
بازی برای بداهه پردازی
برای کودکان و بزرگساالن

سرگرمی و خالقیت با بداهه پردازی و حرکت

باب بدوره

ترجمه: حسین فدایی حسین

        

www.saberinbooks.ir

به نام خدا

101



101 بازی برای بداهه پردازی 2

سرشناسه:
عنوان و نام پديدآور:  
مشخصات نشر :
مشخصات ظاهري :
شابك :
وضعيت فهرست نويسي :

يادداشت :  
عنوان ديگر:

عنوان گسترده : 
موضوع : 
موضوع :
موضوع :
شناسه افزوده :
شناسه افزوده :
رده بندي کنگره :
رده بندي ديويي : 
شماره کتابشناسي ملي : 

  Bedore, Bob  بدوره،   باب
101 بازی برای بداهه پردازی/ باب بدوره ؛ مترجم حسین فدایی حسین.

تهران: صابرین  ، 1۳۹۸.  
1۸۳ ص.  

  ۹7۸-622-6665-26-1
فيپا

عنوان اصلی :
 

صد و یک بازی برای بداهه پردازی.
بدیهه پردازی )بازیگری(       
Improvisation (Acting)

بازی ها
Games

ف دای ی ح س ی ن ، سیدحسین  ،   1۳۴5  ، مترجم  
   PN 2071/15  

  7۹2/02۸
60۹7۳6۹ 

كتابهاىدانه
مؤسسه انتشارات صابرین  ۸۸۹6۸۸۹0

101بازىبراىبداههپردازى
باببدوره

حسین فدایی حسینمترجم
فاطمه فدایی حسینویراستار

1500تعداد
1۳۹۹چاپ اول
بارانلیتوگرافي

 اکسیرچاپ متن و جلد
 پیامصحافی

978-622-6665-26-1:شابك

حقوق ناشر محفوظ است.

قیمت   33000   تومان

   101improv games for children and adults : 
 fun and creativity with  improvisation and acting, 2003.



101۳ بازی برای بداهه پردازی

فهرست مطالب 
7پیشگفتار ............................................................................................................................................................
۹مقدمه/ اصول ..................................................................................................................................................

بازی های دست گرمی
2۸قدم زدن ..............................................................................................................................................................1
2۹چه کار می کنی؟ ............................................................................................................................................2
۳1آن چیست؟ ......................................................................................................................................................3
۳2کجاست؟ ............................................................................................................................................................4
۳۳مجسمۀ نابینا...................................................................................................................................................5
۳۴بشمارید ..............................................................................................................................................................6
۳5خوشبختانه/ بدبختانه ...............................................................................................................................7
۳6قصۀ یک کلمه ای ...........................................................................................................................................8

بازی های تمرینی
۳۸هر صحنه ای .....................................................................................................................................................9
۳۹ایستگاه اتوبوس .............................................................................................................................................10
۴0از سرگروه پیروی کنید ...........................................................................................................................11
۴1مفت سوار ............................................................................................................................................................12
۴2جملۀ یک کلمه ای ........................................................................................................................................13
۴۳حرف بزن یا بمیر ..........................................................................................................................................14
۴۴برچسب ...............................................................................................................................................................15
۴5آژانس تبلیغاتی .............................................................................................................................................16

بازی های احساسی
۴۸صحنه های احساسی .................................................................................................................................17
۴۹حد و مرزهای احساسی ...........................................................................................................................18
50تکرار احساسی ...............................................................................................................................................19
51قصه گویی احساسی ...................................................................................................................................20
52قیافه گرفتن ......................................................................................................................................................21
5۳صحنۀ متنی .....................................................................................................................................................22

بازی های بدنی
56ایست! ...................................................................................................................................................................23
5۸ایست! اجرای معکوس .............................................................................................................................24
60عروسک های متحرک سازی ................................................................................................................25
61اندام های فوق بشری ...................................................................................................................................26
62دنیای صفحه ای..............................................................................................................................................27
6۳بداهه سازی المپیک ...................................................................................................................................28



101 بازی برای بداهه پردازی ۴

6۴ایستادن، نشستن، خم شدن .............................................................................................................29
65بدلکار ...................................................................................................................................................................30
66دستان کمکی .................................................................................................................................................31

بازی های پایه
6۸نمایش مسخرۀ حیوانات ...................................................................................................................32
6۹البه الی خطوط متن ..................................................................................................................................33
71جملۀ اول، جملۀ آخر ...............................................................................................................................34
72لحظۀ تحویل جایزۀ اسکار ...................................................................................................................35
7۳تکه های کاغذ ..................................................................................................................................................36
7۴اخبار داستانی ................................................................................................................................................37
75دادگاه ...................................................................................................................................................................38
76ستون های سخن گو ....................................................................................................................................39
77از سوفلور )متن رسان( بپرس ...............................................................................................................40

بازی های شخصیتی
۸0پلیس حیوانات ...............................................................................................................................................41
۸1توصیۀ نادرست ..............................................................................................................................................42
۸2شخصیت ها و هدف ها ...............................................................................................................................43
۸۳شغل قدیم / شغل جدید .........................................................................................................................44
۸۴اآلن می آید .......................................................................................................................................................45
۸5کابوس تست بازیگری ..............................................................................................................................46

بازی های گروهی
۸۸ مالقات دوتایی ..............................................................................................................................................47
۸۹پیشگو ...................................................................................................................................................................48
۹0مترجم نمایش تلویزیونی .......................................................................................................................49
۹1همه به  یک صدا حرف بزنند ................................................................................................................50
۹2مسابقۀ هّجی کردن ....................................................................................................................................51
۹۴دوبلۀ سه گانه ...................................................................................................................................................52

بازی های آوازی
۹6آواز بلوز ................................................................................................................................................................53
۹۸دا دوو ران ران ..............................................................................................................................................54
۹۹اپرای زرگری ...................................................................................................................................................55
100البه الی متوِن موزیکال ............................................................................................................................56
101شی ء خواستنی ...........................................................................................................................................57
102هیوالی سه سر ......................................................................................................................................58

حفظ هشیاری )گوش به زنگ بودن(
10۴گویش های مضحک ...................................................................................................................................59
105سبک های سینما و تلویزیون ..............................................................................................................60



1015 بازی برای بداهه پردازی

106مشاغل .................................................................................................................................................................61
107مرکز خرید ........................................................................................................................................................62
10۸چهار راه برای مردن ...................................................................................................................................63
10۹دروغ سنج ...........................................................................................................................................................64
110 شکنجۀ موذیانه ............................................................................................................................................65
111ابر قهرمانان .....................................................................................................................................................66
112سمفونی اصطبل ...........................................................................................................................................67
11۳تلفیق ژانرها ....................................................................................................................................................68

بازی های حدسی
116کارت بازی ......................................................................................................................................................69
117دیر سِر کار رسیدن ....................................................................................................................................70
11۸راز قتل ................................................................................................................................................................71
11۹شخصیت های عجیب در اخبار ..........................................................................................................72
120شخصیت های عجیب در مهمانی .....................................................................................................73
121درخواست کمک ..........................................................................................................................................74
122واحد مرجوعات .............................................................................................................................................75
12۴دارم چه کار می کنم؟ .............................................................................................................................76

بازی های روایی
126دنبالۀ قصۀ عامیانه ...................................................................................................................................77
127پشت صحنۀ قصۀ عامیانه .....................................................................................................................78
79........................................................................................................................................... E و A 12۹زندگینامۀ
1۳1جذاب کردن ...............................................................................................................................................80
1۳2نقش آفریننده ..............................................................................................................................................81
1۳۳نویسندۀ کتاب جلد کاغذی )شومیز( .............................................................................................82
1۳5نمایش اسالیدها .........................................................................................................................................83
1۳6بلوف های تاریخی ......................................................................................................................................84

بازی های ذهنی
1۳۸دکتر سوس ...............................................................................................................................................85
1۳۹کسی سؤالی ندارد؟ .................................................................................................................................86
1۴0جمالت محدود ............................................................................................................................................87
1۴1شکسپیر خود را برانگیزید ..................................................................................................................88

بازی های عجیب
1۴۴حوِض چسب ................................................................................................................................................89
1۴5سطل آب ........................................................................................................................................................90
1۴6مردگان .............................................................................................................................................................91
1۴۸همزاد )دوقلوی( بدجنس ...................................................................................................................92
1۴۹اِخالل گرها ......................................................................................................................................................93



101 بازی برای بداهه پردازی 6

150ستایش ابرقهرمان .....................................................................................................................................94
بازی های صفی

152گروِه ...  ها .........................................................................................................................................................95
15۳پوشیدن یک عالمه کاله ......................................................................................................................96
15۴کانون ...................................................................................................................................................................97
155تودۀ وسایل .....................................................................................................................................................98
156صحنه های نامرئی .....................................................................................................................................99
157شعارهای بعید ..............................................................................................................................................100
15۸بدترین های دنیا ..........................................................................................................................................101

بازی جایزه
160قصه پردازی  .....................................................................................................................................................
162شگردهای پیشرفته ....................................................................................................................................
177اجرای نمایش .................................................................................................................................................



