مأیوس خواهند شد، با وجود این می توانند با تأمالت حاضر و آماده، منسجم و نظام یافته برای اجرای صحنه ای 

عیت اجتماعی بوده و پافشاری او همواره روی شناخت علمی، تحلیل و درک واق. او دربارۀ هنر و نمایش آشنا شوند

به همین علت برشت . کرد اجتماعی در واقعیت استر برای او در هر کجائی که باشد دارای عملبطور مشخص تآت

را ضروری دانسته و چنین امری را به عنوان مهمترین ( بورژوا)له برای ایجاد تحول در این عملکرد اجتماعی مداخ

                                                                                                                                                                                                                                                                            .هدف فعالیت هنری خود  تعیین کرده است

 

 

 حمید محوی

 0217مارس / 01/گاهنامۀ هنر و مبارزه
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 برتولت برشت

 نمایشنامۀ آموزشی

 

 تصمیم
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 شخصیت ها

 

 :نقش های زیر را بازی می کنند  که پی در پییا مبلغ انقالبی  چهار شورشگر 

 رفیق جوان

 مدیر خانۀ حزب

 دو باربر

 نگهبان

 دو کارگر پارچه بافی

 پلیس

 تاجر

 گروه نظارت
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 :گروه نظارت 

 باز هم یک کشور دیگر کار شما سرانجام به ثمر رسید،! نزدیک شوید

 .دارد یمنظمآرایش مبارزان  وفکه صف ئیو جاکه انقالب به پیش می رود  ئیجا

 .ما با شما موافق هستیم

باید از مرگ یک ! باید در مورد رویدادی خاص به شما گزارش دهیمصبر کنید، : انقالبی  مبلغ چهار

 .رفیق با شما حرف بزنیم

 

 : گروه نظارت 

 چه کسی او را کشته است؟

 .او را تیرباران کردیم و در چاهی از آهک انداختیم. خود ما او را کشتیم: انقالبی  مبلغ چهار

 مگر چه کرده بود که سزاوار چنین مرگی باشد؟: او را تیرباران کردید : گروه نظارت 

کاری را که باید انجام دهد، انجام می داد، ولی گاهی اوقات دست به  غالباً  :انقالبی  مبلغ چهار

 خواست او همان چیزی بود که .انداخته بود نباید، و سرانجام جنبش را به مخاطره می زد که ئیکارها

 .خواهیم که شما داوری کنید ما می. بایدمی ولی کاری می کرد که ن ،باید می

 .ری ما را خواهید دانستست و چرا، سپس داوبه ما بگویید که چه گذشته ا: گروه نظارت 

 .داوری شما را خواهیم دانستما : انقالبی  مبلغ چهار

0 

 .آموزش کالسیک ها

رفتیم تا با  موکدن میشهر ، باید به ا به عنوان مبلغ از مسکو آمده بودیمم: انقالبی  مبلغ چهار

پیش  آخرین قرارگاه در ما باید به خانۀ حزب،. تبلیغاتمان در کارخانه ها از حزب چینی پشتیبانی کنیم

در آن جا، . از آن جا یک راهنما درخواست می کردیم که راه را به ما نشان دهد می رفتیم، و مرز از

این گفتگو را در این جا . یک رفیق جوان به استقبال ما آمد و ما دربارۀ مأموریتمان با او حرف زدیم

 .می کنیم ئیبازگو

 

. فاصله می گیرندسه نفر از آنها به یک سو و یک نفر به سوی دیگر از یکدیگر : توضیح صحنه )

 (.یکی از چهار نفر نقش رفیق جوان را بازی می کند
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قلب من برای انقالب می . من منشی خانۀ حزب در آخرین قرارگاه پیش از مرز هستم: رفیق جوان 

من طرفدار . انسان باید به یاری انسان بیاید. دیدن بی عدالتی ها مرا به صفوف مبارزان پیوند زد. تپد

و تصمیمات حزب کمونیست را که علیه استثمار و ناآگاهی، . ه بشریت اعتقاد دارمب. آزادی هستم

 .تأیید می کنم ،برای جامعۀ بی طبقه مبارزه می کند

 .ما از مسکو آمده ایم: سه مبلغ انقالبی  

 ما منتظر شما بودیم: رفیق جوان 

 چرا؟: سه مبلغ انقالبی 

 مبارزه بسیار لیقحطی، نان به اندازۀ کافی نیست وهرج و مرج و . می زنیم ما درجا: رفیق جوان 

هیچ کس  لی، ووجود دارد یاندک یماشین ها. اندن ندارندولی سواد خو ندخیلی ها با شهامت. است

آیا شما با خودتان لوکوموتیو آورده . کوموتیوهای ما از کار افتاده اندول. کار کند واند با آننیست که بت

 اید؟

 .نه: سه مبلغ انقالبی 

 آیا تراکتور آورده اید؟: رفیق جوان 

 .نه :سه مبلغ انقالبی 

عالوه بر این ما هیچ . دهقانان ما هنوز خودشان را به خیش های چوبی قدیمی می بندند :رفیق جوان 

 دتان دانه آورده اید؟خوآیا شما با . چیزی برای کاشتن نداریم

 .نه :سه مبلغ انقالبی 

 با خودتان آورده اید؟ مهمات و مسلسل :رفیق جوان 

 .نه :سه مبلغ انقالبی 

از کمیتۀ مرکزی  شما مطمئناً . این جا ما تنها دو نفر هستیم که از انقالب دفاع می کنیم :رفیق جوان 

 به ما بگوید چه کار باید بکنیم؟نامه ای برای ما آورده اید که 

 .نه: سه مبلغ انقالبی 

 کمک می کنید؟پس، شما هستید که به ما : رفیق جوان 

 .نه: سه مبلغ انقالبی 

که لباس هایمان را از تنمان بیرون بیاوریم، علیه گرسنگی و خستگی شبانه روز بی آن: رفیق جوان 

 .و شما نیز هیچ چیزی برای ما نیاورده اید. حمله می کند دائماً  مبارزه می کنیم و ضد انقالب

ولی، برای آن سوی مرز، در . چیزی نیاورده ایمبرای شما هیچ  ن طور است،همی :سه مبلغ انقالبی 

الفبای کمونیسم، برای : آورده ایم  چینی آموزه های کالسیک ها و مربی موکدن، برای کارگرانی
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، و که در ناآگاهی به سر می برند، شناخت برای درک شرایط، برای ستم دیدگان آگاهی طبقاتی ئیآنها

ولی از شما می خواهیم که اتوموبیل و  .تجربۀ انقالبی آورده ایم که آگاهی طبقاتی دارند انیبرای آن

 .راهنما در اختیار ما بگذارید

 پس من سؤاالت بی موردی مطرح کرده بودم؟ :رفیق جوان 

می بینیم که حداکثر را از . را در پی خواهد داشتپاسخ بهترین نه، پرسش خوب  :سه مبلغ انقالبی 

یکی از شما باید ما را به موکدن : باز هم بیشتر از شما خواسته می شود شما خواسته اند، ولی حاال 

 .هدایت کند

 خیلی سنگین بود، ترک می کنم، و نیز پس من کار در این قرارگاه را که برای دو نفر :رفیق جوان 

زه های با تبلیغ برای آمو. آن را اداره کند، و شما را هم راهی خواهم کرد از این پس باید تنها یک نفر

 .انقالب جهانی:  کالسیک کمونیسم به پیش خواهیم رفت

 :گروه نظارت 

 ستایش اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی 

 که جهان برآن شد چنین بود

 تا ما را شکست دهند

 ولی امید تمام ستم دیده گان جهان

 بر میز خالی ما نشست

 .با اندکی آب خشنود است

 و علم

 پشت در از پاشنه درآمده

 روشن آموزش می داد، ئیمهمانان را با صدا

 ه در آید،شناگر در از پا

 : ما را از فاصله های دور خواهند دید

 آنها که نه سرما و نه گرسنگی از پایشان نمی اندازد

 .خستگی ناپذیر به سرنوشت جهان می اندیشند

ما چهار  ما موافق بود و چنین بود که رفیق جوان در قرارگاه مرزی با مأموریت: چهار مبلغ انقالبی 

 .خانۀ حزب رفتیم هبرمرد و یک زن، به مالقات ر
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2 

 حذف

ولی کار در موکدن مخفیانه بود، به همین علت می بایستی که پیش از عبور از  :چهار مبلغ انقالبی 

و  ما این صحنه را دوباره بازی می کنیم. رفیق جوان موافق بود. مرز، صورتمان را حذف می کردیم

 .به شما نشان می دهیم

 (یکی از چهار مبلغ انقالبی نقش رهبر خانۀ حزب را بازی می کند)

من موافق هستم که رفیق من که در آخرین قرارگاه . من رهبر خانۀ حزب هستم: رهبر خانۀ حزب 

ی ولی در کارخانه های موکدن خیل .راهی کندشما را هم ئیبرای راهنماپیش از مرز کار می کند، 

که ببینند آیا یکی از ما از ند، برای ایندوخته ا چشم جهان به این شهر امروز همۀآشوب به پا شده، و 

آلونک های کارگران چینی بیرون می آید یا نه، و خبردار شده ام که کشتی های توپدار در رودخانه 

یکی  ئیبه محض شناساروی ریل ها آماده اند تا  ها لنگر انداخته اند و قطارهای زرهی در دامنه ها

در نتیجه، به رفقا یادآوری می کنم که خودشان را در مرز به عنوان اهالی چین  .از ما حمله کنند

 .هیچ کس نباید شما را ببیند( به مبلغان انقالبی)معرفی کنند 

 .هیچکس ما را نخواهد دید: دو مبلغ انقالبی 

 .را پیدا کنند اگر یکی از شما زخمی شد، نباید او: رهبر خانۀ حزب 

 او را پیدا نخواهند کرد: دو مبلغ انقالبی 

 ؟کنیداده هستید که جسد را ناپدید به این ترتیب، شما آمادۀ مرگ هستید و آم: رهبر خانۀ حزب 

 آری: دو مبلغ انقالبی 

اهل برلن  13در این صورت، شما دیگر خودتان نیستید، تو دیگر کارل اشمیت: رهبر خانۀ حزب 

از این پس، : اهل مسکو نیستی  15تو نیز دیگر پیوتر ساویچو  نیستی، 14و تو آننا کریسک  نیستی،

بر آن  را شما همگی، بی نام خواهید بود و بی مادر، صفحات سفیدی که انقالب رهنمودهایش

 .نویسد می

 آری: دو مبلغ انقالبی 

آن می  با گیرند و صورتشان رابه آنها نقاب می دهد، آنها نیز نقاب ها را می ): رهبر خانۀ حزب 

در این صورت، از هم اکنون، شما دیگر بی چهره نیستید، ولی از هم اکنون، و بی گمان تا ( پوشانند

که از مادر چینی به دنیا آمده اند، با پوست زرد و به  ئیشدنتان، کارگر هستید، مبارز، چینی ها ناپدید

 .تب آلود، همگی ناشناس هستید زبان چینی حرف می زنید، حتی در خواب و هذیان

                                                           
13

 Karl Schmitt 
14

 Anna Kiersk 
15

 Piotr Savitch 
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 آری: دو مبلغ انقالبی 

تمام  یبرای پیروزی کمونیسم، اتحاد برای حرکت به سوی توده های پرولتاریا: رهبر خانۀ حزب 

 .کشورها، شما به تغییر جهان از راه انقالب، آری گفتید

 .اش موافق است چنین بود که رفیق جوان نشان داد که با حذف چهره. آری :دو مبلغ انقالبی 

