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سر مقـــــاله
پژند سلیمانی

در روز چهل و هشتم قرنطینه، درست در ساعت پانزده و بیست و دو دقیقه وقتی فشار تمام سال های 
زیسته و اخبار موثق و کذب بر سرم آوار شده بود و نفسم را گرفته بود، تصمیم گرفتم ویژه نامه ای 
را به صورت آنالین منتشر کنم. بعد از چند تماس و ایمیل و گپ و گفت، قرار شد از هر شماره 
انتخاب کنیم و همراه چندمقاله ی چاپ نشده و مصاحبه و آن مطالبی که مجبور  مقاله ای را 
بودیم به خاطر محدودیت کلمه نصفه نیمه چاپشان کنیم، تمام و کمال توی ویژه نامه ی قرنطینه 
به صورت الکترونیکی و رایگان به دست شما برسانیم. شاید آن وقت دلمان خوش  شود که در 
 همین روزهای قرنطینه، در همین تاریکی های مدام، در این قاب های تکراری حرفمان را زده ایم. 
اینقدر ساکت مانده ایم که هم دلمان برای حرف زدن تنگ شده و هم توی دلمان هراس می اندازد. 
اصاًل هراس عجین شده با لحظه لحظه های این روزهای کرونازده.  مدام می ترسیم. از این روزها. 
از بعدی که نمی دانیم چه شکلی است. نمی دانیم چه رنگی  است. نمی دانیم چطور  از بعدش. 
 می گذرد. خاطره هایمان را مرور می کنیم و توی خیال امید داریم که دوباره تجربه شان کنیم. 
باز کنیم.  راهی درون کلمه ها  بی دیالوگ. همه مان می خواهیم  و  این روزهای بی صحنه  توی 
اصاًل کلمه شویم. این شماره برای ما تصویری زنده از امید به آینده است. تصویر ُگلی که  زیر 
مه غلیظی دست و پا می زند، زنده می ماند و رشد می کند. می خواهم نترسم. می خواهم دست 
شما را بگیرم و بدون ترس و با قلبی امیدوار به شما بگویم، پس از پایان این تیرگی ها شماره ی 
بعدی، ویژه نامه ی باغ آلبالو در راه است و مطمئن باشم که آن روز هستم. که آن روز هستیم و 
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درخشش ادبیات شکسپیر در اجرای مدرن مکبث
الکس هانسون

ترجمه ی گیتا خطیبی زاده

زمانی که دانشجو بودم، بیشتر اوقاتم را با تئاتری ها سپری می کردم. در آن زمان هیچ اسمی از 
مکبث به میان نمی آمد و گاه گاهی هم که زمزمه هایی از آن به گوش می رسید، تنها به عنوان یک 
نمایش اسکاتلندی مهجور و منحوس بود و نه یک نمایش خاص و چشم گیر؛ بیش از بیست سال 
پیش. مکبث در آن سال ها به شکل نگران کننده ای مورد کم توجهی قرار گرفته بود. در سال های 
بعد، اجراهای جسته و گریخته ای از آن به روی صحنه رفت تا اینکه محصولی که در سال 1999 
در لندن تولید شد، به یک استثنای قابل توجه و یک نقطه ی عطف بدل گشت و پس از آن، نمایش 
اسکاتلندی جلوه ای کتمان ناپذیر به خود گرفت؛ چنانکه به طور 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.
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و اما مکبث با سر و صداهای فراوان و حاشیه های همراهش هفته ی قبل به نورترن استیج رسید. 
زمزمه های  به  توجه  با  قرون وسطایی که  پیرامون یک سردار  داستان شکسپیر  از  اجرایی مدرن 
جادوگران، سودای پادشاهی را در سر می پروراند. این بار اما به شکلی کاماًل معاصر و با استفاده از 
امکانات مدرن سمعی و بصری در تولید و اجرا و در بازسازی یک منطقه ی 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 غافل کننده که از ذهنیت من فاصله داشت.
  مکبث به عنوان کوتاه ترین و در برخی زمینه ها شفاف ترین تراژدی شکسپیر، برای اولین بار در 
بروشور  استیج در  نورترن  اجرا شد. همان طور که کارگردان مکبث  نه در 1611(  )و  سال 1606 
نمایش خود اشاره کرده، اولین اجرای مکبث درست بعد از دوره ی نخست ابتالی گسترده ی شهر 
لندن به بیماری طاعون و همچنین طرح نافرجام و شکست خورده ی موسوم به »طرح باروت«  که 
برای منفجر کردن پارلمان صورت گرفته  بود، به روی صحنه رفت. در آن برهه از زمان، مردم شهر 
لندن روی لبه ی باریکی از ظن و ترس قدم برمی داشتند و به گمان استیفن براون،  اجرای مکبث 
برای اولین مخاطبانش به طرزی باورنکردنی مقاربت زمانی با شرایط آن روز اجتماع داشته است. 
مخاطبانی که با کنجکاوی تمام، ناآرامی های داخلی و خارجی را پیگیری می کردند. 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، گذشته اش را رها می کند تا با عبور از اصول و ارزش های خود به 

وسوسه ای که در ذهن می پروراند، جامه ی عمل بپوشاند؛ پادشاهی.
  اولین جرقه های آتش این زیاده خواهی را سه خواهر جادوگر )که در این اجرا لباس های مندرس و 

خون آلود بر تن دارند( در ذهن مکبث روشن می کنند.

1 - Northern Stage                       2 - Gunpowder Plot                       3 - Stephen Brown
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در مکبث نورترن استیج، صحنه ها مطابق با تصاویر جنگ های امروزی خاورمیانه ای، طراحی و اجرا شدند
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بر  ابتدا ساالر کادور خواهد شد و سپس  به زودی  جادوگران پیشگویی می  کنند که مکبث 
تخت پادشاهی خواهد نشست. مکبث که پیش از آن هرگز به چنین جایگاهی فکر نمی کرد، 
پادشاه  تنفیذ  که حکم  زمانی   کوتاهی  از مدت  بعد  اما  نمی کند،  توجهی  پیشگویی  این  به 
برای فرماندهی بر کادور  را دریافت می کند و اولین پیشگویی را منطبق بر واقعیت می بیند، 
لغزش های ذهنی اش آغاز می شود و تصمیم می گیرد هرچه زودتر پیشگویی دوم را نیز به 

واقعیت بدل کند.
  مکبث دائمًا این جمله را با خود تکرار می کند 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 می کند تا واقعیت های تلخ زندگی یک سرباز و 
یک فرمانده  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. صحنه هایی که  مطابق با تصاویر جنگ های امروزی خاورمیانه ای بسان یک میدان 
جنگ، طراحی و اجرا شده اند. بلکه زیباترین قسمت نمایش زمانی رقم می خورد که وجدان 
مکبث در تقابل با وسوسه های شیطانی او و همسرش قرار می گیرد. مکبث بارها به همسرش 
می گوید: »ما بیش از این در این بازی جلو نخواهیم رفت«. اما لیدی مکبث دست از ترغیب 
او برای پیش رفتن باز نمی دارد و از او می خواهد در شبی که پادشاه میهمان خانه آن هاست، 
درست در زیر سقف خانه ی خودشان کار را یکسره کند و پادشاه را به قتل برساند. زمانی که 
لیدی مکبث درمی یابد همسرش کشتن پادشاه را یک ناپاکی مضاعف می داند، با قساوت تمام 
او را به سمت قتل پادشاه سوق می دهد و دائمًا در گوش او تکرار می کند که »تو باید خیلی 
با تکرار این حرف، شجاعت الزم برای ارتکاب جنایتی  از این بروی«. لیدی مکبث  باالتر 

هولناک را به همسرش می دهد.

1 - Cawdor              
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رابرت دیوید گرانت در نقش مکبث، تعادل بسیار هوشمندانه ای را در اجرای این نقش به وجود آورده  
است. پیچیدگی های اجرای نقش مکبث به ایجاد توازن میان شاخصه های روحی و رفتاری یک 
سرباز جان بر کف، یک فرمانده کارآزموده و در نهایت یک قاتل زیاده خواه که سودای پادشاهی را 
در سر دارد، باز می گردد. رابرت که در ورشایر بزرگ شده و هم اکنون در نیویورک ساکن است، 
توانسته شفافیت را به وضوح در خط به خط و صحنه به صحنه ی نمایش جاری سازد. شفافیت برای 
شخصیتی که ابهام فزاینده ای را در ذات خود دارد و هرقدر نمایش به جلو می رود، پیچیدگی های 

اجرای نقش نیز بیشتر می شود.
  رابرت همچنین در صحنه هایی که در مقابل لیدی مکبث با بازی تریشا میلر قرار دارد، بسیار موفق 
بار جنسی ویژه ای  عمل کرده است. این صحنه ها عالوه بر تمام وجوه حسی و تکنیکی، حاوی 
هستند. هنری کسینجر سیاستمدار و نظریه پرداز مشهور امریکایی معتقد است قدرت بزرگ ترین 

داروی محرک جنسی است.
  در سوی دیگر، تریشا میلر در نقش لیدی مکبث از عهده ی اجرای یکی از سخت ترین و پیچیده ترین 
نقش های تمام ادوار که برای زنان نوشته شده، به خوبی برآمده است. میلر با اندام ورزیده اش در 
نقش این هیوالی شیطان صفت ظاهر می شود و به جز موارد معدودی که انتهای خطوط کلیدی 

نقش، کمی مبهم به نظر می رسند، در اجرای آن موفق عمل می کند.
  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 می رسید.
  در این اجرا به جز دو بازیگر اصلی، سایر بازیگران هم در نقش های خود خیلی خوب ظاهر شدند. 
دامیان تامسون در نقش بانکو، بازی قدرتمندی را در نقطه ی مقابل کاراکتر خود ارائه می دهد. او 
با جثه ای الغر و کشیده، دست های فوق العاده درازش و دادن سالم های نظامی مکرر، روی صحنه 
حرکت می کند و زمانی که در نقش روح بانکو دوباره به صحنه وارد می شود، با ژستی بدقواره و 

مضطرب به سرزنش مکبث می پردازد.

1 - Robert David Grant                   2 - Vershire            
3 - Trisha Miller                       4 - Henry Kissinger          

2

1

4

3

5 - Damian Thompson 
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اطراف هسته ی اصلی نقش ها را چند بازیگر جوان و مستعد احاطه کرده اند. ریجل هریس که تنها 
23 سال سن دارد، حضور فوق العاده ای در دو نقش دارد؛ جادوگر شماره یک و خدمتکار لیدی مکبث. 
بازیگر دیگر روبرتو سیلوا  در نقش فلینس، پسر بانکو، سهل انگاری و پریشانی نقش را از الیه های 
متن بیرون کشیده است. تسا فرانسیس، دختر مکداف را بازی می کند. جرج کالیگان در دو نقش 
دونالبیان و سیتان ظاهر می شود. ویرجینیا اگدن و رز مکرتیچیان  نقش دو جادوگر دیگر را بازی 
می کنند و همگی این بازیگران جوان فراتر از آنچه از آن ها توقع می رفت، عمل می کنند و خود 
را کاماًل باال نگه می دارند. به ویژه تسای جوان که سخنرانی کوتاهی را قبل از روشن شدن آتش 

خشونت در درون نمایش ارائه می دهد.
  یکی دیگر از جنبه های لذت بخش این اجرا برای من آن است که به وضوح نشان می دهد 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 موسیقی های صنعتی 
و نظامی شنیده می شود. یک دکل از تلویزیون های قدیمی که احتمااًل جمع آوری و نصب آن ها روی 
هم، کابوسی برای کارکنان فنی بوده است، در میان صحنه قرار گرفته، اما همچنان آنچه دیده و 
شنیده می شود دیالوگ های مکبث و همسرش و آشفتگی و کشمکش میان وجدان و نفس سرکش 

آن هاست. تصویری که بازتابشی از توهمات همه ی انسانهاست؛ حتی تماشاچیان مدرن امروزی.
هنگامی  که بیشتر به این اجرا فکر می کنم، نمی توانم با این موضوع کنار بیایم که نمایش نامه ی 
فوق  پیشرفته،  با سالح های  ما  که همه ی  امروز  مدرن  دنیای  در  کهنه شود. حتی  مکبث هرگز 
تلفن های هوشمند، ناآرامی های اجتماعی، مواد مخدر و سانسورهای خبری کاماًل احاطه شده ایم، 
هر روز وسوسه های گوناگون وجود انسان را فرا می گیرد. بنابراین پیوند نمایش نامه ی مکبث با ذات 

بشر ناگسستنی به نظر می رسد.

1 - Rigel Harris   2 - Roberto Silva

5 - Rose Mekertichyan   
3 - Tessa Francis    4 - Virginia Ogden 
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نظامی  نوشته ی کورمک مک کارتنی یک سرباز سابق  نیست"،  پیرمردها  برای  "جایی  رمان  در 
که برای شکار به غرب تگزاس رفته است، این شانس را پیدا می کند تا پول هنگفت حاصل از 
فروش مواد مخدر را به تصرف خود درآورد. او به یقین می داند که برای انجام این کار ناگزیر است 
گذشته اش را به طور کامل کنار بگذارد. این رمان وام دار متون بسیاری از نمایش نامه ی مکبث است 
و مهم ترین آن ها اینکه مکبث خود را رویین تن می داند و معتقد است به جادوی سحر، طلسمی از 

شکست ناپذیری او را از هر گزندی مصون می دارد.
  قهرمان داستان مک کارتنی در تنهایی و انزوا و در حالی  که به فراموشی سپرده شده، می میرد. 
مکبث هم به همین طریق. هیچ گونه تطهیری قبل از مرگ برای هیچ یک اتفاق نمی افتد. برای 
مکبث برخالف آنچه در شاه لیر و اتللو صورت می پذیرد، بازگشتی در کار نیست. بیشتر مواقع از 
ویژگی های قهرمان ها این بوده است که اگر تزلزلی در مسیر زندگی داشته اند، خود را از آن بیرون 
کشیده اند و به جایگاه اصلی خویش بازگشته اند، اما مکبث می لغزد و هرگز نمی تواند خود را بازیابد.