1017 بازی برای بداهه پردازی

پیشگفتار 

اولین آشــنایی ام با »بداهه« را خوب به یاد می آورم. انگار همین دیروز بود، اما درواقع سال ها پیش اتفاق 
افتاد. 

دانش آموز ســال دوم دبیرســتان بودم که در کالس مقدماتی درام شــرکت کردم. نمی دانستم اجرا 
دوســت دارم یا نه، فقط چون پدرم گفته بود بــه آن کالس می رفتم. تازه به خانۀ جدید نقل مکان کرده 
بودیم و به خاطر جدا شــدن از دوستانم افســرده بودم. پدرم می گفت که بسیاری از بچه های اجتماعی و 
خونگرم به کالس درام می روند. خالصه اینکه، ســعی می کرد راهی بیابد تا دوستانی جدید برای پسرش 

پیدا کند. 
بــه این ترتیب بود که به کالس درام رفتم. یک بار مربی گفت: »می خواهیم کاری کنیم که بداهه نام 
دارد.« او هیچ مقدمه ای در مورد بداهه نگفت، تنها چند دانش آموز را انتخاب کرد، که من هم بین آن ها 
بودم و گفت: »تصور کنید همۀ شما مرغ هایی در خانۀ حیوانات گمشده هستید.« همۀ بچه ها خیلی زود 

شخصیت مرغ به خود گرفتند، صدای مرغ درمی آوردند و مثل مرغ راه می رفتند. 
فکری به ذهنم خطور کرد. به طرف یکی از مرغ ها خم شــدم و گفتم: »امشب می خواهم از اینجا فرار 
کنم، با من می آیی؟«  بقیۀ مرغ ها لحظه ای به این مرغ کوچولو که فکری برای فرار داشــت نگاه کردند و 
فهمیدند آن ها هم می توانند مثل من باشــند. خیلی زود همۀ ما، متحد و باهم، نقشه ای جالب برای فرار 

کشیدیم. احساس می کنم انرژی آن لحظه تا امروز همراه من است. 
به زودی از کســی که می خواســت فقط نویســندۀ ورزشی باشــد به فردی تبدیل شدم که به خاطر 
»صحنه« زندگی می کرد. سعی می کردم در حرکتی که آغاز شده بود، پیشرفت کنم. حتی با کمک هزینۀ 
روزنامه نگاری به دانشگاه یوتا 1 رفتم و دستیار مدیر اطالعات ورزشی شدم. اما اگر این کتاب را می خوانید، 
حتماً می دانید که تئاتر چیزی اســت که هرگز نمی توانید خود را از آن برهانید. در سال 1۹۹۴ یک گروه 
کمدی بداهه تشکیل دادم که اکنون به کوئیک ویتز 2 معروف است. ما متخصص بداهۀ سریع و خنده دار 
و رودررو هستیم. به مدت نُه سال، به گونه ای خستگی ناپذیر، هر آخر هفته بداهه اجرا می کردم؛ و اکنون 
می خواهم در این کتاب عشق خود را نسبت به بداهه ابراز کنم. جوهری که این سطور را می نگارد ممکن 
است روزی محو شود، اما اگر بخشی از اشتیاق و هیجان من برای این گونه از هنر در شما اثر کند، بسیار 

خوشحال خواهم شد و شما نیز بسیار لذت خواهید برد. 
پس در صفحات این کتاب باید انتظاِر یافتن چه چیزی را داشته باشید؟ 

در بخش اول اصول بداهه بررســی می شود. چند قســمت اول تعریف بداهه است، اینکه از کجا آمده 
و چرا مهم اســت. سپس قســمت ویژۀ تدریس بداهه به بچه ها ارائه می شود. قسمت پایانی از بخش اول، 
که مهم ترین قســمت اســت، به طور اجمالی چند قانون و راهنمایی برای مبتدیان بداهه بیان می گردد. 
این قوانین بلوک های ســاختمانی ای هستند که بداهه پردازان می توانند از آن ها استفاده کنند تا از هیچ، 

1. Utah

2. Quick Wits
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صحنه ای بسازند. حتی اگر بداهه پرداز باسابقه ای هستید، توصیه می کنم حداقل نیم نگاهی به این قوانین 
بکنید. پس از ده سال اجرا فهمیده ام که همیشه چیز جدیدی برای یادگرفتن هست.

بخش دوم شــامل بازی ها می شــود. کتاب بازی کوئیک ویتز ما اکنون بالغ بر چهارصد بازی دارد که 
خــوِد ما روی صحنــه اجرا کرده ایم. بنابراین انتخاب صدویک بازی از بین آن ها کار دشــواری بود. برای 
بازیگران مبتدی، متوسط و پیشرفته، ترکیبی از بازی های مختلف انتخاب کرده ام. حتی چند بازِی تقریباً 

غیرممکن هم ارائه شده تا نمایی کلی از بازی ها به شما داده شود. 
بخش سوم برخی تکنیک های پیشرفته که در کوئیک ویتز به کار می بریم را توضیح می دهد تا در هر 
بازی تأثیر بیشــتری داشته باشیم. همچنین چگونگی انعطاف پذیر کردن بخشی از قوانین برای مبتدیان 
را بررســی می کنیم. همۀ این قوانین بدین منظور طراحی شده اند تا به بداهه پردازاِن باتجربه کمک شود 

»خارج از جعبۀ سیاه فکر کنند.« 
در پایان، در بخش چهــارم، به برخی عناصِر خلق موفِق یک نمایش بداهه نگاهی می اندازیم. در این 
فصــل یاد می گیرید چگونه یک گروه را جمع کنید، تمرین ها را انجام دهید و باهم نمایشــی اجرا کنید. 

همچنین دربارۀ نقش اساسی بازیگردان بحث خواهیم کرد. 
امیدوارم از این سفر لذت ببرید. سفِر من، مرا از پسری دبیرستانی به یک کهنه کار با سابقۀ بیست وسه 
سال اجرا روی صحنه رسانده است. طی تمام این سال ها هرگز بیشتر از سه ماه بدون درگیری با گونه ای 
از نمایش نبوده ام. از زمانی که بر روی صحنه رفته ام این شانس را داشته ام که با همسرم آشنا شوم، برخی 
از وفادارترین دوستانم را پیدا کنم و حتی اجراهایی با سه پسرم داشته باشم. من در فیلم هایی بازی کردم، 
به مدت دو ســال مجری یک برنامۀ کودک از تلویزیون بودم، دوازده ســال در رادیو کار کردم، تئاترهایی 

دارم و بیشتر از آنچه که قابل تصور باشد لذت برده ام.  