 :گروه نظارت 

 ونیسم مبارزه می کندمآن که برای ک

 باید آگاهانه مبارزه کند و باید آگاهانه مبارزه نکند

 حقیقت را بگوید و حقیقت را نگوید

 رداری نکندبفرمانبرداری کند و فرمان

 به قولش وفادار باشد و به قولش وفادار نباشد

 خطر را بپذیرد و از خطر اجتناب کند

 .نباشد ئیباشد و قابل شناسا ئیقابل شناسا

 آن که برای کمونیسم مبارزه می کند

 :های عالم تنها یک نیکمندی بارز دارد از تمام نیکمندی

 .مبارزه برای کمونیسم

 

تا آموزش دهیم و از حزب  به موکدن رفتیم چینی ها مثل ،چهار مرد و یک زن :چهار مبلغ انقالبی 

که  انیبرای آن و چینی پشتیبانی کنیم، و به کارگرانی چینی آموزه های کالسیک ها و الفبای کمونیسم،

یدگان آگاهی ، برای ستم دشان را بیاموزیمدر ناآگاهی به سر می برند، شناخت برای درک شرایط

 .که آگاهی طبقاتی دارند، تجربۀ انقالبی انیطبقاتی، و برای آن

 : گروه نظارت 

 ستایش از کار مخفیانه

 ئیاین است زیبا

 .سخن گفتن در مبارزۀ طبقاتی

 توانا و روشن ئیفراخواندن توده ها به مبارزه، با صدا

 .لگد کوب کردن ستم گران، آزاد سازی ستم دیدگان
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 روزمره استچنین سخنانی سخت و ضروری و انباشته از وظایف 

 در خفا درهم تنیده می شود و با تأکید

 :حزب زیر تهدید تنفگ کارفرما  ۀشبک

 ولی گفتن،

 ن که می گویدآبا پنهان نگهداشتن 

 شکست دادن، ولی

 .ساختن پیروزمندبا پنهان 

 مردن، ولی

 .با پنهان ساختن مرده

چه کسی چنین راهی را برای برای شکوه و افتخار، چه کسی دست به کارهای عظیم نخواهد زد، ولی 

 به فراموشی سپردن برمی گزیند؟

 با این وجود فرد بی نوا شکوه و افتخار را به میز خالی خود دعوت می کند،

سر بر می شکوه و افتخاری اجتناب ناپذیر  ،در حال فرو ریختن یدر و دیوار وتنگ  آلونکیاز 

 .آورد

 و شکوه و افتخار بیهوده جستجو می کند

 .آفرینشگران کارهای عظیم

 برای لحظه ای از تاریکی بیرون بیایید

 .شما، افراد ناشناس، با صورت های نقاب زده، و سپاسگذاری ما را بپذیرید

 

سنگان نان نداشتیم، ولی برای برای گر. در موکدن، بین کارگران تبلیغ کردیم: چهار مبلغ انقالبی 

از ریشه های عمیق فقر با آنها حرف  آورده بودیم و به همچنینمراه که نمی دانستند آگاهی به ه انیآن

 .زدیم، فقر را از بین نبردیم، بلکه دربارۀ ضرورت حذف ریشه های عمیق فقر حرف زدیم

9 

 سنگ

کول برها  در آن جا، از ساحل رودخانه،. در نخستین وهله، به پائین شهر رفتیم: چهار مبلغ انقالبی 

وقتی یکی از آنها لغزید و به زمین افتاد، . ولی زمین لغزنده بود. شیدندیک کشتی را با طناب می ک
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نگهبان کول بران به سوی مردی که به زمین افتاده بود رفت و او را به باد کتک گرفت، ما به رفیق 

ی مخصوص تسین کفش ها-به آنها بگو که در تین .در پی آنها برو و بین آنها تبلیغ کن:  جوان گفتیم

سعی کن آنها را . ا پاشنه و کف چوبی مخصوص مانع لغزیدن می شودرا دیده ای که ب کول برها

و از او ! ولی در دام ترحم نیافت .مطالبه کنند شانبرای کار ز این نوع کفش هاوادار کنی که ا

آیا تو موافق هستی، و او موافق بود، و با شتاب رفت، ولی خیلی زود احساس ترحم بر او : پرسیدیم 

 .این صحنه را به شما نشان خواهیم داد. شد چیره

دو مبلغ انقالبی نقش کول برها را بازی می کنند، طنابی را به یک ستون گره زدند و آن را بر )

کول  نگهباندوشهایشان گذاشتند، یکی از آنها نقش رفیق جوان را بازی می کند و یکی دیگر نقش 

 (.بران را به عهده می گیرد

پیش از فرا رسیدن شب، بار برنج باید به موکدن . من نگهبان کوربران هستم: نگهبان کول بران 

 .برسد

 .ما کول بر هستیم و کشتی را با طناب به باالی رودخانه می کشیم: دو کول بر 

 طناب اندازان کشتی برنج آواز

 رودخانه، در باالیشهر 

 است،منتظر مشتی برنج 

 باید آن را با طناب روی دوشهایمان به سوی باال حمل کنیمولی کشتی سنگین است و 

 .و جریان آب به سوی پائین در حرکت است

 بکش کول بر، محکمتر بکش

 .گرسنگان فریاد می کشند

 .روی کول بری که کنار تو طناب می کشد تکیه نکن

شگفت انگیز  ،را با آن تسکین می بخشند کار مشقت بارشان که یمردان آواز ئیزیبا :رفیق جوان 

 .است

 .محکمتر بکش کول بر: نگهبان کول بران 

 پناه گاه برای آخرین سگ ها هم خیلی تنگ است. شب نزدیک می شود: کول بران 

 .قیمتش هم معادل یک نیمه مشت برنج است

 ولی رودخانه لغزنده است

 .پیش نمی رویم در این وضعیت
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 بکش، کول بر، محکمتر بکش

 .کشندگرسنگان فریاد می 

 .روی کول بری که کنار تو طناب می کشد تکیه نکن

 .دیگر نمی توانم:  (می لغزد و به زمین می افتد نیکی از کول برا)

 : (ایستاده زیر ضربات تازیانه تا وقتی که رفیقشان برخیزد، آواز می خوانند)کول بران، 

 .دوام خواهد آورد بیش از ما طنابی که دوشهای ما را اره می کند

 تازیانۀ نگهبان

 .چهار نسل را پشت سر گذاشته است

 .ما آخرین نسل نخواهیم بود

 بکش کول بر، محکم تر بکش 

 .گرسنگان فریاد می کشند

 .بکش بی آن که روی کول بر کنار دستی ات تکیه کنی

 

بینی که  مگر نمی( به نگهبان. )بی ترحم نگاه کردن به این مردان چقدر سخت است: رفیق جوان 

 زمین لغزنده است؟

 زمین چی چیه؟: نگهبان کول برها 

 .خیلی لغزنده است: رفیق جوان 

که ساحل لغزنده است و نمی شود کشتی حامل برنج را  ئیچی؟ می خواهی بگو: نگهبان کول برها 

 کشید؟

 همین طور استآری : رفیق جوان 

 برنج ندارد؟در نتیجه تو فکر می کنی که موکدن نیازی به : نگهبان کول برها 

 .وقتی مردان به زمین می افتند، نمی توانند کشتی را بکشند: رفیق جوان 

منظورت این است که باید از این جا تا موکدن زیر پای هر کدامشان یک سنگ  :نگهبان کول برها 

 بگذارم؟
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فکر نکنید آن . نمی دانم تو چه کار باید بکنی، ولی می دانم که آنها چه کار باید بکنند :رفیق جوان 

تسین -در تین. چه که طی دو هزار سال امکان ناپذیر بوده، برای همیشه امکان ناپذیر خواهد ماند

به پا برای . ی با پاشنه و کف چوبی به پا داشتند و نمی لغزیدندطناب اندازانی را دیدم که کفش هائ

پس همگی با هم . آن را به دست آوردندی، همگی با هم درخواست کرده بودند و کردن چنین کفش هائ

 !درخواست کنید که از این نوع کفش ها به شما بدهند

واقعا همین طور است، بی آن که این نوع کفش ها را به پا داشته باشیم، کشیدن کشتی  :کول بران 

 .امکان ناپذیر است

 .ولی برنج باید امشب به شهر برسد: ل بران نگهبان کو

 (.آنها را با تازیانه می زند، آنها کشتی را می کشند)

 : کول بران 

، فرزندان ا طناب کمی به طرف باال کشیدندهایشان ب را روی دوشپدران ما از دهانۀ رودخانه کشتی 

 .هستیم ما بین راه. رچشمه خواهند رسیدما به س

 بکشبکش کول بر، محکمتر 

 گرسنگان فریاد می کشند

 .روی کول بری که کنار تو طناب می کشد تکیه نکن

 

 (.کول بری که پیش از این به زمین افتاده بود، دوباره می افتد)

 !کمکم کنید: کول بر 

به کول بر می )آیا تو دیگر انسان نیستی؟ بیا، ببین من این سنگ را در گل می گذارم  :رفیق جوان 

 !می توانی روی آن راه برویو حاال ( گوید

 دهم که رفیق شما تسو به چه کار می آید؟ ترجیح می -کفش های تین. بسیار خوب: نگهبان کول بران 

 .می لغزد سنگ بگذارد طناب اندازی که با قلب بزرگش کنار شما راه برود و زیر پای آن

 در این کشتی حمل می شود، دهقانی آن را درو کرده،  برنجی که :کول بران 

 ، ولی ماو به خاطر آن چند سکه مزد گرفته است

 .گاو از این هم گرانتر تمام می شود. بازهم کمتر از او مزد می گیریم

 

یکی از کول بران به زمین می افتد، و رفیق جوان جلوی پای او سنگ می گذارد، کول بر از زمین )

 (.برمی خیزد
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 بکش، کول بر، محکمتر بکش

 گرسنگان فریاد می کشند

 .روی کول بری که کنار تو طناب می کشد تکیه نکن

 وقتی برنج به شهر رسید

کشتی : چه کسی کشتی به این سنگینی را کشیده است، به آنها خواهند گفت :  پرسیدندو اگر کودکان 

 .کشیده اند[ با طناب روی دوشهایمان]را تا این جا 

از کول بران به زمین می افتد، و رفیق جوان جلوی پای او سنگ می گذارد، کول بر از زمین یکی )

 (.برمی خیزد

 بکش، کول بر، محکمتر بکش

 گرسنگان فریاد می کشند

 .روی کول بری که کنار تو طناب می کشد تکیه نکن

 .برنج پائین به برنج خورهای باال خواهد رسید

 هایشان کشیده اند دوشتی برنج را روی که کش انیآن

 .برنج نخورده اند

یکی از کول بران به زمین می افتد، و رفیق جوان جلوی پای او سنگ می گذارد، کول بر از زمین )

 .(برمی خیزد

 .، باید کفش چوبی درخواست کنیدمن دیگر نمی توانم: رفیق جوان 

 .دیوانه است، هیچ کس او را جدی نمی گیرد :کول بر 

 !او را بگیرید بزنید. ست که برای تحریک مردم آمده اندانی نه، یکی از آن: نگهبان کول بران 

رسید،  او را زدند، طی دو روز در تعقیبش بودند، و سرانجام به ما بی درنگو  :مبلغ انقالبی  چهار

توانستیم خودمان را  ، یک هفتۀ تمام و نمیدر پی گرد ما بودندو با او همۀ ما در سر تا سر موکدن 

 .در پائین شهر نشان دهیم

 

 گفتگو

 : گروه هم سریاران و داوران 
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 ولی آیا عادالنه نیست که از ضعیف 

 که او را دیدیم پشتیبانی کنیم؟ ئیدر هر جا

 در کار روزمره، استثمار می شود که او

 ؟از شرایط ستم می بیند و

 .تبلیغ ما در پائین شهر شد به او کمک نکرد، ولی مانع: چهار مبلغ انقالبی 

 .ما موافق هستیم :هم سرایان 

را  او ولی ما . احساسات بر خرد او چیره شده بود رفیق جوان اعتراف کرد که: چهار مبلغ انقالبی 

