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سرمقاله

در روز چهلوهشتم قرنطینه ،درست در ساعت پانزدهوبیستودو دقیقه وقتی فشار تمام سالهای
زیسته و اخبار موثق و کذب بر سرم آوار شده بود و نفسم را گرفته بود ،تصمیم گرفتم ویژهنامهای
را به صورت آنالین منتشر کنم .بعد از چند تماس و ایمیل و گپ و گفت ،قرار شد از هر شماره
مقالهای را انتخاب کنیم و همراه چندمقالهی چاپ نشده و مصاحبه و آن مطالبی که مجبور
بودیم بهخاطر محدودیت کلمه نصفهنیمه چاپشان کنیم ،تمام و کمال توی ویژهنامهی قرنطینه
بهصورت الکترونیکی و رایگان به دست شما برسانیم .شاید آنوقت دلمان خوش شود که در
همین روزهای قرنطینه ،در همین تاریکیهای مدام ،در این قابهای تکراری حرفمان را زدهایم.
اینقدر ساکت ماندهایم که هم دلمان برای حرف زدن تنگ شده و هم توی دلمان هراس میاندازد.
اص ً
ال هراس عجین شده با لحظهلحظههای اینروزهای کرونازده .مدام میترسیم .از این روزها.
ی است .نمیدانیم چطور
از بعدش .از بعدی که نمیدانیم چه شکلی است .نمیدانیم چه رنگ 
میگذرد .خاطرههایمان را مرور میکنیم و توی خیال امید داریم که دوباره تجربهشان کنیم.
توی این روزهای بیصحنه و بیدیالوگ .همهمان میخواهیم راهی درون کلمهها باز کنیم.
اص ً
ال کلمه شویم .این شماره برای ما تصویری زنده از امید به آینده است .تصویر ُگلی که زیر
مه غلیظی دست و پا میزند ،زنده میماند و رشد میکند .میخواهم نترسم .میخواهم دست
شما را بگیرم و بدون ترس و با قلبی امیدوار به شما بگویم ،پس از پایان این تیرگیها شمارهی
بعدی ،ویژهنامهی باغ آلبالو در راه است و مطمئن باشم که آن روز هستم .که آن روز هستیم و
این هستی قرار نیست تمام شود.

درخشش ادبیات شکسپیر در اجرای مدرن مکبث
1

الکس هانسون

ترجمهی گیتا خطیبیزاده
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1 - Alex Hanson Valley News Staff Writer

مکبث نورترن استیج

زمانیکه دانشجو بودم ،بیشتر اوقاتم را با تئاتریها سپری میکردم .در آن زمان هیچ اسمی از
مکبث به میان نمیآمد و گاهگاهی هم که زمزمههایی از آن به گوش میرسید ،تنها به عنوان یک
نمایش اسکاتلندی مهجور و منحوس بود و نه یک نمایش خاص و چشمگیر؛ بیش از بیست سال
پیش .مکبث در آن سالها به شکل نگرانکنندهای مورد کمتوجهی قرار گرفته بود .در سالهای
بعد ،اجراهای جسته و گریختهای از آن به روی صحنه رفت تا اینکه محصولی که در سال 1999
در لندن تولید شد ،به یک استثنای قابلتوجه و یک نقطهی عطف بدل گشت و پس از آن ،نمایش
اسکاتلندی جلوهای کتمانناپذیر به خود گرفت؛ چنانکه بهطور ناگهانی در مدت کوتاهی اجراهای
متعددی از مکبث در لندن و نیویورک بر روی صحنه ظاهر شدند و در ادامه نیز اخیراً یک فیلم با
بازی مایکل فسبندر و ماریون کوتیار به این مجموعه اضافه شده است.

و اما مکبث با سر و صداهای فراوان و حاشیههای همراهش هفتهی قبل به نورترن استیج 1رسید.
اجرایی مدرن از داستان شکسپیر پیرامون یک سردار قرون وسطایی که با توجه به زمزمههای
جادوگران ،سودای پادشاهی را در سر میپروراند .این بار اما به شکلی کام ً
ال معاصر و با استفاده از
امکانات مدرن سمعی و بصری در تولید و اجرا و در بازسازی یک منطقهی جنگی در قرن بیست
و یکم .چنین توصیفی برای من آنقدر جذاب بود که با یک تصمیم آنی و در یک روز تعطیل به
تماشای آن بنشینم .اجرایی غافلکننده که از ذهنیت من فاصله داشت.
مکبث به عنوان کوتاهترین و در برخی زمینهها شفافترین تراژدی شکسپیر ،برای اولین بار در
سال ( 1606و نه در  )1611اجرا شد .همانطور که کارگردان مکبث نورترن استیج در بروشور
نمایش خود اشاره کرده ،اولین اجرای مکبث درست بعد از دورهی نخست ابتالی گستردهی شهر
2
لندن به بیماری طاعون و همچنین طرح نافرجام و شکستخوردهی موسوم به «طرح باروت» که
برای منفجر کردن پارلمان صورت گرفتهبود ،به روی صحنه رفت .در آن برهه از زمان ،مردم شهر
3
براون ،اجرای مکبث
لندن روی لبهی باریکی از ظن و ترس قدم برمیداشتند و به گمان استیفن
برای اولین مخاطبانش به طرزی باورنکردنی مقاربت زمانی با شرایط آن روز اجتماع داشته است.
مخاطبانی که با کنجکاوی تمام ،ناآرامیهای داخلی و خارجی را پیگیری میکردند .چیزی شبیه به
وضعیت امروز مردم جهان.
داستان مکبث بیش از آنکه درباره سیاستمداری مستبد و به دنبال افزایش نفوذ سیاسی باشد،
پیرامون مردی است که ناگزیر ،گذشتهاش را رها میکند تا با عبور از اصول و ارزشهای خود به
وسوسهای که در ذهن میپروراند ،جامهی عمل بپوشاند؛ پادشاهی.
اولین جرقههای آتش این زیادهخواهی را سه خواهر جادوگر (که در این اجرا لباسهای مندرس و
خونآلود بر تن دارند) در ذهن مکبث روشن میکنند.

3 - Stephen Brown

2 - Gunpowder Plot

1 - Northern Stage
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در مکبث نورترن استیج ،صحنهها مطابق با تصاویر جنگهای امروزی خاورمیانهای ،طراحی و اجرا شدند

مکبث نورترن استیج

1

جادوگران پیشگویی میکنند که مکبث بهزودی ابتدا ساالر کادور خواهد شد و سپس بر
تخت پادشاهی خواهد نشست .مکبث که پیش از آن هرگز به چنین جایگاهی فکر نمیکرد،
به این پیشگویی توجهی نمیکند ،اما بعد از مدت کوتاهی زمانی که حکم تنفیذ پادشاه
برای فرماندهی بر کادور را دریافت میکند و اولین پیشگویی را منطبق بر واقعیت میبیند،
لغزشهای ذهنیاش آغاز میشود و تصمیم میگیرد هرچه زودتر پیشگویی دوم را نیز به
واقعیت بدل کند.
مکبث دائم ًا این جمله را با خود تکرار میکند که «اگر شانس به من رو کرده است تا پادشاه
شوم ،من چرا باید با دستان خود ،تاج را از سرم بردارم؟»
مکبث با حمایت و تحریک همسرش سعی میکند تا واقعیتهای تلخ زندگی یک سرباز و
یک فرماند ه نظامی را به دست فراموشی بسپارد و خود را برای رویاپردازی پرخطرش بیشتر
آماده سازد.
به گمان من بهترین قسمت نمایش مکبث در نورترن استیج شروع و پایان جنگ مانند آن
نیست .صحنههایی که مطابق با تصاویر جنگهای امروزی خاورمیانهای بسان یک میدان
جنگ ،طراحی و اجرا شدهاند .بلکه زیباترین قسمت نمایش زمانی رقم میخورد که وجدان
مکبث در تقابل با وسوسههای شیطانی او و همسرش قرار میگیرد .مکبث بارها به همسرش
میگوید« :ما بیش از این در این بازی جلو نخواهیم رفت» .اما لیدیمکبث دست از ترغیب
او برای پیش رفتن باز نمیدارد و از او میخواهد در شبی که پادشاه میهمان خانه آنهاست،
درست در زیر سقف خانهی خودشان کار را یکسره کند و پادشاه را به قتل برساند .زمانیکه
لیدیمکبث درمییابد همسرش کشتن پادشاه را یک ناپاکی مضاعف میداند ،با قساوت تمام
او را به سمت قتل پادشاه سوق میدهد و دائم ًا در گوش او تکرار میکند که «تو باید خیلی
باالتر از این بروی» .لیدیمکبث با تکرار این حرف ،شجاعت الزم برای ارتکاب جنایتی
هولناک را به همسرش میدهد.
1 - Cawdor

1

پیام چارسو
17
ویژهنامهی قرنطینه

2 - Vershire
		
4 - Henry Kissinger

1 - Robert David Grant
3 - Trisha Miller
5 - Damian Thompson

مکبث نورترن استیج

رابرت دیوید گرانت در نقش مکبث ،تعادل بسیار هوشمندانهای را در اجرای این نقش بهوجود آورده
است .پیچیدگیهای اجرای نقش مکبث به ایجاد توازن میان شاخصههای روحی و رفتاری یک
سرباز جان بر کف ،یک فرمانده کارآزموده و در نهایت یک قاتل زیادهخواه که سودای پادشاهی را
در سر دارد ،باز میگردد .رابرت که در ورشایر 2بزرگ شده و هم اکنون در نیویورک ساکن است،
توانسته شفافیت را بهوضوح در خط به خط و صحنه به صحنهی نمایش جاری سازد .شفافیت برای
شخصیتی که ابهام فزایندهای را در ذات خود دارد و هرقدر نمایش به جلو میرود ،پیچیدگیهای
اجرای نقش نیز بیشتر میشود.
3
رابرت همچنین در صحنههایی که در مقابل لیدیمکبث با بازی تریشا میلر قرار دارد ،بسیار موفق
عمل کرده است .این صحنهها عالوه بر تمام وجوه حسی و تکنیکی ،حاوی بار جنسی ویژهای
هستند .هنری کسینجر 4سیاستمدار و نظریهپرداز مشهور امریکایی معتقد است قدرت بزرگترین
داروی محرک جنسی است.
در سوی دیگر ،تریشا میلر در نقش لیدیمکبث از عهدهی اجرای یکی از سختترین و پیچیدهترین
نقشهای تمام ادوار که برای زنان نوشته شده ،بهخوبی برآمده است .میلر با اندام ورزیدهاش در
نقش این هیوالی شیطانصفت ظاهر میشود و به جز موارد معدودی که انتهای خطوط کلیدی
نقش ،کمی مبهم به نظر میرسند ،در اجرای آن موفق عمل میکند.
اما از آنجا که بیشترین جادوی شکسپیر ،تماشای ادبیات جاری در متون اوست ،استفاده از کلمات
مستهجن در اجرای نمایش مکبث نورترن استیج اشتباه بزرگی به نظر میرسید.
در این اجرا به جز دو بازیگر اصلی ،سایر بازیگران هم در نقشهای خود خیلی خوب ظاهر شدند.
5
دامیان تامسون در نقش بانکو ،بازی قدرتمندی را در نقطهی مقابل کاراکتر خود ارائه میدهد .او
با جثهای الغر و کشیده ،دستهای فوقالعاده درازش و دادن سالمهای نظامی مکرر ،روی صحنه
حرکت میکند و زمانیکه در نقش روح بانکو دوباره به صحنه وارد میشود ،با ژستی بدقواره و
مضطرب به سرزنش مکبث میپردازد.

اطراف هستهی اصلی نقشها را چند بازیگر جوان و مستعد احاطه کردهاند .ریجل هریس 1که تنها
 23سال سن دارد ،حضور فوقالعادهای در دو نقش دارد؛ جادوگر شماره یک و خدمتکار لیدیمکبث.
2
بازیگر دیگر روبرتو سیلوا در نقش فلینس ،پسر بانکو ،سهلانگاری و پریشانی نقش را از الیههای
3
متن بیرون کشیده است .تسا فرانسیس ،دختر مکداف را بازی میکند .جرج کالیگان در دو نقش
دونالبیان و سیتان ظاهر میشود .ویرجینیا اگدن 4و رز مکرتیچیان 5نقش دو جادوگر دیگر را بازی
میکنند و همگی این بازیگران جوان فراتر از آنچه از آنها توقع میرفت ،عمل میکنند و خود
را کام ً
ال باال نگه میدارند .به ویژه تسای جوان که سخنرانی کوتاهی را قبل از روشن شدن آتش
خشونت در درون نمایش ارائه میدهد.
یکی دیگر از جنبههای لذتبخش این اجرا برای من آن است که بهوضوح نشان میدهد چگونه
زبان و ادبیات شکسپیر در قرن معاصر نیز مصداق دارد .نمایش مکبث نورترن استیج یک محصول
پر سر و صداست که در سراسر آن صدای شلیک اسلحه ،هواپیماهای نظامی و موسیقیهای صنعتی
و نظامی شنیده میشود .یک دکل از تلویزیونهای قدیمی که احتما ًال جمعآوری و نصب آنها روی
هم ،کابوسی برای کارکنان فنی بوده است ،در میان صحنه قرار گرفته ،اما همچنان آنچه دیده و
شنیده میشود دیالوگهای مکبث و همسرش و آشفتگی و کشمکش میان وجدان و نفس سرکش
آنهاست .تصویری که بازتابشی از توهمات همهی انسانهاست؛ حتی تماشاچیان مدرن امروزی.
هنگامی که بیشتر به این اجرا فکر میکنم ،نمیتوانم با این موضوع کنار بیایم که نمایشنامهی
مکبث هرگز کهنه شود .حتی در دنیای مدرن امروز که همهی ما با سالحهای فوق پیشرفته،
تلفنهای هوشمند ،ناآرامیهای اجتماعی ،مواد مخدر و سانسورهای خبری کام ً
ال احاطه شدهایم،
هر روز وسوسههای گوناگون وجود انسان را فرا میگیرد .بنابراین پیوند نمایشنامهی مکبث با ذات
بشر ناگسستنی به نظر میرسد.
2 - Roberto Silva

			1 - Rigel Harris

4 - Virginia Ogden

			 3 - Tessa Francis
		 5 - Rose Mekertichyan
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2 - Cormac McCarthy

1 - No Country for Old Men

مکبث نورترن استیج

در رمان "جایی برای پیرمردها نیست" 1،نوشتهی کورمک مک کارتنی 2یک سرباز سابق نظامی
که برای شکار به غرب تگزاس رفته است ،این شانس را پیدا میکند تا پول هنگفت حاصل از
فروش مواد مخدر را به تصرف خود درآورد .او به یقین میداند که برای انجام این کار ناگزیر است
گذشتهاش را بهطور کامل کنار بگذارد .این رمان وامدار متون بسیاری از نمایشنامهی مکبث است
و مهمترین آنها اینکه مکبث خود را رویینتن میداند و معتقد است به جادوی سحر ،طلسمی از
شکستناپذیری او را از هر گزندی مصون میدارد.
ی که به فراموشی سپرده شده ،میمیرد.
قهرمان داستان مک کارتنی در تنهایی و انزوا و در حال 
مکبث هم به همین طریق .هیچگونه تطهیری قبل از مرگ برای هیچیک اتفاق نمیافتد .برای
مکبث برخالف آنچه در شاه لیر و اتللو صورت میپذیرد ،بازگشتی در کار نیست .بیشتر مواقع از
ویژگیهای قهرمانها این بوده است که اگر تزلزلی در مسیر زندگی داشتهاند ،خود را از آن بیرون
کشیدهاند و به جایگاه اصلی خویش بازگشتهاند ،اما مکبث میلغزد و هرگز نمیتواند خود را بازیابد.
مالکوم در جایی از نمایش میگوید« :آنچه باعث شد مکبث تخت پادشاهی را به تصرف در آورد،
کنار گذاشتن عادت بندگی بود».
در اجرای نمایش مکبث نورترن استیج ،کارگردان ،براون فایر و همکاران و طراحانش تسلط
فوقالعادهای به تمامی جزئیات داشتهاند .تمامی شخصیتها با نهایت دقت پردازش شدهاند.
نقشهای اصلی کام ً
ال با متن ارتباط دارند .خدمتکاران به بهترین شکل در جای خود قرار دارند.
تمام صحنهها ،نورها و سیاه و روشنهای صحنه بهدقت طراحی و اجرا شدهاند ،حتی قسمتهایی
که دقیق ًا مطابق با متن اصلی نیستند.
تمامی این نکات و در پایان نمایش ،بیان این نظریه که چگونه جنگ از یک حاکم مستبد به
دیگری منتقل خواهد شد ،یک شب رؤیایی تئاتری را برای مخاطب رقم میزند.

جولیا وارلی 1متولد  1954در انگلستانـلندن .در سال  1976به گروه تئاتر
اودین  2پیوست .به جز بازیگری ،او در کارگردانی ،تدریس و نوشتن فعال
است .همچنین از سال  1986در شبکهی تئاتر معاصر زنان به نام «پروژهی
3
ماگدالنا» فعالیت میکند.
3 - Magdalena Project

2 - Odin

1 - Julia Varley
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		 1 - Chronic Life

مصاحبه جولیا وارلی

مصاحبهگر:
چه شد که شما به ایران آمدید؟
جولیا وارلی:
ما با دوستان و گروههای ایرانی بسیاری در ارتباط بودیم که میخواستند از گروه تئاتری اودین دعوت
کنند ،ولی ،موانعی مثل تغییراتی که باید در اجرا میدادیم تا اینکه آن را با جامعهی ایرانی هماهنگ
کنیم سبب میشد که همیشه دعوتها را رد کنیم .البته بیشتر مواقع مایل بودند از یوجینیو دعوت کنند
که اینجا بیاید ،حتی بیشتر از اینکه مایل باشند که ما اجرایی هم روی صحنه ببریم .بعد ما گروهی از
تئاتریهای ایرانی را در پاریس دیدیم و آنها به ما گفتند که سفر به ایران می تواند بسیار مهم باشد و
وقتی شبکهی ارتباطی ما گستردهتر شد ،اصرارها برای سفر ما به ایران هم بیشتر و بیشتر شد .بنابراین
ما تصمیم گرفتیم مشکالت اجرا را حل کنیم و به ایران بیاییم .ابتدا قرار بود نمایشی را به نام «زندگی
1
مستمر» در ایران اجرا کنیم .تغییراتی را که الزم بود ،انجام دادیم و فیلم اجرا را برای تأیید فرستادیم.
مشکلی که برای آن اجرا داشتیم این بود که ما باید یک ماه زودتر به ایران سفر میکردیم و خب به
دلیل اینکه پرداختی نمیتوانست در خارج از ایران انجام شود ،پس ما باید اعتماد میکردیم .سپس ما
تصمیمان را عوض کردیم .تصمیم گرفتیم اجرای «درخت» را به ایران بیاوریم که برنامهریزی و اجرای
سادهتری بود و برای اجرا در ایران نیاز به تغییرات زیادی نبود .من فکر میکنم مرکز هنرهای نمایشی
بسیار از استقبال جوانان و اینکه ما را چقدر در ایران میشناسند ،شگفت زده شد و به همین علت االن
که اجراهای ما رو به اتمام است ،ما برای بازگشت مشتاقیم و برنامهریزی میکنیم که البته بهتر است
تصمیم آن را به آینده موکول کنیم.

مصاحبهگر :دربارهی پروژهی ماگدالنا و ارزش آن برای زنان همه جای جهان ،ممکن است اطالعات
بیشتری به ما بدهید؟
جولیا وارلی:
ما برای یک فستیوال در جنوب ایتالیا بودیم؛ به همراه گروههای دیگر تئاتری که با هم کار میکردیم.
در حین انجام پروژهای مشترک ،وقتهای آزاد با هم به گپ و گفت میپرداختیم و میگفتیم که چقدر
خوب است که فستیوالهای اینچنینی برای زنان تکرار شود .بعد از آن دوره ما تصمیم گرفتیم باز هم
این فستیوال را برگزار کنیم؛ با این تفاوت که اینبار از همه دعوت نکردیم ،فقط از آنهایی که دوست
داشتیم و به آنها عالقه داشتیم دعوت به همکاری کردیم .ولی بعد متوجه شدیم کسانی که دوست
داشتیم با آنها همکاری کنیم ،همگی خانم هستند؛ چرا که در گروههایی که در آن فستیوال حضور
داشتند ،زنها بازیگرانی قوی بودند ،خانمهایی که حضورشان روی صحنه تأثیرگذار بود و کنجکاوی
بیشتری نشان میدادند برای تبادل اطالعات .خب در آن زمان بسیاری از گروهها را آقایان مدیریت و
1
کارگردانی میکردند ،مثل گروه تئاتری اودین .در این بین جیل گلینهالگ تصمیم گرفت فستیوالی
به راه بیندازد و برخی از این زنان را دعوت کند که در فستیوال حضور داشته باشند و ببیند چه میشود.
فستیوال ،اول مثل همهی فستیوالها ،با اجرا و ورکشاپها شروع شد و بعد از دو هفته با هم مشغول به
تمرین شدیم برای یک اجرای مشترک .در طی این هفتهها ،در واقع شیوههای آموزشی در تبادل بود .در
طی تمرینات ،از تجربیات همهی خانمهای حاضر استفاده میکردیم .یک روز از تجربیات تعلیمی یکی
از خانمها استفاده میکردیم و روز دیگر نفر بعدی راهنمایی آن تعالیم و تمرینات را به عهده میگرفت
و در نهایت ،یک جلسه ترتیب دادیم که همه در آن جلسه دور تا دور مینشستند .در آن جلسه پرسش و
پاسخ انجام نمیشد و جلسهی بحث و بررسی نبود ،بلکه در آن جلسه هر کس هر حرفی که میخواست
میزد .اگر دوست داشت میتوانست ساکت باشد و یا راجع به احساسش و یا هر چیز دیگری حرف بزند
یا آن چیزی که داشت و بهدست آورده بود .درنهایت آنچه بهطور مشترک دریافت کردیم این بود که
همگی از این در کنار هم بودن احساس قدرت بیشتری میکردند؛ حس اینکه آنها تنها نیستند .در این
گروهها مردها هم حضور داشتند و حاال میتوانستند به گروه خود با انرژی و قدرت بیشتری بازگردند.

		1 - Jill Greenhalgh
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2 - Stones of Water

1 - Open Page

مصاحبه جولیا وارلی

همه گفتند ما باید دوباره این فستیوال را برگزار کنیم و دوباره همدیگر را ببینیم .بعد من دو جلسه را در
دانمارک برگزار کردم که یکی از آنها همین تبادل شیوههای آموزشی بود و دیگری تربیت بیان .حاال
این فستیوالها و جلسات در تمام دنیا برگزار میشوند .در هند ،سنگاپور و امریکای التین و . ...در یک
نقطه ،جیل ،که هستهی اولیهی این فستیوال بود ،تصمیم گرفت همراه دو دخترش به روستای کوچکی
برود .آن زمان بود که ما فکر کردیم شاید این فستیوال از بین برود ،ولی در همان زمان زنهای زیادی
در همه جای دنیا تمایل داشتند مسئولیت این فستیوال را بر عهده بگیرند .همیشه برای ما نوشتن راجع
به این جلسات و پروژه مهم بود و هدف من هم از بودن در پروژهی ماگدالنا ،نوشتن بود .همیشه در
جلساتی که با یوجینیو برگزار میکردیم ،یوجینیو از گروتوفسکی و دیگر تمرینات و اتفاقات صحبت
میکرد و من همیشه به این فکر میکردم پس زنها کجای این داستان قرار دارند ،چرا زنها حضور
ندارند .بعد اتفاقی افتاد که فهمیدم چرا .وقتی یکی از زنهای گروه یوجینیو ،که یک طراح حرکت
هندی بود ،در جوانی از دنیا رفت ،مقالهای راجع به او و چیزهایی که همیشه میگفت ،نوشتم و آن
مقاله را برای چاپ به تئاتر بینالمللی دانمارک بردم و آنها خیلی نوشته را دوست داشتند ،ولی با چاپ
آن موافقت نکردند؛ چرا که نوشتهی مرا خیلی شخصی میدانستند .من اینجا متوجه شدم چرا زنها
در این عرصه حضور ندارند ،چرا که زنها از دید خودشان (که شاید بعضی آن را شخصی تعبیر کنند)
1
مینویسند .بعد یکی از اعضای دیگر ماگدالنا مجلهای را بنیان کرد به نام اوپن پیج و پس از آن شروع
کردیم به کار کردن روی کتابهای مختلف از جمله کتاب خود من به نام سنگهای رودخانه 2که بیشتر
به علت حمایت گروه ماگدالنا و اصرار آنها این کتاب را نوشتم .این برای یک خانم خیلی مهم است
که مسئولیت بپذیرد ،متکلم شود و کار کند و این همان کاری است که ما در ماگدالنا انجام میدهیم که
بدون شک مستلزم فعالیت و کار فشرده است.
مصاحبهگر :خیلی عالی ،و راجع به اجراهای دور دنیا ،ممکن است بیشتر برای ما توضیح بدهید؟
جولیا وارلی:
وقتی فستیوال ماگدالنا برگزار میشود ،ما در آن فستیوال اجرا خواهیم داشت .مث ً
ال در ژانویهی گذشته،
فستیوال ماگدالنا در کوبا برگزار شد و من هم یک اجرای سولو داشتم؛ مثل تمام کسانی که در فستیوال
شرکت کردند و اجرا کردند و ورکشاپ برگزار کردند.

مصاحبهگر :و آیا این اجراها تنها برای اعضای این پروژه مقدور است؟
جولیا وارلی:
اعضایی وجود ندارد .ماگدالنا یک سازمان نیست که عضو داشته باشد .من اغلب برای توصیف
پروژهی ماگدالنا میگویم ،ماگدالنا یک شبکه (نتورک) است .نت همان تور است که خطوط افقی و
عمودی دارد .این خطوط افقی و عمودی ،اجراها هستند ،زنان و ورکشاپها و  ...و ماگدالنا فضای
بین اینهاست ،که با انگیزهی هر فرد میتوان این فضاهای خالی را پر کرد .در اولین دورهی فستیوال
در  ،1986من و سی زن دیگر آنجا حضور داشتیم .بعد از آن دوره ،من برای دورهی بعد برخی از زنان
را به دانمارک دعوت کردم .کسانی که فکر میکردم مشتاقتر هستند و آنها هم کسان دیگری که
میشناختند را دعوت کردند؛ از همهی نسلها با همهی عقاید و تفاوتها در کنار هم جمع شدیم و
زمانی را با همگذراندیم که این اتفاق سبب تبادل اطالعات و حضور و عقاید میشد.
مصاحبهگر :در گروههای شما من شاهد حضور و همراهی همگی بودم .حس و انرژی که در گروه
تئاتری اودین است حیرتانگیز و قابل احترام است.
جولیا وارلی:
بله ما در گروهمان شاید مانند دیگر هنرمندان رفتار نکنیم .آن خودمحوری که در یک هنرمند برای
نشان دادن خودش وجود دارد ،در ما وجود ندارد .ما بیشتر با هم تبادل اطالعات و دانش میکنیم و
از هم یاد میگیریم .در پروژهی ماگدالنا هم بحرانهایی ایجاد شد .چون در ابتدای کار فقط بازیگران
بودند که مشغول به فعالیت و تبادل شدند و بعد شروع به کارگردانی کردند که به دلیل ذات کارگردانی
که قدرتمحور است ،به مشکل خوردیم .زنان در این امر زیاد خوب نیستند .البته ما راهی پیدا کردیم
که بتوانیم بحرانها را حل کنیم .این طور که راجع به آن با هم حرف بزنیم و مشکل را حل و فصل
کنیم .بحران دیگر تمرینات بیان بود .خوانندههایی در این دورهها حضور داشتند که چون شغل و هنر
اصلی شان خوانندگی بود ،بقیه را قبول نداشتند .بنابراین مشکالت همیشه وجود داشته اند و دارند.
مگر میشود مشکل در پروژهای وجود نداشته باشد .مهم پیدا کردن راهحل و رفع و رجوع آن است.
مصاحبهگر :چه تعداد هنرمند در هر دوره جمع میشوند؟
جولیا وارلی:
این بستگی دارد .اغلب  50نفر کسانی هستند که دعوت میشوند و  50نفر کسانی که خودشان
شرکت میکنند .در کوبا ما تقریب ًا  20مهمان داشتیم و  50نفر از کوباییها که خودشان شرکت کردند.
فرد دیگری که در هند ماگدالنا را برگزار کرد 10 ،مهمان بینالمللی داشت و بعد تعداد دیگری اضافه
شدند.
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به دلیل تحقیقات تئاتری که براساس این فرضیه مطرح میشد که تئاتر در هند به صورت یک سنت
وجود دارد ،تعداد بیشتری از مردم عادی در آن دوره شرکت کردند .ولی در اجراهای مشترک تقریب ًا
فقط  15نفر بودند .بنابراین تعداد به کشور ،سازمان و افراد برگزارکننده بستگی دارد.
مصاحبهگر :نظر شما راجع به تئاتر و هنرمندان در ایران چیست؟
جولیا وارلی:
چیزی که من احساس کردم ،یک گرسنگی و عطش زیاد به آموختن بود و سؤاالت بینهایت.
ولی من نمیدانم واقعا چند نفر از این تعداد برای فائق شدن بر مشکالت تالش میکنند و برای
گرفتن پاسخ سؤاالت و رفع این عطش زحمت میکشند .اآلن خیلیها در ایران گروه تئاتر اودین را
ِ
میشناسند و این خیلی دوستداشتنی است .امیدواریم بهزودی بتوانیم به همراه گروه تئاترمان به
ایران برگردیم.
* در حال حاضر پژند سلیمانی ،مدیرمسئول و سردبیر مجلهی پیام چارسو مسئولیت پروژهی ماگدالنا
در ایران را به عهده دارد.

ODIN TEATER & CTLS ARCHIVES
WORK DEMONSTRATION: THE DEAD BROTHER
JULIA VARLEY
PHOTO: ROSSELLA VITI

سفرهایی از آوازها و سکوتها (سفر آوازها و سکوت)
جولیا وارلی
ترجمهی سیمیندخت گودرزی
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2 - Kerala

		 1 - Kovalam

سفر آوازها و سکوت

روز کریسمس سال  1987بود .در رستوران کوچکی در ساحل « ُکواالم» در «کراال» خرچنگ
میخوردم« .جیل گرینهالگ» با انزجار به صدفهایی نگاه میکرد که من بعد از مکیدن تمام
گوشتشان در بشقاب تلنبار کرده بودم .من و ژیل سفری سههفتهای به هندوستان کرده بودیم و
روزهای آخر سفرمان را در سایهی درختان نخل ،زیر آسمان آبی میگذراندیم با منظرهای به زیبایی
کارت پستال .اغلب اوقات ،غروب که میشد با صاحب رستوران ورق یا تخته نرد بازی میکردیم.
پیشخدمتی آنجا کار میکرد که چهرهای ظریف و زیبا داشت .پس از بسته شدن رستوران با
هم به پیادهروی رفتیم .از او خواستم که اگر برایش ممکن است ترانهای به من یاد بدهد .مدتی
را صرف نوشتن صداهای قطعهی موسیقی کردم .پیشخدمت گفت که آن قطعه ،آهنگی بومی
دربارهی نوشیدن آبجوست .درحالی که او ترانه را میخواند ،من هم همراهش تکرار میکردم.
آنجا در سواحل هندوستان از دنیای تئاتر که از من اعتماد به نفس و صدایی رسا میطلبید ،بسیار
دور بودم .در حال خواندن متوجه شدم صدایم آرام و ساده است؛ و نیازی هم نبود که چیز دیگری
باشد .آن صدا به شکل غریبی متفاوت بود :نه صدای خجالتی همیشگی من بود و نه صدای تئاتری
قدرتمندم .آنچه بیشتر مرا متعجب میکرد آن بود که من در حال آواز خواندن بودم ،بیآنکه اجباری
در کار باشد .نمیدانم چه چیزی مرا وادار کرد تا از آن پسر هندی جوان بخواهم آهنگی را به من
یاد بدهد؛ در حالیکه از مصاحبت با او لذت میبردم و او هم مانند بسیاری از ایتالیاییهایی که پیش
از آن دیده بودم ،میخواست رفتاری اغواگرانه داشته باشد و از اینکه ناچار بود با زنی کناربیاید که
فقط و فقط مهربان و کنجکاو بود ،بدون هیچگونه پیچیدگی دیگری ،کام ً
ال گیج شده بود.

بالفاصـله پس از آنکه از هند به دانمارک بازگشتم ،به ساحـــل دیگری سفر کردم :ساحل
1
2
«چیکسولوب» در «یوکاتان» واقع در کشور مکزیک .من به همراه گروه تئاتر «اودین» برای
3
تمرین و اجرای نمایش «تالبوت» به آنجا رفتم .قرار بود من نقش «کریستن هستروپ» را بازی
کنم؛ مردمشناس دانمارکی که تصمیم گرفته بود برای تحقیقی در زمینهی حرفهاش به ایسلند برود
و با این تصمیم ،کارگردانمان یعنی «یوجینو باربا» را تحت تأثیر قرار داده بود؛ در دورهی مطالعات
مردمشناختی کمنظیر .کریستن مقالهای دربارهی کارش نوشته بود که در آن اعتراف میکرد شیفتهی
4
«هلدروفلک» شده بود (شخصیتی افسانهای که در میان مه باالی تپهها پنهان شده است).
برای تمرینها هر یک از بازیگران گروه باید خود را برای آنچه ما به آن «گِره» میگوییم،
آماده میکرد :صحنهای که اطالعاتی فشرده و ضدونقیض را شامل میشد .برای من این گره
فقط صحنهای بود که دیدگاههای متفاوت مربوط به درونمایهی نمایش را از چند جهت کنار هم
میگذاشت :سفرهای من به هند و تایلند برای نخستین بار ،جایی که از تئاتر و اروپا تا آن حد دور
بودم و مالقات با آدمها بدون داشتن اشتراک چندانی در کالم.
من براساس ریتم آهنگی که از آن جوان هندی یاد گرفته بودم ،اتودی بداهه زدم ،همچنین
دربارهی اینکه مالقات ما با هم چگونه اتفاق افتاده بود .فراموش کردم بگویم که صاحب رستوران
به اینکه من ترجیح داده بودم با پسر پیشخدمت بیرون بروم ،حسادت کرد و روز بعد او از کارش
اخراج شد .بنابراین کنجکاوی من پیامدهایی را به دنبال داشت ،بدین ترتیب که من تالش کردم
صاحب رستوران را قانع کنم تا او را دوباره استخدام کند و پسر جوان میکوشید مرا مجاب کند که
باید از دانمارک برایش پول بفرستم یا این امکان را فراهم کنم که همراه من به اروپا بیاید و کار
جدیدی پیدا کند.
زمانی که آن بداهه را برای نخستین بار در حضور کارگردان اجرا کردم ،با همان صدای آرام و صاف
که در ُکواالم کشف کرده بودم ،آواز خواندم .در آن لحظه تالشم این نبود که «خوب»« ،جذاب» یا
«قوی» بخوانم ،بلکه تنها با تصویرهای ذهنی خودم همراه شدم که تقریب ًا شکلی روزمره داشت و
شروع به آواز خواندن کردم.
2 - Yucatan
4 - Huldrufolk

		 1 - Chicxulub
		 3 - Talabot
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2 - The Castle of Holstebro
4 - Humpy Dumpy

		1 - Magdalena Festival
		 3 - The Echo of Silence

سفر آوازها و سکوت

سپس متنی را که کریستن دربارهی مالقاتش با هلدروفلک نوشته بود ،در آن ملودی ادغام کردم.
ظرافت آهنگ با معانی که من از آن جادوی پنهان شده در مه نشان میدادم ،پررنگتر میشد.
برای مدتی طوالنی آن صحنه و آهنگ (گره من) در ابتدای تمرینهای ما باقی ماند .آن بداهه
نقطهی عطفی شد برای هر آنچه من انجام میدادم .چندی بعد کارگردان آن صحنه را حذف کرد ،اما
هنوز هم اگرچه هیچکدام از تماشاچیان آن را نشنیدند ،این آهنگ لطیف در عمق زندگی شخصیت
من در نمایش تالبوت ماندگار شده است .بعد از گذشت بیست سال ،آن آهنگ همچنان برایم نشانگر
اولین قدمی است که در مسیر طوالنی کشف و شناخت صدای خودم برداشتم.
1
مدتی بعد که به فستیوال «ماگدالنا» دعوت شدم ـفستیوالی با نام «اتاقی از آن خود»ـ و باید
صحنهای را برای نمایش دادن آماده میکردم .تصمیم گرفتم مجدداً از همین صحنه استفاده کنم.
2
این صحنه به بخش مهمی از اجرای من یعنی «قلعه ُهلستِبرو» تبدیل شد .همچنین متن اصلی را
3
در کاری که با عنوان «بازتاب سکوت» برای عموم اجرا میشد ،به زبان ناآشنای هندی به شکل
ی از کار به یاد میآورم .شک دارم پسرک
آواز میخواندم .من این آهنگ را در تمام مراحل متوال 
هندی خاطرش باشد که چنین چیزی را به من داده است.
زمانی که بچه بودم ،در آپارتمانی در میالن زندگی میکردم .در حمام آپارتمان ،کنار وان ،چهارپایهی
بزرگی بود .وقتی ساعتها در وان آببازی میکردیم و تمام کف حمام خیس میشد ،مادرم من و
دو برادرم را در حولهای نرم و بزرگ میپیچید .در حالی که با حوله خشکمان میکرد ،ما را روی
زانوهایش باال و پایین میانداخت و برایمان آهنگهای کودکستان را میخواند .بیشتر از همه «هامپی
4
داشتم چون وقتی مادرم این شعر را میخواند ما را بین پاهایش نگه میداشت و
دامپی» را دوست
ُ
ما غشغش میخندیدیم .صدای خندهی برادرهایم را خیلی دوست داشتم ،صدایی که هنوز هم آن
را میشنوم .من از یکی از برادرهایم پنج و از دیگری شش سال بزرگترم ،پس احتما ًال مادرم فقط
آنها را باال و پایین میانداخت ،اما من با همان احساس سرزندگی که در ریتم شعرها بود و هنوز
کام ً
ال آن را به یاد میآورم ،باالی چهارپایه روی نوک انگشتهایم میایستادم و در حالی که از باال
به برادرهایم نگاه میکردم ،برایشان میخواندم« :من پادشاه قلعهام و شما حقهبازان دروغگویید».

وقتی بچه بودیم ،خیلی کم پیش میآمد که به کلیسا برویم .من هرگز یاد نگرفتم شعرهای مذهبی
یا سرود کریسمس را بخوانم .در مدرسه مجبورمان کردند فلوت بزنیم و آهنگهای ایتالیایی
وطنپرستانهای را تکرار و تمرین کنیم که با همکالسیهایم مسخرهشان میکردیم .از این راه بود
که به ما موسیقی یاد دادند .وقتی وارد کمپانی تئاتر اودین شدم و تمرینهای صدا را شروع کردم،
یکی از بازیگران قدیمیتر از من خواست آواز بخوانم .تنها آهنگی که به ذهنم رسید ،یک آهنگ
کودکستانی بود .بنابراین شروع کردم به تکرار تمامنشدنی شعر «بع بع گوسفند سیاه»؛ در حالی که
بهشدت احساس حماقت میکردم .آن شب خودم را در اتاق حبس کردم و سعیکردم چند ملودی
را که با فلوت مینواختم به یاد بیاورم تا با آنها آواز بخوانم .اولین آهنگی که امتحان کردم (روزی
روزگاری گربهای بود که خال سیاهی روی گردنش داشت و .)...ظاهراً کار غیرممکنی بود و امیدوار
بودم کسی صدایم را نشنود .کمی بعد آرشیوی از تمام آهنگهای محلی انگلیسی به دستم رسید.
تکتک آنها را یاد گرفتم و بعد تالش کردم تمام زمان از دست رفتهای را که باید صرف درست
خواندن میکردم ،جبران کنم.
در یکی از راههای بازارچهی دمشق درگاه کوچکی است که به «انیستیتو دانمارکی» راه دارد .بیرون
این در پر از سر و صدا و بوی تند سبزیجات و ادویههای مختلف است .مردم با صدای بلند با هم
حرف میزنند ،یکدیگر را صدا میکنند و فریاد میزنند .ماشینها سعی میکنند عبور کنند ،دوچرخهها
بارهای بسیار بزرگی را حمل میکنند و قاطرها اینور و آنور دیده میشوند .دکههای دستفروشی
و مغازهها ،پیادهروها را اشغال میکنند؛ در حالی که تمام اجناس اضافهشان در خیابانها پخش
و پالست .پارچهفروشی در کنار جواهرفروشی ،زردآلوی خشک با کیفهای پالستیکی ،طنابها
همراه کتاب و کاغذ .جا به جا چای و قهوه و آب داده میشود .برخی از زنان خودشان را از سر تا پا
پوشاندهاند و دیگران ـکه احتما ًال از محلههای مسیحینشین هستندـ دامنهای کوتاه ،بلوزهای تنگ
و مدل موهایشان را با افتخار به نمایش میگذارند.

‹
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هیچکس توجهی به تفاوتها نمیکند ،آنها به شکلی طبیعی بخشی از یک سرزمین هستند .اکثر
مردم طوری به نظر میرسند که انگار زمان کافی برای گپ زدن با شما را دارند .در طرف دیگر
این در ،حیاط کوچکی است که به حیاطی کمی بزرگتر راه دارد و از آنجا به یکی دیگر که حتی
بزرگتر هم هست و از سنگ سفید نرم ساخته شده با فوارهای که در وسط آن قرار دارد .کاشیها و
منبتکاریهای چوبی رنگارنگ از پنجرهی تمام ساختمانهای اطراف حیاط دیده میشوند .وقتی در
کوچک خیابان بسته میشود ،سکوت همه جا را فرا میگیرد .در عرض چند ثانیه هیاهوی بازارچه به
فضای خلسهآور آرامی از معماری عربی تبدیل میشود .تنها صدای مؤذن است که از فاصلهی دور
در مسجد بزرگ همه را برای نماز فرا میخواند ،نوایی که احساسی از ابدیت را به صدای ریزش
آب از فوارهها میبخشد.
از طرف انسیتیتو دانمارکی برای اجرای نمایش به دمشق دعوت شده بودم .با خودم فکر کردم
که از این فرصت استفاده کنم تا راهی برای صحبت کردن به جای شخصیت «شهرزاد» پیدا کنم.
1
شهرزاد عروسکی بود که من باید در اجرای بعدی تئاتر اودین با نام «رؤیای اندرسن» میگرداندم.
از مدیر برنامه خواستم که اگر امکانش هست با یکی از خوانندگان محلی آشنا بشوم تا با او تمرین
کنم .او مرا به دانشجویی مشتاق معرفی کرد.
ما یکدیگر را در مدرسه تئاتری مالقات کردیم که من در آنجا اجرای نمایش داشتم و کارگاههایی
هم برگزار کرده بودم .دستگاه ضبط صدایم را با خودم برده بودم .او برایم متنی را دکلمه کرد و سه
آواز هم خواند .او کلمات را یک به یک توضیح میداد ،ترجمه میکرد و میگفت که این آهنگها را
با شخصیت شهرزاد مرتبط میداند ،شاید هم آنها تنها آهنگهایی بودند که خودش بهتر بلد بود.
او با من دربارهی «فیروزه» حرف زد ،خوانندهای لبنانی که بسیار ستایشش میکرد و آن آهنگها را
از وی گرفته بود .چندی بعد ،تعداد زیادی از CDهای فیروزه را از فروشگاه موسیقی خریدم که البته
پس از بازگشت به دانمارک ،یک روز وقتی در اتاق نشیمن خانه نشستم تا به آنها گوش بدهم،
معلوم شد بعضی از آنها خالی هستند .من پانزده تا از آهنگهای او را انتخاب کردم و وقتی مشغول
انجام کارهای خانه بودم ،همه را یکی بعد از دیگری یاد گرفتم.

یاد گرفتن متن آهنگها بسیار سخت بود؛ چرا که باید تمام آن اصوات مربوط به زبان
عربی را تقلید میکردم که برایم جدید بودند .ناچار بودم بارها و بارها به آنها گوش
بدهم تا بتوانم هجاها و کلمات را تشخیص بدهم .ضبط صوت را به گوشم میچسباندم
به این امید که صداها را واضحتر بشنوم .کمکم تکرار بیپایان توانست اعتماد به نفسم را
بیشتر کند و آهنگها انگار به خودی خود روان شدند و مرا به مصر و ترکیه بازگرداندند.
آنجا بود که برای اولین بار خانمهایی را با روبنده دیده بودم؛ چشمهای مرموزشان
مجذوبم میکرد .مشکل میشد فهمید که غمگین یا شاد هستند .تالش برای درک
کردن این زنها اولین مرحلهی کار من در اجرای نمایش رؤیای اندرسن بود.
صدای شخصیت شهرزاد هدیهای بود که آن آهنگهای عربی به من دادند .صدایی
که کمی باالتر از صدای خودم بود .رسایی و قدرت آن صدا با اندام کوچک عروسک
هماهنگ شدند .من آواز میخوانم یا این شهرزاد است که آواز میخوانَد؛ وقتی در برف
بازی میکند ،وقتی خودش را نمایان میکند تا با لباس طالیی و قرمز گلدوزیشدهی
زیبایش برقصد و وقتی برای «هانس کریستین اندرسن» تعریف میکند که چرا مجبور
بوده برای نجات زندگیاش قصه بگوید .شهرزاد در حالی که آواز میخواند ،به آن
دخترک کوچک در قصهی اندرسن شخصیت میبخشد (یا رزمندهی جوان فلسطینی)؛
او به بستری نزدیک میشود که دیگر شخصیتهای نمایش به شکل عکسهای بزرگ
کاغذی در آن خوابیدهاند؛ سپس گل سرخی پرتاب میکند و شخصیتهای نمایش را
آتش میزندـبرای افسانهی تئاتر آواز میخواند« :أنا ال حبیبی»...
من همین آهنگ را در انتهای اجرای نمایش «قالیچهی پرنده» میخوانم :پایهی
نتهای موسیقی روی زمین افتاده ،لیوانی شکسته ،سنگها و کاغذها همگی روی
صحنه ریختهاند ،تصویری از ویرانی در برابر چشمان من است .وقتی پارچهای را که
قالیچهی پرندهی من بود ،تا میکنم ،آهنگ آرامتر و ملودی به کالم تبدیل میشود.
پس از آن شوک ناگهانی آرام میشوم .هنگام خروج ،ناامیدی مرا دربر میگیرد و صدای
جنگ در سرم طنین میاندازد.
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2 - Magdalena Project
4 - Ferghana

		 1 - Berber
3 - Brigitte Kaquet`s Festival of Women`s Voices

سفر آوازها و سکوت

فاطمه در سالن بزرگ کنسرت در بروکسل میان تماشاچیان ایستاد؛ به صحنه نگاه کرد و آواز
1
«بِربِر» را خواند .روی صحنه مادرها ،خواهرها و همسران مفقودشدگان از کشورهای متعدد جهان،
اجرا و سخنرانیهایشان را تمام کرده بودند .آهنگی که فاطمه میخواند شاد بود؛ ریتم تندی شبیه
موسیقی جشن داشت که به منظور تشویق مردم به شادی اجرا میشد .زنها هر کدام روی صحنه
داستانهای دراماتیکشان را تعریف کرده بودند ـکسی که شوهرش را از دست داده بود ،کسی که
برادرش و دیگری که یک ،دو ،سه و حتی یازده دختر و پسرش راـ فضا مملو از تراژدیهایی بود
که تاریخ با آن ما را از هرسو فرا گرفته است .فاطمه هنگام خواندن گریه میکرد .زنها روی صحنه
در حالی که به او گوش سپرده بودند ،کمکم لبخند زدند :آواز فاطمه به آنها شهامت میداد ،لذت
زندگی و اراده به جنگیدن دوباره در چشمهایشان نمایان شد .آوازها پیچیدگیهایی را بیان میکنند
2
که هرگز نمیتوان تنها با کالم وصفشان کرد .انگیزهی «پروژه ماگدالنا» از گردآوردن یک هزار
زن که همگی به دالیل مختلفی با هم آواز بخوانند ،احتما ًال برخاسته از چنین قدرت تأثیرگذار و
تکاندهندهای بود.
3
زنان بریژیت کاکوئت» در بلژیک بود؛
آواز فاطمه همزمان با شب اختتامیهی جشنواره «صدای ِ
4
جشنوارهای که در آن عاشق صدای «فرقانا» شدم .او با چشمان بسته روی بالشت کوچکی نشسته
خلق چنین اعجازی کام ً
ال عادی
بود و به همراه نوازندگانی برجسته ،طوری آواز میخواند که انگار ِ
بود .پدرش« ،عالیم قاسم اف» ،خوانندهی مشهور آذربایجانی ،در ردیف اول تماشاچیان اجرای او را با
اشتیاق تمام تماشا میکرد .به نظر میرسید آواز ،او را به جایی بیرون از این جهان میبرد .به او گوش
میکردم و کام ً
ال مجذوبش شده بودم .فرقانا دختری جوان ،لطیف و خجالتی بود .دفعهی بعد که او
را دیدم ،دو سال از این اجرا میگذشت و من برای آواز خواندن به مراسم چهلمین سالگرد تأسیس
تئاتر اودین دعوتش کرده بودم :در آن زمان ازدواج کرده بود و دو فرزند داشت ،روسری سرش بود
ی که پدرش هم
و در طول کنسرت هم آن را برنداشت .فرقانا بار دیگر باشکوه تمام خواند؛ در حال 
در میان تماشاچیان حضور داشت.

یکی از دوستان خوب من توانست آهنگهای ضبطشدهی او را پیدا کند و آنها را به من هدیه
داد .ساعتهای بسیاری را در سالن تمرین با صدای زیر و حزنانگیز فرقانا و آهنگهای ریتمیک و
شادش گذراندم .آهنگها ملودیهایی ساده داشت ،اما زینتهای به کار رفته در صدا بسیار پیچیده
بودند .صدای او به من کمک کرد یاد بگیرم بدون آنکه به صدایم فشار بیاورم ،نتهای باال را بخوانم.
با صدای او به افقهای دور نگاه میکردم ،دیوارها را پشت سر میگذاشتم و بر فراز دریاها پرواز
1
میکردم تا به جزایر «کیپ ورد» میرسیدم.
2
فـــرودگاه اصلی این مجمعالجزایِر که در سواحل افریقا قرار دارد ،در جزیرهی «سال» است،
جزیرهای دورافتاده که از وزش باد مسطح شده است .جایی که در آن هتلها مثل قارچ همه جا
سبز میشوند تا توریستهای طرفدار آفتاب و ماهی و آبجوی ارزان را در خود جا بدهند .مسیری
که از آن بردهها را میبردند ،از اینجا میگذشته است ،این همانجایی است که آنها ردپای غمها،
موسیقیهای پر از آرزو و شعرهایشان را جا گذاشتند .موسیقی فرقانا به من ملودیهایی داد تا در
آنها کالم این اشعار را بگنجانم .شعرهایی که از زنانهایی میگفت که روی تشتهای رختشویی
مینواختند ،از مردهایی که سوار بر قایقها دور میشدند ،از زنجیرها و نهرها و نالهها و از صدای
امواج که تنها همانها بودند که همیشه به ساحل بازمیگشتند.
گروهی از مردم در شمال شیلی کنار دریا جمع شده بودند و همراه خود خاکستر و گل داشتند.
ناگهان موجی بزرگ به سمتشان آمد و خاکستر را با خود برد .مردم با خنده گفتند« :ماریا وداع آخرش
را همچون بازیگری بزرگ انجام داد؛ او در آخرین نمایشش ما را ترک کرد» .ماریا حاال به دریا سپرده
4
3
شده است« .ماریا کنپا» برای بار دوم در سن  80سالگی با «یوان» که  30سال از او جوانتر بود،
5
6
ازدواج کرد .او به همسران «پابالدورس» که در دورهی دیکتاتوری «آگوستو پینوشه» دستگیر شده
بودند ،فصاحت کالم یاد داد .بنابراین آنها میتوانستند در مجامع عمومی و جلسات با صدای بلند
سخنرانی کنند و اعتراض خود را نشان دهند.
صدای او همیشه مرا تکان میداد .چیزی در آن صدا عمیق ًا مرا تحت تأثیر قرار میداد ،درست مثل
8
7
وقتهایی که به «لیز هیوز جونز» ،بازیگر اهل «ولز» گوش میدادم که آواز میخواند .صدای این
دو نفر مو به اندام من راست میکند.
4 - Juan

3 - Maria Canepa

2 - Sal

1 - Cape Verde

ساکنان اولیهی لسآنجلس که  44نفر بودند و به همراه  4سرباز این شهر را در سال  1781بنیان گذاشتند5 - Pobladores:
8 - Wales

7 - Liz Hughes Jones

6 - Augusto Pinochet

ماریا یک بار برای من در نشریهی  The Open Pageنوار کاستی فرستاد که در آن مصاحبهای
1
ضبط شده بود و در آن دربارهی مرگ «پابلو نرودا» صحبت کرده بود ،دربارهی همسر او «ماتیلدا»
که چطور در خانهشان که به آن حمله شده بود ،مراسم خاکسپاری پابلو را برگزار کرده بود ،دربارهی
3
«سالوادور آلنده» صحبت کرده بود و کودتای نظامی که او را سرنگون کرد و دربارهی مقبرهی مخفی
که جسد او در آن دفن شده بود .وقتی به نوار گوش دادم ،شروع کردم به گریه کردن .گریه با شنیدن
صدای کسی که در کنارت حاضر نیست ،تجربهای عجیب است ،ولی تمام حضور ماریا در پیکر صدای
او و لرزشهایش وجود داشت .ماریا یک نوار کاست هم برای وداع با دوستانش ضبط کرد که در آن
شعرهایش را خوانده بود .او در انتهای نوار از زندگی و خدا تشکر میکند .همینطور از شوهرش و تئاتر،
با لطافتی خاص که تنها صدای او امکانپذیرش میکند .سادگی و صداقت کالمش هنگامی که از
طبیعت سخن میگوید ،از زیبایی باد ،از آبها و از درختان ،حقیقت ًا باورکردنی است.
ماریا خاطرهی منظرهی درختان کاجی را در من زنده کرد که در باد خم میشدند .منظرهای که از
5
4
پنجره استودیوی «مایکل وتر» ،آهنگساز و خواننده ،در «بلک فورست» در آلمان به چشم میخورد.
هتل کوهستانی
من برای پنج روز در آن استودیو کار کرده بودم ،هر روز پیاده از تپهای باال میرفتم تا از ِ
کوچکی که در آن اقامت داشتم به استودیو برسم .در استودیوی مایکل جمالت را مدام تکرار میکردیم
و آهنگشان را به قطعات موسیقیایی برمیگرداندیم .مایکل از من خواسته بود که این کار را برای
کوک کردن درست صدایم انجام بدهم .او با ساز تنبوره برای گرم کردن صدا همراهیام میکرد.
اینکه برعکس روند معمول کالم را بر اساس ملودی بگویم ،کشف جالبی بود .من اغلب پیش از آواز
خواندن ،متن داشتم ،سپس کمکم به منظور یافتن راهی برای بیان متن ،ملودیها را رها میکردم تا
این مجموعه (خود به خود) شکل بگیرد ،اما چیزی که بیشتر از همه در حین کار کردن با مایکل مرا
مجذوبکرد ،تصویرهایی بود که ذهنم بعد از تمرین بداههپردازی با صدا آنها را درک میکرد .من
ی که فرش ایرانی زیبای او زیر پایم بود ،از پنجره به حرکت درختها
بداههپردازی میکردم ،در حال 
در باد و پرواز پرندهها نگاه میکردم ،خطوط ناموزون دود را بیرون از پنجره دنبال میکردم ،رشد آرام
گیاهی را حس میکردم و از هوایی که فرو میدادم صدا میساختم و یاد میگرفتم که چطور مکث و
سکوتها را زنده نگه دارم.

2
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3 - Salvador Allende

2 - Matilda
5 - Black Forest

1 - Pablo Neruda
4 - Michel Vetter

یک روز در مدتی که آنجا بودم خبردار شدم یکی از مادربزرگهایم از دنیا رفته است .چهرهاش
را به یاد آوردم .با همان صورت گِرد و شادابش که برایم از زمانی گفته بود که به عنوان جاسوس
انگلستان در دوران جنگ فعالیت میکرده؛ دربارهی این که چطور یک بار از نظر پزشکی مرده
به حساب میآمده ،اما دوباره به دنیا بازگشته ،اینکه در آن زمان چطور وقتی روحش در هوا معلق
بوده ،میتوانسته جسم خودش را از باال در بستر مرگ ببیند؛ دربارهی بازیگر آلمانی مشهور «ترسا
قیِس» و ترسش از دوباره روی صحنه رفتن؛ چرا که او دیگر دیالوگهایش را به یاد نمیآورده.
وقتی برای بار آخر او را دیدم ،دیگر به هوش نبود ،صورتش استخوانی ،خالی ،بسیار کوچک و
غیرقابل تشخیص شده بود .چشمانش بسته بود و تنها صدایی که شنیده میشد ،صدای نفس
کشیدنهای دشوارش بود .آن روز صبح در بلک فورست به خاطر اینکه نمیتوانستم جلوی لرزش
صدایم را هنگام نگه داشتن یک نت نرم و طوالنی بگیرم ،از عجز به گریه افتادم .عصر همان روز
فهمیدم برای مادربزرگم بود که گریه کردم .من فهمیدم که میخواهم داستان زنانی مانند آنها
را بگویم :باید برای اینکه صدای مادربزرگم و ماریا بار دیگر در نمایشی شنیده شود ،میکوشیدم
و برای آنچه هنوز هیچ اسمی نداشت.
پایان اجرای آوازیام به نام «پژواک سکوت» ،صدایم را هنگام خواندن کمکم پایین میآورم
در ِ
تا به سکوت برسد« .هلن چادویک» آهنگی به من یاد داد ـملودی با کالم عبری از مجموعهی
«آهنگ آهنگها»ـ او سالها پیش آن را با یک شال به من هدیه داد ،که از آن زمان تاکنون
ِ
همیشه همراهم است .آواز را از صدایی کامل و بلند به صدای لطیف آهنگ هندی میرسانم و
این کار را ادامه میدهم تا زمانی که آهنگ ،تنها درون من باقی میماند ،در حالی که تمام بدنم
ی را کنترل میکند .سپس میگویم« :حاال فهمیدم
به سمت بیرون کشیده میشود و فشار انرژ 
چرا من سکوت را به عنوان درونمایهی اصلی برای اجرای صدایم انتخاب کردم .انگار دوست
داشتم در سکوت بخوانم» .شال هلن را روی شانههایم میاندازم و آماده میشوم تا به پرسشهای
تماشاگران پاسخ بدهم .سکوت سنگینی حکمفرماست و بیشتر مردم دست نمیزنند ،اگرچه کام ً
ال
پیداست که اجرای من تمام شده است .انگار نمیخواهند کیفیت سکونی را که آن آهنگ گیرا
خلق کرده ،بشکنند.

‹

من بعد از بداههپردازی و آزمودن همهی امکانات صدا در مسیرهای گوناگون ،هنگامی که دست
آخر متن را به مستقیمترین و سادهترین راه ممکن بیان میکنم ،برای خودم همین احساس آرامش
را خلق میکنم .خاطرهی تمام آنچه تاکنون انجام دادهام ،تمام نغمهها ،رنگها ،پژواکها ،هجاها،
صداها ،گریهها ،فریادها ،خندهها و ملودیها همچون هدیهای نهان همیشه با من است.
تنها سخنی از الیوت میگویم« :من صدای پریان دریایی را شنیدهام که با یکدیگر سخن
میگویند ،»...اما چشمانداز صداهایی که پیش از این بودهاند ،متن را از مفاهیمی پیچیده در راز و رمز
ُپر میکنند .سکوت پایان نیست ،بلکه آغاز سفری است که در آن هر چیزی ممکن است .آوازهای
من و سکوتهایشان ،سرشار از صدای همهی آن چشماندازهایی است که دیدهام ،تمام مردمی که
مالقات کردم و داستانهای بسیاری که هنوز بر آنم تا بگویم.

«جولیا وارلی» (انگلیسی/دانمارکی) از سال  1976به عنوان بازیگر با تئاتر اودین همکاری میکند.
او عضو فعال پروژهی ماگدالناست و همچنین سرپرست هنری «جشنوارهی بینالمللی ترانزیت» .او
آثاری را با تأتر «پامپن هاوس» (آلمان)« ،آنا وولف» (آرژانتین)« ،هیساکو میورا» (ژاپن)« ،لورنزو
گلیجزز» (ایتالیا) و «گابریال ساکو» (ایتالیا) کارگردانی کرده است .جولیا وارلی مقاالت و رسالههای
گوناگونی در نشریههای تئاتری دربارهی فعالیتهای بازیگریاش در تئاتر اودین به چاپ رسانده
است ،همچنین عضو گروه سردبیران نشریهی  The Open Pageو نویسندهی Wind in the
 Westو  Pietre d`acquaاست.
منبع:
The Open Page

جاناتان اسلینگر و آیزلین مک گوکین در اجرای نمایش مکبث

Jonathan Slinger (Macbeth) and Aislín McGuckin (Lady Macbeth(

ابداعات زبانشناختی شکسپیر در مکبث
1

دیوید کریستال

ترجمهی فرناز حائری

Could trammel up the consequences
2

اگر این خونریزی پیام ِد دلخواه را به بار میآورد( .پردهی یکم ،مجلس هفتم)
واژههای  assassinو  assassinateدر همان دوران بهکار میرفتهاند ،و تالشهایی نیز برای
اسم فعل « »assassinatingصورت گرفته بود ،مانند ،assassinment، assassinacy
ساختن ِ
و  .assassinaryاما یا این واژگان به گوش شکسپیر نخورده و یا مورد پسند وی نبودند .به هر
روی ،کاربرد این واژه را شکسپیر در زبان ماندگار کرد.
1 - David Crystal
 - 2تمامی ترجمهها از نسخهی داریوش آشوری نقل شدهاند (اطالعات کتابشناسی در انتهای مقاله آمده است).