باببِدوره
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مقدمه/ اصول
بداهه چیست؟ 

بداهه یعنی خلق چیزی روی صحنه از چیزی بیش از تخیالت و تصوراِت خودتان. بداهه پردازان از »هیچ« 
صحنه ای می سازند. شخصیت ها تعامل دارند، مشکالت را حل می کنند، عشق یا نفرت می ورزند و اساساً 
زندگی آن ها در مدت کوتاهی، به اندازۀ یک ضربان قلب خالصه می شود. شخصیت های بداهه مثل مگس 
هســتند. دورۀ کوتاه زندگی شان با حرکت سریع بال هایشان ســپری می شود و طوری زندگی می کنند 

گویی برای همیشه هستند و واقعاً نمی دانند وقتشان کم است. 
بداهه برای بازیگران بهترین ابزار آموزش اســت. اجرا کاًل دربارۀ واکنش اســت، یعنی پاسخ طبیعی 
به آنچه روی صحنه گفته یا انجام می شــود. از آنجا که اجرا نوعی واکنش اســت، هیچ چیز ســریع تر از 
بداهه مهارت های اجرایی شــما را نمی ســازد. در یک صحنۀ دارای متن، واکنش های شخصیت هایتان از 
قبل برنامه ریزی شــده اســت، اما در یک صحنۀ بداهه همه  چیز به شما بستگی دارد. بازیگر کنترل کامل 
واکنش و  اندیشــه های شخصیت  خود را در دســت دارد و هیچ کارگردان یا نویسنده ای وجود ندارد. اگر 
می خواهید شــخصیت تان ناگهان مدخلی باز کرده، وارد بُعد دیگری شــود و از آن طریق صحنه را پیش 
ببــرد؛ بداهه پردازی چنین امکانی را فراهم می کند. یــک صحنۀ بداهه را با همان دکور می توان دوباره و 
دوبــاره اجرا کرد، اما یک کلمه می تواند صحنه را به گونه ای غیرقابل پیش بینی عوض کند. بداهه خیزش 

و حرکتی ناگهانی است که توضیح آن دشوار است، مگر اینکه انجامش دهید. 
بداهه مثل پریدن از هواپیما و چنگ زدن به هر چیزی که بتواند به عنوان چتر نجات عمل کند اســت. 
نمی دانید چیزی که گرفته اید خوب اســت یا بد؛ آیا اصاًل چتر نجات است یا کوله پشتی کسی دیگر. نکته 

این است: شما پریده اید و حاال در مسیر حرکت هستید. 
بداهه همچنین نهایِت تمرین برای ســاختن تیم اســت. از این نکته در سخنان خود برای برانگیختن 
بازیگران اســتفاده می کنم تا نشان دهم با گوش کردن و واکنش نشان دادن، می توانند چه ها خلق کنند. 
اگر بازی بداهه شکســت بخورد، همۀ افراد روی صحنه شکســت می خورند. دانســتن اینکه همه باید با 
کشــتی غرق شــوند، انگیزه ای قوی  ایجاد می کند تا باهم همکاری کننــد. در بداهه، بازیگر »تک نفره« 
وجود ندارد؛ بداهه پردازان، جمعی ازکمدین ها هســتند1 . دیدن افرادی که باهم هســتند و با یک ذهن 

می اندیشند، از مهیج ترین بخش های بداهه است. 

بداهه از کجا آمده است؟ 
پاسخ به این سؤال دشوار است. باید بگویم غارنشینان این شکل هنر را آغاز کردند. آن ها بدون هیچ ابزاری 
و فقط با چند آوای محدود و حرکت می توانستند قصۀ شکاری بزرگ را بگویند؛ و با علم به فطرت بشری، 

من مطمئنم که آن قصه ها کمی با بزرگنمایی و اغراق همراه بوده است. 

stand-up comedy .1، کمدی ایستاده: نوعی از کمدی است که توسط یک نفر اجرا می شود و طی آن کمدین معموالً 
با یک میکروفوِن دستی برای تماشاگران صحبت می کند و با اجرای سریع داستان های طنز آمیز، لطیفه ها و مزاح های 

کوتاه به انتقال مضامین می پردازد. ]م[
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آن ها شــخصیت های شکارچی و شکار را اجرا نموده و احساساتشــان را بیان می کردند. اجرایشان با 
حرکات همراه بود، قصه هایشــان آغاز و میانه و پایان داشت و صحنه ای بود که مقابل تماشاگرانی شیفته 

اجرا می شد. 
کاش می توانســتم همه چیزم را بدهم و یکی از آن اجراها را تماشــا کنم. در اعصار ماقبل تاریخ حتماً 
قصه گویانی ماهر وجود داشــته  است، اما هیچ کس هرگز آن ها را نخواهد شناخت. تمام آنچه از آن ها بجا 

مانده معدودی نقاشی بر دیوارۀ غارها و چند جمجمه زیر زمین است. اینجا ما ضرر کرده ایم. 

کمدیا دل آرته 1
بسیاری بر این باورند که بداهۀ مدرن ریشه درکمدیا دل آرته دارد. این شکِل هنری، ابتدا در توسکانی2 و 
از حدود سال 1550 دیده شد. اگرچه ریشه های اصلی آن  را مشکل بتوان ردیابی کرد، اما ریشه در اجرای 
کمدی های با نقاب در روم باســتان دارد. کمدیا دل آرته ترکیبی از گفت گوی بداهه، چند جملۀ عادی و 
ازپیش آماده، الل بازی، حرکات آکروباتیک و طنز بسیار زیاد بود تا برای مخاطبانش گیرا باشد. این شکِل 
هنر بر هنرهای نمایشــی کل اروپا نفوذ کرد و از رنســانس تا قرن هیجدهم بسیار رایج بود. حتی ویلیام 
شکســپیر۳ از شخصیت های کمدیا دل آرته در کمدی هایش استفاده کرد. بعدها، کمدیا دل آرته به تدریج 
به اشکال دیگر تحول یافت، مثل نمایش وودویل۴. این سبک تئاتر به همراه طنز و دلقک بازی و قالب های 
متنوع نمایشــی در قرن نوزده و اوایل قرن بیست در امریکای شمالی رایج شد. تئاتر وودویل از مشتقاِت 
بی واسطۀ کمدیا دل آرته است. مثاًل فکاهی های وودویِل معروِف دکتر، همه چیز خود را مدیون شخصیت  

کمدِی دکتر »دوتوره«5 است. دلقک های مدرن امروز هم از همان نهال خانوادگی ریشه گرفته اند. 
شاید مهم ترین شــخصیت  کمدیا دل آرته زانی6ِ خدمتکار باشد. شــخصیتی که مستقیم با تماشاگر 
حرف می زند. بازیگِر نقش زانی اغلب با اســتعدادترین فرد گروه است، زیرا باید آکروبات باز و موسیقیدانی 
ماهر و نیز هنرپیشه و کمدین باشد. امروزه هم کلمۀ زانی7 از مشتقات همین کلمه و بیانگر کمدی قوی 

و پرهیجان است. 
کتابی کامل می توان دربارۀ کمدیا دل آرته تألیف کرد؛ و البته کتاب های بسیاری نیز نوشته شده است. 
توصیه می کنم نگاهی به آن ها بیندازید تا بیشتر با این شکل جذاب هنر آشنا شوید. همچنین می توانید 

یک نسخه از نمایش نامۀ جالب خدمتکار دو ارباب۸ ، نوشتۀ کارلو گلدونی۹ را بخوانید. 

1 .Commedia dell'Arte

2 .Tuscany

3 .William Shakespeare

4. vaudeville:  درام همراه با رقص و آواز.[م[ 
5 .Dottore

6 .Zanni

7 .Zany

8 .Servant of Two Masters

9 .Carlo Goldoni
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بداهۀ مدرن 
بداهه پردازی بخشــی از تئاتر به اشکال مختلف در طول تاریخ بوده است، اما نوع امروزی آن مستقیماً از 
بازی های کودکانه برآمده است. طی افسردگی بزرگ دهۀ 1۹۳0 در شیکاگو، ویوال اسپولین1، مربی درام 
و هنرپیشه، سیستمی  از بازی های تئاتری برای کودکان ارائه داد. این بازی ها طوری طراحی شدند که از 
بازی های کودکانه برای برانگیختن تخیل و خود اظهاری استفاده می کردند. اسپولین اساساً قصد نداشت 
این بازی ها را برای مخاطبی اجرا کند، بلکه قرار بود به عنوان تمرین های کالســی از آن ها استفاده شود. 
بازی های تئاتری اسپولین پرچمدار بداهۀ مدرن شد و بسیاری از بازی های ابداعی او، هنوز اجرا می شود. 
با تغییراتی که پســر اسپولین، پائول ســیلز2، در دهۀ 1۹50 در بازی ها  ایجاد کرد، بداهه وارد صحنه 
شد. وی همراه با مادر و دیگر همکارانش نمایشی خلق کرد که در محدودۀ شیکاگو محبوبیت یافت. این 
نمایش با نام قطب نما۳  ادامه پیدا کرد و گســترش یافت و در 1۹5۹ به یکی از معروف ترین سازمان های 

بداهه- دومین شهر۴ - تبدیل شد. 
یکی از مردانی که به دومین شهر کمک کرد تا قدرت پیدا کند و امروزه نیز یکی از سازمان های قوی 
باقی بماند، ِدل کلوز5 است. وی در 1۹60 به آن سازمان ملحق و بعدها نیروی محرک گروه شد. او مدت 
زیادی از زندگی خود را وقف هنر بداهه کرد و خود نیز قهرمان بداهۀ »بلند« شد. بداهۀ بلند مجموعه ای 
از چند صحنه اســت که به یک ایده از زوایای دید مختلف می نگرد و سبکی آزاد بدون محدودیت زمانی 
دارد. میراث کلوز تا ابد به هارولد6 وابســته می ماند، سبکی پیچیده از بداهۀ بلند که خود تصدیق می کند 

