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دراماتورژ و طراح:
نیما دهقاني

بازيگر:
علیرضا کیمنش و ...

. مدت استفاده از دستگاه براي هر گروه سه نفري 7 دقيقه

کتابچۀ راهنماي فارسي IR

Theater Machine
HMLT2012

گروه تئاتر کنترل+ضد



کتابچۀ فارسي - 2

1.      پس از تهيه شماره نوبت روي صندلي هاي انتظار بنشينيد. 
1-1.              لطفاً به منظور احترام به حقوق ساير استفاده کنندگان، و نيز جلوگيري از ايجاد نويز روي

                    سيستم هاي صوتي تلفن هاي همراه خود را در حالت»سايلنت« قرار دهيد.

          در طول حضور در دامنارک می توانید هر گاه خواستید با هر که خواستید از طریق آیفون مکامله کنید 
کافی است دکمه زنگ را فشار دهید یا به زنگ فردی دیگر پاسخ دهید. در هر صورت کسی، احتماالً منتظر 

شماست.

2.     پیش از اینکه نوبتتان فرا برسد، دفترچه راهنما را کامل و با دقت مطالعه کرده و طبق مراحل بعدي خود 
را براي استفاده از دستگاه آماده کنید.

          . توجه: مهلت زمان استفاده ي شما از دستگاه تنها 7 دقيقه خواهد بود. بنابراين پيشنهاد مي
           شود دستور العمل را با دقت خوانده و کدهاي مورد نظرتان را براي استفاده بهينه از دستگاه يادداشت 

مناييد تا هنگام استفاده از دستگاه از وقتتان بهترين استفاده را مناييد.

ديالوگ ها چگالي بااليي دارند. بهتر است ذهن خود را آماده کنيد تا از هفت دقيقه تان بيشترين 
برداشت را بکنيد.

 2-1. شما مي توانيد در فرصت پيش از رسيدن نوبتتان، از طريق موج FM با موبايل يا راديوي جيبي خود ديالوگ 
هاي منايش را در محدوده ي البي تئاتر شهر بشنويد.

3.     منايش و زبان مورد نظر خود را طبق جدول شماره 1 )صفحه 5( انتخاب و طبق همان جدول کد مربوطه را 
وارد مناييد.

3-1.  ممکن است به داليل مختلف دستگاه به صورت موقت قادر به  پاسخگويي به بعضي کد ها نباشد.  
براي همني هميشه دو گزينه جايگزين را آماده کنيد.

4.      از جدول شماره 2 )صفحه 5(، کد هاي مورد نظرتان براي شيوه ، حالت يا حس بازيگر را انتخاب و پس از 
ارائه هزینه ی مربوطه به دستگاه، آن را وارد مناييد.

              . تذکر: ممکن است دستگاه با توجه به مدل ساخت، بازيگر و شرايط مختلف قادر به پاسخگويي 
              به بعضي کد ها نباشد، از همني رو همواره کدهاي جايگزين را آماده داشته باشيد.

شيوه صحيح استفاده از دستگاه

لطفاً پيش از شروع کار با دستگاه، شيوه صحيح استفاده از دستگاه را کامل و با 
دقت بخوانيد. در غير اين صورت مسئوليت هر گونه خسارت ناشي از عدم استفاده 

صحيح از دستگاه متوجه استفاده کننده خواهد بود.

!

!
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1.      پس از فرا خوانده شدن شماره ي نوبتتان. به باجه ي دريافت ژتون مراجعه فرماييد.

2.      در حالت پیش فرض:
در اين بخش عناوين صوري »کارگردان«-»بازيگر«-»متاشاگر« بني سه نفر تقسيم مي شود.

اگر از سه نفر هر کدام يکي از عناوين را انتخاب کرده باشند ،هر يک هزينه ژتون ها را پرداخته و به مرحله ي 
بعدي مي روند. در صورتي که انتخاب ها مشترک بوده و هم پوشاني داشته باشند و افراد به توافق نرسند.

عناوين طبق فرمول زير و با توجه به شماره نوبتشان تعريف خواهد شد:
الف( کارگردان: 3K+1  در هر گروه )براي K هاي بزرگتر و مساوي صفر،مثل 1 و 4 و 7 و 10و22و301...( يعني 

کمترين شماره ي هر گروه سه نفره.
ب( بازيگر: 3K+2 در هر گروه)براي K هاي بزرگتر و مساوي صفر،مثل 2 و5 و 8و 20و92و302( يعني شماره ي 

مياني بني سه نفر
پ( متاشاگر: 3K+3 در هر گروه)براي K هاي بزرگتر و مساوي صفر،مثل 3 و6 و 9و21و33و303( يعني آخرين 

شماره در گروه سه نفري.

2-1.   تنها کارگردان مي تواند منايش را انتخاب کند. 
2-2.   تنها بازيگر مي تواند ژتون انتخاب موسيقي را تهيه کند.

2-3.   تنها متاشاگر مي تواند ژتون  تغيير نور را تهيه کند.

    . توجه: دستگاه الزاماً با وارد کردن ژتون يا مبلغ تعيني شده براي منايش)که توسط فرد کارگردان وارد 
             دستگاه خواهد شد( آغاز به کار مي کند. گزينه ي تهيه ژتون موسيقي و نور انتخابي مي باشد.

2-4.   هزینه ی استفاده از دستگاه برای هر نفر 500 تومان می باشد.

1.      توجه داشته باشيد در حالت رو به دستگاه، کارگردان سمت راست، بازيگر وسط و متاشاگر همواره بايد 
سمت چپ بازيگر بايستد.

2.      هدفون را بر روي گوش هاي خود قرار دهيد. توجه داشته باشيد چراغ کوچک On  هدفون روشن باشد.
2-1.   روي هدفون دو شاسي متحرک قرار دارد. لطفا موج دستگاه را تغيير ندهيد. هر گونه تغيير روي موج مي 

تواند سيستم شنوايي و اعصاب شما را حتت تاثير قرار دهد.
2-2.   در صورت نياز، مي توانيد از شاسي کم و زياد کردن بلندي صدا استفاده مناييد.

3.      براي انتخاب منایش مورد نظر مي بايست توسط کنترل تغيير نور، نور عمومي دستگاه را در ابتداي اجرا 
روي رنگ نور آن منایش ثابت مناييد. )رجوع کنید به جدول شماره 1، صفحه 5( در غير اين صورت بازيگر به طور 
خودکار منايش هملت را به زبان فارسي اجرا خواهد کرد. )تغيير نور تنها به وسيله ي رميوت کنترل مخصوص 
و به وسيله متاشاگر امکان پذير است-متاشاگر مي تواند پس از شروع منايش، نور را به دخلواه خود تغيير دهد. 