مالکوم در جایی از نمایش می گوید: »آنچه باعث شد مکبث تخت پادشاهی را به تصرف در آورد، 
کنار گذاشتن عادت بندگی بود«.

تسلط  و طراحانش  و همکاران  فایر  براون  کارگردان،  استیج،  نورترن  نمایش مکبث  اجرای  در    
شده اند.  پردازش  دقت  نهایت  با  شخصیت ها  تمامی  داشته اند.  جزئیات  تمامی  به  فوق العاده ای 
نقش های اصلی کاماًل با متن ارتباط دارند. خدمتکاران به بهترین شکل در جای خود قرار دارند. 
تمام صحنه ها، نورها و سیاه و روشن های صحنه به دقت طراحی و اجرا شده اند، حتی قسمت هایی 

که دقیقًا 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 می زند.

12

1 -  No Country for Old Men                2 -  Cormac McCarthy 
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ـ لندن. در سال 1976 به گروه تئاتر  جولیا وارلی متولد 1954 در انگلستان 
اودین  پیوست. به جز بازیگری، او در کارگردانی، تدریس و نوشتن فعال 
است. همچنین از سال 1986 در شبکه ی تئاتر معاصر زنان به نام »پروژه ی 

ماگدالنا« فعالیت می کند.

1 - Julia Varley                2 - Odin              3 - Magdalena Project
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 جولیا وارلی  و فستیوال ماگدالنا

مصاحبه گر:
چه شد که شما به ایران آمدید؟

جولیا وارلی:
ما با دوستان و گروه های ایرانی بسیاری در ارتباط بودیم که می خواستند از گروه تئاتری اودین دعوت 
کنند، ولی، موانعی مثل تغییراتی که باید در اجرا می دادیم تا اینکه آن  را با جامعه ی ایرانی هماهنگ 
کنیم سبب می شد که همیشه دعوت ها 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 
تئاتری های ایرانی را در پاریس دیدیم و آن ها به ما گفتند که سفر به ایران می تواند بسیار مهم باشد و 
وقتی شبکه ی ارتباطی ما گسترده تر 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 
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 می کردیم و خب به 
دلیل اینکه پرداختی نمی توانست در خارج از ایران انجام شود، پس ما باید اعتماد می کردیم. سپس ما 
تصمیمان را عوض کردیم. تصمیم گرفتیم اجرای »درخت« را به ایران بیاوریم که برنامه ریزی و اجرای 
ساده تری بود و برای اجرا در ایران نیاز به تغییرات زیادی نبود. من فکر می کنم مرکز هنرهای نمایشی 
بسیار از استقبال جوانان و اینکه ما را چقدر در ایران می شناسند، شگفت زده شد و به همین علت االن 
که اجراهای ما رو به اتمام است، ما برای بازگشت مشتاقیم و برنامه ریزی می کنیم که البته بهتر است 

تصمیم آن را به آینده موکول کنیم.

مصاحبه فصلنامه ی پیام چارسو با جولیا وارلی

1 - Chronic Life   
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مصاحبه گر: درباره ی پروژه ی 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 گروه های دیگر تئاتری که با هم کار می کردیم. 
در حین  انجام پروژه ای مشترک، وقت های آزاد با هم به گپ و گفت می پرداختیم و می گفتیم که چقدر 
خوب است که فستیوال های این چنینی برای زنان تکرار شود. بعد از آن دوره ما تصمیم گرفتیم باز هم 
این فستیوال را برگزار کنیم؛ با این تفاوت که این بار از همه دعوت نکردیم، فقط از آن هایی که دوست 
داشتیم و به آن ها عالقه داشتیم دعوت به همکاری کردیم. ولی بعد متوجه شدیم کسانی که دوست 
داشتیم با آن ها همکاری کنیم، همگی خانم هستند؛ چرا که در گروه هایی که در آن فستیوال حضور 
داشتند، زن ها بازیگرانی قوی بودند، خانم هایی که حضورشان روی صحنه تأثیرگذار بود و کنجکاوی 
بیشتری نشان می دادند برای تبادل اطالعات. خب در آن زمان بسیاری از گروه ها را آقایان مدیریت و 
کارگردانی می کردند، 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 می شود. 
فستیوال، اول مثل همه ی فستیوال ها، با اجرا و ورکشاپ ها شروع شد و بعد از دو هفته با هم مشغول به 
تمرین شدیم برای یک اجرای مشترک. در طی این هفته ها، در واقع شیوه های آموزشی در تبادل بود. در 
طی تمرینات، از تجربیات همه ی خانم های حاضر استفاده می کردیم. یک روز از تجربیات تعلیمی یکی 
از خانم ها استفاده می کردیم و روز دیگر نفر بعدی راهنمایی آن تعالیم و تمرینات را به عهده می گرفت 
و در نهایت، یک جلسه ترتیب دادیم که همه در آن جلسه دور تا دور می نشستند. در آن جلسه پرسش و 
پاسخ انجام نمی شد و جلسه ی بحث و بررسی نبود، بلکه در آن جلسه هر کس هر حرفی که می خواست 
می زد. اگر دوست داشت می توانست ساکت باشد و یا راجع به احساسش و یا هر چیز دیگری حرف بزند 
یا آن چیزی که داشت و به دست آورده بود. درنهایت آنچه به طور مشترک دریافت کردیم این بود که 
همگی از این در کنار هم بودن احساس قدرت بیشتری می کردند؛ حس اینکه آن ها تنها نیستند. در این 

گروه ها مردها هم حضور داشتند و حاال می توانستند به گروه خود با انرژی و قدرت بیشتری بازگردند.

1 - Jill Greenhalgh  
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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 آن ها همین تبادل شیوه های آموزشی بود و دیگری تربیت بیان. حاال 
این فستیوال ها  و جلسات در تمام دنیا برگزار می شوند. در هند، سنگاپور و امریکای التین و... . در یک 
نقطه، جیل، که هسته ی اولیه ی 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 زن های 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  پروژه ی ماگدالنا، نوشتن بود. همیشه در 
اتفاقات صحبت  جلساتی که با یوجینیو برگزار می کردیم، یوجینیو از گروتوفسکی و دیگر تمرینات و 
می کرد و من همیشه به این فکر می کردم پس زن ها کجای این داستان قرار دارند، چرا زن ها حضور 
از زن های گروه یوجینیو، که یک طراح حرکت  افتاد که فهمیدم چرا. وقتی یکی  اتفاقی  بعد  ندارند. 
هندی بود، در جوانی از دنیا رفت، مقاله ای راجع به او و چیزهایی که همیشه می گفت، نوشتم و آن 
مقاله را برای چاپ به تئاتر بین المللی دانمارک بردم و آن ها خیلی نوشته را دوست داشتند، ولی با چاپ 
آن موافقت نکردند؛ چرا که نوشته ی مرا خیلی شخصی می دانستند. من اینجا متوجه شدم چرا زن ها 
در این عرصه حضور ندارند، چرا که زن ها از دید خودشان )که شاید بعضی آن را شخصی تعبیر کنند( 
می نویسند.  بعد یکی از اعضای دیگر ماگدالنا مجله ای را بنیان کرد به نام اوپن پیج  و پس از آن شروع 
کردیم به کار کردن روی کتاب های مختلف از جمله کتاب خود من به نام سنگ های رودخانه  که بیشتر 
به علت حمایت گروه ماگدالنا و اصرار آن ها 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 می دهیم که 

بدون شک مستلزم فعالیت و کار فشرده است.
مصاحبه گر: خیلی عالی، و راجع به اجراهای دور دنیا، ممکن است بیشتر برای ما توضیح بدهید؟

جولیا وارلی:
وقتی فستیوال ماگدالنا برگزار می شود، ما در آن فستیوال اجرا خواهیم داشت. مثاًل در ژانویه ی 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 ورک شاپ برگزار کردند. 

1 - Open Page                 2 - Stones of Water
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مصاحبه گر: و آیا این اجراها تنها برای اعضای این پروژه مقدور است؟
جولیا وارلی:

توصیف  برای  اغلب  من  باشد.  داشته  عضو  که  نیست  سازمان  یک  ماگدالنا  ندارد.  وجود  اعضایی 
پروژه ی ماگدالنا می گویم، ماگدالنا یک شبکه )نت ورک( است. نت همان تور است که خطوط افقی و 
عمودی دارد. این خطوط افقی و عمودی، اجراها هستند، زنان و ورک شاپ ها و ... و ماگدالنا فضای 
بین این هاست، که با انگیزه ی هر فرد می توان این فضاهای خالی را پر کرد. در اولین دوره ی فستیوال 
در 1986، من و سی زن دیگر آنجا حضور داشتیم. بعد از آن دوره، من برای دوره ی بعد برخی از زنان 
را به دانمارک دعوت کردم. کسانی که فکر می کردم مشتاق تر هستند و آن ها هم کسان دیگری که 
می شناختند را دعوت کردند؛ از همه ی نسل ها با همه ی عقاید و تفاوت ها در کنار هم جمع شدیم و 

زمانی را با هم  گذراندیم که این اتفاق سبب تبادل اطالعات و حضور و عقاید می شد. 
مصاحبه گر: در گروه های شما من شاهد حضور و همراهی همگی بودم. حس و انرژی که در گروه 

تئاتری اودین است حیرت انگیز 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 می کنیم و 
از هم یاد می گیریم. در پروژه ی ماگدالنا هم بحران هایی 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 قدرت محور است، به مشکل خوردیم. زنان در این امر زیاد خوب نیستند. البته ما راهی پیدا کردیم 
که بتوانیم بحران ها 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. خواننده هایی در این دوره ها حضور داشتند که چون شغل و هنر 
اصلی شان خوانندگی بود، بقیه را قبول نداشتند. بنابراین مشکالت همیشه وجود داشته اند و دارند. 
مگر می شود مشکل در پروژه ای وجود نداشته باشد. مهم پیدا کردن راه حل و رفع و رجوع آن است. 

مصاحبه گر: چه تعداد هنرمند در هر دوره جمع می شوند؟ 
جولیا وارلی:

نفر کسانی که خودشان  نفر کسانی هستند که دعوت می شوند و 50  اغلب 50  دارد.  این بستگی 
شرکت می کنند. در کوبا ما تقریبًا 20 مهمان داشتیم و 50 نفر از کوبایی ها که خودشان شرکت کردند. 
فرد دیگری که در هند ماگدالنا را برگزار کرد، 10 مهمان بین المللی داشت و بعد تعداد دیگری اضافه 

شدند. 



به دلیل تحقیقات تئاتری که براساس این فرضیه مطرح می شد که تئاتر در هند به صورت یک سنت 
وجود دارد، تعداد بیشتری از مردم عادی در آن دوره شرکت کردند. ولی در اجراهای مشترک تقریبًا 

فقط 15 نفر بودند. بنابراین تعداد به کشور، سازمان و افراد برگزارکننده بستگی دارد. 
مصاحبه گر: نظر شما راجع به تئاتر و هنرمندان در ایران چیست؟

جولیا وارلی:
بی نهایت.  سؤاالت  و  بود  آموختن  به  زیاد  و عطش  گرسنگی  یک  کردم،  احساس  من  که  چیزی 
ولی من نمی دانم واقعا چند نفر از این تعداد برای فائق شدن بر مشکالت تالش می کنند و برای 
گرفتِن پاسخ سؤاالت و رفع این عطش زحمت می کشند. اآلن خیلی ها در ایران گروه تئاتر اودین را 
می شناسند و این خیلی دوست داشتنی است. امیدواریم به زودی بتوانیم به همراه گروه تئاترمان به 

ایران برگردیم.
* در حال حاضر پژند سلیمانی، مدیرمسئول و سردبیر مجله ی پیام چارسو مسئولیت پروژه ی ماگدالنا 

در ایران را به عهده دارد.

جولیا وارلی و پژند سلیمانی، عکس از محمود عرفاتی
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سفرهایی از آوازها و سکوت ها )سفر آوازها و سکوت(
جولیا وارلی

ترجمه ی سیمین دخت گودرزی

روز کریسمس سال 1987 بود. در رستوران کوچکی در ساحل »ُکواالم«  در »کراال«  خرچنگ 
از مکیدن تمام  انزجار به صدف  هایی نگاه می کرد که من بعد  با  می خوردم. »جیل گرینهالگ«  
گوشتشان در بشقاب تلنبار کرده بودم. من و ژیل سفری سه هفته ای به هندوستان کرده بودیم و 
روزهای آخر سفرمان را در سایه ی درختان نخل، زیر آسمان آبی می گذراندیم با منظره ای به زیبایی 
کارت پستال. اغلب اوقات، غروب  که می شد با صاحب رستوران ورق یا تخته نرد بازی می کردیم.

