
 داریوش شیروانی 
 بیش از پنجاه سال تالش در تئاتر

 گفتگو با عباس مغفوریان

نام عباس مغفوریان در دنیای تئاتر ایران با تئاتر مدرن گره خورده است وی 
یکی از چند هنرمند استثنایی تئاتر آن زمان ایران میباشد که این رشته را به 

آلمان تحصیل و در کنار کارگردانان بزرگ آن  -روش آکادمیک در اروپا 
ایگهارت ،ربرت گراف و هنس شوزمان آلمان مانند آگوست اوردینگ 

فراگرفته است . عباس مغفوریان در آن زمان توانست در آلمان با بازی در 
چند نماش و فیلم چهره ای به یاد ماندنی از خود به جا گذارد. برخی از 

،مانند فیلم "تا انجا که پاها قدرت فیلمهایی که مغفوریان در آن هنرنمایی کرده 
پارتی" همراه با خواهران کسلرو به دارند " و فیلم موزیکال تلویزیونی "پایان 

سال از تلوزیون آلمان  ۵۰تا  ۴۰هنوز هم بعد از گذشت  کارگردانی اسمودی ،
مغفوریان روی صحنه های  عباسزمانی که من به دنیا امدم ، پخش میشوند

از چند  وی را بعد ها من نام  تئاتر المان مشغول کار بود و به همین دلیل 
در یکی از مجله  ی را از او شنیده  و عکس بازیگر و کارگردان قدیمی تئاتر

در مونیخ  های هنری دیده بودم و هیچگاه فرصت آشنایی با ایشان را نداشتم.
سال است که بخت و افتخار آشنایی و همکاری با ایشان را  ۲۰اما بیش از 

که فکر می کنم ام ز او شنیده دارم. در این مدت خیلی مسائل و نکته هایی را ا
نه تنها برای من بلکه برای تمام جویندگان و رهروان هنری و غیر هنری 
جالب و آموزنده باشد. خوشبختانه عباس مغفوریان در حال اتمام کتاب زندگی 
خود است که نشر آن منبع اطالعی بسیار مهمی از تاریخ تئاتر ایران همراه با 

ر خاطره یکی از پایه ها و شخصیت های مهم این فراز و نشیب های زندگی پ
و همکارمان امیرحسین  رشته هنری خواهد شد. این گفتگو همراه با دوست

 رفته است.گانجام  ۲۰۱۲فتوحی در مرکز فرهنگی شهر مونیخ در ژانویه 

 
 فعالیت تئاتری خود را از چه سالی در آلمان و در ایران آغاز کردید؟

 
ابتدا زیر نظر معلم خصوصی به نام خانم مرشل  ۱۹۵۵ - ۱۹۵۴من از سال 

مارک هم پرداخت میکردم از همان  ۵درس هنر پیشگی میگرفتم . ساعتی 
موقع بعد دیگر تحصیل پزشکی را ادامه ندادم  .هیچ درامدی نداشتم . از 

خواستم که مرا به تئاتر دولتی کلن معرفی کند تا   ۱۹۵۶خانوم مرشل در سال 
ار های عملی بیشتر اشنا شوم . در ضمن من برای گذران زندگی به انجا با ک

مراجعه کرده بودم و بیشتر نقش های سیاهی لشکر ها را بازی میکردم . من 
کردم تا باالخره در نمایش گالیله به  بازیدر انجا چندین ماه سیاهی لشکر 

ا بازی کردم عنوان یک نیزه دار که تنها یک جمله داشت ، اولین نقش خود ر
. من به عنوان یک نیزه دار جلوی کلیسا قراول میدادم . ابتدا یک اسقف وارد 
کلیسا میشد و بعد گالیله از من میپرسید  که این اسقف کی بود که وارد کلیسا 

 Sein Eminenz der Kardinal in بعد من جواب میدادم که : شد و 

Quisitior  ان جمله اولین نقش من بود و ان را بیش از نیم قرن است که به یاد
بعد از ان کم کم به من نقش میدادند بطوریکه بعد از یکسال اقای رنه  دارم .