)گرچه تغيير بيش از حد نور براي جلوگيري از به هم ريخنت مترکز بازيگر و تاثير بر کيفيت اجرا پيشنهاد مني شود(

شيوه صحيح استفاده از دستگاه )ادامه(

پیش از استفاده از دستگاه:

حین استفاده از دستگاه:

!
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4.       پس از مستقر شدن، کارگردان بايد  ژتون يا مبلغ مربوطه را وارد دستگاه و در صورت موفق بودن پرداخت 
و مشاهده اعتبار روي منايشگر، کد مربوط به منايش مورد نظر را وارد کند.

5.       بازيگر مي تواند با رميوت کنترل موسيقي مورد نظرش را انتخاب قطع و يا پخش منايد. )پيشنهاد مي 
شود به پيشنهادهاي آهنگساز توجه شود-شکل شماره 3(

6.       شما 7 دقيقه منايش خواهيد ديد.

7.       پس از متام شدن زمان استفاده ي شما از دستگاه، دستگاه و بازيگر در حالت stand by - نيمه فعال - 
قرار مي گيرند. خواهشمند است به منظور جلوگيري از افزايش فشار بار وارده بر دستگاه و بازيگر، پس از امتام 
نوبت خود هدفون را در جايگاه مخصوص قرار داده و محيط را ترک مناييد. )در صورت متايل به ماندن در محيط-در 

صورت مهيا بودن شرايط- مسئولني اجرايي شمارا راهنمايي خواهند کرد(

           . تذکر: در طول مدت استفاده از دستگاه همواره مي توانيد از مسئولني راهنما در  صورت بروز نقص 
            فني کمک بخواهيد. راهنمايان پاسخگوي موارد پيش آمده به دليل عدم مطالعه دقيق شيوه ي  

استفاده از دستگاه مني باشند.

           . تذکر2: تهيه شماره جديد و بازديد مجدد اجرا، تنها در صورت تکميل نشدن تعداد متاشاگران امکان 
            پذير مي باشد.

       قابل توجه استفاده کنندگان از دستگاه: شرايط دروني دستگاه کامالً کنترل شده است.
بديهي است فشار هوا، دما، رطوبت، ميزان اکسيژن و غيره*  توسط دستگاه هاي جانبي به صورت مداوم در 

حال بررسي بوده و حتت کنترل کامل مي باشند.

متذکر مي شود مسئولني و عوامل اجرايي و فني هيچ گونه مسئوليتي در قبال خسارت احتمالي افرادي که شيوه ي صحيح استفاده از 

دستگاه را به دقت مطالعه نکرده اند،نخواهند داشت.

شيوه صحيح استفاده از دستگاه )ادامه(

!

!
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IR شيوه صحيح استفاده از دستگاه )ادامه(

ردیف

1

2

3

4

5

نام منایش

بیوه تر و تازه

شب

هملت )فارسی(

هملت )انگلیسی(

گفتگوی شبانه

نام نویسنده

نیما دهقانی

محمد یار احمدی

شکسپیر

شکسپیر

فردریش دورمنات

رنگ نور

 زرد

آبی

سبز

قرمز

سفید

جدول شماره 1

جدول شماره 2

    . توجه: برای انتخاب هر منایشنامه می بایست نور ابتدایی دستگاه به رنگ آن منایشنامه در جدول 
             باال باشد.

)رجوع کنید به توضیحات شکل شماره 2، صفحه 7(

دستگاه ساپورت می کند

-

-

-

کد

A0
 A1
A4
A5

A6

B0

 B2

B4
B6

مکان
زندان

خیابان 
پشت در اتاق

مدرسه

دادگاه

تاالر

حیاط پشتی 
کاخ

منازخانه
گورستان

توضيح
دیدن دیوانگی معشوقه اش از پشت شیشه های زندان

گریز از مامورین به جایی نامعلوم ، یک نفر به او شک کرده است
ديدن همخوابگي مادر و عمويش

معلمي که مي داند امروز کسي که مني شناسدش
 مي آيد و مي بردش جايي که مني داند کجاست. )در  صورت نوشنت امال، و حتويل 

برگه به متصدي، هزينه ژتون استرداد خواهد شد( 

به جرم قتل محکوم شده و از خودش در برابر قاضی و مردم دفاع 
می کند

مراسم تاجگذاری و عروسی عمو و مادرش- با لباس سیاه عزا

قبل  از کشنت عمویش/خودش، در حال تیز کردن خنجرش

انصراف از قتل شاه در حین نیایش
صحنه  و گفتگوی فلسفی با گورکن ها

حس
حیرت
ترس 

شهوت-نفرت
اضطراب

خشم- ترس

نفرت

تردید

آرامش
جنون

شادی

!
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صفحًه جلويي دستگاه )شکل شماره 1(

شيوه صحيح استفاده از دستگاه )ادامه(

1

4

5

6

7

8
9

11

10
2

3

شیشه، دریچه، پنجره، 

تنها راه شهود

قفل

دریچه بزرگ

پوز عابربانک

منایشگر پوز عابر بانک

منایشگر پردازش

دکمه، اعداد، رمز، کد

ورودي اسکناس

ورودي سکه

دکمه کنار ورودي سکه

خروجي سکه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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IR شيوه صحيح استفاده از دستگاه )ادامه(

مشاهده کنترل از راه دور نورپردازی )شکل شماره 2(

1

2

3

4

5

6

7

8

9

شروع، توقف

کاهش و افزایش شدت نور

هملت )فارسی(

هملت )انگلیسی(

طیف رنگی نورها

تنظیمات رنگی ترکیبات جدید نوری

برنامه ریزی برای ترکیبات جدید نوری

انواع رقص نور

کاهش و افزایش سرعت رقص نور

12

5

6

7

8

9

3
4
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مشاهده کنترل از راه دور پخش موسیقی )شکل شماره 3(

شيوه صحيح استفاده از دستگاه )ادامه(

6

موزیک شماره 1 )پیشنهاد براي ترس(

موزیک شماره 2 )پیشنهاد براي شهوت-نفرت(

موزیک شماره 3 )پیشنهاد براي شادي(

موزیک شماره 4 )پیشنهاد براي جنون(

موزیک شماره 5 )پیشنهاد براي آرامش(

دکمۀ پشت دستگاه: سکوت

      . تذکر: لطفاً از فشردن باقی دکمه ها 
      خودداری کنید.