ویژهنامهی قرنطینه

If the assassination

ابداعات زبانشناختی

به نظر میآید هنگامی که شکسپیر ،احتما ًال در سال  ،1605مشغول نوشتن مکبث شد ،در زبان
انگلیسی واژگان کافی برای شرح شرایط روحی قهرمانش و آنچه بر وی گذشت ،وجود نداشته است.
در کمال تعجب با تعداد زیادی واژ ه مواجه میشویم که در آن دوره برای اولین بار در فرهنگ لغات
آکسفورد ثبت شدهاند ( 62مورد) .اغلب واژهسازیهای شکسپیر که بهوضوح در خدمت موضوع و
حوادث نمایشاند ،نبوغآمیزند.
ِ
برای مثال ،واژهای که برای اتفاق هستهای نمایش مورد نیاز بوده است:
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شکسپیر در نمایشنامهی مکبث ،واژگان و عبارات جدیدی ابداع کرده است ،ازجمله میتوان به
«( »assassinationقتل)( »unsex« ،جنسیتزدایی) ،و «( »stealthyمخفیانه) اشاره کرد .آنچه
دیوید کریستال قصد دارد در این مقاله نشان دهد ،نقش سازندهی این ابداعات زبانشناختی در
توصیف سلسله وقایع و ج ّو نمایشنامه و روانشناسی پریشاناحوالی مکبث و لیدیمکبث است.

واژگان دیگری نیز باید ساخته میشد که مرتبط با قتل باشند .مکبث خطاب به بنک ُو و فلیانس
میگوید:
They are assailable.

چنگ مایند( .پردهی سوم ،مجلس دوم)
تا به ِ
دو فعل نیز در مورد سرخی خون یافتیم:
The multitude seas incarnadine,
Making the green one red.

که دریاهای بیشمار را خونرگ خواهد کرد
و هر سبز را سرخگون (پردهی دوم ،مجلس دوم)
Go prick thy face and over-red thy fear

سفیدی ترس را بپوشاند( .پردهی پنجم ،مجلس سوم)
سرخی خون،
چهرهات را خونین کن تا
ِ
ِ
واژهی ( incarnadineبه معنای رنگ گوشت و رنگ قرمز) در آن زمان به عنوان صفت و اسم
بهکار میرفته ،ولی این اولین باری بوده که به عنوان فعل مورد استفاده قرار گرفته است.
مکبث برای توصیف شرایط روحیاش به واژگان تازهای نیاز داشت .وی برای توصیف جاهطلبیاش
(بلندپروازی ّپران) از واژهی  vaultingاستفاده کرده است (پردهی یکم ،مجلس هفتم) .و آنجا که
ِ
میگوید «اگر کار همین یک ضربت میبود و به آن پایان میگرفت» از واژگان  be-allو end-all
استفاده کرده است (پردهی یکم ،مجلس هفتم) .در شرح احوالش« ،سخت همچو خارا» ،چنین
میگوید( to be founded as the rock ،پردهی سوم ،مجلس چهارم) ،و همچنین «رها همچون
هوا» را اینطور بیان میکند( as broad and general as the casing air ،پردهی سوم ،مجلس
سرشت خویش سر به
خالف
چهارم) .در شرح خیاالتش« ،قلبی چنین استوار را وامیدارد که به
ِ
ِ
دیوا ِر دندههایم فروکوبد» ،از این واژگان استفاده میکند،
( seated heart knock at his ribsپردهی یکم ،مجلس سوم).

در توجیه قتل نگهبانان ،برای توصیف عقل از واژهی
میکند:

pauser

(درنگکار) استفاده

The expedition my violent love

عقل درنگکار را از میدان بدر کرد( .پردهی دوم ،مجلس سوم)
یورش عشق خروشانم ِ
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همچنین در توصیف شبح بنک ُو از واژهی ( unreal mockeryپیکرک پوک) استفاده
میکند (پردهی سوم ،مجلس چهارم) و در توصیف ترس از واژهی ( self-abuseترس
شگفت و وهمآفرین) (ایض ًا) .در وصف شکستناپذیریاش دو واژهی دیگر میسازد:

پیام چارسو

Outrun the pauser, reason.

As easy mayst thou the intrenchant air

…With thy keen sword impress, as make me bleed
…Let fall thy blade on vulnerable crests

Come fate into the list
And champion me to the utterance

ای سرنوشت برخیز و با من تا پای مرگ درآویز! (پردهی سوم ،مجلس اول)
We might have met them dareful

با ایشان درمیافتیم (پردهی پنجم ،مجلس پنجم)

ابداعات زبانشناختی

تن مرا هم میتوانی درید.
تیغت را بر تارکهای زخمپذیر بیازمای( .پردهی پنجم ،مجلس ششم)
در بیان شجاعتش واژگان بیشتری ساخته است:
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تو اگر با تی ِغ تیزت هوا را توانستی برید( ،پردهی پنجم ،مجلس هشتم)

Direness, familiar to my slaughterous thoughts,
Cannot once start me

هول ،این همخانهی اندیشههای خونریزم،
دیگر نمی تواند مرا لرزاند( .پرده پنجم ،مجلس پنجم)
But bear-like I must fight the course

مرا چون خرسی ...را ِه چارهای نیست ،جز آنکه ...بجنگم( .پردهی پنجم ،مجلس ششم)
و آخرین واژهسازیاش در پاسخ به افشاگری مکداف است:
For it hath cow’d my better part of man

زیرا که مردانگی مرا از من ستاند( .پردهی پنجم ،مجلس هشتم)
بیش از نیمی از واژهسازیها ( 32مورد) در کالم مکبث آمده است .حال آنکه سه واژهی نو و ناب
در کالم آغازین لیدیمکبث گنجانده شدهاند.
Chastise with the valour of my tongue
All that impedes thee from the golden round

با جسارت زبانم گوشمال دهم هرآن چیزی را که
تو را از آن حلقهی زرین دور میدارد (پردهی اول ،مجلس پنجم)
Come, you spirits
That tend on moral thoughts, unsex me here

ارواح پاسدار ،اندیشههای خونبار!
بشتابید ،ای ِ
هم اینجا مرا از زنانگیم تهی کنید (پردهی اول ،مجلس پنجم)

‹

That no compunctious visitings of nature
Shake my fell purpose

عذاب وجدانی عز ِم مرگبارم را نلرزاند (پردهی اول ،مجلس پنجم)
تا هیچ
ِ

lechery… it provokes and unprovokes
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یکی از الگوهای مورد عالقهی شکسپیر در واژهسازی unsex ،است :به عبارتی همان استفاده از پیشوند
-un؛ که در واژهی  unrealهم دیدیم .در این نمایشنامه ،چهار نمونهی دیگر نیز از این دست یافتیم:
شهوت را هم بیدار میکند و هم نمیکند( .پردهی دوم ،مجلس سوم)

With an untitled tyrant
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O nation miserable,

جباری خونخوار (پردهی چهارم ،مجلس سوم)
ملت تیرهرو ِز گرفتار در
ای ِ
ِ
چنگال ّ
شمشیرم را  ...جنگ ناکرده باز در نیام مینهم( .پردهی پنجم ،مجلس ششم)

ویژهنامهی قرنطینه

sword… I sheathe again undeeded

Unspeak mine own detraction

ننگهایی را که بر خود بربستم انکار میکنم( .پردهی چهارم ،مجلس سوم)

1 - Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary
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واژهی  compunctiousمورد جالبی است؛ چراکه همچون قبل (برای مثال نمایشنامهی هنری ششم)
میتوانست به جای آن ،واژهی  remorsefulرا بهکار برد .الگوی تکیههای آواشناسی آنها همانند
یکدیگرند ،از این رو این واژه بهخوبی در جمله می نشیند .اما در خط قبلی از واژهی  remorseاستفاده
کرده ،و احتما ًال به دنبال واژهای با ریشهای متفاوت بوده است .با جستوجو در گنجواژهی تاریخی
1
آکسفورد ( )2009آشکار شد که در آن زمان معادل دیگری وجود نداشته و از این رو شکسپیر به چنین
ابداعی دست زده است و البته معادل خوبی است .معنای ضمنی  compunctiousبه عذاب وجدان
اشاره دارد ،حال آنکه  remorsefulچنین مفهومی را متبادر نمیکند.

اغلب واژهسازیها در این نمایشنامه مفهومی منفی دارند و حاکی از بدشگونی و پلیدیاند،
بهخصوص صفات( Shipwracking storms :تندبادهای کشتیشکن) (پردهی اول ،مجلس
دوم)( Chappy fingers ،انگشتان ترکخورده) (پردهی اول ،مجلس سوم)Stealthy ،
( paceنرمـنرم) (پردهی دوم ،مجلس اول)( Surfeited grooms ،خادمان سیاهمست)
(پردهی دوم ،مجلس دوم)( Mousing owl ،جغدی موشگیر) (پردهی دوم ،مجلس چهارم)،
(تب ُپرتاب) (پردهی سوم ،مجلس دوم)( Shard-born beetle ،زنجرهی
ِ Fitful fever
پولکبال [مجهول الهویه]) (پردهی سوم ،مجلس دوم)( Rooky wood ،بیشهی زاغستان)
(پردهی سوم ،مجلس دوم)( Swelter’d venom ،زه ِر خود ،پرورده در خون) (پردهی چهارم،
مجلس اول)[( Thick and slab ،نیمهـجامد]) (پردهی چهارم ،مجلس اول)Fiendlike،
( queenشهبانوی دیوـخوی) (پردهی پنجم ،مجلس نهم) .نیمی از واژههای ساختهشده در
این نمایشنامه ،صفتاند.
کیفیت منفی در مورد افعال و اسمهای ساختهشده نیز صدق میکندI’ll devil-porter it no :
دربانی شیطان را ِول کرد) (پردهی دوم ،مجلس سوم)Water-rugs ،
( furtherدیگر باید این
ِ
(بدنژاد) (پردهی سوم ،مجلس اول)( No rubs nor botches ،برای آنکه هیچ ناهمواری در
کار نمانده باشد) (پردهی سوم ،مجلس اول)( The hedge-pig whined ،نالید ...خارپشت)
(پردهی چهارم ،مجلس اول)( Untimely emptying ،ناگاه ...تهی کرده است) (پردهی
چهارم ،مجلس سوم)( Uproar the universal peace ،آرامش جهان را پرآشوب میکردم)
(پردهی چهارم ،مجلس سوم)( Cyme ،سِ نا) (پردهی پنجم ،مجلس سوم) .محض اطالع باید
افزود ،اولین باری است که نام الههی جنگاوری روم ( Bellonaبلونا) و همچنین Norweyan
(نروژی) در متنی انگلیسی آورده شده است (پردهی اول ،مجلس دوم).
در این نمایشنامه واژههای اندکی با معنای مثبت ابداع شدهاند ،و حتی آنها نیز طوری در
متن بهکار رفتهاند که از آنها معنای منفی استنباط میشود.

در ساختار بعضی از این واژگان یک جزء منفی بهکار رفته است:
(آزارهای بیاندازهی من) (پردهی چهارم ،مجلس سوم)( A staunchless avarice ،آز
سیریناپذیر) (پردهی چهارم ،مجلس سوم)( The unshrinking station ،همانجا که تا پای جان
میجنگید) (پردهی پنجم ،مجلس نهم) .باقی واژگان نیز بهوضوح در بافت طوری قرار گرفتهاند
که معنایی ناخوشایند از آنها استنباط شود( Aroint thee, witch! :گم شو ،زال جادوگر) (پردهی
بخش داد) (پردهی اول ،مجلس
اول ،مجلس سوم)ِ This even-handed justice ،
(کف یکسان ِ
هفتم)( I have drugged their possets ،در جامشان چنان دارویی کردهام) (پردهی دوم،
مجلس دوم)( Suffer in exposure ،در بادی رنجور میشوند) (پردهی دوم ،مجلس سوم)The ،
( valued fileدفت ِر بها) (پردهی سوم ،مجلس اول)( Summer’s cloud ،اب ِر تابستانی) (پردهی
سوم ،مجلس چهارم)( The galloping of horse ،صدای پای اسب) (پردهی چهارم ،مجلس
اول)( Our down-fall’n birthdom ،زادگا ِه از پا درافتادهی خویش) (پردهی چهارم ،مجلس
سوم)( Minutely revolts ،قیامهایی که اکنون هردم رخ میدهند) (پردهی پنجم ،مجلس دوم).
این سه واژهی آخری که به آنها اشاره خواهم کرد ،همگی در بافتی مثبت بهکار رفتهاند ،منتها با
توجه به وقایع پایانی نمایشنامه کنایهآمیزند .بنک ُو در ستایش کاخ مکبث از چنین واژگانی استفاده
میکند( loved mansionry :آشیان زیبا) ،و همچنین ( coign of vantageگوشه و کنار)
(پردهی اول ،مجلس ششم) و مکبث به اشتباه پیشگویی جادوگران را به sweet bodements
(چه خوش فالی) تعبیر میکند (پردهی چهارم ،مجلس اول) .شاید اگر فرصتی دست میداد تا
مکبث کالم خودش را به لحاظ زبانشناختی بررسی کند ،ممکن بود به چیزی ظن ببرد و دریابد
که بوی خوشی از این همه واژهسازی بلند نمیشود.
My confineless harms
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 .1شکسپیر ،ویلیام ( .)1371مکبث ،ترجمه داریوش آشوری ،چاپ اول ،تهران .مؤسسهی انتشارات آگاه.

ابداعات زبانشناختی

منبع

کارناوال و مرگ در نمایشنامهی رومئو و ژولیت
1

نوشتهی رونالد نولز

ترجمهی احسان پناهبر

*کارناوالسك اصطالحی است که باختین به منظور ترسیم گستره و تخصیص عناصر کارناوال به ویژه وقتی از زندگی شاد
عامیانه در قرون وسطی و رنسانس سخن میگوید بکار میبرد.

کارناوال و مرگ

3- Mikhail Bakhtin

*2- carnivalesque

1- Ronald Knowles
4- Rabelais and His World

ویژهنامهی قرنطینه

4

همانطور که از عنوان کتاب "رابله و دنیایش" پیداست ،دلمشغولی باختین عمدت ًا با فرهنگ قرون
وسطایی است ،اما وی کلمات قصار جذاب بیشماری دربارهی اصطالح کارناوالسک برای عرضه
در کشورهای مدرن ابتدایی (بعد از رنسانس) و به ویژه در آثار شکسپیر دارد .باختین معتقد است
که "نمایشنامهی شکسپیر حائز جنبههای کارناوالی ظاهری بسیاری همچون تصویر بدن مادی
اقشار پایین جامعه ،انحطاط دوسویه ،و صحنههای ضیافت عمومی است" .وی همچنین اذعان
میدارد که "تحلیل ما بر آثار رابله به ما کمک میکند تا عناصر کارناوالی اساسی را در نمایشنامهی
شکسپیر کشف کنیم .این موضوع تنها مربوط به انگیزههای ثانویهی لودهوار از نمایشنامههای وی
نیست ،بلکه منطق تاجگذاریها و تاج برداریها ،به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ،عناصری جدی
را نیز سازماندهی میکند" (ص.)275
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2

3

در جستار ذیل ،رونالد نولز نظریهی فرهنگی کارناوالسک میخائیل باختین را در نمایشنامهی
رومئو و ژولیت ،به طور ویژه با در نظر گرفتن درونمایههای عشق و مرگ ،بکار میبندد.

در این نوشتار ،میخواهم به این موضوع اشاره کنم که براساس طبقهبندی باختین مبنی بر وجود
سه طبقهی بدن ،انحطاط و ضیافت ،میراث فرهنگی کارناوالی و جشنوارهای شکسپیر در رومئو و
ژولیت وی نمودار است .همچنین به این موضوع خواهم پرداخت که شخصیت پیچیدهی پرستار
ژولیت میتواند فراتر از رئالیسم کمیک ظاهریاش دیده شود چرا که چیزی بسا بزرگتر از آنچه به
ظاهر میبینیم ،عرضه میکند .باختین آن را "بدن گروتسک" و "استهزاء بخت و اقبال" مینامد.
دوم اینکه جشن معمولی و قدیمی بانو کاپولت ( ،)1.2.20اگرچه کارناوالی عمومی نیست ،عناصر
کارناوالی را در خود دارد ،و به طور کلی حائز کمدی بسیار ساختارمند خدمتکاران و نوازندگان است.
سوم اینکه نمونههای بسیاری از ضربالمثلها و لودگیها (در رفتار و در زبان کوچه و بازار) در
نمایشنامه موج میزند .وقتی این سه عنصر در کنار هم قرار دارند ،میتوانند بسیاری از ویژگیهای
کمدی را در نمایشنامه پیش برند ،اما این کمدی دوسویگیهای فرهنگی ژرفی دارد؛ موضوع در
نهایت تقابل کارناوال در برابر مراسم "چله روزه" و یا مرگ در برابر زندگی نیست ،از نظر باختین
پیروزی زندگی همیشه با خندهی مردم بیان میشود.
در بیشتر تحلیلها و نظرها درباره نمایشنامهی رومئو و ژولیت ،معمو ًال نسبت به نوآوریهای
کارناوالی افراطی شکسپیر کم لطفی شده است .در هر نمایشنامهای ،عشق رمانتیک به طور متداول
موضوع کمدی است .شکسپیر دنیای اسطوره و افسانه را که به شکل معمول قهرمانان زن و مرد
تراژیکی را با معرفی نخستین تراژدی رمانتیک خلق میکنند ،به چالش میکشد .منتقدان همیشه
غلبهی مواد کمیک در رومئو و ژولیت را تشخیص دادهاند ،هرچند تقریب ًا تمام نمایشهای مدرن به
شدت صحنههای با دقت تنظیم شدهی کمیک پردهی  4را حذف میکنند.

‹
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 -1منظور عشق بدون رابطهی جنسی است که در آثار فرانچسکو پتراک به وفور به چشم میخورد.
 -2نوعی سرگرمی تئاتری مضحک و طنزآمیز مبتنی بر تقلید یا ادای کسی را درآوردن است.

کارناوال و مرگ

نقد کارناوالی از عشق پتراکی در این نمایشنامه در چندین شکل نمود مییابد ،اما شاید بدیهیترین
2
آن در تکنیک همگذرای بورلسک در ساختار نمایشی باشد .دنیای ذهنی عشق ایدهآلی در برابر
دنیای اجتماعی جشنواره مقاومت میکند و علیرغم اینکه تمام مصائب مربوط به بخت و اقبال
زمینیای هستند که به شکلی لطیف از شخصیت رام و تابع پرستار ژولیت سر برمیآورند ،تسلیم
سرنوشت شوم خود میشود .تراژدی رومئو و ژولیت همیشه به شکل اهرمی باقی میماند ،اما ابعاد
فرهنگی نمایشنامه به همگرایی کارناوال فرحبخش و همچنین چشم دوختن به آنچه باختین آن را
"بی نهایت درونی" میداند ،منتج میشود (ص)44.؛ یعنی همان فرهنگ کاپیتالیستی فردگرایانهای
که از قرون وسطی سر برآورده است.
از نظر باختین ،جهانبینیای که کارناوال آن را به چالش میکشد ،از تعصب کاتولیسیسم نشات
میگیرد .در نمایشنامهی رومئو و ژولیت ،جهانبینی عشق رمانتیک با دیدگاه فرقهی مرگ در نیمه
دوم قرن پانزدهم همراه است .این جهانبینی حتی تا رنسانس در نقاشی ،تصویرنگاری ،و نمادهایی
که عشق را با جشنوارگی و مرگ پیوند میزد نیز ادامه یافت.
سه ایدهی مرتبط با هم زیربنای نظریهی فرهنگ کارناوالی باختین را میسازند" :اصل بدن
مادی"" ،مفهوم رئالیسم گروتسک" و "بدن اجدادی جمعی" (صص .)19-18 .رویداد کارناوالی
خود ارتباط بین اصل مادیگرایی را با الگوی سال ادواری آشکار میسازد که در آن شعائر کلیسایی
از خلقت تا معاد ،در مقایسه با تعصبهای فرجام شناسانه و غایتمندانه زمان خطی ،با گردش
فصلها خود را تطبیق میدهد .همهی این ایدهها در سخنان پرستار ژولیت خودنمایی میکنند
(.)1.3.2ff

پرستار ژولیت در واقع دگردیسی اصل بدن مادی باختین است .پرچانگی کمیک طبقهی
پایین جامعه که از نشانهای در منبع اصلی اخذ شده است ،همیشه خطر حقارت انتقادی را به
همراه دارد (شاید هیچ جای دیگری به اندازهی اشارهی کالریج به "درک ناپختهی" پرستار
این مسئله دیده نشود) ،اما الگوی کارناوالی قابل تشخیص اشارات پرستار فراتر از منتقد،
شخصیت و کاریکاتور است .به عالوه ،بازیگر نقش پرستار باید سالخورده به نظر بیاید؛
شکسپیر تناقضی را در سن ژولیت و پرستار بوجود آورده است و حتی این تناقض را نسبت
به داستان اصلی نیز اغراقآمیزتر کرده است ،چنانکه سن ژولیت را از  16سال در منبع اصلی
به  13سال در نمایشنامه تقلیل داده است ،و در اشاره به پرستار از وی به "بانوی باستانی"
یاد میکند .سالخوردگی پرستار را میتوان از دهان بیدندان وی دریافت در جاییکه میگوید
"تنها چهار دندان برایم مانده است" ( ،)13 .1و بنابراین ظاهر فیزیکیاش باید با این ویژگی
همخوانی داشته باشد.
اولین سخنان پرستار در پاسخ به بانو کاپولت که میگوید" :دختر من کجاست پرستار؟ دختر
دوازده سالهی باکرهام را صدا کن نزد من بیاید" ( )3-2.llو میخواهد به طرز کنایهآمیزی
پرستار را با ژولیت ،که در پردههای آتی نمایشنامه باکرگیاش را در  13سالگی از دست
میدهد ،همسنگ کند .جوانی ،بلوغ ،بکارت و شروع زندگی جنسی به عنوان بخشی از یک
الگوی رشد طبیعی انسان ظاهر میشوند .تضرع مذهبی "خدا نکند!" ( )4.lو به دنبال آن ندای
عطوفتآمیز وی در "چیست کوچولو .دخترکم؟!" محبت و نگرانی انسانی و الهی را به شکلی
همتراز در دنیای طبیعی نشان میدهد .پرستار پس از پرسوجوی اولیهاش در رابطه با روز
"الماس" ( ،)1.15شروع کرد به صحبت دربارهی آنچه که به "سخنان پرستار" معروف شده
است .این بخش شامل دو اشارهی دیگر به روز الماس و تولد ژولیت است ( .)17 ،1این تنها
اشاره به این جشنواره در آثار شکسپیر است .این موضوع دوباره مذهب را با امور طبیعیتراز
میکند؛ الماس ،یا روز جشن برداشت محصول ،با کهنسالی و زاد و ولد برابر نهاده میشود.
روز الماس اولین روز از ماه اوت است ،جشن برداشت محصول که در آن قرصهای نان
که از اولین دانههای ذرت تهیه میشوند ،تکریم میشوند .برداشت محصول اغلب به عنوان
استعارهای یا قیاسی برای مرگ شناخته میشود (به عنوان مثال "همه گوشت چمن است"،
اشعیا  ،)40.6اما در اینجا مرگ در تامین قوت الیموت تبدیل به زندگی میشود .به طرز
نامیمونی ،قبل از شب الماس ،مرگ باید ژولیت را در کام خود فروبرد تا از برداشت طبیعی
بدن او در مزرعهی ازدواج جلوگیری میکند.
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ژولیت با دختر پرستار پیر همتراز است" :سوزان و ژولیت هر دو همسن بودند ،خداوند همهی
مسیحیان را قرین رحمت خود گرداند11( ".و 18و  .)19عبارت "خب به رحمت الهی پیوست" (1و
 ،)19فارغ از هر گونه تاسف یا ناراحتی است و یادآوری زلزله در همین بافت به همراه اشاره به
مرگ سوزان و همینطور تولد ژولیت نشان میدهند مرگ و تولد ،مصیبت و نسلپروری به مثابه
رویدادهای طبیعی هستند .عبارت "کبوترخانه را زلزله از جا کند" (1و  )33خطر و مرگ را به خنده
و زندگی تغییر میدهد .الگوی طبیعیسازی امور مذهبی ،که خود نوعی تبدیل کارناوالی است ،در
کنار ه م گذاشتن عبارات "خدا شاهد است" (1و  )36و "خدا روحش را قرین رحمت خویش گرداند"
(1و  ،)39و "قسم به پروردگار" (1و  )43و به یاد آوردن شوهرش هنگامی که داشت ژولیت را بعد
از آن حادثه از زمین بلند میکرد:
"و شوهرم که روحش آمرزیده باد ،مرد خوشرویی بود و گفت" :صورتت زمین خورده است؟"
ژولیت عزیز وقتی که لطافت بیشتری داری زمین میخوری!" (11و  .)3-41انسانی مرده به
زنـــدگی باز میگردد و این پیشبینی استهزاءآمیز ژولیت جوان است که سرانجام طبیعت جنسی
خود را ارضا میکند ،ادامهی چرخهوار زندگی که به توجیه اغراقآمیز پرستار از پیروزی طبیعت در
طول زمان اشاره دارد:
دخترک گریهکنان گفت" :آری "...مطمئن باش ،من هزاران سال دیگر زندگی میکنم و هرگز
این موضوع را فراموش نخواهم کرد)47-46 ،44 .11( .
پرستار که نوزادی ژولیت را بهخاطر میآورد ،اکنون رویای عروس شدن وی را در سر میپروراند:
"من میتوانم زنده بمانم و عروسیات را ببینم" ( .)61 .1بعد از جملهی مغرورانهی بانو کاپولت
که گفت" :زیبایی چهــرهی پاریس جوان"که و اینکه" با داشتن وی ،خود را از رذالت نجات
میدهی"( .)95 .1پرستار اذعان کرد که "نه کمتر و نه بیشتر .زنان همراه مردان رشد میکنند"
( )1.95و بدینوسیله الگوی چرخهوار سخنانش را با نسلی دیگر کامل کرد .این احساس از نسل
چرخهوار در محیط یک جشن نیز حفظ میشود؛ زمانیکه کاپولت پیر با پسرعموی خود به تبادل
خاطراتشان میپردازند و با نگاه کردن به پاشنههای رقصندگان جوان ،به یاد آوردن جوانی ،عروسی
و تولد خود ( )40-16.1.16را فرایاد می آورند .اما همانطور که میبینیم ،رقص مرگ قرون وسطایی
این رقص کارناوالی زندگی را تعقیب میکند و بعد از آن ظاهر میشود.
ما در رابطهی میان پرستار و ژولیت ،در واقعگرایی نوظهوری از تقسیم تصویری از بدن گروتسک
را میبینیم .باختین اظهار میدارد که در قرن هفدهم برخی از اشکال گروتسک شروع به تبدیل
شدن به "شخصیت" ایستا و ژانرگرایی کوتهفکرانه کردند (ص .)52

"درفرهنگ قدیم ،تصاویری از "گروتسک واقعی" نشان از دوقطبی شدن دارد :آنچه که در حال
مرگ و انحطاط است و آنچه که متولد شده است؛ آنها دو بدن را در یک کالبد نشان میدهند".
در جایی دیگر ،باختین به نقابهای سفالی سرخ مایل به قهوهای باستانی اشاره میکند که معتقد
است اسبهای باردار سالخوردهای هستند ...که میخندند ...و نشان از بارداری مرگ دارند؛ مرگی
که میزاید" (ص  .)25باختین به عنوان نمونهای از تصویر دوگانگی بدن که تنها به عنوان "بازتابی
رنگپریده از طبیعت دوگانهی گذشتهی خود" باقی مانده است ،به شیرخوارگی کودک اشاره
میکند (ص )322 .و به کتاب گفتگو با گوته اِکِرمان رجوع میکند که در آن شاعر آلمانی گمان
میکند که در نقاشی گمشدهای به نام "عذاب یک کودک" ،که به کورجو منسوب است" ،روح
القدس به بشر تبدیل میشود" (ص .)252 .متأسفانه در تفسیر گوته از رومئو و ژولیت ،این وارونگی
کارناوالی در دیدگاههای وی به پرستار و مرکوتیو بسط نیافت ،زیرا این دو شخصیت و آنچه که
آنها را احاطه کرده است ،فقط به عنوان فواصل مضحک میان دو پردهی نمایشنامه مطرح میشود
و احتما ًال به عنوان موضوعی غیر قابل تحمل برای ذهن عاشقانی باشد که بر روی صحنه نمایش
در حال بازیاند .خندههای کارناوالی ،که نقطه ثقل نظریهی باختین است ،گوته را فقط به عنوان
"فواصل مضحک میان دو پرده" آزار میدهد ،اما ترکیب شکسپیر از کمدی و فاجعه میتواند به
عنوان یک خندهی مصرانهی جشنوارهای دیده شود که در مقابل مقررات نئوکالسیسیسم مقاومت
میکند ،هرچند که تا حدودی نیز با دادن نوع خاصی از کمدی به طبقات پایینتر جامعه ،با ژانر
مطابقت ایجاد میکند .خندههای پرستار فرهنگی کامل ،و نه فقط شخصیتی از طبقات پایین
اجتماع را بازگو میکند .از نظر باختین ،رابله ،سروانتس ،و شکسپیر مفهوم رنسانسی خنده را در
معنای فلسفی عمیق خود به تصویر کشیدهاند که "یکی از اشکال اساسی حقیقت در مورد جهان
بوده است" .زمانیکه «جهان از نو دیده میشود ،و نه سطحیتر (و شاید عمیقتر) از زمانیکه از
دیدگاه جدی دیده میشد"(ص  .)66در سخنان و خندههای پرستار ،ادعای زندگی و همچنین تأمل
متافیزیکی مذهب و مرگ ،ترس را از بین میبرد ،و چرخهی بازسازی و باز تولید موجودات ارگانیک
یعنی جوهر کارناوال -را جشن میگیرد.همانطور که پرستار نوع خاصی از عشق و زندگی را نشان میدهد که در نمایشنامه با عشق
رمانتیک و مرگ در تضاد است؛ بنابراین شکسپیر در یک سطح آگاهانه و احتما ًال با چند اشاره
به چاوسر ،به نظر میرسد سرنوشت شوم را با پرستار به مثابه سرنوشت خوش ُیمن در تضاد قرار
میدهد.
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پرستار ،همانند فریار الرنس ،دارای چندین نقش در درون نمایشنامه است که فراتر از محدودیتهای
طرح طبیعتگرایانه است .شکسپیر در ارائهی تفکیک شدهی خود هم كارناوال عملگرایانه و هم
محدودیتهای انسانی را نشان میدهد.
کتاب "الههی نیکبختی" نوشتهی هوارد راول پَچ در ادبیات قرون وسطی هنوز یکی از بهترین
منابع اطالعاتی دربارهی این موضوع است و منابع ذیل نیز در این مطالعه اهمیت دارند .در یکی از
آثار فرهنگ غربی ،کتاب بوئتیوس ،تسلیبخشیهای فلسفه ،با ترجمهی چاوسر ،فورتونا (الههی
نیکبختی) ،همانند پرستار ،میگوید" :وقتی طبیعت به طور ناگهانی از این َرحِم بیرون آمد ،من آن
نیکبختی و نیکی را بازسازی کردم ،و آن را با بزرگی و ثروتم تقویت کردم ".در زمان رنسانس
پیکرنگاری فورتونا با سمت راست برهنهی سینه وی که ظرفی بدان آویزان است ،به تصویر
ش فرا میدهیم
کشیده است .فورتونای دمدمیمزاج میخندد و گریه میکند ،ما نیز به پرستاری گو 
که میخندد و بعد گریه میکند .شاید متداولترین ویژگی فورتونا ناهنجاری و دمدمیمزاجی وی
است .ژولیت گریهکنان میگوید" :ای بخت و اقبال (فورچون)! همه تو را دمدمیمزاج میدانند" و
در همین صحنه پرستار در حالیکه دمدمیمزاجانه ،وفاداریاش را به پاریس تغییر میدهد ،میگوید:
"رومئو در مقابل پاریس یک تکه کهنهی ناچیز است" ( .)219 .3.5پیش از این پرستار نسبت به
رومئو خوشبینتر بود و وی را "مظهر اعتمادبهنفس" میدانست ( .)128 ،2.4.126شکسپیر برای
افزودن تاکید فیزیکی به این پوستهی نمادین در شخصیت واقعگرا ،ژولیت را وامیدارد تا بیتابانه
منتظر بازگشت پرستار از سوی رومئو بماند ،و غرزنان بگوید" :ای وای ،پرستار لنگ است انگار"
( .)2.5.4این جزئیات یادآور تصویرسازی چاوسر از فورچون (سرنوشت) را در کتاب دوشس است:
"وی میتواند راه برود ،اما میلنگد" .با اینحال ،این تحریکپذیری پرستار است که میخواهد
ژولیت را از عشقش منصرف کند و شکسپیر به شکلی زیبا میان پیکرنگاری سنتی و شخصیت
نمایشنامه توازن برقرار میکند:
"همانطور که گفتم وقتی دخترک قشنگ مزهی تلخ نوک سینهی مرا چشید ،ناراحت شد و فوراً
آن را رها کرد")32-30 .1.3( .
به عقیدهی پَچ "همانطور که ما تشنهی هدیهی الههی فورچون هستیم ،پس فورچون نیز به ما
هم هدیهای شیرین و هم تلخ میدهد ،هم وادارمان میکند به نوبت عسل بنوشیم و هم زهر".
رومئو که هنوز در بند عشق رزالین است ،میگوید" :جنون بسیار محتاط است ،جراحتی خفقانآور،
شیرینیای که انسان را از تباهی حفظ میکند)91-90 .1.5( ".

باختین کارناوال را به عنوان شکلی فرهنگی از مخالفت ،سرکوب و رهایی از آن جهانبینی
رسمی ای که از سوی ارتدوکس کلیسای قرون وسطی مطرح شده است ،در نظر میگیرد .در
حالیکه استفادهی شکسپیر از کارناوال در رومئو و ژولیت قابی متناظر برای ارزشهای ذاتی
عشق رمانتیک را فراهم میسازد و آن را در ادبیات اواخر قرن شانزدهم به ملغمهای از عشق
پاک پتراکی و نوافالطونی 1بسط میدهد .بسیاری از منتقدان این عناصر را به طور دستهجمعی،
طنزآمیز و خندهدار ،و بورلسک در نظر میگیرند .آنها عمدت ًا به نیمهی اول نمایشنامه نگاه
میکنند و اغلب توجهی به صحنههای کمیک بعد از پاسخ پرستار به مرگ ظاهری ژولیت و
نوازندگان جشن تولد ندارند ( .)4.5عقیدهی کلی اینست که کمدی میتواند عناصری کارناوالی
را ترسیم کند و تبدیل به سنگ محک نقد فرهنگی تراژدی عاشقانه شود.
او ًال میتوان گفت که درک این مسئله دشوار است که اگر شکسپیر قصد داشت فقط یک
تراژدی بد ُیمن ،از عشقی ایدهآل را ارائه دهد ،چرا تصمیم گرفت تا بر روی اولین عشق رومئو
به رزالین تأکید کند؟ شخصیتی که به سرعت از نمایشنامه حذف میشود .گاریک تمام اشارات
خود را به رزالین بهطور کامل حذف کرد .در مبادالت زودهنگام بین بن وولیو و مونتاگو ،رومئو
بهعنوان فردی اسیر عشق معرفی میشود ،و رفتار او در زبان پتراکیاش نمایان میشود
(.)1.1.116ff
"تو آنجا برو با چشمانی منصف ،چهرهی او را با دیگران که به تو نشان خواهم داد مقایسه کن!
آنوقت تو را متقاعد خواهم کرد که قوی تو زغنی بیش نیست")89-87 .1.2( .
رومئو بالفاصله با ورود به جشن کاپولت ،با یک نگاه تنها به ژولیت و بدون هیچگونه تحریکی
از جانب دوست خود ،شک و تردید بن وولیو را تایید کرد:
"او به مشعلها درس درخشندگی میآموزد و در گونهی شب چون گوهری گرانبها در گوش
یک حبشی میدرخشد .آنهمه زیبایی برای دنیا و برای بهره بردن نمیتواند باشد .کبوتری
سپید که با کالغانی سیاه همدم است ،چون همان دختر است که بین همجنسان خود قرار
گرفته است"48-47 .1.5( .و )52-51
 -1عشقی ورای تمایالت جنسی و مبتذل

1

پیام چارسو
55
ویژهنامهی قرنطینه

 -1شخصیت پری جنگلی در نمایشنامهی رویای نیمه شب تابستان اثر شکسپیر

کارناوال و مرگ

این تغییر بدون هیچگونه عامل بیرونی و معجزهای سحرآمیز از عشقی که پاک در رویای نیمه
شب تابستان آن را مدیریت میکند ،اتفاق میافتد .پارادوکس عشق چه به شکل دلخواه و چه
به شکل مطلق و اجباری باعث ایجاد یک لحظهی بسیار کمیک میشود که در آن در نهایت
مرکوتیو ناخواسته سخنان رومئو را بازگو میکند" ،رومئو"! احساساتی! دیوانه! شوریده! عاشق!...
گریه کن و خود را با صورت آهی ظاهر کن! و یا برای کلمهی "عشق" قافیه سر کن (.)2.1.7،10
و سپس بدون درک عشق جدید رومئو به گفتهها و کنایههایش ادامه میدهد تا رزالین را به شکل
استهزاءآمیزی در عبارات و توصیفاتی هوسآلود توصیف کند .بار دیگر فرایر الرنس فرض را بر این
میگیرد که رومئو عاشق رزالین است .اما رومئو فوراً این مسئله را انکار میکند:
"با روزالین ،ای پدر روحانی؟! خیر .من آن نام را از یاد بردهام و غصهی آن را فراموش کردهام".
()64-62 .2.3
درهم آمیختهای از چنین اشاراتی ،اگر نفی نشود ،واکنش کام ً
ال رمانتیک سنتهای نمایشی از
گاریک تا فرانکو زفریلی است ،که در آثار خود اکثراً از کمدی برای برانگیختن عشق و شور استفاده
کردهاند .اگر ما به جشن کاپولت برگردیم ،جنبههای صحنه ،نشان از بعد کمدی بیشتری دارد.
برای باختین ،نقاب "جوهر گروتسک" (ص  )40را در تبدیل کارناوالی عنصر ترسناک به خندهدار
نشان میدهد ،و مرگ کارناوالی در آن عنصر مخوف را به عنصری طنزآمیز تغییر میدهد .تیبالت از
طریق صدای رومئو وی را شناسایی میکند چراکه چهرهی خود را پوشاندهاست ()1.5.55؛ کاپولت
تیبالت را از خشونت نهی میکند؛ و رومئو تمام توجهاش را به ژولیت معطوف میکند و با یک
رباعی که سرشار از عشق پتراکی است از وی به قدیسهای یاد میکند که الیق پرستیدن است.
اما شکسپیر همهی نقاب از چهره برداشتنها را به شکل واضح و مستقیم در صحنه نشان
نمیدهد .در واقع ،بر روی صحنه ،رومئو ،ژولیت را میبوسد .رومئو زیبایی ژولیت را دیده است و
میتوان حدس زد که الاقل ژولیت نقاب نیمهای بر چهره داشته است .و این همان برداشتن نقاب
از چهره است که برای بوسیدن ژولیت ،رومئو نیز نقاب بر میدارد.

برایان گیبز ،ویراستار سری آردن از آثار شکسپیر ،معتقد است که تقسیم صحنههای پردهی
دوم که افتتاح مکالمهی معروف بین رومئو و ژولیت در بالکن است ،برای اشاره مناسب به نظر
میرسد ،اگرچه در ابتدای خط اول سخنان رومئو "-او به اثر زخمی اشاره میکند که هرگز زخم
نبوده است" -با خط قبلی سخنان بن وولیو که میگوید" :پس برویم ،چون جستوجوی او در این
جا بیفایده است .زیرا قصدش این است که کسی او را پیدا نکند" همقافیه است .با توجه به این
سیال بودن که از خصوصیات صحنههای دورهی الیزابت است ،باید به این نکته اشاره کرد که این
یکی از تحسینبرانگیزترین صحنهها در ادبیات عاشقانه است که با نمونهی اعالی کالم شنیع در
نمایشنامه در گوش شنوندگان طنین میاندازد .مرکوتیو به رومئو میگوید:
"اکنون او زیر درخت ازگیل نشسته است و آرزو میکند که معشوقهاش همان میوهای باشد که
دختران در تنهایی نام مضحکی بر آن گذاشته و میخندند")38-37 .2.1( .
باختین به طور شگفتانگیزی فقط به امور شنیع در نمایشنامه میپردازد ،هرچند که به خوبی
میداند برای پذیرش کارناوالی زندگی "تخریب" از باال به پایین اساسی است" :استهزاء و
سوءاستفاده کام ً
ال امور مربوط به بدن و در نتیجه گروتسک هستند .بدن که در تمام عبارات از
سخن غیر رسمی مردم شکل میگیرد ،بدنی است که پدید میآید و پاره میشود ،که متولد میکند
و متولد میشود ،میخورد و خورده میشود ،مینوشد و نوشیده میشود ،دفع میکند و دفع میشود،
مریض میشود در نهایت به کام مرگ میرود"(ص  . )319امور شنیع میتواند به تنفر پورنوگرافی
بیان دهد ،نمونههای آن در اتللو و هملت نیز به چشم میخورد .از سوی دیگر ،تقریب ًا در سراسر
رومئو و ژولیت ،مسائل شنیع نه فقط برای تضادهای ساختاری و موضوعی بکار میروند ،بلکه برای
امور واالتر و مثبتتر یعنی به آغوش کشیدن کارناوالی تجربه نیز بکار میرود.
امور شنیع شور و اشتیاق عشق پاک را به قشر پایین بدن تقلیل میدهد .این مسئله عشق رمانتیک
را با عشق فیزیکی و جنسی معاوضه میکند .عشق رمانتیک شور را به تجربیات شخصی بدل
میکند و با ادعای تمام وجود ،زندگی را از بین میبرد .جان دان  1این وضعیت را در کنایهآمیزترین
حالت این طور خالصه میکند" :او همهی ایالتها است ،همه شاهزادهها و من!؟ هیچ چیز دیگری
باقی نمانده است که باشم".
 -1شاعر و عارف قرن شانزدهم انگلیسی
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تصویرسازی ادبی از عشق پتراکی بیشتر با فرقهی نخبهگرای رنج و انزوا بیگانه است و در فراوانی
شاعران مانند ماریو و سرفانیو ،ذهنیت صرف ًا تبدیل به یک اثر هنری رکوکوی اصالح شده
میشود .شکسپیر عواطف کمیک و تراژیک در عشق پتراکی را در تضاد با امور شنیع و مشمئز
کننده میبیند .امور شنیع منعکس کنندهی فرهنگ همگامسازی کارناوالی است .امور جنسی
بخشی از زندگی عادی است و تصاویر شنیع نشان دهندهی توالی غزل و نمایشنامه نیست،
بلکه منعکس کنندهی بازار ،میخانه ،آشپزخانه ،مزرعه ،طبیعت ،جامعه و غیره است .با اینحال،
امور شنیع و مشمئز کننده در روابط طنزآمیز خود ،فرد به فرد ،در داستان ،ضربالمثل و شوخی
مشحون است ،و این در نمایشنامه نیز با خنده تکرار شده است.
هر چند اصطالحات عوامانهی مرکوتیو مشخصهی شوخ طبعی شنیع وی است ،در نمایشنامه،
فرهنگهای محلی در نامگذاریهای میوهها به شکلی عامیانه شکل آلت تناسلی مردان و زنان
را به ذهن متبادر میکنند .امور جنسی و میوه ترکیب تصاویر کارناوالی از زمین و بدن است
که متقاب ً
ال میرویانند و بازتولید میکنند .از این نظر ،این امر ناخوشایند نیست بلکه تصدیق
استهزاءآمیزی است که با "دوشیزگان ...وقتی که تنها میخندند" ( )2.2.36اشتراک مییابد،
یعنی اینکه در میان همجنسهای خود میخندند و نه تنهای تنها .بر خالف چنین پدیدههای
زمینی ،رومئو به دلیل رواج این عقیده ،تفسیری روحانی از عشق را بوجود میآورد" :اینجا شرق
است و ژولیت خورشید آن!" ( .)2.2.3کمدی ابتدایی چنین تضاد ظاهری در ناشنوایی ظاهری
ژولیت در این نقطه افزایش مییابد و به دنبال آن رومئو در نزدیکی پاداوج ماجرا میگوید:
"ژولیت صحبت میکند ،اما همچنان چیزی نمیگوید .چه شده است؟!" ( .)1.12سرانجام اصوات
ژولیت در آنچه که به عنوان یکی از مشهورترین تجربیات عشق شناخته شده است ،با افزودن
مقداری ادای بورلسکی و بر زبان راندن عبارت "آه! من اینجا هستم" ( )25.15است که دقیق ًا
پیشبینی هجوآمیز مرکوتیو را در  56خط جلوتر محقق میسازد .این صحنه نشان میدهد که
ژولیت نمیتواند رومئو را ببیند و فقط در حال گوش دادن به صدای وی است "-میخواهم
بیشتر بشنوم"" -در شب غافلگیر شدهام" ،اما او در نهایت صدای او را تشخیص داد" :با اینحال
میتوانم صدایت را تشخیص دهم و بشنوم" .

به جای اتحاد رمانتیک در عشق ،در این لحظه ،عشاق به شکل فضایی ،روانشناختی ،و اجتماعی
از یکدیگر و دیگران جدا شدهاند .به این ترتیب ،این ایده پذیرش بلوغ ژولیت سیزده ساله را در
این صحنه دشوار کرده است و در ادامه ،ژولیت که در انتظار تحقق «آیینهای عاشقانه» است،
زبان عشقاش ( )30-3.2.1از امور فیزیکی و جنسی به تعالی شاعرانهی اشتیاق تبدیل میشود
« ...بیا رومئو ...زمانیکه بمیرم» .با اینحال ،همانگونه که خواهیم دید ،حقیقت مرگ یکبار
دیگر پیشبینی شده است .در اینجا ،در صحنهی بالکن ،صدای پرستار که ژولیت را فرامیخواند
( )151 ،141.149شبیه صدای واقعیت است که به صورت ساختاری در پاسخ به رومئو نقش بسته
است:
از اینکه در چنگال شب احاطه شوم بیم دارم ،اما همهی این چیزها رویایی بیش نیستند (.1.1
.)141-139
حالت اجتماعی عناصر شنیع شاید در جایی بهتر از سخنان مرکوتیو در این نمایشنامه دیده
نشود ،چراکه در نجات کارناوالی رومئو نقش بازی میکند ،نجاتی که البته خودش نیز کارناوالی
است ،اما به شکلی موقتی .همانطور که در ساختارهای جایگزین تاکنون دیدهایم ،رومئو ،پس از
مکالمهی بالکن ،باید دلیرانه انتقاد فریار الرنس را تحمل کند و با ورود به صحنههای زیر ،وی با
خوشامدگویی بذلهگویانهی مرکوتیو احترام میشود.
ولی به صورت یک ماهی خشک درآمده که تخم خود را ریخته است .ای بدن! ای بدن! چه قدر
تو به شکل ماهی درآمدهای! اکنون به دنبال اشعاری میرود که پتراک سروده است .لورا در مقابل
معشوقهی وی که خدمتکار آشپزخانهای بیش نیست ،اگرچه شهرت وی به خاطر شاعری بود که
وی را ستود و من قدرت آن را ندارم .در مقابل معشوقهی رومئو ،دیدو ،زنی بدلباس ،کلئوپاترا مثل
یک کولی و هلن و هیرو زنانی بدکاره جلوه میکنند .تیزبی هم با وجود چشمان زیبایش قابل ذکر
نیست .جناب رومئو! بن ژور و روز خوش! این هم سالم فرانسوی به شلوار فرانسویت .دیشب تو
ما را خوب فریب دادی (.)44-2.4.38
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باختین در اوایل مقدمهی خود به "تاج گذاریها و تاج برداریهای کمیک" (ص  )11به وارونگی
کارناوالی در آثار شکسپیر و دیگران اشاره میکند .این ویژگی پتراک در سراسر نیمهی اول رومئو
و ژولیت دیده میشود و در اینجا ،به طور ویژه از ملکالشعرا "تاجبرداری میشود" .مرکوتیو با
پاک پتراکی ،به دگردیسی سکس کارناوالی به "ماهی خشک
تصرف غیر معمول بودن عشق ِ
شده" میخندد ،گویی این عشق به واقع نفیکنندهی زندگی است .برایان گیبز اشاره میکند که در
فرهنگ لغت آکسفورد به این متن که نشاندهندهی تصویری از انبوه اسپرم ماهی نر است ،اشاره
میکند .برعکس ،قهرمانهای زن افسانه و تاریخ رمانتیک در حالت پیشبینی یک شخصیت که
اغلب باختین از آن به اسکارون اشاره میکند ،سفر میکنند .رومئو با واژگان ظریف به سرزنش
سخنان شنیع مرکوتیو پاسخ میدهد« :من به عمیقترین قسمت قصهام نزدیک شدم و قصد
کرده بودم در اینباره کالمی منعقد نکنم» ( )9-98/9که در واقع یک پیروزی است" ،اکنون تو
خوشمشرب و همان رومئوی سابقی" (.)89
خندهی مرکوتیو به لورای پتراک به عنوان یک خدمتکار آشپز پیشتر تعاملی نمایشی را با دقت
ساختار یافته پیشبینی کرده است که به طور کامل از روش کارناوالی شکسپیر در رومئو و ژولیت
پیروی میکند .در پردهی  ،1صحنهی  5است که در آن جهت صحنه عوض میشود" .آنها به سوی
صحنه روانه میشوند و خدمتکاران با دستمالسفره وارد میشوند" ،این صحنه ورود گروه رومئو را
به خانواده کاپولت نشان میدهد .بالفاصله قبل از این ،سخنرانی رومئو در مورد پیشداوری است
که بنمایهی تراژیک پیشگفتار را فرایاد میآورد:
میترسم زود باشد ،چون ذهن من بیمناک از نتیجهی نامعلومی است که هنوز در دست ستارگان
و افالک است و با شادمانی امشب ،تلخی و ساعت مشئوم خود را آغاز کرده است و دورهی زندگی
تنفرآمیزی را که در سینهی من جا گرفته با کیفری شرمآور به صورت مرگ نابهنگام پایان خواهم
بخشید .ولی بگذارید کسی که سکان زندگی من به دست اوست ،خود ناخدای این کشتی باشد،
برویم ای دوستان زندهدل! ()111-106 .1.4

به نظر بعید است که این ُعشاق استعارات عشقی پتراکی ردوبدل کنند .نام خانوادگی کارناوالی
سوزان گریندسون 1همه چیز را به ما میگوید که اشاره به صحنههای جنسی دارد .با اینحال،
همانگونه که در باال مشاهده کردیم ،جنس و بدن نیز با طبیعت و تغذیه در یک چرخهی بازسازی
همراه هستند .تمام ذرت برداشت شده و دانهی بذر برای آرد شدن و تهیهی نان ،برای تغذیهی
مردم است .خادمین و معشوقههای اشراف در حکم غذا و ارضای نیاز جنسی آنها هستند تا این
اشراف لذت ببرند ،در حالیکه "هر کسی که عمرش طوالنیتر باشد ،همه چیز نصیبش میشود"
( ،)15.1.15که تمثیلی از سقوط به کام مرگ است و در تقابل مستقیم با درک رومئو از رنج "برخی
فریبکارانه از مرگ می گریزند" (.)1.4.111
با برخی از توجیهها ،اینگونه استدالل شده است که رومئو و ژولیت به شکل عمده ،استعارهی
فستینا لنت (آرام حرکت کن) را ترسیم میکنند .اما بسیار مهمتر از این اخالق احتیاطی ،فلسفهی
طبیعت است که فریار الرنس بر پایهی دانش ضربالمثلی که حاوی عناصر کارناوالی است آن
را تضمین میکند .از این منظر ،این نمایشنامه ،گفتوگو بین فرهنگهای طبقات باال و پایین،
بین فلسفهی عشق عاشقانه و حکمت عامیانه ،بین شخصیتگرایی ذهنی و هویت جمعی را نشان
میدهد .در میانهی نمایشنامه ما از فریار میشنویم که:
"زمین و خاک که مادر طبیعت است ،آرامگاه آن نیز میباشد و همان نقطهای که مقبرهی آن است،
رحم آن نیز بودهاست .از این رحم فرزندانی پا میگیرند که از سینهی او شیر میمکند و هرکدام
خصلتی را به ارث بردهاند که در برخی به حد وفور و در برخی دیگر به ندرت دیده میشود و همه
با هم متفاوتند)8-5 . 2.3(".
این دانش ضربالمثلی نیرویی ویژه در قافیهسازی دو کلمه " "wombو " "Tombدر انگلیسی
بدست آورده است که در آن قافیه قلب نمایشنامه است و آرایهای ادبی است که دو دورهی پیشا
رنسانسی و رنسانس را در هم میآمیزد و تقسیم میکند .باختین در فصلی از کتابش با عنوان
"تصویر گروتسک از بدن" معتقد است:

 -1سوزان گریندستون ( .)Susan Grindstoneدر انگلیسی ،واژهی  grindstoneبه معنای سنگ آسیاب است که با
چرخیدن بر روی دانههای گندم آنها را نرم میکند .به نظر میرسد که این نام خانوادگی در نمایشنامه استعارهای باشد برای
چرخهی طبیعت و امور جنسی برای تولید نسل و سپس مرگ.
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در هنگام مرگ ،بدن مرده است و خون به عنوان یک بذر در زمین غرق میشود تا برای زندگی
دیگری بذری باشد .این یکی از قدیمیترین و گستردهترین موضوعات است .یک نوع مرگ است
که زمین را مزه میکند و یک بار دیگر سبب باروی آن میشود ...رابله در جای دیگری از "آغوش
شیرین و بسیار مورد عالقهی ...زمین مادر ،که ما آن را کفن مینامیم" صحبت میکند ...این
تصویر از دفن احتما ًال الهامبخش پلینی است ،که تصویر دقیق از مادر بودن زمین و کفن و دفن را
به عنوان بازگشت به رحم زمین ارائه میدهد (ص .)327
کاپولت در سخنانی که ترکیبی از قافیهی فصلها ،رشد انسانی ،و جشنهای اجتماعی است،
دربارهی ژولیت به پاریس توضیح میدهد که "زمین تمام امیدهای مرا جز این فرزند به حلق
فروبرده است و تنها امید من این دختر است" ( .)15.1.14.14به نظر میرسد که مفهوم کارناوالی و
کاپیتالیستی در برابر يکديگر در اين زمينه نقش داشته باشد .اگر زمين دوم به شکل مبهمی به بدن
کاپولت ،زنده و مرده ،يا به سرزمینهایش اشاره دارد ،با توجه به اشارات شایع به سن و جوانان،
تابستان و زمستان ،عنصر کارناوالی چرخهای رو به جلو ،زمین به عنوان رحم و آرامگاه است.
همانطور که پیشتر دیدهایم ،طراحی رومئو و ژولیت به بخشی ساده از یک تراژدی پس از جنبش
کمیک تقسیمبندی نمیشود ،و هیچ دوگانگی غیر قابل تقسیم بین زبان عشق رمانتیک و جنسی
وجود ندارد .تا پردهی  ،5کمدی جای تراژدی را گرفته است" .بستر مرگ من شبیه بستر شب
زفافم است" (.)134 .1.5
در پردهی  5در آرامگاه کاپولت ،جشن در نهایت با پیروزی ضد کارناوالی مرگ به اتمام میرسد،
و تاریکی غمانگیزی روز کارناوال و نور جشن را خاموش میکند .جشن کاپولت این بود که "نور
آسمان را تاریک" سازد ( ،)1.2.25اما مونتاگو اذعان کرد که "فرزند غمگین من ،نهانی ،از نور
آفتاب به خانه پناه میآورد و در چهار دیواری اتاق خویش خود را زندانی و منزوی میکند .وی به
آفتاب درخشان اجازهی ورود نمیدهد و برای خود شبی تاریک و غیر طبیعی بوجود آورده است"
( .)9-1.1.137با اینحال "شب" نیز به زبان قدرتمند عشق در نمایشنامه اشاره میکند.
بیا ای شب ،بیا! ای رومئو بیا! بیا که تو در شب ،روز منی! چون تو بر روی بالهای سپیدتر از برفی
جلوه میکنی که بر پشت کالغ نشسته است .بیا ای شب مهربان ،بیا ای شب تاریک دوستدار من!
رومئوی مرا به من ببخش و وقتی قرار است بمیرد ،او را قطعهقطعه کن و ستارههایی از او بساز که
سراسر آسمان را چنان نورانی کند که تمام جهان دلباختهی شب شوند و دیگر پرستشی نسبت به
خورشید خیرهکننده روا ندارند)22--3.2.2( .

خوانش جنسی "مرگ" در حال حاضر شایع است و جناسهای پرولپتیک مثل "شب
سیاهروی" بار دیگر در زمینهای رخ میدهد که در آن ژولیت اولین دیدار خود را با رومئو
در یک جشن یادآوری میکند" :آه! چه روز شومی بود! او مرد! او مرد! او مرد! خانم من،
دیگر بدبخت شدیم ،بدبخت شدیم .آه! افسوس! او رفت! او را کشتند! او مرد!" (.2 .3
 .)29-28این سخنان برای تثبیت و تبدیل جنسیت به شعر بسیار قابل توجه است و در
واقع یک بازپرداخت ذاتی را نسبت به امور شنیع ارائه میدهد ،اما این به نوبهی خود به
شدت واجد شرایط است "عشق به مرگ آلوده" است .رقص بالماسکهی غریب و عجیب
رومئو هم عشق و هم مرگ را به ارمغان میآورد .این پیچیدگی شمایلنگارانه از مرگ،
یادآور جشن و عشق در هنر گرافیک قرون پانزدهم و شانزدهم است ،بهخصوص بخش
"رقص مرگ" در آن جشن کذایی.
شکسپیر ابتدا با نماد «رقص مرگ» به عنوان یک کودک مواجه شد .جان استو در
نسخهی برنامهی "سرگردانی لالن" خاطرنشان میکند که این تصاویر که از ابتدای
قرن شانزدهم در تمام اروپا مشترک بود و بر روی دیوار کلیسای فرات استراتفورد اپان
آویون نیز یافت شد" .رقص مرگ" ،به عنوان "رقص ماکبر" شناخته میشود و همانطور
که در ترجمهی جان لیتگیت نشان داده شده است ،این نیز از اصل آن با عنوان "رقص
ماچابری" گرفته شده است .هولبین  41تکه چوب برای کار خود تهیه کرد که که معمو ًال
به عنوان "رقص مرگ" خوانده میشود و بسیار مشهور است .این  41تکه چوب پایهای
برای کتاب نماز مشترک ملکه الیزابت ( )1569و نوشتهی خوان دیدیون با تعداد 71
تصویر از "رقص مرگ" قرار گرفت.
رقص مرگ ممکن است در پاسخ به وحشت مرگ سیاه ظاهر شود ،اما از دیدگاهی
عمیقتر ،بسط وسواس به مرگ قرون وسطایی به عنوان مثال در کتاب دربارهی بدبختی
از شرایط انسانی ( )1195پاپ اینوسنت سوم ( ،)1195در کتابهای خطی سراسر اروپا
و توسط جورج گسکوئین در روزنامهی "روز معاد" ( )1576منتشر شد .این ادبیات بر
فساد ،مرگ ،دفن و تجزیهی فکری متمرکز بود ،و مرگ ،نجات دهنده و برای تقویت
سلسلهمراتب کلیسا مورد استفاده قرار گرفت .در رقص مرگ مزارهای مرد ،و در نهایت
زن ،به پایان اجتنابناپذیر خود منجر میشود .مجسمهی آرامگاه ،اغلب این سرنوشت
فساد پذیر را منعکس میکند.