 دلتکن که یکی از کار گردان های معروف المان بود ، در نمایش نگاهی از پل 

 
       

ازچپ به راست مایک پاروالر ، هانس شوایگهارت و عباس مغفوریان در نمایش         
 صندلی ها و کلفتها 

 

نقش لوئی را به من داد که نقش نسبتا خوبی بود و در تمام اثر ارتور میلر 
ن دستیار دوم کار گردان طول نمایش روی صحنه بود . در تئاتر دولتی کل

 . شدمدستیار اول کار گردان هم سپس 

 
 چطور شد که وارد مدرسه عالی تئاتر مونیخ شدید ؟

نیاز به پول اینکار هدف اصلی من ورود به مدرسه تئاترمونیخ بود اما 
ماه مانده به  ۶توان مالیش را نداشتم . یادم هست من بیشتری داشت و 

که گفتند پایان مدت ویزا کنسولگری ایران من را خواست و به من 
س میخواهد و هنرپیشه نمیخواهد . من هم جواب شاهنشاه دکتر و مهند

دادم که من برای خودم و مردمم هنرپیشگی میخوانم نه برای شاهنشاه . 
مرا به کنسولگری خواستند . فکر میکردم که مرا به باز چندماه بعد 

بسیار با من محترمانه  این بارایران باز میگردانند . بر خالف انتظار
با بورس تحصیلی من موافقت کردند تا بتوانم به  حتی و بعدرفتار شد 

در بین مدرسه تئاتر بروم .من در امتحان ورودی مدسه تئاتر مونیخ 
 .نفر انتخابی بودم  ۱۳نفر شرکت کننده ، جزو  ۴۳۵

 
                
  تا جاییکه پاها قدرت دارندعباس مغفوریان و هاینس وایس در فیلم                

 



سال و نیم ما را به تئاتر های مختلف برای تست دعوت میکردند .  ۲بعد از تقریبا 
و من به مدت  اشتوتگارت بود بهترین پیشنهاد به من استخدام در تاتر دولتی و

هفت نمایش بازی این مدت  یکسال در تئاتر دولتی اشتوتگارت استخدام بودم و در
پایان اهنگ بود . در نمایش پایان اهنگ نقش سرباز ژاپنی را  هاکردم که اخرین ان

ایفا کردم که در مطبوعات ان زمان المان نقد های خوبی گرفت . کارگردان ان 
نمایش اگوست اوردینگ بود . ویلی هال ، نویسنده نمایشنامه هم در انجا حضور 

مان نقش داشت. من در ایران همان نمایش را ترجمه و کارگردانی کردم و ه
  .منمودسرباز ژاپنی را ایفا 

 های ان زمان المان از بازی مغفوریان در نقش سرباز ژاپنی  روزنامه  نقد نمونه)
با این وجود شاید بهترین و گیراترین صحنه ی بازی ، ایفای نقش سرباز ژاپنی ، تکه انسانی ، : 

وانست در این نقش استعداد خیلی که تحت فشار تعقیب و تهدید قرار دارد بود . عباس مغفوریان ت
 (واالی خود را نشان دهد .

 فعالیت تئاتری خود را از چه سالی درایران آغاز کردید؟
 

کار نمایش را در ایران اغاز کردم . اولین نمایشی که به روی صحنه دو  - ۱۹۶۱ از سال
بردم پایان اهنگ نوشته ویلی هال بود . من وقتی وارد ایران  شدم با اقای جعفری مالقات 
داشتم از من برای یک نمایشنامه دعوت به همکاری کرد . من هنوز انتخاب نکرده بودم 

ی هم ورود من را به ایران تبریک گفت و  از من که کجا شروع به کار کنم . اقای اسکوی
دعوت کرد که شروع به کار کنم . در ان زمان اداره هنر های زیبا وجود داشت و من از 

خواست نمایشنامه ای را  ماانجا به اداره تئاتر رفتم . پهلبد رییس اداره هنر های زیبا از 
داستان مایش پایان اهنگ افتادم . م . من یاد نیدرباره ی زندگی سرباز ها روی صحنه ببر

. نمایشنامه را از المان خواستم و و او نیز پذیرفت نمایشنامه را به ایشان تعریف کردم
 بازی کردم .م خود نیز نقش سرباز ژاپنی را وو کارگردانی  ترجمه

 
 لطفا کمی هم از همکاران آن زمان خود چه در آلمان و چه در ایران بگویید.

 
در ایران با حمید سمندریان و پرویز صیاد و فنی زاده ، عزت هللا انتظامی ، 

کاردان،داورفر،رشیدی،خانوم خوروش،جمیله پسیان و خیلی های دیگر هم کار کردم . به 
جرئت میگویم که فنی زاده بهترین هنرپیشه ایران بود . متاسفانه او هم به دالیل شخصی 

. با سمندریان هم دوست بودم البته تا قبل از اینکه کتاب  خودش تاب نیاورد و از بین رفت
به چاپ برسد و حرف هایی خالف واقع در نوشته هایش بیاید. در کتابم  زندگی نامه اش

را روشن غیر واقعی  که به زودی به چاپ خواهد رسید سعی کرده ام خیلی از این مسایل
 کنم .