1

2

3

4

5

1
3

6

2

4

5

!
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             هملت: بودن يا ...
             اوفليا: يا ...؟

             هملت:...هيچي.

.1
»چيزها« هر چقدر هم  چيز مهمي نباشند، با در نظر گرفنت ساختار پيچيده يا ساده شان مي توانند يک 

دستگاه باشند.
هر چيز اگر يک دستگاه باشد ما روزانه با دستگاه هاي زيادي در ارتباطيم. دستگاه هايي که يا دستور العمل 

شيوه ي استفاده از آنها را نخوانده امي. يا اولني بار در مواجهه با انها مطالعه شان کرده امي. اما مني توانيم ادعا 
کنيم جزئيات ان را به ياد دارمي. بنابراين در بر خورد با دستگاه ها اغلب با ترس يا ناداني ضمني آشکار يا بيشتر 

پنهان وارد مرحله ي »استفاده« مي شومي. 
اين ناداني کم يا زياد مي تواند آثار جانبي جزئي يا عظيمي به همراه داشته باشد.که به »سوء « استفاده و در 

پي آن  وارد شدن آسيب به استفاده کننده از دستگاه يا خود دستگاه  منتج شود.
حاال بايد در نظر گرفت » آدم « ها نيز يکي از آن »چيز« ها هستند که مي توانند دستگاه به شمار روند.

چقدر شيوه صحيح استفاده از دستگاه را مطالعه کرده ايد؟

             هملت: بودن يا نبودن؟
             هوراشيو: رفت رو پيغامگير

             هملت: ِشت.

.2
       زمان:

اگر تئاتر يک کنسرو ماهي تن باشد. 
هر چقدر هم بشود بردش يک  جاي بي آب و علف و دورِ دورِ دور از کارخانه ي سازنده، هر چقدر هم کارخانه به 

پسر صاحبکارخانه و پسر و پسر او ارث برسد. 
باز هم رويش عددي به نام تاريخ مصرف نوشته شده است. تن ماهي منونه ي خوبي از آن دستور العلمل 

هاي ساده است که به علت اعتماد به هويت مادگاري طوالني آن ديگر خود را از نگاه کردن به تاريخ و دستور 
مصرفش بي نياز مي دانيم. و همني بي نيازي شروع مسموميت هاي تاريخي است. مثال خودِ تئاتر. مثالً خودِ 

هملت.

بهتر است اين بخش را بعد از استفاده از دستگاه بخوانيد. در صورتيکه پيش از 
رسيدن نوبتتان اين بخش را خوانده ايد، بهتر است پس از خروج از سالن با فاصله ي 

بيشتر از ده ساعت مجدداً اين بخش را مطالعه کنيد.

بعد از استفاده از دستگاه
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در مقابل پاکت کوچک شير را تصور کنيد در دستان يک زن خانه دار پيش از افتادن در سبد که ده باره سر و ته 
مي شود تا به خريدار بفهماند تاريخ انقضايش نگذشته است.

بنابراين بايد به منتقدين مهلت داد بررسي کنند شرايطي را که زن بي توجه به شيوه صحيح استفاده ،به تن 
ماهي مغذي اما منقضي روي مي آورد.

             Hamlet:  بودن يا نبودن؟
Ophelia: chi? Bebakhshid fonte farsi nadaram            

Hamlet: sorry!...  To be or not To Be? Is there any problem?            

. مهم:
.3

       زبان:

چيز ها آدم باشند آدم ها دستگاه ، دستگاه ها ماکت. ماکت ها بازي.  بازيگر متاشاگر. متاشاگر کارگردان 
باشد، کارگردان آدم.

در ماکت سازي، وقتي همه چيز را عني به عني کوچک کني، خودبخود يک چيزهايي اين وسط حذف مي 
شوند،يک مرزهايي جابجا مي شوند. از آن دسته چيز هاست:بعضي  اسم ها.بعضي  کلمات. بعضي 

تعاريف. و آن وقت ديگر فرقي مني کند چه کسي بازيگر است چه کسي کارگردان. چه کسي دستگاه است، 
چه چيزي آدم.

پرونده زبان بسته مي شود و کليه روابط به محدوده ي مصرف کننده و کاال- دستگاه و استفاده کننده از 
دستگاه خالصه مي شود.

زبان فقط صداهايي است که ما به اندازه ي قد خودمان برايش ارزش قائل مي شومي.احتماالً  شريفتر آن است 
که بلند تر گردن بکشد و دستگاه را به مثابه يک پاکت شير توي دستان ذهنش بچرخاند و به دنبال تاريخ 

انقضايش بگردد. وگرنه حروف همانقدر بي خاصيتند که شيوه ي استفاده از دستگاه ها . 

هملت در صحنه دوم پرده دوم، در گفتگو با روزنکتراس و گیلدنسترن  با صدای مب و اهسته می گوید: دامنارک 

زندان است؛ و بعد در صحنه گورستان با فریاد می گوید: چوبه های دار محکم تر از کلیسا ها ساخته می 
شوند. بلندی و کوتاهی صدای هملت و احساس او در هنگام بیان این واگویه ها همانقدر بی اهمیت است که 

زبان او در هنگام بیان . مهم این است بدانیم هملت،کجا و چرا این جمله را بیان کرده؟ همین جمله که مثال 

دامنارک زندان است.

             هملت: بودن يا نبودن؟ آيا مسئله اين است؟ آيا شريفتر ان است که سالح نبرد...
             کالديوس: ببخشيد صدات قطع شد....

             هملت: بي خيال

بعد از استفاده از دستگاه )ادامه(
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       زمان 2:
براي استفاده از دستگاه زمان زيادي ندارمي. 

پيش و پس ازمواجهه با دستگاه ها زمان هاي حسرت اند،زمان هاي نگاه. فارغ از نوع دستگاه. پيش از استفاده 
از دستگاه معموال در اشتياق استفاده از آن غرقه مي شومي آنقدري که از آموخنت شيوه ي صحيح استفاده 

از آن جا مي مانيم. و پس از استفاده از دستگاه حسرت زمان پيش از استفاده با ماست در دو شکل، يک: چرا 
آمادگي الزم را کسب نکردمي و دو؛ چرا اصال اين دستگاه را انتخاب کردمي.