پیام چارسو

 -2نگارگر ایتالیایی قرن شانزدهم

63

 -2آلبرشت دور ،نقاش و حکاک آلمانی قرن شانزدهم

ویژهنامهی قرنطینه

 -1شاعر انگلیسی قرن شانزدهم

کارناوال و مرگ

رقص مرگ در قلب کارناوال ضربه میزند ،زیرا تمرکز بر نابودی نهایی بدن است ،چیزی که در
انتظار روح نیز است ،در حالیکه کارناوال جشن تجدید حیات بدن بر روی زمین است .همانطور
که کلمهی "رقص" نشان میدهد ،موسیقی و رقص منعکس کنندهی دنیای جشن کارناوالی،
مهمانی و عشق است .در سراسر رومئو و ژولیت ، ،این رکود و مرگ و میر خانوادهی کاپولت را
متزلزل میسازد .همانطور که در نگاه کاپولتهای قدیم که چشم به شادیها دوختهاند ()1.5
دیده میشود ،عناصر کارناوالی به رغم پیشبینیهای رومئو تایید شده است .پردههای  4و  5با
موضوعات آمادگی برای جشن عروسی ،نوازندگان جشن و غیره ،این امر را منعکس میکنند که
سرانجام این جشن به مرگ ،تراژدی و آرامگاه میپیوندد .رومئو و ژولیت در فرهنگی اجرا شد
که در آن نمادگونی مرگ ریشه دوانیده بود ،اما با درجهای از پیشرفتی که در آن تحقق اخالق
کارناوالی تا حدودی جای خود را به نماد جسد یا اسکلت در دین مسیحیت داده بود .همهی این
موارد در طراحی نمایشنامه ،منعکس شده است.
1
منبع آرتور بروک ،شایعهای را ایجاد کرد که شکسپیر آن را بسط داد .در بروک ،رومئو عشق
خود را تا جایی دنبال میکند که فورچون (سرنوشت) برای اقنای خود ،مرگ را در داستان آنها
وارد میکند" .رحم"" ،آرامگاه"" ،جشنواره"" ،مراسم تشییع جنازه" بازتاب دهندهی سرنوشت
رومئو و ژولیت در نسخهی انگلیسی آن است.
در نقاشی دلخراش "پیروزی مرگ" چندین الگو از توالی در "رقص مرگ" است ،در گوشهی
پایین سمت راست آن دیده میشود و مرگ با نقابی بر چهره و در حالیکه دارد جامهای
شراب را سرنگون میکند ،به ایجاد اختالل در جشن و بازی میپردازد ،در حالیکه دو عاشق،
متهورانه و بی اطالع مشغول آواز خواندن و پخش موسیقی همراه با مرگ نقابدار هستند .به
همین ترتیب ،در اثر چوبی دورر 2،شخصیتی نقابدار ،یک جسد را -که نماد مرگ است -به
یک ضیافت معرفی میکند ،درحالیکه اکثر مهمانها ،از جمله دو عاشق ،بیش از حد نسبت
به آن بیتوجهند .در کتاب نگارهشناسی چزاره ریپا ( ،)1603مرگ با نقابی بر چهره ،به نواختن
آالت موسیقی دست مییازد .این آالت نماد شادیهای دنیوی همراه با نمادهای قدرت و لذت
هستند.

نوازندگان شکسپیر در پردهی  4جشنواره ،مراسم تشییع جنازه را ،به سر و صدایی جهت اعتراض،
کارناوالی پیتر ،خدمتکار کاپولت ،همچنان ادامه دارد .عنصر کارناوالی حرف
تبدیل نمیکنند ،اما طنز
ِ
اول را میزند .نوازندگان قبل از ورود حقیقی خود ،حتی زمانیکه بدن مردهی ژولیت کشف شده
است ،موسیقی سرورآمیز خود را مینوازند" :تمام شهر با صدای موسیقی اینجا خواهد بود .نوازندگان
نزدیک میشوند" ( .)22-21 .4.4همانطور که پرستار ،کاپولت و بانو کاپولت به شدت از مرگ
میترسند ،کمدی خلق میشود؛ از آنجا که تماشاگران میدانند که ژولیت مسموم شدهاست و نمرده
است .در میانهی مرگ ،ما همچنان به زندگی ادامه میدهیم ،که خود ،برخالف سنت تصویرنگاری
است.
در حداقل نیمی از اثر چوبی ،رقص مرگ هولبین مرگ و موسیقی ،تقریب ًا همیشه همراه هم هستند.
چوب شماره  35نشان میدهد تازه عروسان و دامادان مجذوب همدیگرند در حالی که رقص مرگ
بر تابوت جشن آنها میکوبد ،تصویری که در نقاشی پیتر بروگل منعکس شده است .تصویر پنجم
ورودی یک آرامگاه پوشیده با نیم تنهی دوازده اسکلت را به نمایش میگذارد که در حال نواختن
آالت موسیقیاند و جشنشان را با مراسم تشییع جنازه ،طبلها ،نیانبان ،و غیره نشان میدهد.
نمادها و نقاشیها که بطور مستقیم با مرگ فرجامخواهانه و مذهبی درگیر نیستند ،با این وجود،
1
دیدگاه ضد کارناوال موسیقی ،رقص و عشق را تأیید کرد .شب عروسی یواس ون وینگه ()1588
نوازندگان نقابداری را که در جلوی مجسمهی ونوس به همراه رقاصان وارد شدهاند ،نشان میدهد.
بیخیالی نسبت به مرگ ،مفاهیم اخالقی را کام ً
ال روشن میکند .نقاشی معروف به "ربای لذت،
بیماری ،و بدبختی" اثر اتو ون وین به شکل مستقیمی به رومئو و ژولیت مربوط میشود .رقصندههای
نقابدار همراه با موسیقیدانی نقابدار با نوشیدنی در دست و همچنین زن و شوهری رشوهخوار که
در پیشزمینه تسلط دارند ،در این نقاشی دیده میشوند.

 -1نقاش بلژیکی قرن شانزدهم
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در پسزمینه ،یک پیرمرد در حال گرفتن یک الههی عشق است ،در حالیکه در عقب تصویر
فردی به پشت بر تختی تیرهشده دیده میشود که پزشکی دارد ادرارش را در یک بطری
شیشهای بررسی میکند .آرتور بروک در منبع خود از داستان رومئو و ژولیت ،بطور غیر مستقیم
لذت و رنج را با هم و در کنار هم میآورد.
همانطور که جیمز بلک در نقد خود در کتاب شکسپیر و کتاب مقدس ،بر صحنهی تکراری
شاهزاده ورونا و خدمهی ستیزهجویش ،جوانان و سالخوردگان که گرد وی جمع شده اند ،معتقد
است؛ "این صحنه بطور فزایندهای تراژیک میشود زیرا آنها بیشتر و بیشتر به بازیگران
صحنهی نمایش مرگ تبدیل میشوند".
در حال ورود به آرامگاه ،زبان رومئو یادآور مرگ و میر بدن انسان است ،اما آن را تبدیل به
مرگ به مثابه هیوالیی جادویی و یا یک دهانه از جهنم میکند:
ایمان دارم که مرگ بی دلیل عاشقانه است ،و اینکه این هیوالی مرگ تو را در این تاریکی به
معشوقهاش بدل میکند ()5-102 .3 .5
و بنابراین رومئو رقیب مرگ است که تنها پیروز نهایی است .مسئلهای که در اثر بروگل
در دورهی رنسانس با عنوان "پیروزی مرگ" دیده میشود .در کارناوال هیچ پیروزیای برای
مرگ وجود ندارد ،و آنچه دیده میشود تنها پیروزی زندگی در نسل انسان است .رومئو نیز
میگوید که پاکدامنی رزالین "زیبایی را از آیندگانش غصب میکند" ( .)218 .1.1رومئو و
ل حاضر زیبایی او است که از تمام آیندگانش
ژولیت بطور خالصه دو عاشق بودند ،اما در حا 
قطع میگیرد .از منظر کارناوالی ،این عقیده در واقع حسی بزرگتر دربارهی تراژدی است چراکه
نه فقط تراژدی مرگ و میر است ،بلکه تنها مرگ از عشق آنها روئیده است و نه تجدید حیات.
هنگامیکه کاپولت ژولیت را تا آرامگاهش بدرقه میکند .این اتفاق برای مونتاگها نیز اتفاق
میافتد چراکه "رومئو" تنها پسر آنها است .مجسمههای طالئی جایگزین گرمای زندگی جدید
نیستند .اما کارناوال هرگز نمیتواند شکست بخورد .اعتقاد بر اینست که رقص مرگ خود تا
حدی از واکنشی مذهبی نسبت به یک سنت دهقانی رقصیدن در قبرستان برمیخیزد.
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گفتوگو با پیتر بروک

ریچارد شکنر :در سال  ،1970با آغاز فعالیتهای مرکز بینالمللی پژوهش تئاتر در پاریس ،شما کار
خود را با بازیگرانی غیرانگلیسیزبان و برآمده از فرهنگهای مختلف افریقایی ،آسیایی ،امریکایی
و اروپایی آغاز کردید ،چرا گروه بازیگران را اینگونه شکل دادید؟
بروک :در سال  1965گام بزرگی را در این راه برداشتیم؛ یعنی درست هنگامی که در کمپانی
«رویال شکسپیر» گروهی سربرآورد که «زبانهای دیگ ِر» تئاتر را جستوجو میکرد .در تئاتر
«رویال شکسپیر» دغدغهی زبان گفتاری مستولی بود و عدهای که من آنها را «گروه تئاتر
قساوت» مینامیدم ،در پی راهی برای برقراری ارتباط از راه اصوات و هجاها بودند و در آن زمان
مردمان
میان
ِ
من نیز در پی یافتن امکانات و تکنیکهایی برای ارتباطگیری و تبادلی دوسویه ِ
فرهنگهای مختلف بودم .بعداً در سال  ،1968به دعوت «ژان لویی بارو» ،سرپرست «تئاتر ملی»
برای هدایت یک کارگاه آموزشی ،با بازیگرانی برخاسته از فرهنگهای مختلف و با پسزمینههایی
بسیار متنوع ،به پاریس رفتم.
در آن کارگاه آموزشی ،شاهد برخی امکاناتِ خاص بودم« .یوشی اویدا» و «بَری استنتون» روی
نمایش «توفان» کار میکردند ،یکی نقش «فردیناند» و دیگری نقش «میراندا» را بازی میکرد؛
بنابراین ،تغییری در جنسیت ،قالب و زبان وجود داشت و به گمانم این گفته از «هنری فورد» باشد
و من نیز شاهد آن بودم که« :تفاوتِ جغرافیایی ،حرفی بیمعناست».

هر آدمی تمامی قارهها را درون خود دارد ،اما هرکس فقط یکی از این قارهها را میشناسد؛
بنابراین ،وقتی فردی که تنها یک قاره را میشناسد و سایر قارهها برایش تودههایی تاریکاند،
با فرد دیگری مالقات کند که او نیز شرایط مشابهی دارد ،آنگاه در هر کدام از آنها شناختی
بهوجود میآید.
گیری درونفرهنگی ،کار شما را به کسانی چون «یوجینیو باربا»« ،یرژی
شکنر :این نیا ِز به ارتباط ِ
گروتفسکی»« ،تاداشی سوزوکی» و «وله سوینیکا» مرتبط میکند؛ جستوجویی برای درآمیختن
فرهنگها.
بروک :در هر سفر ،در هر مالقات و در هر کشور جهان سومی ،من دوگانگی مشابهی را یافتهام؛
آیا ُمجازیم که تحت تأثیر الگوهای خارجی و بیگانه قرار بگیریم یا باید به سرچشمههای خویش
بازگردیم؟ واضح است مورد هجوم قرارگرفتن از سوی الگوهای بیگانه ،مشکالت کسی را حل
نمیکند ،فرقی هم ندارد که اینها الگوهای قدیمی تئاتر استعماری باشند و یا الگوهای جدی ِد
تئات ِر تجربی .از دیگر سو ،بازگشت به فولکلورها نیز ،چنین مشکلی را برطرف نمیکند .هر کشور
جهان سومی ،با این مشکل سروکار دارد.
اما بهنظرم میرسد که مردم از وجو ِد امکانی دیگر ،واقعیت صفر ،صرفنظر میکنند؛ یعنی همان
لحظهای که هر گروهی ،در هر کجای جهان ،در اولین جلسهی تمرین ،در پنجمین جلسهی آن
و یا در اولین مواجههی با تماشاگر ،همگی گردهم میآیند ،در آن لحظهی مطلق و بارور ،جغرافیا
واقعیت
واقعیت صفر میتوان به فرمهای ابدی نائل آمد.
و تاریخ دیگر وجود ندارد و از این
ِ
ِ
صفر ،سبب آگاهی انسان از کیفیات درونی خود میشود .با این صفر ،هیچکس همچون لوحی
سپید نیست؛ بلکه هر آدمی ،توشهی خویش را بههمراه دارد .اگر دغدغههای جهانی ،جایگزین
دلمشغولیهای فرهنگی شود ،آنگاه با ورود چنین توشههایی به آن خأل زنده و بارور ،مسیرهای
بیانگری شخصی راه خویش را به سوی واقعیت صفر مییابند.
شکنر :اجازه دهید به سال  1968بازگردیم؛ یعنی زمانی که «یوشی» (اویدا) با شما کار میکرد.
کدام یک از بازیگران نمایش «مهابهاراتا» مدتی طوالنی با شما ماندند؟
بروک« :بروس مایرز» و «آندریاس کاتسوالس» از دههی هفتاد« ،مریل مألوف» و «توشی
تسوچیتوری» از  1973و «آلن ماراترات» از سال  1974تا به امروز.

پیتر بروک

شکنر :واضح است که شما در گروه بازیگرانتان یک هستهی مرکزی دارید.
بروک :بله ،از  1974به بعد.
شکنر :در دیرینهشناسی اجراهای شما ،الیهگذاری آگاهانهای از چندین فرهنگ مختلف وجود دارد.
نمایشهای شما ،حاصلجمع سفرها و تحقیقهایتان است؛ چه در شیوههای بازیگری ،وسایل
صحنهآرایی و یا دورنمایههای روایی .همچنین شیوهای که «مهابهاراتا» با آن میتواند عناصری
از کارهای پیشین شما را بهصورتی بلیغ بیان کند؛ مث ً
ال «آتش» را در نظر بگیرید که در نمایش
س تماشایی دارد ،یا فرشی که نوازندگان بر آن
( )IKچنین دلپذیر است و در «مهابهاراتا» جلوهای ب 
مینشینند؛ آیا این فرش از نمایشهای ایرانی برگرفته نشدهاست؟ دیالوگهای فرانسوی «مهابهاراتا»
را بازیگرانی میگویند که به فرهنگهای بسیار مختلفی تعلق دارند ،آنها در حین اجرای جمعی
حماسهای «سانسکریت» ،شیوههای بازیگری متمایز و بومی خویش را حفظ کردهاند .در یک صحنه از
نمایش« ،دیدگریدوس» (نمایش بومی استرالیایی) بازی میشود .از دید من در آن لحظه ،اجرای شما
فرهنگ خود هند را الیهگذاری میکند؛ یعنی فرهنگهای مالنزیایی ،هاراپانی ،ودایی ،سانسکریت،
هندو ،اسالمی ،انگلیسی و نیز خود فرهنگ هند معاصر.
بروک :شما من را وادار به اندیشیدن در مورد چیزهایی میکنید که دربارهشان نه بهصورت تحلیلی؛
بلکه شهودی فکر میکنم.
چ چیزی را به اندازهی «مخلوط
بزرگترین سوءظن من در مورد درآمیختن فرهنگهاست .هی 
فرهنگی» نکوهش نمیکنم .کاری که ما در مرکز پژوهشها انجام میدهیم ،درآمیختن فرهنگها
نیست .این سوءتعبیری است که ناگهان از سال  1970بهوجود آمد و من ـچون گوگنـ در تمام طول
زندگیام ،آنرا با خود به همهجا بردهام .وقتی به زندگی خود نگاه میکنم ،گامهای دقیقم را میبینم.
در  1969نمایش «رویای نیمهشب تابستان» را کار میکردم .گرچه ده سال کار تجربی میکردم ،اما
با نمایش «رویای نیمهشب تابستان» بود که از همان آغاز ،چیزی خارج از تئاتر مرسوم را اجرا کردم.
همچنین برای اولینبار در حین تمرین ،این ایده را داشتم که بگویم« :حاال برویم بیرون و نمایش را
برای تماشاگران اجرا کنیم»؛ بنابراین ،ما نمایش «رؤیای نیمهشب تابستان» را به یک مرکز عمومی
در نزدیکی استنفورد بردیم .قصد نداشتم که هیچکدام از وسایل صحنه و یا عناصری که با آن تمرین
کرده بودیم و برای اجرای نمایش حیاتی به نظر میرسید را با خود همراه ببریم .ما به سالنی رفتیم
که نه حالت متمرکزی داشت و نه شکل و نه نوری مصنوعی؛ این برای همهی ما ،کشفی خارقالعاده
بود ،انرژی متفاوتی مستقیم ًا از سوی تماشاگران میآمد.
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بعد نمایش را به راندهاوس بردیم و در آنجا آنرا مجدداً و به شیوهای کام ً
ال جدید بداههسازی کردیم.
در مرکز پژوهشهای تئاتری ،ما در شرایطی کار میکردیم که از پیش آن را نمیشناختیم .پیامد آن،
آغاز سلسلهوقایعی طوالنی در ایران ،افریقا ،فرانسه ،استرالیا و کالیفرنیا بود که دلیلش ،اجرای نمایش در
نو ِر روز بود .یادم میآید در افریقا« ،بروس مایرز» از این واقعیت که پس از دهسال کار بهعنوان بازیگر
حرفهای ،وقتی برای اولینبار واقع ًا چهرهی تماشاگران را میدید ،چقدر تکان خورده بود.
شاید شما بیشتر از هرکسی بفهمید که بازیکردن در نو ِر روز ،چه تغییر بنیادینی بود .اجرای «مهابهاراتا»
در معدن سنگ «آوینیون» ،بازیکردن در نو ِر روز و یا اجرای نمایش در تمام طول شب ،همگی برآمده
از همان روز اولی بود که برای نخستینبار ،نه فقط فضا؛ بلکه نور را با تماشاگران سهیم شدیم.
در «جشن هنر شیراز» (پرسپولیس) ،به غروب خورشید وابسته بودیم .ما قسمت دوم «اورگاست» را
ساعت چهار صبح شروع کردیم .مجبور بودیم کپههای بزرگ آتش درست کنیم؛ زیرا نور دیگری نبود.
نمایش «اورگاست» با آمدن «کلود کانفورتس» از پشت تپه و بهدنبال کشیدن گاوی که دینگدانگ
زنگولهاش بهمثابهی دمیدن صبح بود ،پایان مییافت؛ به همین ترتیب به یاد میآورم که در ایران ،کنار
ن را با آبی که پانزدهسال بعد در «مهابهاراتا» بهکار رفت ،میفهمم.
برکهی آب ایستادهام و حاال ارتباط آ 
آنجا برکهی آب ،بزها و قهوهخانهای کوچک وجود داشت .در پشت قهوهخانه ،باغی بود و من فکر کردم
این همانجایی است که دوست دارم «رویای نیمهشب تابستان» را در آن اجرا کنم .بهرغم مضحکبودن
آشکار انتقال تجهیزات «رویال شکسپیر» به قهوهخانهای نزدیک شیراز ،ایدهی اجرایی ما در آن باغ
نهفته بود؛ اما حتی اگر ما «رویای نیمهشب تابستان» را در آنجا اجرا میکردیم ،تماشاگران روستایی
بهخاطر مانع زبانی نمیتوانستند جلب نمایش «شکسپیر» شوند .چنین مشکلی فقط هنگام سفرهای
پرطمطراق به جشنوارهها و شهرها برایتان پیش میآید« .اورگاست» ،که نمایشی بود بر مبنای تجربهی
قدرت مرتعشکنندهی زبانهای باستانی ،بر اثر فهم همین نکته بهوجود آمد .بالفاصله بعد از اجرای
«اورگاست» ،به دو دهکده رفتیم و در یکی از آنها ،بداههپردازی محضی به شیوهی روحوضی انجام
دادیم« .تد هیوز» «مضمون عروس و داماد» را پیشنهاد داد که این نمایش تأثیر خوبی بر مردم بومی
گذاشت؛ زیرا میتوانستند تصاویر پایهای آن ـپسر ،دختر و والدین آنهاـ را بفهمند .ما زبانی ساختگی را
بهکار بردیم و سپس خواستیم همین تجربه را با «اورگاست» آزمایش کنیم؛ بنابراین ،اقتباسی مجدد و
عامیانه از «اورگاست» تهیه کردیم .بسیار هیجانانگیز بود که نمایش را در بنای ویرانهای در حومهی
دهکده اجرا کنیم ،اما نمایش موفق به برقراری ارتباط با تماشاگر نشد؛ زیرا اساس و بنیاد «اورگاست»،
آنقدر انتزاعی و روشنفکرانه بود که نتوانست روستاییان را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین ،تناقضی وجود داشت که ناگزیر از حل آن بودیم .چرا اولین نمایش ما ـکه روی تکهفرشی
اجرا میشد ،کام ً
ال موفق بود ،اما «اورگاست» که حاصل تحقیقاتی عمیقتر بود ،چنین صلب و
نفوذناپذیر باقی ماند ،بهنحوی که حتی تغییر روش اجرا نیز نتوانست گره از کار آن بگشاید؟
بعداً در  ،1973من به همراه یازده بازیگر به افریقا رفتیم و در آنجا آموختیم که چگونه کارهایمان
را غیرروشنفکرانه کنیم .یاد گرفتیم که خارج از شرایط مرسوم تئاتر و بدون مفاهیم قالببندیشده،
نمایش اجرا کنیم .این همان موقعیتی است که شما خود را آمادهی پذیرش هر چیزی میکنید
که خداوند در لحظه به شما اعطا میکند؛ حال این موهبت میتواند سقوط یک گنجشک باشد
ـچنانکه این اتفاق بهمعنای دقیق کلمه وقتی در تئاتر «کامپوزینو» بودیم برایمان اتفاق افتادـ و
یا هر «حادثهی» دیگری؛ مث ً
ال آنچه نور و یا عناصر به شما میدهند ،آنچه حضور تماشاگر به شما
میبخشد و یا هر آنچه شما میتوانید از حضور بازیگری ایستاده در سیسانتیمتری خود بگیرید،
اینها همگی وقتی در شما جریان مییابد که بداههپردازی کنید و برای شروع بداههپردازی،
هیچگونه مفهومی در ذهن نداشته باشید و بگذارید تا مفاهیم از درون خو ِد کار شکوفا شوند.
شکنر :هیچگونه مفهومی؟
بروک :و دانستن اینکه اگر تکنیک نباشد ،هیچ اتفاقی نخواهد افتاد ،اما تکنیک نه یک دانش
تخصصی؛ بلکه همان تمرین است؛ بنابراین ،ما شروع کردیم به آموختن اینکه چگونه یک
بداههپردازی را تا دو دقیقه بهخوبی ادامه دهیم .چهار سال بعد ،بهترین بداههپردازی ما چیزی حدود
دو ساعت طول میکشید .بدین معنا ،بهتدریج کام ً
ال در تقابل با شرایطی قرار داشتیم که بر بهترین
ی حکمفرما بود؛ یعنی همان تئاترهایی که همهچیزشان مبتنی بر تهیهی وسایلی
تئاترهای داخل 
مشخص برای رسیدن به اهدافی مشخص بود .ما در شرایط مختلف روی فرهنگهای مختلف کار
میکردیم .مهمترین چیز برای گروه بازیگران ما ،رسیدن به زندگی از درون فرهنگهای مختلف
بود .دلیل رفتن ما به افریقا ،دوری و یا متفاوت بودنش با ما نبود؛ بلکه دلیلاش وجود فرهنگی
متعالی در درون آدمها بود .ما میتوانستیم با رفتن به دهکدههای بیشماری در فرانسه ،مردمی
بسیار متفاوت با خود را پیدا کنیم ،اما نمیتوانستیم مردمی را بیابیم که فرهنگشان چنین غنی باشد.
روش اصلی من در سفر این است که هرگز یادداشت برنمیدارم و در انتهای کار و پس از مدتزمان
مشخصی ،همهچیز از صافی حافظه عبور میکند؛ برای مثال بگویم که به مرور زمان و در حین کار
روی «مهابهاراتا» ،از میلیونها تأثیر خارقالعادهای که سفر به هند بر من گذاشت ،فقط آب ،آتش و
زمین ـبیآنکه همراه جزئیات زیادی باشندـ در من باقی مانده است.
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همین مسئله در مورد «دیدگریدوس» هم صادق است و از سفر استرالیا ،فقط صدای
«دیدگریدوس» باقی ماند که بعداً در جهان هندی (مهابهاراتا) ،جایگاه طبیعی خویش را یافت.
شکنر :از میان تمام آثاری که تعمداً به مسائل بینافرهنگی پرداختهاند« ،مهابهاراتا»ی شما
بهترین نمون ه از تلفیق واقعی فرهنگهاست .فکر میکنم موفقیت شما دو دلیل دارد؛ یکی
بنیان خانهی شما
تجربهی طوالنیتان در حرکت از فرهنگی به فرهنگ دیگر ،چنانکه گویی ِ
بیشتر نسبی است تا فرهنگی ،به عبارت دیگر «خانهی » بروک بیشتر در چهارراه انرژهای
فرهنگی قرار دارد تا در پاریس.
بروک :دقیق ًا ،این همان چیزی است که منظورم از «ارجاع صفر» را میرساند .زندگی در درون
صفر ،نسبی است.
شکنر :دوم اینکه «مهابهاراتا» چنان داستان قدرتمندی را تعریف میکند و ضرورتهای
درماتورژی آن چنان است که هر ضرورت خاص ،مشخص ًا موجب برانگیختن یک کنش
میشود.
بروک :در  ،1966پس از اجرای «مارا/ساد» ،نمایش ( )USرا اجرا کردیم که دربارهی ویتنام بود.
در اواسط کار ،جوانی هندی( ،آصیف کوریمبهوی) ،نمایشنامهای کوتاه -ششصفحهای -بر
اساس «بهاگواد گیتا» به من داد .تا آن زمان هرگز «گیتا» را نخوانده بودم .سالها بعد ،حوالی
 ،1973هنگام کار با «ژان کلود کاریر» ،روی اقتباس او از «تیمون آتنی» ،دربارهی پروژههای
آیندهمان شروع به صحبت کردیم ،گفتم« :در متن چیزی هست که میتواند آن را متعلق به
زمانهی ما کند .تنها چیزی که میدانم ،این تصویر مرکزی است .بیا تا با دوست گرانقدری که
محقق زبان سانسکریت است ،مشورت کنیم ».سپس از این محقق خواستیم که پیش ما بیاید.
به او گفتم« :دربارهی کتابی هندی برایم بگو که در آن جنگجویی میگوید «دیگر به جنگ
نمیروم »».گفتن اینکه آن جنگجو که بود ،با چه کسی میجنگید ،و چرا دیگر نمیتوانست
بجنگد ،سهماه وقت دوست محققام را گرفت .و چنین بود که ما به شیوهای سنتی ،شفاهی،
به «مهابهاراتا» رسیدیم .دوست من این حماسه را بهصورت خطی تعریف نکرد .او میگفت:
«باید فردا دوباره همدیگر را ببینیم؛ زیرا «کریشنا» ارابهران این جنگجوست و من باید برایتان
صحنهای را تعریف کنم که در آن «کریشنا» خوابیده و دو سردار دشمن ـآرجونا و دوریودهاناـ
به سراغ او میروند »...گفتم« :بله ،اما چرا «آرجونا» و «دوریودهانا» با یکدیگر میجنگند؟»
و او مجبور میشد برایم تعریف کند .بدین ترتیب بهتدریج تمام «ویاسا مهابهاراتا» آشکار شد.

شکنر :آن اتفاق تئاتری خاصی را که در معدن سنگ ،نزدیک آوینیون ،دیدیم چگونه آماده کردید؟
بروک :آن معدن سنگ ،نقطهای است که حاصل ده سال آماده شدن در آن گردهم آمد .پس از
مواجههی شفاهی ما با «مهابهاراتا»« ،ژان کلود کاریر» اولین نسخهی سادهی آن را نوشت ،مدت
این متن دو ساعت بود .او متن را بدون هیچ ارجاعی و فقط به اتکای حافظهاش نوشت .نگاهی به
آن نمایشنامه انداختیم و گفتیم« :این تمرینی بود بین ما ،حاال واقع ًا کار را شروع میکنیم ».بعد
پروسهای موازی با دیگر کارهایی که میکردیم ،آغاز شد .این پروسه بازتابی بود از بسیاری کارها که
در این دهسال انجام دادیم .گروه «کراال کاالمانداالم» کارگاه آموزشی «کاتاکالی» را ـبدون گریم
و لباسـ برایمان برگزار کرد .ما برای آنها «اوبو شاه» را نمایش دادیم و آنها برای ما «مهابهاراتا»
اجراکردند.
سپس ما به کاستاریکا رفتیم و یک روز صبح یکشنبه ،اولین بداههپردازی عمومی خود از «صحنهی
تاس ریختن» در «مهابهاراتا» را ،بهعنوان یک نمایش کودکان اجرا کردیم .از گروه بازیگران ما در
آن زمان ،اینک پنج نفر باقی ماندهاند .در این حین ،من و «ژان کلود» تصمیم گرفتیم خط اصلی
داستان «پانداوا ـ کوراوا» بگذاریم .در هند نیازی به تعریف این پسزمینهی
قصه را بر تعریف
ِ
داستانی نیست؛ زیرا همه آن را میدانند .آنها میتوانند قطعات و ورسیونهای مختلفی از آن را
اجرا کنند .دومین شرطی که برای خود قائل شدیم ،این بود کهاص ً
ال دربارهی تاریخ اولین اجرا و یا
مدتزمان نمایش صحبت نکنیم.
بعد ما ،کارگاه آموزشی بینالمللیای را برگزار کردیم که موضوعش عمدت ًا دربارهی ارتباط انواع
مشخصی از موسیقی با متن فرانسوی بود .بدین منظور «ژان کلود» اولین قطعات دو یا سهصفحهای
خود را نوشت ،که شامل یک گفتار و گفتوگوهایی بود که ما میتوانستیم آنها را بخوانیم ،با
آنها برقصیم ،و با یا بدون موسیقی ،آنها را به حالت نمایشی دربیاوریم .پس از این مرحله،
سلسلهسفرهایی به هند آغاز شد.

پیام چارسو
77
ویژهنامهی قرنطینه
گفتوگو با پیتر بروک

شکنر :به کجا رفتید؟
بروک :پس از رسیدن شهر اودیپی (در ایالت کارناتاکا) برای دیدن نمایش «یاکشاگانا» مستقیم ًا به
معبد «کریشنا» رفتیم .بعد برای دیدن «آیین تیام» به «کانانور» ،و برای تماشای «کاتاکالی» ـاجرای
«مهابهاراتا» در سراسر شبـ رهسپار «کاالمانداالم» شدیم و از آنجا برای شرکت در جشنوارهای
تمرین صحنهی «شیوا در جنگل» به جنگل «مدورای» رفتیم،
بزرگ به «مدورای» رفتیم .برای
ِ
برهمن شانکارا
از «مدورای» به « َمدرس» ،و از «مدرس» رهسپار «کانچیپورام» شدیم تا با یک
ِ
مالقات کنیم و بعد یکرو ِز کامل را با «حبیب تنویر» ،بازیگرانش و نقال او گذراندیم که بسیار عالی
بود .نقال ،پشت سر هم داستان میگفت ،و این برای بازیگران بسیار هیجانآور بود .وقتی آنها چنین
به اصل ماجرا نزدیک بودند ،میتوانستند هر تغییری در لحن و یا داستان را دنبال کنند.
برای «مهابهاراتا» ،آزمونهای بازیگری بسیار زیادی انجام دادیم و این برای «ژان کلود» خوب بود؛
زیرا این آزمونها ،خود حکم جلسات کاری را داشت .هر بار که او صحنهای مینوشت ،میتوانستیم
آنرا آزمایش کنیم ،پس بفرستیم ،رد کرده ،یا بازنویسیاش کنیم .در تمام دوران تمرین ،او مشغول
بازنویسی بود که البته این موضوع برای بازیگران ،که با حجم عظیمی از موضوعات سروکار داشتند،
چیز وحشتناکی بود .همین که بازیگران بر صحنهای مسلط میشدند ،فردا صبح من و «ژان کلود»
از راه میرسیدیم و میگفتیم« :خب ،آن صحنه کنار گذاشته شد».
تا به امروز ،ما بدین شیوه کار کردهایم.
شکنر :چه شد که تصمیم گرفتید نمایش را در سه بخش اجرا کنید؟
قطعات اساسی باقی ماندند و موارد
بروک :بهتدریج و در حین کامل شدن کار ،به این نتیجه رسیدیم.
ِ
بیاهمیت کنار گذاشته شدند .نمایش بهتدریج نُه ساعت شد و ما تصمیم گرفتیم آنرا به دو بخش
تقسیم کنیم .بعد فکر کردیم که آنرا سه قسمت کنیم و بعد احساس کردیم نمایش را به دو شیوه
ـدر سه بخش و یا نمایشی یکپارچه در سراسر شبـ نشان بدهیم.

شکنر :چشماندازهای فراوان و زاویهدیدهای بسیار
بروک :ویرانی ،موضوعی است که در مرکز «مهابهاراتا» قرار دارد .هنگام شروع کار،
حماسهی «مهابهاراتا» ظاهراً فقط دربارهی خدایان و تأثیرش بر ما ،چون داستانی
مسحورکننده و خیالانگیز بود که واقع ًا ربطی به ما نداشت؛ اما بهتدریج شخصیتهای
اسطورهای ،از جایگاه رفیعشان «نزول» میکردند و درگیر نزاع ،جاهطلبی ،عشق ،حسادت
حقیقت خشونت،
و غرور میشدند و بدین ترتیب ،اسطوره به تئاتر تبدیل میشود .ما با
ِ
رنج و با همان جنگ همیشگی ،مواجه میشویم؛ «مهابهاراتا» ،به زمانهی ما تعلق دارد.
جنگ ،این تمایل توضیحناپذیر به کشتار ،وجود دارد ،اما همیشه میتوان ندای ژرف
درونی را که از خودآگاهی سخن میگوید ،شنید .قهرمانان «مهابهاراتا» ،هم با تمایل
به کشتن و هم با ندای درونی مواجه میشوند .آنها باید چیزی بیش از هراس ناگهانی
از اتفاقات را دریابند ،حتی هنگامی که گمان میبرند همهچیز وهم است ،ناگزیرند هر
وهمی را از خود دور کنند.
کاریر :جز تفکر ،همهچیز وهم است ،حتی خدایان نیز فانیاند و آرمانشهر و یا ایدهآلی
در کار نیست.
بروک :برخالف آثاری که تحلیلی ،خوشبینانه و یا بدبینانه هستند« ،مهابهاراتا» هیچ
راهحلی پیشنهاد نمیکند« .کریشنا» همیشه سرنوشت جمعی و فردی را اعالم میکند،
او هم میگوید« :سرنوشت باید محقق شود» و هم خود در تالش برای ممانعت از آن
است« .کریشنا» ،با مفاهیم اخالقی ما به چالش برمیخیزد .او موجودی منفینگر و یا
تقدیرگرا نیست .مسیحیت این تناقضات را با حکمت یونانی حل کرده است .هندیها به
من میگفتند« :من در کالی یوگا ،در عصر تباهی ،به دنیا آمدهام .چگونه میتوانم اینجا
و اکنون را با هم سازش دهم .ترجیح میدادم زودتر به دنیا میآمدم ».به من میگفتند:
«تنها راه میانبر این است که به منتهای خویشتن بروی» و به من نشان میدادند
«پانداواها» در پایان تبعیدشان به جنگل ،چگونه افکار اسرارآمیزشان را پنهان میکردند و
چگونه «آرجونای جنگجو» ،برای خالصی از نفرین ،به لباس مبدل درآمد.
کاریر« :مهابهاراتا» ،به شیوهای تجربی و نه تحلیلی کار شد .پیدا شدن برخی صحنهها،
ماهها و یا سالها طول کشید .کار ما هنوز تمام نشده است .بعضیها در کمتر از یک هفته
تمرین ،نمایش آماده میکنند!
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بروک :ما ،شانزده شخصیت اصلی را از شع ِر «مهابهاراتا» بیرون کشیدیم و بسیار چیزهای مهم در
آن نهادیم .نقال ،داستانی را برای پسری جوان تعریف میکند و در همان حال ،کاتبی نیز داستان
را مینگارد .از همان آغاز ،ما از این تکنیکهای «برشت»ی استفاده کردیم؛ تکنیکهایی که
چشماندازهای فراوان و زاویهدیدهای بسیاری را در اختیارمان قرار میدادند.
ملیت مختلف وجود دارد .این کار به ما امکان میدهد تا درونمایهها
کاریر :در گروه بازیگران ،شانزده ّ
را فارغ از هر فرهنگ خاصی نشان بدهیم .در گروه ،فقط یک بازیگر هندی( ،مالیکا سارابهی) ،هست.
اگر سعی میکردیم که یک اجرای تمام ًا هندی داشته باشیم ،آنگاه مشکالت و موانع همچنان
باقی میماندند ،یا اگر فقط بازیگران افریقایی را برمیگزیدیم ،وجوه جهانی اثر با این قدرت حس
نمیشد .ما از رئالیسم اجتناب کردیم؛ زیرا در این سنت اجرایی ،چگونه یک بازیگر سفیدپوست
میتوانست دختری سیاهپوست داشته باشد و یا چگونه پیرمر ِد هفتادوپنجسالهی ژاپنی میتوانست
پدر بچهای اروپایی باشد؟ «ساتیاجیت رای» ،فیلمساز بنگالی ،یکبار به فکر ساختن فیلمی بر اساس
«مهابهاراتا» افتاد ،اما این ایده را کنار گذاشت؛ زیرا نتوانست گروه منسجمی از بازیگران را گردهم
آورد .در سینما ،اگر شما به فیلها احتیاج داشته باشید ،واقع ًا به فیلها احتیاج دارید؛ اما در تئاتر ،تمام
فیلها میتوانند در دره ،خارج از دید باشند؛ در واقع شما حتی به یک فیل هم احتیاج ندارید.
جوئل جونیو :پس از نمایش « »IKو «کنفرانس پرندگان» (منطقالطیر) ،نوبت به «مهابهاراتا»
میرسد .آیا بازگشت به هند ،بهمعنای بازگشت به سرچشمههاست؟ آیا هند بهلحاظ زیباییشناختی،
برای کار شما مهم است؟
بروک :بهلحاظ زیباییشناسی قطع ًا مهم نیست .من همواره سعی کردهام هرچه بیشتر به ریشهها
نزدیک شوم؛ سرچشمه همیشه یکی است .شاخههای درخت در جهات مختلفی میرویند ،اما همهی
آنها از همان تنه بیرون آمدهاند و این همان شیوهای است که با آن در «کنفرانس پرندگان»
به ریشههای ایرانی رهنمون شدیم ،در کار بعدی ،همینگونه به «شکسپیر» رسیدیم و حاال به
«مهابهاراتا» دست یافتهایم .حتی اگر سطوح و ظواهر مختلفی وجود داشته باشند ،باز هم مرز بسیار
پایداری میان امور پنهان با سطوح وجود دارد و خوشبختانه چنین امری واقعیت دارد؛ زیرا در زندگی
ـو بیشتر در تئاترـ هیچچیز ماللآورتر از جستوجوی دوبارهی شکلها و فرمهای تکراری نیست.
البته هنگام تمرین «مهابهاراتا» ،تحت تاثیر فرهنگ هندی ،شکلها و فرمهای آن قرار گرفتیم؛ اما
اگر منظورتان فقط متأثر شدن از زیباییشناسی و یا از آن هم بدتر ،جذابیتهای عجیب و بومی هند
است ،باید قاطعانه جواب بدهم که نه!

جونیو :سفرهایتان به اطراف و اکناف برای یافتن فرهنگ چه؟ مث ً
ال سفرتان به افریقا؟
بروک :بسیار ساده است؛ هرکدام از ما میکوشیم تا موجوی کامل باشیم و به هر حال این موضوع
ممکن نیست؛ ما فقط قطعاتی از آن موجود کامل هستیم ،اما برای دستیابی به آنچه میتوانیم
باشیم ،به یک مدل یا تصویر نیاز داریم .اگر میتوانستیم به سراسر جهان نگاهی بیندازیم،
میدیدیم که بیشمار فرهنگ و نژاد در این جهان ،پازلی را تشکیل دادهاند؛ افریقاییها ،ژاپنیها،
هندیها و فرانسویها ،برخی از قطعات این پازل هستند .اگر بخواهیم در ارزشگذاری این
قطعات ،برخی را واالتر و برخی را پستتر بدانیم ،آنگاه به بنبست خواهیم رسید و همهی ما این را
بهخوبی میدانیم ،اما اگر همهی این تفاوتها و ویژگیها در نظر گرفته شوند ،آنگاه در هر قطعه،
بهدنبال مفیدترین چیزها برای تمامی قطعات خواهیم بود و تنها در این هنگام است که میتوانیم
پازل را بازسازی کنیم و این همان چیزی است که من میکوشم در کارهایم انجام دهم ...
جونیو :اما رابطهی میان غرب و هند نیز ،تاریخ و پیشینهی خودش را دارد .دوران استعمار هنوز
در حافظهی ما باقی مانده است ،چنانکه اسطورهی «گاندی» ،ماجرای «کاتماندو» در دههی
شصت ،و نیز موسیقی «راوی شانکار» (که جورج هریسون آن را جذب موسیقی خویش کرد)؛
اینها همه بهمعنای مجذوب شدن ما به شرق و بهخصوص هند است و این جاذبه هنوز هم ادامه
دارد .در این بافت ،جایگاه «مهابهاراتا» کجاست؟
بروک :بگذارید مثالی عینی بزنم .دو حماسهی بسیار مهم در هند وجود دارد؛ یکی «رامایانا» که
در سراسر هند اجرا میشود ،اما داستان «راما» خاصتر از آن است که اجرایش در غرب بتواند
معنایی بدهد .بیشتر تماشاگران فاقد زمینهی قبلی برای فهم شخصیتها هستند ،اما «مهابهاراتا»
فرق دارد .این اثر به معنای دقیق کلمه «شکسپیر»ی است و فرم آن اساس ًا هندی است ،اما بر
پایهی کشمکشها و ایدهآلهای جهانی بنا شده است.
جونیو :برای سروکار داشتن با چنین اثر سترگی ،شما میبایست انتخابها و تصمیمهای زیادی
اتخاذ میکردید .از چه معیارهایی استفاده کردید؟

‹
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بروک :نمایش «مهابهاراتا» ،بازنمود سالهای متمادی ـدر حقیقت ده سالـ کار با «ژان کلود»
است .ما اولین نسخهی متن را هفت سال پیش به پایان رساندیم و سه سال آخر را ،هر روز
کاری دیگری ممکن نبود .اگر ناشیانه و شلخته کار
کار کردیم .با چنین متنی ،هیچ شیوهی
ِ
میکردیم ،نتیجهی کار هم شلخته و نامنظم میشد .انتخاب ما هوشمندانه و تئوریک بود .تنها
روش بنیادینی ما ،همانی است که نامش را «غربال کردن» گذاشتهام .در آغاز ،حماسه ما را کور
کرده بود ـبهخاطر وجود صد شخصیت در «مهابهاراتا» و نیز دوازده جلدی بودنشـ بنابراین،
باید خالصهاش میکردیم تا بتوانیم آن را شفاف ببینیم .این وضعیت درست مثل کار کردن با
جلسات
عظیم ناشناختهای است ،اما دو روز بعد،
گرو ِه ُک ِر اپراست که در روز اول ،مثل تودهی
ِ
ِ
درس گیجکنندهای برگزار میشود و نهایت ًا پس از دو هفته ،شما تواناییهای فردی هرکسی را
ِ
میشناسید .در مورد «مهابهاراتا» ،اولین انتخاب ما ساده بود؛ اینکه داستان مرکزی «مهابهاراتا» ـ
جنگی همراه با برادرکشی درون یک خاندان ،که خود این ماجرا به صدها شاخهی فرعی منتهی
میشدـ محور اصلی نمایش باشد ،بعد داستانها را غربال کردیم؛ مث ً
ال دو جلد از دوازده جلد
«مهابهاراتا» ،دربردارندهی گفتارهای «بهیشما» در بستر مرگ ،و در اصل سخنانی کام ً
ال تئوریک
او در باب ذات زندگی است .خواندن خود این متن ،فقط پنج یا ششروز طول میکشد؛ بنابراین،
ما این شخصیت را نگه داشتیم ،اما در نمایش ،او داستانی بسیار ساده ـدر حد دو دقیقهـ تعریف
میکرد.
جونیو :اجرای شما نُه ساعت و دربردارندهی د ه سال کار روی «مهابهاراتا»ست .چگونه روی این
پروژهی عملی کار کردید ،وقتی بازیگرانتان در بیشتر زمان تمرین ،کتاب را نمیشناختند؟ چگونه
توانستید شکافی را کاهش دهید ـ شکافی احتما ًال بس عمیقـ که میان آموختههای خود در حین
آمادهسازی کار و فقدان آگاهی بازیگران وجود داشت؟
بروک :تماشاگر هم ،همین مشکل را دارد .تماشاگر نیز از پیش آماده نشده است .مردم ،قرارداد
ضمنیای با ما امضا میکنند که میگوید« :من دو ،سه یا نُه ساعت در اختیار شما هستم» و در
این مدت ،ما ناگزیریم دستآوردهای بازیگران طی ماهها تمرین را به تماشاگر انتقال دهیم .این
همانند فرایندی است که کارگردان در رابطه با بازیگر با آن روبهرو است .اولین کاری که مجبور
به انجامش بودم ،عالقهمند کردن بازیگران به موضوع کار بود .یک بازیگر لزوم ًا با کار هماهنگ
نیست ،گاهی او با نقشاش همدل است ،اما اگر تمرکز او فقط بر قطعهی خودش باشد ،این کار
او ،تعادل اجرا را برهم میزند.

بنابراین ،ما مدتی طوالنی ،بهمثابهی یک گروه و برای درست کردن یک تیم خوشنام کار
کردیم .در اولین مالقات با بازیگران ،توضیح دادم که مجبورم برایشان کلّی حرف بزنم؛ زیرا او ًال
«مهابهاراتا» متنی ناآشناست و در وهلهی بعد ،ضرورت این کار بدان خاطر بود که رابطهی میان
کارگردان و بازیگران را عوض کنم تا هر بازیگری بتواند استقالل خویش را بازیابد .اگر همان
رابطهی نامناسب و اولیهی خود با بازیگران را ادامه میدادیم ،به همان چیزی منجر میشد که
من از آن متنفرم؛ رابطهی استبدادی و زورگویانه با گروه ،اما درون گروه «مهابهاراتا» ،رابطهای
احساسی مبتنی بر دموکراسی برقرار شد؛ زیرا در چنین شرایطی ،خودرأیی به هیچ چیزی منجر
نمیشد .باید اضافه کنم که اجرای نمایش را تا حد امکان به تأخیر انداختم ،چون میخواستم در
مورد تواناییها و امکانات بازیگران بیشتر تحقیق کرده و متن را بیشتر غربال کنم .در این نمایش،
من تا آخرین روز دربارهی اجرای برخی صحنهها ،تصمیم قاطعی نداشتم.
جونیو :آیا به همین دلیل بود که چه در «بوف دونور» و چه در معدن سنگ «آوینیون» ،شما
صحنهآرایی را ـبهمفهوم مرسوم آن در جهانـ کنار گذاشتید؟
پیچیده ـو اغلب با طراحی خودمـ کار میکردم

بروک :در گذشته من بهوفور با صحنهآراییهایی
و بعد به نتیجهی سادهای رسیدم؛ پذیرفتن صحنهآرایی بهعنوان اساس اجرا ،کار غلطی است.
صحنهآرایی ،بخشی از مفهوم نمایش نیست؛ در حالیکه روزگاری مؤلفهای تعیینکننده در اجرا
تلقی میشد .امروزه معتقدم کارگردانی پیش از هر چیز ،رابطهای است زنده که باید میان متن،
بازیگران و تماشاگر برقرار شود؛ اما وقتی از خودم میپرسیدم که آیا باید صحنهآرایی را کنار
گذاشت ،به خود میگفتم؛ نه! صحنهآرایی باید پلی باشد میان اجرا و فضا.
تئاتر در دو یا سههزار سال گذشته ،شکلهای متنوعی در تمام دنیا داشته و طبق سنتی بزرگ در
تئاتر ،صحنهآرایی کوچکترین مؤلفهی تئاتر و در اقلیت محض بوده است .صحنهآرایی ،تنها در
تئاترهایی وجود دارد که باید از باد و باران محافظت شوند؛ یعنی تئاترهایی که داخل ساختمان قرار
دارند ،در اینجا صحنهآرایی نقش محرک را ایفا میکند ،اما من از صحنهآرایی اکسپرسیونیستی،
حرکت چشم یا ژست بازیگر فرض میکند ،استفاده
اهمیت
که نقش روایی بازیگر را به همان
ِ
ِ
نمیکنم .صحنهآرایی را مهمتر از بازیگری تلقی کردن ،ایدهی منسوخی است؛ البته شاید برای
سینما خوب باشد ،اما برای تئاتر نه.
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ن «مهابهاراتا» را چگونه گردهم آوردید!
جورج بانو :جالب است که گروه بازیگرا 
بهعنوان مثال در مورد آن پنج پاواندایی ،بازیگران را بهنحوی انتخاب کردهاید
که هر یک میتوانند وجه یا نژاد مشخصی از نوع بشر باشند.
بروک :من هرگز با ایدههای شماتیک شروع نمیکنم .انتخاب بازیگرانم
بهنحوی نیست که انگار بخواهم اعضای سازمان یونسکو را گرد هم آورم؛ من
براساس تحقیق و غربال کردن کار کردم« .ماری هلن استاین» ،همهجا دنبال
بازیگران میگشت ،ما آزمونهای بازیگری متعددی برگزار کردیم ،صدها نفر را
دیدیم و به سفرهای زیادی رفتیم؛ برای مالقات با بازیگران سنگالی ،به داکار
رفتیم و برای دیدن بازیگران افریقایی ،از دیگر کشورها ،در برخی اجراهای
پاریس شرکت کردیم .به بازیگرانی نیاز داشتیم که بتوانند زبان فرانسه را باوجود
محدودیتهای عملیاش صحبت کنند و از اینها باالتر ،من معیار همیشگیام
را حفظ کردم؛ بازیگر باید از درون پذیرای موضوع و از بیرون آمادهی کار
گروهی باشد.
بانو :در «مهابهاراتا» ،شما بیش از همیشه روی مسئلهی فضا متمرکز بودید.
در فضای استقرا ِر تماشاگران ،کنش کمتری وجود دارد و جنگ کوروکشاترا را
طوری نشان دادید که گویی تماشاگر باید در حین دیدن صحنه ،بهجای درگیری
مستقیم در ماجرا ،از آن دور و مجزا باقی بماند.
بروک :درست است .اول ما همکاری گستردهای با «کلوئه ابولنسکی» داشتیم و
ماهها روی عناصر پایهای اجرا کار میکردیم .مثل همیشه ،چیزی که بهسادگی
آشکار میشود ،در حقیقت ،نتیجهی تمام ایدههای کنار گذاشته شده است؛ زیرا
راهحلهای ساده ،خود را فوراً آشکار نمیکنند .فکر کردیم که برای نشان دادن
قسمتهای مختلف صحنه ،به سکوهایی احتیاج داریم ،اینکه دور صحنه را آب
فرا بگیرد و یا ایدههایی از این دست؛ اما طی فرایند حذف ،بهتدریج پس از کنار
گذاشتن چیزهایی مانند درها و پنجرهها که همیشه از آنها استفاده میکردیم،
همان ایدهی قسمتهای مختلف صحنه را نگه داشتیم.

وقتی کار میکنم ،همیشه دو چیز را در ذهن دارم؛ انجام چه کاری برای
نمایش درست است و چه کاری تازگی و طروات دارد .بهعنوان مثال،
ف دونور» را تا حد غاییاش آزمودیم،
ما برخی از امکانات موجود در «بو 
میخواستیم که زیبایی نهفته در ویرانهی «بوف دونور» که بهراستی
همان زیبایی تئاتر است ،برجا بماند .به هر حال« ،بوفدونور» کم کم
چرک و کثیف میشد و نیاز داشت تمیز و درخشان شود .لکههای سیاه
از دیوارها پاک شد؛ زیرا در نمایش «کارمن» ،به بُعدی تراژیک نیاز بود.
برای «مهابهاراتا» ،دیوارها تمیز و درخشان بود و این بهمعنای ماهها
کار گروه نقاشان بود .در فضای نمایش ،دو محور مکانی وجود داشت؛
برکهی آب و رودی کوچک .گاهی تمام قسمتهای صحنه ،که پوشیده
از خاک بود ،با آتش محصور میشد و نتیجه این شد که صحنهآرایی
طبیعی خاک ،هوا ،آب و آتش بیان میکرد؛ اما
خود را از طریق عناصر
ِ
دوران بلوغی طوالنی بود.
سادگی ظاهری آن ،برآمده از
ِ
بازی کردن در سالن ،تأثیر خود را دارد و مانند هر چیز دیگری ،خود
را از درون میفرساید .جز نیاز به طراوت ،چیز دیگری هم وجود دارد.
امروزه در نمایشهایی مانند «باغ آلبالو» و «کارمن» ،تصاویر آنقدر به
ما نزدیکاند که تماشاگر میتواند باور کند که تصاویر به جهان آن آثار
تعلق دارند ،تخیل ما کمی تحریک میشود و در نتیجه باور میکنیم
که در خانهای شبیه منزل خانم «رانوسکایا» هستیم .در «مهابهاراتا»،
جنگ در دو سطح مختلف مطرح میشود .ما صحنههای نبرد را از
نزدیک نشان دادیم .میخواستیم بگوییم این جنگ در جهان ما رخ
میدهد و نه در تمامی زمانها .نشان دادن جنگ در «مهابهاراتا»،
معادل نشان دادن یک نبرد قرن نوزدهمی و یا جنگ قرن بیستمی
نیست.
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بانو :در نمایش شما ،موسیقی بسیار فعال است و نقش خود راچون موسیقی در نمایشهای شرقی
ایفا میکند؛ یعنی به تمامی ،در اجرا مشارکت میکند و تعامل خود با کنش نمایش را گسترش
میبخشد و نوازندگان بر صحنه حضور دارند و با اجرا همکاری میکنند.
بروک :در آغاز کار تجربیات زیادی کردم؛ زیرا حس میکردم که برای اجرایی نُهساعته ،به
موسیقی بسیار متنوعی نیاز دارم .در آن موقع حتی نمیدانستم به آهنگساز هم نیاز خواهم
داشت یا نه؟ همهجا در جستوجو بودم ،اما بهجز «ریچارد پیسلی» ،آهنگسازی پیدا نکردم که
همتراز نویسندهای همچون «ژان کلود کاریر» باشد؛ یعنی کسی که هم در حیطهی کاریاش
یک فوقحرفهای باشد و هم در کاری که مشغولش بودیم ،درگیر شود( .درست است که من قب ً
ال
چنین رابطهی کاریای را با «موریس کنستانت» داشتهام؛ اما موسیقی شرقی اص ً
ال در تخصص او
نبود ).من با آهنگسازانی از خاورمیانه و هند دیدار کردم ،اما هم آهنگسازانی که کام ً
ال منطبق
بر سنت غربی کار میکردند و هم دیگر موسیقیدانان ،جز آنچه طبیعت ًا برآمده از بداههنوازی بود،
پیشنهاد دیگری نداشتند.
غنای موسیقیایی و نیز مشارکت نوازندگان در نمایش ،بهخاطر «توشی تسوچیتوری» بود .او دو
سال در هند زندگی کرد ،مناطق مختلف را پیاده پیمود و به تمام انواع موسیقی گوش داد و نهایت ًا
به موسیقیای رسیدیم که نه کام ً
ال هندی بود و نه غیرهندی؛ بلکه نوعی موسیقی با تهمایهی
هندی بود .گروه ناگزیر باید به تهمایهی مشخصی از موسیقی میرسید و این تهمایه ،برآمده
از تحقیق مشتاقانهی نوازندگان بود؛ برای مثال« ،کیم منزر» سه ماه به هند رفت تا نواختن
«ناگاسوارام» را یاد بگیرد .او تنها فرد اروپایی است که میتواند چنین نوایی از این ساز برآورد.
ن حال سهماه طول کشید تا از «ناگاسورارام» صدایی
«کیم» ،سازهای بادی را عالی مینوازد ،با ای 
دربیاورد.
بانو :شما «ویاسا»ی شاعر را شخصیتی گرفتهاید که در طول نمایش راهنمای ماست ،اما «آلن
ماراترات»« ،ویاسا» را مانند یک تروبادور ،هنرمندی سرگردان و دورهگرد بازی میکند ،نه مثل
هنرمند بزرگی که رازهای جهان را میداند .آیا شما عمداً چنین تضادی را میان موقعیت «ویاسا»
و تصویر او بهوجود آوردید؟

بروک :هدفمان همین بود .ما تئاترهای هندی زیادی دیدیم و ناگزیر از پذیرش شیوهی هندی
قصهگویی بودیم ،اما از همان آغاز واضح بود که ناگزیریم هنر کالسیک هندی را در تمام
سطوحش (بازیگری ،رقص ،آواز و موسیقی) کنار بگذاریم؛ زیرا این هنر کالسیک ،فقط در
دسترسی برخی افراد هندی بود که نسلهای متمادی ،خود را وقف این هنرها کرده بودند .از
طرف دیگر ،میدیدیم که در هند شیوهی دیگری از تئاتر ،که آن هم هندی بود ،برای اجرای
«مهابهاراتا» در همهجا وجود دارد؛ یعنی شکل عامیانه و مردمپسند .این شیوهی عامیانه به ما نیز
تعلق داشت ،این همان شیوهی اجرایی است که ما در گروه خود ،و در اصطالحشناسیمان ،به
آن «نمایش روی فرش» میگوییم ،این همان شیوهای است که با آن «ابو شاه» را اجرا کردیم
و در واقع همان شیوهی بازیگری ما و همان حالوهوا را داشت .میخواستیم «مهابهاراتا» ،هم
به تماشاگر نزدیک باشد و هم در فاصلهی مشخصی از آنها قرار گیرد .ما نباید از باال؛ بلکه باید
از سطوح زیرین سخن بگوییم و این بدان معناست که ما میبایست ارتباطمان را از طبیعیترین
سطح شروع میکردیم.
در مورد «ویاسا» ،باید بگویم که میتوانستیم او را همچون یک «گورو» (معلم مذهبی)ی پیر و
تأثربرانگیز نشان دهیم ،مرتاض هندی هفتادسالهای که داستان تعریف میکند ،اما نمیدانستم که
آیا هر بازیگری قادر به ایفای این نقش هست یا نه؟ و نیز اینکه مجبور میشدیم همیشه خودمان
را در این سطح قرار دهیم .امکان دیگری نیز بود ،اینکه کاری را انجام دهیم که برآمده از تالش
و تمرین خودمان بود؛ یعنی نقالی را معرفی کنیم که از طرف دیگر یک فرانسوی بود .از همان
آغاز نمایش« ،موریس بنیچو» که او نیز فرانسوی و ایفاگر نقش «گانشا» بود ،با تماشاگر ارتباطی
مستقیم برقرار کرد .در اولین تمرینها ،نمایش را با دو مرد شروع کردیم و آنها نه در مقام بازیگر؛
بلکه مثل مردم با تماشاگران حرف میزدند .ما این صحنه را عوض کردیم ،اما ایدهی اولیهی ما،
حرف زدن با تماشاگر ،باقی ماند .بعد حس کردیم صحنه بسیار گیراتر میشود اگر «ویاسا» بهجای
آنکه خودش مستقیم ًا با تماشاگر سخن بگوید ،به سؤاالت یک کودک پاسخ بدهد...
بانو :نقش کودک بسیار مهم است ،اما در عین حال برایم تعجببرانگیز بود که شما به او
آزادی عمل چندانی نداده بودید .در کتاب «جان هلپرین» دربارهی سفرتان به افریقا و نیز
اجرای «کنفرانس پرندگان» ،میگویید« :حضور کودک بیدرنگ مفهوم آزادی را به ذهن متبادر
میکند» ،اما در «مهابهاراتا» ،من بیشتر به تصاویر کودکانی فکر میکردم که در نمایشهای
ی دیدهام .در واقع ،از تضاد عظیمی که میان شکنندگی کودک و مأموریت خارقالعادهای که
شرق 
بر عهده داشت ،متأثر بودم.
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بروک :درست است .در اینجا کودک ،ما را به چیزی میرساند که در «مهابهاراتا»ست .این
سانسکریت «مهابهاراتا» ،داستان
داستانی است که باید برای «کسی» تعریف شود .در نسخهی
ِ
برای پادشاهی جوان تعریف میشود که در پی «نذر و قربانی کردن» است و میخواهد تمام
شیاطین و مارهای عالم را بکشد ،در همین حین ،او از قربانی کردن بازداشته شده و برایش
داستانی دربارهی نیاکانش تعریف میشود و بدین ترتیب ،او از آیندهی خویش مطلع میشود.
تمامی «مهابهاراتا» ،برای مردی تعریف میشود که خود را برای ورود به زندگی آماده میکند.
در نوع خاصی از تئاتر ،پادشاهی جوان میتواند در نمایش حضور داشته باشد؛ اما اگر نمایش را
با پادشاه جوانی شروع کنید ،آنگاه همهچیز در چنان فاصلهای قرار میگیرد که نه شما با آن
مرد همذاتپنداری میکنید و نه تحتتأثیر داستان قرار میگیرید؛ اما یک کودک ،مستقیم ًا
شما را تحت تأثیر قرار میدهد .واضح است که نقش این کودک ،گوش دادن به قصه است،
حس میکنید که کودک به قصه گوش میدهد و سؤاالتی را میپرسد و حس میکنید در
این ماجراهای افسانهای که متعلق به سرزمینی دیگر است ،درسی هست که کودک نهفته در
درون همهی ما ،میتواند آنرا بیاموزد.
در «مهابهاراتا» ،کششی بهسوی رفتار مثبت وجود دارد« .مهابهاراتا» تاریخی را بازگو میکند
که به همان تیرگی ،تراژیکی و وحشتناکی شرایط معاصر ماست؛ اما به لطف سنت ،مردم در
مواجهه با این شرایط ،رویکردی منفی (یا اشپنگلری) ندارند .این رویکرد ،بدبینانه ،نومیدوار
یا اعتراضی نیست؛ چیز دیگری است .این شیوهای برای زندگی در جهان ـو در شرایطی
فاجعهبارـ است ،بی آنکه ما ارتباطمان را با آن چیزی از دست بدهیم که به آدمی اجازهی
زندگی و مبارزه به شیوهای مثبت میدهد .معنای «مثبت» چیست؟ کلمهای است که ما را به
عقب ،به نقطهی آغازینمان بازمیگرداند ،یا به شکلی بس انضمامی ،ما را به قلب «بهاگواد
گیتا» میبرد« :آیا میخواهی در آن نقطهی آغازین ،در آن پشتها ،باقی بمانی؟ آیا میخواهی
دست به کاری بزنی؟ یا چه؟ امروزه پرسش «یا چه؟» ،پرسش همه است ».در «مهابهاراتا» به
این سؤال ،پاسخی داده نمیشود؛ بلکه تنها به آن خوراک فراوانی داده میشود.

