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کان غارنشـینش صحنـۀ  شـکار را بـرای یکدیگـر بـازی  کـه نیـا انسـان، دسـت کم از زمانـی 
کـه در رشـتۀ تئاتـر یـا  می  کردنـد،   سـرگرم اجـرای نمایـش بـوده اسـت. بـا وجـود ایـن، آنهـا 
کـه  کارگردانـی رفته  انـد، می داننـد  کـه بـه  سـراغ  کسـانی  سـینما درس خوانده  انـد، به ویـژه 
کتاب راهنمایی  کتـاِب راهنمـای دقیقـی در این رشـته تا چه اندازه دشـوار اسـت،  یافتـن 
گذاشـته باشـد و به روشـنی نشـان دهـد بـه چـه  کـه آزمـون زمـان را پیروزمندانـه پشت سـر 
کـرد و چگونه می  تـوان از  چیزهایـی بایـد توجـه داشـت، چگونـه و چـه وقـت بایـد دخالـت 

اشـتباهات معمـول دوری جسـت. 
کارگردانـی جـوان و تـازه  کار بـودم، دربـه  در  کارآمـوزی، وقتـی  در دوران دانشـجویی و 
کارآمـدی می  گشـتم. ارسـطو و استانیسالوسـکی  بـه  دنبـال چنیـن راهنمـای بنیادیـن و 
کـه قواعـد  کسـی بـودم  در زمـان خـود حـرف خـود را زده بود  نـد، امـا مـن در جسـت وجوی 
کـه رهنمودهـای شایسـته و درخـوری  کسـی را می تـوان یافـت  امـروز را نشـانم دهـد. آیـا 
گران داشـته باشـد  کنـش متـداوِل تماشـا دربـارۀ تمایـالت و   رفتـار بازیگـران و برداشـت و وا
گره  هـا و مشـکالت رایـج در تمریـن و بحران  هـای ایجاد شـده  و نشـان دهد چگونـه بایـد بـا 
کـه قواعد و  کسـی را می توان یافت  کـرد؟ خالصـه اینکـه آیا  در اجـرا درگیـر شـد و آنهـا را حـل 

قوانیـن امـروز را بشناسـد؟
تا اینکه با فرانک هاوزر آشنا شدم.

•••

  پیشگفتار  



کارگردانی           20         130 نکته در باب 

که  کرده بودم، شغل نامناسبی را  اواخر دهۀ هشتاد میالدی بود. تازه دانشگاه را تمام 
کارگردانی  کردم و در جست وجوی حرفۀ  در بانکی در وال استریت نیویورک داشتم رها 

راهی لندن شدم.
ـ   مردی الغر و قد بلند با صدایی خش  دار،  آنجا با فرانک آشنا شدم، یکی از استادانم ــــ
کنی و دست انداختن دیگران. لباس  تیز و باهوش، سخت عالقه مند متلک  گویی و تکه  پرا
ُپرچین وچروک و برخورد صمیمانه اش موفقیت های بزرگ او را از دیده  ها پنهان می  کرد. 
بود،  کرده  اداره  را  کسفورد  آ دانشگاه  حرفه ای  تئاتر  فعالیت  ساِل  پنجاه  طول  در  او 
نمایش های بی  شماری را در لندن و نیویورک به روی صحنه برده بود و به بسیاری از 
ـ   بازیگرانی چون الک  کسانی که در آن زمان یا بعدها از سردمداران تئاتر انگلستان بودند ــــ
کارگردانی  ـ   آموزش داده یا آنها را  گینس1، ریچارد برتون2، جودی دنچ3 و ایان مک  کلن4 ــــ

کرده بود. 
وقتی با فرانک آشنا شدم، در اوج بود و هم زمان سه نمایش را در وست ِاند لندن 
کارآموزی با  کردم، از من خواست برای  کالس او را در لندن تمام  کارگردانی می کرد و وقتی 
او به چیچستر در جنوب انگلستان، که محل برگزاری جشنواره های بسیاری است، بروم 