با  رستوران  بسته شدن  از  پس  داشت.  زیبا  و  ظریف  چهره ای  که  می کرد  کار  آن جا  پیشخدمتی 
هم به پیاده روی رفتیم. از او خواستم که اگر برایش ممکن است ترانه ای به من یاد بدهد. مدتی 
بومی   آهنگی  قطعه،  آن  پیشخدمت گفت که  نوشتن صداهای قطعه ی موسیقی کردم.  را صرف 
می کردم.  تکرار  من هم همراهش  می خواند،  را  ترانه  او  که  درحالی  آبجوست.  نوشیدن  درباره ی 
آن جا در سواحل هندوستان از دنیای تئاتر که از من اعتماد به نفس و صدایی رسا می طلبید، 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 می کرد آن بود که من در حال آواز خواندن بودم، بی آنکه اجباری 
در کار باشد. نمی دانم چه چیزی مرا وادار کرد تا از آن پسر هندی جوان بخواهم آهنگی را به من 
یاد بدهد؛ در حالی که از مصاحبت با او لذت می بردم و او هم مانند بسیاری از ایتالیایی هایی که پیش 
از آن دیده بودم، می خواست رفتاری اغواگرانه داشته باشد و از اینکه ناچار بود با زنی کنار بیاید که 

فقط و فقط مهربان و کنجکاو بود، بدون هیچ گونه پیچیدگی دیگری، کاماًل گیج شده بود. 
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ساحل  کردم:  سفر  دیگری  ساحـــل  به  بازگشتم،  دانمارک  به  هند  از  آنکه  از  پس  بالفاصـله 
»چیکسولوب«  در »یوکاتان«  واقع در کشور مکزیک. من به همراه گروه تئاتر »اودین«  برای 
تمرین و اجرای نمایش »تالبوت«  به آن جا رفتم. قرار بود من نقش »کریستن هستروپ« را بازی 
کنم؛ مردم شناس دانمارکی که تصمیم گرفته بود برای تحقیقی در زمینه ی حرفه اش به ایسلند برود 
و با این تصمیم، کارگردان مان یعنی »یوجینو باربا«  را تحت تأثیر قرار داده بود؛ در دوره ی مطالعات 
مردم شناختی کم نظیر. کریستن مقاله ای درباره ی کارش نوشته بود که در آن اعتراف می کرد شیفته ی 

»هلدروفلک«  شده بود )شخصیتی افسانه ای که در میان مه باالی تپه ها پنهان شده است(. 
می گوییم،  »ِگره«  آن  به  ما  آنچه  برای  را  خود  باید  گروه  بازیگران  از  یک  هر  تمرین ها  برای    
گره  این  من  برای  می شد.  شامل  را  ضدونقیض  و  فشرده  اطالعاتی  که  می کرد: صحنه ای  آماده 
فقط صحنه ای بود که دیدگاه های متفاوت مربوط به درون مایه ی نمایش را از چند جهت کنار هم 
می گذاشت: سفرهای من به هند و تایلند برای نخستین بار، جایی که از تئاتر و اروپا تا آن حد دور 

بودم و مالقات  با آدم ها بدون داشتن اشتراک چندانی در کالم. 
زدم، همچنین  بداهه  اتودی  بودم،  گرفته  یاد  هندی  جوان  آن  از  که  آهنگی  ریتم  براساس  من    
درباره ی 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 می کوشید 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 تقریبًا شکلی روزمره داشت و 

شروع به آواز خواندن کردم.
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سپس متنی را که کریستن درباره ی مالقاتش با هلدروفلک نوشته بود، در آن ملودی ادغام کردم. 
ظرافت آهنگ با معانی که من از آن جادوی پنهان شده در مه نشان می دادم، پررنگ تر می شد. 

  برای مدتی طوالنی آن صحنه و آهنگ )گره من( در ابتدای تمرین های ما باقی ماند. آن بداهه 
نقطه ی عطفی شد برای هر آنچه من انجام می دادم. چندی بعد کارگردان آن صحنه را حذف کرد، اما  
هنوز هم اگرچه هیچ کدام 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. 
ـ  و باید    مدتی بعد که به فستیوال »ماگدالنا«  دعوت شدم  ـ فستیوالی با نام  »اتاقی از آن خود« 
صحنه ای را برای نمایش دادن آماده می کردم. تصمیم گرفتم مجدداً از همین صحنه استفاده کنم. 
این صحنه به بخش مهمی از اجرای من یعنی »قلعه ُهلستِبرو«  تبدیل شد. همچنین متن اصلی را 
در کاری که با عنوان »بازتاب سکوت«  برای عموم اجرا می شد، به زبان ناآشنای هندی به شکل 
آواز می خواندم. من این آهنگ را در تمام مراحل متوالی  از کار به یاد می آورم. شک دارم پسرک 

هندی خاطرش باشد که چنین چیزی را به من داده است.
  زمانی که بچه بودم، در آپارتمانی در میالن زندگی می کردم. در حمام آپارتمان، کنار وان، چهارپایه ی 
بزرگی بود. وقتی ساعت ها در وان آب بازی می کردیم و تمام کف حمام خیس می شد، مادرم من و 
دو برادرم را در حوله ای نرم و بزرگ می پیچید. در حالی که با حوله خشکمان می کرد، ما را روی 
زانوهایش باال و پایین می انداخت و برایمان آهنگ های کودکستان را می خواند. بیشتر از همه »هامپی 
دامپی«  را دوست داشتُم چون وقتی مادرم این شعر را می خواند ما را بین پاهایش نگه می داشت و 
ما غش غش می خندیدیم. صدای خنده ی برادرهایم را خیلی دوست داشتم، صدایی که هنوز هم آن 
را می شنوم. من از یکی از برادرهایم پنج و از دیگری شش سال بزرگ ترم، پس احتمااًل مادرم فقط 
آن ها را باال و پایین می انداخت، اما من با همان احساس سرزندگی که در ریتم شعرها بود و هنوز 
کاماًل آن را به یاد می آورم، باالی چهارپایه روی نوک انگشت هایم می ایستادم و در حالی که از باال 

به برادرهایم نگاه می کردم، برایشان می خواندم: »من پادشاه قلعه ام و شما حقه بازان دروغگویید«. 
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1 - Magdalena Festival                 2 - The Castle of Holstebro 
3 - The Echo of Silence                   4 - Humpy Dumpy 
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وقتی بچه بودیم، خیلی کم پیش می آمد که به کلیسا برویم. من هرگز یاد نگرفتم شعرهای مذهبی 
ایتالیایی  آهنگ های  و  بزنیم  فلوت  کردند  مجبورمان  مدرسه  در  بخوانم.  را  کریسمس  سرود  یا 
وطن پرستانه ای را تکرار و تمرین کنیم که با هم کالسی هایم مسخره شان می کردیم. از این راه بود 
که به ما موسیقی یاد دادند. وقتی وارد کمپانی تئاتر اودین شدم و تمرین های صدا را شروع کردم، 
یکی از بازیگران قدیمی تر از من خواست آواز بخوانم. تنها آهنگی که به ذهنم رسید، یک آهنگ 
کودکستانی بود. بنابراین شروع کردم به تکرار تمام نشدنی شعر »بع بع گوسفند سیاه«؛ در حالی که 
به شدت احساس حماقت می کردم. آن شب خودم را در اتاق حبس کردم و سعی  کردم چند ملودی  
را که با فلوت می نواختم به یاد بیاورم تا با آن ها آواز بخوانم. اولین آهنگی که امتحان کردم )روزی 
روزگاری گربه ای بود که خال سیاهی روی گردنش داشت و...(. ظاهراً کار غیرممکنی بود و امیدوار 
بودم کسی صدایم را نشنود. کمی بعد آرشیوی از تمام آهنگ های محلی انگلیسی به دستم رسید. 
تک تک آن ها را یاد گرفتم و بعد تالش کردم تمام زمان از دست رفته ای را که باید صرف درست 

خواندن می کردم، جبران کنم. 
  در یکی از راه های بازارچه ی دمشق درگاه کوچکی  است که به »انیستیتو دانمارکی« راه دارد. بیرون 
این در پر از سر و صدا و بوی تند سبزیجات و ادویه های مختلف است. مردم با صدای بلند با هم 
حرف می زنند، یکدیگر را صدا می کنند و فریاد می زنند. ماشین ها سعی می کنند عبور کنند، دوچرخه ها 
بارهای بسیار بزرگی را حمل می کنند و قاطرها این ور و آن ور دیده می شوند. دکه های دست فروشی 
پخش  خیابان ها  در  اضافه شان  اجناس  تمام  حالی  که  در  می کنند؛  اشغال  را  پیاده روها  مغازه ها،  و 
طناب ها  پالستیکی،  کیف های  با  زردآلوی خشک  جواهرفروشی،  کنار  در  پارچه فروشی   پالست.  و 
همراه کتاب و کاغذ. جا به جا چای و قهوه و آب داده می شود. برخی از زنان خودشان را از سر تا پا 
ـ  دامن های کوتاه، بلوزهای تنگ  پوشانده اند و دیگران ـ که احتمااًل از محله های مسیحی نشین هستند   

و مدل موهای شان را با افتخار به نمایش می گذارند.

‹



هیچ کس توجهی به تفاوت ها نمی کند، آن ها به شکلی طبیعی بخشی از یک سرزمین هستند. اکثر 
مردم طوری به نظر می رسند که انگار زمان کافی برای گپ زدن با شما را دارند. در طرف دیگر 
این در، حیاط کوچکی است که به حیاطی کمی بزرگ تر راه دارد و از آن جا به یکی دیگر که حتی 
بزرگ تر هم هست و از سنگ سفید نرم ساخته شده با فواره ای که در وسط آن قرار دارد. کاشی ها و 
منبت کاری های چوبی رنگارنگ از پنجره ی تمام ساختمان های اطراف حیاط دیده می شوند. وقتی در 
کوچک خیابان بسته می شود، سکوت همه جا را فرا می گیرد. در عرض چند ثانیه هیاهوی بازارچه به 
فضای خلسه آور آرامی از معماری عربی تبدیل می شود. تنها صدای مؤذن است که از فاصله ی دور 
در مسجد بزرگ همه را برای نماز  فرا می خواند، نوایی که احساسی از ابدیت را به صدای ریزش 

آب از فواره ها می بخشد. 
  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. 
شهرزاد عروسکی بود که من باید در اجرای بعدی تئاتر اودین با نام »رؤیای اندرسن«  می گرداندم. 
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 آن جا اجرای نمایش داشتم و کارگاه هایی 
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 می داد، ترجمه می کرد و می گفت که این آهنگ ها را 

با شخصیت شهرزاد مرتبط می داند، شاید هم آن ها تنها آهنگ هایی بودند که خودش بهتر بلد بود.
او با من درباره ی »فیروزه« حرف زد، خواننده ای لبنانی که بسیار ستایشش می کرد و آن آهنگ ها 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 آن ها گوش بدهم، 
معلوم شد بعضی از آن ها خالی هستند. من پانزده تا از آهنگ های او را انتخاب کردم و وقتی مشغول 

انجام کارهای خانه بودم، همه را یکی بعد از دیگری یاد گرفتم.

1 - Andersen`s Dream 
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یاد گرفتن متن آهنگ  ها بسیار سخت بود؛ چرا که باید تمام آن اصوات مربوط به زبان 
عربی را تقلید می کردم که برایم جدید بودند. ناچار بودم بارها و بارها به آن ها گوش 
بدهم تا بتوانم هجاها و کلمات را تشخیص بدهم. ضبط صوت را به گوشم می چسباندم 
به این امید که صداها را واضح تر بشنوم. کم کم تکرار بی پایان توانست اعتماد به نفسم را 
بیشتر کند و آهنگ ها انگار به خودی خود روان شدند و مرا به مصر و ترکیه بازگرداندند. 
مرموزشان  چشم های  بودم؛  دیده  روبنده  با  را  خانم هایی  بار  اولین  برای  که  بود  آنجا 
برای درک  یا شاد هستند. تالش  مجذوبم می کرد. مشکل می شد فهمید که غمگین 

کردن این زن ها اولین مرحله ی کار من در اجرای نمایش رؤیای اندرسن بود.
  صدای شخصیت شهرزاد هدیه ای بود که آن آهنگ های 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 می خوانم یا این شهرزاد است که آواز می خوانَد؛ وقتی در برف 
بازی می کند، وقتی خودش را نمایان می کند تا با لباس طالیی و قرمز گلدوزی شده ی 
زیبایش برقصد و وقتی برای »هانس کریستین اندرسن« تعریف می کند که چرا مجبور 
آن  به  می خواند،  آواز  حالی  که  در  شهرزاد  بگوید.  قصه  زندگی اش  نجات  برای  بوده 
دخترک کوچک در قصه ی اندرسن شخصیت می بخشد )یا رزمنده ی جوان فلسطینی(؛ 
او به بستری نزدیک می شود که دیگر شخصیت های نمایش به شکل عکس های بزرگ 
کاغذی در آن خوابیده اند؛ سپس گل سرخی پرتاب می کند و شخصیت های نمایش را 

ـ برای افسانه ی تئاتر آواز می خواند: »أنا ال حبیبی...«  آتش می زند   
پایه ی  می خوانم:  پرنده«  » قالیچه ی  نمایش  اجرای  انتهای  در  را  آهنگ  همین  من    
روی  همگی  کاغذها  و  سنگ ها  شکسته،  لیوانی  افتاده،  زمین  روی  موسیقی  نت های 
صحنه ریخته اند، تصویری از ویرانی در برابر چشمان من است. وقتی پارچه ای را که 
قالیچه ی پرنده ی من بود، تا می کنم، آهنگ آرام تر و ملودی به کالم تبدیل می شود. 
پس از آن شوک ناگهانی آرام می شوم. هنگام خروج، ناامیدی مرا دربر می گیرد و صدای 

جنگ در سرم طنین می اندازد.