Colm Feore as King Lear

خروش و آرامش در اثری به نام شاهلیر شکسپیر
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1-William Christie

خروش و آرامش در شاهلیر

امیدواریم بتوانیم از این نمایشنامه بگذریم و چیزی دربارهی آن نگوییم .تمام آنچه میتوانیم
بگوییم در محدودهی دور از موضوع قرار دارد؛ یا حتی دورتر از آنچه ما میپنداریم .تالش برای
ارائهی توصیفی از خود نمایشنامه یا تأثیرات آن بر ذهن ،تنها نوعی گستاخی و اهانت است؛ با
این حال باید چیزی برای گفتن داشته باشیم .پس ،این یکی از بهترین نمایشنامههای شکسپیر
است ،چراکه اثری است که در آن جدیتر بوده است.
در معدود مواردی بود که منتقد رمانتیک و پرحرفی به نام ویلیام هزلیت ،احساس عذاب وجدان
در سکوت را تجربه میکرد ،اما در رد صالحیت تفسیر منتقدانهی خود از شاهلیر ،چنانکه لزوم ًا
نامناسب بود ،وی فقط نمادی از دوران خود شده بود .چنین چیزی برای جان کیتز هم برقرار بود،
کسی که عموم ًا شکسپیر را فرجام هرآنچه ادبیات برای آن میکوشید ،میدانست ،هرآنچه وی
خود برای دستیابی به آن تالش میکردو در میان مجموعه آثار شکسپیر ،شاهلیر سرور همتایان
خود ،و فرجام هر اثر هنری بود:
برتری هر هنر در کثرت و سختی آن است ،در اینکه قادر باشد تمام ناسازگاریها را از بین ببرد.
از ارتباط نزدیک داشتن با زیبایی و حقیقت؛ شاهلیر را بررسی کنید و این مثال را در سرتاسر آن
بیابید.

کوزهی یونانی دربارهی این سخن کیتز میگوید :زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی .به
دور از ناسازگاری ،حقیقت و زیبایی به هم پیوسته هستند و همدیگر را باال میبرند« .شاهلیر
را مرور کنید و این مثال را در سرتاسر آن خواهید یافت» .کیتز توسط سنت شکسپیری رانده
شد و فراغت از دورهی رمانتیک به دورهی شکسپیر که وی آن را بهعنوان «سرآغاز» ادبیات
انگلیسی مشخص کرده ،اغلب به صورت خالصهی خالقآنهای از بلوغ درخشان حرفهی
کیتز دیده میشود:
بنشینید تا شاهلیر را بار دیگر بخوانید
ای عاشقانه با زبان بدیع ،همراه با عود آرام و ساکت!
سیرن خوب آراسته شده ،پادشاه دور افتاده!
آهنگ ساختن در این روز زمستانی را رها کن،
خدمههای قدیمی خود را ساکت کنید و بیصدا باشید.
خدا نگهدار! برای بار دیگر ،اختالف شدید
بین لعن و اشتیاق در بدن انسان
را باید بسوزانم؛ بار دیگر تالشی احمقانه
برای این شیرینی تلخ اثر شکسپیر.
شاعر پیشرو! و تو ابرهایی از آلبیون،
آغازگر موضوعات عمیق ابدی ما!
وقتی که از جنگلهای بلوط قدیمی عبور میکنم،
اجازه نده به من که در رویایی بیثمر سرگردان شوم:
فقط ،زمانی که در آتش تحلیل میروم،
به من بالهای جدیدی از ققنوس بده تا در آرزوهایم پرواز کنم .اما اگر شکسپیر رهنمای
همیشگی کیتز بوده ،برای وی یک مسئولیت دائمی نیز بوده و همانند بسیاری از شعرای قبل
و بعد از آن ،کیتز در موارد خاص پیشنهاد میداد که شکسپیر «برای ما کافی است» .چرا به
خود زحمت بدهیم؟ بعد از شاهلیر دیگر چه میتوان گفت ،چطور میتوان گفت؟
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حدود دویست سال پس از آنکه شاهلیر برای اولین بار در روز بوکس در سال 1607
اجرا شد ،هزلیت و کیتز در اولین سالهای قرن نوزدهم ،مشغول به نویسندگی
بودند .در میان نویسندگان دورهی رمانتیک ،تنها آنها نبودند؛ دیگرانی هم
بودند که چه در تأییدهای منتقدانه و چه در نقل قولهای وسواسی ،به شکسپیر
ادای احترام میکردند .در واقع ،تکریم شکسپیر مسلم ًا چیزی است که در تمامی
نویسندگان آن دوره مشترک است .تا آن زمان ،پدیدهی فرهنگی «باردوالتری»
(تکریم افراطی شکسپیر) ـتمجید بیرویهی شکسپیر و نمایشنامههایشـ
همچنان در حال انجام بود .نقطهی اوج آن نیز شاهکار بازاریابی بازیگرـمدیری
به نام دیوید گریک بود که در سالگرد شکسپیر در  1769اتفاق افتاد.
البته تجلیل رمانتیک شاهلیر هزینهی ویژهای در پی داشت ،و در نتیجه ،بیشتر
بازسازی عظمت نمایشنامه بود تا شناخت آن .برای صد و چهل سال عجیب
و غریب ،از زمان اجرا و انتشار «اصالحیه»ی شاهلیر توسط ناهوم تیت ،برای
مرحلهی بازتولید در  ،1680هیچ مخاطبی نسخهای را که مشابه نسخهی اصلی
بوده ،مشاهده نکرد (همچنین آنها شاهد نسخهای نبودند تا زمانی که چارلز
مکردی در سال  1839آن را بازسازی کرد) .در ژستی که واقعبینی شدیدی به
مفهوم توماس رایمر از «عدالت شاعرانه» داده ،سازگاری زبانزد تیت از مسیر
خود خارج میشود تا اطمینان دهد که مستحق و شایستهی زنده و سالم باقی
میماند (گولستر و لیر در نهایت وارد خلوتی صلحآمیز میشوند) .کوردلیا نیز از
آشفتگی بیرون میآید و به دور از اینکه قربانی شیطان و تصادف بیرحمانه شود،
ادگار و پادشاهی را بهعنوان پاداش دریافت میکند .قسمت افراد احمق همگی
باهم از بین میرود .در نیمهی پایانی قرن هجدهم ،تالشهای شجاعانهای
به منظور بازسازی جوانبی از نمایشنامهی شکسپیر دیده میشود که نه تنها
بهسازی شعر آن ،بلکه معانی آن را نیز در برمیگیرد ،که پایان خوش داستان را
حفظ کرده است.

جای تعجب نیست که مردمان دورهی رمانتیک ،نگرشی خصوصی و مالکانه به شاهلیر داشتند.
شناخت رو به رشدی از آنچه چارلز لمب آن را «مهارت مطلق شکسپیر بر قلب و روح انسان»
مینامد ـیعنی دانستن اینکه «چه زمانی و چرا و تا چه حد آنها باید منتقل شوند؛ تا چه جایی
شور و اشتیاق شکل میگیرد»ـ کتابی طویل را از مطالعات واشناختی شخصیت-های فردی
در دورهی رمانتیک حاصل کرده بود .هرچند ،هیچ کدام از شخصیتهای شاهلیر ،جذبهی
فردی فال استاف یا هملت را اجرا نکردند (گرچه بعد از تحلیل درخشان کولریج از صحنهی
افتتاحیهی نمایش ،ما همچنان در مورد اینکه آیا رفتار ادموند با توجه به درمان وی با دستان
پدرش قابل درک است یا خیر ،بحث میکنیم) .اما همچنان ،حتی بدون شیفتگی مبرهنی از
شخصیت اصلی ،شاهلیر در مرکزیت مجموعه کتب رمانتیک و فرجام اثر هنری است.
در واقع ،نمایشنامه آنقدر عالی بود و تجربهی مردمان دورهی رمانتیک از خواندن آن چنان
قوی بود که برای مفسرانی مانند چارلز لمب ،این نمایشنامه هرگز نباید اجرا شود:
اما شاهلیر شکسپیر نمیتواند اجرا شود .دستگاه تحقیرآمیزی که با آن طوفانی را تقلید
میکنند که شاهلیر از آن خارج میشود .این منظره برای ارائهی ترس و وحشت عناصر
اصلی نامساعدتر از هر بازیگری که نقش لیر را ایفا میکند ،نیست :آنها ممکن هست خیلی
راحتتر ایفای نقش شیطان میلتون یا یکی از چهرههای وحشتناک میکل آنجلو را پیشنهاد
دهند.
بزرگی و عظمت لیر محدود به ابعاد جسمانی نیست ،بلکه در ابعاد ذهنی وی یافت میشود:
انفجار عالقه و اشتیاق وی همانند آتشفشان وحشتناک است :آنها طوفانهایی هستند که
باال میروند و در قعر آن دریا ،ذهنش همراه با تمام ثروتهای عظیم آشکار میشوند .این
ذهن اوست که برهنه شده است.
تسلط شکسپیر بر بشریت در حد افراط زیاد بود؛ زیرا بهطور تناقضآمیزی قوانین نمایشنامه
را تبدیل به پایانی قهقرایی میکند .تنها فرمت بازسازیشدهی آن ،تصور شخصی متناسب با
شاهلیر بود .اجرا ،تمایز فکری (ذهنی یا ایدهآل) نمایشنامه و بازیگر را تقلید میکرد .شکسپیر
و خلقت وی همانند فضایی فیزیکی ،و رویدادی مهیج و همگانی از صحنه نیز فراتر رفتند.
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چرا؟ چرا شاهلیر برای رمانتیکها بسیار مهم و چشمگیر بود؟ رمانتیکها تشخیص دادند
که خوانش ما ـهمان رویارویی ما با اثری هنریـ نوعی تجربه است که کمتر از عاشق
شدن یا سقوط از پلهها نیست و برای رمانتیکهایی مانند کیتز و هزلیت و کولریج و
لمب ،تجربهای عظیمتر و بهتر از شاهلیر وجود نداشت ،که شدیدتر و سریعتر از هر اثر
هنری ،پارادوکسی از لذت تراژیک را ارائه کند.
چرا؟
در رأس خود نمایشنامه و مفهوم رمانتیکها از شاهلیر ،نمایشنامه و شخصیت
شاهلیر تنظیم و ارکستراسیون غیرطبیعی از پردهی نمایش  ،3صحنهی  4است ،که لیر
خودمنحرف را در حالی یافت که در حال پناه گرفتن در کلبهای همراه با فول (احمق)
(اکنون شخصیت اصلی است و تا امروز هم باقی مانده) ،تام بیچاره و کنت در زنجیر
بودند؛ همانند یک چهارقلوی غیرمحتمل ،قابلتصور به نظر میرسد:
اوووه ،چه مجمع جهانی از درد و رنج در اینجا برقرار است! تمام طبیعت بیرونی
در یک طوفان ،و تمام طبیعت اخالقی به رعشه افتادند ـهمان دیوانگی واقعی لیر،
جنون مصنوعی ادگار ،پرحرفی فول ،یا همان وفاداری ناامیدکنندهی کنتـ مسلم ًا چنین
صحنهای تاکنون یا قبل از آن تصور نمیشد! این را تنها به صورت تصویری در پیش
چشمانتان در نظر بگیرید ،این فوقالعادهتر از هر چیزی است که میکل آنجلو با الهام از
دانته میتوانست تصور کند ،و چیزی که هیچکس به جز میکل آنجلو نمیتوانست اجرا
کند .یا اجازه دهید به افراد نابینا بگوید که به نظر میرسد فریادهای طبیعت به صدای
انسانیت آگاهانه تبدیل شده است.
در این آخرین نظر به نظر من میرسد که جملهی «فریادهای طبیعت در حال تبدیل به
صدای بشریت هوشیارانه هستند» را ما بهعنوان اولین و مهمترین دلیل بهعنوان اهمیت
شاهلیر برای رمانتیکها یافتیم :تعالی آن یا دستیابی متافیزیکی؛ تالش برای سنجیدن
انسان در محیط یک طبیعت و جهانی که ما انسانها بخشی از آن هستیم ،با این حال
به نظر میرسد عضوی از آن نیستیم.

این مهم ما را به سمت دومین دلیل برای این اهمیت سوق میدهد :صداقت پایدار آن در حفظ
ایمان با تجربهی انسانی .این همان چیزی است که منظور کیتز بود .زمانی که گفت برخالف
عاشقانهای با زبان بدیع ،شاهلیر حقایق ناخوشایند را به خطر انداخت که تنها صداقت و فن
شاعرانهی آن میتوانست با ما سازگاری داشته باشد.
بدین منظور ،شکسپیر مجبور بود سخن بگوید ،چیزی که ما را به سوی دلیل پایانی برای بزرگی
و عظمت شاهلیر سوق میداد ،دلیلی که این مقاله بر آن تکیه دارد :تنوع مطلق و ذوق هنری آن
زبان .میدانیم که شکسپیر کلمهای را ادا میکرد که بهمراتب بیش از هر چیزی بود که اکثریت
ما میتوانیم نام ببریم ،اما در هیچ نمایشنامهای ما سخنی چنین متنوع و در حد افراط نمییابیم.
این سه دلیل از سوی رمانتیکها به منظور ترفیع شاهلیرـعبارتاند از تعالی آن ،صداقت آن ،و
هنر زبانی آنـ جدانشدنی بودند و هستند .همانطور که هزلیت میگوید ،در شاهلیر ،شکسپیر
«در کمال جدیت» بود؛ به معنای اینکه زندگی ،مرگ و انسانیت را به جدیترین شکل آن در
نظر میگرفت ،و این سؤال را قدرتمندانهتر از هر نمایشنامهی دیگری میپرسید که انسان
بودن به چه معناست؟ هملت ممکن است جالبتر ،باهوشتر ،متعادلتر و به طرز بیادبانهای
بیشتر پیشدستی کند؛ اتللو میتواند حزنانگیزتر باشد؛ مکبث میتواند با وحشت متمرکزتری
همراه باشد ،اما شاهلیر هنری متناسب بود .مجبوریم بگوییم که تجلیل خاموش این نگرش که
رمانتیکهایی مانند هزلیت از شاهلیر به دست دادند ،بیتردید مذهبی بود ،زیرا نمایشنامه خود
دو موضوع ارائهشده توسط مذهب را بهطور سنتی پیشنهاد داد :نمایشنامه حقیقت و دلخوشی
را پیشنهاد میداد.
اولین تجربهی من از شاهلیر در سن یازده یا دوازده سالگی بود؛ زمانی که مالقات با عمهی
انگلیسیام ما را به دیدن اجرای تکنوازی سر جان گیلگاد برد ،که شامل گلچینهای
اصالحشدهای از نمایشنامههای شکسپیر در مرکز رویال تئاتر در سیدنی بود .گزیدهای که وی
از شاهلیر انتخاب کرد از پردهی  ،5صحنهی  3بود ،که در آن لیر ویرانشده با جسد کوردلیا در
دستانش وارد میشود (تا امروز ،من میتوانم کوردلیای معدوم را در فضای خالی باالی بازوان
فشرده و گهوارهوار گیلگاد ببینم) .این همان نقطهای است که نمایشنامه بسیار غیرقابل انعطاف
میشود ،زمانی که تمایالت جمعی مخاطب برای نجات کوردلیا ،با ترس شگرفی از مرگ
بازگردانده میشود که ممکن است بهآسانی دفع شود:
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لیر
فریاد بزن ،فریاد بزن ،فریاد بزن! شما مردمانی از سنگ (سختی) هستید.
اگر زبان و چشمان شما را داشتم ،از آنها طوری استفاده می کردم که
طاق آسمان ترک بردارد .او برای همیشه رفته است.
میدانم زمانی که کسی میمیرد و زمانی که کسی زنده است.
وی همانند دنیای فانی/خاک مرده است.
و دوباره ،مدت کوتاهی بعد:
لیر
فول طفلک من اعدام میشود .دیگر زنده نیست!
چرا یک سگ ،یک اسب ،یک موش باید زنده باشند
و تو نفس نداشته باشی؟ تو دیگر اینجا نمیآیی.
هرگز ،هرگز ،هرگز ،هرگز.
جسارت حرکت گیلگاد به منظور معرفی شفاهیترین نمایشنامه به زبانی بود که در آن
در یک صحنه ،یکی از گفتاریترین قهرمانان شکسپیر ناگهان از تمامی واژهها خالی
میشود ،به جز یک کلمه .همانطور که استیفان گرینبلت گفته ،آخرین جمله این است:
«ناخوشایندترین مصرعی که شکسپیر تاکنون سروده است» .پوچی مطلق با تکراری که
منتظر رهایی از آن هستیم ،حمایت میشود ،اما هرگز ،هرگز ،هرگز به آن دست نمییابد .و
همانطور که گفتم ،این از جانب یک شخصیت است در غیر این صورت ،با اسراف آشکار در
گفتار نشان داده میشود تا از جانب هرولد بلوم نقلقول کند که «شکسپیر به لیر اجازهی
بیان فوقالعاده فصیحتر را میدهد ،نسبت به چیزی که توسط هر کس در این نمایش یا
هر نمایش دیگر گفته میشود و این مشخص ًا هرگز مجدداً تطابق نخواهد داشت».

تنوع و ذوق هنری زبان یا زبانها ،نهتنها در خود شاهلیر یافت نمیشود ،بلکه در
نمایش شاهلیر نیز وجود دارد .همانند فصاحت شاهانهی لیر و خشونت افراطی
و پر معنای آن .برای مثال ،برنامهریزی سیاسی و عقلگرای بدبینانهی ادموند
نیز وجود دارد؛ تعمیم اغراقآمیز ادگار؛ وحشیگرایی واقعی و تأثیرگرفتهی
کنت؛ دیوانهگریهای هیسترونیک و شکستخوردهی ادگار همانند تام بیچاره؛
مزخرفهای در حال آبستن فول و غیره و غیره نیز وجود دارند .در واقع ،بیش
از تنوع و ذوق هنری ،ابرجریانی از زبان در این نمایشنامهی فوقالعاده فصیح
وجود دارد و واژهی «ابرجریان» که در دیکشنری آکسفورد به شرح زیر معنا
شده .1« :افراط ،فراوانی بیش از حد ،یا مازاد» متعلق به خود شکسپیر است.
دیکشنری انگلیسی آکسفورد ،خود شاهلیر را مثال میزند:
لیر
شکوه و غرور فیزیکی را تسخیر کن
خودت را رها کن تا احساس کنی آنچه را احساس را ناراحت میکند،
چرا که تو ممکن است افراط را در آنها به لرزه در بیاوری
و آسمانها را بیشتر نشان بده.
و همچنان بنا به تمام این موارد ،فصاحت خود لیر ،عموم ًا و اساس ًا یا میتوان
گفت ماورای حجمهای شدید ،شور و شوق غریب و بسیار کمی را نسبت به
آنچه هر فرد دیگر در این اثر یا درامهای دیگر دارا بود ،دربر میگرفت؛ مث ً
ال
وی را با ادموند مقایسه کنید .ادموند همواره مانند زمانی که در حال حیلهگری
است ،بیشور و یکنواخت است و زبان و خودشناسی وی همواره بهجا و بههنگام
است .پس از عصبانیت تند از اولین تکگویی ادموند ،که وی در آن طبیعت و
سلسلهمراتبی از حقهبازی عادی و قدرت را تحریک میکرد ،صراحت و عملکرد
وحشتناک و هوش مکارانهای از کلمات ادموند نیز وجود داشت.
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ادموند
عشق خود را به هر دوی این خواهران قسم خوردهام،
هریک نسبت به دیگری حسود هست ،همانگونه که نیشهای مار به سوی همدیگر هستند.
کدام یک را باید تسخیر کنم؟
هردو؟ یکی؟ یا هیچکدام؟ از هیچیک نمیتوان لذت برد .اگر هر دو زنده بمانند .برای اینکه زن
بیوه را عصبانیتر کنی،
خواهرش گانریل را دیوانه کن.
و بهندرت اگر از سمت خودم کاری انجام دهم،
همسرش زنده میماند .پس حاال ،ما
از منظر و رخ وی برای جنگ استفاده میکنیم ،که زمانی که انجام شد،
کسی که از شر وی خالص میشود را اجازه بده تا تدبیری کند
که وی را از سرعت بیندازد .به دلیل رحمی که وی نسبت به لیر و کوردلیا داشت،
جنگ انجام شد ،و کسانی که در قلمرو قدرت ما بودند،
هرگز بخشش وی را نباید ببینند؛ چراکه سرزمین من بر من استوار است تا دفاع کند ،نه آنکه
مباحثه کند.

از طرفی دیگر ،سخنان لیر وابسته به احساسات است ،رسا و فصیح ،همراه با غم و خشم و غضب
و ناله و نفرین؛ بهطوری که احساسات خود وی را تخلیه میکند و این ،پر از شور و احساس و
سازنده است ،گویا و فصیح نیست .هزلیت گفته «شور و اشتیاق» در لیر همانند دریایی است که
خیز برمیدارد ،سایش میکند ،میخروشد بدون هیچ حد و مرزی ،بدون امید ،بدون چراغ دریایی
یا لنگر .در به در و گسیخته از حفظ احساسات و اهداف معین خود ،در جهان گستردهای از غمها،
برروی الشهی بزرگی شناور است و میتوانیم این را اضافه کنیم که در اقیانوسی از زبان و گفتار
بر روی کشتی بزرگی شناور است .چه چیزی میتواند از تالش کودکانهی لیر برای بلندتر فریاد
زدن عناصر ،بیخود و بیتفاوت باشد؟
لیر
بادها بوزید و گونههاتان را شکاف دهید! بخروشید ،بوزید،
شما آبشارها و طوفانها ،فوران کنید
تا زمانی که کلیساهای بلند ما را خیس کنید ،پرندهها را در خود غرق کنید!
شما ای آتشهای کشندهی فکر و سولفوری،
قاصدهای الفزن تا آذرخشهای شکافندهی درختان بلوط،
سر سفید مرا بسوزانید؛ و و ای تندر لرزانندهی تمام چیزها،
ضربه بزنید و فربگی عظیم این جهان را صاف و هموار کنید،
کالبدهای طبیعت را بشکافید ،تمام نطفهها به یکباره پراکنده میشوند
تا انسان قدرنشناس را بسازند!
این افراط زبانی تا حدی ،مقیاسی از عجز و ناتوانی اجرایی لیر است که موجب میشود تا
زمینهایش را تفکیک کند و تخصیص دهد ،قبل از آنکه نمایش شروع شود .این ضعفی است
که تنها با خشونت شفاهی و صدایی دستوری ،تأکید میشود .در یکی از لحظات نظم و وضوح
در نمایش که اوج همدردی مخاطب را برای پدربزرگ پیر و الغر حفظ میکرد ،لیر خود چنین
تشخیصی داد:
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من در کمال بیتفاوتی به شما و عناصر باج نمیدهم.
من هرگز پادشاهی را به شما نمیدهم و شما را فرزندان خود خطاب نمیکنم.
شما هیچ تعهدی به من بدهکار نیستید .پس بگذارید لذت وحشتناک شما فروکش کند.
من در اینجا بهعنوان بردهی شما ایستادهام،
پیرمردی ضعیف ،فقیر ،سست و نفرین شده!
ی ـکه موضوع تمسخر و
این ترکیب سخت و تناقضآمیز از دستور پر سروصدا و ناتوانی اجرای 
طعنهی بیوقفهی فول شدهـ در سخنرانی آغازین پادشاه مستقیم ًا مبرهن است:
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لیر
در این اثناء ،ما باید اهداف شومتر خود را ابراز کنیم.
نقشه را به من بده .میدانی که ما قلمرو پادشاهی خود را به سه قسمت تقسیم کردیم،
و این هدف سریع ما برای برهم زدن تمام سرپرستیها و داد و ستدها از دوران خودمان است،
تا آنها را به قدرتهای جوانتر اعطا کنیم در حالی که
ما سبکبالشدگان ،به سوی مرگ میخزیم .فرزند کرنوال ما،
و شما ،و فرزند دوستداشتنی ما آلبانی،
ما در این لحظه وصیتی داریم تا به دخترانمان جهازهایی را بدهید،
که جنگهای آینده ممکن است اکنون مانع آن شود .شاهزادگان ،فرانسه و برگاندی،
رقیبان بزرگی در عشق جوانترین دخترمان ،مدتها در دربار ما ،اقامت عاشقانه ساختهاند،
و در اینجا باید پاسخگو باشند .بگو به من ،دخترانم
(از حاال ما هر دوی خودمان را از قانون ،عالقه به قلمرو ،مراقبت از دولت محروم میکنیم)
که باید بگوییم کدام یک از شما ما را بیشتر دوست داشتید یا خیر ،که بزرگترین بخشش ما
ممکن است به طبیعت همراه با شایستگی چالشی آن ،بسط نیابد؟ گونریا ،بزرگترین فرزند ما
ابتدا سخن میگوید.

در یک زبان رسمی و سنگین با پیامدهای پیشین خود ،لیر سوگندی خالی از عشق را از سه
دختر خود تقاضا کرد ،افراطی از زبان را تقاضا کرد ،به عبارتی چیزی برای گفتن نداشت.
البته ،از همان بدو شروع ،افراط زبانی که در این مورد همان تشریفات عمیقی است که لیر
از سلطنت خود بهجا گذاشته است ،که با واقعیتی تلخ به چالش کشیده میشود .در همان
لحظهای که لیر تالش میکند تا چیزی بسراید و نمایشی از دوران بازنشستگی خود را
نظارت کند ،افراط لفظی وی با سرکوب و سکوت روبهرو میشود.
لیر
حال ،شادی ما،
گرچه آخرین شادمانی ماست ،شرابهای فرانسه
و شیرهای بورگاندی تالش کنید که عالقمند باشید .چه می توانید بگویید تا یک سوم
مجللتر از خواهرانتان را دریافت کنید؟
کوردلیا
هیچچیز ،سرور من.
لیر
هیچچیز؟
کوردلیا
هیچچیز
لیر
هیچ از هیچ میآید؛ دوباره سخن بگو.
کوردلیا
اینکه ناراحتم ،نمیتوانم قلبم را به درون دهانم بکشم :عظمت شما را طبق قول و قرارم
دوست دارم ،نه کمتر و نه بیشتر.
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هیچچیز؛ نه؛ هرگز ،منفیها در سرتاسر نمایش طنینانداز میشوند ،همچون الگویی
از گفتارها و تصاویر شوکهکننده به همان گستردگی بر بصیرت و بیبصیرتی بهطور
اجبارانه ،اما اجتنابناگزیری.
گلوستر
 ...ادموند ،حاال چطور؟ چه خبر؟
ادموند
خب لطف ًا خداحافظی کن ،هیچی( .نامه را باال میبرد).
گلوستر
چرا اینقدر صادقانه و جدی سعی میکنی نامه را باال ببری؟
ادموند
من هیچچیز نمیدانم ،سرورم.

گلوستر
چه کاغذی را میخوانی؟
ادموند
هیچچیز ،سرورم.
گلوستر
هیچ؟ چه لزومی داشت آن پیغام مهیب را به شما برساند؟ ارزش هیچچیز نیازی به مخفی
کردن ندارد .بگذار ببینم .اگر آن هیچچیز است ،بیا .من به عینکم نیاز ندارم.
«اگر هیچ است ،پس من نباید به عینک نیازی داشته باشم» .تصاویر و کلمات تکراری
در کل نمایشنامه بیوفقه موضوعات ارزش انسانی و معنای انسان را مورد حمله قرار
میدهد ،همانند سگی که سرگشتهی استخوان است.
مدت طوالنی قبل از مزاح گلوستر در مورد بینایی و قابلیت دیدن در دومین صحنهی
نمایش ،برای مثال ،اصل کوری و بینایی شروع به جلوهنمایی کردهاند .لیر در کنت فریاد
میزند «خارج از دید من است» ،زمانی که کنت در صحنهی اول دخالت میکند .در تالش
برای ساکت کردن یا مبهم ساختن آنچه نمیخواست بشنود ،لیر گوینده را طرد کرد .کنت
با مهربانی در پاسخ گفت:
کنت
لیر ،بهتر ببین و بگذار من همچنان همان سفیدی چشمانت باقی بمانم.
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همانند بسیاری از تصاویر در این الگوی مکرر« ،سفیدی/فضای خالی» ـهمان مرکز
دیدگاه مسلم هدف و هم پوچی یا فقدانـ ابهام و آسیبپذیری بینش ما را تسخیر میکند.
«عینکها» چیزهایی هستند که ما میبینیم ،همانطور که چیزی است که ما نیاز داریم
تا ببینیم .در متن کوآرتو ،صدای تکاندهندهی طوفان ،موهای سفید پادشاه را با «خشمی
بیعاطفه» ،و بخشی از رشتهی تصاویر نشانگر و طعنهآمیز از هم میدراند ،که در تصویر
بصری خردشده از بینش گلوستر به اوج میرسد و همچنین ابتذالی که وی بر روی آن
لغزید ،زمانی که دید.
اما اهمیت جملهی «بیا ،اگر چیزی نیست ،پس من نیازی به عینک ندارم» توسط گلوستر
در اینجا پایان نمییابد .آنچه ما در این مسیر برمیداریم ،در کنار پوچی و بینایی ،طنینی
از مفهوم یا واژهی مهم دیگری است :نیاز .آنچه ما دقیق ًا نیاز داریم چیست؟ این سؤال
هیچگاه به خودی خود نمیتواند جواب داده شود ،اما ما همگی جوابگوی پرسشهای مداوم
شکسپیر هستیم .گلوستر نیاز به چند عینک دارد تا بتواند ببیند؟ یک پادشاه بازنشسته به
چند شوالیه نیاز دارد؟
گونریل
سرور من به من گوش کن:
چقدر نیاز دارید؟ بیستوپنج؟ ده؟ یا پنج؟
تا جایی را دنبال کنی که در آن افراد بسیار زیادی درخواست دارند تا از تو مراقبت کنند؟

رگان
به چه چیزی نیاز داریم؟
لیر
دلیلی به نیاز نیست! گدایان خسیس ما در فقیرترین حالت افراط هستند.
به طبیعت بیش از نیازهای طبیعت اجازه مده،
زندگی بشر به کمارزشی زندگی حیوانات است .شما یک بانو هستی؛
اگر تنها میخواستند گرم شوند ،مجلل و باجلوه بودند،
چرا طبیعت به آنچه شما با زرق و برق میپوشید ،نیاز ندارد،
چیزی که شما را گرم نگه میدارد ،اما برای نیاز حقیقی
تو ای بهشت ،به من صبوری بده ،صبری که به آن نیاز دارم!
«به کمارزشی حیوانات» .بنابراین بسیاری از آنچه انجام میدهیم و ارزش آن ،بهقولی مؤکداً
غیرضروری است؛ یعنی برای زندگی ما همانند حیوانات قطع ًا غیرضروری است .پرسش
«حیوانیت» بارها در طول این نمایشنامه بهعنوان طعنه و مالمت به نظر میرسد ،همانطور
که بهعنوان یک چالش گفته شد .تصاویر بیشتری از حیوانات در شاهلیر وجود دارد نسبت به
آنچه در باغ وحش یافت میشودبهخصوص در پردهی سوم :لیر «به صورت همراه گرگ و
جغد» طرد میشود؛ «بچه خرسهای نحیف»« ،شیر و گرگ شکم کوچک»« ،خز» خود را
خشک نگه میداشتند ،زمانی که لیر بیکاله اجرا میکرد؛ ادگار خود را بهعنوان «خوکی در
تنبلی ،روباهی در پنهانکاری ،گرگی در حرص و طمع ،سگی در دیوانگی ،و شیری در صید
و شکار» توصیف میکند؛ فول میگوید «وی دیوانه است که به اهلیت گرگ و سالمت اسب
اعتماد میکند»؛ لیر میگوید «سگهای کوچک و همهی آنها/سفید و خوشقلب ،نگاه کن
آنها به من پارس میکنند» ،و ادگار در نقش تام بیچاره پاسخ میدهد:
تام سرش را به سوی آنها پرتاب خواهد کرد؛ تو لعنتی ،برو!
بیان من یا سیاه و سفید من باش،
نیشی که مسموم میکند ،اگر گاز بگیرد،
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لیر
شما در قبر بهتر هستید تا اینکه با جسمی برهنه ،از این نهایت از آسمانها پاسخگو باشید.
آیا بشر بیش از این نیست؟ وی را بهخوبی در نظر بگیرید .شما صاحب کرم بدون ابریشم،
حیوانات بدون پوست هستی ،صاحب گوسفند بدون پشم ،صاحب گربه بدون بوی خوش
هستی! ها ،در اینجا در حال حاضر سه چیز پیچیده هستند؛ شما خود آن چیز هستید .بشر
ناسازگار چیزی بیش از یک حیوان فقیر ،برهنه و مبهم نیست ،همانند چیزی که شما هستید.
شما سازگاریها را میکشید/از بین میبرید! خودمانی باش ،بیا اینجا!
چگونه ما میتوانیم بشر را مطابق با نیازهایش «سازگار» کنیم؟ لیر میگوید «هنر ضرورتهای
ما عجیب و غریب است» و «چیزهای پست و دونمایه را باارزش میسازد» .زمانی که لیر
درخواست میکند تا «نام و تمام ضمائم متعلق به پادشاه» را بدون هیچ مسئولیتی حفظ کند ،ما
این مهم را بهعنوان ابرجریان/افراط مشخص میکنیم :بهصورت مفرط یا زیادی .شوالیههای
لیر همانند لباس ،مفت یا غیرضروری هستند ،و همانند خود پیری ،پسندادنی است:
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بولداگ (نوعی سگ) ،سگ بازی ،سگ ترسناک دو رگه،
سگ شکاری/آدم منفور ،یا سگ پشمالو/آدم چاپلوس ،ماده سگ یا او.
سگ دم کل یا سگ دم غلتان،
تام وی را وادار به ناله و گریه خواهد کرد؛
برای اینکه پرتاب به سوی سر من
سگ به سمت روزنه جهش میزند و همه فرار میکنند.
در اینجا مارها ،کرمهای ابریشم ،گربهها ،گوسفندان ،سگها ،پلیکانها ،شاهماهیها ،پرندگان،
پلنگها ،کالغها ،زاغچهها ،سوسکها ،موشها ،چکاوکها ،راسوها ،و گسترهی وسیع دیگری
از سلطنت حیوانات وجود دارد.

لیر
از گونریل درخواست بخشش میکنی؟
آیا فقط توجه میکنی که چطور این تبدیل به جایگاه/منزلی میشود؟
(زانو میزند) «دختر عزیزم ،اعتراف میکنم که پیرم؛
سن غیرضروری است :من زانو زدم و التماس میکنم که به من
لباس ،جای خواب و غذا اعطا کنید».
کولریج یکبار اظهار داشت« :من اغلب فکر کردهام چه دنیای
مالیخولیایی میتواند باشد ،دنیای بدون فرزندان!» و «چه دنیای
غیرانسانی خواهد بود ،دنیای بدون سالخوردگان!» .سن ـیا همان افراد
مسنـ افراطی هستند ،و برای دنیای اجتماعی سودآور غیرضروری
هستند .به دلیل اینکه همچنان این دقیق ًا زندگی ماست که فراتر از
نیازهای آنی فیزیکی (حیوانی) ماست که انسانیت ما را تعریف میکند،
بنابراین دقیق ًا در مدیریت موارد غیرضروری یا بیخود است که ما
انسانیت خود را برقرار میسازیم.
در اینجا روابط ریشهای بین واژه رایگان/بالعوض (طلبیدهنشده
یا تضمیننشده ،غیرقابل توجیه ،اما همچنین آزادانه اعطا شده) و
بخشندگی (نفع یا حسن نیت ،در تضاد با حق یا اجبار) یک رابطهی
حیاتی است .واژگان همریشهای که از واژهی التین  gratiaبه
معنای «توجه/لطف» و واژهی بالعوض به معنای «رایگان ،ناگهانی
و داوطلبانه» نشئت میگیرد ،هردو کلمهی بالعوض و بخشندگی/
لطف ،اقدامی را فراتر از علت یا محدودیت فیزیکی نشان میدهد .به
عبارت دیگر ،در ماورای آنچه الزم یا موردنیاز است ،لطف/بخشندگی
وجود دارد؛ به همین دلیل است که برای بخشندگیهای آزادانهی پدر
کوردلیای ویکتورینها و رمانتیکها ،اغلب نه بیش از مسیحیان ،چنین
اهمیت نمادینی را داشته است:

‹
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کوردلیا {زانو میزند}
اووه ،سرورم به من نگاه کن
و دستان من را با مهربانی در دستان خود نگهدار.
شما نباید زانو بزنید.
لیر
دعا کن ،من را استهزاء نکن:
من پیرمرد بسیار احمق و دوستداشتنیای هستم،
هشتادسال و بیشتر،
نه یک ساعت بیشتر و نه کمتر؛ و برای معاملهای شفاف و واضح؛
میترسم که در سالمت عقلی کامل نباشم.
فکر میکنم من باید شما و این مرد را بشناسم؛
البته هنوز تردید دارم :چراکه من عمدت ًا نادان هستم
از اینکه اینجا کجاست و تمام مهارتم این است که
من نه از این رخت و لباسها چیزی به یاد دارم و نه اینکه میدانم
شب قبل کجا منزل کردم .به من نخند،
چون همانطور که من هم یک انسانم ،و فکر میکنم این خانم دختر من کوردلیا باشد.
کوردلیا
و همینطور است .من دخترت هستم .هستم.
لیر
آیا چشمانت خیس است؟ بله ،ایمان دارم .من دعا میکنم ،گریه نمیکنم.
اگر سمی برای من داری ،آن را خواهم نوشید.
میدانم مرا دوست نداری .چراکه تا آنجا که به یاد دارم ،خواهرانت در حق من بد کردهاند.
تو دالیلی داری ،اما آنها نه.
کوردلیا
هیچ دلیلی ،هیچ دلیلی.

آنچه پیرامون بخشش کوردلیا برای منتقدان رستگار مسیحی اهیمت دارد ،این است
که همانند بخشش خداوند ،این بخشندگی نیز از خارج از چارچوب اجبار عرضه شده
است؛ چیزی فراتر از دلیل یا قرارداد قانونی (سابق ًا کوردلیا در مورد عشق طبق رابطهی
من صحبت کرده ،نه کمتر و نه بیشتر) است .مسیحی یا غیر آن ،در اینجا هیچ اهمیتی
ندارد ،نهتنها ظاهر آن ،بلکه همچنین کمگویی نیز فاقد اهمیت است ،به جز بیان
انعکاسی زبان کوردلیا .آنچه وی به لیر میگوید ،همان چیزی است که گلوستر به تام
پرحرف گفته ،همانطور که وی را به هول انداخت« :هیچی نگو ،هیچی نگو .هیس».
به استفاده و سوءاستفادهی لیر از زبان برمیگردیم :هرچند غالب ًا زبانش خالی از محتوا
و متناسب با موقعیت نیست ،اما سرشار از ذوق هنری و در دورهی بیرحمانهترین
طعنههاست .در افراطی از لعن و آسیبهای سازنده ،لیر تالشهای ناموفقی را انجام
میدهد تا قدرتی را که در تسلیم کردن پادشاهیاش از دست داده ،دوباره بازیابد .زبان
لیر اغلب فوقالعاده است ،حماقت و انسانیت وی را نشانه میرود .البته ،هر دوی اینها،
تنها در لحظاتی از این نمایش است که زبان/سخن درهم میشکند یا محو میشود
که ما تمام اهمیت مجموعه و اغلب تنوع هرج و مرج زبانی را در نمایش به یک نظر
میبینیم .در زمان گذر زوزه که جان گیلگاد اجرای خود را با آن در تئاتر رویال شروع
کرده ،سخنرانی لیر ـکه همان بیان در نمایش استـ به نقطهی پوچی میرسد؛ جیمز
کالدروود بیان میکند« :نقطهای که در آن کلمات فاقد معنا هستند و دوباره تنها
گریههایی وحشیانه و چیزهای صدادار وحشی میشوند که ما تصور میکنیم کالم
اساس ًا از آنها شکل گرفته است».
در اینجا ،رابطهی لغوی دیگری نیز واجب است ،اینبار بین صامت و گنگ (ناشنوا،
ساکت ،صامت ،بیمعنی) و پوچ (ناهمگون ،غیرمنطقی) .در یک قسمت افراطگویی
در شاهلیر ،ما شاهد گزافگویی و توضیحات لفظی هستیم که بهطور مشخص مربوط
به دورهی الیزابت است و حجم بیتوجه و لختهشدهای از استعاره و کنایه که بهطور
مشخصی مربوط به دورهی شکسپیر است .در قسمت افراطی دیگر ،ما به صورت ژست
به سمت زبان و سپس به سمت سکوت حرکت میکنیم :ادموند می خواند (در حالتی
که منتظر ادگار است)
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ادموند
فا ،سول ،ال ،می (نوتهای موسیقی)
تام بیچاره که از طوفان پوچی و بیهودگی راضی نبود ،گله میکند:
یا میخواند:
ادگار (در نقش تام)
پیلکاک بر روی تپهی پیلکاک نشست؛ پایین ،پایین...
لیر در حالت دیوانگیاش سعی میکرد تا طعم شهوتی که وی را مسموم کرده ،دور بریزد:
لیر
تف ،تف ،تف! اه ،اه!
در ناامیدی:
لیر
حاال ،حاال ،حاال،
پوتینهای مرا بکش؛ سختتر ،سختتر ،خوبه.
در تجاوز:
لیر
بکش ،بکش ،بکش ،بکش ،بکش.
و بازگشت به کودکی و فرار کردن:
لیر
ساموئل ،ساموئل ،ساموئل!
همانطور که گفتم ،افراط و ابرجریان ،حماقت و انسانیت لیر را نشانه میرود .هر چیزی
در شاهلیر به واسطهی انواع متناقضاتی که ما مشخص ًا و ناگهان بهعنوان انسان مشخص
میکنیم ،مورد آزار قرار میگیرد :اختالف شدید کیتز/بین لعن و بدن آتشین( .شرارت ادموند
کمتر ضروری ـیا همان آزادانه و غیرمحدودـ هست نسبت به بخشندگی کوردلیا) .هیچچیز
بیش از خود زبان تناقضبرانگیز نیست و هنر ،برای هنر نیز بهدرستی سخن گفتن ضروری
ن بار پدرش ،گلوستر ،را میبیند با چشمانی که از جا درآمدهاند،
نیست .ادگار که برای نخستی 
در مورد محدودیتهای زبان و هنر میاندیشد:

ادگار
اوه! خدایا! چه کسی نمیتواند بگوید «من در بدترین حالت هستم»؟
من بدتر از چیزی هستم که همیشه بودم...
و حتی ممکن هست بدتر هم باشم .بدتری نیست تا زمانی که بتوانیم بگوییم «این بدترین
است».
پس بد ـهمان رنجشی که در آن سوی نطق و سخن است ـ سکوت است (صامت) ،و فراتر از
ادراک و تسلی هنر .با فشردن زبان به منتهای معنا و بیمعنایی ،به منتهای تعمق و عشق؛ با
باال بردن زبان به ماورای عملکرد ارتباطی یا ارجاعی آن و در مقابل ،تکه کردن آن به آوازهای
آوایی ،شاهلیر تنها میتواند به مفاهیم نامفهوم و انتزاعی اشاره کند که موضوع بحث تمام
زبانها و هنرهاست« .آیا این پایان وعده داده شده است؟» کنت در نسخهی کاغذی این اثر
این سؤال را پرسید ،زمانی که در صحنهی پایانی لیر زوزهکشان با جنازهی کوردلیا در دستانش
ظاهر میشود:
کنت
آیا این پایان وعده داده شده است؟
ادگار
یا تصویری از آن ترس و وحشت است؟
آلبانی
بیفت و بس کن
البته شاهلیر تنها تصویری از آن ترس و وحشت است .در پایان ،این تنها هنر است و تنها
میتوان گفت «این بدترین است» .هرچند برای رمانتیکها ،هیچگاه باشکوهتر گفته نشده یا
معنای صادقانهتری نداشته است.
ویلیام کریستی استاد ارشد در دپارتمان زبان انگلیسی در دانشگاه سیدنی و نویسندهی مقاالت
علمی بسیاری است که اکثر آنها در مورد ادبیات دوران رمانتیک نوشته شده است .اثر وی به
نام ساموئل تیلور کولریج :یک زندگی ادبی ،توسط پالگریو مکمیالن در  2006به چاپ رسید.

وقتی جهان دوباره زیر و رو میشود :روایت و تحلیل روایی اتللو
1

نوشتهی مارسیا ماکاولی
ترجمهی سارا صالحیپور

8- Maxim of quality

7- Co-operative principle

6- H.P Grice

5- Stanley Fish
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 -4نظریهی کنش گفتاری در مقولهی زبانشناسی مطرح شد .که طبق تعریف سرل ،واحد پایهی معنی است که به  5دسته تقسیم میشود:
الف .کنش گفتاری اظهاری( :)Assertiveتوصیف حالت یا حادثهای که گوینده عقیدهی خود را در آن باره اظهار میکند و تعهد گوینده را به
صدق گزارهی بیانشده نشان میدهد.
ب .کنش گفتاری ترغیبی( :)Directiveترغیب مخاطب برای انجام دادن کاری و قرار دادن شنونده در حالت تکلیف یا اجبار برای انجام عملی.
پ .کنش گفتاری تعهدی ( :)commisiveمتعهد کردن گوینده برای انجام عملی در آینده.
ت .کنش گفتاری عاطفی ( :)Expressiveگوینده احساس خود را از طریق قدردانی ،ناسزا ،عذرخواهی ،تبریک و ...بیان میکند.
ث .کنش گفتاری اعالمی ( :)Declerativeهدف آن اعالم شرایط تازه برای مخاطب است .گوینده با اعالمهایش تغییرات واقعی در جهان
واقعی ایجاد میکند.
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)3- Othello: New Perspectives(1991

2-Virginia Mason Vaughan

1-Marcia Macaulay

روایت و تحلیل روایی اتللو

ویرجینیا میسون وگان 2در مقدمهاش بر کتاب «اتللو :چشماندازهای نو» 3اشاره میکند که نقد ادبی
اتللو از اشتغاالت قدیمی به شخصیت و تحلیل روانشناسی شخصیت به حیطهی جدید نقد تاریخی،
اجرا ،نظریهی فمینیسم و نیز تحلیل زبان شناختی ناشی از تئوری کنش گفتاری ، 4ارتقا پیدا کردهاست.
هرچند تحلیل شخصیت و نظریهی کنش گفتاری جدا از یکدیگر نیستند ،چراکه نظریهی کنش گفتاری
سبب درک رفتار شخصیت شود که از تحلیل وابسته به زبان ناشی میشود .اتللو نیز همچون نظر
استنلی فیش 5در خصوص نمایشنامهی کوریوالنوس ،نمایشنامهای بر پایهی کنش گفتاری است .در
کوریوالنوس عمدت ًا موضوع «درخواست کردن» مشاهده میشود اما اتللو در عمق خود به موضوعی
میپردازد که اچ .پی .گرایس  6به آن «اصل همیاری»  7و به طور دقیقتراصل کیفیت 8میگوید .اگر
کوریوالنوس نمایشنامهایست دربارهی طلب و تقاضا ،اتللو نمایشنامهای دربارهی روایت و ساختمان
روایت است .هرچند برخی از منتقدان بین روایت در این نمایشنامه و کنش در آن تفاوت قائلند ،روایت
در جایگاه یک کنش گفتاری ،کنش نمایشنامه را تشکیل میدهد.

آنچه به عنوان صحنهی فریب 1نمایشنامهی اتللو شناخته میشود ،در حقیقت بازگویی خواستگاری و
ازدواج اتللو و دزدموناست .بازگویی با دو گوینده (اتللو و یاگو) که به لحاظ زبانی با یکدیگر در رقابتند.
کارول توماس نیلی 2در مبحثی در کتاب «زنان و مردان در اتللو »3اشاره میکند که اساس ًا در نقد
نمایشنامهی اتللو سه گروه منتقد وجود دارد« :منتقدان یاگو»« ،منتقدان اتللو» و منتقدان «یاگو-
اتللو» .منتقدان یاگو (الیوت ،4امپسون ، 5کریشباوم ، 6روزیتر ، 7میسون ، 8فیدلر 9و لیویس )10بر صداقت
 11بردلی ، 12گرانویل-بارکر ،13نایت ،14بیلی 15و
و واقعگرایی یاگو تأکید میکنند .منتقدان اتللو (کالریج ،
گاردنر )16تلقیای واال از اتللو دارند .نیلی می گوید «آنها شیفتهی آوای قهرمانی اویند» ،بر عشق او
17
صحه میگذارند و مانند او منکوب دیوسیرتی یاگو هستند .گروه سوم ،منتقدان «یاگو-اتللو» (برک
 20اسنو21و ویلر )22آن دو را کمابیش با یکدیگر همانند میبینند .چنین
 19کاول ،
 ،کرش ،18گرین بالت ،
منتقدانی منشأ تراژدی را در تفکرات اتللو یاگو در مورد زنان ،جنسیت و ازدواج میدانند .تفکراتی که
به گستردگی جهانند و توسط پیش الگوهای اجتماعی و روانی ایجاد شدهاند .منتقدان زبانشناسی،
23
غالب ًا سقوط اتللو را در گروه منتقدان یاگو بررسی کردهاند .مالکوم کولتارد  ،در تحلیل صحنهی فریب
ی الف.ب
و ،بهویژه پرسش و پاسخها اشاره میکند که در این صحنه یاگو عمداً تمرکز را از رویدادها 
(رویدادهایی که هر دو گوینده از آن باخبرند) به رویدادهای الف میکشاند (رویدادهایی که فقط
خودش از آن باخبر است) و از طریق معوق گذاشتن پاسخ پرسشها تأثیری مضاعف ایجاد میکند و
اتللو را متقاعد میکند که یاگو حقیقت را نمیگوید و باید به دنبال دلیل این کار بگردد.

3- Women and men in othello

6- Kirschbaum
9- Fiedler

2- Carol Thomas Neely

1- S3 Act Three

8- Mason

7- Rossiter

5- Em

12- Bradley

11- Coleri

18- Kirsch

17- Burke

15- Bayley
21- Snow

4- Eliot

10- Leavis

14- Knig

13- Granville-Barker

20- Cavell

19- Greenblatt

23- Malcolm Coulthard

16- Gardner

22- Wheeler
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2- Joseph Porter

4- Giraldi Cinthio

1- Johane Rudenko

روایت و تحلیل روایی اتللو

خوان رودنکو 1نیز در مورد درهم شکستن جفت «پرسش/پاسخ» توضیح میدهد که نتیجهی چنین
برهم شکستنی برای اتللو ،در گفتمان میان اتللو یاگو در صحنهی فریب ،ترک دزمونا و اعتماد مجدد
به مردیست که پیشتر مقام معاونی خویش معذولش کرده بود .او در ادامه اشاره میکند که نفوذ
یاگو بر اتللو از طریق «کنترل موضوع» و توانایی او در «شروع کردن بسط و یا خاتمه دادن» موضوع
صحبت است .جوزف پورتر 2در مبحثی پیرامون کنش گفتاری یاگو ،بیان میکند که کنش گفتاری یاگو
3
از طریق استفاده از وجه امری ،کنشهای زبانی رک و صریح (من میگویم) کنارهگوییها و افعال
حسی ،قابل شناسایی است .استفادهی وافر یاگو از افعال امری ،این نکته را به ذهن متبادر میکند
که یاگو در نمایشنامه نقش عامل کنش را دارد که دیگران را به انجام آنچه میگوید یا امر میکند،
هدایت میکند .اصطالحی که پورتر به یاگو میدهد «کارگردان کنش» نمایشنامه است .امتناع یاگو
در پاسخگویی به سواالت در طول صحنهی فریب ،بسیار مدبرانه است .میتوان برای گروه سوک
منتقدان استدالل آورد که اتللو در فریب خودش ،بیش از آنچه منتقدان جبههی یاگو روا میدارند،
شریک جرم است .استفان گرین بالت معتقد است که اتللو تسلیم «هویتسازی روایی» یاگو میشود،
زیرا خود اونیز چنین هویت سازیای را بهکار میگیرد؛ «هویت او به ایفای نقش همیشگی در داستان
خودش بستگی دارد ».کاترین بیتز نیز به نکتهی مشابهی اشاره میکند؛ «اتللو طعمهی قصهگویی یاگو
میشود زیرا خودش نیز قصهگوست .مردی که قصههایش دزدمونا را شیفته میکند و طبق گفتهی
فرمانروا این قدرت را دارد که دل همهی دختران ونیز را به دست آورد ».چندان مشخص نیست که
اتللو تا چه حد آن کسی است که گرین بالت میگوید یا آنچه بیتز معتقد است .من فکر میکنم که
اتللو در گناهی که نسبت به دزدمونا مرتکب میشود ،بیشتر یک راوی همراهی کننده با یاگوست.
صحنهی فریا از منظر زبانشناسی ،صرف ًا یک مجموعه سوال که عمداً بیپاسخ ماندهاند ،نیست .این
نکته که اتللو مستقیم و غیر مستقیم ،از یاگو درخواست اطالعات میکند ،حاکی از اشتیاق زیاد او به
پیگیری زنجیرهای از سواالت در مسیری بخصوص است .نسخهی اصلی این داستان به قلم جرالدو
سینتیو 4است و توجه به حدودی که شکسپیر دستکاری کرده ،شایان توجه است.

.1کنشهای گفتاری اتللو
قبل از پرداختن به صحنهی فریب که بازسازی روایی در آن صحنه اتفاق میافتد ،الزم است تا
عالوه بر پرداختن به ساختار روایت اتللو در آغاز نمایشنامه ،کنشهای گفتاری او را نیز بررسی
کرد« .کنشهای گفتاری اتللو بسیار متمایزند از کنشهای گفتاری یاگو .درحالیکه یاگو اولویت
عمده را به کنشهای گفتاری دستوری یا ترغیبی میدهد ،اتللو ترجیح میدهد از کنشهای
گفتاری اظهاری استفاده کند .کنش گفتاری اظهاری باورها یا افکار گوینده و فهم او را از جهان
بیان میکند».
از میان 69کنش گفتاری بیان شده توسط اتللو در پردهی 42 ،1تای آن ( )%60اظهاری
هستند .ارجحیت استفاده از کنش گفتاری اظهاری در پردهی  ،1گواهیست بر عقالنیت و اعتدال
شخصیت اتللو که بسیاری از منتقدان به آن اشاره کردهاند .برای مثال وقتی به او خبر میدهند
که بارابانسیوی خشمگین به دنبال او میگردد تا در مورد عصیان دخترش او را مؤاخذه کند ،اتللو
هیچ نشانی از استیالی هیجانات نشان نمیدهد و به جای بیان یک کنش گفتاری عاطفی حاوی
احساسات و نگرانیها ،از یک کنش گفتاری اظهاری استفاده میکند:
«نه ،من میخواهم مرا اینجا بیابند .مقام من ،عنوان من و پاکی روح من ،بدرستی گواه من
خواهند بود» 1.
اتللو این توانایی را دارد که خود را همانگونه که واقع ًا هست ،نشان دهد :مردی با شایستگی
و اعتبار .در این گفتار ،اتللو خود را به عنوان مردی با اعتمادبهنفس کامل نشان میدهد .میشل
دیسانتو در چالش با دیدگاه استنلی کاول که اتللو را فردی شکاک میداند ،به حس کمال طلبی
او اشاره میکند؛ اتللو «میداند» وجود او بی عیب و نقص است .وقتی اتللو سرانجام با بارابانسیو
رودررو میشود ،بارابانسیو او را متهم به اغوای دخترش میکند ،اتللو بار دیگر نه با کنش گفتاری
عاطفی بلکه از طریق کنش گفتاری اظهاری به او پاسخ میدهد:
«این که من دختر این پیرمرد را از خانهاش به در بردهام ،کام ً
ال راست است .همچنین راست است
که با او ازدواج کردهام .گناه من در اصل و اساس همین است ،نه بیش».
 -1ترجمهی م.ا بهآذین
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اتللو به اتهاماتی در خصوص استفاده از سحر و جادو در فریب دزدمونا نیز از روی احساسات
پاسخ نمیدهد ،بلکه تنها با دو کنش گفتاری ساده «من دختر این پیرمرد را از خانهاش به
در بردهام» و «من با او ازدواج کردهام» پاسخ میدهد .اتللو در کنش گفتاری خود از عبارات
جهتدار استفاده میکند( .تأکید بر کلمهی من) .آنچه او در این روایت کوتاه توضیح نمیدهد
این است که چرا دختر بارابانسیو را از خانه به در برده و چرا در آغاز برای خواستگاری به سراغ
بارابانسیو نرفته است .تعریف اتللو از «به در بردن» به معنی جابجا کردن یک موجود از مکانی
به مکان دیگر است و به شکل قابل مالحظهای موضوع نادیده گرفتن واقعیتهای اجتماعی
را بیاهمیت میشمارد .او آنچه را انجام داده با چنان صداقت و راستیای شرح میدهد که
اعمالش نه فقط راستین بلکه بینقص مینماید .توانایی اتللو در بازنمایی رویدادها با عبارات
مطلوب خودش ،بر توانایی او در فرماندهی و کنترل دیگران صحه میگذارد .سپس اتللو این
گفتار را با مهمترین کنش گفتاری اظهاری نمایشنامه تا بدینجا به پایان میرساند« :من دل
دختر او را بدست آوردهام» .این یک کنش گفتاری اظهاری ساده نیست ،بلکه نوعی مباهات
نیز هست .مباهاتی که اتللو در توجیه آنچه انجام دادهاست ،بهکار میبرد .این حقیقت که اتللو
دل دزدمونا را بدست آوردهاست ،نقض قوانین پدرساالرانهی اجتماعی را از سوی او توجیه و
حتی بیاثر میکند.
کمی بعدتر ،در روایت مبسوطی که اتللو از این موضوع ارائه میدهد و از 18کنش گفتاری
اظهاری استفاده میکند ،این منظور را میرساند که دزدمونا بیش از خود او مسئول رویدادهای
پیش آمده است .این روایت یک استراتژی از سوی اتللوست تا گناه او را در نادیده گرفتن
قراردادهای اجتماعی بیاهمیت جلوه دهد و از طرفی نکات مهمی را در مورد راوی افشا میکند.
او در ابتدای این روایت/استدالل خود را فردی معرفی میکند که صرف ًا داستانهای زندگیاش
را برای بارابانسیو ،پدر دزدمونا شرح میدهد .گرچه بارابانسیو مخاطب هدف این داستانهاست،
دزدمونا با استراق سمع این داستانها ،تبدیل به مخاطب ثانویه غیرهدف میشود .اتللو متوجه
پیگیری دزدمونا شده و سرانجام راضی میشود تا داستانهایش را برای او نیز تعریف کند.