نام عجیبی دارد. 
درحالی که شــیکاگو دچار تحوالت رنســانس بداهه در دهۀ 1۹60 بود، یک انگلیسی االصل در کانادا 
توجه زیادی به خود جلب کرد. کیت جانستون7، استاد دانشگاه کالگاری۸، متوجه شد که تئاتر برای عموم 
مردم جذابیت و گیرایی ندارد. وی می خواســت نمایشــی ابداع کند که همان مردمی را جذب کند که از 
فعالیت های دیگر مثل مســابقات ورزشی، لذت می برند. وی به مثابه شکسپیر می خواست مردم معمولی 
را به هنر جذب کند. ابتکار او یعنی ورزش های تئاتری۹، ترکیبی از بازی های بداهه با سیستم امتیازدهی 

است که چاشنی رقابت را با بالهت، روی صحنه ترکیب می کند. 
امروزه گروهی نمایشی وجود ندارد که به این پیشگامان سپاس و قدردانی بدهکار نباشد. 

1.Viola Spolin

2 .Paul Sills

3. Compass 

4 .Second City

5 .Del Close

6 .The Harold

7 .Keith Johnstone

8 .Calgary

9 .Theatresports
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سابقۀ من در بداهه 
ابتدا به عنوان کمدیِن ایســتاده وارد بداهه شــدم. تهیه کننده از ما می خواست گهگاه نقاط خالی اجرا را 
بــا بداهه پُر کنیــم )زمانی که اجرا عقیم می ماند، ما باید وقت را پر می کردیم(. ما هرگز نمی کوشــیدیم 
یک گروه باشــیم؛ اما با این کار بود که یاد گرفتم چگونه مقابــل جمعیت بداهه پردازی کنم. گروه بداهۀ 
من، کوئیک ویتز، در ســال 1۹۹۴ تشکیل شد. تئاتر آف  برادِوی1 را در سالت لِیک سیتی2 افتتاح کردم و 
می خواستم کاری متفاوت بکنم. آن زمان در سالت لیک هیچ بداهه ای نبود. نام کوئیک ویتز )شوخی های 
ســریع( در ابتدا به عنوان یک نام موقتی انتخاب شــد، ولی نامی که بیشــتر دوست داشته باشم به ذهنم 

نرسید و پس از نُه سال این نام برای بداهۀ سالت لیک باقی ماند. خوشحالم که آن را تغییر ندادم. 
ما با قالب های مختلفی کار کردیم تا اینکه باألخره در ســال 1۹۹6، روی قالب »رقابتی« توافق کردیم. در 
سالت لیک، المپیک زمستانی سال 2002 برگزار شد و من هم المپیِک ویتز۳ را ساختم تا با آن سرمایه گذاری 
کنم. این قالب تثبیت شد و از آن زمان به آن شیوه کار می کنیم. دو تیم سه نفره از بازیگران رقابت می کنند تا 
ببینند کدام یک تماشاگر را بیشتر می خنداند. تماشاگران داور هستند و به بازی ها نمره می دهند. با این حال 
هدف اصلی تیم ها برنده شدن نیست؛ بلکه  ایجاد اوقاتی خوش برای مخاطب است. ما می خواهیم مردمی که 

پول می دهند و برای تماشای اجرا بلیط می خرند ما را به عنوان برنده ببینند. می دانم مهیج است. 
نُه ســال اســت که آخر هفته ها در  کوئیک ویتز نمایش دارم و هنوز برای هرکدام از آن ها هیجان زده 
می شوم. یک روز بعد از یکی از اجراها فقط به پشت دراز کشیدم و نمی توانستم بایستم. واقعاً درد زیادی 

می کشیدم و تنها فکرم این بود که کاش آن شب اجرا نداشتم. 
ســبک ما تند و رودررو است. اگر به کوئیک ویتز بیایید می بینید که خنده ها یکی پس از دیگری فضا را پُر 
می کنند. حتی اگر بازی یا شوخی ای خوب اجرا نشود، ریزه کاری هایی که بازیگران بین بازی ها انجام می دهند 
شما را می خنداند. بازیگران هرکاری می کنند که مخاطب را بخندانند. به تماشاگران گوش می دهیم و توجه 
می کنیم که چه چیزی واکنشی مثبت در بردارد. بنابراین بی آنکه بدانیم، مخاطب تصمیم می گیرد ما چه کار 

کنیم. واقعاً یک تجربۀ »هرچه می خواهد دل تنگت بگو« است؛ کمدِی فست فودی )حاضری و دم دستی(.
کوئیک ویتز تا مدت ها تنها کمدی شهر بود تا اینکه دیگران دیدند چقدر جالب و سهل الوصول است. 
به این ترتیب در همه جا گروه هایی ظهور کردند. باألخره، در هر آخر هفته می توانســتید پنج یا شــش 
گروه نمایشــی را در شعاع سی مایلی ببینید و این برای شهری که حتی روی صفحۀ راداِر فرهنگی دیده 
نمی شــود، بد نبود. به هرحال من رقابت خود را ابداع کردم و نگران نیستم. در واقع عاشق این هستم که 
گروه های دیگر را ببینم و امیدوارم روزی برســد که سالت لیک، این شهر کوچک قدیمی، مثل شیکاگو و 

یا لس آنجلس به خاطر بداهه معروف شود. 

و آینده؟
این همان جایی است که نقش شما اهمیت پیدا می کند. با نشان دادن عالقه به بداهه و منتقل کردن آن 

به نسل های بعد، آن  را زنده نگه  می دارید. 

1 .Off Broadway Theatre

2 .Salt Lake City

3. Olympwits 



1011۳ بازی برای بداهه پردازی

چرا بداهه؟ 
خب، مسئله این است؛ چرا بداهه؟ واقعاً چرا. 

من بداهه را تقریباً در هر سطحی، از پیش دبستانی تا بزرگساالن تدریس کرده ام. بچه ها عالی هستند. 
عشــق ذاتی به تخیل و کاوش دارند. گاه این بزرگســاالن هســتند که فراموش کرده اند از کجا می آیند. 
هنگامی که از کالس های دانشگاهی دیدن می کنم، اغلب با این سؤال ها روبه رو می شوم: »اجرای بازی ها 
و کاًل شــخصیت احمق ها روی صحنه چه فایده ای دارد؟« »کار صحنه کجاســت؟« »شخصیت پردازی 

کجاست؟« »هنرپیشۀ جدی کجاست؟« 
از این نوع سؤاالت نفرت دارم. همیشــه به من حس دلقِک دربار می دهد. بداهه پردازان برای خنده خوب 
هستند، اما راه را برای هنرپیشه های جدی هموار می کنند. من به عنوان هنرپیشه ای که کاِر اجرا کرده و هنوز 

هم می کند، شکسپیر اجرا می کند و عاشق کار درام جدی است، می خواهم این نکته را به میراث بگذارم.
بداهه نه تنها به اندازۀ »اجرای جدی« واقعی است، بلکه در بداهه بیشتر از هر تکنیک دیگر که تاکنون 
آموخته ام، می توان مهارت و هنر اجرا را یاد گرفت. و مهم تر اینکه دربارۀ خودتان بیشــتر یاد می گیرید و 

با خودتان بیشتر آشنا می شوید.
بداهه پردازی همه نوع مزیت را داراست و آن هم نه فقط برای بازیگران. 

بداههبهشــمایادمیدهدسازگارباشید. خاطرۀ دیگری را از دبیرستان به یاد دارم. درحال اجرای 
»مردی که برای شــام آمد« بودیم که درســت وسط سخنان شخصیت اصلی برق رفت. وی لحظه ای هم 
درنگ نکرد و برای بیســت ثانیه، تا وقتی که برق دوباره وصل شــود به صحبت هایش ادامه داد، گویی در 
آن بیســت ثانیه هیچ اتفاقی نیفتاده اســت. سپس چراغ ها روشن شد و از همانجا ادامه داد. در میان پرده 
الف می زد که یک حرفه ای واقعی اســت، زیرا با رفتن برق تکان هم نخورد. از او پرســیدم آیا در خانه هم 
وقتــی برق می رود همان طور رفتار می کند؟ آیا وی و خانــواده اش کارهای عادی خود را ادامه می دهند، 
انگار نه انگار که برق ناگهان قطع شــده اســت؟ منظور مرا نفهمید، اما من نکته ای روانی را یاد گرفتم و 
آن اینکه هرگز نگذارم مشــکالت غیرمترقبه، تماشــاگر را از لحظۀ اجرا خارج کند، حتی اگر بازیگران از 
متن اســتفاده می کنند باید برای امور غیرمنتظره آماده باشند و خود را با شرایط انطباق دهند. بداهه به 

بازیگران یاد می دهد سازگار باشند. 
اما بداهه چیزهای بیشتری هم برای شما دارد. 