 

 
               
 گالیلهعباس مغفوریان در نمایش               

 

 عملی روبرو شد.الاولین نمایشی را که در ایران به روی صحنه بردید با چه عکس 
 

دران زمان اقایان مجید محسنی ، هژیر داریوش ، صیاد ، و منظوری و خیلی های 
دو هفته در دیگری نقد های خوبی نوشتند . عکس العمل تماشاچی ها خوب بود . نمایش 

تاالر فرهنگ اجرا شد و بعد فرح گویا از نقد های نمایش خوشش امده بود و خواسته بود 
این نمایش برای دربار اجرا شود . اقای پهلبد از من خواست که نمایش را در دربار اجرا 
کنم . ان موقع یک تاالر فرهنگ وجود داشت که همه چیز ان جا اجرا میشد از سیرک تا 

سیک . در تاالر فرهنگ از ردیف چهارم به بعد از نظر اکوستیک مشکل داشتیم تئاتر کال
و صدای بازیگرها به گوش تماشاچی ها نمیرسید . به پهلبد گفتم شاه و ملکه بیایند در 

تاالر فرهنگ نمایش را ببینند تا بفهمند که امکانات ما چقدر کم است . پهلبد نپذیرفت و من 
وص دربار را در خیابان کاخ ببینم . انجا هم اصال شبیه سالن را فرستاد تا تاالر مخص

نمایش نبود و تمام سن ایینه کاری بود . به پهلبد گفتم و انها برای ما فضایی را روی همان 
سن با چوب ساختند و ما همانجا اجرا کردیم . نتیجه اجرای نمایش پایان اهنگ در دربار ، 

ن سنگلج فعلی بود و با همت و هنرمندی بازیگران شهریور یا هما 25ساخته شدن تاالر 
 نمایش و به درخواست انها انجام شد .

 
 دامه فعالیتهای شما در ایران به چه گونه و تا چه زمانی بود.ا

 
بعد از نمایش پایان اهنگ من ماجرای باغ وحش اثر ادوارد البی را به روی صحنه بردم . 

و مرتب کارنمایش را پیگیری میکردم . یادم هست که کسانی که نمایش ماجرای باغ 
وحش را در فرانسه دیده بودند ما را با انها مقایسه میکردند و میگفتند کار ما تا حدودی 

ها  رگرداناکته است . در ان زمان هم هر چهارشنبه در اداره تئاتر بیشتر به دل انها نشس
نمایشی را روی صحنه میبردند که به طور زنده از تلویزیون ایران پخش میشد که من هم 

تقریبا هر دو ماه یک بار خودم نمایشی را روی صحنه میبردم و هم در نمایش بقیه 
 کارگردان ها بازی میکردم . 

 
 

 
 

 : پرویز کاردان ، عباس مغفوریان ، اسماعیل شنگله پایان اهنگنمایش             



 تم اصلی کارهای شما در ایران قبل از حکومت اسالمی چه بوده؟ 
 

 تم اصلی کار های من همیشه چه در ایران و چه در المان ، چه قبل از انقالب و چه بعد از اتقالب اسالمی ایران ضد جنگ بوده است .
 

 آیا از کارهای شما در آن زمان به اندازه کافی حمایت میشد.
 

ببینید درهمان نمایش پایان اهنگ که در دربار اجرا کردیم ، در پایان نمایش ، شاه از من پرسید 
که چه میخواهی ؟ شنیده بودم که هرچه از شاه بخواهید داده میشود . قبل از من دو نفر رفته 

بودند بودند برای شاه و خانواده اش نمایشی اجرا کرده بودند و هر کدام از شاه خانه ای گرفته 
به شاه گفتم ما خانه میخواهیم . یک ان سکوت شد . نفر بودیم  ۱۰ما آن شب روی هم رفته 

نفر منزل  ۱۰خیال میکنم تمام انها احساس کردند که من ادم زرنگی هستم و میخواهم برای 
یم مسکونی تهیه کنم . شاه گفت : منظور ؟ گفتم قربان تئاتر خانه ما است . ما نه تئاتر دولتی دار

. یک تاالر فرهنگ داریم که در انجا از ملی تئاترو نه نه تئاتر سلطنتی نه تئاتر خصوصی 
سیرک تا تئاتر نمایش داده میشود و از نطر اکوستیک هم اصال مناسب نیست . شاه گفت که 

ساخت . و ظرف تقریبا دو سال بعد از ان تئاتر سنگلج به پایان  دنخواهبرای ما یک سالن تئاتر 
اداره فرهنگ و  تئاتر مختلف یو گروه ها شهریور نام داشت ۲۵ تئاترکه در آن زمان  رسید