سپس اتللو واکنش دزمونا را به این داستانها شرح میدهد که نه فقط در کنشهای فیزیکی
شامل بوسیدن بلکه در اشارهی تلویحی دزدمونا به ازدواج ،تجلی مییابد .دزمونا به اتللو میگوید
که آرزو میکند مردی به او اظهار عالقه کند که تجربیاتی مانند آنچه اتللو از سر گذرانده ،داشته
باشد .اتللو روایت خود را با این کنش گفتاری اظهاری به پایان میرساند« :بگذار تا خود در این باره
گواهی دهد ».در این روایت عشق این دو به یکدیگر ،اتللو خود را در موقعیت یک عامل کنشگر
قرار نمیدهد .او دل دزمونا را با داستانهای جذاب و گیرایش بدست میآورد .این دزدموناست
که بهطور غیرمستقیم به اتللو میگوید از او خواستگاری کند .گفتار اتللو به گواهی دزدمونا پیوند
داده میشود ،این سطر «بگذار تا خود در این باره گواهی دهد» ارتباط زبانشناختی گویندهها را
بازنمایی میکند و نقش عاملیت کنش را صریح ًا به دزدمونا میدهد ،هرچند بارابانسیو از دزدمونا
میخواهد تا «سهم داشتن در این دلدادگی» را انکار کند .غرور اتللو در بدست آوردن دل دزدمونا،
به این دلیل است که در آغاز ،این دزمونا بود که او را انتخاب کرد و نه برعکس .او بعدتر نیز
این نکته را در نمایشنامه تکرار میکند« .دزدمونا مرا با چشم باز اختیار کرد» .روایت اتللو هم به
عنوان طرح استدالل و هم به خود بالیدن در برابر بارابانسیو و سناتورهای ونیزی،کارکرد دارد.
اتللو به هیچ وجه خود را به عنوان فردی که درپی اغوای زنان ونیزی است ،ترسیم نمیکند .کنش
تأثیری 1روایت اتللو در گفتار فرمانروای ونیز خطاب به بارابانسیو قابل مشاهده است «داماد شما
بیش از آنکه سیاه باشد ،منصف و زیباست» .با عرضهی ماهرانهی رویدادها توسط اتللو ،سیاهی
پوست او نیز همچون قبح عملش ،از بین رفت .قدرت اتللو به عنوان یک راوی سرآمد است ،او به
شکل تأثیرگذاری قادر است جهان را همانگونه که خودش میخواهد ،ترسیم کند .باید به وجوه
تمایز روایت اتللو از خواستگاری ،با روایت یاگو در این مورد ،توجه کرد .یاگو که روایت اتللو برای
فرمانده و سناتورهای ونیز را استراق سمع کرده بود ،نسخهای کم ارزش و تقلیل یافته از عشق
دزدمونا به اتللو و شیوهی ابراز عشق اتللو به دزدمونا ،برای رودریگو بازگو میکند.

 -1در نظریهی آستین ،افعالی که انسان موقع سخن گفتن انجام میدهد در سه سطح قرار دارند:
الف .کنش بیانی ( :) locutionaryاظهار عباراتی که معنا و مصداق دارند.
ب .کنش منظوری (غیرمعنایی) ( :)illocutionary Actگوینده از اظهارات خود مقصودی را دنبال میکند.
پ .کنش تأثیری ( :)perlocutionary Actکالم شنونده تأثیر خاصی میگذارد.
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1- Hecatommithi
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«در نظر بیاور که دزدمونا در آغاز با چه شدتی به مغربی دل باخت ،آن هم تنها برای گزافهها و
دروغهای شگفتی که میگفت .خب برای این پرگوییها آیا همیشه دوستش خواهد داشت؟ قلب تو
زیرکتر از آن است که چنین چیزی را باور کند .آخر نه آنکه چشمش باید حظی ببرد؟»
در این سطور با ویژگیهای بارز گفتار یاگو مواجهیم .او گفتارش را با وجه امری آغاز میکند و به
دنبالش سوالی مطرح میکند که خودش به آن پاسخ میدهد و گفتارش را با یک کنش گفتاری
اظهاری به پایان میبرد .او بر این گفتمان چیرگی تام دارد .بازنمایی او از اتللو و دزدمونا تحقیرآمیز
است؛ اتللو دروغ گوست و دزمونا سادهلوحی که دروغهای او را باور میکند ،بعالوه او نمیتواند تصور
کند که عشق دزدمونا ،تنها بخاطر روایتهای اتللو ادامه پیدا کند .یاگو ،تنها چیزی را به رودریگو
عرضه میکند که مایل است بشنود .اما این منفی بافی افراطی که او نظراتش را در قالب آن بیان
میکند ،به دشمنی باطنی او اشاره دارد ،اما او قادر به درک قدرت روایت در ایجاد عشق میان دو
نفر نیست .روایتهای اتللو بهدروغها و بیش از آن بهدروغهای خیالی تنزل داده میشود .یاگو با
استفاده از مبالغه و زیادهگویی قصد دارد به عدم صداقت و حقانیت اتللو هم به عنوان گوینده و هم
به عنوان عاشق ،اشاره کند.
1
بازسازی شکسپیر از یاگو در قیاس با داستان اصلی یعنی هکاتومیت  ،قابل توجه است .یاگوی داستان
اصلی ،رقیب عشقی اتللو است و وقتی ناکام میشود ،عشقش به نفرت تبدیل میشود .شکسپیر،
یاگوی آن داستان را از طریق شخصیت رودریگو که خواستگار دزدموناست ،بازسازی میکند،
رودریگو بعدتر آلت دست یاگوی شکسپیر میشود .یاگوی شکسپیر مردی منطقی ولو خیرهسر
نیست ،او مردیست که همه چیز را در حالتی پست و تحقیرآمیز میبیند .گرچه نفرت او بر اتللو
متمرکز است اما عمومی نیز هست .برخالف نظر کالریج درمورد «بدجنسی بیجهت» یاگو اینکه او
مردی بیاحساس است که فقط توطئه میچیند ،یاگو خود را مردی نشان میدهد که نفرتی بیهدف
نسبت به کل جهان دارد .خودگویی او در پردهی دوم ،صحنهی اول ،شامل  15کنش گفتاری است؛
 6کنش گفتاری اظهاری 6 ،کنش گفتاری عاطفی و  3کنش گفتاری دستوری .کنشهای گفتاری
عاطفی او در این خودگویی به عنوان مأخذ کنشهای گفتاری دستوری او کارکرد دارد.
«کاری خواهم کرد که این مغربی سپاسگزار من باشد ،دوستم بدارد و حتی پاداشم دهد که چه خوب
خرش کردهام و تا سرحد دیوانگی آسایش و آرام را از او گرفتهام» .

احساساتی که یاگو بهطور نامنسجم در این گفتار بیان میکند و آنچه او را به
طرحریزی این نقشه رهنمون میکند ،در ابتدا شهوت او نسبت به دزدموناست
که تا اندازهای با عوامل دیگری تهییج میشود .عواملی مثل نفرت از اتللو،
شکنجه دادن او (چرا که به رابطهی پنهانی اتللو با همسرش مشکوک است)،
نفرت از کاسیو و میل به انتقام از او (زیرا به رابطهی کاسیو با همسرش نیز
سوءظن دارد) .من فعل «سوءظن داشتن» را به عنوان کنش گفتاری اظهاری
تحلیل کردهام ،درحالیکه فحوای عاطفی و بهویژه ترس نیز دارد .یاگو سوءظن
دارد که «آن مغربی خوشبنیه ،مرکوب مرا به زیر ران کشیده باشد» .او همان
سوءظن را نسبت به کاسیو هم دارد «از آن میترسم که کاسیو نیز به نوبهی
خود شبکاله مرا به سرکند» و بعدتر میگوید «این افکار مانند نوشیدنی سمی،
درونم را میخورد» .یاگو خود را بعنوان فردی که از نظر روانی با ترس و
احساس بی کفایتی و نفرت مسموم شدهاست ،بازنمایی میکند .آنچه او آرزومند
است که برای اتللو کاسیو پیش بیاید ،همان چیزی است که معتقد است برای
خودش پیش آمدهاست .یاگو در آرزوی بودن در زمرهی شایستهترین افراد ،از پا
درآمدهاست .افرادی که او به درست یا غلط ،احساس میکند با او غیرمنصفانه
رفتار کردهاند .عاملیت او در نمایشنامه از احساس عمیق قربانی پنداشتن خویش،
ناشی میشود.
روایت یاگو از ابراز عشق اتللو به دزدمونا ،با همهی افراطیگریاش میتواند
به عنوان حسادت یا خشم غیر مستقیم نسبت به قدرت کالمی اتللو نیز تلقی
شود ،قدرتی که یاگو را به فردی صرف ًا «وراج» تقلیل میدهد .او در صحنهای
پس از دیدار مجدد اتللو و دزدمونا در قبرس ،طی یک خودگویی ،صریح ًا بر این
موضوع صحه میگذارد:
«سازتان خوب هماهنگ است ولی کوکهاب سازی که این نغمهها از آن
برمیآید ،پیاده خواهم کرد».

 .2کشمکش روایی در صحنهی فریب :تعامل نخستین

پیام چارسو
121
ویژهنامهی قرنطینه

1- Lebov

روایت و تحلیل روایی اتللو

در صحنهی فریب ،روایت خودستایانهی اتللو از اظهار عشقش به دزدمونا با روایت یاگو که
نسخهی تقلیل یافتهی آن است در کشمکش قرار میگیرد .یاگو نیاز دارد که اتللو را تحقیر کند
چراکه خودش احساس تحقیر میکند ،در حالیکه اتللو نیاز دارد که احساس کند دزدمونا بهطور
خاص او را به عنوان معشوق و همسر انتخاب کردهاست .بسیاری از منتقدان معتقدند که اتللو
به سرعت و سهولت فریب یاگو را میخورد .برای مثال توماس مویسن میگوید «آن سهولتی
که یاگو را در صحنهی فریب به پیروزی میرساند و با آن سرعتی که اتللو تسلیم میشود ،در
تمایزهایی که منتقدان میان شخصیتهای اتللو و یاگو قائل شدهاند ،حیاتی شدهاست ،تمایزهایی
که اغلب در شیوههایی که این دو زبان را بهکار گرفته یا درک میکنند ،تداعی میشود؛ تفاوت
در شیوهی سخنوری ».صحنهی فریب که در قلب نمایشنامه قرار دارد ،در واقع یک مناظرهی
زبانی بین دو راوی و در حقیقت بین دو روایت است که سرانجام به محصول مشترک روایتی
1
تازه از اظهار عشق اتللو به دزدمونا ،تبدیل میشود .این همان چیزی است که لبوف ،اصطالح
«کنش پیچیده» داستان را به آن میدهد و آن را مثالی برای نشان دادن این نکته میداند که
گفتار چگونه میتواند به تنهایی کنش را بوجود آورد.
تغییراتی که شکسپیر بر داستان اصلی اعمال میکند ،جالب توجهند .در داستان اصلی ،یاگو
فردی عملگراست که از موقعیتها سوءاستفاده میکند؛ او مسئول تباهی موقعیت شغلی کاسیو
نیست و به کاسیو پیشنهاد بهره جستن از مداخلهی دزدمونا برای حل این مسأله را نمیدهد .در
داستان اصلی کاسیو مسئول سقوط خویش است و دزدمونا نیز مستق ً
ال و بدون دخالت کاسیو،
پیگیر مطالبات اوست .این خود اتللو است که سر صحبت را با یاگو باز میکند و میگوید که
همسرش چگونه خواستار مصالحهی او با کاسیوست .در داستان اصلی ،یاگو از نگرانیهای اتللو در
خصوص رفتار دزدمونا ،که پیش از مداخلهی او نیز وجود داشتهاند ،سوءاستفاده میکند و صریح ًا
میگوید «دزدمونا شاید دالیل خوبی برای این خوشرفتاری با کاسیو دارد ».یاگو در هکاتومیت
نیز از استراتژی زبانی به تعویق انداختن درخواستها برای ترغیب کنجکاوی و سوءظن اتللو
استفاده میکند ،اما در داستان اصلی ،این استراتژی دراماتیزه نشده و فقط بیان شده است.

بعدتر ،اتللو پس از مکالمهای با دزدمونا ،برای دومین بار به سوی یاگو میرود تا از حسادت یاگو
نسبت به خودش ،احساس رضایت کند .در این قسمت یاگو صریح ًا اشاره میکند که دزدمونا از
همصحبتی با کاسیو لذت میبرد و به زودی از شکل ظاهری اتللو خسته خواهد شد .در داستان
اصلی ،یاگو از اخراج کاسیو و حسادت از پیش موجود اتللو ،به منظور تباهی دزدمونا ،استفاده
میکند .زیرا دزدمونا تالشهای او را برای اغوایش نادیده میگیرد .در اتللوی شکسپیر ،اتللو
بهجای دزدمونا ،هدف یاگوست و دزدمونا تنها مهرهای بیارزش است .یاگو عالقمند است
که ببیند تا چه اندازه میتواند اتللو را ترغیب کند ،حتی به دیوانگی .او در ابتدا کاسیو و سپس
دزدمونا را به بازی میگیرد و توقع دارد که در ادامه ،اتللو را نیز فریب دهد .در روایت شکسپیر
این یاگوست که سر صحبت را با اتللو باز میکند و نه بالعکس.
صحنهی فریب وقتی آغاز میشود میشود که یاگو در همراهی با اتللو یک کنش گفتاری
عاطفی که قوی ًا مشخصات گفتار یاگو را دارد ،بهکار میبرد« .ها! هیچ از آن خوشم نیامد ».منظور
یاگو از «آن» گفتگوی بین دزدمونا و کاسیوست ،که خود او ترتیبش را دادهبود .در آثار متفاوتی که
از این نمایشنامه ساخته شده ،کنش گفتاری عاطفی یاگو با کارکردهای متفاوتی بهکار میرود .در
نسخهی اورسن ولز 1و الرنس فیشبرن ، 2یاگو از این کنش گفتاری عاطفی برای جلب توجه اتللو
به گفتگوی آن دو استفاده میکند و یاگو به عنوان یک کانونیساز عمل میکند .اما در نسخهی
اولیویر 3اتللو پیش از آنکه یاگو کنش گفتاریاش را بیان کند ،به دزدمونا و کاسیو زل زدهاست .در
این نسخه یاگو فقط صدایی میشود برای آنچه اتللو از قبل به آن فکر میکند .هرچند در طول
صحنههای بعدی نمایش روشن میشود که اتللو آنچه را یاگو میگوید بهدقت گوش میکند ،اما
در اینجا از یاگو میخواهد آنچه گفتهاست را تکرار کند؛ «چه میگویی؟» این پرسش بهظاهر
ساده به منظور کسب اطالعات ،میتواند بهعنوان یک چالش کارکرد داشته باشد.
2- Laurence fishburne

1- Orson welles
3- Olivier
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اتللو یاگو را به چالش میکشد تا کنش گفتاری عاطفیاش را که بار منفی دارد ،تکرار کند .هرچند
یاگو ترجیح میدهد که چنین نکند؛ «هیچچی سرورم ،یا شاید هم نمیدانم چه میگویم» .اگر
کنش گفتاری عاطفی یاگو را نه بهعنوان کنش گفتاری غیرمستقیمی خطاب به اتللو برای جلب
توجه او به دزدمونا و کاسیو ،بلکه بهعنوان ابزاری برای کشف افکار اتللو تفسیر کنیم ،به این
ترتیب اتللو هیچچیز در خصوص احساسات باطنیاش برای یاگو فاش نمیکند و بسیار ماهرانه
با به چالش کشیدن او در تکرار آنچه گفته ،او را سرجایش مینشاند .اتللوی شکسپیر برخالف
داستان اصلی ،حسادت را پیش از آنکه یاگو زمینهچینیاش کند تجربه نمیکند و پذیرایش هم
نیست.
در این کنش واکنش اتللو به جای یاگو رهبری تعامل میانشان را به عهده میگیرد .او سوال
دیگری از یاگو میپرسد ،سوالی که قطع ًا تهییج کننده است؛ «این کاسیو نبود که از پیش زنم
رفت؟» یاگو پاسخ سوال اتللو را با طرح یک سوال به تعویق میاندازد؛ «کاسیو سرورم؟» در
جواب اتللو سوال خودش را پاسخ میدهد؛ «یقین دارم که خودش بود»()I do believe was he
استفاده از فعل  doبرای تأکید است؛ برای تقویت این کنش گفتاری اظهاری تا آن را قوی جلوه
دهد .اتللو برای پرسش درخصوص حضور کاسیو در کنار همسرش دلیل منطقی دارد ،چراکه اخیراً
کاسیو را اخراج کردهاست و گفتمان او با یاگو تالشی است برای فهمیدن این حقیقت .اتللو آنچه
را میبیند با اعتماد بهنفس بیان میکند .در این تعامل خیلی کوتاه ،هیچ نشانهای از تمایل اتللو
برای هدایت شدن توسط یاگو مشاهده نمیشودو بر نقش یاگو بهعنوان زیردست تأکید میشود.
یاگو تا چندین سطر بعد وارد مکالمه با اتللو نمیشود .بین اولین و دومین تعامل میان یاگو و اتللو،
شکسپیر یک گفتگوی مهم و کلیدی بین اتللو و دزدمونا قرار میدهد .از طریق این گفتگوست
که نسخهی سومی از خواستگاری اتللو از دزدمونا ،توسط دزدمونا روایت میشود .شکسپیر در
ساختمان پالت ،دو صحنهی موازی بین اتللو یاگو و یک صحنهی اصلی اتللو دزدمونا قرار
میدهد که بهعنوان رابط میان آن دو صحنهی موازی کارکرد دارد .بدون این صحنهی رابط،
تماشاگر تئاتر یا خوانندهی نمایشنامه ،قادر به درک تأثیرپذیری اتللو از تحریکات یاگو نیست.

.3روایت دزدمونا
تعدادی از منتقدان گفتگوی اتللو با دزمونا را در این صحنه بررسی میکنند تا به تغییر
در احساسات اتللو نسبت به دزدمونا پی ببرند .بسیاری حمایت دزمونا از کاسیو را در
این صحنه به عنوان دست غیبی برای کمک به یاگو میبینند .چراکه دزدمونا در مقابل
اتللو از مرد دیگری حمایت میکند و به این ترتیب حس حسادت اتللو را برمیانگیزد.
برای مثال فرانک کرمود 1میگوید «دزدمونا به فرآیند مورد نظر یاگو کمک میکند،
دو بار از صداقت یاگو تعریف میکند ،اشتباهی که از کاراکتر دزدمونا سرمیزند برای
نقشهی یاگو حیاتیست ».از منظر برخی منتقدان ،استداللهای دزدمونا آزاردهنده است.
ادوارد اسنو معتقد است «دادخواهی دزدمونا برای کاسیو همانطور که اتللو را عصبانی
میکند ،اعصاب ما را نیز به هم میریزد ،اما تمرکز چندانی بر اشتباهات کاراکتر دزدمونا
نمیشود و آن را به تعبیر بیمارگونهی بیمالحظگی ناچیز یک زن در ذهن یک مرد،
تفسیر میکنند ».در مجموع تبادل نظر دزدمونا با اتللو در این صحنه ،بهعنوان کمک
به جریانی در نظر گرفته میشود که پیش از آن هم آغاز شدهبود .تعامل میان دزدمونا
و اتللو در این صحنه ،تعاملی سرنوشتساز میان آنهاست ،اما آنچه دزدمونا میگوید،
بیضرر و فاقد اهانت است .او از کاسیو در مقابل اتللو حمایت میکند اما شیوهای که
این کار را انجام میدهد برای اتللو اهانتآمیز و مخل آرامش است .روایت دزدمونا از
خواستگاری اتللو ،نسخهای کام ً
ال متفاوت از نسخهای است که اتللو برای بارابانسیو و
دیگر سناتورهای ونیز روایت کردهبود.
«چی! میکل کاسیو .که با شما به خواستگاری من میآمد ،و بارها اگر من عیبی بر شما
میگرفتم ،به هواخواهی شما برمیخاست».
1- Frank Kermode
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در داستان اصلی ،دزدمونا فقط به «دوستی و خدمات دیرینهی کاسیو» اشاره میکند ،اما
دزدمونای شکسپیر این «خدمات دیرینه» را بهطور خاص مشخص میکند .در روایت دزدمونا،
اتللو فردی منفعل 1و منتظر اشار ه از سوی دزدمونا (چنان که در روایت خود اتللو اینگونه است)
نیست ،بلکه عاملی فعال است که «برای خواستگاری میآید» و میکل کاسیو نیز او را همراهی
میکند .استفاده از فعل استمراری ،داللت بر فرآیندی طوالنی مدت دارد ،همانطور که استفاده
از «بارها» ،دال بر تکرار است .دزدمونا کاسیو را همصحبت خود ساختهبود و افکار و احساسات
منفی که در مورد اتللو تجربه میکرد ،با او در میان میگذاشت .ما نمیدانیم که دزدمونا بر چه
چیزهای عیب میگرفت اما در طول نمایشنامه این نخستین اشاره است که به اتللو به عنوان
خواستگار مطلوب دزدمونا اشاره نکردهاست .در آخر دزدمونا میگوید «کاسیو به هواخواهی شما
برمیخاست» ،در اینجا دزدمونا نقش کاسیو را نه فقط یک رابط بلکه مدافع نیز میداند چراکه
دزدمونا را قانع کردهاست تا اتللو را بهعنوان معشوق و همسر بپذیرد .استدالل منطقی برآمده از
ادعای دزدمونا این است که اتللو برای بدست آوردن دل دزدمونا به کاسیو محتاج بود و بنابراین
کاسیو حقی بر گردن اتللو دارد و اتللو به او مدیون است.
در پردهی یک وقتی اتللو خواستگاریاش را برای سناتورهای ونیز روایت میکند ،دزدمونا حضور
ندارد .بعد از ورود دزدمونا وقتی پدرش از او میپرسد «آیا او (دزدمونا) در این دلداگی سهمی
داشته» در حقیقت دزدمونا به این پرسش پاسخی نمیدهد و به جای آن از ارجح بودن احساس
وظیفه به همسر در مقابل پدر صحبت میکند .دزدمونا روایت اتللو را نه رد میکند و نه تصدیق.
هرچند در مکالمهی خصوصیاش با او ،با استناد به این حقیقت که اتللو برای بدست آوردن دل
او ،به کمک کاسیو نیاز داشت و بدون او موفق به انجام این کار نمیشد ،در مقابلش میایستد.

الف و گزاف اتللو در مقابل سناتورهای ونیز با روایت معکوس دزدمونا ،به چالش کشیده میشود.
در روایت اتللو ،خود او هدف/منفعل است درحالیکه دزدمونا عامل کنش است .اما در روایت
دزدمونا این نقشها معکوسند؛ دزدمونا هدف است و اتللو عامل کنش .هرچه روایت دزدمونا
پیشتر میرود ،نقشها هم بیشتر دچار تغییر میشوند؛ کاسیو عامل میشود و اتللو مفعول یا
ذینفع .ضربت ناشی از اظهارات دزدمونا این است که اتللو برای داشتن دزدمونا مدیون کاسیو
است .بنابراین کنش گفتاری اظهاری او در پردهی « 1من دل دختر او را بدست آوردم» با
گفتههای خود آن دختر ،دچار مشکل میشود .آشفتگی اتللو از روایت دزدمونا ،در پاسخش به
وضوح مشهود است:
«خواهش میکنم بیش از این چیزی مگو .بگو هروقت که میخواهد بیاید!من از تو چیزی دریغ
نمیکنم».
در این سطور ،اتللو  2کنش گفتاری دستوری و یک کنش گفتاری تعهدی بیان میکند.
نخستین کنش گفتاری دستوری او به منظور پایان دادن به صحبتهای دزدموناست .او آشکارا
یارای شنیدن این نسخه از رویدادها را که دزدمونا ارائه میدهد ،ندارد .تصویر بازنماییشدهی
او از خود ،بهعنوان مردی که زنی زیبا عاشقش شده و او را طلب کرده است ،دچار خدشه شده
است .او برای ربودن دل این زن ،به مرد دیگری نیاز داشت و این اهانتی دوچندان به غرور
اوست .دومین کنش گفتاری دستوری اتللو «بگو هروقت که میخواهد بیاید» به اجابت خواستهی
دزدمونا اشاره میکند و از طرفی نشانگر این است که از میان دو نسخهی ارائه شده از اظهار
عشق و خواستگاری ،نسخهی دزدمونا درست است .اتللو با موافقت با خواستهی دزدمونا برای
دیدار با کاسیو ،تصدیق میکند که آنچه او میگوید ،حقیقت دارد .آخرین گفتهی او یک کنش
گفتاری تعهدی است «من از تو چیزی دریغ نمیکنم» که هم قاطع است و هم دال بر شدت
احساسات اوست .در این سطر نکتهای آیرونیک وجود دارد :اتللو دقایقی پیش امتیاز سخن گفتن
را از دزدمونا دریغ کردهبود و با این عبارت آخر تنها سعی در حفظ وجههی خود دارد ،وجههای که
با پیگیریهای دزدمونا در دفاع از کاسیو ،مورد تهدید قرار گرفتهاست.
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دزدمونا عالوه بر سرزنش اتللو ،بی کفایتی او را بهعنوان معشوق و خواستگار نیز خاطرنشان
کرده و اینها دالیلی محکمند برای واکنش احساسی اتللو به جهت محروم کردن دزدمونا
از آنچه میخواهد بگوید یا آرزو دارد .کنش گفتاری بعدی اتللو شامل تقاضا از دزدموناست
تا اندکی او را تنها بگذارد« .اینک از تو تمنا میکنم اندکی مرا تنها بگذار ».و این بخش با
تفکر عمیق اتللو در مورد رابطهاش با دزدمونا به پایان میرسد:
«افسونگر بیهمتایم ،تباهی روحم را دربر میگیرد ،اما من دوستت دارم و آن دم که
دوستت نداشتهباشم ،جهان دوباره زیر و رو میشود».
این سطور حاکی از دلسردی هستند و مانند کنش گفتاری پیشین اتللو که دزدمونا را به
سکوت وامیداشت ،داللتگر اتفاقاتی است که در نمایشنامه پیش خواهد آمد .گرچه در آغاز
این گفتار ،اتللو گفتهای محبت آمیز دربارهی دزدمونا بیان میکند «افسونگر بیهمتایم»،
اما بعد از آن شروع به تفکر دربارهی ماهیت عشق خود به دزدمونا میکند ،اشاره میکند
که هنوز هم عاشق دزدموناست «تباهی روحم را دربرمیگیرد ،اما من دوستت دارم» اتللو
تلویح ًا اشاره میکند که عشق او به دزدمونا چنان عظیم است که حاضر است بخاطرش
رو به تباهی رود .عشق ،با امکان «تباهی» برابر شمرده شده و در جملهی بعد« ،دوست
نداشتن او» با امکان «زیر و رو شدن جهان» همارز میشود .این سطور آشکارا با تعریف
ابتدایی اتللو از دزدمونا به عنوان «شادی روحم» در تناقض است .اکنون چنان رنجش و
چنان عدم رضایت آشکاری در عشق او به دزدمونا دیده میشود که میتواند روح او را به
تباهی بکشاند و جهان را زیر و زبر کند .جملهی «آن دم که دوستت نداشته باشم» بیش از
همه ،دلسردکننده است .چراکه او زمانی را فرض میکند که دزدمونا را دوست نداشته باشد.
اتللو در وضعیت روحی آرامی نیست .او توسط دزدمونا با چهرهای از خودش مواجه میشود
که با آنچه خودش به جهان اطرافش عرضه میکرد ،بسیار متفاوت است .او آن مردی که
خودش تصور میکرد ،نیست و عشق او به دزدمونا نیز با روایتی کام ً
ال متفاوت از روایت او
توصیف و بنابراین مغشوش شد ه است.

در احساسات اتللو نسبت به دزدمونا تغییری مشخص رخ دادهاست .دزدمونا
ناگهان جایگاهش را نزد اتللو از دست داد ه است ،نه بخاطر آنچه یاگو گفته یا
انجام داده ،بلکه بدلیل صداقت خود دزدمونا در شرح احساستش نسبت به اتللو
و تشریح نقش کاسیو در ماجرای ازدواجشان .دزدمونا سهواً ،ضربهای مهلک
به غرور اتللو وارد کرده است .اتللو در عشقش نسبت به دزدمونا سرگشته شده
است و در همین وضعیت روحی است که یاگو دوباره با او وارد گفتگو میشود.
اتللویی که یاگو در آغاز پردهی سوم با او گفتگو می کند ،همان اتللوی پایان
این پرده نیست.
جیمز کارول در تحلیلی بر این نمایشنامه ،سوالی بنیادیتر دربارهی این اثر
مطرح میکند «پیش از آنکه بپرسیم یاگو چگونه نفوذش (بر اتللو) را بدست
آورد باید بپرسیم ،دزدمونا چگونه نفوذ خود را از دست داد ».کارول معتقد است
«هیچ چیز برای اتللو قطعی تر از این نشده که دزدمونا هستی مستقلی دارد،
هستیای از گوشت و خون و مستقل از او؛ دیگری .این دقیق ًا همان چیزی
است که اتللو را شکنجه میدهد ».کارول بر وجود دزدمونا بهعنوان دیگری
تأکید میکند ،دیگری مستقلی بهعنوان یک راوی ،همان چیزی است که اتللو
را آشفته میسازد.
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 -1سرل میان کاربرد مستقیم و غیرمستقیم کنشها تمایز قائل است :هرگاه مقصود گوینده از ساختاری که به کار میبرد (ساختار
خبری ،پرسشی ،امری/درخواستی) همان کارکرد باشد ( کارکرد توصیف/بیان ،پرسش ،امر/درخواست) کنش گفتاری مستقیم و در غیر
این صورت کنش گفتاری غیرمستقیم است .یعنی گیان معنای قصد شدهی گوینده و معنای جمله مطابقتی وجود ندارد.

روایت و تحلیل روایی اتللو

نیسون در مورد سهلالوصول بودن فریب اتللو توسط یاگو میگوید «توانایی یاگو به تهییج
اتللو در صحنهی فریب ،عمیق ًا به قابلیت اتللو در پیروی کردن ،بستگی دارد و به توانایی او در
دریافت سرنخهای موجود در پرسش و پاسخهای یاگو که بهعنوان نشانهی معانی عمیقتر و
شاید محرمانهتر ،از سوی او تلقی میشوند».
هرچند خوانش سرنخها تصمیمی است که اتللو اتخاذ میکند ،اما کنشهای گفتاری غیر
مستقیم ،1لزوم ًا نباید جدی گرفته شوند و میشود نادیدهشان گرفت .سوال اساسی این است
که چرا اتللو اشارات یاگو را نادیده نگرفته است و چرا قصد کرده تا همهی آنها را ارزیابی کند.
اتللو در نخستین تعاملش با یاگو در پردهی سوم ،از او میخواهد تا آنچه را گفته تکرار کند و
به نوعی او را متوجه جایگاهش بهعنوان زیردست میکند و به سکوت وادارش میکند .اما
پس از گفتگو با دزدمونا و صحبت دربارهی نقش کاسیو در ازدواجشان ،اتللو تصمیم میگیرد
به صحبتهای یاگو توجه کند .در تعامل بین اتللو و یاگو ،پس از خروج دزدمونا از صحنه،
مقدمات اغوای اتللو توسط یاگو فراهم میشود .نوعی بازی زبانی بین دو کاراکتر در جریان
است که نتیجهی نهایی آن ،دگرگونی دراماتیک احساسات اتللو نسبت به دزدموناست که خود
قبلتر نسبت به آن پیشآگاهی داد ه بود« .آن دم که دوستت نداشته باشم ،جهان دوباره زیر
و زبر میشود».
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.4کشمکش روایی در صحنهی فریب :تعامل نهایی

وقتی دزدمونا به خواست اتللو از صحنه بیرون میرود ،یاگو که گفتگوی آنها را استراق سمع
کردهبود ،به صحنه بازمیگردد .تعامل مجدد آنها نه با اظهار نظری از سوی یاگو ،بلکه با پرسشی
از سوی اتللو آغاز میشود «چه میگویی یاگو؟» در گفتگوی نخستشان ،این سوال به عنوان
چالشی برای یاگو مطرح شد تا اگر جرأت دارد ،منفیبافیاش را تکرار کند .اما تکرار این سوال در
دومین تعاملشان در این صحنه ،نشان از عالقمندی اتللو به ازسرگیری مکالمهی قبلیشان دارد.
اتللو از  53کنش گفتاری استفاده میکند که شامل  39اظهاری 8 ،ترغیبی 5 ،عاطفی و  1تعهدی
است .که شامل  11درخواست اطالعات 1و  2درخواست تصدیق 2نیز استفاده میکند .ویژگی اتللو
در استفاده از کنش گفتاری اظهاری ،همچنان پابرجاست 23 .درصد از کنشهای گفتاری او در
این بخش ،برای درخواست اطالعات یا تصدیق هستند .این نکته که اتللو در همان آغاز گفتگوی
مجددش با یاگو ،سوال قبلیاش «چه میگویی یاگو» را تکرار میکند ،نشاندهندهی این است
که اتللو اکنون از یاگو اطالعاتی میخواهد.
4
جانبی»
یاگو از روشی استفاده میکند که در علم روش شناسی مردمی 3به آن« ،دنبالهی
میگویند .او بهجای تکرار گفتهی قبلی ،خودش تقاضای درافت اطالعات میکند .در ابتدا
میپرسد «آن زمان که به خواستگاری بانوی من میرفتید ،میکل کاسیو از عشقتان خبر داشت؟»
یاگو ،برپایهی اطالعاتی که از استراق سمع به دست آورده ،امیدوار است که اتللو این سوال را
تصدیق کند .اتللو به سوال او پاسخ میدهد اما سوال دیگری هم مطرح میکند «بلی ،از آغاز
تا انجام ،برای چه میپرسی؟« این پرسش از سوی اتللو به گفتهی «خوشم نیامد» خود یاگو در
ابتدای این صحنه ،ربط دارد .اتللو مشتاقانه به آنچه یاگو میخواهد بگوید ،عالقمند است .وقتی
یاگو این پرسش اتللو را با گفتن «برای خرسندی اندیشهام ،البته منظور بدی در میان نیست».
پاسخ میدهد ،اتللو پرسش قبلیاش را به شیوهی دیگری مطرح میکند «کدام اندیشه یاگو» .
یاگو پاسخ میدهد «گمان نمیکردم که کاسیو او را میشناخت» و به این ترتیب فقط تا اندازهای
پرسش اتللو را پاسخ میدهد .اتللو میگوید «چرا ،غالب ًا هم میان ما واسط بود» و یاگو میگوید
«راستی؟» در خالل آنچه اساس ًا حاوی تقاضای تصدیق است ،یاگو موضوع را طوری پیچیده جلوه
میدهد که گویی چیز ناخوشایندی در میان است.
2- Request for Confirmation
4- Side sequence

1- Request for Information
3- Ethnomethodology
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دو کنش گفتاری شامل درخواست اطالعات یا تصدیق ،ابزاریاند در دست یکی از طرفین
صحبت برای اینکه کنترل گفتمان را در دست بگیرند یا آن را حفظ کنند .اتللو و یاگو ،هردو
در تالشند تا از خالل چنین درخواستهایی کنترل گفتگو را حفظ کنند .در این تعامل ،یاگو در
ابتدا به شیوهی مصاحبه با اتللو حرف میزند و او را تحریک میکند ،اما نقشهایشان به سرعت
جابجا میشوند .اتللو چندین بار از یاگو تقاضای دریافت اطالعات میکند؛ «چرا میپرسی؟»،
«کدام اندیشه یاگو؟»« ،مگر جای حرفی در آن میبینی؟»« ،مگر او مرد درست کرداری
نیست؟»« ،چه فکر میکنی؟» .اتللو از درخواست مستقیم برای دریافت اطالعات ،به سراغ
درخواست غیرمستقیم میرود که تالشی استراتژیک است تا یاگو را وادارد تا آنچه «خوشش
نیامده» را توضیح دهد .در نهایت اتللو از یک کنش گفتاری تعهدی به عنوان یک درخواست
اطالعات غیرمستقیم استفاده میکند؛ «بخدا سوگند باید به اندیشهات پی ببرم» .درخواست
اطالعات از سوی اتللو ،تالشی است هم برای کنترل گفتمان و هم کنترل یاگو .بنابراین وقتی
یاگو میگوید «راستی؟» اتللو پاسخ میدهد «بلی ،راستی! مگر جای حرفی در آن میبینی»
اتللو صرف ًا درگیر دنبال کردن سرنخها نیست .بلکه مانند یاگو ،با استراتژی صحبت میکند.
اتللو از یاگو دربارهی درستکاری کاسیو میپرسد «مگر او مرد درستکرداری نیست؟» این یک
درخواست تصدیق است که کوششی استراتژیک از سوی اتللوست تا یاگو را وادارد پیشفرضها
و انگارههایش را صراحت ًا بیان کند .هرچند یاگو با زیرکی از محدود شدن به درخواستهای اتللو
طفره میرود؛ «درستکردار سرور من؟» و اتللو مجدداً سوالش را مطرح میکند «درستکردار؟
بلی درستکردار» و یاگو سرانجام مجبور به پاسخگویی میشود «سرور من تا آنجا که من
میدانم» این یک کنش گفتاری ضعیف است ،اما به هر حال یک کنش گفتاری اظهاری است.
اتللو با زیرکی یاگو را وامیدارد تا آنچه قصد داشت ،دربارهی کاسیو و دزدمونا بگوید را انکار
کند .در بازی موش و گربهی زبانی که میان آن دو در جریان است ،اتللو با به کارگیری همان
استراتژی درخواست اطالعات ،پیروز میشود .انتظار میرود اتللو با فشار آوردن به یاگو و شنیدن
یک کنش گفتاری اظهاری از طرف او دربارهی صداقت کاسیو ،پی موضوع را نگیرد .اما او
چنین نمیکند همانطور که در تعامل قبلیاش با یاگو ،او را به ازسرگیری گفتگویشان درمورد
این موضوع واداشت ،در اینجا نیز به طرح سواالتش ادامه میدهد .اتللو گفتگو را از آنچه یاگو
میداند به سوی انچه یاگو فکر میکند ،هدایت میکند.

یاگو قب ً
ال بیان کردهبود که «تا آنجا که میدانم» کاسیو درست کردار است ،سپس اتللو تصمیم
میگیرد تا در افکار و دانستههای یاگو تفحص کند« .ها! چه فکر میکنی؟» با این درخواست
غیرمستقیم ،اتللو خود را برای کاوش در قلمرو پرخطر عقیده و خیال ،آماده نشان میدهد.
بهعالوه وقتی یاگو این درخواست را با درخواست تصدیق به تعویق میاندازد «چه فکر میکنم
سرور من؟» اتللو این تأخیر در پاسخ به درخواستش را به افراطیترین شکل ممکن تفسیر
میکند.
«چه فکر میکنم سرور من؟ بخدا که عین گفتهی مرا به من برمیگرداند .پنداری دیو بس
هولناکی در اندیشه دارد که جرأت نمیکند نشان بدهد .تو چیزی در سر نهفته داری».
اتللو در این سطور ،تخطی یاگو از دادن پاسخی درخور را به طفرهروی او از پاسخگویی تعبیر
میکند .اتللو فرض میکند «دیو بس هولناکی در اندیشه دارد که جرأت نمیکند نشان دهد ».و
سپس با کنش گفتاری اظهاری بیان میکند که «تو چیزی در سر نهفته داری» و بعد به اظهار
نظر یاگو در ابتدای این صحنه برمیگردد «دمی پیش هنگامی که کاسیو از پیش زنم رفت،
شنیدم که میگفتی خوشت نیامد» و بعد تصمیم میگیرد که مکثهای یاگو را بهعنوان بازنمایی
چیزی هولناک ،ارزیابی کند .یاگو در طول گفتگویشان مطلب چندانی نگفته و فقط دو درخواست
تصدیق بیان کرده است ،که هریک با دقت به منظور اشاره به صمیمیت نامشروع بین دزدمونا
و کاسیو طراحی شدهاند .اتللو به پیگیری بیشتر در قلمرو مهآلود افکار و عقاید یاگو پافشاری
میکند ،هرچند حس میکند که یاگو گویندهی صادقی نیست .زبانی که اتللو بهکار میبرد قابل
توجه است ،زیرا فارغ از هر اتفاقی که در این صحنه بیفتد،با اشارهی اتللو به وجود دیوی در
افکار یاگو ،این اتللوست که میخواهد روایت کام ً
ال جدیدی از رابطهاش با دزدمونا بنا نهد.
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یاگو به سوال اتللو با بیان «دربارهی میکل کاسیو به جرأت سوگند میخورم که فکر میکنم
درستکردار باشد» پاسخ میدهد ،او از کلمهی فکر میکنم استفاده میکند تا بادرخواست اتللو
موافقت کردهباشد اما از طرفی یک کنش گفتاری اظهاری ضعیف را انتقال دهد .به محض اظهار
چنین گزارهای از سوی یاگو ،اتللو نیز با او موافقت میکند و میگوید «من هم چنین فکر میکنم»
تنها گزینهی استراتژیک یاگو در این مرحله ،تأکید دوباره بر کلمهی فکر میکنم است تا سست
بنیان بودن کنش گفتاری اظهاری خود را تقویت کند؛ «از همین روست که من فکر میکنم کاسیو
مرد درستکرداری است» که به موجب این گفته ،اتللو یاگو را به تفکر مجدد فرامی خواند .گرچه
خودش چهار سطر قبل گفته بود که کاسیو مرد درستکرداریست ،اما تصمیم میگیرد که به زنجیره
سواالت خود ادامه دهد؛ «نه ،در پس این گفتهی تو چیزهای دیگری هست» و این سوال را با یک
درخواست اطالعات ادامه میدهد «از تو خواهش دارم همانگونه که در دلت با خود زمزمه میکنی
با من سخن بگو ،و بدترین اندیشههای خود را با بدترین کلمات بیان کن» .این کنش گفتاری
ترغیبی روشن و قدرتمند از سوی اتللو ،از اقتدار و برتری او نسبت به یاگو ناشی میشود .اتللو نه
فقط به یاگو دستور میدهد تا نکات منفی را به او بگوید ،بلکه برای شنیدن هر عقیده و اندیشهای
که یاگو ممکن است داشته باشد ،مشتاق بهنظر میرسد .از موضعگیری اتللو میتوان متوجه شد
که او ضمن اینکه پذیرای دریافت هر نشانهای هست ،خودش همزمان این نشانه را ساختاربندی
و هدایت میکند .بنابراین یاگو را تشویق میکند تا «بدترین اندیشههای خود را» بیان کند .اتللو به
یاگو سرنخ میدهد که چه میخواهد بشنود .نقش اتللو که از آغاز این صحنه ،با استفادهی فراوان
از درخواست اطالعات مشخص شدهبود ،خود را مشتاق راهی شدن از حقیقت بهسوی خیال نشان
میدهد ،عزیمت به اوهام محض در پی این عقیده که کاسیو مرد درستکرداری نیست.

‹

در دومین تعامل اتللو و یاگو در این صحنه ،اتللو در حدود  20سطر پس از آغاز گفتگو ،از وجود
دیوی در افکار یاگو صحبت میکند ،این کاربرد کلمهی دیو توسط اتللو با گفتار او در همین صحنه
(پیش از ورود مجدد یاگو بر صحنه) سازگار است .وقتی اتللو از زیر و زبر شدن مجدد جهان
سخن میگوید .این نوع گفتار مانند آنچه در پی آن میآید ،بهشدت دارای بار عاطفی است و
باید به یاد داشت که یاگو با استفاده از همین طرز گفتار با اتللو صحبت میکند ،برای مثال وقتی
حسادت را «دیو سبز چشمی» میخواند .یاگو با بهکارگیری همان شیوهی گفتار احساسات اتللو را
برمیانگیزاند .به محضاینکه اتللو دیوی در افکار یاگو بنا مینهد و یاگو را به پردهبرداری از آن
هدایت میکند ،دزدمونا نزد اتللو تباه و ملعون میشود.
هرچند سقوط دزدمونا آغاز شدهاست اما در تعامل میان اتللو و یاگو ،تمرکز بر آنچه اتللو دربارهی
دزدمونا میداند یا نمیداند ،نیست بلکه بر سر چیزهایی است که از کاسیو میداند یا نمیداند .روایت
دزدمونا دربارهی خواستگاری و عشق اتللو ،کاسیو را بهعنوان عامل کنش و دزدمونا را بهعنوان
هدف ساختاربندی کردهاست .آنچه اتللو و یاگو در استنطاق مشترکشان از یکدیگر انجام میدهند
(هرچند با چیرگی اتللو در طرح زنجیرهای از سواالت) ،بازسازی یک نسخهی روایی از خواستگاری
است که به موجب آن کاسیو عامل کنش هست اما به نفع خودش و نه در جانبداری از اتللو.
اتللو در روایت خواستگاری که در پردهی یک بیان میکند و با کنش گفتاری اظهاری «او با چشم
باز مرا انتخاب کرد» خود را منفعل/هدف میداند .او در ابتدا عاملیت را به دزدمونا و بعدتر به کاسیو
میدهد .نقش مطلوب اتللو (منفعل/معشوق) در نسخههای بازسازی شدهی روایت خواستگاری،
از کسی که دلخواه و مطلوب دزدمونا بود به فردی مطرود و خیانتدیده ،تغییر یافت .اتللو منفعل
میشود اما بهعنوان یک قربانی.
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اتللو در صحنهی فریب نقشی چون یک بازجو دارد ،صحنهای موازی با آن که اتللو چنین نقشی ایفا
میکند ،در پردهی پنجم صحنهی دوم اتفاق میافتد .در این صحنه اتللو آخرین سوالش را از یاگو
میپرسد «خواهش دارم از این اهرمنزاده بپرسید برای چه تن و جان مرا بدین گونه در دام کشید».
اتللو مستقیم ًا از یاگو سوال نمیکند و از یک درخواست اطالعات غیرمستقیم استفاده میکند که
بهشکل کنایهآمیزی به فاصلهای که اکنون بین این دو بوجود آمده ،اشاره میکند .این سوال حاوی
یک کنش گفتاری اظهاری نیز هست مبنی بر اینکه یاگو روح و جان اتللو را در دام کشیدهاست و
بسیاری از منتقدان این کنش گفتاری را به عنوان برداشت نهایی از این نمایشنامه میدانند .یاگو در
پاسخ ،هم خود سوال را به چالش میکشد و هم آن کنش گفتاری را تکذیب میکند .یاگو با استفاده از
کنش گفتاری دستوی مقابل این درخواست اطالعات اتللو میایستد «از من چیزی نپرسید» .این پاسخ،
بهتنهایی میتواند بهمثابهی امتناع یاگو از صحبت کردن و توضیح دادن باشد ،اما یاگو این توضیح را
نیز اضافه میکند «آنچه دانستنی بود ،میدانید» اتللو با این کنش گفتاری اظهاری ،درخواست اتللو را
بیپاسخ میگذارد .میتوان گفت که در لحظات پایانی یاگو از شفافیت در گفتار طفره میرود و بنابراین
او هرگز قادر نیست از پرداختن به اوهام و اندیشههای تیره و تار دست بردارد ،گرچه این افکار بیشتر
دربارهی اتللو هستند تا خود او.
اتللو در خالل آخرین درخواست اطالعاتش ،همچون پردهی یک ،روایتی را بنا مینهد که در آن
خودش منفعل است و دیگری عامل کنش ،با این تفاوت که در پردهی  1دزدمونا قلب او را در دام
کشید و در پردهی  ،5یاگو تن و جان او را .استفاده از کنش گفتاری غیرمستقیم ،به امتناع اتللو برای
بررسی شفاف و مستقیم شرایط اشاره میکند .او نمیتواند خود را قانع کند که مستقیم ًا از یاگو سوال
بپرسد ،همانطور که از پرسش مستقیم از دزدمونا نیز سرباززده بود.

در پردهی  1اتللو مردی بهغایت با اعتماد بنفس
است که توانایی اظهار نظر در خصوص چگونگی
امور جهان را دارد ،هنگامیکه این توانیی از طریق
روایت معکوس دزدمونا (در مورد خواستگاری) به
چالش کشیده میشود ،او به سهولت بهسوی تغییر
شکل دادن رابطهاش با دزدمونا و کاسیو گرایش
مییابد؛ ابتدا اظهار نظر نخستین یاگو (دربارهی
دزدمونا و کاسیو) را دوباره به عرصهی گفتگو
میکشاند و با عزمی راسخ ،زنجیره سواالتی در این
خصوص مطرح میکند و در نهایت به یاگو دستور
میدهد تا هر نکتهی احتما ًال شرمآوری دربارهی
کاسیو میداند ،فاش کند .غرور اتللو بیشتر اقناع
میشود اگر کاسیو عامل کنشی در بستر دزدمونا
باشد تا عامل کنشی که در ازدواج آن دو موثر بود.
او ترجیح میدهد که بهعنوان همسر به او خیانت
شود تا اینکه بهعنوان خواستگار فاقد صالحیت
تلقی شود .تغییر جهت او از کنشهای گفتاری
اظهاری به درخواست اطالعات ،به دگرگونی مردی
بااعتماد بهنفس به مردی که کنترلش را بر تمام
امور از دست داده ،اشاره میکند.

‹

«بدخواهی بیدلیل» در اتللو
نژادپرستی ،زنگریزی و
ِ
1

نوشتهی کرنان ریان

ترجمهی سمیرا پورحسنی

1- Kiernan Ryan

نژادپرستی در اتللو

زمان
کسانی که هنوز به این باور نرسیدهاند که تراژدیهای شکسپیر از بست ِر تخیلی بسیار جلوتر از ِ
وی برخاستهاند ،خوب است تنها نگاهی به اتللو داشته باشند .ایدهی اصلی نمایشنامه آنقدر معروف
حکایت
است که آدمی دیگر فراموش میکند که راستی شکسپیر چه جسارتِ فوقالعادهای داشته که
ِ
سادهی سینتیو را ،که تنها از ازدواجی بیننژادی سخن میگفت ،انتخاب کرده و آن را به تراژدیای
تأثرانگیز تبدیل کرده است .در کشوری که تنها معدود افرادی خارج از لندن با سیاهپوستان برخورد
عوامل وقوع تراژدی اتللو به گستردگی و پراکندگی امروز باشند،
داشته و چندین سده پیش از آن که
ِ
شکسپیر در این نمایشنامه نق ِد تندی از بیعدالتیهای نژادی و جنسیتی مطرح میکند که امروزه
روزگاران آغا ِز سدهی هفدهم میالدی.
هم بسیار قوی و مطرح است ،چه رسد به
ِ
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تراژدی اتللو بسیار پیچیدهتر و مرموزتر از چیزی هستند که در
از نظ ِر کرنان ریان،
دالیل وقوع ِ
ِ
ِ
نگا ِه نخست ممکن است به نظر رسد.

‹

تراژیک رخدادها از جایی آغاز میشود که اتللو و دزدمونا فرار میکنند .اینکه آنها مجبور
توالی
ِ
ِ
طبیعت نامشرو ِع رابطهشان را خیلی زود بر ونیزیها مسلم میکند .از نظ ِر خود
به فرار شدهاند،
ِ
ِآنان و نیز از نظ ِر شکسپیر ،هیچ چی ِز نامشروعی در این رابطهی عاشقانه وجود ندارد؛ هم خو ِد
اتللو و دزدمونا ،و هم نمایشنامه ،آنان را کام ً
ال محق میداند .رفتا ِر اتللو و دزدمونا ،بیآنکه ذرهای
ناخوشایندی عامهی مردم باشد ،به گونهای است که انگار آنها کام ً
ال
خشم پدرانه و
تحتِتأثی ِر
ِ
ِ
عاشق هم شوند ،با هم ازدواج کنند و با هم خوشبخت باشند .در واقع ،اینها به
حق دارند که
ِ
زندانیان زمانهی ناعدالتیهای نژادی و جنسیتیای هستند که
گونهای رفتار میکنند که انگار نه
ِ
شهروندان زمینی حقیقت ًا متمدن هستند.
قلبهای خو ِد آنان را هم مکدر کرده باشد ،بلکه
ِ

»شاید از آن رو که سیاهچردهام«
خشم جامعهای واقع میشوند که بنیانش تنها
به همین دلیل است که اتللو و دزدمونا زی ِر آوا ِر
ِ
شخصیت ایاگو بروز مییابد.
قالب
ِ
به خاطر چنین ازدواجی از هم پاشیده است؛ این خشم در ِ
دوک ونیز یادآور میشود نیز حاکی از همین باور است« :چه ،هرگاه
مسئلهای که برابانتیو به ِ
1
بتوان آزادانه چنین دستبردهایی زد ،بهزودی بندگان زرخرید و کافران بر ما فرمان خواهند راند».
2
شدن دو نژاد ،چیزی بیش از آبرو و
( .)1.2برابانتیو چنین به نظرش میرسد که در این یکی ِ
خشم
عنوان پد ِر دزدمونا به خطر میافتد .وی بر این عقیده است که اگر ما به این
حرمت او به
ِ
ِ
ِ
سطح خود دانسته و در این صورت
عمومی بیتوجه باشیم ،در واقع
ِ
زیردستان خود را همچون هم ِ
فرعی شبهانسان و کافر بر ما نخواهد بود .شکسپیر
طبقات زیرین و
ِ
دیگر هیچچیز جلودار تسلطِ
ِ
از همان اول تکلیف را مشخص میکند که فقط ایاگو نیست که اتللو و دزدمونا علی ِه اویند ،بلکه
بهطو ِر کلی مخالف با دیدگا ِه طبقاتیای هستند که ایاگو منفورترین جلوهی برو ِز آن است.
این تنها ایاگو نیست که سخنانش بوی تحقی ِر «مغربی» (لقبی که به اتللو داده) میدهد ،هر چند
شدیدترین آنهاست .در صحنهی آغازین ،ایاگو رو به برابانتیو چنین میگوید «حاال،
بیزاری وی
ِ
ِ
هماینک قوچ پیر سیاهی در میش سفیدتان در افتاده است» (.)1.1
برگرداندن نقلقولهای مربوط به نمایشنامهی اتللو استفاده شده است.
 -1در این ترجمه از ترجمهی م .ا .بهآذین برای
ِ
داخل پرانتز به ترتیب از چپ به راست بیانگ ِر شمارهی پرده و صحنهای هستند که نقلقول از آن گرفته شده است.
 -2اعدا ِد ِ
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نژادپرستی زیرینی که نهتنها نگا ِه ونیزیها
گرفتن آن
بدون در نظر
کامل
ِ
درک ِ
ِ
چرایی این تراژدی ِ
ِ
ِ
بدون تردید یک
رنگ
به اتللو ،بلکه
ِ
ذهنیت خو ِد وی را هم مسموم کرده ،ناممکن استِ .
ِ
پوست اتللو ِ
غریب وی ،هم خو ِد او و هم همسرش را
هویت نژادی و ظاه ِر
عامل مهم در سقوطِ وی است ،چراکه
ِ
ِ
ِ
نسبت به نابکاریهای ایاگو بسیار آسیبپذیر ساخته ،به این معنی که اگر اتللو یک مر ِد فرهیختهی
معروف و سفیدپوست بود ،چنین وضعیتی پیش نمیآمد .اینکه اتللو و دزدمونا با چنین ازدواجی یک
تابوی ونیزی را زیر پا گذاشتهاند ،از همان آغاز آنان را در وضعیتی تدافعی قرار میدهد؛ همین مسئله
باعث میشود که اتللو کام ً
احساس تردید و عد ِم امنیت گردد و کار برای ایاگو آسانتر از
ال مستع ِد
ِ
اجنبی سیاهپوست ،که ناخودآگاه دارد بُع ِد سپی ِد
عنوان یک
پیش شود .اما جدا از آسیب
ِ
پذیری اتللو به ِ
ِ
تعلق وی را به آن مفهو ِم مردساالرانهی مردانگی و نگا ِه زنگریزانه
سیاهیاش را بارز میسازدِ ،
فرهنگ ونیز ریشه دواندهاند .مسئلهای
نسبت به ازدواج میبینیم که درست به اندازهی نژادپرستی در
ِ
سرنوشت دزدمونا و خو ِد اتللو تأثیری درست به اندازهی همان تأثی ِر نژادپرستی دارد.
تعیین
که در
ِ
ِ
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رودریگو نیز اتللو را به خاط ِر «لبکلفت» بودنش دست میاندازد و به ریشخند میگیرد ()1.1؛ در
حالی که برابانتیو در مالقات عمومی با اتللو به این نتیجه میرسد که امکان ندارد دخترش ،دزدمونا
«از سایهی پدر به آغوش تیرهی همچون تویی پناه برد» ( )1.2بیاینکه سحر و جادو شده باشد.
دوک در تالشی ناکامانه برابانتیو را تسلی داده و میافزاید «اگر مردانگی عاری از زیبایی و دلفریبی
نباشد ،پس داماد شما بیش از آنکه سیاه باشد ،زیباست» ( .)1.3این نگرش چنان در تار و پو ِد فرهنگ
ونیز رسوخ کرده که دزدمونا و اتللو هم نتوانستهاند از آن پاک بیرون بیایند« :چهرهی اتللو را من در
ضمنی
روح او دیدهام» ( ،)1.3حرفی که دزدمونا به سناتور میگوید بیآنکه حواسش باشد که معنای
ِ
احترامی بزرگی به اتللوست .و اتللو ،هنگامی که کمکم ایمانش را به
همین حرف نیز در واقع چه بی
ِ
عشق دزدمونا نسبت به خویش از دست میدهد ،نخستین مسئلهای که به ذهنش میرسد ،ظاهرش
ِ
است« :شاید از آن رو که سیاهچردهام و آن گفتار چرب و نرم بزمآرایان در من نیست» ( .)3.3اتللو
بخت ب ِد همسرش« :نام او که همچون چهرهی دیان
همچنین سیاهیاش را استعارهای میبیند از ِ
تازه و شاداب بود ،اینک بسان روی من آلوده و سیاه گشته است» (.)3.3

عاطفی استثنایی که اتللوی سیاهپوست را مستع ِد
اختالل
بنابراین ،حسادتِ جنسی در اینجا نه یک
ِ
ِ
شیفتگی رودریگو نسبت به دزدمونا او
قانون حاکم در ونیز است.
هالکت ساخته ،بلکه بیشتر یک
ِ
ِ
را شدیداً نسبت به اتللو و کاسیو حسود ساخته است .این همان احساسی است که در بیانکا هم،
دستمال دزدمونا را به او میدهد ،دیده میشود« :چه ،تازگی حسود شدهاید و
هنگامی که کاسیو
ِ
میگویید من آن را از معشوقهی دیگری به یادگار دارم؟» ( .)3.4و بیش از همه ،خو ِد ایاگو با این
جنسی خود استفاده میکند تا آن را در اتللو هم
احساس مسموم درگیر است ،زمانی که از حسادت
ِ
ِ
شعلهور کند« :زیرا ظن میبرم که این مغربی حیز مرکوب مرا زیر ران کشیده است؛ و این اندیشه
همچون زهر هالهل درونم را میخورد»؛ «از آن میترسم که کاسیو نیز به نوبهی خود شبکاله مرا
تمامی
بسر کند» ( .)2.1گرچه هیچیک از این شخصیتها به اندازهی اتللو با حسادت درگیر نیستند،
ِ
جنسی
تمایالت
غول سبزچشمی شدهاند که در هر جامعهای که
ِ
اینان همچون اتللو طعمهی آن ِ
ِ
مالکیت دیگری قرار میگیرد ،در حال شلنگاندازی است .همچنان که دستمال ،یا
یک انسان در
ِ
همان «دلیل زنده»ی خیانت ،از اتللو به دزدمونا ،از دزدمونا به امیلیا ،از امیلیا به ایاگو ،از ایاگو به
بین این سه زوج ایجاد میشود که وج ِه
کاسیو ،و نهایت ًا از کاسیو به بیانکای روسپی میرسد ،پیوندی ِ
توازی پنهانی است
اشتراک آنان را برای خواننده پررنگتر میکند .چیزی که در اینجا دیده میشود،
ِ
ِ
زنان متأهل ،خواه بیانکای منفو ِر روسپی باشند و خواه دزدمونا و امیلیای
هویت
میان
ِ
واقعی تما ِم ِ
ِ
ِ
محترم و موقر .همچنین این حقیقت بیشتر آشکار میشود که رابطهی مالکانهی اتللو با دزدمونا،
عنوان زن و شوهر ،رابطهای کام ً
فراعادی آن تنها به سرنوشت مرگبا ِر
ال معمول است ،و بُع ِد
ِ
به ِ
حقیقی آن.
چیستی
حالت خاص برمیگردد و نه به
اعضای آن در این ِ
ِ
ِ
ِ

»ایاگو« :آنچه دانستنی بود [خود] میدانید
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عمق آن است ،کام ً
ال منطبق با فرهنگ
خیانت همسر و نیز زنگریزیای که در
ترس اتللو از
ِ
ِ
ِ
رنگ پوست او ،پیش از این ،از او یک غریبه ساخته بود،
مردساالرانهی همان شهری است که ِ
دلیل اینکه ایاگو توانست به موفقیتی چنین سریع
شهری که اکنون خانهی امن و
ِ
راحت اتللوستِ .
جنسیت زنانگی
و فوقالعاده در متقاعد کردن اتللو دست یابد ،نگاه کژاندیشیانهی خو ِد اتللو به زن و
ِ
مردان ونیز است .هنگامی که ایاگو
مشترک او ،نه تنها با ایاگو ،که با تما ِم
است ،چیزی که نقطهی
ِ
ِ
دادن پدرش را برای ازدواج با اتللو یادآور میشود که «مگر نه پدرش را برای
ماجرای دزدمونا و فریب ِ
دادن او نیز هست ،در
ازدواج با شما فریب داد؟» به این امید که اتللو را متقاعد کند که
ِ
احتمال فریب ِ
ذهن اتللو به زبان
سخنان برابانتیو را که در پردهی اول و برای
واقع دارد همان
کاشتن بذ ِر تردید در ِ
ِ
ِ
آمده بود ،تداعی میکند« :هی ،مغربی ،اگر چشم بینا داری ،مراقب او باش .پدرش را فریب داد ،تُرا
هم میتواند فریب دهد» (.)1.3
جدیت بیشتری برای دفاع و توجی ِه
جنسان ونیزیاش تنها در این است که او با
فرق ایاگو با دیگر هم
ِ
ِ
ِ
واقعی جامعهاش میجنگد .حیلهی پلی ِد او تنها به این دلیل اینقدر عالی جواب میدهد
ارزشهای
ِ
درونی آنان است .هنگامی که امیلیا
که بازتابی از عقای ِد خو ِد آن شخصیتها و مؤید و مؤک ِد تمایالتِ
ِ
فریفتن اتللو را انکار کند ،ایاگو چنین پاسخ میدهد که« :من همان
تمناکنان از ایاگو میخواهد که
ِ
را که فکر میکردم ،گفتهام و او خود پی برد که جز راست و درست چیزی نگفتهام» ( .)5.2هنگامی
که اتللو از کاسیو میخواهد که «از این اهرمنزاده بپرسید برای چه تن و جان مرا بدینگونه در
دام کشید؟» ایاگو تند و بیپرده پاسخ میدهد که «از من چیزی نپرسید .آنچه دانستنی بود [خود]
میدانید» ( .)5.2به دیگر سخن« :از من نپرسید که چرا ،از خودتان بپرسید زیرا که خوب میدانید».