آواز  و  کرد  نگاه  به صحنه  ایستاد؛  تماشاچیان  میان  بروکسل  در  کنسرت  بزرگ  سالن  در  فاطمه 
»بِربِر«  را خواند. روی صحنه مادرها، خواهرها و همسران مفقودشدگان از کشورهای متعدد جهان، 
اجرا و سخنرانی هایشان را تمام کرده بودند. آهنگی که فاطمه می خواند شاد بود؛ ریتم تندی شبیه 
موسیقی جشن داشت که به منظور تشویق مردم به شادی اجرا می شد. زن ها هر کدام روی صحنه 
ـ کسی که شوهرش را از دست داده بود، کسی که  داستان های دراماتیک شان را تعریف کرده بودند 
برادرش و دیگری که یک، دو، سه و حتی یازده دختر و پسرش را  ـ فضا مملو از تراژدی هایی بود 
که تاریخ با آن ما را از هرسو فرا گرفته است. فاطمه هنگام خواندن گریه می کرد. زن ها روی صحنه 
در حالی  که به او گوش سپرده بودند، کم کم لبخند زدند: آواز فاطمه به آن ها شهامت می داد، لذت 
زندگی و اراده به جنگیدن دوباره در چشمهای شان نمایان شد. آوازها پیچیدگی هایی را بیان می کنند 
که هرگز نمی توان تنها با کالم وصفشان کرد. انگیزه ی »پروژه ماگدالنا«  از گردآوردن یک هزار 
زن که همگی به دالیل مختلفی با هم آواز بخوانند، احتمااًل برخاسته از چنین قدرت تأثیرگذار و 

تکان دهنده ای بود. 
  آواز فاطمه همزمان با شب اختتامیه ی جشنواره »صدای زناِن بریژیت کاکوئت«  در بلژیک بود؛ 
جشنواره ای که در آن عاشق صدای »فرقانا«  شدم. او با چشمان بسته روی بالشت کوچکی نشسته 
بود و به همراه نوازندگانی برجسته، طوری آواز می خواند که انگار خلِق چنین اعجازی کاماًل عادی 
بود. پدرش، »عالیم قاسم اف«، خواننده ی مشهور آذربایجانی، در ردیف اول تماشاچیان اجرای او را با 
اشتیاق تمام تماشا می کرد. به نظر می رسید آواز، او را به جایی بیرون از این جهان می برد. به او گوش 
می کردم و کاماًل مجذوبش شده بودم. فرقانا دختری جوان، لطیف و خجالتی بود. دفعه ی بعد که او 
را دیدم، دو سال از این اجرا می گذشت 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 
و در طول کنسرت هم آن را برنداشت. فرقانا بار دیگر باشکوه تمام خواند؛ در حالی  که پدرش هم 

در میان تماشاچیان حضور داشت.
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1 - Berber                                 2 - Magdalena Project 
3 - Brigitte Kaquet`s Festival of Women`s Voices    4 - Ferghana
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یکی از دوستان خوب من توانست آهنگ های ضبط شده ی او را پیدا کند و آن ها را به من هدیه 
داد. ساعت های بسیاری را در سالن تمرین با صدای زیر و حزن انگیز فرقانا و آهنگ های ریتمیک و 
شادش گذراندم. آهنگ ها ملودی هایی ساده داشت، اما زینت های به کار رفته در صدا بسیار پیچیده 
بودند. صدای او به من کمک کرد یاد بگیرم بدون آنکه به صدایم فشار بیاورم، نت های باال را بخوانم. 
با صدای او به افق های دور نگاه می کردم، دیوارها را پشت سر می گذاشتم و بر فراز دریاها پرواز 

می کردم تا به  جزایر »کیپ ورد«  می رسیدم. 
  فـــرودگاه اصلی این مجمع الجزایِر که در سواحل افریقا قرار دارد، در جزیره ی »سال«  است، 
جزیره ای دورافتاده که از وزش باد مسطح شده است. جایی که در آن هتل ها مثل قارچ همه جا 
سبز می شوند تا توریست های طرفدار آفتاب و ماهی و آبجوی ارزان را در خود جا بدهند. مسیری 
که از آن برده ها را می بردند، از این جا می گذشته است، این همان  جایی است که آن ها ردپای غم ها، 
موسیقی های پر از آرزو و شعرهای شان را جا گذاشتند. موسیقی فرقانا به من ملودی هایی داد تا در 
آن ها کالم این اشعار را بگنجانم. شعرهایی که از زنان هایی می گفت که روی تشت های رخت شویی 
می نواختند، از مردهایی که سوار بر قایق ها دور می شدند، از زنجیرها و نهرها و ناله ها و از صدای 

امواج که تنها همان ها بودند که همیشه به ساحل بازمی گشتند.
  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 
شده است. »ماریا کنپا«  برای بار دوم در سن 80 سالگی با »یوان«  که 30 سال از او جوان تر بود، 
ازدواج کرد. او به همسران »پابالدورس«  که در دوره ی دیکتاتوری »آگوستو پینوشه«  دستگیر شده 
بودند، فصاحت کالم یاد داد. بنابراین آن ها می توانستند در مجامع عمومی و جلسات با صدای بلند 

سخنرانی کنند و اعتراض خود را نشان دهند. 
  صدای او همیشه مرا تکان می داد. چیزی در آن صدا عمیقًا مرا تحت تأثیر قرار می داد، درست مثل 
وقت هایی که به »لیز هیوز جونز«،  بازیگر اهل »ولز«  گوش می دادم که آواز می خواند. صدای این 

دو نفر مو به اندام من راست می کند.
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1 - Cape Verde                   2 - Sal                    3 - Maria Canepa                   4 - Juan

5 - Pobladores:ساکنان اولیه ی لس آنجلس که 44 نفر بودند و به همراه 4 سرباز این شهر را در سال 1781 بنیان گذاشتند
6 - Augusto Pinochet            7 - Liz Hughes Jones                                            8 - Wales



آن مصاحبه ای  در  فرستاد که  نوار کاستی   The Open Page نشریه ی  در  برای من  بار  ماریا یک 
ضبط شده بود و در آن درباره ی مرگ »پابلو نرودا«  صحبت کرده بود، درباره ی همسر او »ماتیلدا«  
که چطور در خانه شان که به آن حمله شده بود، مراسم خاکسپاری پابلو را برگزار کرده بود، درباره ی 
»سالوادور آلنده«  صحبت کرده بود و کودتای نظامی که او را سرنگون کرد و درباره ی مقبره ی 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، تجربه ای عجیب است، ولی تمام حضور ماریا در پیکر صدای 
او و لرزش هایش 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 می کند. همین طور از شوهرش و تئاتر، 
با لطافتی خاص که تنها صدای او امکان پذیرش می کند. سادگی و صداقت کالمش هنگامی که از 

طبیعت سخن می گوید، از زیبایی باد، از آب ها و از درختان، حقیقتًا باورکردنی است. 
  ماریا خاطره ی منظره ی درختان کاجی را در من زنده کرد که در باد خم می شدند. منظره ای که از 
پنجره استودیوی »مایکل وتر«،  آهنگساز و خواننده، در »بلک فورست«  در آلمان به چشم می خورد. 
من برای پنج روز در آن استودیو کار کرده بودم، هر روز پیاده از تپه ای باال می رفتم تا از هتِل کوهستانی 
کوچکی که در آن اقامت داشتم به استودیو برسم. در استودیوی مایکل جمالت را مدام تکرار می کردیم 
و آهنگ شان را به قطعات موسیقیایی برمی گرداندیم. مایکل از من خواسته بود که این کار را برای 
گرم کردن صدا همراهی ام می کرد.  برای  تنبوره  ساز  با  او  بدهم.  انجام  درست صدایم  کردن  کوک 
اینکه برعکس روند معمول کالم را بر اساس ملودی بگویم، کشف جالبی بود. من اغلب پیش از آواز 
خواندن، متن داشتم، سپس کم کم به منظور یافتن راهی برای بیان متن، ملودی ها را رها می کردم تا 
این مجموعه )خود به خود( شکل بگیرد، اما چیزی که بیشتر از همه در حین کار کردن با مایکل مرا 
مجذوب  کرد، تصویرهایی بود که ذهنم بعد از تمرین بداهه پردازی با صدا آن ها را درک می کرد. من 
بداهه پردازی می کردم، در حالی  که فرش ایرانی زیبای او زیر پایم بود، از پنجره به حرکت درخت ها 
در باد و پرواز پرنده ها نگاه می کردم، خطوط ناموزون دود را بیرون از پنجره دنبال می کردم، رشد آرام 
گیاهی را حس می کردم و از هوایی که فرو می دادم صدا می ساختم و یاد می گرفتم که چطور مکث و 

سکوت ها را زنده نگه دارم.

1 - Pablo Neruda                              2 - Matilda                3 - Salvador Allende             
 4 - Michel Vetter                               5 - Black Forest           
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یک روز در مدتی که آن جا بودم خبردار شدم یکی از مادربزرگ هایم از دنیا رفته است. چهره اش 
را به یاد آوردم. با همان صورت ِگرد و شادابش که برایم از زمانی گفته بود که به عنوان جاسوس 
انگلستان در دوران جنگ فعالیت می کرده؛ درباره ی این که چطور یک بار از نظر پزشکی مرده 
به حساب می آمده، اما دوباره به دنیا بازگشته، اینکه در آن زمان چطور وقتی روحش در هوا معلق 
بوده، می توانسته جسم خودش را از باال در بستر مرگ ببیند؛ درباره ی بازیگر آلمانی مشهور  »ترسا 
قیِس«  و ترسش از دوباره روی صحنه رفتن؛ چرا که او دیگر دیالوگ  هایش را به یاد نمی آورده. 
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 می شد، صدای نفس 
کشیدن های دشوارش بود. آن روز صبح در بلک فورست به خاطر اینکه نمی توانستم 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 می خواهم داستان زنانی مانند آن ها 
را بگویم: باید برای اینکه صدای مادربزرگم و ماریا بار دیگر در نمایشی شنیده شود، می کوشیدم 

و برای آنچه هنوز هیچ اسمی نداشت.
  در پایاِن اجرای آوازی ام به نام »پژواک سکوت«، صدایم را هنگام خواندن کم کم پایین می آورم 
تا به سکوت برسد. »هلن چادویک«  آهنگی به من یاد داد ـ ملودی با کالم عبری از مجموعه ی 
»آهنِگ آهنگ ها« ـ او سال ها 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 می رسانم و 
این کار را ادامه می دهم تا زمانی که آهنگ، تنها درون من باقی می ماند، در حالی که تمام بدنم 
به سمت بیرون کشیده می شود و فشار انرژی  را کنترل می کند. سپس می گویم: »حاال فهمیدم 
چرا من سکوت را به عنوان درون مایه ی اصلی برای اجرای صدایم انتخاب کردم. انگار دوست 
داشتم در سکوت بخوانم«. شال هلن را روی شانه هایم می اندازم و آماده می شوم تا به پرسش های 
تماشاگران پاسخ بدهم. سکوت سنگینی حکمفرماست و بیشتر مردم دست نمی زنند، اگرچه کاماًل 
پیداست که اجرای من تمام شده است. انگار نمی خواهند کیفیت سکونی را که آن آهنگ گیرا 

خلق کرده، بشکنند. 



من بعد از بداهه پردازی و آزمودن همه ی امکانات صدا در مسیرهای گوناگون، هنگامی که دست 
آخر متن را به مستقیم ترین و ساده ترین راه ممکن بیان می کنم، برای خودم همین احساس آرامش 
را خلق می کنم. خاطره ی تمام آنچه تاکنون انجام داده ام، تمام نغمه ها، رنگ ها، پژواک ها، هجا ها، 

صداها، گریه ها، فریادها، خنده ها و ملودی ها همچون هدیه ای نهان همیشه با من است. 
سخن  یکدیگر  با  که  شنیده ام  را  دریایی  پریان  صدای  »من  می گویم:  الیوت  از  سخنی  تنها    
می گویند...«، اما چشم انداز صداهایی که پیش از این بوده اند، متن را از مفاهیمی پیچیده در راز و رمز 
ُپر می کنند. سکوت پایان نیست، بلکه آغاز سفری است که در آن هر چیزی ممکن است. آوازهای 
من و سکوت های شان، سرشار از صدای همه ی آن چشم اندازهایی است که دیده ام، تمام مردمی که 

مالقات کردم و داستان های بسیاری که هنوز بر آنم تا بگویم.

منبع:

  The Open Page 

‹

»جولیا وارلی«  )انگلیسی/دانمارکی( از سال 1976 به عنوان بازیگر با تئاتر اودین همکاری می کند. 
او عضو فعال پروژه ی ماگدالناست و همچنین سرپرست هنری »جشنواره ی بین المللی 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 رساله های 
بازیگری اش در تئاتر اودین به چاپ رسانده  گوناگونی در نشریه های تئاتری درباره ی فعالیت های 
 Wind in the نویسنده ی  و   The Open Page است، همچنین عضو گروه سردبیران نشریه ی 

West و Pietre d`acqua است.



Jonathan Slinger (Macbeth) and Aislín McGuckin (Lady Macbeth)
جاناتان اسلینگر و آیزلین مک گوکین در اجرای نمایش مکبث 



ابداعات زبان شناختی شکسپیر در مکبث
دیوید کریستال

ترجمه ی فرناز حائری  

شکسپیر در نمایش نامه ی مکبث، واژگان و عبارات جدیدی ابداع کرده است، ازجمله می توان به 
»assassination« )قتل(، »unsex« )جنسیت زدایی(، و »stealthy« )مخفیانه( اشاره کرد. آنچه 
دیوید کریستال قصد دارد در این مقاله نشان دهد، نقش سازنده ی این ابداعات زبان شناختی در 

توصیف سلسله وقایع و جّو نمایش نامه و روان شناسی پریشان احوالی مکبث و لیدی مکبث است. 

به نظر می آید هنگامی که شکسپیر، احتمااًل در سال 1605، مشغول 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 واژه  مواجه می شویم که در آن دوره برای اولین بار در فرهنگ لغات 
آکسفورد ثبت شده اند )62 مورد(. اغلب واژه سازی های شکسپیر که به وضوح در خدمت موضوع و 

حوادِث نمایش اند، نبوغ آمیزند. 
برای مثال، واژه ای که برای اتفاق هسته ای نمایش مورد نیاز بوده است: 

If the assassination

Could trammel up the consequences

                   اگر این خونریزی پیامِد دلخواه را به بار می آورد.  )پرده ی یکم، مجلس هفتم(
واژه های assassin و assassinate در همان دوران به کار می رفته اند، و تالش هایی نیز برای 
 ،assassinment، assassinacy صورت گرفته بود، مانند »assassinating« ساختن اسِم فعل
و assassinary. اما 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

2

1 - David Crystal
2 - تمامی ترجمه ها از نسخه ی داریوش آشوری نقل شده اند )اطالعات کتابشناسی در انتهای مقاله آمده است(.
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واژگان دیگری نیز باید ساخته می شد که مرتبط با قتل باشند. مکبث خطاب به بنکُو و فلیانس 
می گوید: 

They are assailable. 

تا به چنِگ مایند. )پرده ی سوم، مجلس دوم(
دو فعل نیز در مورد سرخی خون یافتیم: 

The multitude seas incarnadine,

Making the green one red.