در کل من از طرف منتقدین و مردم حمایت میشدم . اما از  هنر در آنجا مشغول به کار شدند.
نظر دولتی گرچه فضا بسیار بهتر از فضای حکومت اسالمی بود ،ولی حمایت از نظر من در 

 ی خیلی کمتر بود .مقایسه با غرب خیل
 

 تئاتری رژیم گذشته ایران را چه گونه ارزیابی میکنید.  -سیاست و برنامه فرهنگی 
 

همه کار ها در زمان شاه هم سانسور میشد .  من از طریق دوستانم گاهی از دست سانسور 
نجات میافتم و بعدش هم درگیری زیادی برایم ایجاد نمیشد . چون من خیلی هم کار  سیاسی 

نمیکردم. تم اصلی کار هایم ضد جنگ بود . ما ان موقع از نظر امکانات هم عقب تر از اروپا 
 انگار حاال در حال عقب گرد بیشتری هستیم . بودیم . اما 

 
نقش تئاتر ایران در جامعه چه بود؟ با توجه به شناخت شما از تئاتر آلمان آیا تئاتر ایران در 

 عرصه بین المللی جایگاهی داشته و یا دارد؟
 
ر سطح تئاتر میتوانست در جامعه ایران بسیار تاثیر گذار باشد کما اینکه در دوران شاه تئاتر د 

جامعه تا حدودی در حال باز کردن جای خودش بود منتها این حرکت بعد از امدن حکومت 
میکردیم که به  آماده مثال هر چهارشنبه در اداره تئاتر نمایشیمالها تا حدود زیادی متوقف شد . 

 طور مستقیم از تلویزیون پخش میشد و جایش را در بین مردم باز کرده بود .

 
 

 ماجرای باغ وحشپرویز فنی زاده و عباس مغفوریان در نمایش    

 
حاال هم نداریم چون انها بسیار جدی تر و بیشتر در طول تاریخ تئاتر فعال بوده اند . از نظر  ئاتر اروپا را نداشتیم و به نظردر ان زمان ما قابلیت رقابت با ت

 تئاتر کالسیک رقابت با گروه های اروپا عمال بسیار سخت است 
 

د؟  آیا امکان این را داشتید که چرا بعد از به قدرت رسیدن حکومت اسالمی ایران را ترک کردید؟ تئاتر ایران را در حکومت اسالمی چه گونه ارزیابی میکنی
 در حکومت اسالمی هم به فعالیت خود ادامه دهید؟ 

 
روحانیت امکان خیر .در عمل امکان کار کردن در شرایط ایران  بعد از انقالب را نداشتم . با توجه به مذهبی بودن فضا و همینطور شناخت  شخصی خودم از 

بر سر کار امده بود . اگر کار وجود نداشت . من با اخوند ها از جوانی اشنایی داشتم و روحیات انها را میشناخم . بعد از انقالب اسالمی هم همان روحیات 
می حاکم شده بود ، میخواستم به کار در ایران ادامه بدهم مجبور بودم دروغ بگویم . در ضمن شرایط کار هم از نظر فضای شدید سانسور که بعد از انقالب اسال

اما از نظر اخالقی و شخصیتی  عاونت تئاتر رودکی ()م گرچه انها شرایط مالی خوبی و موقعیت شغلی خوبی هم برای من فراهم کرده بودندوجود نداشت . 
 امکان ادامه فعالیت من وجود نداشت و برای چندمین بار ایران را ترک کردم . 

 ادم مجبور میشد به دروغگویی و ضمن اینکه انها حکومت کشتار بودند اصال طرز فکرشان با تئاتر و من و امثال من نمیخورد . 
 

دوره دوم زندگی در آلمان تا به حال به چه گونه  فعالیت های هنری شما در
بوده است ؟ تفاوت اصلی کار هنری در تبعید با کار هنری در میهن خودتان 

 را در چه چیز میبینید؟
ببینید در ایران شما با محدودیت سانسور رو به رو هستید و اصال امکان کار 

ر ایران همانند اروپا وجود ندارد . اما اگر شرایط ازادی و نبود سانسور را د
در نظر بگیریم کار کردن در سرزمین مادری بسیار بهتر از کار کردن در 

تبعید است . به این علت اینکه مساله زبان در اجرای تئاتر کالسیک بسیار مهم 
است . و خیلی سخت است که یک تئاتر به زبان المانی را یک ایرانی برای 

د و باگروه های قوی المانی هم رقابت کند و المانی ها به زبان المانی اجرا کن
بتواند جایگاهی را که انتظار داشته بدست بیاورد . ولی در ایران میتواند همان 

کار را به زبان فارسی اجرا کند و از نظر کیفیت کار با گروه های اروپایی 
مقایسه شود . من یادم هست که در مدرسه تئاتر فالگنبرگ ، وقتی اقای 

ت رییس تئاتر کامراشپیل مرا به نویسنده بزرگ المان ها اریش شوایگهار
 24کستنر معرفی کرد ،گفت :اریش مغفوریان گنج من است اما باید به جای 

المانی کار کند. انوقت یکی از بهترین زبان ساعت روی  25ساعت شبانه روز
 هنرپیشه های المان خواهد شد .