 :با سخنان رفیق لنین پشتیبانی کردیم 

 :هم سرایان 

 .با هوش بودن، به معنای مبرا بودن از اشتباه نیست

 .بدون اتالف وقت اشتباهاتهوش بودن، یعنی تصحیح کردن  با

 

4 

 .عدالت

و نخستین مسئوالن را یم ا نخستین سلول ها را تشکیل دادما در کارخانه ه :چهار مبلغ انقالبی 

ما به آنها آموختیم که چگونه ادبیات ممنوعه تولید . ، و در مدرسۀ حزب به کار گماشتیمیمآموزش داد

کارگران  در کارخانۀ پارچه بافی کارکردیم، و وقتی حقوق ها را کاهش دادند، بخشی ازولی بعد . کنند

ولی چون که بخش دیگر کارگران به کار ادامه دادند، اعتصاب به سازش . دست به اعتصاب زدند

در این  او گفتگویمان را با. جلوی در کارخانه اعالمیه پخش کن: گفتیم  ما به رفیق جوان. کشیده شد

 .نشان می دهیمجا 

در مأموریتی که برای تبلیغ بین کول بران کشتی برنج به تو واگذار کردیم، ناموفق : سه مبلغ انقالبی 

 .بودی

 آری :رفیق جوان 

 آیا از آن مأموریت درسی آموختی؟: سه مبلغ انقالبی 

 آری: رفیق جوان 

 اعتصاب به خوبی ازعهده برخواهی آمد؟ در کوران بارآیا این: سه مبلغ انقالبی 
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 آری: رفیق جوان 

 

 (.گیرد دو مبلغ انقالبی نقش کارگران را بازی می کنند، و سومی نقش پلیس را به عهده می)

 

 .ما کارگران کارخانۀ پارچه بافی هستیم :دو کارگر 

 .ناراضیان را سرکوب کنممن پلیس هستم، و از افرادی که در قدرت هستند حقوق می گیرم تا : پلیس 

 :هم سرایان و داوران 

 خطر کن! با ما بیا رفیق

 این پولی که پشیزی نیست،

 که باران می بارد، ئیکه تو می خوابی، و جا ئیجا

 !و این کاری که فردا از دست خواهی داد

 !مبارزه کن! بیا در خیابان

 !وقت انتظار کشیدن نیست

 !کوشاتحاد ب راه در: دت کمک کن به ما، به خو با کمک

 :رفیق جوان 

 !آن چه را که داری رها کن رفیق

 .تو هیچ چیزی برای ازدست دادن نداری

 !ها حقوقت را مطالبه کن با ما بیا رفیق، و در مقابل تنفگ: هم سرایان و داوران 

 اگر می دانی که چیزی برای از دست دادن نداری

 !پلیس هایشان به اندازۀ کافی تفنگ ندارند

 !مبارزه کن! در خیابان بیا

 !زمان انتظار دیگر به پایان رسیده است

 !کوشاتحاد ب در راه:  خودت کمک کن هبا کمک کردن به ما، ب
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در پایان کار روزانه در کارخانه، به خانه هایمان باز می گردیم، حقوق های ما کاهش پیدا : دو کارگر 

 .کردن ادامه می دهیمکرده و نمی دانیم چه کار باید بکنیم، به کار 

بخوان  : (دهد اعالمیه ای به یکی از کارگران می دهد، دیگری هیچ واکنشی نشان نمی )،رفیق جوان

 .خواهی دانست که چه کار باید بکنی وقتی آن را خواندی،. دیگران رد کنو آن را به 

 (.کارگری اولی اعالمیه را می گیرد و به راهش ادامه می دهد)

 چه کسی این اعالمیه را به تو داده است؟:  (اعالمیه را از دست او می گیرد )پلیس

 .نمی دانم، وقتی عبور می کردم یک نفر آن را به من داد: کارگر اولی 

لیس ها در پی افرادی ما پ. تو این اعالمیه را به او داده ای:  (به طرف کارگر دومی می رود) پلیس

 .ا پخش می کننداز این نوع اعالمیه ه هستیم که

 .نداده ام من هیچ اعالمیه ای به هیچکس :کارگر دومی 

اهی به شرایطشان آگاهی به سر می برند آگکه در نا ئیآیا این جنایت است که برای آنها: رفیق جوان 

 را بیاموزیم؟

که در این  انیوقتی شما برای آن. کی می انجامدگاهی شما به نتایج وحشتناآ:  (به کارگر دومی)پلیس 

. کارخانه کار می کنند شناخت می آورید، دیگر صاحب قانونی آن را هم دیگر به رسمیت نمی شناسند

 .این اعالمیۀ کوچک از ده ها توپ هم خطرناک تر است

 در این اعالمیه چه نوشته شده؟: رفیق جوان 

 در اعالمیه چه نوشته شده؟( به کارگر دومی . )نمی دانم :پلیس 

 .نمی دانم در این اعالمیه چه نوشته شده، من آن را پخش نکرده ام: ی کارگر دوم

 .من می دانم که او این اعالمیه را پخش نکرده است: رفیق جوان 

 پس تو بودی که این اعالمیه را پخش کردی؟:  (به رفیق جوان)، پلیس

 .نه: رفیق جوان 

 .پس تو بودی:  (به کارگر دومی)، پلیس

 ؟چه روی خواهد دادبرای او :  (کارگر اولیبه )رفیق جوان، 

 .ممکن است تیرباران شود :کارگر اولی 

 چرا می خواهی او را تیرباران کنی؟ آیا خود تو نیز یک پرولتر نیستی؟:  (به پلیس)رفیق جوان 

 (به سر او می زند)بیا :  (به دومین کارگر)، پلیس

 .او این اعالمیه را پخش نکرده است:  (جلوی او را می گیرد)رفیق جوان 



23 
 

 !پس تو آن را پخش کرده ای: پلیس 

 .او این اعالمیه را پخش نکرده است:  کارگر دومی

 !پس، شما دو تا بودید: پلیس 

 .فرار کن، بدو، جیبت پر اعالمیه است: کارگر اولی 

 (پلیس کارگر دومی را می کشد)

 .می بینی، او یک بی گناه را کشت:  (می دهد پلیس را به کارگر اولی  نشان) جوان رفیق

 !سگ خود فروخته:  (به روس پلیس می پرد)کارگر اولی 

کارگر . گیرد و به گردنش ضربه می زند میرفیق جوان او را از پشت . کشدپلیس تپانچه اش را می )

 .(پلیس را خلع سالح می کنند. و ضربه می زند به پس خیز بر می بردارد دستشبا ولی 

 !را می کشند این جا آدم های بی گناه! کمک! قاکمک، رف:  (فریاد می زند)رفیق جوان 

توانیم به  ما یک پلیس را زدیم، و فردا نمی:  (از زمین برمی خیزد، به کارگر اولی)کارگر دومی 

 .و این اشتباه تو است( به رفیق جوان)کارخانه برویم، 

 .شما که به کارخانه می روید، به رفقای خودتان خیانت می کنید:  رفیق جوان

 امن یک همسر و سه فرزند دارم، و وقتی شما رفتید و اعتصاب کردید، حقوق ما ر:  کارگر دومی

 .(پول ها یش را به او نشان می دهد! )من دو برابر حقوق گرفتم :نگاه کن . افزایش دادند

 !شرمتان باد، سگ خود فروخته:  (و پولها را به زمین می اندازد به دست او می زند)  رفیق جوان

 .می زند، در حالی که کارگر دومی پول هایش را جمع می کند کارگر اولی با مشت به گردن او)

 (.زند مله کرده بود میکارگری که به او ح تون به گردنرفیق جوان با چوب یا با

 !شورشیان! کمک:  (فریاد می زند) کارگر دومی

 که کار می کردند از کارخانه بیرون آمدند و به ئیکارگرها بی درنگو : چهار مبلغ انقالبی 

 .دند و از محل راندندف ساختن تولید تالش می کردند حمله کرکه برای متوق ئیاعتصاب کننده ها

 گفتگو

 :هم سرایان و داوران 

 رفیق جوان چه کار باید می کرد؟

پلیس از خودشان  ه بامی توانست به کارگران بگوید که آنها نمی توانند در مقابل :انقالبی چهار مبلغ 

پلیس فرابخوانند، و با هم متحد  علیهدفاع کنند، و باید از آنها می خواست که کارگران را به تظاهرات 

 .شوند زیرا پلیس دست به کار ناعادالنه ای زده بود
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 :هم سرایان و داوران  

 .موافق هستیمما 

 

5  

 انسان چیست؟

علیه انجمن های قدیمی، و علیه نا امیدی و  هر روز پس از روز دیگر ما دائماً  :چهار مبلغ انقالبی 

برای  ما به کارگران آموختیم که مبارزه برای مزد بیشتر را به مبارزه. فرمانبرداری مبارزه کردیم

بعد، شنیدیم که  .آموختیم به آنها استفاده از اسلحه و مبارزه در خیابان را ما. کسب قدرت تبدیل کنند

. که در شهر حکومت می کردند اختالف پیدا کرده اند ئیتاجران در امر حقوق گمرکات با انگلیسی ها

راه با نامه ت پیش آمده بود، رفیق جوان را همبرای بهره برداری از این اختالفی که بین صاحبان قدر

! کول بران را مسلح کن: ته شده بود در آن نامه نوش. ین تجار فرستادیمتر به نزد یکی از ثروتمندای 

، ئیولی در پای میز پذیرا. سعی کن کاری کنی که از او اسلحه بگیری: و به رفیق جوان گفتیم 

 .این صحنه را نشان خواهیم داد. نتوانسته بود سکوت کند

 .(و یکی دیگر نقش رفیق جوان را بازی می کند تاجر یکی از چهار مبلغ انقالبی نقش)

 . ممن تاجر هست: تاجر 

 .این نامۀ انجمن کول بران است: رفیق جوان 

 .نامۀ انجمن کول بران پیشنهاد کرده است که علیه انگلیسی ها عملیات مشترک انجام دهیم: تاجر 

 .طور استهمین: رفیق جوان 

 .می کنمترا به میز غذاخوری دعوت : تاجر 

 .برای من افتخار بزرگی است که با شما غذا صرف کنم: رفیق جوان 

بیا این جا بنشین، . تا آماده شدن غذا، می خواهم نظرم را دربارۀ کول بران برایت بگویم: تاجر 

 . خواهش می کنم

 .خیلی جالب است شنیدن نظریات شما برایم :رفیق جوان 

از دیگران به دست می آورم؟ و چرا کول بران با حقوق  ی را ارزانترچرا من هر کاالئ: تاجر 

 ناچیزی برای من کار می کنند؟

 .نمی دانم، نمی دانم چرا :رفیق جوان 
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طور، شما نیز افراد با هوشی هستید، شما نیز همین. ن فرد باهوشی هستمعلت این است که م :تاجر 

 .چون که می دانید چگونه از کول بران مزد بگیرید

پس شما حاضر هستید که کول بران را علیه انگلیسی . می دانیم چگونه باید رفتار کنیم: رفیق جوان 

 ها مسلح کنید؟

به اندازه ای باید به او برنج بدهی . می دانم چگونه باید یک کول بر را فریب داد. شاید، شاید: تاجر 

 این طور نیست؟. کند که از گرسنگی نمیرد، در غیر این صورت نمی تواند برای تو کار

 .همین طور است کامالً بله، : رفیق جوان 

نه، وقتی کول برها از برنج ارزانتر هستند، می توانم برای کول بر : ولی من می گویم : تاجر 

 این طور نیست؟. جایگزین پیدا کنم

اگر ممکن است بگویید، کی به جنوب شهر اسلحه می  .همین طور است کامالً بله، البته، : رفیق جوان 

 فرستید؟

بسته های چرمی مرا پیاده می  که ئیکول برها ی که چگونهی ببینباید بیائ. به زودی، به زودی: تاجر 