و در نمایش مردی برای تمام فصول نوشتۀ رابرت بول دستیارش باشم. 
کرد. دوازده ورِق تایپ شدۀ مرتب به  یک روز پیش از شروع تمرین  ها، مرا شگفت زده 
گفت: »این شاید به دردت بخورد.« روی صفحۀ اول با حروفی نه چندان  دستم داد و 

کارگردانی.  درشت نوشته شده بود: نکته  هایی در باب 
این جزوه هدیۀ گران قدری بود از کلیات تعالیمی که در طی دوران فعالیت ارزشمند 
که فرانک اینجا و آنجا  تئاتری  اش به دست آورده و آنها را صیقل داده بود. این مجموعه 
کارش را نشان می  داد:  گذاشته بود شیوۀ  گردانش  در اختیار بسیاری از دوستان و شا
اینکه چگونه با بازیگر حرف می  زد، چگونه صحنه  ای را تحلیل می    کرد، چگونه تمرین  ها 

1. Alec Guinness 
2. Richard Burton
3. Judi Dench
4. Ian McKellen
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روی  را  داستانی  چگونه  اینکه  خالصه  نگه  می  داشت...  ثمربخش  و  روان  و  زنده  را 
صحنه زنده می      کرد.

کـرد، تکنیک  هـای  فرانـک  یادداشـت  های  از  امـکان داشـت  کـه  برداشـتی  برخـالف 
کارگردانـِی او در تمرین  هـا اصـاًل مدرسـه  ای و انعطاف  ناپذیـر نبـود. یادداشـت  ها اسـاس 
کامـاًل سـادۀ او  کارآمـد او و راهنمایـی و هدایـت متمرکـز و  کار او، دخالـت سـریع و بجـا و 
کـه ممکـن بـود آن    را به خوبـی نشـان مـی  داد، و این همـه را چنـان سـاده بیـان می  کـرد 

گرفـت.  دسـت کم  خـودش  همچـون  هـم  را  یادداشـت  ها 
توضیح  و  می  شکافت  را  همه چیز  می  شد،  مجبور  گر  ا کارگردانی  هنگام  به   فرانک، 
که انتظار داشت بازیگر یا دانشجو  کار را به دلخواه انجام نمی  داد. چرا می داد، اما این 
کشف  کاوش شرکت و خود نکاتی را  نیز مسئولیتی بر عهده بگیرد و فعاالنه در بحث و 
کند. به عبارتی دیگر، اعتقاد داشت خوِد شخص نیز باید نقشی داشته باشد. او چیزی را 
بیان می  کرد و انتظار داشت شخص آن را تحلیل و اجرا کند. همیشه مدتی طول می  کشد 
کرده  کار مهمی  گفته باشد یا  تا شخص متوجه شود فرانک بی آنکه در ظاهر چیز زیادی 
که نشان دهندۀ خبرگی و  که می  خواسته دست یافته است، امری  باشد، به بیشتِر آنچه 

کارگردان و آموزگاری است.  مهارت هر 
کتابی براساس آن دوازده  پانزده سال بعد از اولین دیدارمان، با پیشنهاد نوشتن 

صفحه نزد فرانک رفتم.
کتاب آمده، اما چیزهای دیگری نیز به آنها افزوده  همۀ آن دوازده صفحه در این 
شده است: بسیاری از تکنیک  ها و درس  هایی که در تمرین  ها از او آموخته  ام و تجربیاتی 

کرده ام.  کسب  که در سال  های تدریس 
که واژه های محبوبش  کتاب لحنمان لحن آموزگاری قاطع است؛ آموزگاری   در این 
»ایـن را انجـام بـده«، »ایـن را انجـام نـده«، »همیشـه« و »هرگـز« اسـت. می  توانسـتیم 
گیریـم، ولـی بـه نظرمـان رسـید اندکـی  کار  لحـن و برخـوردی مالیم تـر و پیشـنهادی  تر بـه 
کـه ممکـن اسـت منجر به سسـتی و ضعف  غلوکـردن و قاطع بـودن بهتـر از رفتـاری اسـت 