«بدخواهی بیدلیل»اش را مطرح
معروف
از زمانی که نخستین بار کالریج ایدهی
ِ
ِ
بدطینتی آشکا ِر ایاگو رفته است .اما قطع ًا دلیل
سخنان بسیاری دربارهی
ساخت،
ِ
ِ
این حقهی رذل چندان هم پیچیده نیست .از نظ ِر ایاگو ،یک افریقایی سیاهپوست
گستاخی این را داشته که با یک دختر زیبای ونیزی رابطه برقرار کرده و ازدواج
ِ
کند ،درست انگار که مردی از همان نژاد و طبقهی اجتماعی باشد .و این دختر
مردان ونیز
جرئت این را داشته که یک «مغربی شهوتران» را بر
زیبای ونیزی هم
ِ
ِ
عشق خود را نسبت به این «آوارهی بربری» در مألعام ابراز دارد.
ترجیح دهد و
ِ
انگار اینکه اتللو به هنگا ِم ترفی ِع رتبه ،ایاگو را به نف ِع کاسیو نادیده گرفتهـبا وجو ِد
یـ
خدمت صادقانه و سابقهی بیشتر از لحاظِ آن «شیوهی گذشتهی سلسلهمراتب» 
ِ
اصول
برای ایاگو آنقدرها تحقیرکننده و عصبانیکننده نبوده است! اتللو و دزدمونا
ِ
سلسه
مراتبی نژادی ،جنسی و اجتماعیای را به بازی گرفتهاند که هویت و عزتِ
ِ
نفس ایاگو درست بر پایهی هم آنها بوده است .به همین دلیل است که وی
ِ
جای خود بنشاند؛
نقشهای میکشد و داستانی میسازد تا هر دوی اینان را س ِر ِ
«دزدمونای مقدس» ( )2.1را به «روسپی مکار»ی ( )4.2که تصو ِر خو ِد او از تما ِم
زنان است ،تبدیل میکند و اتللوی نجیب و عاقل را به زنکشی دیوانه که خیلی
دست ونیزیها بدهد.
خوب برای ترسهای نژادپرستانه بهانه به ِ
روانی
جانی
ِ
چیزی که واقع ًا ایاگو را غیرقابلپذیرش میسازد این نیست که او یک ِ
مرموز است ،بلکه بیشتر این است که او مردی از لحاظ پاتولوژیکی کام ً
ال نرمال
گردش این تراژدی بر محو ِر
و از لحاظ نمایشی غیرقابلتحمل است .گرچه آغاز و
ِ
عامل تراژدی نیست ،چراکه این واقعه میتوانست
ایاگوست ،وی تنها یا اصلیترین
ِ
بی حضو ِر او هم درست به همین دالیل رخ دهد .رسیدن به این باور ،رسیدن به
انحراف
اعماق معمای ایاگوست ،جایی که ما را به این باور میرساند که ایاگو نه یک
ِ
ِ
وحشتناک از هنجارهای ونیز ،که اتفاق ًا آینهی تمامنمای آن است .دنیای مردساالر
مقابل «یاگوی ملعون» ،و «سگ بیرحم»ی ( )5.1قرار
و نژادپرستانهی اتللو در
ِ
اهریمنی وی ،بلکه نمونهای افراطی از باورهای خو ِد اوست.
میگیرد که نه پادنها ِد
ِ
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شکسپیر اما مخاطب را خیلی مستقیم و واضح به سرمنزل مقصود نمیبرد .ایاگو مستقیم ًا با ما
عمق اطمیناناش میبرد ،به گونهای که انگار ما هم درست همعقیدهی
حرف میزند و ما را به ِ
منطق او را میفهمیم و نبو ِغ وی را میستاییم .اتللو اما ،درست در نقطهی مقابل ،کام ً
ال
اوییم،
ِ
برخالف آنچه از شخصیتهای تراژیکی چون هملت و
از مخاطب دور نگه داشته میشود و
ِ
مکبث شاهد بودیم ،اینبار هیچ مونولوگی از اتللو نمیشنویم .ایاگو از کاریزمای شیطانصفتانه
صمیمیت اغواگرانهاش استفاده میکند و مخاطب را با خود همراه میسازد ،به صورتی که
و
ِ
چه خواهان این باشد یا نباشد ،سرشار از حس تنفر و عدم تحمل اتللو شود .بنابراین هنگامی
که ایاگو در آخرین سخنانش خیلی راحت میگوید که «از من چیزی نپرسید .آنچه دانستنی
بود میدانید» و روی بدطینتیاش را به این طریق میپوشاند ،ما باید به این نتیجه برسیم که
متأسفانه این خطوطِ پرطعنه کام ً
ال رو به ما هم هست.
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سوزانا کلپ
ترجمهی سمیه براتیپور

 .1هنري ايروينگ

2- Henry Irving

1- Susannah Clapp

ده هملت برتر

در دهه هفتاد قرن نوزده (ميالدي) ،هنري ايـروينگ پرطرفدارترين هنرپيشهی لندن بود .او
نقش هملت را در اجـرایی بازي میکـرد که با وجود کوتاه شدن  ،به علت بازههاي طوالني
موسيقي ضمني و تغييرات صحنه ،بيـش از  5ساعت بود .براي سالها وي تصـويري نزار از
آرزومندي عطشآميز بود.
در گريم رنگپريده ،صورت سفيـــدش با موهاي مشکي آبي ،جلب نظر ميکرد .ايروينگ
همچنين يک شاهـزادهی خردمند دوستداشتني بود .با بازي در کنار معشوقهي آينــدهاش،
الن تِري ،عالقهی آشـکاري به اُفليا داشت .تِري دربارهاش ميگويد« :او به سمت تماشـاگر
نميرفت .تماشاگر را به سمت خودش ميآورد».
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از اجراي کنايهآميز و نامتعادل ديويد تننت تا درندهخويي توأم با دستپاچگي
جان گيلگد ،سوزانا کلپ  10بازي برتر هملت را انتخاب ميکند.

هنری ایروینگ در نقش هملت  ،قرن نوزدهم میالدی

1

 .2جان گيلگد

3- Richard Eyre

2- Jonathan Pryce

		1- John Gielgud

ده هملت برتر

تاب جاناتان پرايس
مهارت کارگردان ريچارد آير 3بود که باعث شد هملت فوقالعاده و پرآب و ِ
اوج بگيرد .آیر به قصد باورپذير کردن ارواح براي مخاطبان سختگیر ،روحي که از بدن
شاهزاده بیرون آمده بود را کامال تسخیر کرد و افسارش را در دست گرفت .پرايس با بازوانی
که به دور بدنش پيچيده بود و دستانی که به سمت گلويش چنگ ميزد ،صداي حزنانگيز
پيرمرد را از حنجره بیرون میداد .او همچنين يکي از هنرپيشههايي بود که نقش هملت را
تحت تأثير فوت يکي از والدينش بازي کرد .وي گفت« :من هملت را مثل کسي که روح پدر
خودش را ديده باشد ،بازي کردم».

پیام چارسو

 .3جاناتان پرايس

ویژهنامهی قرنطینه
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او به هملتي بدل شد که تمام اجراهاي قرن  20بر اساس آن قضاوت ميشدند.
جان گيلگد اين نقش را بيش از  500بار بازي کرد .در  6اجراي مختلف ،در  26سالگي و در
 44سالگي ،در لندن ،السینور و برادوي ،تا جاييکه از اجراي درخشان لسلي هاوارد نیز باالتر
رفت و بهترین شد .در پايان جنگ جهاني دوم ،براي سربازان در شرق دور بازي کرد .سال
1941جان گیلگد ،دريک اجراي راديويي ،قدرت شگفتانگيز بازیاش را نشان داد؛ صداي
زيبايی که به آن معروف بود و آن تندخويي توأم با دستپاچگي که جزیی از او بود.

جان گیلگد در نقش هملت در جوانی و میانسالی

1

 .4دیوید تننت

2- Innokenty Smoktunovsky

		1- David Tennant

ده هملت برتر

از نظر هيجان ،فيلم  1964به کارگرداني گريگوري کزينتسو روسي را خيلي سخت ميتوان
شکست داد .شاهزادهی قوي و آزردهي اينوکنتي اسموکتنوسکي کام ً
ال با عقايد سياسي وي
همخواني داشت .بر اساس ترجمهاي از پسترناک و موسيقي از شوستاکويچ ،بيشتر وقايع
در فضاي باز بود ،با موجهاي خروشان ،ادوات جنگي و عدهی زيادي سياهي لشگر .براي
غيرروسي زبانها ،بيان جمالت ،اثر خود را از دست میداد .آنچه عيان شد اين بود که در
ميان برداشتهاي شخصي چيزي کم بود .اين حس که اعمال هملت يا اهمالش ،نتايج
جدي و عمومي دارند.
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کنايهآميز و ناپايدار .هملت ديويد تننت آنقدر سرخوش بود که گاهي به نظر ميآمد روي
صحنه ميرقصد .شوق ديدن دکتر هو (مترجم :شخصيت معروف سريالي با همين نام) از
نزديک ،دانشآموزان را به اقتباس گرگوري دوران (که با لباسهاي مدرن اجرا ميشد)
سرازير کرد .آنچه ديدند ،دلقکي بود که خودش را مويهکنان روي صندلي چرخدار ميکشيد،
مرد جواني که در يک رؤياي ماليخوليايي غرق بود و يک شاهزاده در تقليد ،دلقکي که
پشت سر هم شخصي ميشد به جز خودش .اين هملتي بود که با اين دیدگاه بازي ميکرد
که هوشمندي ميتواند شبيه بيعقلي باشد و برعکس.

جان گيلگد
اين نقش
را بيش از
 500بار
بازي کرد.
در  6اجراي
مختلف ،در
 26سالگي
و در 44
سالگي،
در لندن،
السینور و
برادوي ،تا
جاييکه
از اجراي
درخشان
لسلي
هاوارد نیز
باالتر رفت
و بهترین
شد.

جاناتان پرایس
«من هملت را مثل کسي که روح پدر خودش را ديده باشد ،بازي کردم».

1

 .6جیمی باالرد

2- David Warner

1- Jimmy Ballard

ده هملت برتر

جمالت را محاورهگونه به زبان ميراند .سر را خم ميکرد .آنطور که انگار در دام بزرگان
افتاده بود .در سال  ،1965ديويد وارنر  24ساله ،جوانترين هنرپيشهاي که در RSCايفاي
نقش کرده بود ،هملت را در شال قرمز بلند و ژاکتي مخملي بهروی صحنه آورد و الگويي
شد براي نسلي از جوانان .تهيهکنندگي پيتر هال ،که در آن گلندا جکسون اُفلياي شلخته و
خشن را تصوير ميکرد ،رگههايي از درام ابزورد داشت ،اما وارنر سرکش بود؛ او خودش را
«زننده» توصيف کرد .دوئل وي خطرناک به نظر ميآمد و در هماهنگي با طعنهآميز بودن
اجرايش ،در انتها با خندهاي کنايهآميز جان باخت.
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 .7دیوید وارنر
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در اقتباس  2008جاناتان ميلر در کارخانهی تنباکو در بريستول ،جيمي باالرد يک هملت
عاقل انقالبي بود .درهمريخته ،آزرده ولي روشنانديش .او هملتي جوان بود که ذهن
نافذش کاراکتری شده بود برای خودش .همچنين شاهزادهاي بود که گذشتهاش خوب
تصوير شده بود ،از آغاز لرتس را با شک تحت نظر داشت ،همانطور که از يک دانشجوی
فلسفه انتظار ميرود ،با ذکاوت و شور بحث ميکرد و برخالف معمول ،عاشق اُفليا به نظر
ميآمد .وقتي ميگريست ،صدای مردي ب ه گوش میرسید که گوشت بدنش ـ و تمام
وجودش ـ در حال ذوب شدن بود.

هملت ديويد تننت آنقدر سرخوش بود که گاهي به نظر ميآمد روي صحنه ميرقصد

اینوکنتی اسموکتنوسکی ،در نمایی از فیلم هملت گریگوری کزینتسو  1964میالدی

1
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مارک ريلنس اجازه داد جنون هملت سراسر
صحنه را فرا گیرد .در اقتباس  1989ران
دنيلز ،صحنه از دکور محروم بود .ريلنس،
با پيژامهاي رنگ و رو رفته و کثيف ،وحشي
مينمود .او بيادبي ميکرد ،بلند بلند اهانت
ميکرد و در صورت اُفليا تف ميکرد .مهارت
خاصي داشت در غوطهور بودن در ذهن و
دنياي خودش و در عين حال طوري صحبت
ميکرد که گويي دارد تک به تک با مخاطبان
صحبت ميکند .وقتي در برادمور اجرا
داشتند ،يکي از تماشاگران بعد از نمايش به
وي گفت« :تو واقع ًا مجنون بودي! اينو از من
بشنو ،چون من خودم ديوونهام و ميدونم».

ویژهنامهی قرنطینه
ده هملت برتر

1- Mark Rylance

1

 .9آنجال وینکلر

آنجال وينکلر اولين زني نبود که هملت را بازي کرد .ولي در اثر پيتر زدک ،که 10
سال پيش در جشنوارهی ادينبرگ ديده شد ،اين هنرپيشه چيزي به جز زنانگي به اين
نقش اضافه کرد .هملت وينکلر يک يتيم بود .هميشه در هياهو و بعضي اوقات زيادي
دوستداشتني ،با ديدن بازيگران از شادي ميجهيد .در مقابل پسزمينهی خاکستري و
شوم و يک آنارشي درنده و محاصرهشده با اشراف پرافاده ،اين شاهزادهی ژندهپوش يک
تضاد بود و ردي از معصوميت داشت .او تکگوييها را بهروشني و خالص ادا ميکرد و با
کمترين حرکت مستقيم به چشمان مخاطبان نگاه ميکرد.

2

 .10سايمن راسل بيل

هملت سايمن راسل يک نمونهی
طعنهآميز ،از ته قلب ،ادا شده با وضوح مثالزدني.
ِ
حزنانگيز بود و اجرايي که هوشمندياش بیش از هر چیز به چشم میآمد .راسل بيل،
با اجرا در اثری شبيه به کليساي جان کِرد در سال  2000و مدت کوتاهی پس از فوت
مادرش ،اکثر اوقات بر روی صحنه کام ً
ال ساکن بود .گويي بدبختي وي را سنگين ساخته
بود .با اين حال بيل ميتوانست ناگهان با شور بجهد .وقتي از بازها حرف ميزد ،بدون
بروز احساساتش ،به سر بريدهی پرندهي شکارشده اشاره می کرد و وقتي به نقطهی مرگ
میرسيد ،کاري ميکرد مثل اکثر اوقات ،باور کنی که کام ً
ال آماده است.

2- Simon Russell Beale

1- Angela Winkler
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سایمن راسل بیل در نقش هملت

‹

 13اقتباس سينمايي برتر از هملت
نقدهايي بر شکسپير در سينما
1

پیتر گلن مسی

ترجمهی ایمان حسینی
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کدام فيلم هملت بهتر است؟ اين نظر من در مورد اقتباسهاي سينمايي هملت که ديدهام،
است و به ترتيب عالقهی شخصيام در ادامه آمده است.
”!“Have at you now

 13اقتباس سینمایی برتر از هملت

2- Kenneth Branagh

		1- Peter Galen Massey

ویژهنامهی قرنطینه
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 .1کنت برانا :هملت 1996
بازي برانا دايمن بين دو ويژگي معروف هملت ،ترديد و بيپروايي نوسان ميکند .اين انتخاب،
هملت برانا را بسيار رضایت بخش ساخته و عادتي که در بازي بر بزرگنمايي دارد را به يک حسن
بدل ساخته است .برانا کل متن را به تصوير کشيده است .در نتيجه شخصيت کليدي فورتينبراو
بهخوبي در قالب او شکل گرفته و باعث شده ببينيم که چگونه اُفليا و لرتس هر دو به عنوان بدل
هملت ظاهر ميشوند .کارگرداني برانا در بعضي صحنهها عالي است (آينهي دوسویه در «بودن يا
نبودن») ولي در بعضي ديگر نه.
صحنهی روح غير قابل تشخیص است ،و برانا دوئل نهايي را به سبک فيلمهاي اکشن درآورده
است.

بازي برانا دايمن بين دو ويژگي معروف هملت ،ترديد و بيپروايي نوسان ميکند

1

 .2الورنس اوليويه :هملت 1948

اوليويه هنرپيشهی بهتري است (نسبت به برانا) ،و بازي بهتري ارائه ميدهد ،ولي تأکيد بيش از
حدش روي ترديد هملت نسبت به انتخابهاي برانا کمتر درآمده( .آيا هملتي که همواره مردد است،
ميتواند قتل روسنکرنتز و گيلدنشترن را طرحريزي کند؟ يا به سوی نبرد با دزدان دريايي بتازد؟)
اوليويه بهقدري متن را دستخوش تغيير قرار داده که براي مخاطبي که داستان را نداند ،بيمعني
به نظر ميرسد .آنگونه که دوربین وي ،در راهروهاي تاريک قلعهی فرويدي الزينور پرسه ميزند،
ناپخته است و اُفلياي کلهشق و هيستريک اوليويه ـ با بازي ژان سيمونزـ نهتنها براي سليقهی
معاصر توهينآميز است ،بلکه اين سؤال را مدام تداعي ميکند که« :هملت در او چه ديده است؟»

1- Laurence Olivier
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ژاکوبي :هملت 1980
 .3درک

1- Derek Jacobi

 13اقتباس سینمایی برتر از هملت

درک ژاکوبي هملتي را بازي ميکند که به جاي عطش براي قدرت ،بيشتر در شگفت از ضعفهايش
است و يکي از معدود بازيهايي است که واقع ًا به نظر ميآيد ميتواند پسر يک شاه جنگجو باشد.
صداي ژاکوبي طيف فوقالعادهاي از احساسات را در خود دارد و بازياش در اکثر لحظات زيرپوستي
و ظريف است.
متأسفانه ،ساير هنرپيشهها يکدست نیستند و در بعضي صحنهها ،ماللآورند .اين نسخه به
همانگونهي متن ،سنگين ساخته شده .به همراه کلوزآپهاي گاه و بيگاهي که بهنظر هيچ کدام
از هنر پيشهها به جز ژاکوبي آمادهی آن نيستند.
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درک ژاکوبي
هملتي را
بازي ميکند
که به جاي
عطش براي
قدرت ،بيشتر
در شگفت از
ضعفهايش
است و يکي
از معدود
بازيهايي
است که
واقع ًا به نظر
ميآيد ميتواند
پسر يک
شاه جنگجو
باشد .صداي
ژاکوبي طيف
فوقالعادهاي
از احساسات را
در خود دارد

1

 .4بنديکت کامبربچ :هملت 2015
هملت فوقالعادهي کامبربچ با انتخابش در به تصوير کشيدن نقش بهصورت کام ً
ال عاقل و متعادل
خدشهدار شده است .همین نکته کامبربچ را درگيرکنندهترين و جذابترين هملت ليست من ساخته.
اما از آن سو هملت وي را از تغيير فلسفياي که پردهی سوم نمايش را جذاب ميکند ،محروم
ميدارد و باعث ميشود حس پاياني در نياید و سرهمبندي شده به نظر برسد .بازيهاي ضعيف
ساير هنرپيشهها و زيادهروي در جلوههاي بصري پرطمطراق و حيلهگرانه ،ساير نکاتي هستند که
اين اثر را در ليست من پايين کشيده اند.

2

 .5ريچارد برتون :هملت 1964
صداي هيچ هملتي بهخوبي صداي ريچارد برتون در اجرای نقش هملت نيست.
اما هملت برتون به طرز غريبي بيهيجان است ،از آن رو که شرايط را طاقتفرسا ولي ناگزیر
ميبيند .اين احتما ًال ،قصد کارگردان ،ژان گليگد بوده است ،ولي مخاطب را نسبت به وقايع
بيتفاوت ميکند .اجراي بسياري از صحنهها در قالب کام ً
ال کمدي هم کمکي به این موضوع
نميکند .مث ً
ال در صحنهی يوريک ،برتون خيلي راحت به صحبت با گورکن ميپردازد و بعد در مورد
جمجمهي مليجک ،طوري حرف ميزند که گويي فقط يک کنجکاوي کوچک است.

3

 .6مل گيبسن :هملت 1990
يک هملت «مد مکس»اي ،يک ترفند گيشهاي در انتخاب بازيگر است ولي مل گيبسن فراتر از
انتظار ،خود را از اين ليست باال کشیده است .او واقع ًا بد نيست .هملت گيبسن عصباني ،زخمخورده و
وحشتکرده است و شخصيتش بهخوبي درآمده .هنرپيشههاي قوياي در ساير نقشها هم هستند
که نقشهايشان جذاب درآمده است .زفيرلي اما ،ايدههاي نو را با عادتهاي خودش در کارگرداني
جايگزين ميکند.
3- Mel Gibson

2- Richard Burton

1- Benedict Cumberbatch
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هملت گيبسن عصباني ،زخمخورده و وحشتکرده است و شخصيتش بهخوبي درآمده.

بنديکت کامبربچ

صداي هيچ هملتي بهخوبي صداي ريچارد برتون در اجرای نقش هملت نيست.

1

 .7نيکل ويليامسن :هملت  1969و  . 8کوين کالين :هملت 1990

پیام چارسو

هر دوي اين اجراها هوشمندانه ،اثرگذار و خوشساخت هستند ،اما در عين حال آشنا .با وجود
اقتباسهاي فراوان از هملت در سينما ،موفقيتهاي ويليامسن و کالين کمتر از شکستهاي پايين
جالب هستند.
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 .9ديويد تننت :هملت 2009

بخش اعظم داستان هملت بيمعني ميشود وقتي مثل اين اثر ،در نيويورک مدرن اجرا شود .اما
هملت کثيف و حیلهگر ايتن هاوک براي اين زمان فوقالعاده است و «بودن يا نبودن»اش عالي
است.
2- Ethan Hawke

1- Nicole Williamson

 13اقتباس سینمایی برتر از هملت

2

 .10ايتن هاوک :هملت 2000

ویژهنامهی قرنطینه

اين اقتباس  2009از سوي ( RSP(Royal Shakespeare Productionبهخوبي از طنز استفاده
کرده ،اما از نظر احساسي کم ميآورد .هملت ديويد تننت جکها و ترس هملت را بهخوبي درآورده،
کالديوس پتريک
اما در به تصوير کشيدن خشم و سوگ شاهزادهی دانماکي موفق نبوده است.
ِ
استوارت کاريزماتيک است ،اما برادر ُکش به نظر نميرسد.

1

 .11کمبل اسکات :هملت 2000
غالب هنرپيشهها هملت را ناپايدار ،ولي در مجموع سالم (از نظر عقلي) به تصوير ميکشند .هملت
اسکات عم ً
ال ديوانه است و اين باعث ميشود اين اجرا از يک هنرپيشهی خوب ،بسيار جذاب
دربيايد .اما مسئله اين است؛ هملتي که عقلش را از دست داده ،بعد از پردهی دوم ،نميتواند داستان
را جلو ببرد .هنرپيشههاي ديگر هم که در بهترين حالت ،فقط عملکرد «قابل قبول»اي دارند،
کمکي به اين مسئله نميکنند.

2

 .12آرنلد شوارتزنگر :هملت 1993
طرفداران شاهزادهی دانمارکي نبايد چرخش خندهدار آرنلد از بهترين ضد هملت را در «آخرين
قهرمان اکشن» از دست بدهند.

 .13اينوکنتي اسمکتنووسکي :هملت 1964

قبل از اينکه بتوانم يک نقد کوتاه براي اين نسخه بنويسم ،بايد نسخهی کامل روسياش را ببينم.
اما ،طبق کليپهاي موجود در اينترنت ،اين اجرا و آهنگسازي شوستاکويچ اميدوارکننده بهنظر
ميآيند .مدير صحنهي نسخهی اوليه البته بايد از روسها جريمه طلب کند.

2- Arnold Schwarzenegger

1- Campbell Scott
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بستگي دارد چگونه آنها را بشماريد .دو فيلم اخير هملت ،ديويد ملويل در  2010و بروس رمزي
در  ،2011هردو اثر را به زماني کمتر از  90دقيقه کوتاه کردهاند .يان گلن نقش هملت را در
صحنههايي از فيلم « 1990روسنکرنتز و گيلدنشترن مردهاند» بازي کرد .فيلمهاي بسياري از
هملت الهام گرفتهاند ،از شير شاه تا فيلم اخيراً منتشرشدهي هيدرست در کشمير .يک مقالهي
خوب از ويکيپديا ذکر ميکند که بيش از  50اقتباس سينمايي از هملت ساخته شده است .روش
شمارش من سختگيرانهتر است (يک اقتباس کمتغيير از متن اصلي) و به همين دليل است که
ملويل و رمزي را اينجا ذکر کردم .البته اين شمارش بايد شوارتزنگر را هم حذف ميکرد ،ولي آرنلد
خندهدارتر از اين بود که به آن اشاره نشود.

رامتين شهبازي

فرايند تبديل هملت به ماشين
بازخواني اقتباس هاينر مولر از ويليام شكسپير

رامتين شهبازي
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واژگان كليدي
اقتباس ،بينامتنيت ،هملت ،هملت ماشين ،واسازي

فرایند تبدیل هملت به ماشین

چكيده
هاينر مولر در نمايشنامهی هملت ماشين ،برداشتي واسازانه از نمايشنامهی هملت ويليام شكسپير
انجام داده است .برداشتي كه مقولهی اقتباس در تئاتر را وارد تجربههايي تازه مينمايد .اين شيوهی
اقتباس به انگارههاي فيلسوف پساساختگرا ،ژاك دريدا ،نزديك ميشود .انگارههاي پساساختگرايي
اقتباس را از حوزی تعاريف نخستين خود خارج كرده و آن را به حوزهی بينامتنيت گسترش ميدهد.
بينامتنيت نگاهي فراتر از اقتباس داشته و شيوهی مختلف گفتوگوي متون با يكديگر را به بحث
مينشيند .در اين پژوهش عالوه بر ارائهی تعاريف نظريههاي فوق و خاستگاه آنها ،به چگونگي
ارتباط آنها با هنر تئاتر در وضعيت پستمدرنيسم پرداختهايم .در همين روند است كه درمييابيم
مولر چگونه توانسته است از هملت شكسپير به تعريفي تازه دست يابد.

‹

مقدمه
واژهی اقتباس ،يكي از آشناترين واژگاني است كه امروزه در هنرهاي مختلف مورد استفاده قرار
ميگيرد .بررسي روند و چگونگي اقتباس در شاخههاي مختلف هنر نيز در رشتهاي با عنوان
هنرهاي تطبيقي جلوهاي آكادميك به خود گرفته و در سطوح عالي تحصيلي مورد مطالعهی
دانشجويان به شمار ميآيد.
البته شاخهی تطبيق ،تنها به رشتههاي هنري معطوف نميشود و ميتوان آن را در شاخههاي
ديگر ،همانند علوم انساني ،علوم پايه و علوم پزشكي نيز پيگيري كرد.
اقتباس به معني« :پاره آتش گرفتن ،نور گرفتن ،فايده گرفتن و دانش فراگرفتن از كسي است و
در علم بديع :آوردن آيهی قرآن يا عبارتي از احاديث در نظم و نثر بدون اشاره با اينكه از كجا نقل
شده ،نقل كردن و گرفتن مطلبي از كتاب يا روزنامه» (عميد ،1360 ،ص .)144
در فرهنگ لغات  Longmanهم مقابل واژهی اقتباس ( )adaptationنگاشته شده است1« :ـ
فيلم يا برنامهی تلويزيوني كه از روي يك كتاب اخذ شده باشد2 .ـ فرايند تبديل عناصر براي
شكلگيري يك شرايط تازه و بهتر» (.)17 ,2003
2
1
اين نوشتار قصد دارد به چگونگي اقتباس هملت ماشين نوشتهی هاينر مولر از هملت نگاشتهی
ويليام شكسپير بپردازد .كاري كه مولر در اين راه انجام داده ،بيش از يك اقتباس ساده است .مولر
كوشيده همانگونه كه شكسپير روح دوران خود را در اثرش منعكس ساخته ،بر اساس تجربههاي
شخصي ،روح دوران خود را در اثرش متمركز كند .بنابراين بافتي تازه شكل ميگيرد كه نسبت به
پيشرو اين است كه هاينر
ارزشهاي مورد نظر شكسپير نگاهي انتقادي دارد .سؤال اصلي پژوهش ِ
مولر چگونه توانسته است ارزشهاي دورن متن شكسپير را دچار آشناييزدايي کند و آن را همسطح
جامعهی امروز دوران خود درآورد .سؤال ديگر اين است كه اصو ًال مقولهی اقتباس يا بينامتنيت
چگونه در درام پستمدرن مورد بازخواني قرار ميگيرد؟

2 - Heiner muler

		1 - Hamletmaschine
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3 -Julia kristeva
6 -Jacques Derrida

2 - Intertextuality
5 - Patrick French
8 - Michel Foucault

1 - post structuralism
4 - Roland barthes
7 - Philippe Sollers
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از اقتباس تا بينامتنيت
واژهی اقتباس در دوران اخير و بهخصوص هنگام مطالعهی فلسفي ادبيات ،با شكلگيري نگاه
2
پساساختگرايي 1نامي ديگر به خود گرفت .شارحان فلسفهی پساساختگرايي از عنوان بينامتنيت
استفاده كردهاند .برای رسیدن به واژهی بینامتنیت ،اجتنابی از تعریف متن نیست .زبانشناسی متن،
ساختگرایی ،پساساختگرایی و نشانهشناسی فرهنگی هر یک تعاریف گوناگونی از متن دارند که
ممکن است اشتراکاتی داشته باشند ،اما برخی تفاوتها را نیز به همراه دارند .ما متن را در اين
بخش يك متن تئاتري در نظر ميگيريم و از تعريف صورتهاي ديگر متن چشم ميپوشيم]1[.
متن تئاتری در برخورد با یک متن دیداری ـ نقاشی ـ یا یک متن شنیداری ـ موسیقی ـ از دو
متن مجزا تشکیل شده است .این متنها هر یک نشانههایی جداگانه دارند که یکدیگر را کامل
میکنند .متن اول متن دراماتیک است که خود دارای نشانههایی نوشتاری است .متن دیگر متن
اجرایی است؛ که آن دیگری نیز نشانههای مختص به خود را داراست و یک تماشاگر تئاتر باید در
آن واحد قابلیت مواجهه با دو متن را داشته باشد ...«.رابطهی متن نوشتاری /متن اجرایی رابطهی
ساده اولویت یکی بر دیگری نیست .بلکه رابطهی پیچیدهای است از قیدهای دوجانبه که بینامتنی
قدرتمند را به وجود میآورد» (االم ،1386 ،ص .)252
3
بینامتنیت از زمانی حضور خود را در عرصهی زبان و هنر اعالم کرد که ژولیا کریستوا و روالن
4
بارت آن را مورد کنکاش و بررسی قرار دادند.
اواخر دههی  60میالدی در تاریخ ادبیات و زبانشناسی جایگاه واالمرتبهای دارد .در این دوران
بود که حلقهای فیلسوف ،ادیب ،زبانشناس در فرانسه پا به منصهی ظهور گذاردند که پایههای
پساساختگرایی را شکل دادند« :اواخر دههی  60در پاریس دورانی بود که بهطور موجه ،و به تعبیر
7
6
5
پاتریک فرنچ  ،میتوان آن را زمانهی نظریه نامید  . ...ژاک دریدا ،روالن بارت  ،فیلیپ سولرس و
میشل فوکو 8در پژوهشهای[نشریه] تل کل دربارهی رابطهی اساسی ادبیات با اندیشهی سیاسی
و فلسفی سهیم بودند.

اگر بتوان گفت که محور آثار این نویسندگان نظریهی متن و متنیت بوده ،آنگاه میتوان گفت که
در کل مکان مشترکی در اختیار آن مجموعه نظریات اغلب گونهگون گذاشته( ».آلن ،1385 ،ص
)52-53
اندیشههای بینامتنی از پس بحثهای این گروه شکل گرفت .آنها برخالف نظام دال و مدلول
معتقد نبودند که هر متن ما را به مدلولی مشخص ارجاع میدهد .نظریهی واسازی 1دریدا نیز از
همین نگاه نشئت میگیرد .این نگاه اندک اندک زمینههایی را فراهم آورد تا ژولیا کریستوا نظریهی
خود را در باب بینامتنیت مطرح کند.
«کریستوا در متن در بند ،دغدغهی ایجاد روالی را دارد که یک متن از آن طریق بر پایهی گفتمان
از پیش موجود بنا میشود .مؤلفان متون خود را به یاری اذهان اصیل خویش نمیآفرینند ،بلکه این
متون را بر اساس متون از پیش موجود تدوین میکنند .همچنان که کریستوا مینویسد ،یک متن
جایگشت متون و بینامتنیتی در فضای یک متن مفروض است( ».همان ،ص )58
آنچه کریستوا و سایر هماندیشان او در زمینهی بینامتنیت مطرح میکنند به نوعی ریشه در باب
آزادی متن و امکان گفتوگوی متن با متون دیگر دارد .بینامتنیت این امکان را فراهم میآورد که
هنرمند در طول تاریخ متون مختلف سفر کند و متن متناسب با متن خود را که بعدها جایگشت
نامیده شد ،بیابد و مورد استفاده قرار دهد .اتفاقی که بهوفور در هنرهای دیگر نیز تجلی یافت؛ مث ً
ال
در این راستا و پیدایش پستمدرنیسم در سینما میتوان فیلمهای کوئنتین تارانتینو 2را از این منظر
مورد بحث قرار داد.
با تمام این تفاسیر ،آنچه کریستوا در مورد بینامتنیت مطرح میکرد نیز خود به نوعی بینامتن بود،
زیرا پیش از او میخائیل باختین 3در روسیه این مسئله را مورد توجه قرار داده و با عباراتی دیگر ،به
تعریف و تحلیل دادههای آن پرداخته بود .باختین منطق مکالمه را پیشنهاد داد.

3 - Mikhail Bakhtin

2 - Quentin Tarantino

1 - Deconstruction
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3 - Hegel

		

2 - Yakoubi

1 - Fichte
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«منطق مکالمه ساحت بینامتنی است .هر سخن  ...با سخنهای پیشین که موضوع مشترکی با
هم دارند ،و با سخنهای آینده ،که به یک معنا پیشگویی و واکنش به پیدایش آنهاست ،گفتوگو
میکند .آوای هر متن در این همسرایی معنا مییابد  ....این نکته تنها در مورد ادبیات صادق نیست،
بل در هر شکل سخن کارایی دارد( ».احمدی ،1378 ،ص )93
البته باختین موارد مــطالعاتی خود را در حوزهی ادبیات بر ژانر رمان متمرکز کرد ،اما بعدها
خوانشهای مختلف منطق مکالمهی او رهیافتهای تازهای را در عرصهی گفتمانهای فرهنگی
ایجاد کرد.
«به گفتهی باختین ،زبان رمان گفت و شنودی و چندزبانی است و به معنای دقیق کلمه ،عرصهی
مبارزه است تا گفتههای تکمعنا و تکگویانهای را که مشخصهی زبان رسمی و تمرکز یافته است،
شکست دهد یا دستکم تقلید نقضیهای آن باشد( ».کلیگز ،1388 ،ص )190
اما نکته در اینجاست که باختین هم در زمینهی منطق مکالمه بازخوانی از متون پیشین ارائه کرده
است.
«ریشهی این دیدگاه را میتوان در آئین فلسفی ایدآلیسم آلمانی یافت و تداوم آن را بررسی کرد.
فیشته 1در  1797گفته بود« :آگاهی فرد به گونهای ضروری با کس دیگری کامل میشود ،با تو؛
و تنها با این شرایط امکانپذیر است ».یاکوبی 2در  1785گفته بود« :من بدون تو ناممکن است».
 ...هگل 3هم نوشته بود« :خودآگاهی در خود واقعیت ندارد  ...آنجا واقعی است که بازتابش را در
آگاهی دیگری بازیابد( ».احمدی ،1378 ،ص )102
بارت نیز همچون کریستوا ،باختین و دیگران معتقد است که یک متن خداوندگار معنایی ندارد،
بلکه یک نگارندهی مدرن همواره میکوشد که پیشگفتهها را در فضایی چندبعدی آرایش کند.
شاید نظریهی «مرگ مؤلف» بارت نیز ریشه در همین اندیشهاش داشته باشد که مؤلف یک اثر از
بین میرود ،اما حاصل کارش میتواند تا سالیان سال زندگی کند و در متنهای دیگر با شکلهای
دیگر از نو مورد باززایی قرار گیرد.

«بنابراین بینامتنیت دو کانون دارد :از یک سو ،توجه را به اهمیت متون پیشین جلب کرده و یادآوری
میکند که استقالل متون ،مفهومی گمراهکننده است و همچنین معناداری یک اثر ،تنها به این
دلیل میسر است که قب ً
ال متون خاصی نوشته شدهاند( ».کالر ،1388 ،ص )192
داستان اثر
بر اساس اين تعاريف ميتوان ادعا كرد كه اقتباس نوعي همسانسازي خط اصلي
ِ
در كشور مبدأ با فرهنگ كشور مقصد است ،اما بينامتنيت تعريفي پيچيدهتر دارد .در يك حركت
بينامتني ،نويسندهی دوم روح اثر نخستين را به تقيد خود درميآورد .در بينامتنيت ،گاه تم يك اثر
ميتواند مورد استفاده باشد ،اما در اقتباس ،وفاداري به اثر اوليه بيشتر است .شايد از همين روست
كه بينامتنيت را نظريهپردازاني بهكار ميگيرند كه داراي انگارههاي انتقادي بودهاند .شايد بر همين
اساس كار مولر را بتوان از منظر انگارههاي بينامتني مورد توجه قرار داد.
هاينر مولر و پستمدرنيسم
بينامتنيت و استفاده از متون ادبي كهن يكي از انگارههاي دنياي هنر در دورهی پستمدرنيسم
است .در دههی  1960بود كه مدرنيسم تعاريف خود را از دست داد و اهالي فرهنگ و جامعهشناسان
را به سمتي سوق داد كه در جستوجوي زباني تازه براي بيان مفاهيم دروني خويش باشند« .به
نظر ميرسد استفاده از آن در هنر و معماري در دههی  1960بود كه به آن عموميت بخشيد .چارلز
جنكز 1در كتاب جريانساز زبان معماري پستمدرن اين اصطالح را در سال  1975بر سر زبانها
انداخت .پستمدرنيسم در دهههاي  70و  80و اوايل دههی  90براي بيان وضعيت فرهنگي هنري
و حتي تمهيدهاي سياسي اقتصادي در عرصهی مطالعات اجتماعي بهكار گرفته شد» (نجوميان،
 ،1385ص 14و.)13
نظريهپردازان مختلفي پستمدرنيسم را تفسير كردهاند و تعاريف خاص خود را از آن ارائه دادهاند
كه پرداختن به آنها در حوصلهی اين نوشتار نيست .در يك منظر كلي ،دكتر نجوميان برآيند اين
نظرگاهها را به اين شكل طبقهبندي ميكند و آنها را زير عنوان ويژگيهاي كلي پستمدرنيسم
قرار ميدهد« :تغيير در معاني روايت ،ابرروايت و فراروايتها ،تكثر و تكثرگرايي ،شبيه و شبيهسازي،
بازنمايي بازنماناپذير ،نقد سلسلهمراتب ،عقالنيت ،جهانيشدن و جهانيسازي» (همان)]2[.
1 - Jencks Charles
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پستمدرنيسم همانگونه كه از معماري آغاز كرده بود ،بسيار سريع در هنرهاي ديگر نيز ريشه
دواند .نقاشي ،ادبيات ،سينما ،تئاتر و  ...هنرهايي بودند كه خيلي زود آثاري را عرضه کردند كه
توانستند وامدار واژهی پستمدرن باشند و در عين حال ،همچنان يافتن تعريفي واحد براي آن
دشوار به نظر ميرسد .بنابر نقلقولهاي مختلف پژوهشگران هنر ،سازگانهايي در اين عرصه
وجود دارد كه ميتوان آنها را به بيشتر آثار هنري پستمدرنيستي تعميم داد .از آن ميان ميتوان
به اين عناوين اشاره داشت .آشناييزدايي از نشانهها ،خط بطالن كشيدن بر روايتهاي كالن،
حاشيه را به جاي متن قرار دادن ،عدم وضوح تفسير ،چندپارگي و چندصدايي ،ابهام و پيچيدهگويي،
تركيب سنت و مدرن ،كوالژ ،اتفاقي ،متفاوت و متضاد بودن ،تداخل زبانها ،پرش زماني ،اختالط
سبكها و شيوهها ،ماهيت بيشكل ،مبتني بر دريافت مخاطب.
در هنر تئاتر نيز براي نخستين بار آنتونن آرتو 1بود كه حضور سايههايي از پستمدرنيسم را به
تصوير كشيد .آرتو در سال  1930در كتاب نيمهتمام خود ،يعني تئاتر و همزادش ،اين عنوان را
اعالم كرد« .آرتو ادعا كرد كه بازآفريني در تئاتر به پايان رسيده است ،و لزوم جانشيني تئاتر بيجان
و متكي بر نويسنده و كالم با گونهاي از تئاتر آئيني ضروري است( ».مك گلين ،1373 ،ص )217
شايد بر همين مبنا بود كه تئاتر متنمحور راه خود را از نمايش اجرامحور جدا كرد .دكتر ناظرزاده
( )1380-81نمايشها را به دو شيوهی مجزا در اجرا تقسيم ميكند .برخي نمايشها تئاتر سخنبنياد
هستند و برخي ديگر تئاتر نمايشبنياد .نمايشهايي كه در قيد متن هستند ،بيشتر تئاتر سخنبنياد
به شمار ميآيند.
هاينر مولر نيز متعلق به اين دوران است .او تئاتري را دنبال كرد كه بيشتر نگاهي آنارشيستي
داشت و به همهی انگارههاي اجتماعي و سياسي اطرافش معترض بود .وي عمدت ًا با رجوع به
گذشته كوشيد برهههايي را از تاريخ ادبيات نمايشي انتخاب كند كه بتواند با كمك متون پيشين
قهرمانهاي آنان را به ضدقهرمان بدل كند و اين مهمترين اتفاقي است كه در اقتباس او از
نمايشنامهی هملت رخ ميدهد .مولر در اين حركت بينامتني يكسره ارزشهاي شخصيتي هملت
ويليام شكسپير را به بازي ميگيرد و آنها را يكسره نفي ميكند.

"هملت ماشین" ناصر حسینی مهر  ،عکس از پریزاد گودرزی  ،سایت دوربین نت

اما تئاتر پستمدرنيستي تنها به تعريف اوليهی آرتو خالصه نميشود و اين هنر نيز همانند ديگر
هنرها ميكوشد از قوانين كلي هنر پستدراماتيك پیروی كند« .پستمدرنيسم بهطور كلي و با
قدري مسامحه ،همهی آن گروه از اجراهايي را دربر ميگيرد كه عمدت ًا جهتگيري غيرخطي،
غيركالمي (ادبي) ،غيرواقعي ،منطقگريز ،گشوده و ناتمام دارند( ».ويتمور ،1386 ،ص )19
با اين مقدمه كه توضيح آن براي درك بيشتر چگونگي عملكرد مولر الزم مينمود ،به بحث اصلي،
يعني روند شكلگيري نمايشنامهی هملت ماشين هاينر مولر ميپردازيم.
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هملت و هملت ماشين
تحقيقات دربارهی آثار ويليام شكسپير آنقدر گسترده است كه نه ميتوان آنها را يكبهيك در اين
مقاله برشمرد و نه ميتوان چكيدهی آنها را بيان داشت .اين اتفاق در مورد نمايشنامهی هملت نيز
رخ ميدهد .از همين روي ،بخشهايي از زندگي اين نويسنده و ويژگيهاي نمايشنامهی هملت را
مرور ميكنيم كه به كار تطبيق آن با نمايشنامهی هملت ماشين هاينر مولر بيايد.
زيگفريد ملشينگر )1377( 1سال نگارش نمايشنامهی هملت را باترديد 1601 ،ميالدي ذكر
كرده است .نكتهی گفتني دربارهی اين نمايشنامه اين است كه شكسپير نيز خود ،هملت را بر
2
اساس نمايشنامهاي به نام تراژدي اسپانيايي به قلم توماس كيد  ،نگاشته است .به همين روی،
نمايشنامهی هملت نيز خود اثري اقتباسي بوده است .آنگونه كه ملشينگر مينويسد ،تراژدي
اسپانيايي بسيار شبيه نمايشنامهی هملت است .نمايشنامه با ظهور روح يك مقتول آغاز ميشود
و داستان به اين شكل ادامه مييابد( .همان ،ص )168
اما بعدتر خود ملشينگر سؤال ميكند از چه روي است كه هملت شكسپير تا اين حد ماندگار شده
و از تراژدي اسپانيايي تنها نامي در تاريخ ادبيات نمايشي باقيمانده است .بعد به اين نتيجه ميرسد
كه «نمايشنامهی تراژدي اسپانيايي يك اثر غلطانداز تاريخي است .مسئلهی قدرت در ميان نيست
و از حاكميت هم سخن نميرود .در آن فقط زورگويي مطرح است و بس( ».همان)
اما نكتهی مهم اينجاست كه در نمايشنامهی تراژدي اسپانيايي برخالف هملت شكسپير ،روابط
و مناسبات آن پايبند پديدهی معيني نيستند .حركتها در نتيجهی تأثرات خلق ميگردند و نه
تفكرات.
بنابراين در اينجا ميتوان اذعان داشت كه شكسپير تنها اقتباسي ساده از داستان تراژدي اسپانيايي
را مدنظر داشته و خود به آن غنا بخشيده است كه اثر مقصد از كار مبدأ برتري يافته است .هملت
شكسپير تمام برنامههاي خود را بر مبناي طرز تفكري واحد پيريزي ميكند .اگرچه از تكتك
رفتار اين شخصيت تاكنون تعابير مختلفي را استنباط كردهاند.

"هملت ماشین" نارص حسینی مهر  ،عکس از لیلی صدیق  ،سایت دوربین نت
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نمايشنامهی هملت يكي از آثار معروف دورهی تئاتر اليزابتن است1 .يكي از ويژگيهاي نمايشهاي
اين دوره ،تنظيم پنجپردهاي آنهاست .اين ساختار پنجپردهاي آيینهاي تمامنما از اجتماع قرن
هفدهم است .ساختار پنجپردهاي نشاني از حضور و تأثير كليسا در جامعه است كه دائم معنا را به
تعويق مياندازد و همچون سدي مخاطب را در دريافت معنا و بستار اثر تشنه نگاه ميدارد.
نكتهی ديگر در اين دوران جنس شخصيتها هستند .ارسطو شخصيتها را به سه دسته تقسيم
ميكند1 :ـ برتر از ما هستند؛ 2ـ همانند ما هستند؛ 3ـ فروتر از ما هستند.
شخصيتهاي گروه نخست ،خود به سه دسته قابل تقسيم هستند1 :ـ سنخي؛ 2ـ مرتبهاي؛ 3ـ
وجودي.
شخصيتهاي سنخي :اين شخصيتها از سنخ و گون هاي ديگرند .از جنس انسانهاي معمولي
نيستند؛ بنابراين به آنها شخصيتها اسطورهاي يا خدامدار ميگوييم .آنها خود سه دستهاند :الف)
خدا هستند (پرومته)؛ ب) نيمهخدا هستند (اديپ)؛ ج) در ارتباط با خدا هستند (ترزياس).
شخصيتهاي سنخي كلي هستند .آنها را نميتوانيم در جوامع عادي پيدا كنيم و قابل تجزيه به
جزء هم نيستند .از سوي ديگر ،قابليت كليت عام دارند .آنها مجموع آمال و آرزوهاي ما هستند ،و
آخر اينكه قادر به انجام كارهاي محيرالعقولاند.
شخصيتهاي مرتبهاي :به اين شخصيتها مرثيهمدار هم ميگوييم .شخصيتهاي سنخي بايد
هرچه سريعتر از داستان حذف شوند تا دنياي آن به تعادل برسد ،اما ما براي شخصيتهاي مرتبهاي
دل ميسوزانيم .نميخواهيم آنها بهراحتي حذف شوند .اين شخصيتها نيز سه دستهاند :الف)
حماسي؛ ب) رمانتيك؛ ج) حماسي ،رمانتيك.
خاستگاه اين شخصيتها دوران رنسانس است .اين افراد كلي نيستند و مابهازاي عيني دارند.
بهندرت ميتوانند داراي كليت عام باشند ،اما قابليت انجام كارهاي محيرالعقول را دارند .رمانتيكها
خصلت مرثيهمداري را بيشتر دارند .آنها معمو ًال ذهني هستند و وجود خارجي ندارند؛ بنابراين كلي
هستند و مابهازا ندارند.

آنها را ميتوان جلوهگاه خواستهاي مردم در نظر گرفت و قادر هستند كه كارهاي محيرالعقول
انجام دهند .دستهی سوم؛ يعني حماسي ،رمانتيكها را ميتوانيم هم در واقعيت بيابيم و هم در
تخيل .همانند رستم در شاهنامه .اين دسته را نيز ميتوان جزو اسطورههاي تاريخي محسوب كرد.
شخصيتهاي وجودي :حيات اين شخصيتها از اواخر قرن  18ميالدي شروع ميشود .اين
شخصيتها كل هستند .يعني مابهازاي بيروني دارند .ميتوانند مظهر بينش يك ملت باشند كه
در ادامه به نماد تبديل ميشوند .آنها كارهاي محيرالعقول انجام ميدهند و اين نيرو را از درون
خود ميگيرند .شواليهها ميتوانند از اين دسته باشند.
پس از انقالب كبير فرانسه ،جنس شخصيتها تغيير ميكند و ديگر آدمها از ما برتر نيستند
و شكل و ساختمان تراژدي نيز تغيير ميكند .شخصيتهايي كه در دوران مدرن پديد ميآيند،
شخصيتهايي هستند كه با ما برابرند .اين شخصيتهاي برابر خود به گونههاي  )1ناتوراليستي؛
 )2رئاليستي؛  )3مدرن؛  )4پستمدرن تقسيم ميشوند .شخصيتهاي فروتر از ما نيز معمو ًال
حاصل نمايشنامههاي كمدي هستند]3[ .
شكسپير تراژدي هملت را كه از زمرهی آثار تاريخي وي محسوب ميشود در دورهی مهمي از
تاريخ انگلستان نگاشته است .شكسپير در آن دوران با ملكهی اليزابت و ديدگاههاي وي مشكل
داشت و در نمايشنامه هملت در آرزوي دستيابي به عدالت بود .از همين روي ،قهرماني ميآفريند
كه در اين برههی تاريخي بتواند بر يأس سياسي وي غلبه كند .به نظر ميرسد مسيري را نيز
كه براي اين قهرمان ادارك ميبيند ،مسير همواري نيست ،بلكه مسيري يكسره پرفراز و نشيب
است .از همين روي ،به نظر ميرسد كه هملت دائم تعلل ميكند ،زيرا زمينه براي پيروزه يكسرهی
وي فراهم نيست .البته تعلل هملت داليل ديگري نيز دارد كه در جاي مقتضي به آن خواهم
پرداخت ،اما آنچه از منظر سياسي نمايشنامهی هملت مهم به نظر ميرسد ،نبو ِد بستر نامطمئن
براي قيام وي است.
دليل ديگر تعلل هملت و ترديد وي را ميتوان در انگارههاي فلسفي وي و مسائل رواني او نيز
جستوجو كرد .از منظر فلسفي ،ترديد هملت فرزند شك دكارتي است.

1
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«انديشهی راسيوناليستي دكارت به آنجا رسيد كه اعالم کرد من به همهی صبغههاي
ذهني خود شك ميكنم و سپس افزود ميانديشم ،پس هستم .اولين تأثير اين تفكر در
عالم درام خلق شخصيت هملت است كه ترديد و سردرگمي او حاصل همين شك در
آغاز و نقض و نفي همهی ارزشهاي مستقر شده ،جاافتاده و هنجارگشتهی سنتي در
انتهاست( ».ابراهيميان ،1383 ،ص )110
هملت همين شك را به شكلي عيان در نبرد ميان سنت و مدرنيسم تفكري دوران
خود ،در مونولوگ معروفش بودن يا نبودن (پردهی سوم ،صحنهی اول) اظهار ميدارد.
مفسران تعابير مختلفي را از اين جمالت بيان داشتهاند.
«آيا بزرگواري آدمي بيشتر در آن است كه زخم فالخن و تيربخت ستمپيشه را تاب
آورد (انديشهی كاتوليكي) يا آنكه در برابر دريايي فتنه و آشوب سالح برگيرد و با
ايستادگي خويش بدان همه پايان دهد (خردگرایي ،چشم در برابر چشم)» (همان ،ص
)113
2
ساموئل جانسن منظري كليتر را مطرح ميكند ( ،)1336مبني بر اينكه هملت اصو ًال
مردد است كه عموي خود را به قتل برساند يا نه؟! همچنين مسعود فرزاد ( ،1336ص
111ـ )110كه اين متن را به فارسي ترجمه كرده ،عقيده دارد كه هملت آنقدر بزرگوار
است كه هنوز گناه كالديوس بر او مسلم نشده است .از سوي ديگر ،ميداند با انتقام
از عمو و مادر خود ،ياراي رهايي از پوچي زندگي را ندارد .او حتي به خودكشي فكر
ميكند ،اما اين عمل را هم گناه ميداند و ميگويد خداوند اين فعل را نهي كرده است.
حال اين تفاسير ،بهخصوص انگارهی واپسين را در نهايت با تفسير ملشينگر (،1377
ص  )159مطابقت ميدهم كه عقيده داشته اصو ًال شكسپير با جامعهی مذهبي
ميانهاي نداشته است و تنها اسقفها و كاردينالها را در چهرهی مقامات سياسي در
نمايشنامههاي خود ترسيم كرده است .الهيات چندان در آثار وي جايي ندارند.

حال كه منظر جامعهشناسانه ،تاريخي و فلسفي تعلل هملت را بيان كرديم ،كه بهزعم بسياري اهل
فن ،تم اصلي اين نمايشنامه را نيز شكل ميدهد ،براي پايان بحث ،بد نيست نظريهی روانكاوانهی
پيرامون اين شخصيت را نيز بيان كنيم.
رامن سلدن )1386( 1در مقالهاي كه دربارهی نقد روانكاوانهی هملت نوشته است ،از دو نظريهی
معروف فرويد 2و ژاك الكان 3دربارهی اين شخصيت استفاده ميكند .او در تعبير خود از نقد فرويدي
هملت ،به گفتهی ارنست جونز 4تمسك ميجويد كه اعتقاد داشت ،هملت عقدهی اديپ خود را در
دوران كودكي حل كرده بود و بهشدت به پدر عشق ميورزيد .فرويد عقيده دارد كه كودك در دروان
طفوليت به مادر خود عشق ميورزد و چون پدر را رقيب خود ميبيند ،قصد كشتن او را دارد .اما چون
تابوهاي اجتماعي وي را به پنهان كردن اين موضوع وا ميدارند ،شخص آنها را به ناخودآگاهش
ميسپارد .هملت پس از اينكه ميداند پدر مرده است ،دائم در ذهن به عقدهی اديپ وجودش رجوع
ميكند و خود را با قاتل پدر يكي ميانگارد .عقدههاي فروخوردهاش دوباره سر بر ميآورند .از همين
رو ،كشتن عمويش را به تعويق مياندازد ،زيرا روح خود را با عمويش يكي ميداند .البته الكان
عقيدهی ديگري دارد و به نشانههاي متني رجوع ميكند .الكان معتقد است كه هملت نميتواند به
زبان عادي سخن بگويد و دائم جناسهاي زباني ميسازد ،اين جناسهاي زباني از ناخودآگاه وي
برميآيد .او آنچه را به درون ناخودآگاه سپرده ،دائم در قالب واژگاني كه ديگران نميفهمند به زبان
ميآورد كه عمل را به تعويق مياندازد .در واقع ،هملت با ابراز اين جمالت خود را سانسور ميكند
و بخشي از معنا درون ذهنش باقي ميماند.
اين تحليلها را بهعنوان پلي در نظر گرفتم كه ما را به نمايشنامه هملت ماشين برساند .نگارنده
در اين بخش براي تحليل نمايشنامهی هملت ماشين قصد دارد از نظريهی واسازي دريدا و
نظريهی ژرار ژنت ،در چگونگي ايجاد متن مقصد در بينامتنيت استفاده كند؛ بنابراين دوباره ناگزيريم
كمي از بحث نمايشنامه دور ،و وارد حوزهی تعاريف نظري شويم.
ژاك دريدا ،فيلسوف ،نظريهپرداز و منتقد پساساختگرا ،معناسازي را در فلسفهی غربي وارد تعاريف
گسترده و تازهاي كرد .خوانشي كه اين روزها با عنوان واسازي مورد بحث قرار ميگيرد حاصل
تفكرات اين فيلسوف فرانسوي معاصر است.
2 - Freud
4 - Ernest Jones

		1 - Ramon Selden
		 3 - Lacan Jacques
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او معتقد بود ،هيچ معناي واحدي براي پديدهها وجود ندارد و معنا همچون ماهي سرنده ،دائم از
ذهن ما سر خورده و دستيابي به آن را دشوار ميكند .از همين روي ،تعريف اين نظريه در مجالي
كوتاه بسيار دشوار است كه نگارنده اميد دارد بتواند از عهدهی آن برآيد .دريدا نگاه انتقادي خود را به
مركز محوري از دوران افالطون آغاز ميكند كه حضور كالم را بر نوشتار ترجيح ميداد .دريدا معتقد
بود كه كالم محوري 1انسان را در دام معاني ثابت محصور ميكند .اين زبان در طول تاريخ فلسفه،
دائم در حال كشف معاني ثابت نشانهها و واژگان در پي دستيابي به معنايي محتوم بوده است و
اين در حالی است كه دريدا ميگويد چنين نگاهي قابل نقد است .دريدا ميگويد معنا دائم خود را
به تأخير مياندازد .شايد با يك مثال بتوان اين نكته را توضيح داد .فردينان دو سوسور ،زبانشناس
سوئيسي ،كه پدر علم زبانشناسي به شمار ميآيد ،دربارهی فرايند نشانهسازي ،دو واژهی دال و
مدلول را در نظريههاي خود معرفي كرد.