که دریاهای بی شمار را خونرگ خواهد کرد 
و هر سبز را سرخگون )پرده ی دوم، مجلس دوم(

Go prick thy face and over-red thy fear 

چهره ات را خونین کن تا سرخِی خون، سفیدِی ترس را بپوشاند. )پرده ی پنجم، مجلس سوم(

واژه ی incarnadine )به معنای رنگ گوشت و رنگ قرمز( در آن زمان به عنوان صفت و اسم 
به کار می رفته، ولی این اولین باری بوده که به عنوان فعل مورد استفاده قرار گرفته است. 

  مکبث برای توصیف شرایط روحی اش به واژگان تازه ای نیاز داشت. وی برای توصیف جاه طلبی اش 
)بلندپروازِی پّران( از واژه ی vaulting استفاده کرده است )پرده ی یکم، مجلس هفتم(. و آنجا که 
 end-all و be-all می گوید »اگر کار همین یک ضربت می بود و به آن پایان می گرفت« از واژگان
استفاده کرده است )پرده ی یکم، مجلس هفتم(. در شرح احوالش، »سخت همچو خارا«، چنین 
می گوید، to be founded as the rock )پرده ی سوم، مجلس چهارم(، و همچنین »رها همچون 
هوا« را اینطور بیان می کند، as broad and general as the casing air )پرده ی سوم، مجلس 
چهارم(. در شرح خیاالتش، »قلبی چنین استوار را وامی دارد که به خالِف سرشِت خویش سر به 

دیواِر دنده هایم فروکوبد«، از این واژگان استفاده می کند،
 seated heart knock at his ribs )پرده ی یکم، مجلس سوم(.



استفاده  )درنگ کار(   pauser واژه ی  از  عقل  توصیف  برای  نگهبانان،  قتل  توجیه  در 
می کند:

The expedition my violent love

Outrun the pauser, reason.

یورش عشق خروشانم عقِل درنگ کار را از میدان بدر کرد. )پرده ی دوم، مجلس سوم(

استفاده  )پیکرک پوک(   unreal mockery از واژه ی  بنکُو  همچنین در توصیف شبح 
می کند )پرده ی سوم، مجلس چهارم( و در توصیف ترس از واژه ی self-abuse )ترس 

شگفت و وهم آفرین( )ایضًا(. در وصف شکست ناپذیری اش دو واژه ی دیگر می سازد: 

As easy mayst thou the intrenchant air

تو اگر با تیِغ تیزت هوا را توانستی برید، )پرده ی پنجم، مجلس هشتم(

With thy keen sword impress, as make me bleed…

Let fall thy blade on vulnerable crests…

تن مرا هم می توانی درید.
تیغت را بر تارک های زخم پذیر بیازمای. )پرده ی پنجم، مجلس ششم(

در بیان شجاعتش واژگان بیشتری ساخته است:
Come fate into the list

And champion me to the utterance

ای سرنوشت برخیز و با من تا پای مرگ درآویز! )پرده ی سوم، مجلس اول(

We might have met them dareful

با ایشان درمی افتیم )پرده ی پنجم، مجلس پنجم(
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‹

Direness, familiar to my slaughterous thoughts,

Cannot once start me

هول، این هم خانه ی اندیشه های خونریزم، 
دیگر نمی تواند مرا لرزاند. )پرده پنجم، مجلس پنجم(

But bear-like I must fight the course

مرا چون خرسی... راِه چاره ای نیست، جز آنکه... بجنگم. )پرده ی پنجم، مجلس ششم(

و آخرین واژه سازی اش در پاسخ به افشاگری مکداف است: 
For it hath cow’d my better part of man

زیرا که مردانگی مرا از من ستاند. )پرده ی پنجم، مجلس هشتم(

بیش از نیمی از واژه سازی ها )32 مورد( در کالم مکبث آمده است. حال آنکه سه واژه ی نو و ناب 
در کالم آغازین لیدی مکبث گنجانده شده اند. 

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 حلقه ی زرین دور می دارد )پرده ی اول، مجلس پنجم(

Come, you spirits

That tend on moral thoughts, unsex me here

بشتابید، ای ارواِح پاسدار، اندیشه های خونبار!
هم اینجا مرا از زنانگیم تهی کنید )پرده ی اول، مجلس پنجم(



That no compunctious visitings of nature

Shake my fell purpose

تا هیچ عذاِب وجدانی عزِم مرگبارم را نلرزاند )پرده ی اول، مجلس پنجم(

یکی از الگوهای مورد عالقه ی شکسپیر در واژه سازی، unsex است: به عبارتی همان استفاده از پیشوند 
un-؛ که در واژه ی unreal هم دیدیم. در این نمایش نامه، چهار نمونه ی دیگر نیز از این دست یافتیم: 

lechery… it provokes and unprovokes

شهوت را هم بیدار می کند و هم نمی کند. )پرده ی دوم، مجلس سوم(

O nation miserable,

With an untitled tyrant

ای ملِت تیره روِز گرفتار در چنگاِل جّباری خونخوار )پرده ی چهارم، مجلس سوم(

sword… I sheathe again undeeded

شمشیرم را ... جنگ ناکرده باز در نیام می نهم. )پرده ی پنجم، مجلس ششم(

Unspeak mine own detraction

ننگ هایی را که بر خود بربستم انکار می کنم. )پرده ی چهارم، مجلس سوم(

واژه ی compunctious مورد جالبی است؛ چراکه همچون قبل )برای مثال نمایش نامه ی هنری ششم( 
آواشناسی آن ها همانند  الگوی تکیه های  برد.  به کار  را   remorseful  به جای آن، واژه ی می توانست 
یکدیگرند، از این رو این واژه به خوبی در جمله می نشیند. اما در خط قبلی از واژه ی remorse استفاده 
تاریخی  با جست وجو در گنج واژه ی  بوده است.  با ریشه ای متفاوت  به دنبال واژه ای  احتمااًل  کرده، و 
آکسفورد  )2009( آشکار شد که در آن زمان معادل دیگری وجود نداشته و از این رو شکسپیر به چنین 
البته معادل خوبی است. معنای ضمنی compunctious به عذاب وجدان  ابداعی دست زده است و 

اشاره دارد، حال آنکه  remorseful چنین مفهومی را متبادر نمی کند.

1

1 - Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary  
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اغلب واژه سازی ها در این نمایش نامه مفهومی منفی دارند و حاکی از بدشگونی و پلیدی اند، 
به خصوص صفات: Shipwracking storms )تندبادهای کشتی شکن( )پرده ی اول، مجلس 
 Stealthy سوم(،  مجلس  اول،  )پرده ی  ترک خورده(  )انگشتان   Chappy fingers دوم(، 
سیاه مست(  )خادمان   Surfeited grooms اول(،  مجلس  دوم،  )پرده ی  ـ نرم(  )نرم   pace

)پرده ی دوم، مجلس دوم(، Mousing owl )جغدی موشگیر( )پرده ی دوم، مجلس چهارم(، 
)زنجره ی   Shard-born beetle دوم(،  مجلس  سوم،  )پرده ی  ُپرتاب(  )تِب   Fitful fever

پولک  بال ]مجهول الهویه[( )پرده ی سوم، مجلس دوم(، Rooky wood )بیشه ی زاغستان( 
)پرده ی سوم، مجلس دوم(، Swelter’d venom )زهِر خود، پرورده در خون( )پرده ی چهارم، 
 Fiendlike،)اول مجلس  چهارم،  )پرده ی  )]نیمه ـ جامد[(   Thick and slab اول(،  مجلس 
queen  )شهبانوی دیو ـ خوی( )پرده ی پنجم، مجلس نهم(. نیمی از واژه  های ساخته شده در 

این نمایش نامه، صفت اند. 
 I’ll devil-porter it no :کیفیت منفی در مورد افعال و اسم های ساخته شده نیز صدق می کند  
 Water-rugs ،)دیگر باید این دربانِی شیطان را ِول کرد( )پرده ی دوم، مجلس سوم( further

)بدنژاد( )پرده ی سوم، مجلس اول(، No rubs nor botches )برای آنکه هیچ ناهمواری در 
کار نمانده باشد( )پرده ی سوم، مجلس اول(، The hedge-pig whined )نالید... خارپشت( 
)پرده ی  است(  کرده  تهی  )ناگاه...   Untimely emptying اول(،  مجلس  چهارم،  )پرده ی 
چهارم، مجلس سوم(، Uproar the universal peace )آرامش جهان را پرآشوب می کردم( 
)پرده ی چهارم، مجلس سوم(،  Cyme )ِسنا( )پرده ی پنجم، مجلس سوم(. محض اطالع باید 
  Norweyan بلونا( و همچنین( Bellona افزود، اولین باری است که نام الهه ی جنگاوری روم

)نروژی( در متنی انگلیسی آورده شده است )پرده ی اول، مجلس دوم(.  
در این نمایش نامه واژه های اندکی با معنای مثبت ابداع شده اند، و حتی آن ها نیز طوری در 

متن به کار رفته  اند که از آن ها معنای منفی استنباط می شود.



 My confineless harms است:  رفته  به کار  منفی  جزء  واژگان یک  این  از  بعضی  ساختار  در 
)آز   A staunchless avarice سوم(،  مجلس  چهارم،  )پرده ی  من(  بی اندازه ی  )آزارهای 
سیری ناپذیر( )پرده ی چهارم، مجلس سوم(، The unshrinking station )همانجا که تا پای جان 
می جنگید( )پرده ی پنجم، مجلس نهم(. باقی واژگان نیز به وضوح در بافت طوری قرار گرفته اند 
که معنایی ناخوشایند از آن ها استنباط شود: !Aroint thee, witch )گم شو، زال جادوگر( )پرده ی 
اول، مجلس سوم(، This even-handed justice )کِف یکسان بخِش داد( )پرده ی اول، مجلس 
دوم،  )پرده ی  کرده ام(  دارویی  چنان  جامشان  )در   I have drugged their possets هفتم(، 
 The ،)در بادی رنجور می شوند( )پرده ی دوم، مجلس سوم( Suffer in exposure ،)مجلس دوم
valued file )دفتِر بها( )پرده ی سوم، مجلس اول(، Summer’s cloud )ابِر تابستانی( )پرده ی 

سوم، مجلس چهارم(، The galloping of horse )صدای پای اسب( )پرده ی چهارم، مجلس 
مجلس  چهارم،  )پرده ی  خویش(  درافتاده ی  پا  از  )زادگاِه   Our down-fall’n birthdom اول(، 
سوم(، Minutely revolts )قیام هایی که اکنون هردم رخ می دهند( )پرده ی پنجم، مجلس دوم(. 
این سه  واژه ی آخری که به آن ها اشاره خواهم کرد، همگی در بافتی مثبت به کار رفته اند، منتها با 
توجه به وقایع پایانی نمایش نامه کنایه آمیزند. بنکُو در ستایش کاخ مکبث از چنین واژگانی استفاده 
کنار(  و  )گوشه   coign of vantage همچنین  و  زیبا(،  )آشیان   loved mansionry می کند: 
 sweet bodements پرده ی اول، مجلس ششم( و مکبث به اشتباه پیشگویی جادوگران را به(
تا  اگر فرصتی دست می داد  اول(. شاید  )پرده ی چهارم، مجلس  تعبیر می کند  فالی(  )چه خوش 
مکبث کالم خودش را به لحاظ زبان شناختی بررسی کند، ممکن بود به چیزی ظن ببرد و دریابد 

که بوی خوشی از این همه واژه سازی بلند نمی شود.

منبع

1. شکسپیر، ویلیام )1371(. مکبث، ترجمه داریوش آشوری، چاپ اول، تهران. مؤسسه ی انتشارات آگاه.

تی
ناخ

ن ش
 زبا

ات
داع

اب
سو

چار
ام 

پی
ینه

رنط
ی ق

امه 
ژه ن

وی
45





کارناوال و مرگ در نمایشنامه ی رومئو و ژولیت
نوشته ی رونالد نولز

در جستار ذیل، رونالد نولز نظریه ی فرهنگی کارناوالسک  میخائیل باختین  را در نمایشنامه ی 
رومئو و ژولیت، به طور ویژه با در نظر گرفتن درونمایه های عشق و مرگ، بکار می بندد.

ترجمه ی احسان پناه بر

همانطور که از عنوان کتاب "رابله و دنیایش"  پیداست، دل مشغولی باختین عمدتًا با فرهنگ قرون 
وسطایی است، اما وی کلمات قصار جذاب بی شماری درباره ی اصطالح کارناوالسک برای عرضه 
در کشورهای مدرن ابتدایی )بعد از رنسانس( و به ویژه در آثار شکسپیر دارد. باختین معتقد است 
که "نمایشنامه ی شکسپیر حائز جنبه های کارناوالی ظاهری بسیاری همچون تصویر بدن مادی 
اقشار پایین جامعه، انحطاط دوسویه، و صحنه های ضیافت عمومی است". وی همچنین اذعان 
می دارد که "تحلیل ما بر آثار رابله به ما کمک می کند تا عناصر کارناوالی اساسی را در نمایشنامه ی 
شکسپیر کشف کنیم. این موضوع تنها مربوط به انگیزه های ثانویه ی لوده وار از نمایشنامه های وی 
نیست، بلکه منطق تاجگذاری ها و تاج برداری ها، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، عناصری جدی 

را نیز سازماندهی می کند" )ص275(. 