بداهــهاعتمادبهنفسرا،چهروىصحنهچهخارجازآن،زیــادمیكند. وقتی بدانید که باید با 
هرچیزی ســازگار شوید، آنگاه در تســت بازیگری و روی صحنه اعتماد به نفس خواهید داشت. هرگاه در 
تست بازیگری هســتم و کارگردان می گوید: »حاال این طوری امتحان کن...« من لبخند می زنم. همیشه 
می دانستم که این امتیاز را نسبت به بازیگران ضعیف دارم، بازیگرانی که کِل شب یک جمله را با آهنگی 

ثابت تکرار می کنند تا آمادۀ تست کارگردان شوند. 
حتی کســانی که به اجرا عالقه مند نیســتند نیز از بداهه سود می برند. اکثر افرادی که در کالس های  
من شــرکت می کنند، واقعاً قصد اجــرای روی صحنه ندارند. من به فروشــندگانی بداهه آموخته ام که 
می خواســتند یاد بگیرند چگونه خودشــان فکر کنند؛ به مدیرانی که می خواســتند یاد بگیرند چگونه با 
کارمندان رفتار کنند؛ به افرادی از قشرهای مختلف که می خواستند سخن گفتن در جمع را یاد بگیرند. 
اما بچه ها شاگردان مورد عالقۀ من در بداهه هستند. تدریس به آن ها واقعاً لذت بخش است. معدودی 
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از آن ها تصمیم می گیرند کار هنرپیشــگی را دنبال کنند، اما من می بینم که هرکدامشان از طریق تجربۀ 
بداهه پردازی، رشد می کنند. مثل آغاز کار، دیگر آن قدرها خجالتی نیستند. به نظر می رسد بهتر سازگار 

می شوند و بهتر قادرند با فرازونشیب های زندگی کنار بیایند. 
در بازی »بچۀ چاق«، که بازی دوست داشتنی و البته سختی بود، چند دانش آموز داشتم که از طرف 
بچه های دیگر زیاد تحویل گرفته نمی شــدند. اما یک دفعه در یک بازی بداهه با خونسردی کار می کردند 
و دیگر مســئلۀ چاقی شان برایشان مهم نبود. گاهی حتی بچه ای را می دیدم که آن قدر اعتماد یافته  بود 
تا وزن و هیکل خود را یک امتیاز در صحنه به حســاب آورد؛ درحالی که تا چند روز قبل ســعی می کرد 
هیکلش را پشت میز پنهان کند. حتی بچه های خجالتی را دیده ام که از الک خود بیرون آمدند و نه تنها 

تعامل می کردند، بلکه می خندیدند و خوش بودند. بداهه این چنین معجزه هایی دارد. 
بداهه به مردم این اعتماد را می دهد تا از روزمرگی هایشــان خارج شوند و تجربه کنند که گزینه های 
دیگر به کجا منتهی می شــوند. بچه هــای کالس های من بعدها در زندگی ریســک های زیادی کردند. 
منظورم رفتار پرمخاطرۀ آســیب زننده به خود یا دیگران نیست، بلکه منظور من خطرپذیرِی سالم است. 
شــاید آن ها قباًل به این فکر نمی کردند که می توانند نقش اصلی را امتحان کنند، اما حاال می کنند. آن ها 
نگرِش »چرا که نه« دارند. مهم ترین قانون بداهه را به آن ها یاد داده ام: شکست نخورید. تنها راه شکست 

خوردن این است که تالش نکنید.
 

بداههخالقیتراپرورشمیدهد. وقتی بچه هســتیم توانایی طبیعی برای استفاده از تخیل خود را 
داریم، اما وقتی که بزرگ تر می شویم اغلب تخیل مان به دلیل استفاده نکردن، زنگ زده و می پوسد. بداهه 
به شــما نیرو می دهد تا از تخیل خود استفاده کنید. هیچ  چیز اتفاق نمی افتد مگر اینکه شما باعث شوید 
اتفاق بیفتد؛ و این مسئله فقط در دنیای »سرگرمِی« تئاتر عملی نیست. دانستن اینکه چگونه ایده بدهید 
و چگونه با دیگران کار کنید تا ایده هایشان به بیرون تراوش کند، خود از مهارت های مفید »دنیای واقعی« 
اســت. هنر جویان من اغلب مهارت های بداهه پردازانۀ خود را دلیل ایــن می دانند که چرا در مالقات ها، 
فروش خانه، جلسات، یا ارتقاء شغلی موفق هستند. توانایی دیدن بسیاری از ابعاد یک موقعیت با سرعت 
هرچه تمام تر به شما کمک می کند تا همه نوع مشکل و چالش را حل کنید. بداهه کمک می کند به دنیا 

متفاوت بنگرید. 

بداههمهارتهاىگفتارىوشــنیدارىراتقویتمیكند. بداهه به شما یاد می دهد چگونه افکار 
خود را به سرعت شکل داده و به خوبی ارائه دهید. بداهه به بازیگران فرصت کافی می دهد تا روی گفتار، 
بیان و فصاحت کالم خود کار کنند. شــنیدن در بداهه مهم اســت، چرا که ممکن است صحنه به سرعت 

مسیر خود را عوض  کند. اگر در بازی بداهه گوش ندهید، خیلی زود عقب می افتید. 

بداهههمکارىمیآموزد. همان طور که قباًل گفتم، در بداهه ســتاره وجود ندارد. هر کس باید با بقیه 
کار کند تا صحنه ای خلق شــود و اگر جز این باشــد موفق نخواهد بــود. بداهه پردازی با یکدیگر اعتماد 
متقابل گروهی  ایجاد می کند و به بازیگران کمک می کند از استعدادهای مختلف یکدیگر استفاده کنند. 

بداههتحملرازیادمیكند.بداهه پردازی به همراه یکدیگر به انســان ها کمک می کند تا یاد بگیرند 
همدیگر را قبول کنند و بپذیرند. هنگامی که روی صحنه هستید و تالش دارید تا بازی به نحو احسن اجرا 
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شود، تفاوت ها در خط مشی سیاســی، تفاوت های ظاهری، توان بدنی، سوابق و غیره دیگر مهم نیستند. 
همیشه سعی می کنم یاد بدهم که آنچه در بیرون دارید در بداهه مهم نیست. متوجه شده ام هنرجویانم 

خارج ازصحنه هم همین احساس را حفظ می کنند و من عاشق این هستم. 
یک بار دختری ناشنوا در کالس بداهه ام ثبت نام کرد. ابتدا متحیر بودم که چگونه کار خواهد کرد زیرا 
شنوایی در بداهه بسیار حیاتی است. تصمیم گرفتم اگر او در کالس ثبت نام کرد، کاری که قرار است در 
کالس انجام دهد را برایش توضیح دهم. او جمالت خودش را می توانست بلند بگوید و یک مترجم داشت 
که گفته های دیگران را به او منتقل می کرد. ابتدا بچه ها وقتی در صحنه ای با او بودند، نگران می شــدند، 
اما خیلی زود در این باره تجدیدنظر کردند. این دختر اجازه نداد ناشــنوایی او را ضعیف کند. هنرجویان 

دیگر نیز همین طور. به راستی شیفتۀ بداهه ام! 