دال به معناي صورت آوايي يك واژه است .براي مثال زماني كه ما ميخواهيم دربارهی واژهی
درخت با يك نفر صحبت كنيم ،ابتدا لفظ اين واژه را به زبان ميآوريم و يا آن را مينويسيم .بعد
مخاطب تركيب درخت را در ذهن خود متصور ميشود .تصوير ذهني درخت نيز مدلول است.
سوسور معتقد بود كه دال و مدلول دو روي يك كاغذ هستند كه آنها را نميتوان از هم جدا
كرد .اين روند نشانهاي براي سوسور يك داللت ايجابي است .يعني زماني كه ما ميگوييم درخت
ديگر نميتوانيم به ماشين فكر كنيم يا به آسانسور .اما همين داللت روندي سلبي هم دارد ،مبني
بر اينكه واژهی درخت تصوير واحدي را در ذهن ما متصور ميشود ،چون درخت ،درخت است و
ماشين و آسانسور نيست.
حال دريدا معتقد بود كه نظريهی سوسور چنين نميتواند باشد ،زيرا زماني كه ما ميگوييم درخت
به خودي خود به یاد برگان درخت هم ميافتيم كه سبزرنگ است .از سوي ديگر ،ممكن است
واژهی باغ هم در ذهنمان متصور شود .بعد از اين واژه ،ذهن ما به دنياي خاطراتمان رجوع كند
و  . ...پس ميبينيم كه يك دال لزوم ًا منجر به مدلول مشخصي نميشود و دائم ذهن ما از دالي
به دالي ديگر ميرود .جاناتان كالر ، 1منتقد ادبي ،اين بازي دريدا با دالها را همچون يك كتاب
لغتنامه ميداند .در لغتنامه روبهروي هر واژه معانيای نوشته شده كه خود آنها ميتوانند معاني
ديگري داشته باشند و اين بازي تا ابد ادامه پيدا كند .پس ما در هيچ اثري نميتوانيم به اين نكته
مطمئن باشيم كه لزوم ًا معني غايي آن را دريافتهايم .معنا ما را تا آستانه ميكشاند و زماني كه ما
فكر ميكنيم آن را دريافتهايم خود را از ما پنهان ميكند.
اين نكته منجر به تكثير 2ميشود .ما با يك نشانه آغاز ميكنيم و اين نشانهها دائم در ذهن
ما متكثر میشود و همچنان به پيش ميروند .اين نگاه هم در هنر پستمدرنيستي و خاصه تئاتر
پستمدرنيستي ،جلوهگري آشكار دارد .شايد همین نگاه واسازي ما را به آشناييزدايي نيز برساند؛
يعني با اين نگاه ،همهی آنچه تاكنون به آنها با معنايي ثابت مينگريستيم تغيير ماهيت و تغيير
شكل ميدهند.
2 - Duplication

		 1 - Jonathan Guller
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با اينكه ميتوان تمام آثار هنري جهان را از منظر واسازي مورد خوانش تازه قرار داد ،اما بايد گفت
در مورد هملت بهطور مستقيم اينگونه نيست .هملت با اساس ترديد خود ،كنش نهايي را به تأخير
مياندازد .زماني كه او توانست به ترديد غلبه كند ،همان زمان ،زمان نهايي است و در نهايت،
شكسپير عدالتي را كه دائم در جستوجوي آن است عملي ميسازد و هملت عموي نابهكارش
را از پاي در ميآورد .البته الزم به تأكيد است كه ميتوان اين خوانش را با نظريهی دريدا دوباره
تغيير داد.
اما هاينر مولر در نمايشنامهی هملت نگاهي كام ً
ال واساز دارد .او عناصر اصلي را از درام شكسپير
آشناييزدايي ميكند كه مولر را تا اندازهی يك برداشت راديكال پيش ميبرد .دوباره ،قبل از آنكه
1
به هملت ماشين بپردازم ،بد نيست نظريهی ژرار ژنت را نيز دربارهی شيوههايي كه يك بينامتن
ميتواند داشته باشد با هم مرور كنیم.
ژرار ژنت نظریهپردازی است که تحت تأثیر نظریات باختین و کریستوا ،بینامتنیت را به عناصری
2
جزئیتر تبدیل کرد .اول اینکه او بهجای واژهی بینامتنیت از ترامتنیت استفاده کرد« :تمام آن
چیزهایی که آشکار و پنهان یک متن را در رابطه با دیگر متون قرار میدهند»( .استم ،1383 ،ص
)236
بعد ترامتنیت را به  5زیرمجموعه تبدیل کرد که بینامتنیت یکی از آنهاست .در تعریف وی ،اگر
نویسندهای از یک نقلقول و یا عبارت کوتاه از متنی دیگر در متن اصلی خود استفاده کند ،به
تعریف بینامتنیت رسیده است.
عنصر بعدی ،شبهمتنیت 3است .شبهمتنیت نیز به متونی گفته میشود که حواشی متن اصلی
نوشته میشود .این متنها میتواند از نام اثر گرفته تا طراحی جلد ،نقدها ،تحلیلها و  ...باشند . .با
این تعریف آنچه هماکنون میخوانید یک شبهمتنیت برای نمايشنامههاي هملت و هملت ماشين
4
است .عنصر سوم ،دگرمتنیت تعریف میشود .این شاخه رابطهی انتقادی یک متن با متنی دیگر
را دربر میگیرد.

1

شاخهی چهارم ،الگومتنیت است که میتوان تعریف ذیل را برای آن در نظر گرفت« :دستهبندیهای
وراثتیای که عنوانهای یک متن ارائه میدهند یا نفی میکنند»( .همان ،ص )137
2
در نهایت پنجمین شاخه هم ،حادمتنیت عنوان میگیرد .در این بخش ما با دو واژهی حادمتن و
3
فرومتن برخورد میکنیم .ژنت در این قسمت متنهایی را در نظر میگیرد که در آن یک متن و
تفکرات زیربنایی آن مبنای اثری دیگر قرار گرفته است .متن مادر را فرومتن و متن تازه را حادمتن
مینامد.
ژنت در مطالعات بينامتني خود از اين نيز فراتر رفته و به نام متون نيز ميپردازد .او نامها را به دو
5
4
دسته تقسيم ميكند« .ژنت میان عناوین تماتیک  ،که به موضوع متن اشاره دارند و عناوین رماتیک
که به شیوهی اجرای اهدافش رجوع میکنند ،تمایز قائل میشود( ».آلن ،1385 ،ص 153ـ)152
بنابراين با توجه به اينكه از اين پس ساختار ژنت را در بررسي متن مدنظر خواهيم داشت ،با توجه
به تقسيمبندي وي از اين قسمت متن بهجاي اصطالح بينامتنيت از ترامتنيت استفاده ميكنيم.
بررسي هملت ماشين را ميتوان از نام آن شروع كرد .هملت ويليام شكسپير در عنوانبندي به
نام اثر اشاره دارد .هملت در ارتباطي كه با متن خود برقرار ميكند ،يك قهرمان است؛ بنابراين نام
اثر اشاره به قهرماني هملت دارد .يعني نام هملت در تعامل با متن ،با توجه به آنچه ژنت ميگويد،
ارتباطي تماتيك است .اما در هملت ماشين داستان كمي فرق ميكند .اين نام نيز در برخورد با متن
همان شكل تماتيك را پيدا ميكند ،اما اگر بخواهيم آن را از منظر ترامتني مورد بررسي قرار دهيم
و ارتباط آن را با متن شكسپير بشناسيم ،درواقع هاينر مولر با افزودن واژهی ماشين از نام متن اصلي
آشناييزدايي ميكند .او در اين اثر به هملتي اشاره دارد كه ديگر قهرمان نيست .بلكه يك ماشين
است و اعمالي را انجام ميدهد كه براي او ديكته شده است .با اين تعريف ،وارد حوزهی واسازي
هم ميشويم .مولر از واژه ،قهرمان را واسازي ميكند .داستان هملت ماشين از جايي شروع ميشود
كه هملت شكسپير به پايان ميرسد.
3 - Hhypotext

		

2 - Hypertextuality
5 - Rhematic

1 - Architextuality
4 - Thematic
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«زندگي قهرماني به زندگي قاعدهمند اشاره ميكند كه ايمان يا ارادهی آن را شكل
دادهاند؛ زندگي كه در آن به امر روزمره بهمثابهی چيزي نگريسته ميشود كه بايد آن را
رام و مطيع ساخت و در برابر آن مقاومت كرد يا انكارش كرد ،چيزي كه در راه رسيدن
به هدفي واالتر بايد آن را مقهور ساخت( ».فدرستون ،1386 ،ص )160
هملت شكسپير در آرزوي دستيابي به عدالت از تمام عالقمنديهايش چشم ميپوشد.
از تحصيل ،عشق به اُفليا و  ، ...اما در هملت ماشين همهچيز ناگهان برعكس ميشود.
در پردهی نخست اين اثر ميخوانيم ...« :تابوت را با شمشير شكافتم ،تيغهی شكست،
با شمشير شكسته تابوت را گشودم( »...مولر ،1389 ،ص )29
همچنان كه ميبينيم هملت مولر با شمشير با شمشيري به تابوت حمله ميبرد كه
تيغهی آن شكسته است .اين همان شمشيري است كه در نهايت هملت شكسپير با
آن عدالت را جاري ساخت و براي خود عنوان قهرماني را در تاريخ ادبيات نمايشي به
همراه آورد .پس شمشير بيتيغه نشان از عقيم شدن هملت در قهرماني است .از سوي
ديگر ،مولر در بخشي ديگر از نمايشنامهی خود مينويسد« :كاركنان صحنه ،بيآنكه
بازيگر هملت متوجه شود ،يك يخچال و سه تلويزيون بر صحنه ميآورند .صداي موتور
يخچال .سه برنامهی بيصداي تلويزيوني( ».همان ،ص )32
در اينجا هم مولر نشانههايي را از فرهنگ زندگي روزمره وارد زندگي هملت ميكند.
اشيايي كه بدون اينكه هملت متوجه باشد ،او را دربر ميگيرند و در تعاريف فرهنگ
زندگي روزمره ،قهرمانيگري در تقابل با آن قرار میگیرد و معني و مفهوم خود را از
دست ميدهد.
«اگر معمو ًال زندگي روزمره همراه است با برنامههاي يكنواخت و عادي و بديهي
انگاشتهشده و مبتني بر عقل سليمي كه تاروپود زندگيهاي روزانه ما را زنده نگه
ميدارند و حفظ ميكنند ،پس زندگي قهرماني نشاندهندهی ويژگيهاي متضاد با آن
است( ».فدرستون ،1386 ،ص )160

جالب اينجاست كه مولر اين نگاه را در ميان ه رها نميكند و آن را همچنان بسط ميدهد« :آرزوي
نسلها كه /سركوب ميشود در خون فرومايگي حماقت /صداي بلند خنده از درون شكم مردگان/
زنده باد كوكاكوال /يك قلمرو پادشاهي براي يك آدمكش( »...مولر ،1389 ،ص ]4[ )31
هملت شكسپير اندكاندك در آستانهی واسازي قرار میگیرد و تغيير شكل ميدهد و مولر به
اين ترتيب از انسان قهرمان شكسپير ،آدم ماشيني بيهويتی ميسازد كه اين انسان تغيير ماهيت
داده ،در پردهی سوم ،هويت جنسي خود را نيز از دست ميدهد و به اين ترتيب ،مولر دگرديسي
شخصيتهاي دوران درام نئوكالسيك را تا شخصيت دوران پستمدرن به نمايش ميگذارد...« .
هملت دستانش را مقابل صورتش ميگيرد :ميخواهم يك زن باشم .هملت لباس اُفليا را ميپوشد،
اُفليا چهرهی هملت را گريم ميكند  ...هملت در ژست روسپيان» (همان) .در اينجا هملت نهتنها به
شكل نمادين تغيير جنسيت ميدهد ،كه به شكل كاالييترين انسانها درميآيد كه نشان از همان
روزمرگي و فرهنگ مصرفزدگي است .اگر انسان در دوران ماضي در ادبيات نمايشي داراي هويت
شناسنامهاي بود ،اين شخصيت همهی معاني خود را از دست ميدهد؛ بنابراين حاال هملت ماشين
مولر در قالب تمامي آدمها تكثير شده است .آدمهايي در وضعيت او كه ميتوانند جامعه را به همان
بحراني بكشانند كه مولر در انگارههاي سياسي خود مدنظر دارد .با اين نگاه به تعريف شخصيت
پستمدرنيستي در ادبيات نمايشي نيز دست مییابیم.
هملت ،در نمايشنامهی شكسپير ميخواهد انتقام مرگ پدر را بستاند ،اما در ابتداي نمايشنامهی
مولر ميخوانيم «گوشت مرده پدر را ميان مردم نكبتزدهاي قسمت كردم كه گرداگردم ايستاده
بودند ،الشه با الشه شود دمخور سوگواري تبديل شود به سور ( »...همان ،ص )29
حاال ميتوانيم به نظريهی ژنت بازگرديم و ببينيم تا اينجا مولر با شكسپير چه كرده است .مولر
بيش از اينكه از واژگان شكسپير بهره بگيرد از موقعيت قهرمانهاي وي استفاده كرده است .اين
نيز خود از خصوصيت نمايشهاي پستمدرن است كه چندان خود را در بند متن باقي نميدارند.
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اين همان عنوان كلي است كه ژنت از آن بهعنوان ترامتنيت ياد ميكند .همانگونه كه گفته شد،
اين نظريهپرداز ،بينامتنيت را بخشي از ترامتنيت ميداند كه بنابر اظهار ژنت در متن مولر نسبت به
كار شكسپير كاركردي ندارد.
دربارهی شبهمتني كه به نام آثار بازميگشت هم سخن رانديم ،اما نكتهی مهم در اين ارتباط،
ارتباط در دگرمتنيت است .مولر نسبت به متن شكسپير انگارهاي انتقادي داشته است ،اما بازهم آنچه
داستان را پيچيدهتر ميكند ،اين است كه مولر شكسپير و هملت او را مورد نقد قرار ندادهاست ،بلكه
آن را دستاويزي كرده تا به نقد دوران خود بنشيند .اين هم از همان خصوصيات پستمدرنيستي
است كه آثار گذشته راه خود را در دنياي امروز باز ميكند .هملت به دنياي امروز آمده كه كارايي
خود را از دست داده است .مولر اين نگاه را بسيار با دقت مطرح ميكند تا خدشهاي بر پيكر اثر
شكسپير وارد نكند .براي مثال ،مولر هملت را به يك بازيگر تبديل ميكند كه ميخواهد نقش
هملت را بازي كند .در اينجا بازيگر ميتواند كنايهاي از همان انسان ماشيني موردنظر مولر باشد.
آدمي كه اعمال و رفتار به او ديكته ميشود و از سويي ديگر ،چون اين بازيگر ماهيت فردي خود
را از دست داده ،تنها به يك ماشين تحرير بدل ميشود و چون اين آدم نميتواند در نظم مورد نظر
روايت كه از دوران ارسطو مدنظر بوده ،قرار بگيرد ،شخصيتهاي ديگر نيز قادر نخواهند بود نقش
خود را بهدرستي به سامان برسانند .پس از همين منظر است كه هوراشيو و اُفليا و ديگران نيز دچار
واسازي و تكثير ميشوند.
اين نظرگاه ژنت جايي است كه ميتوان مكث بيشتري روي آن انجام داد و در خالل آن
به پنجمين تقسيمبندي ژنت ،يعني حادمتنيت رسید .تراژدي حاصل دوران بحران و گذار است.
بزرگترين تراژديها در دورانهاي نامتعادل اجتماعي نگاشته شدهاند .از اين وجه ،شكسپير و
مولر در روح دو اثر با هم مشترك هستند .هملت ميكوشد شرايط را تغيير دهد  ،اما قهرمان مولر
نميتواند اين كار را بكند.

اينجاست كه ترامتنيتهاي ديگري راه خود را به اثر مولر ميگشايند و به او در تكثير روايتش كمك
ميكنند .براي مثال ،او افرادي را كه نسبت به مسائل اجتماعي ،فرهنگي و سياسي انگارههاي
انتقادي داشتهاند ،به نوعي به ساختمايهی اصلي متن خود اضافه ميكند.
او سراغ ماركس ، 1لنين 2و مائو 3ميرود و آنها را نيز واسازي ميكند« .صفحهی سياه تلويزيون،
ترشح خون از يخچال .سه زن ماركس لنين مائو ( »...همان ،ص )34
نكتهی جالب اينجاست كه مولر هيچ عالمت سجاوندي را بين اين نامها در نظر نميگيرد و گويا
همه ،جملگي يك نفر هستند .بعد به تأكيد ،آنها را سه زن ميخواند .زن شدن آنها هم تغيير از
تغيير ماهيت آنهاست و نشانهی سوم اين جمله همكناري اين سه نفر با يخچال و تلويزيون است.
دو ابزاري كه در نشانهشناسي فرهنگي از آنها بهعنوان ابزار مصرفگرايي ياد ميشود .حال يكي
از آنها خاموش است و از ديگري نيز خون ميتراود .اين نشانهها از منظر جانشيني كاركرد تعريفي
خود را ندارند و ما را به تعريف دريدا از واسازي ميرساند كه هر دالي ميتواند معناي غيردالي
خود را نيز داشته باشد .كاركرد تلويزيون نمايش است و كاركرد يخچال محافظت از مواد خوراكي.
خاموش شدن اين ابزار بهعنوان ابزار سرمايهداري هدف مبارزهی سه نفري است كه در متن از
آنها ياد ميشود ،اما اين اتفاق زماني رخ ميدهد كه اين سه نفر ديگر خودشان نيستند .به اين
ترتيب ،عالوه بر اينكه مولر نگاه انتقادي خود را به نگرهی كمونيسم شكل ميدهد ،همكناري اين
عناصر را غيرممكن ميداند.
اينجاست كه مولر برخالف شكسپير براي رسيدن به هدف ،خود را همچون هملت شكسپير
سانسور نميكند .او نشانههايي را تدارك ميبيند كه بصرياند .همانگونه كه رفت ،هملت در
شكسپير از منظر الكان خود را پشت عبارتها سانسور ميكند و اين در حالي است كه مولر به هيچ
عنوان اينگونه نيست .او يك راست سراغ اصل موضوع ميرود در پردهی اول ميخوانيم« :مرد
آدمكش [عموي هملت] بر تابوت خالي روي بيوهزن پريد [مادر هملت] ميخواهي كمكت كنم عمو
تا خودت را بكشي رويش ( »...همان ،ص )29
3 - Mao

2 - Lenin

1 - Marx

‹

پیام چارسو
195
ویژهنامهی قرنطینه

‹

فرایند تبدیل هملت به ماشین

آنگونه كه ميبينيم دوبارهی مولر دست به ابداعي تازه ميزند .او بين عمل و گفتار تفكيك قائل
نميشود و گويا هملت او همانگونه كه فكر كرده ،عمل ميكند و در هنگام عمل فكر ميكند .اگر
تفكر در هملت شكسپير عمل را به تأخير مياندازد ،هملت مولر همانگونه كه فكر ميكند ،عمل
ميكند ،شايد از همين روست كه شخصيتهاي مختلف در آني كه بر فكر وي ظاهر ميشوند ،در
عين حال ،عمل هم ميكنند .از آن ميان ميتوان به مكبث ،راسكولنيكف و  ...اشاره كرد ».هملت
با تبر راسكولنيكف همهی تجربههاي انقالبي ،اجتماعي ،انقالبي و فرهنگي را بيرحمانه گردن
ميزند ،مكبث و ريچارد اين نمونهوارترين آدمكشان تاريخ را فراميخواند ،شورش ميكند »...
(حسينيمهر ،1389 ،ص )10
اين همان تئاتري است كه متنمحور نيست و روايت را در عمل شكل ميدهد« .نمايش من ،اگر
هم اجرا شود ،در زمان شورش خواهد بود .شورش با پيادهروي آغاز ميشود .در ساعت كار و اشتغال
و با زير پا گذاشتن مقررات آمدوشد خياباني ( »...مولر ،1389 ،ص )32
دكتر فرهاد ناظرزاده كرماني ( )1385اينگونه آثار را نمايشهاي نه روالي مينامد و آنها را در
تقسيمبندي كه براي نمايشنامههاي روالي دارد در مقابل سبكهاي آشنايي همچون كالسيسيم،
كالسيسيم نو و  ...قرار ميدهند؛ يعني مولر در سبك نيز نسبت به شكسپير به واسازي رسيده است.
هر چقدر شكسپير كالمي فاخر را براي شخصيتها برميگزيند ،در اثر مولر از اين انگاره خبري
نيست .در پردهی نخست نمايشنامهی مولر ميخوانيم« :من هملت بودم .پشت بر ويرانههاي اروپا
در ساحل ايستاده بودم و با امواج دريا شروور ميگفتم  ،1389( »...ص )29
از سوي ديگر ،اگر در نمايشنامه شكسپير روايت پرده به پرده و بر قوانين تكنيكي روايت خطي
رخ ميدهد ،مولر روايت را تا آنجا كه ميتواند تجريدي ميكند .هملت مولر شاهد واقعهی ويراني
اروپا بوده است و حاال از پس اين ويراني ،با دريا كه ميتواند نشاني از ضمير ناخودآگاهش باشد
سخن ميگويد .مولر در اينجا از فعل ماضي استفاده ميكند .فعل ماضي عمل گفتاري روايت را
تقويت ميكند كه اين نكته هم نشان از انفصال از روايت نمايشي نمايشنامههاي دراماتيك است.

مولر تنها هملت را از دم تيغ انتقاد نميگذراند .اُفليا نيز حاصل اين واسازي ميشود .اُفليا كه زني تابع
و تقريب ًا خاموش در نمايشنامهی شكسپير است ،در نمايشنامه مولر به زني معترض بدل ميشود.
او نيز از گور برخاسته تا انتقام زنان مظلوم تاريخ را بگيرد .زني كه در نمايش شكسپير خودكشي
ميكند و به مرز انفعال ميرسد ،در هملت ماشين راهي ديگر در پيش ميگيرد .اوست كه موجبات
تغيير هويت هملت را فراهم ميآورد .او هم شخصيتي عصيانگر تصوير ميشود .او نيز در قالب زنان
بسياري تكثير ميشود .مولر برخي را با اشارهی مستقيم به نام به اُفليا نسبت ميدهد و برخي ديگر
را با نشانههاي ارجاعي« .من اُفليا هستم .كسي كه جويبار او را در خود نگه نداشت .زني آويخته بر
طناب دار ( »...همان ،ص )31
در اينجا هم اُفليا را برونآمده از گور ميبينيم .شخصيتي كه سرگذشتي بر او گذشته است و
داستانهاي فراوان دارد ،اما اين بار سعي ميكند از اين تقدير براي خود زره بسازد .با اين مناسبات
است كه مولر نمايش خود را به حوزهی نمايشهاي فراواقعيتگرايانه ميكشاند و از اين منظر
قوانين تئاتر نئوكالسيك را نيز درمينوردد.
1
«نمايشنامههاي فراواقعيتگرايانه بر هم افزود شماري صحنهاند كه بيشتر بختكي و تصادفي
كنار هم چيده شدهاند و بيشتر به رؤياهايي گسسته ميمانند .رويدادهاي اين نمايشنامه ،گويي
در مرز خودآگاهي و ناخودآگاهي رخ ميدهند ،و به رؤيا ،يا به پندارد ميمانند» (ناظرزاده كرماني،
 ،1385ص  .)411فارغ از اين همخواني تعريف با نمايشنامهی مولر ساختارشكني ديگري كه انجام
داده است ،استفاده از ساختار اپيزود در تركيببندي صحنههاست.
در ساختار اپيزوديك هر صحنه داراي يك حادثه است و اين حادثه در درون صحنه ميبالد و به
پايان ميرسد« .هنگامي كه به تئاتر ميروم ،متوجه ميشوم كه بيش از پيش برايم خستهكننده
است كه طي تمام مدت نمايش تنها يك عمل و يك ماجرا را دنبال كنم .اين ديگر برايم جالب
نيست .وقتي كه در تابلوي اول يك عمل آغاز ميشود ،وقتي كه در تابلوي دوم عمل ديگري شروع
ميكنند كه ربطي به قبلي ندارد ،سپس يك عمل سومي و سپس عمل چهارمي ،آنگاه اين ميشود
سرگرمكننده و مطبوع ،ولي ديگر نمايشنامهی كاملي نيست( ».مولر به نقل از فيروزمند،1389 ،
ص  .)20البته مولر در همين گفتار ميگويد كه چندان دنبال يك نمايشنامهی كامل نيست و
بيشتر به اجرا ميانديشد.
1 - Surrealism
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دوباره به نظريهی ژنت باز ميگرديم و درمييابيم كه مولر چگونه حادمتن خود را نسبت به
فرومتنهاي بسيار تشكيل ميدهد .اينجا ديگر تنها با هملت شكسپير مواجه نيستیم ،بلكه
فرومتنهاي بسياري در حادمتن مولر متكثر ميشوند و به اين ترتيب ،مولر نگاه خود را به بسياري
از تفكرات خيره ميكند.
نتيجهگيري
مولر در نمايشنامهی هملت ماشين برداشتي واسازانه از نمايشنامهی هملت شكسپير انجام داده
است .او با توجه به نگاه انتقادانهاي كه به مسائل اجتماعي ،فرهنگي و سياسي روزگار خود دارد ،متن
نئوكالسيك اليزابتن شكسپير را به اثر كام ً
ال پستمدرن تبديل كرده كه ميتوان با توجه به قوانين و
نظريههاي جديد در هنر نمايش آن را مورد خوانش قرار داد .براي تبيين اين نگاه مولر ،از نظريهی
ژرار ژنت در حوزهی بينامتنيت استفاده كرديم كه به نوعي ميتوان آن را خوانش پساساختگراها از
اقتباس محسوب ميشود .مولر در اين اثر با دقت و ريزبيني تم ترديد را در هملت به عصيان بدل
ميكند و آن را در قالب تمام شخصيتها بسط ميدهد.
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 .16ناظرزاده کرمانی ،فرهاد ( ،)1385درآمدی به نمایشنامهشناسی ،تهران ،انتشارات سمت.
«.17كمينهگرايي (مينيماليسم) در هنر نمايش» ،تهران ،مجله هنرهاي نمايشي ،شماره  3و .4
 .18نجوميان ،اميرعلي ( ،)1385درآمدي بر پستمدرنيسم در ادبيات ،اهواز ،نشر رسش.
 .19ویتمور ،جان ( ،)1386تئاتر پستمدرن ،ترجمه :صمد چینیفروشان ،تهران ،انتشارات نمایش.
پينوشت
[ ]1در اين زمينه آثار مختلفي را ميتوان سراغ گرفت كه به مفهوم متن پرداختهاند .يكي از آنها ميتواند كتاب نشانهشناسي
كاربردي ،نوشتهی دكتر فرزان سجودي باشد .اين كتاب در سال  1387توسط نشر علم منتشر شده است.
[ ]2در اين زمينه نيز آثار متعددي وجود دارد .براي مطالعه در زمينهی پستمدرنيسم توصيه ميشود عالقمندان مطالعه را از
دورهی مدرنيسم آغاز كنند .دكتر امير علي نجوميان در انتهاي كتاب درآمدي بر پستمدرنيسم فهرست كاملي از كتابهاي
منتشرشده به زبان فارسي در اين زمينه را ارائه دادهاند .نگارندهی مقاله ،به دليل كمبود فضا براي نگارش ،از جزئيتر شدن در
اين بحث پرهيز كرده است.
[ ]3اين تقسيمبندي را دكتر فرشيد ابراهيميان در درسگفتارهاي خود ارائه دادهاند كه نگارنده با احترام به ايشان ،از گفتارشان
در اين مقاله استفاده كرده است.
[ ]4تأكيد از نويسنده است.
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زهدان مادرم هم داشتهم یک چیزی به یک کسی تعلیم
 .1انگار معلم زاده شدم .انگار در
ِ
میدادم و این ،کابوس من است!
 .2بگذارید مروری کوتاه کنیم به گذشتههای آموزشی من و ما :از سال  78و تأسیس گروه
تئاتری َو ناگهان تا  84برگزاری کارگاههایی که ختم به اجرای نمایش یا تربیت بازیگر،
کارگردان و نمایشنامهنویس و نقدنویس /.سال  84یک کارگاهی فشردهی روزنامهنگاری که
در انتها تعدادی از آن حدود  200نفر ،ماندند برای نمایشنامهنویسی در کارگاهی؛ /از آنها 7
نفر برای چهارسال در خانه ،کافه یا هرکجا میشد ،یک یا دو روز در هفته را ،گاه حتا هر روز
یک هفته را کنار هم گذراندیم :کارگاههایی در حوزههای فیلمسازی ،نمایشنامهنویسی ،نقد
و تحلیل ،شعر ،قصه و ...حاال هریک جایی مشغولند؛ و بعد از آن گروه «تئاتر َو ناگهان» ،شد:
دوست دیرینام جالل تهرانی با همراهی
«فیلم و تئاتر َو ناگهان» /.اواخر دههی هشتاد با
ِ
حمید پورآذری نازنین و« ،...مکتب تهران» را بنا نهادیم .آنجا به جز بخش سیاستگذاری و
بینامتنی
عنوان «روابط
برگزاری همایشها ،کارگاهی برای نخستین بار در ایران برگزار کردم با
ِ
ِ
جدیت تمام مینویسند و
عزیزان آن دوره کارگاهها هم همه در
شعر ،قصه و نمایشنامه»؛
ِ
ِ
ترجمه میکنند و خالصه کار فرهنگی میکنند؛ این از مروری کوتاه که گفته بودم.

 .3ظرف سه سال گذشته سه دوره کارگاه قصهنویسی از «پایه» ،از
«هیچ» را آغازیدم با شگردی ابداعی و یحتمل پیشرو که خروجی
تدریس نمایشنامهنویسی
درخشانی تا به امروز داشته و خواهد داشت .از
ِ
گریختهام ،چرا که در هر د ّکانی یافت شود در این سالها و از آن مهمتر
که همه چی ِز شعر و نمایش ،بایستی برخاسته از قصهای باشد که در
شکل خالق ،روایت یا نوشته شود .پس ا ِشراف بر قصه و
شکلی از سه
ِ
کارگاهی آن،
قصهنویسی و حتا نقد قصه در شکل درست و جزئینگر و
ِ
ناگزیریست که پای آن ایستادم و خواهم ایستاد اگر عمر و سالمتکی
باشد.
 .4اینکه هر ماه یا دوره گاه شش نفر گاه هفت یا هشت نفرشان حضور
گرفتاری این روزگار است .اما پنج شش نفر هربار
دارند از ب ِد حادثه و
ِ
خروجی آن
دست کم متمرکز کار میکنند .جا دارد بگویم در این دوره که
ِ
گویی نهایی (که از چگونگی
را به لطف میخوانید ،نام و ِ
نشان چهار تک ِ
روش رسیدن به آن خواهم گفت) بدین شرح است:
راه و ِ
«سال سوم» :علی ضیاءسعیدی« /ا ِی َرح ِِم شوم» :مهرا معین« /بخواب
غایبان
خوب میشی» :ندا نیک /و «نارفیق» :آروین سیدان .اما یادی از
ِ
حاض ِر در کارگاه :علی افشاری ،نسترن خدادوست ،سمانه غدیری ،یاسمن
شعف
ناسخی و البته سمیرا گل
محمدی عزیز که حاضری حاضر بود اماِ ،
ِ
دل همهی ما گذاشت تا وقتی دیگر.
دادن این همراهی را بر ِ
پایان ِ
هرکدام با پیشینه و رشتهی تحصیلی بسیار متفاوت و سنین متفاوت و
سالیق متفاوت .در طول این نزدیک سه سال تبدیل به نقّادانی بیرحم
دیگران کارگاه هم شدهاند .سه چیز اینها را به هم
نسبت به آثار خود و
ِ
متصل کرده :کلمات ،عشق َو جنون؛ که این سومی تازه دارد در ایشان
جلوه میکند انگار.
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 .5این چهار تکگویی در روندی دشوار خلق شده است .در مروری کوتاه باید بگویم
ما قصههای اول شخص میخواستیم مقتبس از «ریچارد سوم» اثر «ویلیام شکسپیر»
میان این
با ترجمهی درخشان «دکتر رضا براهنی» که تکگویی از ِ
دل آنها براید؛ خط ِ
دو (قصهی اول شخص و تکگویی) بسیار باریک است و بسیار از جماعت قصهنویس و
بازشناسی آن دو از یکدیگر نیستند.
نویس من هم ،قادر به
همچنین
دوستان عزی ِز نمایشنامه ِ
ِ
ِ
شکافتن ذرات
بازشناسی شباهتها و تفاوتهای این دو را بیفزایید به بسیار خواندن و
پس
ِ
ِ
جهان نمایشنامهی «مبدأ» .حاال به اینها که گفتم ،جدال
و عناصر قصوی و نمایشی در
ِ
با گونههای اقتباس را هم بیفزایید :یکی از مهمترین اشکال نوشتاری در تئاتر و سینمای
اقتباس آزاد ،شد
دست آخر
حال زایماناش هستیمِ .
جهان که ما به شکلی ناقصالخلقه در ِ
ِ
جهان «مقصد»؛ اقتباسهایی که دو حالت داشته باشند :یکم اینکه «ریچارد
ُمراد و مقصو ِد
ِ
جهان
کشف چهار
ِ
سوم» را خوانده باشی در جایگاه مخاصب خاص البته ،که بتوانی به لذتِ
ِ
کشف ذراتاش دست یابی؛ دوم آنکه نخوانده باشی و این چهار تکگویی بتوانند
جدید در
ِ
جهان تازه و مستقل با آنها همراه و
از روی کاغذ بلند شده ،بیدار شوند و تو در غالب چهار
ِ
مشغول همزادپنداری با او شوی .همچنین باید بگویم خواستهی
مقابل بازیگ ِر احتمالیاش
در
ِ
ِ
روایت اصلی ،شکل تازه بگیرد؛ به
ما آن بود که این استقالل ،همراه با شمولی با درصد باال از
ِ
عی نوعی روایت از زاویهدیدهای
عبارتِ دیگر انگار کنید که هر چهار نمایشنامه بنا دارند م ّد ِ
چندگانه از نمایشنامهی مبدأ باشند که هر یک میخواهند در ظرفی تازه اما بسیار کوچک،
قول زیبای احمد شاملو
لذت
ِ
اصلی مبدأ را طو ِر دیگری به توی خواننده انتقال دهند .باری به ِ
ِ
جاودان «در آستانه» :سفر کوتاه بود و جانکاه بود ،اما یگانه بود و هیچ کم نداشت.
در شعر
ِ
تطابق
 .6به اشاراتی کوتاه به نشانههای بسترسا ِز آدمهای این چهار نمایشنامه در حوزهی
ِ
پایان این سیاهه بسنده میکنم؛ لطفن جغرافیا،
معنایی و شکلی اثر مبدأ و آثار مقصد ،برای ِ
نزدیکان ریچارد را در نمایشنامهی «ریچارد سوم»
معلولی پیرامون
رویدادها ،روابط علی و
ِ
ِ
بازنگری دقیقی کنید :پدر ،مادر ،برادر ،زن ،دوست ،رقیب و ...راَ .و دیگر همین.
ِ
 .7سرپرست گروه و کارگا ِه « َو ناگهان» :روزبه حسینی

1
«سال سوم»
علی ضیاءسعیدی
/مرد .سالخورده .اتاقی نمور با نورهایی اندک .تغییر لحنها و جزئیات رفتار و حرکات بازیگر به اختیار است/

مرد/ :در تاریکی/تا حاال کیسهی آب سرد رو شونهتون گذاشتین؟ دیدین چه حسی داره؟
اولش شونتون خودشو میکشه عقب .چند ثانیه طول میکشه عادت کنید بهش .اگه زیاد
بمونه سِ ر میشه .شونتون سِ ر میشه .گردنتون یه جوری میشه .درد میاد سراغش/.سکوت.
نور /وقتی دستشو گذاشت رو شونم ،اول شونهم خودشو کشید عقب .چند ثانیه گذشت تا
بهش عادت کردم .یه صدایی که نمیشناختم صدام کرد :آقای سلطانی! صدای اون نبود.
یه صدای کلفت و دورگهی میانسال بود .اون صداش عالیه .میخونه .خوبم میخونه .آره.
/مکث /یعنی میخوند .حاال ...االن کجاست؟ /مکث /االنم میخونه؟ /مکث /میذارن
بخونه؟ /مکث /اصلن هست که بخونه؟ /مکث /اگه نخونه میمیره/ .مکث /میمیره/ .
سکوت /وقتی دستشو گذاشت رو شونم بدنم یخ زد .انگار که گفته باشن عزیزت از دنیا
رفته .دلت خالی میشه .نمیتونی واستی .دلم ریخت .اسممو که صدا زد ،آروم شدم .صدای
اون نبود .برگشتم پشتمو نگاه کردم .یه مرد قد بلند و چهارشونه واستاده بود پشتم .یه کت
نمیدونم چه رنگی هم پوشیده بود .آبی بود؟ سبز بود؟ آهان نه طوسی بود .آره طوسی.
رنگ کتشو میگم .طوسی بود .یه ...یه کروات گلمنگلی هم زده بود .میگم اینارو که
خوب ملتفت شید که کجا بودم و کیارو دیدم .کجا بودم .کجا بودم؟ /سکوت /یه اتاق سرد
وسط زمستون .یه اتاق آبی چرک و کبره بسته با یه میز و دوتا صندلی .از اون چراغا که
وسط اتاق آویزونه نداشت .دوتا چراغ دیواری داشت دو طرف اتاق .خیلی سرد بود .اونم که
اومد انگار اتاق سردتر شد .داشتم میلرزیدم .یه جوری میلرزیدم که سیگار تو دستم چند
بار داشت میافتاد از دستم .اومد نشست جلوم .یه کاغذ و چندتا پروندم دستش بود که پرت
کرد رو میز جلوم .با همون دستای لرزونم سیگار رو خاموش کردم تو زیرسیگاری چینی.
انگشتای دو تا دستمو گره زدم تو هم شاید دستام نلرزه ...ولی میلرزید .دو نفر از دو طرف
نگهم میداشتن بازم میلرزیدم .یه نگاه به دستام انداخت یه نگاه تو چشمام که چشمامو
دزدیدم .چشمـــای میشی و ترسنــاکی داشت .از اونایی که نمیتونی زل بزنی بهشون.
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دستش رو کرد تو جیب کتش .جیبش رو باال پایین کرد .اون یکی دستشم کرد تو اون یکی
جیبش .با صداش از جام پریدم .گفتم که ،صداش کلفت بود و دورگه .پرسید سیگار داری؟
سریع دستمو کردم تو جیب کتم و سیگارمو گرفتم جلوش .یه نگاهی به سیگار کرد و انگار
که خوشش نیومده بود آروم یه نخ کشید بیرون .دوباره پرسید کبریتم داری؟ کبریتم آوردم
بیرون از اون یکی جیب با دستای لرزون روشن کردم .سرش رو آورد جلو و نوک سیگار و
گرفت سر آتیش .یه پک عمیق زد و دود داد تو صورتم .جلو خودم رو گرفتم سرفه نکنم.
سیگار رو گذاشته بود گوشه لبش و یه پرونده رو باز کرده بود و هی ورقاش رو باال پایین
میکرد .انگار اولین بارش بود داشت پرونده رو نگاه میکرد .رو یه صفحه مکث میکرد.
چندتا ورق بیخودی میزد دوباره مکث میکرد .نمیدونم چشماش از تعجب گرد شده بود
یا همینجوری گرد بود .اما گرد ترسناکی بود .نمیشد به چشماش زل بزنی .عین چشم
اژدها بود تو نقاشیای چینی .یه جوری معلوم نبود عصبانیه یا چشماش مادر زاد همین
شکلیه .نمیدونم هنوز آواز میخونه؟ /سکوت /با اون چشمای مستش وقتی میزد زیر آواز
/سکوت /سرمو چرخوندم طرف دیوار سمت راست .یه عکسی آویزون بود .خیلی سخت
فهمیدم کیه .نور خیلی کم بود دیگه .دوتا چراغ اینور و اونور بود که کالً نور نداشت .برادر
ژنرال بود .ژنرال .مریض شد و مرد .ژنرالو میگم .ما که ندیدیم .میگفتن خون باال میاورده.
اگه باال سرش بودم میخندیدم بهش .میگفتم باال بیار .این خون همه اوناییه که سرشونو
کردی زیر آب .خبرا میپیچه باالخره .برادرتم مثل خودته .نه مثل تو نیست .تو یه موی
گندیدت شرف داره به برادرت .خبرا میپیچه باالخره .خبرا میپیچه .همه میدونن باال
سر اون جنازه چه کارا کردی .جنازه رییـــس دولت رو میگم .رفته جلو عــروس رییس
دولت خودشــو زده به موشمردگی .کلت کمریش رو وا کرده داده دست دختــره که منو
بکش! که من عاشقــتم! که از عشق تو رییس دولت و پسرش رو کشتم .حاال تا قبلش
اسمش بود به هالکت رسیدن عناصــر فاسد .یه دفعه چی شد عاشق شد کسی نمیدونه.

از این براد ِر هر پدر سوختگی بر میاد .اصلن از کجا معلوم داداششم خودش نکشته باشه؟
نه واقعن از کجا معلوم؟ ژنرالو نمیگم؛ داداش وسطی رو میگم .حاال خدا داند چی شده
این وسط .مرتیکه شغال .اصلن جانی ،زاده شده .با اون هیکل کج و معوجش .دخت ِر
چرا دوتا گلوله خالی نکرده تو مغزش .دخترم یه چیزیش میشدهها .وگرنه چرا انداخته
اسلحه رو؟ حاال اینارو فیلمشو تو گوشیا دیدیم .تلویزیون که ...هیچی ولش کن .موندم
این گوشیا رو چطور ممنوع نکردن .دمش گرم هرکی فیلمش رو گرفته .عکسشم عین
خودش کج و معوجه/ .مکث /گردنم هنوز درد میکنه/ .سکوت /سرمو برگردوندم سمت
گ هار زل زده باشه به چشمات .یه
بازپرس .داشت چهارچشمی نگام میکرد .انگار س 
نگاه به عکس کرد دوباره زل زد تو چشمام .نمیشد تو چشماش نگاه کرد .یه کاغذ
انداخت جلوم .از این کاغذای کاهی بود .زرد و نازک .باالش نوشته بود ندامتنامه .اسم
پسرمو نوشته بود اولش .یعنی نوشته بود من حمید سلطانی اقرار میکنم که چکار
کردم و نکردم و غلط کردم که این کارا رو کردم/ .سکوت /غلط کردی .غلط کردی
پسرهی بیهمهچیز که سه ساله مادرت یه شب بیگریه سرشو نذاشته رو بالش .غلط
کردی که همهی موهای سرم دونه به دونه سفید شد از غم ندیدنت و نبودنت .از غم
نشنیدن صدات ،ندیدن چشمات .غلط کردی/ .مکث /غلط کردی/ .سکوت /زل زدم تو
چشماش .پرسیدم یعنی زندهست؟ گفت آره هست .یه جوری گفت انگار میگه موش تو
فاضالب هنوز زندهست .انگار حالش بد شد از این حرف .همینجوری داشت پس سرشو
میخاروند .البد میخواست آروم کنه خودش رو .گفت ببین پدرجون تنها راه نجات
پسرت از هلفدونی همین برگهست .خوب بخونش که وقتی میخوای به پسرت حالی
کنی که چه خبره ،بتونی خوب حالی کنی .خوب شیرفهم کنی .اگه امضا کنه که فبها؛
بعد چند ماه آزاد میشه و برمیگرده سرخونهزندگیش .اما اگه نکنه چی؟ چی میشه؟ چی
میشه اگه امضا نکنه .مادرش چی میشه؟ من چی میشم؟ اگه امضا نکنه وامیسته جلو
جوخه اعدام و شترق .حاال دیگه خود دانی و خود داند .اگه میخوای برگرده باید اینو امضا
کنه/ .سکوت /انگشتشو گذاشته بود رو کاغذ و باز یه پک عمیق زد و دود داد تو صورتم.
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سکوت /میخوام برگرده .باید برگرده .باید برگرده و شونههای مادرشو بماله و قربون صدقش بره.
برام بزنه زیر آواز با اون چشمای مستش .آره باید برگرده .اصلن مگه دست خودشه .باید امضا کنه
زیر برگ ه رو .آره آقا امضا میکنه  .امضا میکنه .باید امضا کنه .انگار تازه اومد رو فرم .سبیلش رو
تاب داد و یه لبخندی اومد رو لباش و پاشد رفت دم در و سرباز رو صدا کرد و بهش گفت آقا رو
ببر پایین .پدرجون برگه رو یادت نره؛ سند زنده بودنشه .از ته حلقش گفت و یه خندهای کرد که تا
اون سر ساختمون صداش رفت البد و سرتا پامو یه نگاهی انداخت و رفت بیرون .بلند شدم رفتم
بیرون .سرباز افتاد جلو و من پشتش .همقد حمیدم بود .حمیدم .یه جورایی همهیکلش هم بود.
محکم راه میرفت و من پشتش یه جورایی داشتم میدویدم .دو طبقه از راهروهای تنگ رفتیم
پایین .پاهام دیگه نمیکشید .حاال که رسیدیم دیگه پاهام جون نداره .داره میلرزه .بعد سه سال
تمام بدنم خیس عرق شده .عرق سرد گرفته همه بدنمو .دارم میلرزم .دستمو گرفتم به دیوار
و راه میرم .دونفر دیگه میان کنارم که سرباز نیستن .میگن واستا جلو در .حاال فاصلهمون قد
یه دیواره .در رو باز میکنن .دیگه نمیتونم واستم .بین زمین و هوا دستامو میگیرن که ُنیفتم.
بلندم میکنن .یه جورایی هلم میدن تو .به زور خودمو نگه میدارم که نخورم زمین .صدای
بسته شدن در رو میشنوم از پشت .چشمام از اونی که نشسته پشت میز جدا نمیشه .اونی که
نشسته/ .سکوت /اونکه ...اونکه پسرم نیست/ .سکوت /پسرمه؟ /سکوت /پسرم این شکلی نبود.
گونههاش گود نرفته بود .استخوناش بیرون نزده بود .پوست و استخون نبود .چشماش .چشماش.
/سکوت /دیدید چشمای بعضیا رو یه جوریه انگار میخنده؟ /سکوت /چشماش اونجوری بود/ .
سکوت /حاال اون چشمایی که تا میافتاد به چشمای من و مادرش انگار میخواست بخنده و داد
بزنه که عاشقتونم زل زدن به عکس ژنرال! /سکوت /حمید! ...حمید نگام کن! ...بابا نگام کن!...
سرشو برگردوند سمتم .بابا نگام کن! منم .نگام کن .نگام کرد .چشماش افتاد به کاغذ تو دستم.
چشماشو بست .سرش رو آروم گذاشت رو میز .گونهشو چسبوند به میز و دوباره خیره شد به عکس
ژنرال .همون عکسی که به دیوار اتاق خودشم هست هنوز .همهجا هست اصلن .خودش آویزون
کرده بود .عکس ناجی ملت از شر اژدهای هفتسر .خودش آویزون کرد و چهقدر خوند اون شب.
اینقدر خوند که صدای همسایهها دراومد.

حاال به همون عکس نگاه میکرد .یه چیزی میگفت زیر لب .رفتم جلوتر .رفتم کنارش.
سرمو آوردم پایین .گوشمو بردم سمت لباش .میگفت دوباره کاغذ ...دوباره کاغذ ...کاغذ!
/سکوت /گفتم ...گفتم بابا اینو گفتن اگه امضا کنی همهچی درست میشه .بابا میشنوی
همهچی درست میشه .برمیگردی خونه بابا .خونه .مادرت یه خواب آروم نداشته تو این
سه سال بابا .من به درک .بابا به خاطر مادرت امضا کن .امضا کن بابا .جویدهجویده از
زیر دندوناش گفت مرگ شرف داره به این زندگی بابا/ .سکوت /خشکم زد .گفته بود .با
صدایی که دیگه هیچی ازش نمونده بود .با ...با یه صدای خشک و ...بدون هیچ باال پایین.
دهنم بسته شده بود .مرگ شرف داره به این زندگی ،مرگ شرف داره به این زندگی.
مرگ .مرگ تو سرم میچرخید/ .سکوت /موهای مادرش سفید شده .پیر شده .مادرش
پیر شده .چون غلط کرده .غلط کرده واستاده جلوشون .موهای من سفید شده .پیشونیم،
گونههام جمع شده تو هم ،چون غلط کرده .غلط کرده .باید بگه غلط کردم؛ بگه ژنرال و
برادرش و هر پدرسوختهی دیگهای که من رو انداختن تو این دخمهی نم کرده ،دمشون
گرم چون من غلط کردم .به جاش آزاد میشه .آزاد .میره میشینه تو اتاقش زل میزنه
به عکس ژنرال ،زل میزنه به چروکای صورت مادرش ،چروکای صورت من ،میگه غلط
کردم .غلط کردم که ژنرال ناجی نبود .برادرشم نیست و من حاال آزادم و نشستم تو خونم
و ...زندهم .فقط زندهم/ .سکوت طوالنی /دستم رو کردم تو جیب کتم .سیگار و کبریتم؟
/سکوت .داد میزند /سیگار و کبریتمو میخوام! /سکوت /سیگارمو بدین! یک نخ سیگار
میگذارد گوشه لبش .در کبریت را هل میدهد .در میافتد .همهی چوب کبریتها پخش
اتاق میشوند .نمیتواند بایستد .مینشیند گوشهی اتاق .دستش را میکشد کف اتاق .یک
چوب کبریت بر میدارد و روشن میکند و سیگار میگیراند .کبریت روشن را میگیرد
زیر کاغذ .آتش باال میآید تا میرسد به دستش .کاغذ را میاندازد کف اتاق .روی کاغذ:
کردم /غلط /سلطانی /حمید /من.
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زن :از همون اولين لگدي که به پهلوم زد فهميدم که اين يکي با دوتاي قبلي
فرق داره .سم ميکوبيد .يه جوري ميکوبيد انگار ميخواست رحمم رو پاره کنه
و خودش رو بکشه بيرون/ .سکوت /من سومي رو نميخواستم/ .سکوت /کل
نه ماه رو تهوع داشتم و هر صبحش رو باال آوردم .هر شب کابوس ميديدم؛
يه شب سر نداشت ،يه شب جاي پا سم داشت ،يه شب يه نوزاد سرتاپا خوني
از شکمم اومد بيرون و با دستاش انقدر گلوم رو فشار داد که خون باال آوردم
خیس عرق از خواب پريدم/ .سکوت /کمردرد امانم رو بريده بود/ .مکث/
و
ِ
روزشماري ميکردم بزامش خالص شم/ .مکث /سرزايمان هم از بدقلقي دست
برنداشت .يه روز کامل درد کشيدم .ضجه ميزدم ،التماس ميکردم که درش
بيارن؛ مني که سر دوتا شکم قبلي صدام بلند نشده بود حاال فرياد ميکشيدم،
آهن زنگزده میکشیدم که آخرشم رحمم رو شکافتن درش آوردن.
ناخن به ِ
/سکوت /از شدت خونريزي و درد ...بيهوش شدم و روز اولشو ندیدم اصلن.
/سکوت /من ...من سومي رو نميخواستم/ .سکوت /سرخ بود با سري بزرگ و
دهني بازتر از هر نوزادي که تاحاال ديده بودم؛ صورتش رو که نزديک سينهام
گذاشتم ،پستونم رو جوری مکيد که از شدت درد ضعف کردم .فکهاش رو
روي هم فشار ميداد که یه صدایی درمیاومد انگار داره میجوه گوشت تنمو.
/سکوت /شاید ...شاید مهر مادري هنوز زود بود بجوشه؛ آره؟ /سکوت /من...
من درد داشتم؛ خیلی؛ خیلی درد داشتم.
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/زن .زودپیر .خسته .درمانده .سوگ و سوز انباشته با جاکهی سیاه .ناکجاهایی با نورهایی
اندک .بین هر پاره ،میتواند رفت و آمد نور ،مراسمی موسیقایی تدارک دیده شود و هربار پس
از آن احوالی دیگر .تغییر لحنها و جزئیات رفتار بازیگر ،به اختیار است/.

زن :از در کالنتري که بيرون اومديم چادرم رو جلو کشيدم کسی نبینه کسی نشناسه
بلکم .دستشو ...دستشو محکم گرفته بودم و انگار میدویدم .نفس میزد و غرغر ميکرد
از الی لباش و تف ميانداخت .آخه بیپدر حاال چاقوکشي ميکني؟ خاک تو سر پدر
بيغيرتت که خبر نداره حتي ،بچهی يازده سالش چاقو دست گرفته/ !...سکوت /پدرش
هميشه نبود ،انگار هیچوقت نبود ،اگه بودم انگار کن که نبود/ ...سکوت /هيچوقت هم
من خاکتوسر چندبار رفتم از کالنتري درش آوردم .چهقدر کمر خم کردم و
نفهميد ِ
رضایت این و اون ،چهقدر خرج دوا درمون سر و دست
گیس کشیدم تو کالنتری واسه
ِ
شکستهی بچههاي محل کردم ،چند بار دست و پای پدر مادر همکالسیهاشو بوسيدم
که برگردن از شکايت و شاکیکشی و/ ...سکوت /چی کشیدم چیا شنیدم؟ /سکوت /آره.
بچهم زشته ،ميدونم .ميدونم يه مادر نباس اينو بگه حتي با خودش حتي تو دلش؛ اما
اين بچه واقعن زشته.
تنک زبرش انگار همهجاي خونه هست ،به همهجا سرک
زن :سر بزرگ با موهاي ِ
ميکشه .خيلي زود راه افتاده .راه که نه! ميدوئه بچهم .سم ميکوبه ...ميکوبه ...ميکوبه
صداي گريههاش تو سرم ميکوبه مخمو سوراخ ميکنه .شب تا صبح فرياد که نه جيغ
ميزنه مثل مته مغزمو سوراخ ميکنه .درد و مرضي هم نداره ها ،فقط جيغ ميزنه و
من راه ميبرمش؛ شب تا صبح .صبح هم که از خستگي خوابش ميبره صداي خرخر و
خرناسههاش نميذاره چشم رو هم بذارم/ .سکوت /جاي سالم رو پوست من و داداشاش
نذاشته ،يهو پيداش ميشه از کجا معلوم نیست ،پیداش میشه جوري گازت ميگيره
که پوست و گوشتو قلفتي با هم ميکنه و بعد صداي کیفِش مث همون خرناساش بلند
ميشه/ .مکث /قربون صدقهم روش اثر نداره ،اصلن ،اصلن با من نمیسازه .وقتی باباش
خونهس آرومه؛ شایدم دود تریاک میگیردش/ .مکث /میشینه بغل منقل و میذاره
باباش سر بزرگ و کم موش رو ناز کنه و آروم میخنده و خرناس میکشه/ .مکث /پنج
سالشه ...پنج سالشه پنج ساله که دارمش ،چاق و درشت و زشته اما نباس بگم ،یه مادر
نباس بگه ،اما واقعن زشته/ .مکث /ای کاش فقط زشت بود /مکث /ای کاش...
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زن :یه هفتهای میشه که خبری ازش ندارم .آرامش خونه برام عجیبه .نگران که هستم ...اما
سوجو کنم
آرامش و سکوت خونه بهم میچسبه .حتم تو دردسر افتاده .باس برم کالنتری پر 
بسپرم اگه خبری شد خبرم کنن .ای خبرت بیاد هی/ !...سکوت /سه روز دیگه چهارده سالش
میشه ،چهارده ساله که خونه آروم نبوده ،چهارده ساله که دلهرهی اومدن نیومدنش من و
برادراش رو پیر کرده ،چهارده سالشه اما انقدر قلدر و چهارشونهس که/ ...مکث /ریش سبیل
تنک و زبرشو نمیتراشه اما سرش رو از ته میزنه .روی سرش پره از رد بخیه/ .مکث /بخیههای
کج و راست/ .سکوت /تلفن داره زنگ میخوره؛ من این بچه رو نمیخواستم؛ مهر مادری یه
قصهس افسانهس؛ چادرمو میکشم روی سرم نشناسن باز و میدوم سمت کالنتری ،توی راه به
شکمم مشت میزنم و میدوم مشت میزنم و میدوم مشت میزنم و میدوم/ .سکوت /ای َرحِم
الجون پاییز ...گذاشتیمش تو خاک ...گذاشتیمش تو
آفتاب
شوم من ای َرحِم شوم /سکوت /زیر
ِ
ِ
گور/ .سکوت /ای َرحِم شوم من ای َرحِم شوم من کاش نمیزاییدمت!
زن :حاال ...حاال نشستهم منتظر/ .مکث /زنی پنجاهساله اما خیلی پیر و شکسته/ .مکث /آروم
آروم مشت میزنم روی شکمم .این سالها عادتم شده .بعد هر دادگاه ،بعد هر دعوا بع ِد هر
بازداشتگاه/ .مکث /اما این آخرین باره و من تو خودم گم شدم/ .مکث /سه سالی میشه که گم
رخت
شدم و فقط صدای قاضی تو گوشم میپیچه ...:اعدام قتل عمد! سه ساله که توی دلم ِ
حمل اون سومی/ .مکثَ /رحِمم میجوشه و قلقل میکنه،
رخت ِ
بارداری میشورنِ ،
وقت وض ِع ِ
داغ میشه و من مشت میزنم رو شکمم ،رو شکم سردم ،رو َرحِم شومم/ .سکوت طوالنی/
برای اولین بار تو نگاهش ترس میبینم ،یه حس انسانی/ .مکث /بعد بیست و چند سال برای
اولین بار نگاه یه بچهی ترسیده رو داره/ .مکث /دستشو میگیرم تو دستم و محکم فشار میدم.
/مکث /طفلی بچهم میلرزه ...میلرزه و مهر مادری که این همه سال منتظرش بودم میجوشه.
میجوشه مهر مادری اما خیلی دیره .خیلی خیلی دیره/ .سکوت /فردا ...فردا صبح زود تموم
میشه؛ کابوس بیست و چند سالهی من و برادراش .فردا ...فردا صبح زود ،خونهمون برای ابد
آروم میشه .فردا تنها میمونه و سکوت میشه .سکوت میشه و تاریک میشه بعد خورشید یه
ّپره نور میزنه/ .سکوت طوالنی /فردا ...فردا صبح زود ...من داغ فرزند میبینم.

3
«بخواب خوب میشی!»
ندا نیک
/بیوهزنی هنوز جوان و زیبا .جامهی تنش نشان از بیماری بستری در بیمارستان روان و اعصاب دارد .ابتدا
مدتی را به سکوت و دقت در تماشاگران و تاریکیهای دیگر میگذراند .این عمل را با زمانهای کوتاه و
بلند و در جاهای مختلف نمایش تکرار میکند/

معین /این حلقه؟ ...این؟ ...این حلقه،
زن/ :بعد از سکوت طوالنی و نگاهها .روبه جایی ّ
حلقهی شوهر سابقمه .گاهی شبا میآد به خوابم؛ اینه که گذاشتم بمونه تو دستم/ .سکوت و
توساز کوچه پشتی
نگاهها /چه شب بدیه/ .مکث طوالنی /شبا خوابم نمیبره؛ صدای ساخ 
اعصابمو به هم ریخته .نمیخوامم قرص خواب بخورم ،این قرصا همهشون مخدر دارن،
آدمو معتاد میکنن.
/سکوت و نگاهها /هنوز عزادار شوهرم بودم که اومد تو زندگیم/ .مکث /هنوز ...هنوز جنازه
رو زمین بود/ .مکث /خامم کرد با حرفاش ،خامم کرد .هی میگفت ...هی میگفت" :این
حلقه رو در بیار ،من برات یه حلقهی جدید میخرم برات"/ .مکث /میگفت ...میگفت
خیلی دوسم داره .مخزنیه دیگه .خرج نداره که/ .مکث /خیلی خواستم رابطه رو بهم بزنم،
خیلی؛ اما هربار یه کاری میکرد یه پشتکی میزد که من مثلن خیلی خوشحال بشم و
واسم پای رابطه .چند ماه پیش بود یه شب گفتم من رابطهی جدیتری میخوام/ .مکث/
اصلن میخوام «مسوولیتهای» مهمتری داشته باشم/ .سکوت /میخوام مادر باشم.
/مکث /رابطهی همینجوری رو هوا ارضام نمیکنه/ .مکث /هیچی نگفت/ .مکث /یه
چند وقت حرف نزدیم تا اینکه اتفاقی دیدمش .فردای اون روز یه بشقاب شیرینی آورد،
گفت مادرش پخته ،برای من پخته/ .سکوت و نگاهها /دربارهی ازدواج؟! نظرش؟ در کل
نظر منفی نداره .با این که تجربه طالق داره نظر منفی نداره؛ اما میگفت" :مادرم دلش
نمیخواد من ازدواج کنم/ ".مکث /بچه! بچه هم دوست داره .البته فقط بچه دوست داره.
دلش میخواد یه دختربچه داشته باشه .یه دختر پنجشش ساله .ولی بدون مادرش .مادر
بچه رو نمیخواد/ .مکث /خانم مشاور میگه " :این مرد یک جوان خودشیفتهست ".خانم
مشاور ،همون زن خشک جدیه با صدای مردونه.
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/سکوت /میگفت" :دوست دارم آخر شبا بریم بیرون .آخر آخر شب!" /مکث /بله .آخر
آخرش .وقتی همهی رستورانا و کافهها بستهن .خسیس؟! /مکث /درست نمیدونم.
/مکث /تولیدی داره .درآمد داره؛ خب داره مهریه میده .شاید کم میاره دیگه ...پولش
کفاف نمیده .خانم مشاور میگه دارم خودمو گول میزنم/ .مکث /این ...این سومین
مشاوره که این حرفو میزنه.
یه دفه از یه فستفود برام یه ساندویچ گرفت نیمساعت بِروبِر فاکتورشو نگاه میکرد
و میگفت" :قیمت غذاها نسبت به قبل خیلی گرونتر شده" .دیگه روم نمیشه خب.
گشنمم باشه خودم میگم سیرم/ .مکث /ما ...ما هربار خرید میریم هرکس خرج خودشو
میده؛ اما خداییش اون برای خودش همیشه پول داره؛ پولش شاید خرج لباسهای
مارکدارش بشه یا پاکتهای سیگار؛ اما خدا رو شکر قد این خرجا رو داره که بده؛
خانم مشاور میگه" :یک مرد اگر واقعن زنی را دوست بدارد حتی ده تومان هم که توی
جیبش باشد ،میخواهد برای آن زن خرج کند" ،میگم خانم فوقش یه چایی از این کنار
خیابونیا میده دستم .میگه مگه تو تابهحال چه خرجی کردی؟ یعنی پایاپای؛ هیچکس
ضرر نکرده/ .مکث طوالنی /خانم مشاور میگه":این مرد موضوعش ازدواج نیست".
/مکث /نقطه/ .مکث /شایدم هست؛ من کیس ازدواج نیستم براش .گمونم همینه.
.مکث /خانم مشاور میگه ...نه! /مکث /هیچی نمیگه/ !...سکوت و نگاهها /رابطهی
جنسی؟ خب ما خیلی با هم رابطه نداریم؛ یعنی ...خب کم اتفاق میافته؛ پیش هم
بودیما ولی خب اتفاقی نمیافتاد دیگه! /مکث /تقصیر منه؟! نه ،نه! میگه":من درگیر
و گرفتارم .ذهنم مشغوله" .ولی به من میگه":تو خودخواهی .چرا من باید تو رو چیز
کنم ،وقتی خودم چیزم؟" /مکث /طبیعیه؟! خانم مشاور ،همون زن خشک جدیه ،صدا
مردونه داره ،میگه ...چی میگه؟ آها میگه"...:طبیعی نیست" /سکوت .بیعملی /چه
شب بدیه/ .مکث /شبا خوابم نمیبره؛ صدای ساختوساز کوچه پشتی هم اعصابمو به
هم ریخته دیگه بدتر؛ نمیخوام قرص خواب بخورم؛ این قرصا همهشون مخدرن ،آدمو
معتاد میکنن /سکوت /دلم نمیخواد ببینمش/ ...سکوت /قبل سفر گفته بودم فرداش
بیاد منو برسونه حاال که قرار بود تنها برم.