1

23

4

1- Ronald Knowles                        2- carnivalesque*                          3-  Mikhail Bakhtin
4- Rabelais and His World         

*کارناوالسک 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 می گوید بکار می برد.
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در این نوشتار، می خواهم به این موضوع اشاره کنم که براساس طبقه بندی باختین مبنی بر وجود 
سه طبقه ی بدن، انحطاط و ضیافت، میراث فرهنگی کارناوالی و جشنواره ای شکسپیر در رومئو و 
ژولیت وی نمودار است. همچنین به این موضوع خواهم پرداخت که شخصیت پیچیده ی پرستار 
ژولیت می تواند فراتر از رئالیسم کمیک ظاهری اش دیده شود چرا که چیزی بسا بزرگتر از آنچه به 
ظاهر می بینیم، عرضه می کند. باختین آن را "بدن گروتسک" و "استهزاء بخت و اقبال" می نامد. 
دوم اینکه جشن معمولی و قدیمی بانو کاپولت )1.2.20(، اگرچه کارناوالی عمومی نیست، عناصر 
کارناوالی را در خود دارد، و به طور کلی حائز کمدی بسیار ساختارمند خدمتکاران و نوازندگان است. 
سوم اینکه نمونه های بسیاری از ضرب المثل ها و لودگی ها )در رفتار و در زبان کوچه و بازار( در 
نمایشنامه موج می زند. وقتی این سه عنصر در کنار هم قرار دارند، می توانند بسیاری از ویژگی های 
کمدی را در نمایشنامه پیش برند، اما این کمدی دوسویگی های 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 خنده ی مردم بیان می شود. 
  در بیشتر تحلیل ها و نظرها درباره نمایشنامه ی رومئو و ژولیت، معمواًل نسبت به نوآوری های 
کارناوالی افراطی شکسپیر کم لطفی شده است. در هر نمایشنامه ای، 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 می کنند، به چالش می کشد. منتقدان همیشه 
غلبه ی مواد کمیک در رومئو و ژولیت را تشخیص داده اند، هرچند تقریبًا تمام نمایش های مدرن به 

شدت صحنه های با دقت تنظیم شده ی کمیک پرده ی 4 را حذف می کنند.

‹



نقد کارناوالی از عشق پتراکی  در این نمایشنامه در چندین شکل نمود می یابد، اما شاید بدیهی ترین 
آن در تکنیک هم گذرای بورلسک در ساختار نمایشی باشد. دنیای ذهنی عشق ایده آلی در برابر 
دنیای اجتماعی جشنواره مقاومت می کند و علیرغم اینکه تمام مصائب مربوط به بخت و اقبال 
زمینی ای هستند که به شکلی لطیف از شخصیت رام و تابع پرستار ژولیت سر برمی آورند، تسلیم 
سرنوشت شوم خود می شود. تراژدی رومئو و ژولیت همیشه به شکل اهرمی باقی می ماند، اما ابعاد 
فرهنگی نمایشنامه به همگرایی کارناوال فرحبخش و همچنین چشم دوختن به آنچه باختین آن را 
"بی نهایت درونی" می داند، منتج می شود )ص.44(؛ یعنی همان فرهنگ کاپیتالیستی فردگرایانه ای 

که از قرون وسطی سر برآورده است.  
  از نظر باختین، جهان بینی ای که کارناوال آن را به چالش می کشد، از تعصب کاتولیسیسم نشات 
می گیرد. در نمایشنامه ی رومئو و ژولیت، جهان بینی عشق رمانتیک با دیدگاه فرقه ی مرگ در نیمه 
دوم قرن پانزدهم همراه است. این جهان بینی حتی تا رنسانس در نقاشی، تصویرنگاری، و نماد هایی 

که عشق را با جشنوارگی و مرگ پیوند می زد نیز ادامه یافت. 
بدن  "اصل  را می سازند:  باختین  کارناوالی  نظریه ی فرهنگ  زیربنای  با هم  ایده ی مرتبط    سه 
مادی"، "مفهوم رئالیسم گروتسک" و "بدن اجدادی جمعی" )صص. 18-19(. رویداد کارناوالی 
خود ارتباط بین اصل مادی گرایی را با الگوی سال ادواری آشکار می سازد که در آن شعائر کلیسایی 
از خلقت تا معاد، در مقایسه با  تعصب های فرجام شناسانه و غایت مندانه زمان خطی، با گردش 
ایده  ها در سخنان پرستار ژولیت خودنمایی می کنند  فصل ها خود را تطبیق می دهد. همه ی این 

 .)1.3.2ff(

1

2

1- منظور عشق بدون رابطه ی جنسی است که در آثار فرانچسکو پتراک به وفور به چشم می خورد.
2- نوعی سرگرمی تئاتری مضحک و طنز آمیز مبتنی بر تقلید یا ادای کسی را درآوردن است.
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طبقه ی  کمیک  پرچانگی  است.  باختین  مادی  بدن  اصل  دگردیسی  واقع  در  ژولیت  پرستار 
پایین جامعه که از نشانه ای در منبع اصلی اخذ شده است، همیشه خطر حقارت انتقادی را به 
همراه دارد )شاید هیچ جای دیگری به اندازه ی اشاره ی کالریج به "درک ناپخته ی" پرستار 
منتقد،  از  فراتر  پرستار  اشارات  قابل تشخیص  کارناوالی  الگوی  اما  نشود(،  دیده  این مسئله 
بیاید؛  نظر  به  سالخورده  باید  پرستار  نقش  بازیگر  عالوه،  به  است.  کاریکاتور  و  شخصیت 
شکسپیر تناقضی را در سن ژولیت و پرستار بوجود آورده است و حتی این تناقض را نسبت 
به داستان اصلی نیز اغراق آمیز تر کرده است، چنانکه سن ژولیت را از 16 سال در منبع اصلی 
به 13 سال در نمایشنامه تقلیل داده است، و در اشاره به پرستار از وی به "بانوی باستانی" 
یاد می کند.  سالخوردگی پرستار را می توان از دهان بی دندان وی دریافت در جاییکه می گوید 
"تنها چهار دندان برایم مانده است" )1. 13(، و بنابراین ظاهر فیزیکی اش باید با این ویژگی 

همخوانی داشته باشد. 
  اولین سخنان پرستار در پاسخ به بانو کاپولت که می گوید: "دختر من کجاست پرستار؟ دختر 
دوازده ساله ی باکره ام را صدا کن نزد من بیاید" )ll.2-3( و می خواهد به طرز کنایه آمیزی 
از دست  در 13 سالگی  را  باکرگی اش  نمایشنامه  آتی  پرده های  در  که  ژولیت،  با  را  پرستار 
می دهد، هم سنگ کند. جوانی، بلوغ، بکارت و شروع زندگی جنسی به عنوان بخشی از یک 
الگوی رشد طبیعی انسان ظاهر می شوند. تضرع مذهبی "خدا نکند!" )l.4( و به دنبال آن  ندای 
عطوفت آمیز  وی در "چیست کوچولو. دخترکم؟!" محبت و نگرانی انسانی و الهی را به شکلی 
هم تراز در دنیای طبیعی نشان می دهد. پرستار پس از پرس و جوی اولیه اش در رابطه با روز 
"الماس" )1.15(، شروع کرد به صحبت درباره ی آنچه که به "سخنان پرستار" معروف شده 
است. این بخش شامل دو اشاره ی دیگر به روز الماس و تولد ژولیت است )1، 17(. این تنها 
اشاره به این جشنواره در آثار شکسپیر است. این موضوع دوباره مذهب را با امور طبیعی  تر از 
می کند؛ الماس، یا روز جشن برداشت محصول، با کهنسالی و زاد و ولد برابر نهاده می شود. 
از ماه اوت است، جشن برداشت محصول که در آن قرص های نان  روز الماس اولین روز 
که از اولین دانه های ذرت تهیه می شوند، تکریم می شوند. برداشت محصول اغلب به عنوان 
استعاره ای یا قیاسی برای مرگ شناخته می شود )به عنوان مثال "همه گوشت چمن است"، 
به طرز  زندگی می شود.  به  تبدیل  تامین قوت الیموت  در  اینجا مرگ  در  اما  اشعیا 40.6(، 
نامیمونی، قبل از شب الماس، مرگ باید ژولیت را در کام خود فرو  برد تا از برداشت طبیعی 

بدن او در مزرعه ی ازدواج جلوگیری می کند. 



بودند، خداوند همه ی  ژولیت هر دو هم سن  و  "سوزان  است:  پیر هم تراز  پرستار  با دختر  ژولیت 
مسیحیان را قرین رحمت خود گرداند." )11و 18و 19(. عبارت "خب به رحمت الهی پیوست" )1و 
19(، فارغ از هر گونه تاسف یا ناراحتی است و یادآوری زلزله در همین بافت به همراه اشاره به 
مرگ سوزان و همینطور تولد ژولیت نشان می دهند مرگ و تولد، مصیبت و نسل پروری به مثابه 
رویداد های طبیعی هستند. عبارت "کبوترخانه را زلزله از جا کند" )1و 33( خطر و مرگ را به خنده 
و زندگی تغییر می دهد. الگوی طبیعی سازی امور مذهبی، که خود نوعی تبدیل کارناوالی است، در 
کنار هم  گذاشتن عبارات "خدا شاهد است" )1و 36( و "خدا روحش را قرین رحمت خویش گرداند" 
)1و 39(، و "قسم به پروردگار" )1و 43( و به یاد آوردن شوهرش هنگامی که داشت ژولیت را بعد 

از آن حادثه از زمین بلند می کرد:
  "و شوهرم که روحش آمرزیده باد، مرد خوشرویی بود و گفت: "صورتت زمین خورده است؟" 
به  مرده  انسانی   .)3-41 )11و  می خوری!"  زمین  داری  بیشتری  لطافت  که  وقتی  عزیز  ژولیت 
زنـــدگی باز می گردد و این پیش بینی استهزاء آمیز ژولیت جوان است که سرانجام طبیعت جنسی 
خود را ارضا می کند، ادامه ی چرخه وار زندگی که به توجیه اغراق آمیز پرستار از پیروزی طبیعت در 

طول زمان اشاره دارد:
  دخترک گریه کنان گفت: "آری..." مطمئن باش، من هزاران سال دیگر زندگی می کنم و هرگز 

این موضوع را فراموش نخواهم کرد. )11. 44، 47-46(
  پرستار که نوزادی ژولیت را به خاطر می آورد، اکنون رویای عروس شدن وی را در سر می پروراند: 
"من می توانم زنده بمانم و عروسی ات را ببینم" )1. 61(. بعد از جمله ی مغرورانه ی بانو کاپولت 
نجات  رذالت  از  را  داشتن وی، خود  با  اینکه"  و  پاریس جوان"که  "زیبایی چهــره ی  گفت:  که 
می دهی")1. 95(. پرستار اذعان کرد که "نه کمتر و نه بیشتر. زنان همراه مردان رشد می کنند" 
)1.95( و بدینوسیله الگوی چرخه وار سخنانش را با نسلی دیگر کامل کرد. این احساس از نسل 
چرخه وار در محیط یک جشن نیز حفظ می شود؛ زمانی که کاپولت پیر با پسر عموی خود به تبادل 
خاطراتشان می پردازند و با نگاه کردن به پاشنه های رقصندگان جوان، به یاد آوردن جوانی، عروسی 
و تولد خود )16.1.16-40( را فرایاد می آورند. اما همانطور که می بینیم، رقص مرگ قرون وسطایی 

این رقص کارناوالی زندگی را تعقیب می کند و بعد از آن ظاهر می شود. 
  ما در رابطه ی میان پرستار و ژولیت، در واقع گرایی نوظهوری از تقسیم تصویری از بدن گروتسک 
را می بینیم. باختین اظهار می دارد که در قرن هفدهم برخی از اشکال گروتسک شروع به تبدیل 

شدن به "شخصیت" ایستا و ژانرگرایی کوته فکرانه کردند )ص 52(.
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"درفرهنگ قدیم، تصاویری از "گروتسک واقعی" نشان از دو قطبی شدن دارد: آنچه که در حال 
مرگ و انحطاط است و آنچه که متولد شده است؛ آنها دو بدن را در یک کالبد نشان می دهند". 
در جایی دیگر، باختین به نقاب های سفالی سرخ مایل به قهوه ای باستانی اشاره می کند که معتقد 
است اسب های باردار سالخورده ای هستند... که می خندند... و نشان از بارداری مرگ دارند؛ مرگی 
که می زاید" )ص 25(. باختین به عنوان نمونه ای از تصویر دوگانگی بدن که تنها به عنوان "بازتابی 
اشاره  کودک  شیرخوارگی  به  است،  مانده  باقی  خود"  گذشته ی  دوگانه ی  طبیعت  از  رنگ پریده 
می کند )ص. 322( و به کتاب گفتگو با گوته اِِکرمان رجوع می کند که در آن شاعر آلمانی گمان 
می کند که در نقاشی گمشده ای به  نام "عذاب یک کودک"، که به کورجو منسوب است، "روح 
القدس به بشر تبدیل می شود" )ص. 252(. متأسفانه در تفسیر گوته از رومئو و ژولیت، این وارونگی 
کارناوالی در دیدگاه های 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 پرده ی نمایشنامه مطرح می شود 
و احتمااًل به عنوان موضوعی غیر قابل تحمل برای ذهن عاشقانی باشد که بر روی صحنه نمایش 
در حال بازی اند. خنده های کارناوالی، که نقطه ثقل نظریه ی باختین است، گوته را فقط به عنوان 
"فواصل مضحک میان دو پرده" آزار می دهد، اما ترکیب شکسپیر از کمدی و فاجعه می تواند به 
عنوان یک خنده ی مصرانه ی جشنواره ای دیده شود که در مقابل مقررات نئوکالسیسیسم مقاومت 
می کند، هرچند که تا حدودی نیز با دادن نوع خاصی از کمدی به طبقات پایین تر جامعه، با ژانر 
پایین  طبقات  از  فقط شخصیتی  نه  و  کامل،  فرهنگی  پرستار  خنده های  می کند.  ایجاد  مطابقت 
اجتماع را بازگو می کند. از نظر باختین، رابله، سروانتس، و شکسپیر مفهوم رنسانسی خنده را در 
معنای فلسفی عمیق خود به تصویر کشیده اند که "یکی از اشکال اساسی حقیقت در مورد جهان 
بوده است". زمانی که »جهان از نو دیده می شود، و نه سطحی تر )و شاید عمیق تر( از زمانی که از 
دیدگاه جدی دیده می شد")ص 66(. در سخنان و خنده های پرستار، ادعای زندگی و همچنین تأمل 
متافیزیکی مذهب و مرگ، ترس را از بین می برد، و چرخه ی بازسازی و باز تولید موجودات ارگانیک 

-یعنی جوهر کارناوال- را جشن می گیرد. 
  همانطور که پرستار نوع خاصی از عشق و زندگی را نشان می دهد که در نمایشنامه با عشق 
رمانتیک و مرگ در تضاد است؛ بنابراین شکسپیر در یک سطح آگاهانه و احتمااًل با چند اشاره 
به چاوسر، به نظر می رسد سرنوشت شوم را با پرستار به مثابه سرنوشت خوش ُیمن در تضاد قرار 

می دهد.