بداههشمارافردبهترىمیكند. این جملۀ بزرگی است، اما من به آن باور دارم. از آنجا که زندگی های 
روزمره مان متِن از پیش نوشته شــده نیست، پس همیشــه درحال بداهه پردازی هستیم. واکنش های ما 
درمقابل موقعیت هــای مختلف عواطف ما را برمی انگیزد و کلماِت گفتارمان را بر زبانمان جاری می کند. 
بداهه به شــما تجربۀ موقعیت های بســیار متفاوت و خیالی می دهد و کمک می کند واکنش هایتان را در 
زندگــی واقعی کنترل کنید. بدین ترتیــب مهارت های اجتماعی تان بهبــود می یابند و به زودی متوجه 

خواهید شد که زندگی تان جالب تر و کم فشارتر می شود. 
ایــن جملۀ پایانی را نمی توان از لحاظ علمی ثابت کرد، اما من دیده ام که بارها اتفاق افتاده اســت. از 
همســر و ســه فرزندم تا اعضای گروهم، از افراد گروه های دیگر تا کســانی که به این کالس ها می آیند، 

دیده ام که بداهه بر زندگی َده ها انسان تأثیر مثبت می گذارد. 
بداهه یعنی ساختن، نه ویران کردن. ای کاش می توانستم این ایدۀ ساده را در همه جا گسترش دهم.

تدریس بداهه به کودکان
کار بداهه با بچه ها از بزرگ ترین لذت های من است. بچه ها هنوز همۀ تخیالتشان را دست نخورده دارند و 
دوست دارند از آن در مسیر درست استفاده کنند. در واقع، گاهی مشکل ترین بخش این است که آن ها را 
در مسیر نگه داریم. چنانچه به کودکان درس می دهید، کلیِد کار این است که به یاد آورید وقتی خودتان 

کودک بودید چگونه بودید. سعی کنید دنیا را یک بار دیگر از چشم باز کودک بنگرید. 
با وجود موضوعات بســیار برای تدریس، مربی شاید تصمیم بگیرد آن ها را به صورت تدریجی آموزش 
دهد و کم کم بچه ها را وارد خط سیر کار کند. اما بچه ها می دانند چگونه بهتر از ما تظاهر کنند، بنابراین  
آن ها بداهه پردازانی ذاتی هســتند. خواهید دید بچه ها ســریع تر از بزرگ ترها شیفتۀ بسیاری از بازی ها 
می شوند. سعی نکنید جلوی سرعت آن ها را بگیرید. اجازه دهید بَدَوند و هر قدر ممکن است به آن ها فضا 
بدهید تا هرچه می خواهند، تجربه کنند. کار اصلی شما به عنوان مربی تمرکز دادن به انرژی آن هاست. 
هنگامی که کالس پر از دانش آموزانی مشــتاق است، دوست دارم سریعاً بازی های بسیاری را معرفی 
کنم. در جلســات بعد بــه عقب برمی گردم تا بازی را با عمق بیشــتری یاد بدهــم. بدین ترتیب بچه ها 
موضوعات زیادی دارند تا در خانه روی آن ها کار کنند و من می توانم در کالس به خوبی آن ها را هماهنگ 

کنم. 
برای انجام هر بازی به پنج دقیقه زمان نیاز است، اما اگر بخواهید چند دور بازی کنید تا نوبت به همه 

برسد، طوالنی تر خواهد شد. 
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خیلی زیاد و خیلی کم 
هنگام کاِر بداهه، به نظر می آید اکثر بچه ها دو دســته می شــوند: اول، بچه هایی که شــور و شوق زیادی 
دارند. البته مشتاق بودن عالی است، اما این بچه ها نمی خواهند بفهمند چگونه باید بازی را نمایش دهند، 
بلکه فقط می خواهند وارد بازی شده و آن  را اجرا کنند. با این بچه ها، هر بازی ای ظاهراً به مسابقۀ کشتی 
یا شــطرنج تبدیل می شود. آن ها فقط انرژی بسیار زیادی دارند. من فهمیده ام که بهترین راه کنترل این 
بچه ها این است که بازی را خودم با آن ها اجرا کنم، بدین ترتیب می توانم به آن ها کمک کنم تا در مسیر 
بمانند و بر روی صحنه تمرکز کنند. بچه هایی که زیادی مشــتاق هســتند پس از اینکه بفهمند چگونه 

صحنه را بازی کنند، آرام می شوند و تمرکز می یابند. 
نوع دوم بچه ها آن هایی هســتند که مطمئن نیســتند آیا دوست دارند بخشی از این نوع کار باشند یا 
خیر. این بچه ها را به راحتی درک می کنم. آن ها می ترســند احمق جلوه کنند و البته بداهه تا حدی برای 
بعضی ها توفنده است. این دانش آموزان را باید به تدریج وارد مسیر کرد. هرگز مجبورشان نکنید بازی ای 

انجام دهند، زیرا با یک شکست ممکن است خیلی پسرفت کنند.
پیشــنهاد می کنم اجازه دهید این بچه ها با بازی هایی شــروع کنند که آن ها را در مرکز توجهات قرار 
نمی دهــد. مثاًل اجازه دهید »قصۀ یک کلمه ای« )بازی ۸( یا »خوشــبختانه/ بدبختانه« )بازی 7( را انجام 
دهند و بعداً متذکر شوید که چقدر خوب بازی کردند. با این بازی ها معموالً عالقه مند می شوند وارد مراحل 
بعدی شوند، یعنی بازی هایی که آن ها را به چالش می کشاند تا شخصیتی را روی صحنه به تصویر بکشند. 
همچنین یادتان باشد که بعضی بچه ها نسبت به بدنشان احساس خوبی ندارند و دوست ندارند کسی 
بدن آن ها را لمس کند یا به آن دســت بزند. من در ابتدای کار از بازی هایی که با لمس کردن ســروکار 
دارند اجتناب می ورزم. کمی زمان الزم است تا این ناراحتی بدنی رفع شود، پس چشمتان به بچه ها باشد 
و کســی را که از موقعیت تماس بدنی احساس ناخوشــایندی دارد، در آن موقعیت ها قرار ندهید. وقتی 
می خواهید بازی هایــی ارائه دهید که تماس بدنی دارند، اطمینان حاصل کنید که بچه ها درک می کنند 
باید با احترام با هم رفتار کنند. )و البته دربارۀ تماس بدنی در کالس باید طبق قوانین مدرسه عمل شود.(
با بچه های محتاط با دقت کار کنید. اگر اعتماد خود را از دست بدهند، بازگرداندن آن مشکل خواهد 

بود. اول اعتماد سازی کنید بعد هر کاری می خواهید انجام دهید. 

شکست اشکالی ندارد
مهم ترین نکته در آموزش بداهه به بچه ها این اســت: شکست اشکالی ندارد. مهم نیست روی صحنه چه 

روی می دهد. هرچه رخ می دهد دقیقاً همان چیزی است که باید اتفاق بیفتد. 
خواهید دید که برای بداهه سازی روی صحنه، هر بازیگر باید با دیگران به گونه ای رفتار کند که گویی 
نابغه اســت. اگر هر بازیگر تابع این مثال باشــد، هیچ حرِف زده شده یا عمِل انجام شده روی صحنه دیگر 
اشــتباه نیســت. اطمینان حاصل کنید که کل کالس این نکته را درک کنند، در این صورت برای تأیید و 

تشویق یکدیگر به سختی کار خواهند کرد. 
حتــی اگر کل صحنه ناموفق از آب درآید، باز هم بــا اطمینان چیزهایی بیابید که بجا بوده اند و ذهن 
خود را روی نکات منفی معطوف نکنید. کلید این است که بچه ها احساس نکنند گزینه هایی که داشته اند 
بد بوده؛ آن ها باید به سرعت تصمیمی اتخاذ می کرده اند. بعدها خواهند فهمید اشتباه بوده و احتماالً دیگر 
آن  را تکرار نخواهند کرد. اگر این طور نشد، به آرامی آن ها را به گوشه ای بکشید و با آن ها صحبت کنید. 
مسئلۀ مهم در آموزش بچه ها این است که اگر از آن ها قطع امید نکنید، آن ها نیز از شما مأیوس نخواهند شد. 
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یک هفته بداهه 
چنانچه مرتباً با بچه ها در کالِس اجرا یا محیطی مشابه سروکار دارید، طی یک هفته از کالس ها می توانید 

آن ها را به خوبی با بداهه آشنا کنید. در اینجا طرح کلی این هفته را پیشنهاد می دهیم.