  .جمع می شوند مندر سالن غذاخوری برای خرید برنج های  کنند،

 .باید این صحنه را ببینم: رفیق جوان 

 تو، برای این کار، من مزد خوبی می پردازم؟به نظر : تاجر 

نه، ولی برنج شما گران است، و کار باید کار خوبی باشد، در حالی که برنج شما کیفیت : رفیق جوان 

 .خوبی ندارد

 !شما آدمهای باهوشی هستید: تاجر 

 پس کی شما می خواهید کول بران را علیه انگلیسی ها مسلح کنید؟: رفیق جوان 

مه می خواهم برایت یکی از ولی پیش از ه. د از غذا، می توانیم برویم به انبار اسلحهبع: تاجر 

 :ی را که دوست دارم بخوانم آوازهائ

 

 سرود کاال

 پائین نزدیک رودخانه برنج هست

 در باالی منطقه، مردم به برنج نیازمند هستند

 انبار نگهداریم اگر برنج را در

 .برنج گرانتر خواهد شد
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 .زهم برنج کمتری خواهند داشتی کشان کشتی های برنج بااندازان کشتطناب 

 .و برای من برنج باز هم ارزانتر خواهد بود

 باید پرسید، برنج چیست؟

 برنج، چه می دانم چیست؟

 آیا می دانم چه کسی می داند؟

 برنج نمی دانم چیست

 .من تنها قیمت آن را می دانم

 

 نیاز دارندزمستان می آید و مردم به لباس 

 باید پنبه خرید

 .و پنبه ها را نیز انبار کرد

 وقتی سرما می آید، لباس ها گرانتر می شوند

 .پارچه بافان مزد زیادی می پردازند

 .زیاد استخیلی پنبه  و

 ولی پنبه یعنی چه؟

 پنبه، آیا می دانیم پنبه چیست؟

 آیا می دانم چه کسی می داند؟

 پنبه، نمی دانم چیست

 .قیمت آن را می دانممن تنها 

 زیاد بخورد یک آدم، نیاز دارد 

 .به همین علت گران می شود

 .برای تولید خوراک، ما به آدم ها نیازمندیم

 .برند که می خورند قیمت ها را باال می انییشان را پائین می آورند، ولی آنآشپزان قیمت ها

 از سوی دیگر، آدم زیاد است
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 ولی باید پرسید آدم کیست؟

 آدم، چه می دانم چیست یا کیست؟

 چه می دانم چه کسی می داند؟

 آدم، نمی دانم کیست یا چیست

 .من تنها قیمت آن را می دانم

 

 (به رفیق جوان)

 .ستبرنج خوبی . ویم برنج مرا بخوریمو حاال بر

 .من نمی توانم برنج شما را بخورم:  (از جا بر می خیزد)رفیق جوان 

قیر آمیز او موجب شد که تاجر او را رفتار تح .ین آن چیزی است که او گفتا: چهار مبلغ انقالبی 

 .بیرون بیاندازد و کول بران نیز مسلح نشوند

 

 گفتگو

 ؟بدانیماز همه  رترب را شرافت انسانی عادالنه نیست که ولی آیا :هم سرایان و داوران 

 .نه: چهار مبلغ انقالبی 

 :هم سرایان و داوران 

 این آن چیزی است که بدان نیازمند است:  کندگرگون جهان را 

 در کنار چه کسی نخواهد نشست؟ عدالت گسترشبرای فرد عدالتخواه 

 برای فردی که در حال مرگ است 

 چه مرهمی خیلی تلخ خواهد بود؟

 اگر تو می توانستی سرانجام جهان را دگرگون کنی،

 ؟می گرداندی بر از انجام چه کاری روی

 تو کیستی؟

 در گل و الی فرو رو،

 سالخ را ببوس، ولی
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 !جهان نیازمند آن است: جهان را دگرگون کن 

 دیری است که ما دیگر برای داوری کردن به شما گوش نمی دهیم،

 .بلکه برای آموختن به شما گوش می دهیم

، و برد به محض این که خود را روی پله کان یافت، رفیق جوان به اشتباهش پی: چهار مبلغ انقالبی 

ما به ضعف او پی برده بودیم، ولی ما باز . خودش را به ما واگذار کرد تا دوباره از مرز عبور کند

زیر تهدید تفنگ های  با انجمن های جوانان روابط خوبی داشت و هم به او نیاز داشتیم، زیرا او

 .مبا شبکه های حزب رابطه برقرار کنی تا به ما کمک کرده بود خیلی کارفرمایان

6 

 خیانت

ما برای چاپ  .در این هفته تعقیب و گریزها شدت خارق العاده ای پیدا کرد: چهار مبلغ انقالبی 

ولی در بامداد روزی که شورش های گستردۀ . یمتنها یک محل مطمئن در اختیار داشت اعالمیه

 .ما نیز رسیدگرسنگان در شهر و در دشت های اطراف به راه افتاده بود، خبر شورش های عظیم به 

جوان خارج  گاهمان بازگشته بودیم، رفیقپناه در شب سومین روز، در حالی که از خطر گذشته و به

ما گفتگویمان را با او . ی شدپر جلوی منزلگاه و زیر باران دیده م یساک ها. شد و به استقبال ما آمد

 .می دهیم مایشن

 این ساک ها برای چیست؟: سه مبلغ انقالبی 

 .مواد تبلیغاتی ما هستنداین ها : ان رفیق جو

 ند؟این جا چه کار می ک: سه مبلغ انقالبی 

و  رؤسای بیکاران امروز به این جا آمدند،. شما گزارش دهمرا به  باید آخرین رویدادها :رفیق جوان 

و به  در نتیجه باید اعالمیه ها را پخش کنیم. بزنیم دست به عمل بی درنگمرا متقاعد کردند که باید 

 .پادگان های نظامی حمله ببریم

ولی دالیلت را برای ما توضیح بده و سعی . تو راه اشتباهی را به آنها نشان داده ای: سه مبلغ انقالبی 

 !کن ما را متقاعد کنی

 .فقر افزایش یافته و شورش نیز در شهر باال گرفته است: رفیق جوان 

 .بیابندخودشان آگاهی  وضعیته که نمی دانند چگونه باید ب ئیآنها :سه مبلغ انقالبی 

 .بی کاران آموزش های ما را پذیرفته اند: رفیق جوان 

 .ستم دیدگان به آگاهی طبقاتی دست یافته اند: سه مبلغ انقالبی 

 .آنها به خیابان می آیند و می خواهند کارخانۀ پارچه بافی را ویران کنند: رفیق جوان 
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 .در این صورت مسئولیت ما بیشتر خواهد بود. آنها تجربۀ انقالبی ندارند: سه مبلغ انقالبی 

فقر . ر نمی توانم منتظر بمانمبی کاران دیگر نمی توانند منتظر بمانند، و من نیز دیگ: رفیق جوان 

 .و همه گیر شده است داد می کندبی

 .ندارد ولی به اندازۀ کافی مبارز وجود: سه مبلغ انقالبی 

 .دردها و رنج هایشان بی سابقه است :رفیق جوان 

 .کافی نیست ئیدرد و رنج داشتن به تنها: سه مبلغ انقالبی 

ن هفت هزار نفر پشتیبا از سوی بی کاران به این جا آمده بودند، به نمایندگی هفت نفر: رفیق جوان 

فقر و بی  مصیبت آسمانی فرود نمی آید، داشتند و می دانستند که فقر مانند جزام اتفاقی نیست و مانند

، روی میز غذا صرف که برای آنها تدارک دیده اند ئیآن قحطی و بی نوا. کار خود انسان است ئینوا

 .همه چیز را می دانند ناآن. می شود

 آیا می دانند دولت چند لشگر در اختیار دارد؟ :سه مبلغ انقالبی 

 .نه :رفیق جوان 

 ؟ین استسالح های شما کدام. در نتیجه، به اندازۀ کافی نمی دانند: سه مبلغ انقالبی 

 .با چنگ و دندان می جنگیم:  (دستهایش را نشان می دهد)رفیق جوان 

که کار می کنند  انیکاران را می بینی و از فالکت آنتو تنها فالکت بی . کافی نیست: سه مبلغ انقالبی 

تنها  تو. تو تنها شهر را می بینی، و از دهقانانی که در دشتها زندگی می کنند آگاهی نداری. بی خبری

سربازان را به عنوان ستم گر می بینی، و بیچارۀ فالکت زده را نمی بینی که در لباس سربازی به تو 

را از حمله به پادگان های نظامی بازدار، برو و گروه بی کاران را پیدا کن و آنها  .ستم روا می دارد

شرکت کنند، و ما نیز به سهم خود سعی  و متقاعدشان کن که امشب در تظاهرات کارگران کارخانه ها

 .کنیم سربازان ناراضی را متقاعد کنیم که با همان لباس های نظامی در تظاهرات با ما باشند می

حاال . راندازی کرده اندتی انند بار سربازان به روی آنم که چبه بی کاران یادآوری کرد :رفیق جوان 

 را متقاعد کنم که در کنار این قاتل ها در تظاهرات شرکت کنند؟ انباید آن

ی بی آری، زیرا سرانجام  سربازان  می توانند پی ببرند که تیراندازی به رو: سه مبلغ انقالبی 

توصیۀ کالسیک رفیق لنین را فراموش  .نبوده است، کار عادالنه ای انندنوایانی که از طبقۀ خود آن

 .هم پیمانان فالکت شهرها هستند نان را دشمن طبقاتی ندانیم زیرا آندهقانا: نکن 

 می خواهم بپرسم که آیا کالسیک ها موافق هستند که فقر در انتظار باقی بماند؟: رفیق جوان 

 .نددر کلیت آن میبینفقر را و آنها از روش حرف می زنند : سه مبلغ انقالبی 

و بی هیچ شرطی به بی بی درنگ سیک ها با این نظریه که باید در این صورت، کال: رفیق جوان 

 نوایان کمک کرد موافق نیستند؟
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 .نه: سه مبلغ انقالبی 

زیرا  نیستند و من آنها را پاره می کنم،پس در این صورت، کالسیک ها زباله ای بیش : رفیق جوان 

به همین . م می پاشدانسان، انسان زنده فریاد می کشد و تمام چهار چوب های بستۀ نظری را از ه

ار چوبهای بستۀ هیچ تأخیری، و تمام چ بی بی درنگشورش را آغاز می کنم،  بی درنگدلیل، من 

 .نظری را پاره می کنم

 (.اعالمیه ها را پاره می کند)

مسائل را . اینها احتیاج داریم ما به همۀ. به آنها احتیاج داریم پاره نکن، مااینها را : سه مبلغ انقالبی 

می خواهی بر پا کنی یک روز بیشتر دوام نخواهد بی درنگ انقالبی که تو ! ه هستند ببینبه شکلی ک

د شد و جهان را دگرگون پیروز خواه. شود انقالب ما فردا آغاز می. آورد، و فردا خفه خواهد شد

 .ولی انقالب ما ادامه می یابد. ولی انقالب تو با خودت نابود خواهد شد. کردخواهد 

هایم آشکارا می بینم که فقر من با چشم:  گوش کنید آنچه را که می خواهم به شما بگویم :رفیق جوان 

 .به همین علت با تصمیم شما مخالفت می کنم، و منتظر نخواهم ماند. تواند منتظر بماند نمی

پس برو و بی کاران را متقاعد کن که باید به جبهۀ انقالب . تو ما را متقاعد نکردی: انقالبی سه مبلغ 

 .ت می کنیمترا به این مأموریت دعو مصرانه به نام حزب ما. بپیوندند

 ولی حزب، کیست؟: رفیق جوان 

ناشناخته؟ حزب آیا دفتری باقی مانده، با تلفن؟ آیا اندیشه های حزب سّری هستند، با راه حل های 

 کیست؟

در جای گرمی نهفته و  رفیقت تو در ک   .ما همگی ،تو، من، شما. حزب، ما هستیم: سه مبلغ انقالبی 

