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پیام روز جهانی تئاتر ٢٠٢٢ توسط پیتر سلرز 

دوستان عزیز، 

هـمچنان که جـهان هـر سـاعـت و هـر دقیقه بـه خـوراك قـطره چکانی روزانـه ي گـزارش هـاي خـبري گـوش 
می دهـد، می تـوانـم از هـمه مـان دعـوت کنم تـا بـه عـنوان آفـرینش گـران، بـه میدان و قـلمرو و چـشم انـداز 
شـایسته ي زمـانـه ي حـماسی، دگـرگـونی حـماسی، آگـاهی حـماسی، تـامـل حـماسی و بینش حـماسی مـان 
وارد شـویم؟ مـا در دورانی حـماسی در تـاریخ بشـر زنـدگی می کنیم و دگـرگـونی هـاي عمیق و مهمی که در 
مـناسـبات انـسان هـا بـا خـودشـان و بـا یکدیگر و بـا جـهان هـاي غیربشـري تجـربـه می کنیم تـا حـد زیادي فـراتـر 

از توانایی مان در فهم، بیان، بازگو کردن و بروز آن است.  
مـا در چـرخـه ي خـبري 24 سـاعـته زنـدگی نمی کنیم، مـا در لـبه ي زمـان زنـدگی می کنیم. روزنـامـه هـا و 

رسانه ها براي پرداختن به آنچه تجربه می کنیم کامال نامجهز و ناتوان هستند.  
کجاسـت آن زبـان، کدامـند حـرکات و کدامـند تـصاویري که شـاید اجـازه دهـند جـابـجایی هـا و گسسـت هـاي 
عمیقی را که تجـربـه می کنیم درك کنیم؟ چـطور می تـوانیم اکنون مـحتواي زنـدگی مـان را در قـالـب 

تجربه و نه گزارش خبري انتقال دهیم؟ 
تئاتر فرم هنري تجربه است.  



در دنیایی که از کمپین هـاي مـطبوعـاتی گسـترده، تجـربیات شـبیه سـازي شـده و پیش بینی هـاي مـرگـبار 
اشـباع شـده اسـت، چـطور می تـوانیم بـه فـراسـوي تکرار بی نـهایت عـددهـا دسـت یازیم تـا تـقدس و بی کرانی 
یک زنـدگی، یک اکوسیستم، یک دوسـتی یا کیفیت نـور در آسـمانی غـریب را تجـربـه کنیم؟ کووید 19 
دو سـال اسـت که حـواس مـردم را کند کرده اسـت، زنـدگی مـردم را محـدود کرده اسـت، پیونـدهـا را 

گسسته است و ما را در وضعیت غریب نقطه ي صفر سکونت بشري قرار داده است.  
چـه بـذرهـایی در این سـال هـا بـاید کاشـته و بـازکاشـته شـونـد، و کدام گـونـه هـاي مـهاجـم رشـد بیش از حـد 
داشـته انـد و بـاید تـمامـاً و بـاالخـره از بین بـرونـد؟ بسیاري از مـردم مـتشنج هسـتند. خـشونـت بسیاري 
شـعله ور شـده اسـت، بی مـنطق یا غیرمـنتظره. نـظام هـاي مسـتقر بسیاري بـه عـنوان سـاخـتارهـاي سـتم در 

حال وقوع افشاء شده اند.  
تشـریفات یادبـود مـا کجایند؟ بـراي بـه یاد سـپردن چـه بـاید بکنیم؟ کدامـند آیین هـایی که بـاالخـره بـه مـا 

اجازه می دهند تا دوباره تخیل کنیم و قدم هایی را که پیش از این برنداشته ایم، تمرین کنیم؟ 
تـئاتـرِ بینش حـماسی، هـدفـمندي، بهـبودي، اصـالح و مـراقـبت نیاز بـه تشـریفات تـازه اي دارد. مـا نیازي بـه 
سـرگـرم شـدن نـداریم. مـا نیاز داریم که گـرد هـم بیاییم. نیاز داریم که در فـضا شـریک شـویم، و نیاز داریم 

که فضاي مشترك را رشد دهیم. ما به فضاهاي محفوظ گوش سپردن و برابري نیاز داریم.  
تـئاتـر آفـرینش فـضاي بـرابـري میان انـسان هـا، خـدایان، گیاهـان، جـانـوران، قـطره هـاي بـاران، اشک هـا و 
نـوزایش بـر روي زمین اسـت. فـضاي بـرابـري و عمیقاً گـوش سـپردن، بـا زیباییِ پـنهان روشـن شـده و در 

تعامل عمیق خطر، خودداري، خردمندي، عمل و بردباري زنده نگاه داشته شده است.  
بـودا در کتاب آواتـامـساکا سـوتـرا1 ده نـوع بـردبـاري بـزرگ را در زنـدگی انـسان بـرمی شـمارد. یکی از 
قـدرتـمندتـرین آنـها «بـردبـاري در دیدن هـمه چیز بـه شکل سـراب» نـام دارد. تـئاتـر همیشه زنـدگی این 
جـهان را شـبیه سـراب بـه نـمایش گـذاشـته اسـت و مـا را قـادر سـاخـته اسـت که حقیقتِ خیال، تـوهـم، 

نابینایی و انکار انسانی را با شفافیت و نیروي رهایی بخش دریابیم.  
مـا چـنان از آنـچه بـه آن می نـگریم و چـگونگی نـگاه  کردن مـان بـه آن اطمینان داریم که از دیدن و حـس 
کردن واقعیت هـاي جـایگزین، احـتماالت جـدید، رویکردهـاي مـتفاوت، روابـط نـامـرئی و پیونـدهـاي بی زمـان 

ناتوانیم.  
حـاال زمـان تجـدید نیروي عمیق ذهـن هـامـان، حـس هـامـان، تخیالت مـان، تـاریخ هـامـان، و آینده هـامـان اسـت. 
این کار نمی تـوانـد بـه دسـت افـراد مـنزوي که تـنها کار می کنند انـجام شـود. این کاري اسـت که بـاید بـا هـم 

انجام بدهیم. تئاتر دعوتی است تا این کار را با هم انجام بدهیم.  
عمیقاً از کار شما سپاسگزارم.  

پیتر سلرز 

Avataṃsaka Sūtra  1 یا The Flower Ornament Sutra یکی از کتاب هاي مقدس بودیسم (مترجم) 
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