هرچی زنگ زدم ،پیام دادم ،جواب نداد/ .مکث /با آژانس رفتم .بعدن پیام داده بود که
خواب بوده و کلن فراموش کرده بوده .از سفر که برمیگشتم دیگه نگفتم بیاد دنبالم.
ولی جابهجا پیام میفرستادم؛ تبریز ،زنجان ،قزوین ،کرج ،تهران ...رسیدم .بازم با آژانس
برگشتم خونه/ .خمیازه .مکث /شب تا صبح حالت تهوع داشتم؛ مرتب تو دستشویی
بودم .صبح ضعف داشتم .گرسنهم بود اما جون نداشتم غذا درست کنم .گفتم :حالم بده،
گفت":بخواب خوب میشی ".گفتم حالت تهوع دارم نمیتونم غذا بخورم باید برم دکتر.
گفت" :انگشت کن تو حلقت تا باال بیاری/ ".مکث /کشونکشون خودمو به دکتر رسوندم و
رفتم زیر سرم 9 .شب زنگ زد که اگه کاری دارم چیزی میخوام برام بخره/ .سکوت /شده
بود ،خسته بودم خواب بودم یا صاف وسط یه کاری بودم/ ،خمیازه .../ولی تا میگفت بریم
بیرون ،میگفتم این یه فرصته برای که باهم باشیم؛ البته این خجسته از اون خجستههایی
بود که میگن عجب دل خجستهای داری تو؛ آره دیگه میذاشت سریاالی آخر شبش
هم ببینه تا برسه به "بریم بیرون" این روزام که یه سریال جدید هست ساعت  11شروع
میشه دیگه هیچی .بعدم که "امشب خیلی خستهم باشه یه شب دیگه/ ".مکث /آخه عزیز
من خستگی یه شب دو شب ده شب؛ میگفت "برو بابا ،تو که با هیچکی نمیسازی .با
منم نمیسازی" .عین بُز دروغ میگه .من با کی نساختم؟ /مکث /من باهمه میسازم.
ی هم نکردم/ .سکوت و نگاهها/
اصن با هیچکی نساخته باشم با تو خوب ساختم؛ شکایت 
دختربازی؟ میشه وارد این موضوع نشیم حالمو به هم میزنه دیگه انقدر چرکه ماجراهاش.
/مکث /چرک/.مکث /چرک اما اینقدر دوستش داشتم که یه روز گفتم" :اگر باشگاه
مختلط بود باهم میرفتیم .نه؟" /مکث طوالنی و بغض و خجالتی /خندید گفت" :نون
بربری با خودم ببرم تو پیتزا فروشی؟"
خیسی گونهها تا پایان .همه به تدریج .جمالت
/سکوت طوالنی و رهایی تدریجی بغض تا
ِ
طبیعتن کمی بریدهبریده میشوند/
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زن :نه دختر ...زیبای افغان بودم ...نه رو پل امیرآباد واساده بودم/ .مکث /یه روز که
از خونه میاومدم بیرون ،همینجا سر مدبّر ،یه ماشین افتاد دنبالم .از این پاترول
قدیمیا ولی تمیز؛ از اونا که میگفتی قبلنا دختر سوار میکردی/ .مکث /تا تو ایستگاه
اتوبوس دنبالم بود ،اصرااار ...که برم سوار شم/ .مکث /همونوقت بود که پیام دادم
مگه قرار نبود برام یه حلقه بگیری که الاقل وقتی تنها میرم بیرون دستم کنم؛ پس
چی شد؟ /مکث /نه ،پرسید چی شده ...نه براش اهمیتی داشت ...گفتم ،گفتم هروقت
خواستی از من یاد کنی اینو هم اضافه کن که هیچوقت تو خیابان ،نه از کسی شماره
تلفن گرفتم ...نه سوار ماشین کسی شدم ...لباس عزای شوهرمو یادته تنم بود جنازه
رو زمین بود که اومدی؟ اومدی گفتی دربیار اون حلقه رو خودم برات/ ...مکث/
ولش کن بابا .بیخیال! /مکث طوالنی /شاید برای همین ،هیچوقت ،هیچ کسی ،به
دستهای من ،کرم نکشیده ...خانم مشاور میگه ...نه! /مکث /هیچی نمیگه/ !...
سکوت و نگاهها .به خود مسلط شده /راستی ...راستی وقتی اون دخت ِر زیبای افغان رو
سوار میکردی و ...به دستاش کرم میکشیدی و ...دختره اضافه کرما رو به صورتت
میکشید ...چه احساسی داشتی؟ /سکوت /هان؟!

4
«نارفیق»
آروین سیدان
/اتاق مالقات زندان ،تاریک ،یک میز با یک چراغ باالی آن ،رضا روی صندلی نشسته و رو به تماشاگران.
رضا با وکیلش حرف میزند که مثلن روبرویش طرف دیگر نیز نشسته .از توضیحات رفتاری بازیگر
خودداری شده است حتا اینکه او برمیخیزد یا نه/

من :آدما بد شدن ،نامرد شدن ،بیچشم و رو ،فراموشکار؛ زود یادشون میره ،خیلی زود
یادشون میره کجا بودن که اآلن اینجان؛ کی بودن که اآلن این شدن؛ یادشون میره
چیکارا کردی چقدر براشون گذاشتی کجا خودتو کردی سپر بال کردی تا خم به ابروشون
واسادن کی بود خم شد ،گفت داداش پاتو
نیاد و آخ نگن؛ یادشون میره اآلن که نوک قله ّ
بذا پشت من برو باال؛ تو خوب باشی مام خوبیم/ .مکث /رفاقت و مرامم که دیگه خیلی وقته
شده جنس قاچاق؛ هرچی هم هست ،چینیه! /مکث /به قول حامد که همیشه میگفت:
«رفاقتا بوی شاش گرفته!» ولی ما میگفتیم داداش تو دیگه خیلی بدبینی ،هست هنوز،
پیدا میشه .خر بودیم و نفهمیدیم اونایی که فک میکردیم رفیقن ،جخ توهم بودن و جنس
بنجل؛ گفت ما وظیفهمون بود گفتیم ،حاال خود دانی/ .مکث /مام گوش ندادیم؛ گوش
من احمق یا کاریو
ندادیم و خوردیم .طوری خوردیم که هنوز باس باال بیاریم/ .مکث /آخه ِ
نمیکنم ،یا اگه بکنم تا ناموس قضیه رو هستم که خاک برسرم! آخه واسه کی؟ واسه چی؟
ناموس خانم وهلل که
سگ این روزگار که هرچی خوردیم از سادگیمون بوده .به
تف تو ذاتِ ِ
ِ
تا یادم میاد حرفی نزدم که زده باشم زیرش ،وعیدی ندادم که ادا نکرده باشم ،کاری هم
نکردم که بعدش نتونم تو روی کسی نگا کنم؛ آ! اینم مزدمون/ .سکوت /به ارواح خاک آقام
که وقتی رفت ،مردونگی و مرامم با خودش برد زیر یه خروار خاک ،من فقط حقمو خواستم؛
نه پنزار کمتر ،نه بیشتر .هیچوقت انتظار از احدی نداشتم .هر کاری هم واسه هرکی کردم،
اول برا دل خودم بوده؛ سر سوزنی چشم نداشتم به اینکه بعدش کسی برام جبرون کنه.
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اما ...اما هیچوقت از حقم نگذشتم و نمیگذرم/ .مکث /حاال شما میگی خودش ما رو
فروخته حق میگی البد؛ راستشو بخوای خودمم دوبهشک موندم؛ هی میخوام برم پیش
فیروزی ،بازپرس پروندمه ،بگم همشو؛ اما تا پا میشم برم ،به در نرسیده برمیگردم؛
حرومزادهس دیگه خیلی ،باز میگم نکنه سر ننه و آبجیم بالیی بیاره؛ از اون تخمحروم
هرچی بگی برمیاد/ .سکوت طوالنی .تغییراتی /این چند روز ،همون یه ذره خواب و
خوراکم برام نموند دیگه/ .مکث /سه چار روز پیش بود که بازپرس تو راه هواخوری
دستمو گرفت برد تو اتاقش؛ گفت یه چیزایی از زیر زبون حمید کشیدن که برمیگرده به
حسام نامی! /مکث /میپرسید کیه؟ چیکارهس این حسام؟ میگفت تا اسمشو میبردیم
حمید قیافهش یه طوری میشده ،معلوم بود که داره یه چیزیو قایم میکنه؛ واسه همون
هم اومد سراغ من .آخرش گفت ما میدونیم که شما یه چیزیو دارین پنهون میکنید،
ولی به نفعتونه که بگید؛ بازپرسه میگفت از هیچی نترس! گفت اگه باشون همکاری
کنم مدت حبسمو از نصف کمتر میکنن حتا؛ بلکم ...بلکم کاری کنن یه سال دیگه برم
بیرون اگه لو بدم کل جریانو/ .سکوت /همین تو مخمه این چند روز .حاالم خوب شد
شما اومدی ،به شما میگم که بدونی ما فقط از خدا میترسیم .بعدش اگه شما گفتی بگو
میگم/ .مکث /شما رو حاجی فرستاده و حاجی از پدر بیشتر به گردنمون حق داره .من
اعتماد کامل دارم به شما آقا وکیل! /سکوت /ننهم قسمم داده بود شیرشو حالل نمیکنه
اگه باز دست به خالف بزنم؛ ولی از اونجایی که نقطه ضعف ما رفاقته ،زدیم .باز زدیم تو
خاکی .زدیم تو خالف/ .سکوت /گاراژ که تعطیل میشد /مکث /با حسام میرفتیم پارک
کوچیکه یه سیگاری بکشیم و گپی بزنیم .حسام ...حسام اون شب خیلی دمق بود ،منم
طاقت نیاوردم پرسیدم چی شده داداش تو لکی؟ گفت مغزم پاچیده .گفتم بریز بیرون!
گفت ولش کن خودم ردیفش میکنم .هرچی پیله کردم نگفت .گفتم خو المصب بگو
شاید بتونم حلش کنم ،خیلی کارا از دست داداشت برمیاد ،بگو شاید اینم قسمت ما شد
پای رفیق؛ ما کاری ازمون بربیاد از رفیقمون دریغ نمیکنیما سلطان! /مکث /انقد پیله
کردم که گفت .که کاش نمیگفت.

/مکث /گفت یه کم جنس خریدم از پاکستان که بیارم اینجا آبشون کنم ،خودت که میدونی
چندرغا ِز گاراژ به نصف برج نرسیده ،تمومه .االنم گیر کرده اونور مرز؛ اون بابایی هم که قرار
بود ردش کنه ،االن دبه کرده موندم چه گِلی به سرم بگیرم .گفتم دادا جنسا چی هستن حاال؟
چقدری هست؟ /مکث /خیس کردم خودمو/ .مکث /گفت شیشه اونم  ۱۰۰کیلو/ .مکث /گفتم
چی کار کردی المصب ،بگیرنت درجا اعدامی خره .آخه شیشه؟ اونم صدکیلو! /مکث /گفت
دلبخواه نبوده؛ گفت که گفتن جنسا خالصن و اصل هندن و اینا و اینکه خرشده پول داده خریده؛
دارو ندارشو داده که یه شبه میلیونر شه/ .مکث /بعدشم گفت هرکس بتونه ردش کنه اینور نصف
سودشو میده بهش/ .مکث /اینو که گفت ...رفتم تو فکر/ .مکث /دو شب خواب نداشتم/ .مکث/
پای خیلی پول وسط بود .حاال ننه هم قسم داده بود ،هیچی دیگه! /مکث /اما این پول بیپدر
نمیدونم چیه که بذاری رو مرده زنده میشه/ .مکث /کلی کلنجار رفتم با خودم اون روز تا رفتم
پیش حسام گفتم شب بعد گاراژ پارک کوچیکه/ .سکوت /یه تزی به سرم زده بود که میشد
جنسا رو رد کرد .رفتم بش گفتم اونم خوشش اومد و قرار شد بریم تو کارش .مکث /درد نیارم
سرتو؛ یه رفیقی داشتم انبار فرش دست دو کار میکرد؛ رفتیم پیشش به اندازهی  ۴تا وانت فرش
بار زدیم و درجا فرستادیم برن زاهدان؛ از اونجام شبونه پاکستان .مکث /جنسا رو که آورده بودن
لب مرز گذاشتیم الی فرشای لوله شده و  ۲تا  ۲تا وانتا رو با فاصلهی یه  ۲۴ساعت برگردوندیم
زاهدان ،از اونجام مستقیم شهریار/ .مکث /تو یکی از هر دو وانتم یکی از طرف ما بود که مبادا
وانت اول رسیدن صحیح و سالم.
رانندهها فکر پیچش به سرشون بزنه/ .مکث /مخلص؛ دوتا ِ
/مکث /اما ...فردا شب فقط یه وانت اومد/ .مکث /پرس و جو کردیم که داستان چیه ،خبرش
اومد که بش مشکوک شدن و گشتنش و ...جنسا رو پیدا کردن؛ راننده و حمیدم گرفتن/ .سکوت/
حسامم با الیی لویی به حراست زندون فرستاد مالقاتش که بهش بگن سهمت محفوظه و ما
هوای ننهتو داریم و با پولت میریم عملش میکنیم و ...هیچی/ .مکث /همین کارم کردن
تا دهن حمید رو ببندن .براشم وکیل گرفتن و گفتن درش میارن که فک نکنم؛ ...نه! اون
حرومزادهتر از این حرفاست/ .سکوت .طوالنی سیگاری میگیراند /چی شد که ما افتادیم این تو؟
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سکوت /هیچی آقا وکیل/ .مکث /دیگه بعد اونکه جنسا رسیدن ،یکی دو هفته موندیم تا آبا از
آسیاب بیفته .بعد رفتم پی حسام که نصف سودی که وعده داده بود ازش بگیرم/ .مکث /اولش
گفت هنوز همشو آب نکرده و چه و چه/ .مکث /یه چند وقتی غیب شد و یه ماه بعد سروکلهش
پیدا شد و بازم ما رو پیچوند و پیچوند/ .مکث /دفهی آخرم که آدم فرستاد بم گفتن دوروبر حسام
آفتابی نشم وگرنه بد میبینم/ .مکث /منم که حقمو میخواستم بازم رفتم پِیش/ .سکوت/
همین شد که به حمید رسوندن ما رو بفروشه تا از سر بازمون کنن/ .مکث /ولی کور خوندن...
آدمش میکنم/ .مکث /من جرمم سنگینش باشه ،فوقش همکاری با قاچاقچی مواده؛ اما اون
اعدامیه .اعدامیه دیگه؛ نیست؟ /سکوت /گفتن ...گفتن اگه همکاری کنم مدت حبس رو کم
میکنن/ .سکوت /حاالم آقا وکیل! ...حاالم هرچی شما بگی ...ما همونو میکنیم.

ویژهنامهی قرنطینه
شکسپیر در کارگاه قصهنویسی

*پینوشت:
گویی حاضر ،نیاز به مجوز کتبی از نویسنده و سرپرست
هرگونه استفادهی اجرایی از چهار تک ِ
کارگاه « َو ناگهان» دارد.

شب چارسو ،از شبهای بخارا

ویژهنامهی قرنطینه
شب چارسو از شبهای بخارا

در این شب که به مناسبت رونمایی از پنجمین شمارهی مجلهی چارسو (ویژهنامهی شاه لیر) برگزار
شد ،سخنرانان :محسن قصابیان ،رامتین شهباری ،رضا آشفته ،پژند سلیمانی (مدیرمسئول مجلهی
پیام چارسو) و علی دهباشی به سخنرانی پرداختند .مسعود دلخواه و افروز فروزند نیز در بخش
دیگری پیامهای خود را ارائه کردند و در پایان ،سکانسهایی از فیلم شاه لیر به نمایش درآمد.
در ابتدا علی دهباشی ضمن خوشامدگویی به میهمانان حاضر در این مجلس ،با اشاره به فراز و
نشیبهای نشر مجله در دنیای مطبوعات و ویژگیهای منحصر به فرد «پیام چارسو» اینچنین
سخن گفت:
«کسانی که کار مطبوعاتی میکنند ،بهخصوص کار نشریات تخصصی ،میدانند رسیدن به
شمارهی  ،5خود یک عمر مطبوعاتی مفید است .خانم پژند سلیمانی موفق شدند در طی این
 5شماره ،نشریهی تخصصی خودشان را متفاوت با نشریات دیگر دربیاورند .چون امروزه یکی از
گرفتاریهای ما در کار مطبوعات این است که همه شبیه هم میشوند .یک نشریه موفق است
و دیگران از آن پیروی میکنند .اینکه مدیر مجله بتواند ترفندی بزند و در مورد ایدههای جدید
فکر کند و مجلهای دربیاورد که ما را به یاد مجلهی دیگری نیندازد ،این خود یک موفقیت است و
چارسو در ایران بین نشریاتی که کم هم نیستند ،توانسته این موفقیت را به دست بیاورد و نشریهی
متفاوتی باشد.
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عصـر پنجشنبه ،سوم آبانماه سال  ،1397سیصدونودویکمین شب از مجموعه
شبهای مجلـهی بخارا با همراهی خانهی گفتمان شهر (خانهی وارطان) و مجلهی
پیام چارسو به شب «مجلهی پیام چارسو» اختصاص یافت.

پیام چارسو

پریسا احدیان

انتخاب مترجمان و نویسندگان و گروه همکارانشان نیز متفاوت است ،چراکه گروهی هستند که با
سوابق خود انسجامی در طول این شمارهها ایجاده کردهاند .طبیعی است همهی آن نکاتی که ما فکر
میکنیم به نظر مدیر مجله هم میرسد ،ولی این تغییرات باید در طول سالها اتفاق بیفتد .معمو ًال
میگویند تحقق ایدههای مدیر مجله در یک فصلنامه پنج سال طول میکشد .خانم سلیمانی با
عالقهمندی انتقادات را دنبال میکنند .چون این انتقادات سازندهاند و حتی بخش غیرسازنده هم
به نظر من سازنده است؛ برای اینکه ممکن است اشاراتی شود و شما به چیزهای دیگری برسید.
بنابراین ایشان موفق شدند در این بیکاغذی ،این شماره را هم با ضرر قابلتوجهی منتشر کنند.
همچنان که بخارا هم با یک قیمت باالی قابلتوجهی نسبت به شمارهی قبل منتشر شد .حال اینکه
چقدر عالقهمندان مشارکت کنند تا این مجله دوام بیاورد ،این دیگر همت مخاطبین این مجله در
حوزهی تئاتر است که از «چارسو» حمایت کنند».
سپس سردبیر مجلهی بخارا از پژند سلیمانی دعوت کرد ،تا به عنوان نخستین سخنران میهمان،
آغازگر جلسه باشد.
سردبیر مجلهی چارسو با اشاره به فراز و نشیبهای انتشار مجلهاش در طول این فصلها و همینطور
از روند و برنامهی چاپ این اثر چنین سخن گفت:
«دو سال پیش وقتی برای جلسهی ادبی به برلین دعوت شده بودم ،خبر آمد که مجوز مجله پس از
مدتها صبر باالخره صادر شده .مجوز را گرفتیم و وارد عرصهی سخت و دوستداشتنی مطبوعات
شدیم .به خاطر دارم خیلی پیشتر آقای علیدهباشی به من میگفتند این عرصه از آنهاست که اگر
واردش شوی ،گرفتار میشوی .چه بسیار درست گفتند و چه زود دریافتم.
باری ،از سختیهای کار میگذرم .میدانم همه دربارهی نبودن کاغذ و گرانی چاپ اینقدر شنیدند
و حرف زدند که خسته شدهاند .آن چیزی که بهکار بستیم ،تالش برای جمعآوری و تولید و اجرای
بهترینها بود .حتی ما برای هر جلد نزدیک به پنجاه اتود میزنیم تا بهترین را انتخاب کنیم .با دقت
و وسواس مقاالت را به زبان اصلی و یا فارسی میخوانیم و بهترین مقاالت آکادمیک و علمی دنیا
را به دست مترجمین دغدغهمند میسپاریم .نتیجهی همهی تالشهای این گروه این پنج شماره
است که میبینید.
تصمیم گرفتیم اسم یکی از آثار نمایشنامهنویس بزرگ جهان (ویلیام شکسپیر) را روی هر یک از
شمارهها بگذاریم و هر شماره را ویژهنامهی یکی از این آثار قرار دهیم .البته همهی این شمارهها
یک بخش جدا از ویژهنامه دارد که مقاالت آزاد در حوزهی سینما و تئاتر در آن قرار میگیرند.
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در هر شماره ،فراخوانی برای متون اقتباسی گذاشتیم ،به دبیری خانم سانازسیداصفهانی،
که متون برگزیده را در این بخش به چاپ میرسانیم».
وی در ادامه افزود:
«و اما بخش نمایشنامه که در هر شماره یک نمایشنامهی جدید و چاپنشده از
نمایشنامهنویسان بزرگ ایران به چاپ رساندیم .شمارهی نخست نمایشنامهای از محمد
چرمشیر ،شمارهی دوم نمایشنامهای از افروزفروزند و بعدی از محمد امیریاراحمدی و
در شمارهی چهارم نمایشنامهای از گلچهر دامغانی و اما در شمارهی پنجم که امروز از
آن رونمایی میشود ،نمایشنامهای از نمایشنامهنویس برگزیده جشنوارهی فجر سال
گذشته ،سرکار خانم تهمینهمحمدی.
در بخش نخست مجله نیز سرمقالهها را عالوه بر سردبیر مجله ،بانوان فرهیخته و
تالشگر ایرانی که در جریان تالشهای فصلنامهی پیام چارسو بودند ،برایمان نوشتند:
خانمها افروز فروزند ،ناهید طباطبایی و نسیم مرعشی .که همه در حوزهی ادبیات
فعال و شناختهشده هستند و در کنار ما همیشه بوده و خواهند بود .در ضمن مصاحبات
اختصاصی با بزرگان تئاتر جهان (یوجینیو باربا،کریستوفر روپینگ و )...انجام شده و
میشود که در شمارههای مجله به چاپ رسیده و خواهند رسید.
همچنین برای شروع مجله ،یک شعر چاپنشده از شاعران ایرانی بهعنوان حسن شروع
کتابی که به خوانشش مینشینیم قرار دادیم .اشعاری از خانم بیتا ملکوتی ،فروغ سجادی،
ناهید محمدی ،نیلوفر امانتچی و آقای علیرضا بهنام .همهی این عزیزان و عزیزانی که
افتخار دادند و در کنار ما و مجله حضور داشتند و دارند ،میدانند که این مجله هست
شده است به برکت وجود شما و به دلیل عشقی که به تئاتر در همهی شما عزیزان است.
زیر سایهی اساتید پیش میرویم و به امید خدا بهترینها برای این سرزمین ،هنر و علم
پیش روست .ما قدمهایمان را قوی ،شمرده و رو به باال برمیداریم.
مردمانش ِ
رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود
رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود
ممنونم از همگی عزیزان و جناب آقای دهباشی مدیرمسئول مجلهی وزین و بینظیر
بخارا برای حمایت و تالش بیوقفهشان در حفظ و گسترش فرهنگ و علم و ادب این
سرزمین».

در بخش این دیگر این نشست ،محسن قصابیان از نقش مطبوعات در تداوم سنت تئاتر ایران چنین
سخن به میان آورد:
«فکر میکنم کار بسیار سختی است در این شرایط ،یک نفر بخواهد نشریهای را ،آن هم یک
نشریهی تخصصی ،به دندان بکشد و با خود همراه کند.
هم سن و سالهای من که حدود  50سال دارند ،نوجوانیشان در دههی شصت سپری شده است.
سالهای  61و  62بود و من  12سال داشتم .از همان دوران راهنمایی کار تئاتر را شروع کردیم.
حدود سال  64منتظر بودیم هر  15روز یکبار یک ورق به ما برسد که « 15روز تئاتر» نام داشت.
البته مطلبی هم نداشت تنها میگفت در چه سالنی چه تئاتری اجرا میرود ،آن هم اجراهای اندک
دههی شصت .همهی دنیای ما رسیدن این یک ورق بود.
سال  1367در دانشگاه هنر تهران دانشجوی تئاتر شدیم .دانشگاه در چهارراه ولیعصر یک کتابخانه
داشت و یک سالن کوچک در کنار کتابخانه بود و من همان روزهای اول آنجا را پیدا کردم و شد
خلوتگاه من و دوستانم .تماشای فیلم و هنر و بسیاری از آثار دیگر ،تنهاییهای من و دوستانم با
این مجالت میگذشت و به دانستههایی که موجود نبود ،وصل میشدیم .همان سالها دو جزوه به
دست ما رسید :یکی «تئاتر بیچیز» گروتفسکی و دیگری «فضای خالی» پیتر بروک که متعلق به
جشن هنر شیراز قدیم بود که به صورت کپی دریافت کردیم.
خب از همهی اینها چه میخواهم بگویم؟ اینکه مطبوعات نقش اساسی و مهمی برای انتقال
دادهها از نسلی به نسل دیگر دارند .هرچقدر فضای مجازی گسترده شود ،باز جای دستنوشتهها را
پر نمیکند؛ به همین دلیل صحبت در مورد نشریات ،بهخصوص نشریات تئاتری ،مهم است .آنچه
بیش از این به ما کمک میکند این است که ببینیم تأثیر نشریات روی عملکرد کارگردان و بازیگر و
نویسنده و دیگر عوامل تئاتری چیست و چگونه میتواند غلطهایشان را تصحیح بزند و راهنماییشان
کند.
وقتی با دوستان ایرانی که خارج از ایران تئاتر کار میکنند ،صحبت میکنیم متفقالقول همه
میگویند ما در ایران نویسنده و کارگردان و بازیگر زیاد داریم که البته بسیاری از آنها خیلی خوب
هستند .شاید زمانی میگفتیم که ما نمایشنامههای خوب نداریم ،اما حاال فکر میکنم که بسیار
داریم و حتی تعدادی از آنها به نمایشهای جهانی پهلو میزنند .در حالی که هنوز نمایشهای
انگلیسی و  ...که درجهی سه و چهار هستند را کار میکنیم و ارزش نمایشهای درجهی یک خود
را نمیدانیم .چه چیزی باعث میشود که تئاتر ما مهجور باشد؟ پاسخ این است :عدم استمرار».

پیام چارسو
225
ویژهنامهی قرنطینه
شب چارسو از شبهای بخارا

وی در ادامه افزود:
«خب دلیل عدم استمرار چیست؟ دالیل زیادی دارد .دالیل اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی
و ...من میخواهم بگویم جدا از اینها از یک منظر نگاه کنیم؛ اینکه یک نشریه میتواند
مثل نخ تسبیح اجزای جدا از هم را با یکدیگر مرتبط کند و الاقل میتواند در این شرایط
این کار را انجام دهد.
متأسفانه ما نشریات تئاتری خوبی نداریم .شاید سالها قبل مجلهی نمایش بود و من
همگی را صحافی کرده ،هنوز هم دارم .ولی دیگر این اتفاق در طی سالها نیفتاد .یک
دورهای ،جوانی با نام روزبه حسینی در تئاتر نشریهای با نام «پروندهی تئاتر» منتشر میکرد
که اقدام مثبتی بود و به یاد دارم روزی که در تئاتر شهر از این پسر جوان و الغر آن زمان
تقدیر شد ،خوشحال شدیم که این حرکت میتواند ادامه پیدا کند.
نشریات میتوانند به این استمرار کمک کنند .عدم استمرار بزرگترین مشکل تئاتر ماست.
کارگردانی وارد تئاتر میشود .چند کار دارد و بعد خبری از او نمیشود؛ یا نمیتواند کار کند
یا اینکه مدتها از این ماجرا دور میماند .همینطور نویسنده و طراح صحنه و . ...تئاتر
رکن تمدن است.
سالها پیش در مصاحبهای تأکید کردم که در مملکتمان نیاز به مکان اجرا داریم .حاال بعد
از  5سال تعداد سالنهای ما اضافه شده است و شاید  130اجرا در طول سال داریم ،اما
این به لحاظ ک ّمی است ،حال چگونه میتوانیم کیفیت را باال ببریم؟ چون خیلی از تئاترها
برای استمرار حرکت خود نیازمند این هستند که وضعیت مالیشان را سامان دهند ،پس
الزام ًا به کیفیت نمیرسند .چه چیزی جز بخش اقتصادی میتواند به کیفیت آنها کمک
کند؟ طبیعت ًا انتشار یک نقد مناسب و خط و ربطی که به هنرمند بگوید چگونه باشد ،اینکه
مشخص کند او از چه مسیری آمده و به او بگوید که باید به کدام سمت برود .نشریات
میتوانند هم عامل ارتباطی بین گروه اجرا و دانستههایشان باشند و آنها را تکمیل کنند و
هم عامل ایجاد ارتباط بین مخاطب و گروههای اجرا باشند .بسیاری از تئاترهایی که همین
اآلن در تهران اجرا میشود ،شریف و خوب هستند ،ولی مهجور میمانند .تئاترهای خوبی
هم هستند ،اما دیده نشده و از گردونهی اجرا خارج میشوند؛ ولی چه چیزی میتواند به
تماشاگر کمک کند تا این کارها را ببیند؟ الزام ًا فروش یک تئاتر به معنای خوب بودن آن
نیست .متر و معیارهای دیگری هم باید دخیل باشد.

مرحوم کرمرضایی مترجم ،کارگردان و بازیگر بود و بسیاری از تئاتریهای ما در زمان حیات ایشان
به جای اینکه او را به عنوان کارگردان بزرگ تئاتر بشناسند ،صرف ًا یک بازیگر میشناختند .این نقص
از کجا میآید؟ به هر دلیل اطالعات به نسل بعدی درست منتقل نشده است .مرحوم داوود رشیدی
بیشتر به عنوان بازیهایش شناخته میشوند! شاید تحقیق درستی از منظر مردم صورت نگرفته
است و نسل حاضر تئاتر ما را نمیشناسد؛ ما خودمان قبلیها را نمیشناسیم و این همینطور تداوم
دارد تا گذشتهها .نشریات میتوانند در حل این مشکالت کمک کنند.
نقد ،گزارش درست ،ثبت رویداد ،کار نشریات تئاتری است که متأسفانه کمبودش به شدت احساس
میشود .شاید یک زمانی میگفتیم ما تئاتر نداریم؛ خب اآلن تئاتر زیاد شده ،اما حاال نشریات تئاتری
نداریم .نشریاتی که به ارتقاء هنرمند کمک کند تا آیندهی بهتری برای خود بسازد».
محسن قصابیان در پایان سخنانش در مورد مجلهی «پیام چارسو» اظهار داشت:
«چارسو از اسم تا طراحیش برای من جذاب و همهچیز با دقت انتخاب شده است .اجراهای تئاتری،
اقتباسهای سینمایی و بعض ًا نقدها و تحلیلهای نو در درون اثر موجود و ارزنده است .اص ً
ال اینکه
یک نشریهای تخصصی بخواهد تنها در مورد یک نمایشنامه در هر شماره صحبت کند ،خودش
جذاب است و یک ویژگی مدرن و بعد از مدرن دارد.
یک بخش اقتباس دارد که خانم ساناز سیداصفهانی مسئول آن بخش هستند و خیلی جالب بود که
در شمارهی چهار دیدم متنی در این بخش عنوان نشده است و تنها نوشتهاند که اصول و شرایط
نوشتن متن برای این قسمت باید اینگونه باشد و  . ...خب این ارزنده بود که در مجله وسواس
وجود دارد و میخواهند چیزی را در فصل اقتباس بگذارند که وقتی تو میخوانی لذت ببری و بخش
نمایشنامهی آزاد ،این نوید را به من میداد که شاید فصلنامه این دورنما را دارد که صرف ًا از بررسی
یک اثر خارج شود و به مقوالت دیگر نیز بپردازد.
سالها قبل ،دلگیر از شرایط به رادیو پناه بردم .سالهای خوب رادیو نمایش ،حدود  88بود.
ماحصلش شد کارنامه ،تئاتر-جامعه ،سینما-جامعه که کارهای روزبه حسینی بود .من کارنامه را
کار میکردم و «یکی بود و یکی نبود» و بازپخش نمایشهای دههی پنجاه قدیم و مهمتر از همه
«نمایششناخت» که تحلیل و بررسی تئاترهای برتر دنیا بود .از یونان شروع کردیم و آمدیم تا زمان
امروز رسیدیم .به یاد دارم از چهار اثر اصلی شکسپیر ،بهویژه نمایشنامهی تاریخی ریچارد سوم و
یک کمدی از او صحبت کردیم .برای همین وقتی خانم سلیمانی اولین شماره را وارد بازار کردند،
مشعوف شدم که در مورد شکسپیر است و چقدر خوب که دوباره این آثار بررسی شوند.

امیدوارم روزهای پربارتر این نشریه را ببینیم و تعداد نشریات تئاتری ما روزافزون باشد .اگر
بخواهیم سینما و تلویزیون بهتری داشته باشیم ،تئاتر نیاز داریم ،تئاتر نیاز داریم و تئاتر نیاز داریم!
یک جامعه به تئاتر نیاز دارد .امیدوارم تماشاگر تئاتر داشته باشیم .امروز خود تئاتریها میروند تئاتر
میبینند این واقعیت دردناک جامعه است».
پیام چارسو
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سپس رامتین شهبازی دیگر سخنران این شب ،از اهمیت بازخوانیها و بررسیهای مداوم آثار
شکسپیر سخن گفت و در مقدمهی سخنانش دربارهی چارسو اینچنین بیان داشت:
«چارسو نشریهی متفاوتی است چون جنس مقاالتی که در آن چاپ میشود وسواس بیشتری
میطلبد و به سمت این جنس نوشتن رفتن ،کار سختی است .ما وقتی وارد فضای دانشگاهی
میشویم ،عادت به نوشتن مقاالت پژوهشی میکنیم .یک بخش دغدغههای پژوهشی ما را پاسخ
میدهد و بخش دیگر هم به خاطر این است که بتوانیم ارتقاء بگیریم و کار اداریمان را در سیستم
دانشگاه پیش ببریم؛ فضای میانهای وجود ندارد و فکر میکنم نشر چارسو بتواند این فضای میانی
را پر کند .با دقتی که خانم سلیمانی و دوستانشان در انتخاب مطالب دارند ،حتی در تماس اخیری
که با هم داشتیم و متوجه شدم که مجالت پژوهشی را هم رصد میکنند و مطالبی که رنگ و بوی
جدیدتری داشته را هم انتخاب میکنند .نوشتن نقد برای این مجله وسواسی میخواهد که نیازمند
وقت بسیار است .این یک نقطهی محرک و آغاز است .در کل وضع جالبی در حوزهی مطبوعات
نداریم ،این را به عنوان کسی میگویم که از سال  77نشریات تخصصی کار میکند».
وی در ادامه افزود:
«گاهی که در کالس درس صحبت میکنیم ،دانشجویان میگویند چرا ما باید شکسپیر بخوانیم؟
چرا نباید از همان اول «مارتین مک دونا» بخوانیم؟ سر کالس نقد میرویم و میگوییم که «فن
شعر» ارسطو را به عنوان دانشجوی سال چهار خواندهاید؟ میگویند نه! به چه درد میخورد این اثر
قدیمی را بخوانیم؟ به این آثار کالسیک و نئوکالسیک و حتی رمانتیک که ریشه در تفکر امروز
ما دارد ،با یک نگاه ِد ُمده نگاه میکنند که این حاصل یک تربیت غلط از بیرون دانشگاه است ،نه
درون دانشگاه!
در تمام دنیا میبینید هنوز که هنوز است کارهای نو با شکسپیر میکنند .دیالوگی مکبث دارد که
«من شاه را کشتم ،ولی نمیخواستم این کار را بکنم و به شدت ناراحتم ولی چه کنم تقدیر با من
این کار را کرد» .ایدهی واسازانهی نمایش مکبث ایدهای است که در نمایشهای پساساختگرا

مطرح میشود و در همین دیالوگ مکبث وجود دارد .یعنی اینکه شکسپیر جزء نویسندگانی است
که ایدههای خوانش توأم با تحلیل و تفسیر را در سالهای بعد با نشانههای خواندن دورهی جدید
برای ما مطرح میکند .پژوهشهای بسیاری برای ویژگیهای کارهای شکسپیر صورت گرفته
است .بنابراین اگر خانم سلیمانی هر شماره از نشریهاش را به نمایشنامههای شکسپیر اختصاص
میدهد ،راه اشتباهی نرفته است.
در اقتباسهایی که وجود دارد ـکه به جای واژهی اقتباس ،واژهی «ترجمهی فرهنگی» را
پیشنهاد میکنمـ این اتفاق میافتد .در اینجا شما با نمایشنامهنویسی به نام «تام استوپارد»
مواجه هستید که نمایشنامهاش با عنوان «روزنکرانتز و گیلدنسترن ُمردهاند» یکی از چندین
اقتباسی است که از نمایشنامهی هملت انجام شده است .او را همیشه به عنوان نمایشنامهنویس
پساساختگرا میشناسیم و همینطور پستمدرن .همانطور که هاینر مولر این کار را میکند و در
«هملت ماشین» آن را مطرح میکند.
اتفاقی که میافتد این است که خوانشی که تام استوپارد در این نوشتهاش ارائه میدهد ،خوانشی
کام ً
ال متکی بر فلسفهی دریدایی است .آیا استوپارد فلسفه خوانده؟ من نمیدانم! آیا استوپارد با
دریدا آشناست؟ من نمیدانم! آن چیزی که من میدانم این است که به قدری تفکر فلسفی و
هستی فکری آرتیست در غرب هست
زیست آن آمیخته با شئونات مختلف و تمام آن چیزی که
ِ
میشود که شما میبینید نمایشنامهی اقتباسشده نیز در واقع همان فلسفه را برای ما عیان
میکند.
خیلی بهتر از من میدانید که از اوایل قرن بیستم به بعد فیلسوفان برای نوشتن فلسفه صرف ًا سراغ
رسالهنویسی نمیروند .کامو نمایشنامه و داستان مینویسد و فلسفهی خود را از این راه بیان
سازان فیلسوف داریم که رسالهی فکری خود را در فیلمشان ارائه میکنند.
میکند .امروز فیلم ِ
تام استوپارد هم لزوم ًا قرار نیست خود یک فیلسوف درسخواندهی دانشگاهی باشد ،او با کارش
زیست پستمدرن را به ذهن متبادر کند .تمام چیزی که دریدا به
فلسفهای را ارائه میدهد که
ِ
عنوان شالودهی فلسفهی خود در بحث واسازی و دکانستراکشن بیان میکند ،در نمایشنامهی
استوپارد اتفاق میافتد.
مهمترین بحثی که وجود دارد بحث بازی ساختارهاست .خوانش غلطی که از پساساختارگراها
میشود این است که در تفکر آنها ساختار وجود ندارد .مگر میشود! مگر ذهن ما میتواند بدون
ساختار چیزی را درک کند؟ پساساختارگراها میگویند که شما بازی با ساختارها را دارید و در این
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در بخشی دیگر پژند سلیمانی پیام مسعود دلخواه به مناسبت انتشار پنجمین شمارهی فصلنامهی
چارسو را اینچنین خواند:
«لیر:
آنها میگفتند که من همهچیز هستم ،دروغ است ،من حتی از تب و لرز هم مصون نیستم».
شاه لیر (پردهی چهار ،صحنهی شش)
شاه لیر یا لیرشاه از پیچیدهترین و کاملترین تراژدیهای شکسپیر است که عالوه بر نگاهی
ژرفاندیش به روابط انسانی ،بهویژه رابطهی پدر و فرزندی ،به ماهیت قدرتطلب بشر و سرشت
خونبار تاریخ و ساختار قدرت نیز اشارهای فلسفی ،تراژیک و تا حدی ابزورد دارد ،تا آنجا که به
گفتهی شکسپیرشناس معاصر ،یان کات ،شاید بتوان شکسپیر را اولین نویسندهی درام ابزورد
دانست.
شاید مبالغه نباشد اگر بپذیریم که در سرتاسر دنیای درام ،آثار هیچ نویسندهای به اندازهی آثار
ویلیام شکسپیر در ژرفنگری به ماهیت انسان و نمایش درونیات پنهان او ،و همزمان ،در
آشکارسازی سرشت خونپاالی تاریخ ،همهجانبه و کامل نبوده است.
آثار ویلیام شکسپیر ،نه تنها از آن رو که شاهکارهای مسلم ادبیات جهاناند ،بلکه نیز از این رو
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بازی است که مسائل جدید را کشف میکنید .تام استوپارد میآید و ساختار هملت را به بازی
میگیرد و ساختار جدیدی را که متناسب با روزگار ماست ،به ما پیشنهاد میدهد .دو شخصیت
حاشیهای از نمایش هملت را میگیرد و آنها را تبدیل به شخصیت اصلی میکند .هملت
و دیگران به حاشیه میروند و دو شخصیت نمایشنامهی استوپارد به تفسیر واقعهی هملت
میپردازند .خب چه اتفاقی میافتد؟ باب تصویر گشوده میشود و شما ،هم میتوانید خوانش
متفاوت در اجرا داشته باشید و هم به شناخت جدید برسید.
بنابراین خواندن نمایشنامههای شکسپیر و هر نویسندهای در دوران گذشته ،امروز بر ما از
اوجب واجبات است .نشریهی چارسو میتواند این وظیفه را به عهده بگیرد .چارسو برای من
یک نشریهی تخصصی ژورنالیستی نیست ،بلکه یک مجلهی علمی-تخصصی و علمی ترویجی
میتواند باشد .کاری که سالهای قبل دانشجویان دانشگاه سوره در مجلهی «سیمیا» انجام
دادند .و هنوز برای نوشتن پایاننامهها به آن مراجعه میشود .من روزی را میبینم که به چارسو
هم مراجعه خواهد شد و در رفرنسهای پایاننامهها خواهد آمد».

که بر فراز مرزهای مکانی و زمانی ،همواره در پروازند و کمتر ملتی است که تاریخ فلسفه ،یا
ساختار قدرت سیاسی و یا حساسیتها و نیازهای فرهنگیاش با این آثار همخوانی نداشته باشد.
این آثار به میراث هنری و فرهنگی ملتها (و نه فقط انگلیسیها) بدل شده؛ جایگاه رفیعی که
برای هر هنرمندی بهسادگی رخ نمیدهد.
در همین رابطه ،مارتین اسلین در مقدمهی کتاب «شکسپیر معاصر ما» (ترجمه رضا سرور)
مینویسد:
«تعجبی ندارد که برای بسیاری از ملتها ،شکسپیر شاید بهمراتب ضروریتر ،حیاتیتر و اساس ًا
مهمتر باشد تا برای دنیای انگلیسیزبانی که در آن بهدلیل آگاهی قبلی و اُنسشان با آثار
شکسپیر ،از تأثیر شوکآور این آثار نبوغآمیز کاسته شده است».
شاید به همین سبب است که اگر بگوییم آثار شکسپیر باید بخشی از تئاتر ملی هر سرزمینی
باشد ،بیهوده نگفتهایم و اگر اجرای این آثار را در برنامهی سالیانهی تئاتر ملی خود قرار دهیم،
بیراهه نرفتهایم.
دکتر مسعود دلخواه
کارگردان ،بازیگر و پژوهشگر تئاتر
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس»
در ادامه دیگر سخنران این مجلس ،رضا آشفته با اشاره به فصل اقتباس مجلهی چارسو در
تعریف درست این دراماتورژی از آثار بزرگ دنیا ،اینچنین سخنانش را آغاز کرد:
«در این روزگار که خواندن مطبوعات سخت و دشوار است ،به لحاظ اقتصادی و در سبد فرهنگی
مردم نیست و گرانی کاغذ و چاپ و خیلی مسائل دیگر همگی دست در دست هم میدهند و
کمتر کسی این بیپروایی را دارد که سراغ مطبوعات بیاید و به عنوان مدیرمسئول ،نشریهای را
سر و سامان دهد ،خوشحالم از اینکه خانم سلیمانی این کار را کردهاند و همکار ایشان هستم.
مرارتش و دغدغه و تفاوت دیدش را حس میکنم .بهتر از هر کسی میدانیم که متأسفانه به
تئاتر آنطور که باید و شاید پرداخته نمیشود .مجالت مرتبط وجود دارد ،ولی مطالب آنها
آنطور که باید و شاید از حوصلهی مخاطب تئاتر بیرون است یا آنطور که باید تبدیل به یک
نشریهی پیگیر نمیشوند.
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اگر حمایتهای مالی برای چارسو ممکن شود ،به جای خوبی خواهد رسید .بهواسطهی
اینکه دغدغهی خانم پژند سلیمانی ،دغدغهی درستی است ،دغدغهی فرهنگ است و
کسی که مسئوالنه به فرهنگ و پیشرفت فرهنگی در همین حدی که یک فصلنامه را
منتشر کند ،میپردازد ،تبدیل به یک ماجرای خوبی خواهد شد .این مجله میتواند مخاطب
داشته باشد .خب اگر حمایتهای مالی شود ،راحتتر چاپ و توزیع میشود و به لحاظ
گسترهی جغرافیایی میتواند از سراسر کشور مخاطبان خود را پیدا کند.
این مجله فرصتی به من داد که به موضوع شکسپیر در ایران بپردازم و حساس شوم و
پژوهش خود را دنبال کنم که مث ً
ال متن هملت در ایران از کجا و چه زمانی و توسط کدام
مترجم ترجمه شد و حال چه کسانی و چگونه اینها را اجرا کردهاند و . ...ابتدا سعی کردم
آن نمایشهایی که خودم دیدم و نقدش را نوشتم در مقالهام بیاورم .اما در همین شمارهی
اول متوجه شدم بسیاری از کارهایی در این زمینه هست ،ندیدهام و دوستانی زنگ میزنند
و میگویند که من هم این نمایش را کار کردهام؛ بنابراین در شمارههای بعدی نتیجه گرفتم
که از نقد دیگران هم استفاده کنم.
برداشت من از این چهار پنج مقالهی مفصل در مورد متون شکسپیر در ایران این است
که این متون میتوانند ما را با فلسفهی دموکراسی و درک آن آشناتر کنند .به این دلیل
که در این سالها «دراماتورژی» باب شده است ،به معنای اینکه کارگردان به کمک یک
شخص دیگر در متن قدیمی بازنگری کرده و امروز میخواهد در صحنه با یک نگاه تازهای
آن را اجرا کند و این باعث دخل و تصرف در متن میشود .خب اینکه هر کسی آزاد است
اقتباس کند ،درواقع همان مفهوم دموکراسی است ،اما آن چیزی که به ما در فهم این واژه
کمک میکند این است که خود دموکراسی قید و بند بسیاری دارد تا اینکه باری به هر
جهت باشد .آن فهم همان چهارچوبها و دانش و فهم و توان درک متون قدیمی است
که تا حد زیادی این چالش را برای تکتک ما ایجاد میکند که بفهمیم به این سادگی از
پس اقتباس متون شکسپیر برنخواهیم آمد .این اقتباس زمانی ممکن است که فهم بهتری
ِ
از دموکراسی داشته باشیم ،یعنی آزادی را برای خود قائل شویم ،اما باید قید و بندی برای
خودمان ایجاد کنیم و این آزادی به معنای آن نباشد که متن اصلی پیکرهی خود را از
دست بدهد.

برخی میگویند که متنهای اقتباسی انگار متن اصلی را در چرخ گوشتی قرار
میدهند و نتیجه چیزی میشود که مشخص نیست متن اصلی چه بوده و
استخوانبندی آن چگونه است! متأسفانه به همین دلیل در اکثر کارهایی که
در ایران انجام شده ،عموم ًا به کارهای ممتاز نرسیدیم .برخی کارها هستند
که تا حدی قابلپذیرشاند ،اما اکثریت کارها غیرقابلقبول و درک غلط از
دموکراسی دارند».
وی در ادامه افزود:
«در ادامهی صحبت دوستان که دانشجویان میگویند چرا شکسپیر بخوانیم؟
متأسفانه این برداشت غلط است .به واسطهی اینکه شکسپیر همیشه این
تازگی را دارد .او کسی است که به درک از انسان میرسد .این درک همیشه
تازه است و قدیمی نمیشود .قدیمی چیزی است که تاریخ مصرف دارد .اگر
«سوفوکل» همچنان به عنوان درامنویس مطرح هست و عقدهی ادیپ از
متن نمایشنامهی شهریار او توسط فروید اقتباس میشود و به یک نگرش
روانشناسی تبدیل میگردد ،به خاطر این است که سوفوکل یک روانشناس
و جامعهشناس است ،نویسندهای که همیشه تازگی قلمش محسوس است.
من کارگردان و نویسنده هم بخواهم ساختار او را به چالش بکشم ،پیش
اگر ِ
از هر چیزی باید در نو بودن و فهم او از انسان تأکید کنم و با آن شعور باال
این بازی را ایجاد کنم ،چون قرار است در این بده بستان ،همچنان سوفوکل
و شکسپیر مطرح باشند نه کسی دیگر .و مطرح کردن شکسپیر به این دلیل
است که در نوشتههای او انسان محسوستر و قابل فهمتر است.
طبق تعریفی که از درام وجود دارد ،در واقع درک سادهشدهی فلسفه است و
همیشه همذات با فلسفه بوده ،با این تفاوت عمده که اگر فیلسوف فلسفیدن
خود را به طور شفاهی منتشر میکند ،در صحنه و درام گشایشی برای این
مفاهیم هست .در دنیای امروز هم این دراماتورژی باید اینگونه باشد ،نه
اینکه هر کسی از راه برسد با یک توان مختصر بخواهد هملت و مکبث
را امروزی کند؛ درحالیکه نه فهمی از شکسپیر و دوران تاریخی او دارد ،نه
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فهمی از هملت و ...و نه حتی فهمی از خودش به عنوان یک انسان مدرن.
بنابراین نتیجه آن چیزی خواهد بود که در آن زیباشناسی یا ساختاری قابل
پذیرش وجود ندارد و خلق جهانی تازه ،توهمی بیش نخواهد بود.
تمام ساختارهایی که در طول تاریخ خلق شده و پیوسته به بالندگیهایی
رسیده ،نتیجهی زیست بشر است و ما هم امروز در ادامهی همان تجربه،
بایستی گامی به جلو برداریم ،نه بر اساس سلیقه .فهمی که منجر به اتفاق
تازهای باشد.
دو سه سال پیش در جشنوارهی فجر ،نمایش هملت از «اوستر مایر» در
تاالر وحدت تهران به نمایش درآمد؛ این اجرا دقیق ًا آن نمونهای بود در
پاسخ به پرسشهایی که همیشه به دنبالش بودم .خیلیها دوست دارند
شکسپیر را به شکل تازهای ارائه کنند ،اما آنجا بود که دیدیم مایِر عالوه
بر اینکه به وجه تراژدی تأکید میکند ،بخش کمدی را هم به آن اضافه
کرده است .دقیق ًا میتوان گفت آن دراماتورژی نوین و آن چیزی که باعث
میشود ما ساختار نو را به چالش بکشیم ،در این اجرا اتفاق افتاده بود .چراکه
ضمن وفاداری کامل به متن شکسپیر ،نگاه خودش را هم در کنارش قرار
داده بود .داستان همان متن اصلی بود ،ولی با این تفاوت که نگاه تراژیک
او را به چالش میکشید و ما به گونهای دیگر وضعیت هملت را میدیدم که
میتواند همان هملتی باشد که امروز در یک دانشگاه مدرن فلسفه میخواند
و متوجه فوت پدر و خیانت مادر و ...میشود.
پس اگر نمونههای اینچنین را زودتر میدیدیم یا نمونههای درخشان را از
اروپا به تهران دعوت میکردیم ،آن زمان بود که بسیاری از دوستان که به
اشتباه اقتباس را دنبال میکردند و متن شکسپیر را به نوعی که معلوم نیست
چیست ،به صحنه میآوردند و از هر جایی هر طوری دلشان میخواست به
نتیجه میرساندند ،مطمئن ًا این همه شکست را متحمل نمیشدند.
چه خوب که در مجلهی چارسو زمینهی این مطالعهی مجدد و درک بهتر
فراهم شده است ،چه بسا این مجله و مطالعهی دقیق آن با مجموعه

مقاالت و بخشهای پژوهشی و استناد به آنها این درنگ و تأمل
ایجاد شود تا اگر قرار هست در آثار دیگر نویسندگان مهم جهان یا
ایران بازنگری شود و به صحنه بیایند ،چگونه میتوان مفهوم دقیق
و درست و کارآمد اقتباس که امروز تبدیل به یک سوءتفاهم بوده را
برطرف کرد و شاهد اجراهای مؤثر بود».
پس از این سخنرانی پژند سلیمانی پیغام افروز فروزند دربارهی چارسو
و این شب را اینچنین قرائت کرد:
برای خیلیها همه چیز از یک روز گرم تابستان شروع میشود .روزی
که تمام دانستههایت را در کربن یک مداد میریزی و با خود میبری
جایی که آینده منتظرت نشسته است .دنبال صندلیات میگردی،
آینده نشانت میدهد ،با اضطراب روی آن مینشینی و دانهدانه شروع
به سیاه کردن مربعهای ریزی میکنی که مسیر آینده را مشخص
میکند .درست در همان دقیقهها ،خیلیهای دیگر هماهنگ با تو
در حال سیاه کردن مربعهای زندگیشان هستند؛ و تو بههمراه آن
دیگران ،آرام آرام نزدیک میشوی به یک ناشناخته .ناشناختهای که
در آن رو ِز گرم تابستانی قشنگترین ناشناختهی دنیاست؛ و ناشناختهی
تو تئاتر است .تئات ِر مظلوم ،تئات ِر تنها ،تئات ِر دوستداشتنی .تئاتری که از
یک مدا ِد نر ِم سیاه بیرون آمده .انتخابش میکنی و همهی آرزوهایت
را شبیه آن میکنی و همراهش بزرگ میشوی؛ و هرچه بزرگتر
میشوی ،تئاتر مظلومتر میشود و تنهاتر و دوستداشتنیتر؛ و تو
نگرانتر و نگرانتر و نگرانتر .آنقدر نگران که دیگر نمیتوانی از آن
دل بکنی؛ و قشنگترین آرزویت میشود بزرگترین دغدغهات .آنقدر
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نمایش سکانسهایی از فیلم سینمایی شاهلیر پایانبخش این شب بود.

ویژهنامهی قرنطینه

بزرگ که دیگر در هیچ جایی که این حوالی میشناسی ،جا نمیشود .همه
جای اینجا برایش کوچک است .آنقدر کوچک که تکهپاره میکند وقتی
میخواهد جا بگیرد .له میکند؛ و له میشود آرزویت ،تکهپاره میشود؛ و
تو غمگین میایستی و نگاه میکنی؛ تنها کاری که میتوانی انجام دهی.
دست آخر ،آن رو ِز
میایستی به عزاداری تنها کاری که اجازهاش را داری؛ و ِ
گر ِم تابستان را به یاد میآوری که با مدا ِد سیا ِه نرم تمام آرزوهایت را در
مربعهای کوچکی نقاشی کرده بودی ،به امید آنکه مربع آرزوهایت بزرگ
شود؛ زیبا شود و جان بگیرد».
سپس پژند سلیمانی در پایان این مجلس از دوستان همکار خود شهروز
خطیبیزاده طراح و گرافیست مجله ،نگار بیگی ویراستار مجله و محمد
گلمحمدی عکاس چارسو تشکر کرد و از آغاز فعالیت انتشارات پیام
چارسو در زمینهی ادبی و فرهنگ و هنر خبر داد.

علی دهباشی /عکس از محمد گلمحمدی

محسن قصابیان /عکس از محمد گلمحمدی
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ما روزهای عجیب تاریخ را تجربه میکنیم .روزگار غریبی که شمایل دنیا را تغییر داده
است .ما در قـــرنطینه بسته شدهایم در جایی که هستیم و چشم دوختهایم به تصاویر
تکــــراری .تکرار و تکرار و تکـــرار...
داستــان نویسندگان ،فیلمسازان و هنـرمندان امروز ما در قرنطینهی جهانی به روایت
عکسهای خودشان از قابهای تکراری...
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جواد عاطفه-عاطفه پاکبازنیا ،نویسنده و کارگردان-بازیگر ،تهران 22 ،فروردین 1399
Javad Atefeh, Atefeh Pakbaznia, Writer & Director-Actor, Tehran

2020  آوریل10 ،برن- سوییس، نویسنده و موزیسین،رافائل اوروایدا
Raphael Urweider, Writer & Musician, Bern-Switzerland

فروغ سجادی ،منتقد تئاتر و نویسنده ،سوییس 10 ،آوریل 2020
Forough Sajjadi, Critic & Writer, Tehran

میثاق زارع ،بازیگر ،تهران 21 ،فروردین 1399
Misagh Zare, Actor, Tehran

الهه فرازمند ،بازیگر ،لرستان 21 ،فروردین 1399
Elahe Farazmand, Actor, Lorestan

نرگس مساوات ،نویسنده ،تهران 21 ،فروردین 1399
Narges Mosavat, Writer, Tehran

اروین گالستیان ،بازیگر ،تهران 21 ،فروردین 1399
Erwin Galestian, Actor, Tehran

مهتاب شیروانی ،بازیگر ،تهران 21 ،فروردین 1399
Mahtab Shirvani, Actor, Tehran

1399  فروردین21 ، تهران، بازیگر،محمدعلی حسینعلیپور
Mohammadali Hosseinalipour, Actor, Tehran

گلچهر دامغانی ،نویسنده و کارگردان تئاتر ،تهران 21 ،فروردین 1399
Golchehr Damghani, Writer & Director, Tehran

ایمان اشراقی ،بازیگر ،بورلیهیلز 9 ،آوریل 2020
Iman Eshraghi, Actor, Beverly Hills

ارشام مودبیان ،آهنگساز ،تهران 21 ،فروردین 1399
Arsham Moaddabian, Musician, Tehran

1399  فروردین21 ، تهران، فیلمساز،کاوه سجادیحسینی
Kaveh Sajjadi Hosseini, Filmmaker, Tehran

زهرا بهروزمنش ،بازیگر ،تهران 21 ،فروردین 1399
Zahra Behrouzmanesh, Actor, Tehran

هالهمشتاقینیا ،نویسنده ،تهران 21 ،فروردین 1399
Haleh Moshtaghi Nia, Writer, Tehran

الهام فالح ،نویسنده ،تهران 21 ،فروردین 1399
Elham Fallah, Writer, Tehran

بیتا ملکوتی ،شاعر و نویسنده ،پراگ 9 ،آوریل 2020
Bita Malakuti, Poet & Writer, Prague

2020  آوریل9 ، فرانکفورت، ایرانشناس و مترجم،لورا اورمایر
Laura Overmeyer, Iranologist & Translator, Frankfurt

محمد یعقوبی ،نمایشنامهنویس و کارگردان ،تورنتو 9 ،آوریل 2020
Mohammad Yaghoubi, Playwright & Director, Toronto

امید پناهی ،نویسنده و فیلمساز ،تهران 21 ،فروردین 1399
Omid Panahi, Writer & Filmmaker, Tehran

2020  آوریل9 ، لندن، ناشر،هادی خوجینیان
Hadi Khojinian, Publisher, London

افروز فروزند ،نمایشنامهنویس و کارگردان تئاتر  ،تهران 21 ،فروردین 1399
Afrooz Forouzand, Playwright & Director, Tehran

شیوا ابراهیمیان ،بازیگر ،تهران 21 ،فروردین 1399
Shiva Ebrahimian, Actor, Tehran

زینب لک ،پژوهشگر و کارگردان تئاتر عروسکی ،تهران 21 ،فروردین 1399
Zeynab Lak, Researcher & Director, Tehran

مارتین شمعونپور ،موزیسین ،نیویورک 9 ،آوریل 2020
Martin Shamoonpour, Musician, New York

پژند سلیمانی ،نویسنده و بازیگر ،تهران 21 ،فروردین 1399
Pajand Soleymani, Writer & Actor, Tehran

آرش تنهایی ،گرافیست و مدیرمسئول مجلهی آنگاه ،تهران 21 ،فروردین 1399
Arash Tanhaei, Editor-in-chief of Angah Mag, Tehran

پریسا بینات ،بازیگر و کارگردان تئاتر ،بوستون 9 ،آوریل 2020
Parisa Bayenat, Actor & Director, Boston

رویا افشار ،نویسنده و بازیگر ،تهران 21 ،فروردین 1399
Roya Afshar, Writer & Actor, Tehran

تورج دریایی ،نویسنده و تاریخشناس ،کالیفرنیا ۹ ،آوریل ۲۰۲۰
Touraj Daryaee, Historian & Writer

پایان ویژهنامهی قرنطینه
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