 .در جمجمۀ تو فکر می کند

راهی . که حمله می کنند، حزب مبارزه می کند ئیهر کجا که زندگی می کنم، خانۀ حزب است، آن جا

ولی بدون ما  خواهیم کرد،را که ما باید انتخاب کنیم به ما نشان بده، و ما نیز مثل آن راه را انتخاب 

 !از ما جدا نشو. بی ما بدترین راه خواهد بود. نرو، راه صحیح

 .کری مخالف نیستراه راست بهتر از راه های پر پیچ و خم است، و هیچ کس با چنین ف

ولی اگر کسی چنین راهی را می شناسد و نمی تواند آن را به ما نشان دهد، آگاهی او به چه کار 

 خواهد آمد؟

 !از ما جدا نشو! آن را به ما بیاموز

چشمان فقر را می بینم که نمی تواند  من. ت، در نتیجه نمی توانم بپذیرمحق با من اس: رفیق جوان 

 .منتظر بماند

 :رایان و داوران هم س
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 در ستایش حزب

 دو چشم دارد فقطزیرا فرد آدمی 

 حزب هزار چشم

 حزب هفت کشور را می شناسد

 یک شهر فقطو فرد آدمی 

 می تواند نابود شود فقطفرد 

 ولی حزب نابود نمی شود

 ستزیرا پیشگام توده ها 

 و مبارزات آنها را هدایت می کند

 مسلح است ئیحزب به روش کالسیک ها

 .دارد ت هاکه ریشه در شناخت واقعی

 

در چشم انداز مبارزه، برای آن چه که دیروز هنوز . این حرف ها بی اعتبار است همۀ: رفیق جوان 

حرکت این است و من پیشگام . اعتبار داشت، افسوس می خورم، من تنها برای بشریت مبارزه می کنم

 .قلب من برای انقالب می تپد. می شوم

 !سکوت کن: سه مبلغ انقالبی 

 !من از آزادی دفاع می کنم. این همان ستم است: رفیق جوان 

 !تو به ما خیانت می کنی! سکوت کن: سه مبلغ انقالبی 

 .علت که حق با من است نمن خیانت نمی کنم، به ای: رفیق جوان 

به خطر خواهیم افتاد و از حق داشته باشی و یا نداشته باشی، اگر حرف بزنی ما : سه مبلغ انقالبی 

 !سکوت کن! بین خواهیم رفت

خواهم رفت  انبه همین علت به نزد آن. بس است برای من ، و این همهخیلی چیزها دیدم: رفیق جوان 

 .شرح خواهم داد همه چیز را برایشانآشکارا و 

 : (نقابش را برمی دارد و فریاد می زند)

 .ما برای کمک به شما آمده ایم

 .مسکو آمده ایمما از 
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 (.نقابش را پاره می کند)

 : چهار مبلغ انقالبی 

 و ما او را نگاه می کردیم، و در غروب آفتاب چهرۀ عریان او را دیدیم

 ساده دل، نقابش را پاره کرده بود یانسان

 و بر فراز خانه ها فریاد استثمار شدگان برخاست

 .و خواب بی نوایان را آشفته کرد

 :برخاست  ئیشد و صداپنجره ای گشوده 

 !هستند، شورشیان را از این جا بیرون کنید بیگانگان

 !شدیم ئیاین چنین بود که ما شناسا

 و در همان وقت شنیدیم که شورش شده است

 منتظرند ئیآدر پائین شهر، و در اماکن گردهم

 .که اسلحه ندارند انیکه نمی دانند و در خیابانها آن انیآن

 .د می زدولی او بی وقفه فریا

 ،شدبی هوش به شکلی زدیم که این چنین بود که او را 

 .ما او را بردیم و شهر را به سرعت ترک کردیم
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 شدت گرفتن تعقیب و تحلیل

 :هم سرایان و داوران 

 !شهر را ترک کردند

 می گیرد اوجشورش در شهر 

 ولی رهبران از مرز می گریزند

 !تصمیم خودتان را به ما بگویید

 :مبلغ انقالبی چهار 
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 !صبر کنید

 دستی از دور بر آتش داشتن 

 گفتن آن چه باید کرد ساده است،

 وقتی آدم ماه ها وقت فکر کردن دارد،

 باقی مانده بود انشش دقیقه برایم فقطولی ما 

 . و زیر تهدید تفنگ ها فکر می کردیم

 هنگام فرار، در حاشیۀ شهر، وقتی به نزدیک چاه آهک رسیدیم

 .را که در تعقیب ما بودند، دیدیم ئیآنها

 باز کرد، و فهمید که چه اتفاقی افتاده است،رفیق جوان چشم هایشان را 

 .کارمان تمام است: و گفت 

 :هم سرایان و داوران 

 !در این لحظه چه تصمیمی گرفتید، بگویید

 . در این لحظات اوج تعقیب و گریز و به هم ریختگی نظریات

 .ارزیابی، و عمل، طرح وضعیت را بررسی می کنندمبارزان برای 

 .می دهیم مایشما تحلیل خودمان را ن: چهار مبلغ انقالبی 

به خودمان گفتیم، باید او را به هر قیمتی شده به آن سوی مرز عبور : یکی از چهار مبلغ انقالبی 

 .دهیم

 .ولی توده ها در خیابان هستند: یکی دیگر از چهار مبلغ انقالبی 

 .هدایت کنیم ئیآرا به گرد هم آنانو ما باید : قالبی سومین مبلغ ان

 .در نتیجه نمی توانیم رفیقمان را به آن سوی مرز عبور دهیم: نخستین مبلغ انقالبی 

اگر او را پنهان کنیم و اگر او را کشف کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد، چون که او  :مبلغ انقالبی سومی 

 شده است؟ ئیشناسا

کشتی های توپداری که روی رودخانه لنگر انداخته اند و قطارهای زرهی که :  نخستین مبلغ انقالبی

بی از ما را در آن جا کشف کنند  اشغال کرده اند اگر یکی سنگر بندی شدهدر نقاط  را خطوط آهن

 .حمله خواهند کرد درنگ

 :هم سرایان و داوران 
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 که ما را پیدا کنند ئیهر کجا

 اربابان باید از بین بروند: با زبان بسته، فریاد می زنیم  احت

 .چنین است که توپها به غرش در می آیند و

 

 .روی پیشانی ما نوشته است که علیه استثمار مبارزه می کنیم

 این افراد: روی فرمان بازداشت ما نوشته است 

 !نددر اتحاد با ستم دیدگان

 

 آیدآن کشی که به یاری نا امیدان می 

 از اعماق زمین است

 .ما از اعماق زمین هستیم

 .هیچ کس نباید ما را پیدا کند
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 به خاک سپاری

 :سه مبلغ انقالبی 

 .ناپدید کنیم کامالً را  که او: تصمیم گرفتیم 

 .زیرا نه می توانستیم او را با خودمان ببریم و نه این که در آن جا رهایش کنیم

 کشتیم و در چاه آهک می انداختیممی بایستی او را با تفنگ می 

 .از بین می برد کامالً و چاه آهک او را 

 :هم سرایان و داوران 

 آیا راه حل دیگری پیدا نکردید؟

 :چهار مبلغ انقالبی 

 .با زمان اندکی که برایمان باقی مانده بود، راه حل دیگری نداشتیم
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 حیوان نیز به حیوان کمک می کند،

 او کمک کنیم،ما نیز می خواستیم به 

 .زیرا او به خاطر اهداف ما، در کنار ما مبارزه کرده بود

 طی پنج دقیقه، زیر چشم تعقیب کننده ها،

 ما بهترین راه حل را جستجو کردیم

 .شما نیز می توانید در این جا بهترین راه حل را پیدا کنید

 

 (سکوت)

 حاال: پس، تصمیم بگیریم 

 کشتن یک آدم همیشه اسفناک است

 .را که از ما هستند بکشیم انیدیگران را می کشیم بلکه باید آنما نه تنها  این وجود با

 .تمام زندگان می دانند، همان گونه که کندند این جهان کشنده را دگرگون زیرا تنها خشونت می توا

 .به خودمان می گفتیم، ما هنوز اجازه نداریم نکشیم

 [است که چنین تصمیمی را جایز دانستیم جهان کردنخواست اجتناب ناپذیر دگرگون رای ب فقط

 :هم سرایان و داوران 

 .داستانتان را ادامه دهید، توجه ما را جلب کرده اید

 .کار ساده ای نبوده ، مطمئناً کاری که باید انجام می گرفت

 .شما نبودید که او را محکوم کرده بودید، واقعیت او را محکوم کرده بود

 .صحنه را نشان می دهیم واپسینما : چهار مبلغ انقالبی 

ما می خواهیم از او بپرسیم که آیا او موافق هست یا نه، زیرا او مبارز : نخستین مبلغ انقالبی 

 . دالوری بود

 .از بین برود کامالً اگر موافق نباشد، باید  او حت: دومین مبلغ انقالبی 

 ئیبارانت خواهند کرد، و از آن جا اگر ترا دستگیر کنند، تیر : (به رفیق جوان)نخستین مبلغ انقالبی 

به همین علت ما مجبور هستیم که خودمان . کرده اند، فعالیت ما نیز کشف خواهد شد ئیکه ترا شناسا

آیا تو راه : ولی از تو می پرسیم . از بین بروی کامالً ترا تیرباران کنیم و در چاه آهک بیاندازیم تا 

 دیگری می دانی؟
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 .نه: رفیق جوان 

 در این صورت، از تو می پرسیم آیا تو موافق هستی؟: سومین مبلغ انقالبی 

 

 (سکوت)

 

 .آری: رفیق جوان 

 ناپدید شوی کامالً  باید و سپس چگونه :سومین مبلغ انقالبی 

 .در چاه آهک: رفیق جوان 

 انجام دهی؟ ئیاز او پرسیدیم، آیا می خواهی خودت این کار را به تنها: سومین مبلغ انقالبی 

 .به من کمک کنید: رفیق جوان 

 .سرت را به دست ما تکیه بده و چشم هایت را ببند: سه مبلغ انقالبی 

 : (پنهان شده)، رفیق جوان

 برای پیروزی کمونیسم: می گوید 

 در تمام جهان در پیش گرفته اند، موافق هستم ئیپرولتاریابا راهی که توده های 

 .جهان از طریق انقالبی موافق هستم و به آن آری می گویم یمن با دگرگون

 .این چنین بود که او را تیرباران کردیم و در چاه آهک انداختیم: سه مبلغ انقالبی 

 .ازگشتیماو را تجزیه کرد، به فعالیت های خودمان ب کامالً و وقتی آهک 

 :هم سرایان و داوران 

 و فعالیت شما به ثمر رسید، و به آموزش کالسیک ها پرداختید

 و الفبای کمونیسم را منتشر کردید،

 شرایط عینی و که در ناآگاهی بودند، شناخت ئیبه آنها

 ی ستم دیدگان آگاهی طبقاتی وبرا

 که آگاهی طبقاتی داشتند، تجربۀ انقالبی به ارمغان آوردید ئیبرای آنها

 به پیش می رود به این ترتیب، در آن جا انقالب
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 .و صفوف مبارزان آرایش منظمی دارد

 .ما با شما موافق هستیم

 .جهان چه باید کرد ینشان می دهد که برای دگرگونگزارشات شما به ما 

 علم و خشم. خشونت و پایداری

 ، و تأمالت عمیق،بی درنگابتکار عمل 

 صبر و خون سردی، پافشاری دائمی،

 :درک امور جزئی و کلی 

 .تنها با درک واقعیت است که می توانیم واقعیت را دگرگون کنیم

 

 

 جمالت راوی از گروه نظارت

 هنگام نمایش عمومی

 : 16بگویددر نمایش عمومی، یکی از اعضای گروه نظارت می تواند جمالت ذیل را 

 