و نهايتاً از هر دستگاه تنها يک سرزنش با ما مي ماند و خاطره اي گنگ از استفاده اي نيمه کاره.
ما برای رهایی از خاطرات گنگ به فراموشی رو می کنیم. این که چه مدت است اینجا دامنارک است یا از 

کی مغازه های شیرینی دامنارکی فروشی پارچه های سیاه روی دامنارکی شان را برداشتند یا چه کسانی کجا 
دامنارک را با چه حجم و مساحتی جتربه می کنند چیزهایی است که برای حافظه تاریخی ما چندان خوشایند 

نیست. دامنارک یک بیانیه سیاسی نیست. یک بیان سلیس و ساده است..

             هملت: تفکر و تعقل همه ي ما را ترسو و جبان مي کند، در متام دامنارك فرومايه اي سكني ندارد 
             كه ... پست و رذل نباشد. دامنارک زندان است و اکنون-

             خیام: خموش.

.4
     اشياء از آن چيزي که در آينه مي بينيد به شما نزديک ترند.

     حتماً قبل از مصرف تکان دهيد.
     خنک بنوشيد.

     با آب سرد بشوييد.
     در يخچال و جاي خنگ نگهداري شود.

     دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
     براي استعمال خارجي.

     از اينجا باز کنيد.

فکر کردن به اينکه چقدر به متام جمالت امري دوروبرمان بي تفاوت شده امي؛ و واقعاً چقدر خنک نوشيده امي؟ 
چقدر از آجنا باز کرده امي؟ و چقدر دور از دسترس اطفال نگه داشته امي؛ شايد آنقدري نتيجه بخش نباشد که به 
تعداد دستگاه هاي دوروبرمان فکر کنيم که نه تنها شيوه ي صحيح استفاده از آن را مني دانيم، که حتي  خود 

دستگاه و جوانب،و مقياسش هنوز براميان قابل درک نيست.

بعد از استفاده از دستگاه )ادامه(
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توضيح واضحات:
)لطفاً اگر به  ادراک و شهود خود از عناصر جزئي اجرا، اعتماد داريد، اين بخش را نخوانيد(

شيوه ي صحيح استفاده از دستگاه يک تئاتر نيست.آينه اي است در برابر »تئاتر«ما. در برابر»ما«.
درک ديالوگ هاي هملت شايد آنقدري ارزشمند نباشد که تالش متاشاگر براي يافنت ما به ازاي خودش در 

دستگاه شبيه سازي شده.
شيوه ي صحيح استفاده از دستگاه يک تئاتر نيست. يک اجراي محيطي است. تالش-مطالعه اي است براي 

بي اثر کردن زبان با هدف پررنگ تر کردن تاثير حرف-ديالوگ-. چيزي شبيه دکلره کردن مو.
شيوه صحيح استفاده از دستگاه ، تعامل با  يک ماکت معماري است. اگر زندگي اجتماعي-فرهنگي ما يک 

ساختمان چند طبقه باشد.
شيوه صحيح استفاده از دستگاه يک دستور العمل است براي استفاده کردن به بهترين شکل از دستگاهي 

که مني دانيم براي چه از آن استفاده مي کنيم.
شيوه صحيح استفاده از دستگاه شايد يک تئاتر نباشد، اما در نتيجه ي »دکلره« يک درام به متام معناست.

براي کسي که شيوه صحيح استفاده از دستگاه را مطالعه کرده باشد.

                                       

 .1
ببودن يا نبودن: بحث در اينست: آيا عقل را شايسته تر اينکه مدام از منجنيق و تير دوران جفاپيشه ستم 

بردن، و يا بر روي يک دريا مصائب تيغ آهخنت، و از راه خالف ايام آنها را سرآوردن؟ مبردن، خواب رفنت، بس؛ و بتوانيم 
اگر گفنت که با يک خفنت تنها همه آالم قلبي و هزاران لطمه و زجر طبيعي را که جسم ما دچارش هست 
پايان ميتوان دادن، چنني اجنام را بايد باخالص آرزوکردن. مبردن؛ خواب رفنت؛ خواب رفنت! يحتمل هم خواب ديدن! 
ها، همني اشکال کار ماست؛ زيرا، اينکه در آن خواب مرگ و بعد از آن کز چنبر اين گيرودار بي بقا فارغ شومي 
آنگه چه رؤياها پديد آيد، همني بايد تامل را برانگيزد: همني پروا باليا را طويل العمر ميسازد؛ وگرنه، کيست 

کو تن دردهد در طعن و طنز دهر و، آزار ستمگر، وهن اهل کبر و، رجن خفت از معشوق و، سرگرداندن قانون، 
جتريهاي ديواني و، خواريها که دامي مستعدان صبور از هر فرومايه همي بينند، اينها جمله در حالي که هرآني 

گاهي يک »و غيره« مي تواند يک دستور العمل باشد، يک منايش باشد، حتي يک 
دستگاه.                                             نيما دهقاني 

یادداشت طراح

»مردن يا زيسنت؟« يا »بودن يا نبودن« )سه ترجمه متفاوت از هملت(

در اينجا سه ترجمه مختلف از هملت )پرده سوم ، صحنه اول( را کنار هم مي بينيد. 
ترجمه اول که به مجتبي مينوي تعلق دارد سروده شکسپير را در قالب بحرطويل 

بازسروده است. ترجمه دوم به مسعود فرزاد و آخري به به آذين تعلق دارد. 
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بنوک دشنه اي عريان حساب خويش را صافي توان کردن؟ کدامني کس بخواهد اين همه بار گران بردن، عرق 
ريزان و ناالن زير ثقل عمر سرکردن، جز آنکه خوف از چيزي پس از مرگ)آن زمني کشف ناکرده که هرگز هيچ 
سالک از کرانش برمنيگردد( همانا عزم را حيران و خاطر را مردد کرده، ما را برمي انگيزد که در هر آفت و شري 

که مي بينيم تاب آورده، بيهده بدامان بلياتي جز از اينها که واقف نيستيم از حال آنها خويشنت را در نيندازمي؟ 
بدين آيني، شعور و معرفت ما جمله را نامرد ميسازد، بدين سان، پوشش انديشه و سودا صفاي صبغه اصلي 

همت را به روزردي مبدل سازد و نيات واال و گران سنگ از همني پروا ز مجري منحرف گرديده از نام عمل محروم 
ميمانند.