روزاول. مانع اصلی پیروزی در بداهه، ترس از انجام آن اســت. من به آن ها نشان می دهم چقدر این کار 
آسان است و بدین ترتیب به آن ها کمک می کنم تا بر این ترس غلبه کنند. چند بچه را پای تخته بیاورید 
و در یــک صــف قرار دهید. »قصۀ یک کلمه ای« )بازی ۸( را با آن ها بازی کنید. یک حیوان انتخاب کنید 
)مثل گربه( یک شــغل هم انتخاب کنید )مثل رفتگر( و از بچه هــا بخواهید با هم کار کنند، تابع قوانین 
بازی باشــند و قصه ای دربارۀ گربه ای بگویند که به عنوان رفتگر کار می کند. آن ها با هم قصه ای بســیار 
عجیب خواهند ساخت. از آن ها بپرسید آیا کسی پیرنگ و طرحی برای قصه در ذهن دارد تا قبل از شروع 
بازی بگوید. احتماالً هیچ  یک ندارند. یاد آوری کنید هرچه انجام می دهند بداهه است؛ بازی ای است بدون 

اندیشۀ قبلی، بازی ای که همه با هم در ساخت آن کار می کنند. 
اکنون وقت آن اســت تا قوانین )که در بخش بعدی آمده اســت( را برای مبتدیاِن کار بداهه توضیح 
دهیــد. بر کارگروهی و گوش دادن به یکدیگر تأکید کنید. اجازه دهید دوباره بازی را اجرا کنند و ببینید 
چگونه انجام می دهند. به آن ها نشان دهید در بداهه شما بخشی از کل هستید و در بازی، تیم مهم است 

نه فرد. 
روز اول را بــا چند بازی دیگر تمــام کنید. می توانید »چه کار می کنی؟« )بازی2( و »خوشــبختانه/ 
بدبختانه« )بازی 7( را انتخاب کنید. هدف این است که به آن ها کمک کنید به ترس از ساخت صحنه ها 

غلبه کرده و آن ترس را با هیجان جایگزین کنند. 

روزدوم. روز دوم را می توانیــد با تجربۀ خلق صحنــه ای متحد کننده بگذرانید. به دانش آموزان توضیح 
دهید که صحنه از چه چیزهایی ســاخته می شود، شخصیت ها، محیط، پیرنگ داستانی با آغاز و میانه و 
پایان. اکنون از آن ها بخواهید »هر صحنه ای« )بازی ۹( را بازی کنند و بعد از بازی دربارۀ آن بحث کنید، 
بدین ترتیب به آن ها کمک می شــود تا عناصر اساسی صحنه را بشناسند و دربارۀ قوانین بداهه گفت وگو 
کنند. حاال زمان خوبی اســت تا به بازی های احساســی وارد شــوید. در واقع »صحنه های احساســی« 
)بــازی  17( یکی از بهترین بازی هاســت تا بچه هــا کار صحنه را یاد بگیرند. بقیــۀ زمان کالس را روی 
بازی های احساسی کار کنید. ببینید چگونه دانش آموزان هیجان خود را با تماشای یکدیگر و تالش برای 

خنداندن هم بروز می دهند. 

روزسوم. اکنــون دانش آموزان به بسیاری از ترس های خود از بداهه غلبه کرده اند و می خواهند ادامه دهند. 
بازی های بدنی به کار ببرید تا عادت کنند روی صحنه، حرکات فیزیکی داشــته باشند و از بدن خود استفاده 
کنند. بازی »ایست!« )بازی 2۳( روش عالی برای یادگیری این مسئله است و بسیار جالب و خنده دار می باشد.
اکنون کار را با بازی های بدنِی حدس زدنی مثل »دیر ســِر کار رسیدن« )بازی 70( و »راز قتل« )بازی 71( 
ترکیب کنید. این بازی ها اغلب مطلوب بچه ها هســتند و به آن ها کمک می کنند تا شروع به ترکیب مسائل 

کنند. 

روزچهارم. در روز چهارم آماده اید تا محیط را به بازی بیفزایید. بداهه در صحنۀ خالی اجرا می شــود، 
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اما »کجاســت؟« )بازی ۴( به دانش آموزان یاد می دهد به مخاطــب بقبوالنند که صحنۀ خالی می تواند 
همه چیز و همه  جا باشــد. به ســراغ بازی »تکه های کاغذ« )بازی ۳6( بروید، بعد اجازه دهید چند بازی 

حرکت سریع مثل »دروغ سنج« )بازی 6۴( یا »چهار راه برای مردن« )بازی 6۳( انجام دهند. 

روزپنجــم. اکنون می توانید هر بازی ای را که فکر می کنید بچه ها از انجام آن لذت می برند انجام دهید. 
بچه ها اغلب دوست دارند به عقب برگردند و بعضی از بازی هایی را که کرده اند، دوباره انجام دهند. سراغ 

بقیۀ بازی های کتاب بروید و بگذارید بچه ها پر شور و هیجان باشند. 
پس از یک هفته مقدمه می توانید هرگاه که حال و هوای کالس اجازه داد، بداهه انجام دهید. بچه ها 

از تکرار بعضی از بازی های موردعالقه یا امتحاِن بازی های جدید بسیار خوشحال می شوند. 
چنانچه فقط یک روز وقت دارید تا به بچه ها بداهه بیاموزید، چند پیشــنهاد برایتان دارم: ابتدا سعی 
کنید وقت بیشــتری دســت و پا کنید. دانش آموزان مایل خواهند بود بیشتر از آنچه شما در یک کالس 
انباشــته اید یاد بگیرند. اگر زمان بیشتری فراهم نشد، هرچه می توانید انجام دهید. فقط با اصول روز اول 
و دوم آغاز کنید و بعد بگذارید بچه ها بدانند از کجا اطالعات بیشــتری می توانند کســب کنند. آن ها را 
تشــویق کنید خود، بداهه را تجربه کنند. سپس هنگامی که وقت آزاد به دست آوردید، مرحلۀ دیگری از 

بداهه را در کالس به آن ها بیاموزید. 

کار با بچه های کوچک تر
چنانچه ســعی دارید به گروه های ویژۀ کوچک تر بداهه بیاموزید و مطمئن نیستید آیا آن ها »آن را درک 

می کنند« یا نه، می توانید با تمرین های آسان تر آغاز کنید. 
من دوســت دارم ابتدا با بچه های کوچک تر دربارۀ کیســۀ سّری و نامرئی ای که همۀ بازیگران با خود 
دارند صحبت کنم. اگر من به این کیســه دسترســی پیدا کنم هرچه بخواهم از داخل آن برمی دارم. اول 
توپ نامرئی خودم را بر می دارم، ســنگین است پس در دســتانم جابه جایش می کنم، حتی می توانم آن 
را به دیوار بکوبم و بعد بگیرمش. بعد آن  را به ســمت یکی از بچه ها می اندازم بدون اینکه به او بگویم؛ او 
احتمــاالً آن  را می گیرد و به طرفم پرت می کند. با هم بازی می کنیم. بعد به آن ها نشــان می دهم که آن 

توپ می تواند از هر جنسی و به هر اندازه ای که من می خواهم باشد. 
آن ها بازی را شــروع کرده اند. حاال خواهم فهمید آن ها چه چیزهایی در کیســه های نامرئی خود نگه 
می دارند. از آن ها می خواهم هرچه دوست دارند از آن خارج کنند. عاشق نگاه هایشان هستم وقتی  به آن 
چیزی که درآورده اند »می نگرند«. حیرت آور اســت. چند دقیقه این طور ســپری می کنیم تا کمک شود 
درک کنند ما فقط بازی می کنیم، کاری که هر روز خودشان انجام می دهند. سپس به سراغ تمرین های 
بعدی می رویــم، مثل بازی کردن نقش حیوانات مختلف یا احساســات مختلف. به آن ها اجازه می دهم 
قدم زدن در محیط های متفاوت را اجرا کنند، برای مثال روی زمین چسبناک یا در جاذبۀ کم. حاال معموالً 

می بینم که دوست دارند بیشتر بداهه کار کنند. 
ســپس به تدریج معرفی کردن چند بازی دســت گرمی را آغاز کنید تا حس بهتری از بداهه داشــته 
باشــند. به زودی اوقاتی خوش در خلق و ابداع دنیاهای حیرت انگیز خواهند داشت. فقط بگذارید با چند 
سبک و شیوه آشنا شوند و بدین ترتیب مثل توپ برفی، خود به راحتی از تپه غلت خواهند خورد. بارها و 
بارها شاهد بوده ام این اتفاق می افتد و من توپ ها را می شمارم و همیشه منتظر توپ برفی بعدی هستم.
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بلوک های ساختمانی برای مبتدیان 

زدودن ترس 
بزرگ ترین مانع برای مبتدیان، ترس از بداهه است. بداهه برای افراد ترسناک است. شما صحنه ای بدون 