 :« !نزدیک شوید»جملۀ ، پیش از 9صفحۀ 

 «.اکنون ما به چهار مبلغ انقالبی که در موکدن کار کرده اند درود می گوئیم» : راوی 

 

 :« ...ما به عنوان مبلغ از مسکو آمده بودیم»، پیش از جملۀ 1صفحۀ 

 «رفیقی را که مشا کشتید چه کسی بود و چگونه فردی بود؟» : راوی 

 

 :« .این گفتگو را در این جا بازگوئی می کنیم »جملۀ ، پس از 1صفحۀ 

 «.صحنه را بازی کنید و نقش ها را بین خودتان تقسیم کنید»: راوی 

 

                                                           
 

16
الگوی داده شده در اینجا، یک نوشتۀ منجمد شده و یک بار برای همیشه نیست، گروه هائی که به تمرین نمایشنامۀ آموزشی : مترجم   

 .و نمایشنامه           بگنجانند پردازند، می توانند مداخالت و پرسشهای خاص خودشان را مطرح کنند و نتایج را در کتاب الگوها می
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 :« ولی کار در موکدن مخفیانه بود »، پیش از جملۀ 7صفحۀ 

 «رفیق جوان از خطر کار مخفیانه آگاه بود؟»: راوی 

 

 « ...نخستین وهله، به پائین شهر رفتیم در »، پیش از جملۀ  10صفحۀ 

 «رفیق جوان چگونه کار می کرد؟»: راوی 

 

 «...ما در کارخانه ها نخستین سلول ها را تشکیل دادیم »، پیش از جملۀ 18صفحۀ 

 «آیا رفیق جوان از نخستین اشتباه خود درس آموخته بود؟»: راوی 
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 نامه های آموزشینمایش

 

 [نامه های آموزشیدربارۀ بازنمائی نمایش]

 (1930) 

اگر می خواهید یک نمایشنامۀ آموزشی را نمایش دهید، باید آن را به شکل بچه مدرسه ای ها بازی 
مشخص، شاگرد سعی می کند بخش های مشکل را مرور کرده و  -عامدانه  –به شیوۀ بیانی  .کنید

حرکات او نیز به همین شکل مشخص و برای روشن . مفهوم را آن را کشف کرده و به خاطر بسپارد
برعکس، قطعات دیگر بی آن که اهمیت زیادی داشته باشد، . ساختن موضوع به کار برده می شود

این قطعات که به بخش . مراسم سنتی که بارها تکرار شده است باید به اجرا گذاشته شودمانند برخی 
های مختلف گفتمان مرتبط می باشد حاوی اطالعاتی است که برای قابل درک ساختن موضوع و در 

سپس بخش هائی هستند که به هنر نمایش مرتبط . روند کلی مطرح می باشد، باید به اجرا گذاشته شود
الگوهای رفتاری به ترتیب باید . شد که مشابه آن چیزی است که در مدارس قدیمی رایج بودهمی با

در عین حال می تواند وضعیتی را به وجود آورد   زیرا برخی رفتارهای عملی آدمها. نشان داده شوند
 به عنوان مثال، برای نشان دادن حرکات و نحوۀ حرف زدن فردی. که رفتار جدیدی را ممکن سازد

 .خواهد یک نفر دیگر را متقاعد سازد، باید از ترفندهای هنر نمایش استفاده شود که می
 

 آموزشینظریۀ 

ولی فردی که فکر می . فیلسوفان بورژوا بین فعالیت های عملی و فکری تفاوت زیادی قائل می شوند
این صورت می بایستی اگر چنین تفاوتی قابل اعتبار می بود، در . کند چنین تفاوتی را قائل نمی شود

سیاست را به فعالیت عملی و فلسفه را به فعالیت ذهنی تلقی می کردیم، در حالی که در واقعیت امر، 
بین فلسفۀ واقعی و سیاست . سیاست مداران باید فیلسوف، و فیلسوف ها نیز باید سیاست مدار باشند

و عمل است که موضوع تربیت  با کشف چنین رابطه ای بین فکر. واقعی هیچ تفاوتی وجود ندارد
جوانان با به کار بستن بازی نمایشی مطرح می گردد که به همان شکلی که در علوم تربیتی رایج 

ی و عمل به ئتمایل به اندیشه به تنها .سازد است، آنها را در هر دو زمینه عملی و نظری آماده می
رکات را مورد بررسی و پژوهش قرار جوانان در بازی نمایشی ح. تنهائی برای دولت زیان بار است

می دهند، و دولت با تشویق چنین روشی می تواند به توسعۀ آموزش و پرورش جوانان تحقق بخشد 
این نوع بازی های نمایشی باید به شکلی تهیه و اجرا شوند که دولت نفعی در گسترش آن داشته  .(0)

کت می باشد، نه زیبائی بلکه جمله و حرکتی در نتیجه آن چه تعیین کنندۀ ارزش جمله و یا حر. باشد
به عنوان مثال وجود افکار بسته و نابارور می تواند . است که برای دولت کارکرد مفیدی داشته باشد

ی سازد، در حالی که ترویج رفتارهای جامعه گرا موجب شکوفائی آن ئدچار کاستی ها منافع دولت را
بگویم که برای دولت خیلی مفید تر خواهد بود که  به همین دلیل مشخص، می توانیم. می گردد

. شهروند آینده اش حرکات جامعه گریزانه را با تکیه به نمونه های مشخص و بارز به نمایش بگذارد
دولت می تواند رانش ها و تمایالت جامعه گریز را که ریشه در ترس و ناآگاهی دارد، برطرف 

این است پایه و اساس . فرد منزوی و منفرد ساخته نیست سازد، یعنی کاری که احتماالً از عهدۀ یک
 نظریۀ بازی تآتری در تعلیم و تربیت

. 
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 دربارۀ نظریۀ تآتر آموزشی

نمایشنامۀ آموزشی به این علت آموزشی بوده و می آموزد که برای بازی در نظر گرفته شده و نه 
آموزشی ضروری نیست، با این وجود بر اساس قاعده هیچ تماشاگری برای نمایشنامۀ . برای نمایش

آن چه که به پایه و اساس نمایشنامۀ آموزشی مرتبط می . می توانیم از حضور آنها نیز بهره داری کنیم
مشخص، به  باشد، این امید است که آن فردی که بازی می کند بتواند با اجرای انواع حرکات کامالً 

. امال مشخص تحت تأثیر حرکت جمعی قرار گیردکار بستن رفتارهای مشخص، و بازتولید گفتمان ک
تقلید الگوهای تهیه شده نقش بسیار مهمی را به عهده دارند، و روی این الگوها باید به شکل اختیاری 

به هیچ عنوان ضروری نیست که حتما حرکات و  .و آزادانه کار انتقادی و تمرین انجام شود
ی معموالً مثبت ارزیابی می شود، بلکه می توانیم در رفتارهایی بازسازی شود که از دیدگاه اجتماع

سنجه های  .عین حال از بازسازی حرکات و رفتارهای جامعه گریز برای تعلیم و تربیت استفاده کنیم
ی شناختی چهره پردازی شخصیت های که برای نمایشنامه های پشت ویترین معتبر است، هیچ ئزیبا

به ویژه خصوصیات خاص فردی و استثنائی در . داردکارکردی در نمایش نامه های آموزشی ن
ی ندارند، مگر این که خصوصیات استثنائی و فردی موضوع جائساختار نمایش نامه های آموزشی 

 .اموزشی باشد
مشخص است، ولی همواره می توان ابداعات شخصی را به  شکل نمایش نامه های آموزشی کامالً 

آموزشی هوراس ها و کوریاس ها، به عنوان مثال، پیش از هر در نمایشنامۀ . )راحتی در آن گنجاند
 نبرد بین سرداران می تواند جدال زبانی به شکل آزاد وجود داشته باشد، در نمایشنامۀ آموزشی تصمیم

تآتر برای )توضیحات تآتر حماسی )مانند اینها ضمیمه کرد و  صحنه های تمام عیاری را می توان
بازی برای تآتر آموزشی کاربرد خواهد داشت، در نتیجه بررسی تأثیرات در رابطه با شیوۀ ( نمایش

و البته تسلط بر تمام نمایشنامه نیز اهمیت اجتناب ناپذیری خواهد . فاصله گذاری ضروری خواهد بود
بر اساس قواعدی که خاص  با این وجود، وجهۀ آموزشی را پیش از آن که نمایشنامۀ را کامالً . داشت

موسیقی متن  .می باشد بازی نکرده ایم، نباید مورد داوری قراردهیم و دفتر آن را ببندیمتآتر آموزشی 
برای آهنگ سازان نیز مفید خواهد بود که برای نمایش . شودبه شکل مکانیکی تهیه و تنظیم می تواند 
بازی آهنگ تهیه کنند، و بر این اساس می توانند در چهار چوب آن چه که برای ( فیلم)مکانیکی 

ورود به بازی باید به  .ضروری می باشد، خالقیت فردی و تجربیات متنوعی را امکان پذیر سازند
در نمایشنامۀ آموزشی تنوع بسیار گسترده ای می تواند وجود داشته . شکل طبیعی و شخصی باشد

صحنه مداخله در  بادن ، نویسنده و آهنگ ساز دائماً  -هنگام بازنمایی نمایشنامۀ آموزشی بادن . باشد
نمایشنامه نویس در حضور تماشاچیان مکانی را که باید بازیشان را اجرا می کردند نشان . می کردند

می داد، و وقتی جمعیت با نگاه آشفته و نفرت به فیلمی که انسان های مرده را نشان می داد نگاه می 
ی مردگان ئهدۀ تکراری بازنمامشا»: اد بزند کردند، نمایشنامه نویس راوی را دعوت می کند که فری

 .و دوباره فیلم را نشان دادند« با نفرت استقبال شد
 

 سوء تفاهم دربارۀ نمایش نامۀ آموزشی

مطرح شده بود،  «نمایشنامۀ آموزشی»در محافل عمومی پیرامون موضوع  مباحثی کهبا الهام از 
یعنی هنر نمایش غیر ارسطوئی، ضد متافیزیک و دیالکتیک، چند آزمون نوین هنر نمایش تحقق یافت 
که متأسفانه به دلیل برداشت غلط از این نوع نمایشنامه ها در مرحلۀ اجرائی روی صحنه در سطح 

از خودمان  علت بایدبه همین . ، و شکل بیرونی و تقلیدی باقی مانده بود(حماسی)نمایش روائی 
و شیوۀ  رزش آموزشی، برای مشخص ساختن ا«نامۀ آموزشینمایش»بپرسیم که آیا انتخاب نام 

تواند  نامناسب و اشتباه بزرگی نبوده است؟ تخته سیاه می انتخابی  این نوع نمایشنامه ها بازنمائی
اکن تفریحی و تجربی می برای امر آموزش ابزار مفیدی باشد، به کار بردن آن به شکل رسمی در ام

یم که ئدست کم می توانیم بگو. موزش نیستتواند ارزش نمایشی داشته باشد، ولی موضوع اصلی آ
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این نبود که  بنابر. جذبۀ چندان هیجان انگیزی ندارد بی آن که آموزشی وجود داشته باشدتخته سیاه، 
 .ر اختیار دعاوی افراد قرار گیردشکلی از اشکال نمایشی به نمایشگاه نظریات ادبی تبدیل شود و د

  ی اجتناب کنیم؟ئتعبیرها یا می توانیم از چنین سوءدر نتیجه باید بپرسیم که آ
برای بهینه  این نیست که آیا شودر دیگری، پرسشی که باید مطرح سوء تعبیتکرار برای اجتناب از 

یعنی امر آموزشی را  ) در حال آموزش هستیم  نگوییم کردن روش آموزشی بهتر این نیست که
یز که مدعی آموزش به روش های اسرارآم« ترقی خواهان»افراد، و از بین بسیاری از . (استتار کنیم