مجتبي مينوي، لندن- اول ژانويه 1944 ميالدي

 

 .2
بودن يا نبودن؟ مسأله اين است! آيا شريفتر آنست که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شومي و 
يا آنکه سالح نبرد بدست گرفته با انبوده مشکالت بجنگيم تا آن ناگواريها را از ميان بردارمي؟ مردن ... خفنت 
... همني وبس؟ اگر خواب مرگ دردهاي قلب ما و هزاران آالم ديگر را که طبيعت برجسم ما مستولي مي کند 
پايان بخشد، غايتي است که بايستي البته البته آرزومند آن بود. مردن ... خفنت ... خفنت، و شايد خواب ديدن. 
آه، مانع همني جاست. در آن زمان که اين کالبد خاکي را بدور انداخته باشيم، در آن خواب مرگ، شايد روياهاي 

ناگواري ببينيم! ترس از همني روياهاست که ما را به تأمل واميدارد و همني گونه مالحظات است که عمر 
مصيبت و سختي را اينقدر طوالني مي کند. زير اگر شخصي يقني داشته باشد که با يک خنجر برهنه 

مي تواند خود را آسوده کند کيست که در مقابل لطمه ها و خفتهاي زمانه، ظلم ظالم، تفرعن مرد متکبر، آالم 
عشق مردود، درنگهاي ديواني، وقاحت منصب داران، و حتقيرهائي که اليقان صبور از دست نااليقان مي بينند، 

تن به حتمل دردهد؟ کيست که حاضر به بردن اين بارها باشد، و بخواهد که در زير فشار زندگاني پرمالل 
پيوسته ناله و شکايت کند و عرق بريزد؟ همانا بيم از ماوراء مرگ،  آن سرزمني نامکشوفي که از سرحدش 

هيچ مسافري برمني گردد شخص را حيران و ارادة او را سست مي کند، و ما را واميدارد تا همه رجنهائي را که در 
حال کنوني دارمي حتمل منائيم و خود را مبيان مشقاتي که از حد و نوع آن بيخبر هستيم پرتاب نکنيم! آري تفکر 

و تعقل همه ما را ترسو و جبان مي کند، و عزم و اراده، هر زمان که باافکار احتياط آميز توأم گردد رنگ باخته 
صالبت خود را از دست مي دهد، خياالت بسيار بلند، مبالحظة همني مراتب، از سير و جريان طبيعي خود باز 

مي مانند و مبرحلة عمل مني رسند و از ميان ميروند ... خاموش! ... افلياي زيبا! ...
}روي کاغذي مي نويسد. مي چسباند پشت شيشه، يا مي اندازد پايني توي سبد{

اي پري، هر وقت دعا مي کني گناهان مرا نيز بخاطر داشته باش،  و براي من هم طلب آمرزش بکن.

مسعود فرزاد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1336

 

»مردن يا زيسنت؟« يا »بودن يا نبودن« )ادامه(
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 بودن يا نبودن، حرف در همني است آيا بزرگواري آدمي بيشتر در آن است که زخم فالخن و تير بخت ستم پيشه 

را تاب آورد، يا آن که در برابر دريائي فتنه و آشوب سالح بر گيرد و با ايستادگي خويش بدان همه پايان دهد؟ 
مردن، خفنت؛ نه بيش؛ و پنداري که ما با خواب به دردهاي قلب و هزاران آسيب طبيعي که نصيب تن آدمي است 
پايان مي دهيم؛ چنني فرجامي سخت خواستني است. مردن، خفنت؛ خفنت، شايد هم خواب ديدن؛  آه، دشواري 

کار همني جاست. زيرا تصور آن که در اين خواب مرگ، پس ازآن که از اين هياهوي کشنده فارغ شدمي، چه 
روياهائي بسراغ مان توانند آمد ميبايد ما را در عزم خود سست کند. و همني موجب ميشود که عمر مصايب 

تا بدين حددراز باشد. براستي، چه کسي به تازيانه ها و خواريهاي زمانه و بيداد ستمگران و اهانت مردم 
خودبني و دلهرة عشق خوار داشته و ديرجنبي قانون و گستاخي ديوانيان و پاسخ ردي که شايستگان شکيبا 

از فرومايگان ميشنوند تن ميداد و حال آن که ميتوانست خود را با خنجري برهنه آسوده سازد؟ چه کسي 
زير چنني باري ميرفت و عرق ريزان از زندگي توانفرسا ناله ميکرد، مگر بدان رو که هراس چيزي پس از مرگ، اين 

سرزمني ناشناخته که هيچ مسافري دوباره از مرز آن بازنيامده است، اراده را سرگشته ميدارد و موجب ميشود 
تا بدبختي هائي را که بدان دچارمي حتمل کنيم و بسوي ديگر بالها که چيزي از چگونگي شان مني دانيم نگريزمي. 
پس ادراک است که ما همه را بزدل ميگرداند؛ بدين سان رنگ اصلي عزم از ساية نزار انديشه که بر آن مي افتد 

بيماگونه مي منايد و کارهاي بزرگ و خطير به همني سبب از مسير خود منحرف ميگردد و حتي نام عمل را از 
دست مي دهد. ديگر دم فروبندمي! اينک افلياي زيبا! اي پري  رو، در نيايش هاي خود گناهان من همه را به ياد آر.

به آذین

»مردن يا زيسنت؟« يا »بودن يا نبودن« )ادامه(



کتابچۀ فارسي - 15

IR

»بسا چيزها در آسمان ها و زمني است، هوراشيو، كه فلسفه تو بخوابشان هم مني بيند.« ويليام شكسپير 
–تراژدي هملت 

در زبان هاي طبيعي جمالتي كه شكل همانگويانه »الف، الف است« دارند، در واقع به قصد بيان گزاره اي 
وراي يك گزاره همانگويانه صرف به كار مي روند و تلويحاً قرار است بر نكته اي ديگر تأكيد كنند. به همني 

دليل اگر در مكامله اي گفته شود »مايلي كهن، مايلي كهن است« يا اگر گفته شود »فردوسي پور، فردوسي 
پور است« دو نكته متفاوت مراد گوينده است حال آن كه هر دو جمله شكل منطقي يكساني دارند و به 

نظر مي رسد – از منظر حتليل زبان - محتواي گزاره اي شان يكي باشد. از نظر بارت در كتاب »اسطوره امروز« 
همانگويي هاي زبان طبيعي يكي از انواع اسطوره هاي امروزي است. بارت به حتليل عوامل اجتماعي و سياسي 
دخيل در اين نوع سخن گفنت مي پردازد. اگر با حتليل بارت هم موافق نباشيم باز به نظر مي رسد حق با اوست 

كه مي گويد جمالت صرفاً همانگويانه در زبان طبيعي واقعاً به ندرت كاربرد دارند و آن جمالت همانگويانه 
هميشه براي تأكيد بر نكته اي ديگر به كار مي روند. اين موضوع را منطق دانان سنتي ما هم حلاظ منوده اند و 
ادعا كردند چون هدف زبان انتقال معني است و جمالت همانگويانه چيزي به دانسته هاي شنونده اضافه مني 

كنند، حتي از بحث منطق استدالل هم بيرون هستند. 