متن و بدون مسیری واقعی خلق می کنید. این عملی نیست! 
خب البته که عملی اســت. سال هاست انجام می شود و من ســراغ ندارم که تا به حال این کار تلفات 
جانی داشــته باشد. پس چگونه می توانید افراد را )یا خودتان را، اگر شجاعت کافی برای اذعان آن دارید( 

از ترس دور کرده و به خنده و شادی وادار کنید؟ پاسخ آن در شعبده نهفته است. 
بداهه بیشــتر مثل حقۀ شعبده بازی است. هنگامی که شــعبده باز دستیار خود را با اّره نصف می کند، 
به نظر خیلی واقعی و غیرممکن می آید. همین طور اســت وقتی که بداهه پردازان با هیچ شــروع می کنند 
و یک صحنۀ کامل خلق می نمایند. شــعبده بازان و بداهه پردازان هر دو مدیون شــگفتی و بُهت کار خود 
هســتند که دو راز مشترک را القا می کند: یکی اینکه تماشاگران فکر می کنند این چیزی است که هرگز 

نمی توانند انجام دهند. دوم، حقه ای در آن است. 
مخاطب هرگز نمی داند بداهه پردازی، ساختن کلمات در لحظه، کاری است که هر کسی هر روز انجام 
می دهد. برای زندگی روزمرۀ ما متنی وجود ندارد. شب قبل، جمالت خود را برای اینکه تا فردا بعدازظهر 
در صحنۀ بانک معاملۀ مهمی را از دست ندهید نخواندید. در واقع تنها زمانی که بداهه نداریم، زمانی است 
که نمایش اجرا می کنیم و همۀ ما می دانیم چقدر طی یادگیری جمالتمان عرق می ریزیم. در مقایسه با 

آن، بداهه خلق الّساعه است. 
این تمرین سریع را انجام دهید. ناگهان پیش شما می آیم و می خواهم با هم برویم ساندویچ بخوریم. 
جوابی که فی الفور به ذهن شــما خطور کرد چیســت؟ چرا این قدر سریع به ذهنتان رسید؟ شاید قبول 
کردید چون گرســنه بودید. شاید قبول نکردید چون گیاه خوار هستید. شاید بگویید: برگر چطوره؟ چون 
گرســنه اید، ولی ساندویچ نان ساچی دوست ندارید. شاید بگویید: حسابی چیپس و پفک خورده ام، چون 
سؤال را نشنیده اید. هرچه که بگویید یک صحنۀ بداهه را آغاز کرده اید. کار از همین نقطه جریان می یابد 

و بله، به همین آسانی. 
اما از بحث ســادۀ مزایای فست فود چگونه بداهه می سازید و آن  را تبدیل به چیزی می کنیدکه افراد 

می خواهند تماشا کنند؟ حقه چیست؟ 
برای پاسخ به شعبده باز برمی گردیم. وی قبل از انجام شعبده و تردستی در مقابل جمعیت، باید قوانین 
حقه ای را که می خواهد ســوار کند، بداند. قوانین مهم هستند. تبعیت از آن ها همه را حیرت زده می کند. 

پس اگر تبعیت نکنید، تماشاگرانی ناخرسند خواهید داشت. 

قوانین بداهه
افرادی هســتند که می پرسند وقتی می خواهید چیزی بسازید چه نیازی به قاعده و قانون دارید. در واقع 
مــن خودم عقیده دارم کل قوانینی را که می خواهم برایتان بگویم، باید به گونه ای انعطاف پذیر به کار برد. 
اما کافی  اســت فکر کنید می خواهید دوچرخه ســواری یاد بگیرید. باید قبل از ســوار شدن بر دوچرخه، 
ســه چرخه سوار شوید یا از دو چرخ کمکی اســتفاده کنید، بعد زمان آن می رسد که با دوچرخه سواری، 
حتی دور از حوالی منزلتان هم احساس راحتی می کنید. بداهه هم همین طور است: ابتدا چهار دست و پا 

راه رفتن را بیاموزید و سپس راه رفتن را. پس از آن می توانید وارد عظمت و شکوه کمدی شوید. 
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این قوانین ترتیب خاصی ندارند زیرا باید هم زمان تابع همۀ آن ها باشــید تا بازی شکل بگیرد. ممکن 
است در جاهای دیگر قوانین دیگری برای بداهه بیابید. اگر به نظرتان معقول آمد ، آن ها را به قوانین مذکور 
در اینجا بیفزایید و به کار ببرید. برای اینکه در هر چیزی واقعاً عالی باشــید، باید هرقدر می توانید منبع 

بشناسید. این کتاب تنها یک منبع است، اما نقطۀ آغاز خوبی است.

بایستید، نگاه کنید و گوش دهید
یک مفهوم محوری در زیرســاخت همۀ این قوانین وجود دارد: کار گروهی. کار گروهی بخش حیاتی هر 
بازی بداهه اســت. بازیگران باید همواره به یکدیگر گوش دهند و بدانند چه اتفاقی پیرامون آن ها شــکل 
می گیــرد. در زمانی که همکارانتان مکان ها را تغییر داده اند، درحالی که شــما فکر می کردید همان جای 
قبلی هســتند، ادای »جملۀ کامل« نفعی برای شما نخواهد داشت. به عنوان بداهه پرداز باید در »صحنه« 

باشید نه در »ذهن خود«.
به ســؤال ساندویچ برگردیم. شما می دانستید چه پاســخ دهید چون سؤالم را شنیدید )به جز کسی 
که گفت چیپس و پفک زیادی خورده(. یادتان باشــد که باید همواره بخشی از صحنه باشید و این قانون 

برایتان حکم ضربان قلب را دارد.

همه در بازی نابغه هستند
این قانون را خیلی دوســت دارم. اگر هرکســی در بازی نابغه باشد، پس در بداهه پاسخ های اشتباه وجود 
نخواهد داشــت. اگر دقیق به آن فکر کنید، »اشتباه نبودن« بدان معناست که بداهه بسیار آسان و خالی 

از استرس و فشار است. حداقل من این گونه می اندیشم. 
 مهم نیســت چه کسی روی صحنه با شماســت. باید هرچه می گوید یا انجام می دهد برایتان طوری 
باشــد که گویی جالب ترین چیزی است که در آن لحظه می شــنوید یا می بینید. خالصه اینکه، باشکوه 
است! دیگران هم به نوبۀ خود با گفته ها یا رفتار های شما باید همان طور بر خورد کنند. این گونه است که 

یک تیم می سازید. 
اعضای گروه خودم دربارۀ این قانون با من بحث می کردند و شکایت داشتند که فالنی استعداد بداهه 
ندارد. همیشــه پاسخ می دادم، »اگر شما بهتر از او هستید، این را ثابت کنید و او را وادار کنید در صحنۀ 
بعد بهتر باشد.« بعد می رفتند و صحنه ای عالی ارائه می دادند. می دانم که می خواستند به من ثابت کنند 
بهتر از دیگری هستند، اما به نظرم من تنها یک کارگروهی روی صحنه می دیدم و اینکه همه شاد هستند. 
در اینجا تمرینی داریم تا با آن دانش آموزان یاد بگیرند هرکسی در کالس اهمیت دارد. یک دانش آموز 
را انتخاب کرده روی صندلی بنشــانید. به کالس تلقین کنید وی مهم ترین فرد کالس اســت. مطمئن 
شوید که کالس، شما را جدی بگیرد. از آن ها بخواهید نام این مهم ترین فرد را تکرار کنند. سپس به آن ها 
بگویید وی نمی تواند هرگز زمین را لمس کند. وظیفۀ آن هاســت تا او را از این طرف به آن طرف کالس 
ببرنــد و برگردانند. از بچه ها بخواهید ایــن کار را بکنند و از آن ها بخواهید هرگز نگذارند او زمین بیفتد. 
وقتی کالس آماده شد، از آن فرد بپرسید که آیا به کالس اعتماد دارد؟ اگر اعتماد دارد، کم کم از صندلی 
پایین بیاید و اجازه دهد بچه ها او را بلند کنند و به اطراف ببرند. شــما به عنوان رهبر باید مرتباً به کالس 
یادآوری کنید کاری که می کنند جدی اســت. همچنین یادآوری کنید که افکارشــان فقط باید دربارۀ 

شخصی که او را نگه داشته اند باشد. به همه فرصت دهید تا ببینند مرکز توجه بودن چه حسی دارد. 