 . دو ظریف در اشکال سر بسته هستن
به این علت که به . قی نمی شودتل نظریه پردازانه است مناسب با این حساب آنچه از دیدگاه اجتماعی

در بسیاری از مقاالت  شود و بد تلقی می قۀ باالی اجتماعی انگلیساختالف عقیده در طب اصطالح
ولی ممکن است احساسات دوستانم را جریحه  .از آن یاد شده است  به شکل تحسین آمیزیروزنامه ها 

 احتماالً  در اختیار دارند که( به شیوۀ ظریفی) در اشکال سر بسته  شناختی را که فکر می کننددار کنم 
با روی برگرداندن از تأثیرات شوک اجتماعی، آنان منتظرند  .تاب بررسی عمیقتری را نخواهد داشت

که در واقع به سادگی اثر بخشی روش عینی در آموزش در محدودۀ خیلی مشخص باقی بماند و از 
بیمی  همانگونه که گفتیم، آنان چندان هم از شوک اجتماعی. ابهام و پیچیدگی های ذهنی صرفنظر کند

اه اجتماعی صرفاً یک آنان نشان دهیم که این شوک از دیدگ به سادگی می توانیم به نسبتاً  .ندارند
وجه مشخصۀ یک قشر اجتماعی تعلق دارد که امر آموزش برای آنان به و  ستواکنش شرطی 

به  ، و امر آموختنموضوع خیلی مشخصی ست، تقریباً تحقیر آمیز، تصاحب یک کاالی فرهنگی
و آموزش را حذف می  که از دیدگاه ما نمی تواند بیاموزد ست معنای تحقق حرفه ای، در نتیجه قشری

سازگاری با  ی براینند که آموزش یک روند است، یعنی روندکدوستان مانند ما فکر می  این. کند
وقتی به آنان پس تا زنده هستند می توانند بیاموزند و . شرایط، شرایط ثابت برای همیشه در زندگی

و از   که نه تنها مطابق وضعیت موجود آنان موافق هستند. خشونتی به آنان وارد نمی شود بیاموزند
از انسانها نیز می توانند بیاموزند، و می دانند که وضعیت موجود  باید بیاموزند بلکه وضعیت موجود

نیز تا حدود زیادی بدست انسانها ساخته شده یعنی انسانهائی که در عین حال می توانیم به آنان آموزش 
به فتیش و  مشخصاً این نوع وضعیت، پدیده ای است که از سوی دیگر به شکل اجتناب ناپذیری. دهیم

ولی این دوستان می خواهند از طریق تجربی، یعنی  .یت موجود تبدیل می شودنقطۀ ضعف وضع
آنان می خواهند در گیر . تجربۀ درک حسی و از طریق تجربۀ زندگی به شناخت از اشیاء دست یابند

در مقابل این دوستان ضروری ست که از نمایشنامۀ آموزشی، هنر . شوند بی آنکه با آن برخورد کنند
با تعمیق بخشیدن به چنین بینشی ست که می توانیم از آن . یگاه روش آموزشی دفاع کنیمنمایشی در جا

 .دفاع کنیم
 

این است که چگونه باید آموزش در نتیجه پرسش این نیست که آیا باید آموزش بدهیم؟ بلکه پرسش 
 و بیاموزیم؟ یمده
 

 
 بادن-در بادن ت دربارۀ نمایشنامۀ آموزشییادداش

 17«نظریۀ آموزش »این موضوع را در )جزئیات قوانین ویژۀ نمایشنامۀ آموزشی شویم بی آنکه وارد 
در چند کلمه نظریات اشتباه آمیز آهنگساز  به دقت موردبررسی قرار خواهد گرفت، در اینجا باید

در تقلیل پیانو برای نمایشنامۀ آموزشی که از نخستین نسخه متن را که کامل نیست استفاده ) 18ندمیتیه
 : ندمیت فکر می کند یه(. کرده

                                                           
17

 « Théorie des pédagogies »آموزشی ها یا آموزش ها : در متن آموزش به شکل جمع نوشته شده : مترجم   
18

 Paul Hindemith 
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به این علت که هدف از اجرای نمایشنامۀ آموزشی، شرکت دادن تماشاگران در اجرای اثر نیست، و »
انه، شکل نمایشنامه تا جائی که ، موضوع آهنگ و شاعردر آغاز در پی تأثیر گذاری مشخصی نیست

در  موسیقی  تنظیم ترتیب مشخص شده در پارتیسیون. ممکن است با هدف تعیین شده منطبق می شود
. قطع و وصل، اضافات، مداخالت احتمالی ممکن است .پیشنهاد است تا دستور العمل نتیجه بیشتر

قطعه . نیز می تواند حذف شودقطعه هائی از موسیقی می تواند حذف شود، رقص و صحنۀ دلقکها 
می تواند گنجانده شود، البته در صوزتی که  های دیگر موسیقی، صحنه، رقص یا خواندن متن
تمرین های مختصر می تواند به نمایش تمرین به . ضروری باشد و سبک کلی مجموعه را مختل نکند

شود، و به فردی بستگی خواهد بخش های دیگر نیز می تواند به شکا تمرین اجرا . تنهائی محدود باشد
داشت که تمرینها را هدایت می کند و به همین گونه هیئت اجرائی که می توانند شکل متناسب با 

 «.اهدافشان را جستجو کنند

این سوء تعبیر بی کمان به این دلیل روی داده که من به هدف صرفاً تجربی بخشی از متنی را که 
دادم و در خصوص نمایشنامۀ آموزشی به سوء تعبیری انجامید که در کامل نبود در اختیارشان قرار 

هدف آموزشی که می توانست در  یگانه در واقع  با این نتیجه که. نمایش آن در بادن بادن روی داد
روشن است که ارزش آموزشی این گونه تمرین . نظر گرفته شود هدف صرفاً موسیقائی صوری بود

متنی که برای بررسی و اندیشیدن و سپس تحریک تخیالت فردی که » موسیقائی در همراهی با متن
 . خیلی محدود کننده است« به تمرین آن می پردازد

 

 یادداشت دربارۀ تصمیم

 
، ژرژ ، پل هیندمیت19، هانریش بورکارد1792برلن  ،موسیقی نوین ینامۀ سرگشاده به مدیر هنر. 1

 20شونمن
 

نمایش نمایشنامۀ آموزشی جدید ما به شکلی که پیش از این برای آن به  برای شما از قبول مسئولیت
از ترکیب آن بی اطالعیم امتناع کرده اید و از ما  که «کمیتۀ برنامه ها»توافق رسیده بودیم در مقابل 

خواسته اید که برای رفع ابهاماتی که در زمینۀ امور سیاسی می تواند مطرح باشد، متن نمایشنامه را 
و اضافه کرده اید که این کنترل برای همۀ آثار معتبر است و به اجرا گذاشته می . )میته تسلیم کنیمبه ک
 . (شود
اگر به پی گیری گردهمآئی هائی که این همه  : دالیل ما چنین است . این کنترل را نپذیرفتیمما ولی 

برایتان اهمیت دارد دلبستگی دارید و طی آن اشکال استفادۀ نوین از موسیقی را به بحث و گفتگو می 
جه نباید استقالل مالی خودتان به رهن افراد یا مؤسساتی بسپارید که از پیش این و یا گذارید، به هیچ و

 .ا را، به دالیلی که خارج از زمینۀ زیباشناسی واقع شده ممنوع می کنندآن شکل، و شاید نه بدترین آنه
در نتیجه مناسبتی ندارد که  کار هنری شما نمی تواند برای نمونه در معرض انتقاد پلیس قرار گیرد

به این علت که از پیش در معرض : شما تظاهرات هنری خودتان را از سوی پلیس تأمین مالی کنید 
باید بگوئیم که کارهائی در موسیقی نوین وجود دارد که دولت . دات پلیس قرار می گیریداحتمالی انتقا

در نتیجه، وقتی . تواند تأمین کند ، ولی از سوی دیگر بودجۀ آن را نیز نمینمی تواند ممنوع کند
از  پا فراتر از این بگذاریم و شهربانی کارهای ما را ممنوع نمی کند باید خوشحال باشیم ولی نباید

عالوه بر این، سرانجام ما در وضعیتی قرار گرفته ایم ! ارکستر مأموران پلیس تقاضای همکاری کنیم
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آیا همیشه آن را به نام هنر آماتور بازشناسی نکرده بودیم؟ آیا از مدتهای :  که همیشه در نظر داشتیم
 ار و یک تردید نداشتیم؟مدید نسبت به این دستگاه های عظیم مفلوج هز

 :کارا  پیشنهاد
بدست آنانی بسپاریم که  این گردهمآئی ها و تظاهرات مهم را از هر گونه وابستگی آزاد کنیم و

برای خود آنان در نظر گرفته شده و فقط از سوی آنان به کار برده می شود، [ نمایشنامۀ آموزشی]
آماتور، گروه همسرایان و نوازندگان دانش آموز، گروه همسرایان کارگری، گروه های تآتر : مانند 

یعنی بدست آنانی که برای هنر نمی پردازند و برای هنر نیز حقوق بگیر نیستند ولی فقط می خواهند 
 .کار هنری انجام دهند

موسیقی نوین، برلن »این را باید درک کنید که در وضعیت کنونی، استعفای شما از مدیریت هنری 
ه هر گونه اقدام محدود کننده و سانسور برای موسیقی نوین، وقتی که اعتراض ب به عنوان« 1792

 .در جشنوارۀ موسیقی شرکت می کنید، خیلی مفید تر خواهد بود 1792یک بار دیگر در تابستان 
 

 1792مه  10برلن، 
 21هانس ایسلر. برتولت برشت

 
 

به دلیل نازل » تصمیم [ نمایشنامۀ]با وجود این به برگزاری جشنوارۀ موسیقی و مردودیت نمایش 
 «22شمردن متن از دیدگاه تعریف شده

 

 

0390بررسی نمایشنامۀ تصمیم   

. بیهوده خواهد بود «هنرمندانه»ی نمایشی باید ساده و بی پیرایه باشد، و هر گونه بازی خاص ئبازنما
بازیگرها تنها باید رفتار چهار مبلغ انقالبی را نشان دهند، که باید فهمیده شود و سپس موضوعی را 

هر (. متن سه مبلغ انقالبی می تواند بین آنها تقسیم شود)که مطرح می کنند مورد داوری قرار گیرد
عهده گیرد، در نتیجه هر بازیگر  یک از چهار بازیگر باید دست کم یک بار نقش رفیق جوان را به

عهده ( خوانندگان و بازیگران)بازیگران . باید یکی از چهار صحنۀ اصلی رفیق جوان را بازی کند
این : همان گونه که در آلمان نیم میلیون خوانندۀ کارگر وجود دارد . دار آموختن و خودآموزی هستند

ندازه می تواند مطرح باشد که بپرسیم چه اتفاقی که چه اتفاقی برای خواننده روی می دهد به همان ا
با این وجود نباید آزمون نمایشنامۀ تصمیم را بی آن که . برای آنهایی که گوش می کنند روی می دهد

به الفبای ماتریالیسم دیالکتیک آشنایی داشته باشیم به عنوان شیوه ای برای حرکت سیاسی به کار 
عدالت، آزادی، بشریت، و غیره که در نمایشنامۀ تصمیم می بینیم، به  برای مفاهیم اخالقی مانند. ببریم

نتیجۀ اخالقی برای ما از منافع مبارزۀ طبقاتی »: همان مفهومی است که لنین دربارۀ اخالق می گوید 
 «.پرولتاریا منشأ می گیرد

 «آموختن»: لنین 
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به نمایش درآمد، با شرکت ( Grand-Berlin)با شرکت گروه همسرایان کارگری در برلن بزرگ  4334دسامبر  44نمایشنامۀ تصمیم در   

، در گروس شاشپیلهاوس  Alexandre Granach، الکساندر گراناش  Ernst Busch، ارنست بوش Helene Weigelبازیگران هلن وژل 