در ترا ژدي هملت، هوراشيو و مارسلوس به اصرار از شاهزاده جوان مي خواهند كه شرح ماوقع ديدارش با روح 
پدرش را براي آنان بازگو كند. هملت مي خواهد بگويد كه دريافته عمويش - كلوديوس شاه فعلي – قاتل 

پدرش و پست ترين ناكس دامنارك است. هملت مي خواهد بگويد هيچ كس رذل تر از او در دامنارك پيدا مني شود 
ولي ناگهان كالمش را فرو مي خورد و عبارتش را تبديل به يك جمله همانگويانه مي كند: 

             هملت: در متام دامنارك فرومايه اي سكني ندارد كه ... پست و رذل نباشد. 
             هوراشيو: واالحضرت، الزم نبود روحي از قبر به در آيد تا اين را به ما بگويد. 

فرار از پاسخ گويي به رفيقش - هوراشيو - تنها استفاده اي نيست كه هملت از جمالت همانگويانه مي 
كند. پولونيوس پدر اوفليا كه بر اين باور است كه عشق هملت به دخترش او را به راه جنون كشانده است 

نامه اي را كه هملت براي اوفليا نوشته در حضور مادر و عموي هملت – ملكه و شاه فعلي – مي خواند. در آن 
نامه هاملت به اوفليا مي گويد عشق او از مسلم ترين حقايق عالم مسلم تر و از خدشه ناپذيرترين ضروريات 

جهان محكم تر است. 

مهدي نسرين در وبالگ فلسفه علم نوشته است:

حتليلي بودن يا نبودن              کد خبر: 3676824 آذر 1388 - 15:10
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             گرترود: آيا اين ها راهملت براي او نوشته است؟ 
             پولونيوس: خامن من، اندكي صبر كنيد، قول مي دهم وفادار مبامن. )مي خواند( 

             در آتشني بودن ستارگان شك بكن، 
             در حركت خورشيد شك بكن، 

             در راست بودن حقيقت شك بكن، 
             اما هرگز در عشق من شك نكن. 

»در متام دامنارك فرومايه اي سكني ندارد كه پست و رذل نباشد.« و »راست بودن حقيقت«، دو استفاده 
شكسپير از همانگويي واقعي در منت گفتگوهاي زبان طبيعي است. البته شايد ادعا شود كه حتي اين 

دو مثال هم دقيقاً شكل »الف، الف است« را ندارند و واقعاً جايي براي »الف، الف است« به شكل كامالً 
همانگويانه در زبان طبيعي وجود ندارد. 

            . پي نوشت: اگر اوفليا توصيه هاي هاملت )دست كم دوتاي اول( را جدي گرفته بود امروز ما به جاي        
             كپرنيك بايد از انقالب اوفليايي در جنوم صحبت مي كردمي. بالنتيجه بهتر آن است كه نامه هاي 

عاشقانه را با دقت بيشتري بخوانيم...

حتليلي بودن يا نبودن )ادامه(

!
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IR

2

3

هملت

اوفلیا2
مرگ اوفلیا3

َهمِلت )به انگليسي: Hamlet( نام منايش نامه است، نوشته ويليام شکسپير. از اين منايش نامه به عنوان يکي 
از مشهورترين منايش نامه هاي تاريخ ادبيات جهان ياد مي شود.

داستان اين منايشنامه از آجنا آغاز مي شود که 
هملت شاهزاده دامنارک از سفر آملان به قصر خود در 

هلسينبورگ دامنارک بازمي گردد تا در مراسم تدفني و 
خاکسپاري پدرش شرکت کند. پدرش به گونه مرموزي 

به قتل رسيده است. کسي از چگونگي و علل قتل 
شاه آگاه نيست. در همان حني هملت درمي يابد که 

مادر و عمويش با يکديگر پيمان زناشوئي بسته و هم 
بستر شده اند. وسوسه ها و ترديدهاي هملت هنگامي 
آغاز مي شود که شاه مقتول به شکل روح به سراغ او 
مي آيد. روح بازگو مي کند که چگونه به دست برادر به 

قتل رسيده است و از هملت مي خواهد که انتقام اين 
قتل مخوف و ناجوامنردانه را باز ستاند. در طي اين ماجرا 

او باز مي يابد که پدر معشوقه اش،اوفليا در قتل پدرش 
دست داشته است. اوفليا از نقشه هاي هملت آگاه 

مي شود و پس از آگاهي از مرگ پدرش مجنون شده و 
خود را در رودخانه اي غرق مي کند. هملت بالخره انتقام 
پدرش را از عمويش مي گيرد و در پايان منايشنامه هر دو 

کشته مي شوند.

      شخصيت ها
 

     کالديوس: پادشاه دامنارک و عموي هملت
     هملت: پسر شاه سابق، و برادرزادٔه پادشاه کنوني

     گرترود: ملکه دامنارک، و مادرهملت
     پولونيوس: لرد چمبرلني

     اوفليا: دختر پولونيوس و معشوقٔه هملت
     هوريشيو: دوست هملت

     اليرتيس: پسر به پولونيوس
     کورنليوس، روزنکرانس، گيلدسترن: دوستان هملت

     مارسلوس: افسر
     برناردو: افسر

     فرانسيسکو: سرباز
     رينالدو: خادم پولونيوس

     شبح: پدر هملت
     فورتني براس: شاهزاده نروژ

     گروه بازيگران دوره گرد

خالصه داستان

هملت              از ويکي پديا، دانشنامٔه آزاد
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      صحنه هاي مهم
  

     صحنه حضور هملت در مراسم تاجگذاري و عروسي 
کالديوس با لباس سياه عزا

     صحنه ظهور روح پدر
     صحنه کارگرداني بازيگران دوره گرد و اجراي منايش در 

مقابل ديدگان شاه
     صحنه تک گويي معروف هملت و سپس حضور اوفليا

     صحنه خوابگاه مادر و قتل پولونيوس
     صحنه ديوانگي اوفليا و سپس خبر مرگ او

     صحنه تعويض نامه شاه در کشتي در راه تبعيدگاه
     صحنه منازخانه و انصراف از قتل شاه در حني نيايش