کار شـود.  در 
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کتـاب بـه دیـدۀ  تردیـد   مسـلمًا، می تـوان بـه بسـیاری از بیانیه  هـای صادرشـدۀ ایـن 
ـ    کرد و حتی اصاًل نپسندیدشان  ــــ کرد، درباره شان بحث  ـ   آنها را سبک سنگین  نگریست ــــ

کتاب نتواند آنها را نادیده بگیرد.  که خوانندۀ  اما امید ما این است 

راسل رایش

تمامی پانوشت ها از مترجم است.  *



کتاب حاضر نه تنها برای کارگردانان تازه کار سودمند است، بلکه کارگردانان باتجربه  ای نیز 
کتاب  گرایش  های تازه   آشنا شوند می  توانند از آن بهره برند. این  که حاضرند با شیوه  ها و 
که می  خواهند از  گران تئاتر و عالقه مندانی  همچنین می  تواند برای فیلمسازان، تماشا

کار آید. نزدیک با چگونگِی پروسۀ خلق تجربه  ای زنده و مشترک آشنا شوند به 
کارگردانی قرار نیست تنها »دستورالعملی« برای یک   بار خواندن  ١30 نکته در باب 
کتاب را می توان  کرد. این  کارافزاری دائمی استفاده  باشد، بلکه می  توان از آن همچون 

گونه خواند:  به سه 
طول  در  و  می  دهد  نشان  پایان  تا  شروع  از  را  تمرین  روند  کتاب  خطِی  ترتیِب   .1

کنید. کار پیش می  رود به آن مراجعه  که  کارگردانی می  توانید به همان ترتیبی 
یا  راِه رفتن به محل تمرین ها  تا در  را می  دهد  امکان  این  بخش  بندِی مطالب   .2
ببینید چه چیزی  و  کنید  نگاه  را  کتاب  بازیگران هستید  منتظر رسیدن  وقتی 

مناسب تمرین آن روز است. 
کار می توانید موضوعات  که به هم مربوط اند با هم بخوانید. با این  نکته  هایی را   .3

که لزومًا به طور مجزا به آنها پرداخته نشده است.  کنید  مهم تر دیگری پیدا 

کتاب به شما امکان می  دهد تا به سرعت بتوانید موضوع خاصی  افزون بر این، فهرست 
کنید.  را پیدا 

  نکاتی دیگر  
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 در نظر داشته باشید که بازیگران ماشین نیستند، متن نمایش طرح صنعتی نیست، 
گر درست بنگریم،  کنش سیال را نمی  گیرد. ا و این کتاب نیز فرصت اندیشیدن و داشتن وا
می  بینیم که تمرین و اجرا تجربه  ای زنده و هماره در حال تغییر  است. از این رو، نمی  توان 

کارساز باشد.  نسخه  ای پیچید تا در هر شرایطی 
پیدا  متناقض  مطالبی  کتاب  این  صفحات  در  است  ممکن  خواننده  همین رو،  از  
آمده  »تنوع «  و  »ساده نویسی«  دربارۀ  که  نکته  ای  و  پیوست  به  نمونه،  )به عنوان  کند 
کنید(. بدون شک این موضوع بسیاری از مالنقطی  ها را عصبانی می  کند، اما  است نگاه 
کارگردانی خود باید ابزار و ترفندهای خویش را در هر لحظه از تمرین  که هر  همان گونه 
برگزیند، خوانندۀ این کتاب نیز باید تشخیص دهد که هر نکته  ای را چه زمانی به کار گیرد 

کند.  و چه زمانی به تناقضات و استثنائات توجه 
کسی هنرمند خوبی می سازد و نه تکنسینی ماهر و  کتاب نه از  ِصرف خواندن این 
واقعًا حرفه  ای. بسیاری از چیزها را نمی  توان تنها با خواندن آموخت، بلکه باید تجربه  کرد، 
دستاوردهای  و  گران بها  کشفیات  را،  اجتناب  ناپذیر  شکست  های  را،  دیگران  با  کار 
کار حاصل می  شوند. همان طور  که با پشتکار و شوق و عالقه و تعهد به  غیرمنتظره  ای را 
کنید و  کارگردان تجربه  کرده است، باید خوِد شمای   که فرانک در پیشگفتارش اشاره 

به دست آورید.