Grosses Schauspielhaus ن و سپس در فیالرمونی برلندر برل 
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ونه و چه چیزی را باید چگ: هنوز پاسخی برای مهمترین و بنیادی ترین پرسش وجود ندارد »
یمی سرمایه در عین حال که دگرگون ساختن جامعۀ قد  بیاموزیم؟ ولی در این جا پرسش اساسی

و تشکل نسل های  -و نه بر اساس روش های قدیمی  -  ، آموزش و پرورشکندرا مطرح می   داری
انی در سومین سخن ر)« .جدید را نیز به پرسش می گیرد که جامعۀ کمونیستی را خواهند ساخت

 (1702اکتبر  0کنگرۀ پان روس اتحادیۀ جوانان کمونیست روسیه، 
 

 0356تصمیم   :نمایشنامۀ آموزشی 

 
تظاهراتی است که شامل چهار . نمایشنامۀ آموزشی تصمیم، یک نمایشنامه به مفهوم عادی کلمه نیست

چهار بازیگر تآتر نقش چهار در نمایش فعلی . توده ها می باشد –مبلغ انقالبی و گروه هم سرایان 
مبلغ انقالبی را به عهده گرفتند، که می بایستی به عنوان نوعی نمایش برای معرفی این نوع تآتر 

به شکل خیلی ساده و مقدماتی اجرا شود، و چنین امری در واقع  این نمایشنامه باید طبیعتاً . تعبیر شود
 .هدف آن می باشد

چهار مبلغ انقالبی در مقابل دادگاه حزب : شکل خالصه چنین است  محتوای این نمایشنامۀ آموزشی به
آنها در چین . گروه هم سرایان و داوران توده ها آن را نمایندگی می کنند  حضور به هم می رسانند که

. به تبلیغ کمونیستی پرداخته بودند و می بایستی که جوان ترین رفیق هم راه خودشان را می کشتند
رت چنین تصمیمی، رفتار رفیق جوان را در موقعیت های سیاسی گوناگون در برای اثبات ضرو

آنها نشان . مقابل دادگاه توده ای بازنمایی می کنند، به عبارت دیگر صحنه ها را باز سازی می کنند
می دهند که رفیق جوان آنها از دیدگاه حسی انقالبی ولی به دلیل نبود انضباط کافی و بی آن که بر 

. د عمل کند، با رفتارها و واکنش هایش به خطر بزرگی برای جنبش انقالبی تبدیل شده بوداساس خر
هدف این نمایشنامۀ آموزشی نشان دادن رفتارهایی است که از دیدگاه سیاسی صحیح نیست، و در عین 

این تظاهرات باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرد تا . حال می خواهد رفتار صحیح را نشان دهد
 .خت ارزش تعلیمی و تربیتی آن امکان پذیر گرددشنا
 

 پرسش نامه

آیا فکر می کنید که چنین تظاهراتی ارزش آموزش و پرورشی در زمینۀ امور سیاسی برای . 1
بازیگران و گروه هم )آیا فکر می کنید که چنین تظاهراتی برای اجرا کننده ها . 0 تماشاچیان دارد؟

 آموزشی و پرورشی دارد؟ ارزش( سرایان و داوران توده ها
سی مخالف یانمایشنامۀ تصمیم آیا از دیدگاه سعلیه چه گرایش آموزشی و پرورشی در محتوای .3

آیا فکر می کنید که شکل تظاهرات ما شکل مناسبی برای هدف سیاسی آن است؟ آیا می ..4 هستید؟
 توانید شکل دیگری را به ما پیشنهاد کنید؟

 

 [امه های آموزشیدربارۀ نمایشن]یاد داشت 

 
بادن یا اهمیت موافق  –نمایشنامۀ بادن : بین نمایشنامه های آموزشی : برای اجتناب از سوء تعبیر 

بودن، استثنا و قاعده، آن که گفت آری، آن که گفت نه، تصمیم، هوراس ها و کوریاس ها نمایشنامه 
که آن را به اجرا می گذارند آموزنده خواهد  انیبرای آن فقطها  این نمایشنامه .های آموزشی هستند
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ی و نمایش ئبا هر گونه بازنما دائماً  23نویسندۀ تآتر .این نمایشنامه ها به تماشاچی نیازی ندارد. بود
نمایشنامۀ تصمیم مخالفت کرده است، زیرا تنها بازیگری که نقش رفیق جوان را به عهده می گیرد می 

قالبی را بازی کرده و در ر این تنها وقتی که نقش یکی از مبلغ های انتواند چیزی بیاموزد، و عالوه ب
 سرایان و داوران شرکت کرده باشدگروه هم
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 یعنی خود برتولت برشت: مترجم   
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 تز دربارۀ

 نامه های آموزشینمایش
 

مجموعه ویژۀ نظریۀ . 1781اوت -ژوئن. 87/87انتشار در برلن، شمارۀ )ماهنامۀ آلترناتیو 

 .(ماتریالیستی ادبیات

 

و در رابطه با عناصر نظریه پردازانۀ دیگری که در پیوند با آن )نمایش نامه های آموزشی در .  1

، برتولت برشت به ابداع الگوی تآتری دست می زند که به عبارتی می توانیم آن را (مطرح می باشد

ام که در عین حال می تواند اله –به عنوان نوعی ابزار خودآموز برای انجمن های انقالبی بدانیم 

 .بخش هنر تآتر و هنر به طور کلی در جامعۀ سوسیالیستی باشد

یعنی تآتر به عنوان نمایش روی  –تآتر حماسی نزد برتولت برشت  –بر خالف تآتر نمایشی .  0

که تنها به تغییر کار کرد فعالیت نمایشی سنتی برای افشای ایدئولوژی  -صحنه برای تماشاگران 

نامۀ آموزشی فعالیت نمایشی در نظام بورژوازی را به نفع نوعی بازی بورژوا بسنده می کند، نمایش

بازی آموزشی . ملغا می سازد  -آماتورها  –توسط دوستداران ( موقتاً آن را بازی آموزشی می نامیم)

نوعی ابزار کار برای دوستداران این نوع تآتر می باشد تا انواع رفتارهای خاصی را که هدف آن 

 .امعه می باشد به آزمون بگذارندایجاد تحول در ج

خاص و مشخصی را در بر می گیرد و از بقیۀ آثار  در نتیجه نمایشنامه های آموزشی مقولۀ کامالً .  9

 .برتولت برشت قابل تفکیک است

نمایشنامه های آموزشی بر اساس تعریف برای نمایش نوشته نشده اند که تا بازیگران آن را در .  4

 .بیر کنندمقابل تماشگران تع

ی نیستند که حاوی درس باشند، و یا شناخت و یا راه حل یشنامه های آموزشی، نمایشنامه هائنما.  9

 .برای حرکات سیاسی عرضه کنند
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ی که آموزشی نامیدیم تمرین روشی مشخص است که آن را هدف آموزشی این نوع نمایشنامه هائ.  1

 .اید به آزمون درآیدمی نامیم که ب( متد دیداکتیک)نیز روش آموزشی 

 :روش آموزشی عبارت است از .  8

 .ی که متن نوشته شده پیشنهاد می کند از طریق بازیتقلید یا بازتولید انواع رفتارهائ( الف

 .ارائۀ تجربۀ شخصی و دخالت دادن  بررسی های جانبی در تقلید( ب

نها را به روشنی به سطح می بایستی انواع شخصیت ها و بررسی آ( یبازنمائ)از طریق بازی ( پ

 .باطن آگاه بازیگران منتقل سازد

 داوری بازنمائی و متن( ت

(. آکسیون)به کار بستن متن به هدف ایجاد دگرگونی در آن و در عین حال ایجاد کل حرکت ( ث

شرکت کنندگان در چنین تمرینی به مثابه نمونۀ آزمایشگاهی عمل می کنند و گوئی که در حال 

 .هستند که خودشان نیز بر آن نظارت داشته و از دست آوردهای آن استفاده می کنندآزمایش علمی 

قطعات آموزشی یا نمایشنامه های آموزشی عنصر ثابت و قطعی نیست، بلکه تنها می توان آن را .  7

به عنوان یک پیشنهاد در نظر گرفت که شرکت کنندگان با تجارب شخصی خودشان آن را تحول می 

ات آموزشی را باید به عنوان ابزاری آموزشی بدانیم که در فرآیند آموزش افرادی که در قطع. بخشند

 .تمرین شرکت دارند، نقش خاص خود را ایفا می کنند

نزد بازی کنان است، که ( لنین)« غریزۀ سیاسی»تقویت ( مطالعه و بررسی)هدف از این تمرین .  7

مداخله در مبارزۀ طبقاتی را ممکن سازند، و سرانجام بتوانند با ایجاد طرح راه کار، اشکال متنوع 

 (.برتولت برشت)« تعیین کننده در صف مبارزان قرار دهند به عنوان عنصر»اموزند که خود را بی

اگر چه نمایشنامه های آموزشی بر اساس تعریفی که پیش از این ارائه کردیم، به هدف نمایش .  12

و هدف نمایشی به مفهوم سنتی کلمه ندارد، با این وجود برتولت  نشدهدر برابر تماشاگران نوشته 

برشت در برخی موارد این نمایش نامه ها را به شکل نمایشی به روی صحنه می آورد، ولی با این 

امکانات خاص این نمایش نامه ها و شیوۀ کار با آن را به  تا تفاوت که تالش او بر این بوده است

ی را برای ین نمایشنامه هائنی موضوعی که باز هم بعد دیگری از اجرای چنیع. تماشاگران نشان دهد

 .ما مطرح می کند

فقط به اجرا گذاشتن عینی نمایشنامۀ آموزشی و به آزمون در آوردن آن، برای مثال،  توسط .  11

 انجمن کارگری جوانان، یا سندیکای جوانان، کارآموزان، دانش آموزان و دانشجویان است که می

 .در تمرین فکری و رفتار دیالکتیک تا چه اندازه مؤثر بوده است واند نشان دهد که چنین عملکردیت

تجربۀ گروه های کارآموز نشان داده است که تمرین های فی البداهه در رابطه با وضعیت .  10

ی یه سازیا شب( باز سازی واقعه ای که افراد به شکل عینی زندگی کرده اند)پیچیده و متناقض واقعی 

می باشد، خیلی زود به انتها می رسد و در کار تمرین موفقیتی دیده مبارزاتی که به جهان کار مربوط 

و کافی آن یعنی در حدی که بتواند تناقضات اجتماعی را آشکار کند،  نشده، و به ویژه درک الزم

 .امکان پذیر نیست
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می توانیم با نمایشنامه های آموزشی . کنیم به همین علت نمی توانیم از الگوی مقدماتی قطع نظر.  19

برتولت برشت آغاز کنیم، ولی در عین حال به الگوهای دیگری نیازمند هستیم که در گسترش 

 .دیالکتیک به ما یاری رساند

 

:ضمیمه توسط مترجم   

، نمایشنامۀ آموزشی را به 24پاتریس پاویس در دیکسیونری که برای واژگان هنر نمایش نوشته است

 .عبارت زیر تعریف کرده است

Pièce didactique 

)Didaktikos در زبان یونانی به معنای آموختن است ( 

اثری که محتوای آن برای هدفی . نمایشنامه ای است که هدف آن آموزش دادن به تماشاگر است»

سی برای انتظار می رود که تماشگران از این نوع نمایشنامه در. سیاسی و یا فلسفی مبارزه می کند

آموزشی هدف نمایشی  در برخی موارد نمایشنامۀ. زندگی خصوصی و یا اجتماعی خود بیاموزند

 «.توسط بازیگرانی که تمایل به انجام تجربیات خاصی دارند به کار بسته می شود نداشته و فقط

  

                                                           
24 Patrice pavis .Dictionnaire du théâtre. Editions sociales 1980 
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