پرستار، همانند فریار الرنس، دارای چندین نقش در درون نمایشنامه است که فراتر از محدودیت های 
طرح طبیعت گرایانه است. شکسپیر در ارائه ی تفکیک شده ی خود هم کارناوال عمل گرایانه و هم 

محدودیت های انسانی را نشان می دهد. 
  کتاب "الهه ی نیکبختی" نوشته ی هوارد راول پَچ در ادبیات قرون وسطی هنوز یکی از بهترین 
منابع اطالعاتی درباره ی این موضوع است و منابع ذیل نیز در این مطالعه اهمیت دارند. در یکی از 
آثار فرهنگ غربی، کتاب بوئتیوس، تسلی بخشی های فلسفه، با ترجمه ی چاوسر، فورتونا )الهه ی 
نیکبختی(، همانند پرستار، می گوید: "وقتی طبیعت به طور ناگهانی از این َرِحم بیرون آمد، من آن 
نیکبختی و نیکی را بازسازی کردم، و آن را با بزرگی و ثروتم تقویت کردم." در زمان رنسانس 
تصویر  به  است،  آویزان  بدان  ظرفی  که  وی  سینه  برهنه ی  راست  با سمت  فورتونا  پیکرنگاری 
کشیده است. فورتونای دم دمی مزاج می خندد و گریه می کند، ما نیز به پرستاری گوش  فرا می دهیم 
که می خندد و بعد گریه می کند. شاید متداول ترین ویژگی فورتونا ناهنجاری و دم دمی مزاجی وی 
است. ژولیت گریه کنان می گوید: "ای بخت و اقبال )فورچون(! همه تو را دم دمی مزاج می دانند" و 
در همین صحنه پرستار در حالیکه دم دمی مزاجانه، وفاداری اش را به پاریس تغییر می دهد، می گوید: 
"رومئو در مقابل پاریس یک تکه کهنه ی ناچیز است" )3.5. 219(. پیش از این پرستار نسبت به 
رومئو خوشبین تر بود و وی را "مظهر اعتماد به نفس" می دانست )2.4.126، 128(. شکسپیر برای 
افزودن تاکید فیزیکی به این پوسته ی نمادین در شخصیت واقع گرا، ژولیت را وامی دارد تا بی تابانه 
منتظر بازگشت پرستار از سوی رومئو بماند، و غرزنان بگوید: "ای وای، پرستار لنگ است انگار" 
)2.5.4(. این جزئیات یادآور تصویرسازی چاوسر از فورچون )سرنوشت( را در کتاب دوشس است: 
این تحریک پذیری پرستار است که می خواهد  این حال،  با  اما می لنگد".  راه برود،  "وی می تواند 
ژولیت را از عشقش منصرف کند و شکسپیر به شکلی زیبا میان پیکر نگاری سنتی و شخصیت 

نمایشنامه توازن برقرار می کند:
"همانطور که گفتم وقتی دخترک قشنگ مزه ی تلخ نوک سینه ی مرا چشید، ناراحت شد و فوراً 

آن را رها کرد". )1.3. 32-30(
  به عقیده ی پَچ "همانطور که ما تشنه ی هدیه ی الهه ی فورچون هستیم، پس فورچون نیز به ما 
هم هدیه ای شیرین و هم تلخ می دهد، هم وادارمان می کند به نوبت عسل بنوشیم و هم زهر". 
رومئو که هنوز در بند عشق رزالین است، می گوید: "جنون بسیار محتاط است، جراحتی خفقان آور، 

شیرینی ای که انسان را از تباهی حفظ می کند." )1.5. 91-90(
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باختین کارناوال را به عنوان شکلی فرهنگی از مخالفت، سرکوب و رهایی از آن جهان بینی 
رسمی ای که از سوی ارتدوکس کلیسای قرون وسطی مطرح شده است، در نظر می گیرد. در 
حالی که استفاده ی شکسپیر از کارناوال در رومئو و ژولیت قابی متناظر برای ارزش های ذاتی 
عشق رمانتیک را فراهم می سازد و آن را در ادبیات اواخر قرن شانزدهم به ملغمه ای از عشق 
پاک پتراکی و نو افالطونی  بسط می دهد. بسیاری از منتقدان این عناصر را به طور دسته جمعی، 
نمایشنامه نگاه  اول  نیمه ی  به  آنها عمدتًا  طنزآمیز و خنده دار، و بورلسک در نظر می گیرند. 
می کنند و اغلب توجهی به صحنه های کمیک بعد از پاسخ پرستار به مرگ ظاهری ژولیت و 
نوازندگان جشن تولد ندارند )4.5(. عقیده ی کلی اینست که کمدی می تواند عناصری کارناوالی 

را ترسیم کند و تبدیل به سنگ محک نقد فرهنگی تراژدی عاشقانه شود.
  اواًل می توان گفت که درک این مسئله دشوار است که اگر شکسپیر قصد داشت فقط یک 
تراژدی بدُیمن، از عشقی ایده آل را ارائه دهد، چرا تصمیم گرفت تا بر روی اولین عشق رومئو 
به رزالین تأکید کند؟ شخصیتی که به سرعت از نمایشنامه حذف می شود. گاریک تمام اشارات 
خود را به رزالین به طور کامل حذف کرد. در مبادالت زودهنگام بین بن وولیو و مونتاگو، رومئو 
می شود  نمایان  پتراکی اش  زبان  در  او  رفتار  و  می شود،  معرفی  عشق  اسیر  فردی  به عنوان 

 .)1.1.116ff(
"تو آنجا برو با چشمانی منصف، چهره ی او را با دیگران که به تو نشان خواهم داد مقایسه کن! 

آن وقت تو را متقاعد خواهم کرد که قوی تو زغنی بیش نیست". )1.2. 89-87(
رومئو بالفاصله با ورود به جشن کاپولت، با یک نگاه تنها به ژولیت و بدون هیچ گونه تحریکی 

از جانب دوست خود، شک و تردید بن وولیو را تایید کرد:
"او به مشعل ها درس درخشندگی می آموزد و در گونه ی شب چون گوهری گران بها در گوش 
یک حبشی می درخشد. آن همه زیبایی برای دنیا و برای بهره بردن نمی تواند باشد. کبوتری 
سپید که با کالغانی سیاه همدم است، چون همان دختر است که بین هم جنسان خود قرار 

گرفته است". )1.5. 47-48و 52-51(

1- عشقی ورای تمایالت جنسی و مبتذل
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این تغییر بدون هیچ گونه عامل بیرونی و معجزه ای سحر آمیز از عشقی که پاک  در رویای نیمه 
اتفاق می افتد. پارادوکس عشق چه به شکل دلخواه و چه  شب تابستان آن را مدیریت می کند، 
نهایت  ایجاد یک لحظه ی بسیار کمیک می شود که در آن در  باعث  اجباری  به شکل مطلق و 
مرکوتیو ناخواسته سخنان رومئو را بازگو می کند، "رومئو"! احساساتی! دیوانه! شوریده! عاشق!... 
گریه کن و خود را با صورت آهی ظاهر کن! و یا برای کلمه ی "عشق" قافیه سر کن )2.1.7،10(. 
و سپس بدون درک عشق جدید رومئو به گفته ها و کنایه هایش ادامه می دهد تا رزالین را به شکل 
استهزاء آمیزی در عبارات و توصیفاتی هوس آلود توصیف کند. بار دیگر فرایر الرنس فرض را بر این 

می گیرد که رومئو عاشق رزالین است. اما رومئو فوراً این مسئله را انکار می کند:
"با روزالین، ای پدر روحانی؟! خیر. من آن نام را از یاد برده ام و غصه ی آن را فراموش کرده ام". 

)64-62 .2.3(
  درهم آمیخته ای از چنین اشاراتی، اگر نفی نشود، واکنش کاماًل رمانتیک سنت های نمایشی از 
گاریک تا فرانکو زفریلی است، که در آثار خود اکثراً از کمدی برای برانگیختن عشق و شور استفاده 

کرده اند. اگر ما به جشن کاپولت برگردیم، جنبه های صحنه، نشان از بعد کمدی بیشتری دارد.
  برای باختین، نقاب "جوهر گروتسک" )ص 40( را در تبدیل کارناوالی عنصر ترسناک به خنده دار 
نشان می دهد، و مرگ کارناوالی در آن عنصر مخوف را به عنصری طنز آمیز تغییر می دهد. تیبالت از 
طریق صدای رومئو وی را شناسایی می کند چراکه چهره ی خود را پوشانده  است )1.5.55(؛ کاپولت 
تیبالت را از خشونت نهی می کند؛ و رومئو تمام توجه اش را به ژولیت معطوف می کند و  با یک 

رباعی که سرشار از عشق پتراکی است از وی به قدیسه ای یاد می کند که الیق پرستیدن است.
نشان  در صحنه  مستقیم  و  واضح  به شکل  را  برداشتن ها  چهره  از  نقاب  همه ی  اما شکسپیر    
نمی دهد. در واقع، بر روی صحنه، رومئو، ژولیت را می بوسد. رومئو زیبایی ژولیت را دیده است و 
می توان حدس زد که الاقل ژولیت نقاب نیمه ای بر چهره داشته است. و این همان برداشتن نقاب 

از چهره است که برای بوسیدن ژولیت، رومئو نیز نقاب بر می دارد. 

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

1

گ
 مر

ل و
ناوا

کار
سو

چار
ام 

پی
ینه

رنط
ی ق

امه 
ژه ن

وی
55



پرده ی  صحنه های  تقسیم  که  است  معتقد  شکسپیر،  آثار  از  آردن  سری  ویراستار  گیبز،  برایان 
دوم که افتتاح مکالمه ی معروف بین رومئو و ژولیت در بالکن است، برای اشاره مناسب به نظر 
می رسد، اگرچه در ابتدای خط اول سخنان رومئو -"او به اثر زخمی اشاره می کند که هرگز زخم 
نبوده است"- با خط قبلی سخنان بن وولیو که می گوید: "پس برویم، چون جست و جوی او در این 
جا بی فایده است. زیرا قصدش این است که کسی او را پیدا نکند" هم قافیه است. با توجه به این 
سیال بودن که از خصوصیات صحنه های دوره  ی الیزابت است، باید به این نکته اشاره کرد که این 
یکی از تحسین برانگیزترین صحنه ها در ادبیات عاشقانه است که با نمونه ی اعالی کالم شنیع در 

نمایشنامه در گوش شنوندگان طنین می اندازد. مرکوتیو به رومئو می گوید:
"اکنون او زیر درخت ازگیل نشسته است و آرزو می کند که معشوقه اش همان میوه ای باشد که 

دختران در تنهایی نام مضحکی بر آن گذاشته و می خندند". )2.1. 38-37(
امور شنیع در نمایشنامه می پردازد، هرچند که به خوبی  باختین به طور شگفت انگیزی فقط به   
و  "استهزاء  است:  اساسی  پایین  به  باال  از  "تخریب"  زندگی  کارناوالی  پذیرش  برای  می داند 
سوء استفاده کاماًل امور مربوط به بدن و در نتیجه گروتسک هستند. بدن که در تمام عبارات از 
سخن غیر رسمی مردم شکل می گیرد، بدنی است که پدید می آید و پاره می شود، که متولد می کند 
و متولد می شود، می خورد و خورده می شود، می نوشد و نوشیده می شود، دفع می کند و دفع می شود، 
مریض می شود در نهایت به کام مرگ می رود")ص 319( . امور شنیع می تواند به تنفر پورنوگرافی 
بیان دهد، نمونه های آن در اتللو و هملت نیز به چشم می خورد. از سوی دیگر، تقریبًا در سراسر 
رومئو و ژولیت، مسائل شنیع نه فقط برای تضاد های ساختاری و موضوعی بکار می روند، بلکه برای 

امور واالتر و مثبت تر یعنی به آغوش کشیدن کارناوالی تجربه نیز بکار می رود. 
  امور شنیع شور و اشتیاق عشق پاک را به قشر پایین بدن تقلیل می دهد. این مسئله عشق رمانتیک 
را با عشق فیزیکی و جنسی معاوضه می کند. عشق رمانتیک شور را به تجربیات شخصی بدل 
می کند و با ادعای تمام وجود، زندگی را از بین می برد. جان دان  این وضعیت را در کنایه آمیز ترین 
حالت این طور خالصه می کند: "او همه ی ایالت ها است، همه شاهزاده ها و من!؟ هیچ چیز دیگری 

باقی نمانده است که باشم".