 
 

 گلهای جاودانعباس مغفوریان و پیمان صبا در نمایش    

 



 
 چه احساسی و چه پیامی برای همکاران سابق خود که در ایران مانده و با این رژیم ساختند و گاه هم همکاری کردند، دارید؟ 

 
دست و پنجه نرم کردن با باید بگویم که پیام خاصی ندارم . من تنها از شرایط انها شنیده ام و خوانده ام و در فیلم ها دیده ام . اما هیچ تجربه ی مستقیمی از  

ایران میماندم با توجه به شرایطی که در  شرایط فعلی ایران در راه تئاتر ندارم ، نمیدانم انها چه احساسی دارند و نمیتوانم قضاوت کنم . اما اگر خود من در
ور بودم در تئاتر اولین ماه های حکومت اسالمی دیده بودم ، تئاتر را برای همیشه کنار میگذاشتم . چون هم از دروغ بیزار بودم هم از حکومت مال ها و مجب

 یماندم تئاتر را ترک میکردم .خودم هم دروغ بگویم هم به انها منفعت برسانم پس ایران را ترک کردم  و اگر هم م
 

کار هنری، توانسته اید آن  با بیشاز نیم قرن سابقه آیا فکر میکنید 
 چیزی را که دنبال آن بوده بیابید و آن چیزی را که میخواستید بگویید؟

 
نه نتوانستم ان چیزی را که به دنبالش بودم بیابم و نتوانستم ان چیزی را  

. دلیل اصلی انهم مشکالت خانوادگی من بود . که میخواستم بگویم ،بگویم 
همسر اول من المانی بود . من مجبور بودم مدام بین المان و ایران در 

سفر باشم . همیشه دچار وقفه های کاری بودم . و در نهایت هم جدایی من 
و همسر اولم قسمت زیادی از انرژی مرا گرفت . من باید تئاتر را به 

خودم ادامه میدادم . که هم به دلیل مشکالت  زبان مادری در سرزمین
خانوادگی و هم به دلیل شرایط و جو بد حاکم در ایران پس از انقالب این 

امر میسر نشد . البته همسردوم من هم المانی است و مدت هاست که با هم 
سال است که  36هستیم و فکر میکنم تا پایان عمر هم خواهیم بود . من 

 ی  میکنم  و با او ازدواج کرده ام . با همسر دومم زندگ
 

 
 

   2012-عباس مغفوریان به همراه همسرش کریستین مغفوریان 
 

 اگر مایلید کمی هم در باره کتابی که در دست نوشتن دارید بگویید.
 

تنها مربوط به زندگی خودم  البتهدست انتشار دارم که  در کتاب را 
امسال به چاپ خواهد رسید . شرحی نیست و به احتمال زیاد تا پایان 

است از دورانی که گذرانده ام و تجربیاتم و واقعیت ها و همینطور بیان 
 ان چیز هایی که واقعیت نیست حتی در تئاتر ایران .

 
 

 چه پیامی برای نسل جوان عالقه مند و فعال تئاتر ایرانی دارید؟ 

 
انها بگویم پشتکار و  تنها چیزی که بعد از اینهمه سال تجربه میتوان به 

تکرار است . باید پشتکار داشته باشند . برای رسیدن به هدف باید تالش 
کرد و مائوس نشد و در ضمن در راه اموزش از تکرار و تمرین 

گریزان نباشند . بار ها و بارها میشود انچه را که قبال اموخته ایم تکرار 
 کنیم .

 
 
 

 2012 -عباس مغفوریان ژانویه 

 
 

 

 
                                 

 با فرزانه تاییدی                      

 
 

 با فخری خوروش 
  

  پایان پارتیبا خواهران کسلر در 

 
 



 

 با داریوش شیروانی

 

  ایت قدیمی سینمای آزاد منتشر گشت.ر سنجام گرفت که ددر مونیخ ا ۲۰۱۲این گزارش و گفتگو در ژانویه سال 