     صحنه گورستان و گفتگوي فلسفي هملت با 
گورکن ها

     صحنه مبارزه هملت و اليرتيس و عاقبت ماجراي 
مسموم شدن هملت، ندامت مادر و انتقام گرفنت از شاه

     صحنه مرگ هملت و آخرين ديالوگ منايش از زبان 
فورتينبراس

      نگاه فلسفي

هملت در پي رام ساخنت طبع وحشي انسان است. اما در 
عملي ساخنت اين هدف در ترديد و وسوسه قرار مي گيرد. 
از ترديد و دو دلي دچار افسردگي مي شود. »بودن يا نبودن« 
پرسش بزرگ هملت است. احتجاج هملت شکسپير بر 
سر دوراهي انتخاب؛ يا مبارزه عليه امواج درياي فتنه و ريا 
و ايستادگي در برابر شرارت و پليدي است و سزاوار صفت 

انسان بودن و يا تسليم خواري بخت شدن و بزرگوارانه 
تقدير محتوم را پذيرفنت و آنگاه در حضيض روزمرگي، 

 

هملت )ادامه(                                       از ويکي پديا، دانشنامٔه آزاد

2

1

صحنۀ منازخانه1

هملت در تب انتقام2

3

اولني نسخه چاپى تك گويى

4

3

بودن یا نبودن4
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       نگاه روانکاوانه

     به اعتقاد منتقدان نقد روانشناختي بر اين نظر استوار است که درنگ هملت در کشنت و انتقام گرفنت 
از عمويش کالديوس در اين نکته نهفته است که هملت با عمويش همسان پنداري مي کرد و بر اين باور بود 
که کالديوس کاري را اجنام داده است که خود هملت زماني ميخواست اجنام دهد؛ يعني پدر را از بني ببرد و 

تنها خود مورد توجه مادر قرار بگيرد. شکسپير از کالديوس تصويري را نشان مي دهد که نشانگر خصومت 
سرکوب شدٔه هملت نسبت به پدرش است که در جلب توجه مادر رقيب اوست.

     شکسپير و هم عصرانش در مورد فرايند فيزيولوژيکي بدن و ارتباط ذهن و روح در حيطه اخالط چهارگانه 
بدن بلغم، سودا، صفرا وخون تعابير و انديشه هاي بسيار داشتند و نظريات علما و صاحب نظران پيش از 

خود و هم عصرانشان را در بسياري از آثارشان بکار مي بستند. روان رجنوري، شيدايي، بي ارادگي و وسواسي 
که در هملت به عنوان محوري ترين شخصيت منايشنامه سراغ دارمي، همگي حاکي از شخصيت سوداوي - 
ماليخوليايي وي است. عدم توازن و بي تناسبي اخالط در هملت، باعث برانگيخته شدن جنون و ديوانگي وي 

بوده است.

      حتليل منايش
 

     در نوشته هاي شکسپير طبيعت انسان همچون طبيعت سرکش سرشار از چيستانها و شگفتي هاست. 
خونخواهي پدر يکي از »طبيعي ترين« خواص انساني است که خط اصلي را در اين منايشنامه تعيني مي کند.

بخش بزرگي از منايشنامه شرح ترديد اجتناب ناپذير هملت به انتقام است. انتقام موضوع اصلي 
منايشنامه است. اما طبع بشري اصوال چندگانه و پيچيده تر از آن است که به سادگي به ماشني قتل تبديل 

شود.

     حتليل هاي مدرن : شخصيت فورتينبراس در مرکز توجه قرار دارد. در تفسيرهاي ساختارگرا، هملت منايشي 
است از موقعيت هاي متثيلي، سيستمي از آيينه ها که موضوعي واحد در هر يک از آنها انعکاسي تراژيک، 

دردناک، طنزآميز و يا گروتسک وار دارد: سه پسر که هر کدام، يکي پس از ديگري پدران خود را از دست داده اند و 
يا مثال ديوانگي هملت و افيليا.

     تفسيرهاي تاريخي : هملت منايشي درباره قدرت و وراثت است. در منونه اول فورتينبراس خود دگرگون 
شده و واسطه اي براي هملت است و در تعبير دوم فورتينبراس وارثي براي تاج و تخت دامنارک است. او کسي 

است که زجنيره جنايت و انتقام را قطع مي کند و نظم را به قلمرو پادشاهي دامنارک باز مي گرداند. اين نظم را 
مي توان به مثابه بازگشت قانون اخالقي فهميد يا به مثابه »اخالق جديد در اروپا«

     پايان منايش: را دوگونه تفسير کرده اند. اگر کسي بخواهد تضادهاي اخالقي هملت را در زمينه اي تاريخي – 
خواه رنسانس، خواه مدرن بررسي کند مني تواند از نقش قاطعانه فورتينبراس چشم پوشي کند.

مشکل در طرح منايش اين است که فورتينبراس تنها طرحي کلي است. او فقط دو بار بر صحنه ظاهر 
مي شود : اولني بار در پرده چهارم وقتي که او و سپاهش در راه لهستان هستند و بار دوم هنگامي که پس 

از کشتاري فجيع و فراگير مي آيد تا بر تخت نشيند . اما در طول منايش بارها به فورتينبراس جوان اشاره 

هملت )ادامه(                                       از ويکي پديا، دانشنامٔه آزاد
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مي شود . پدرش در دوئلي با پدر هملت کشته شده است.پدران متامي جوانان منايش - هملت، اليرتيس و افيليا 
- کشته شده اند. متاشاگر در يافنت ردپايي از گذشته فورتينبراس گيج مي شود. از قطعات آغازين منايش 

اينطور مي فهميم که او در صدد جنگ با دامنارک است، سپس او با لهستاني ها بر سر يک تکه زمني بي مقدار 
مي جنگد و عاقبت در کاخ السينور ظاهر مي شود . اوست که آخرين کلمات اين منايش خشونت بار بر زبان 

مي آورد.

             - اين شاهزاده جوان نروژي کيست ؟
             - مني دانيم

شکسپير به ما مني گويد او مناينده چيست؟ تقدير کور، پوچي جهان يا پيروزي عدالت؟

     محققان شکسپير شناس در توجيه هر سه تفسير کوشيده اند - اين کارگردان است که بايد تصميم 
بگيرد - شکسپير تنها نام او را به ما گفته است. اما اين اسم نيز معنادار و داللتگر است:

فورتينبراس يعني مرد قوي دست، مرد جوان و نيرومند. او مي آيد و مي گويد:

             - اين اجساد را برداريد، هملت جوان خوبي بود، اما او مرده است. اکنون من پادشاه شما هستم.   
             کنون به ياد مي آورم که بر اين تاج و تخت حقي دارم.

منايشي بزرگ به پايان آمده است. انسان هايي به جنگ برخاستند، توطئه ها کردند و يکديگر را کشتند. به 
خاطر عشق دست به جنايت زدند چنان که به خاطر عشق ديوانه نيز گشتند. سخناني شگفت درباره زندگي، 
مرگ و سرنوشت بشر بر زبان راندند. براي يکديگر دام نهادند و خود در آن دام افتادند . از قدرت خويش دفاع و بر 

عليه قدرت شورش کردند. آنها مي خواستند جهاني بهتر بسازند و يا شايد هم تنها مي خواستند خود را جنات 
دهند. هريک از آنان به خاطر چيزي به پا خواستند. حتي جنايات شان عظمتي قطعي داشت. آن گاه جواني 

نيرومند از راه مي رسد و با لبخندي مليح مي گويد :

              اين اجساد را برداريد، اکنون من پادشاه شما هستم.

هملت )ادامه(                                       از ويکي پديا، دانشنامٔه آزاد
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      پادشاهی دامنارک
  

 پادشاهی دامنارک کشوری است با مساحت 1,648,195 
کیلومتر مربع در شمال اروپا. پایتخت آن کپنهاگ است. 

جمعیت این کشور 5.5 میلیون نفر و زبان رسمی آن 
دامنارکی است. . واحد پول این کشور کرون دامنارک است و 

با اینکه این کشور در سال 1973 به احتادیه اروپا پیوسته 
اما به حوزه یورو نپیوسته  است. 80.4 درصد مردم دامنارک 

مسیحی لوتری هستند.
دامنارک از اعضای مؤسس سازمان ملل و ناتو است. 

کشور دامنارک دارای دولت رفاه  است و از نظر کم بودن 
اختالف درآمد مردم، در رتبه اول جهان قرار دارد. دامنارک 
از نظر درآمد سرانه در رتبه هفتم جهان قرار دارد و در 

بررسی های ساالنه، مردم آن مکررا به عنوان »راضی ترین« 
مردم جهان اعالم می شوند و این کشور به عنوان کشوری 

با کمترین فساد اداری در جهان به شمار می آید.

     شعار ملی )سلطنتی(: »یاری ایزد، مهر مردم، 
نیرومندی دامنارک«

     سرود ملی: سرزمینی است دوست  داشتنی
پایتخت )و بزرگترین شهر(: کپنهاگ

     زبان رسمی: زبان دامنارکی
     نوع حکومت: پادشاهی مشروطه

     نام حاکمان 
ملکه: مارگارت دوم

نخست وزیر: هله تورنینگ-اشمیت
     جمعیت

سرشماری: ۵٬۴۴7٬08۴
128.۴8 /km2 :تراکم جمعیت

     تولید ناخالص داخلی )تخمین 2006(
مجموع: 198.5 میلیارد دالر

سرانه: 37000 دالر
     شاخص توسعه انسانی )2004(: 0.943)باال(

     واحد پول: کرون دامنارک
     منطقه زمانی:                 CET )ساعت جهانی+1(
CEST )ساعت جهانی(   :)DST( تابستانی - 

dk. :دامنه اینترنتی     
     پیش شماره تلفنی: +45

1
پرچم دامنارک 2

نشان دامنارک

دامنارک در احتادیه اروپا

پادشاهی دامنارک

2

3

1

3

4

4
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To be, or not to be: that is the question:
Whether ‹tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die: to sleep;
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache and the thousand natural shocks
That flesh is heir to, ‹tis a consummation
Devoutly to be wish›d. To die, to sleep;
To sleep: perchance to dream: ay, there›s the rub;
For in that sleep of death what dreams may come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause: there›s the respect
That makes calamity of so long life;
For who would bear the whips and scorns of time,
The oppressor›s wrong, the proud man›s contumely,
The pangs of despised love, the law›s delay,
The insolence of office and the spurns
That patient merit of the unworthy takes,
When he himself might his quietus make
With a bare bodkin? who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscover›d country from whose bourn
No traveller returns, puzzles the will
And makes us rather bear those ills we have
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o›er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn awry,
And lose the name of action. - Soft you now!
The fair Ophelia! Nymph, in thy orisons
Be all my sins remember›d.

منت انگلیسی تک گویی هملت

در زیر منت انگلیسی تک گویی معروف هملت )بودن یا نبودن( را مشاهده می کنید.
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دراماتورژ و طراح                                                                    نيما دهقاني

بازيگران                                                                           عليرضا کيمنش و ...

                                          احسان بدخشان ، دالرام پهلوان هاشمي ، مهدي سلماني ، مهدي شاهدي ،

                                                  امير عبادي اصل ، مهدي قره جه داغي ، علي اصغر کوزه گر  ، مرمي گرجي ، ماهان هيربد

موسيقي                           بامداد افشار

مدير توليد                         محمد صفرپور

عکاس                               ماني لطفي زاده

جتهيزات صدا                     شرکت شهر صداي پارسيان

طراح نور                            علي اصغر کوزه گر

طراح بروشور                      پژمان تک دهقان

ويدئو موزيک                      بامداد افشار

حاميان                             شرکت آدران رايانه، بهسام افزار تهران، نشر الکترونيک ايران، الکتروقائم،

                                        شهر صداي پارسيان

. شیوۀ صحیح استفاده از دستگاه، در نسخه اول خود در تئاتر شهر در قالب تئاتر محیطی-پرفرمنس 
اجرا شده است. و نسخه سوم آن در آذر ماه در مسیر خط یک متروی تهران اجرا خواهد شد. اخبار بعدی را از 

وبسایت گروه پیگیری کنید.

افرادِ »شیوۀ صحیح استفاده از دستگاه«
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گروه تئاتر کنترل+ضد

A matryoshka doll (Russian: матрёшка; IPA: [mɐˈtrʲoʂkə] (listen), matrëška), also known as 
Russian nesting/nested doll, refers to a set of wooden dolls of decreasing size placed one 
inside the other.

به ماتریوشکا فکر کن.