1- شاعر و عارف قرن شانزدهم انگلیسی
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تصویر سازی ادبی از عشق پتراکی بیشتر با فرقه ی نخبه گرای رنج و انزوا بیگانه است و در فراوانی 
شده  اصالح  رکوکوی  هنری  اثر  یک  به  تبدیل  صرفًا  ذهنیت  سرفانیو،  و  ماریو  مانند  شاعران 
می شود. شکسپیر عواطف کمیک و تراژیک در عشق پتراکی را در تضاد با امور شنیع و مشمئز 
امور جنسی  است.  کارناوالی  منعکس کننده ی فرهنگ همگام سازی  امور شنیع  کننده می بیند. 
نیست،  نمایشنامه  و  توالی غزل  دهنده ی  نشان  تصاویر شنیع  و  است  عادی  زندگی  از  بخشی 
بلکه منعکس کننده ی بازار، میخانه، آشپزخانه، مزرعه، طبیعت، جامعه و غیره است. با این حال، 
امور شنیع و مشمئز کننده در روابط طنز آمیز خود، فرد به فرد، در داستان، ضرب  المثل و شوخی 

مشحون است، و این در نمایشنامه نیز با خنده تکرار شده است.
  هر چند اصطالحات عوامانه ی مرکوتیو مشخصه ی شوخ طبعی شنیع وی است، در نمایشنامه، 
فرهنگ های محلی در نام گذاری های میوه ها به شکلی عامیانه شکل آلت تناسلی مردان و زنان 
از زمین و بدن است  امور جنسی و میوه ترکیب تصاویر کارناوالی  به ذهن متبادر می کنند.  را 
بلکه تصدیق  نیست  ناخوشایند  امر  این  نظر،  این  از  بازتولید می کنند.  و  متقاباًل می رویانند  که 
می یابد،  اشتراک   )2.2.36( می خندند"  تنها  که  وقتی  "دوشیزگان...  با  که  است  استهزاءآمیزی 
یعنی اینکه در میان هم جنس های خود می خندند و نه تنهای تنها. بر خالف چنین پدیده های 
زمینی، رومئو به دلیل رواج این عقیده، تفسیری روحانی از عشق  را بوجود می آورد: "اینجا شرق 
است و ژولیت خورشید آن!" )2.2.3(. کمدی ابتدایی چنین تضاد ظاهری در ناشنوایی ظاهری 
می گوید:  ماجرا  پاداوج  نزدیکی  در  رومئو  آن  دنبال  به  و  می یابد  افزایش  نقطه  این  در  ژولیت 
"ژولیت صحبت می کند، اما همچنان چیزی نمی گوید. چه شده است؟!" )1.12(. سرانجام 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" )25.15( است که دقیقًا 
پیش بینی هجوآمیز مرکوتیو را در 56 خط جلوتر محقق می سازد. این صحنه نشان می دهد که 
است -"می خواهم  به صدای وی  دادن  در حال گوش  فقط  و  ببیند  را  رومئو  نمی تواند  ژولیت 
بیشتر بشنوم"- "در شب غافلگیر شده ام"، اما او در نهایت صدای او را تشخیص داد: "با این حال 

می توانم صدایت را تشخیص دهم و بشنوم" . 
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به جای اتحاد رمانتیک در عشق، در این لحظه، عشاق به شکل فضایی، روانشناختی، و اجتماعی 
از یکدیگر و دیگران جدا شده اند. 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 »آیین های عاشقانه« است، 
زبان عشق اش )3.2.1-30( از امور فیزیکی و جنسی به تعالی شاعرانه ی اشتیاق تبدیل می شود 
دید، حقیقت مرگ یک بار  این حال، همانگونه که خواهیم  با  بمیرم«.  زمانی که  رومئو...  بیا   ...«
دیگر پیش بینی شده است. در اینجا، در صحنه ی بالکن، صدای پرستار که ژولیت را فرامی خواند 
)141.149، 151( شبیه صدای واقعیت است که به صورت ساختاری در پاسخ به رومئو نقش بسته 

است: 
از این که در چنگال شب احاطه شوم بیم دارم، اما همه ی این چیز ها رویایی بیش نیستند )1.1. 

 .)141-139
دیده  نمایشنامه  این  در  مرکوتیو  از سخنان  بهتر  جایی  در  شاید  شنیع  عناصر  اجتماعی  حالت   
نشود، چراکه در نجات کارناوالی رومئو نقش بازی می کند، نجاتی که البته خودش نیز کارناوالی 
است، اما به شکلی موقتی. همانطور که در ساختارهای جایگزین تا کنون دیده ایم، رومئو، پس از 
مکالمه ی بالکن، باید دلیرانه انتقاد فریار الرنس را تحمل کند و با ورود به صحنه های زیر، وی با 

خوشامدگویی بذله گویانه ی مرکوتیو احترام می شود. 
  ولی به صورت یک ماهی خشک درآمده که تخم خود را ریخته است. ای بدن! ای بدن! چه قدر 
تو به شکل ماهی درآمده ای! اکنون به دنبال اشعاری می رود که پتراک سروده است. لورا در مقابل 
معشوقه ی وی که خدمتکار آشپزخانه ای بیش نیست، اگرچه شهرت وی به خاطر شاعری بود که 
وی را ستود و من قدرت آن را ندارم. در مقابل معشوقه ی رومئو، دیدو، زنی بدلباس، کلئوپاترا مثل 
یک کولی و هلن و هیرو زنانی بدکاره جلوه می کنند. 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(. 



باختین در اوایل مقدمه ی خود به "تاج گذاری ها و تاج برداری های کمیک" )ص 11( به وارونگی 
کارناوالی در آثار شکسپیر و دیگران اشاره می  کند. این ویژگی پتراک در سراسر نیمه ی اول رومئو 
با  "تاج برداری می شود". مرکوتیو  از ملک الشعرا  اینجا، به طور ویژه  و ژولیت دیده می شود و در 
"ماهی خشک  به  کارناوالی  دگردیسی سکس  به  پتراکی،  پاِک  بودن عشق  معمول  غیر  تصرف 
شده" می خندد، گویی این عشق به واقع نفی کننده ی زندگی است. برایان گیبز اشاره می کند که در 
فرهنگ لغت آکسفورد به این متن که نشان دهنده ی تصویری از انبوه اسپرم ماهی نر است، اشاره 
می کند. برعکس، قهرمان های زن افسانه و تاریخ رمانتیک در حالت پیش بینی یک شخصیت که 
اغلب باختین از آن به اسکارون اشاره می کند، سفر می کنند. رومئو با واژگان ظریف به سرزنش 
قصد  و  شدم  نزدیک  قصه ام  قسمت  عمیق ترین  به  »من  می دهد:  پاسخ  مرکوتیو  شنیع  سخنان 
کرده بودم در این باره کالمی منعقد نکنم« )98/9-9( که در واقع یک پیروزی است، "اکنون تو 

خوش مشرب و همان رومئوی سابقی" )89(. 
 خنده ی مرکوتیو به لورای پتراک به عنوان یک خدمتکار آشپز پیشتر تعاملی نمایشی را با دقت 
ساختار یافته پیش بینی کرده است که به طور کامل از روش کارناوالی شکسپیر در رومئو و ژولیت 
پیروی می کند. در پرده ی 1، صحنه ی 5 است که در آن جهت صحنه عوض می شود. "آنها به سوی 
صحنه روانه می شوند و خدمتکاران با دستمال سفره وارد می شوند"، این صحنه ورود گروه رومئو را 
به خانواده کاپولت نشان می دهد. بالفاصله قبل از این، سخنرانی رومئو در مورد پیش داوری است 

که بن مایه ی تراژیک پیش گفتار را فرایاد می آورد:
  می ترسم زود باشد، چون ذهن من بیمناک از نتیجه ی نامعلومی است که هنوز در دست ستارگان 
و افالک است و با شادمانی امشب، تلخی و ساعت مشئوم خود را آغاز کرده است و دوره ی زندگی 
تنفرآمیزی را که در سینه ی من جا گرفته با کیفری شرم آور 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 زنده دل! )1.4. 111-106(
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به نظر بعید است که این ُعشاق استعارات عشقی پتراکی رد و بدل کنند. نام خانوادگی کارناوالی 
سوزان گریندسون  همه چیز را به ما می گوید که اشاره به صحنه های جنسی دارد. با این حال، 
همانگونه که در باال مشاهده کردیم، جنس و بدن نیز با طبیعت و تغذیه در یک چرخه ی بازسازی 
همراه هستند. تمام ذرت برداشت شده و دانه ی بذر برای آرد شدن و تهیه ی نان، برای تغذیه ی 
مردم است. خادمین و معشوقه های اشراف در حکم غذا و ارضای نیاز جنسی آن ها هستند تا این 
اشراف لذت ببرند، در حالی که "هر کسی که عمرش طوالنی تر باشد، همه چیز نصیبش می شود" 
)15.1.15(، که 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 توجیه ها، اینگونه استدالل شده است که رومئو و ژولیت به شکل عمده، استعاره ی 
فستینا لنت )آرام حرکت کن( را ترسیم می کنند. اما بسیار مهمتر از این اخالق احتیاطی، فلسفه ی 
طبیعت است که فریار الرنس بر پایه ی دانش ضرب المثلی که حاوی عناصر کارناوالی است آن 
را تضمین می کند. از این منظر، این نمایشنامه، گفت و گو بین فرهنگ های طبقات باال و پایین، 
بین فلسفه ی عشق عاشقانه و حکمت عامیانه، بین شخصیت گرایی ذهنی و هویت جمعی را نشان 

می دهد. در میانه ی نمایشنامه ما از فریار می شنویم که:
"زمین و خاک که مادر طبیعت است، آرامگاه آن نیز می باشد و همان نقطه ای که مقبره ی آن است، 
رحم آن نیز بوده  است. از این رحم فرزندانی پا می گیرند که از سینه ی او شیر می مکند و هرکدام 
خصلتی را به ارث برده اند که در برخی به حد وفور و در برخی دیگر به ندرت دیده می شود و همه 

با هم متفاوتند.")2.3 . 8-5(
  این دانش ضرب المثلی نیرویی ویژه در قافیه سازی دو کلمه "womb" و "Tomb" در انگلیسی 
بدست آورده است که در آن قافیه قلب نمایشنامه است و آرایه ای ادبی است که دو دوره ی پیشا 
با عنوان  از کتابش  باختین در فصلی  را در هم می آمیزد و تقسیم می کند.  رنسانسی و رنسانس 

"تصویر گروتسک از بدن" معتقد است:

1- سوزان گریندستون )Susan Grindstone(. در انگلیسی، واژه ی grindstone به معنای سنگ آسیاب است که با 

چرخیدن بر روی دانه های گندم آن ها را نرم می کند. به نظر می رسد که این نام خانوادگی در نمایشنامه استعاره ای باشد برای 

چرخه ی طبیعت و امور جنسی برای تولید نسل و سپس مرگ. 

1



در هنگام مرگ، بدن مرده است و خون به عنوان یک بذر در زمین غرق می شود تا برای زندگی 
دیگری بذری باشد. این یکی از قدیمی ترین و گسترده ترین موضوعات است. یک نوع مرگ است 
که زمین را مزه می کند و یک بار دیگر سبب باروی آن می شود... رابله در جای دیگری از "آغوش 
این  را کفن می نامیم" صحبت می کند...  ما آن  بسیار مورد عالقه ی... زمین مادر، که  شیرین و 
تصویر از دفن احتمااًل الهام بخش پلینی است، که تصویر دقیق از مادر بودن زمین و کفن و دفن را 

به عنوان بازگشت به رحم زمین ارائه می دهد )ص 327(.
  کاپولت در سخنانی که ترکیبی از قافیه ی فصل ها، رشد انسانی، و جشن های اجتماعی است، 
به حلق  فرزند  این  مرا جز  امیدهای  تمام  "زمین  توضیح می دهد که  پاریس  به  ژولیت  درباره ی 
فروبرده است و تنها امید من این دختر است" )15.1.14.14(. به نظر می رسد که مفهوم کارناوالی و 
کاپیتالیستی در برابر یکدیگر در این زمینه نقش داشته باشد. اگر زمین دوم به شکل مبهمی به بدن 
کاپولت، زنده و مرده، یا به سرزمین هایش اشاره دارد، با توجه به اشارات شایع به سن و جوانان، 

تابستان و زمستان، عنصر کارناوالی چرخه ای رو به جلو، زمین به عنوان رحم و آرامگاه است.
  همانطور که پیشتر دیده ایم، طراحی رومئو و ژولیت به بخشی ساده از یک تراژدی پس از جنبش 
کمیک تقسیم بندی نمی شود، و هیچ دوگانگی غیر قابل تقسیم بین زبان عشق رمانتیک و جنسی 
وجود ندارد. تا پرده ی 5، کمدی جای تراژدی را گرفته است. "بستر مرگ من شبیه بستر شب 

زفافم است" )1.5. 134(.
  در پرده ی 5 در آرامگاه کاپولت، جشن در نهایت با پیروزی ضد کارناوالی مرگ به اتمام می رسد، 
و تاریکی غم انگیزی روز کارناوال و نور جشن را خاموش می کند. جشن کاپولت این بود که "نور 
نور  از  نهانی،  "فرزند غمگین من،  اذعان کرد که  اما مونتاگو  را تاریک" سازد )1.2.25(،  آسمان 
آفتاب به خانه پناه می آورد و در چهار دیواری اتاق خویش خود را زندانی و منزوی می کند. وی به 
آفتاب درخشان اجازه ی ورود نمی دهد و برای خود شبی تاریک و غیر طبیعی بوجود آورده است" 

)1.1.137-9(. با این حال "شب" نیز به زبان قدرتمند عشق در نمایشنامه اشاره می کند. 
  بیا ای شب، بیا! ای رومئو بیا! بیا که تو در شب، روز منی! چون تو بر روی بال های سپیدتر از برفی 
جلوه می کنی 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 قطعه قطعه کن و ستاره هایی از او بساز که 
سراسر آسمان را چنان نورانی کند که تمام جهان دل باخته ی شب شوند و دیگر پرستشی نسبت به 

خورشید خیره کننده روا ندارند. )3.2.2--22(
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"شب  مثل  پرولپتیک  و جناس های  است  در حال حاضر شایع  "مرگ"  خوانش جنسی 
سیاه روی" بار دیگر در زمینه ای رخ می دهد که در آن ژولیت اولین دیدار خود را با رومئو 
در یک جشن یادآوری می کند: "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!" )3. 2. 
28-29(. این سخنان برای تثبیت و تبدیل جنسیت به شعر بسیار قابل توجه است و در 
واقع یک بازپرداخت ذاتی را نسبت به امور شنیع ارائه می دهد، اما این به نوبه ی خود به 
شدت واجد شرایط است "عشق به مرگ آلوده" است. رقص بالماسکه ی غریب و عجیب 
رومئو هم عشق و هم مرگ را به ارمغان می آورد. این پیچیدگی شمایل نگارانه از مرگ، 
یادآور جشن و عشق در هنر گرافیک قرون پانزدهم و شانزدهم است، به خصوص بخش 

"رقص مرگ" در آن جشن کذایی.
با نماد »رقص مرگ« به عنوان یک کودک مواجه شد. جان استو در  ابتدا    شکسپیر 
ابتدای  از  که  تصاویر  این  که  می کند  خاطر نشان  لالن"  "سرگردانی  برنامه ی  نسخه ی 
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 می شود و همانطور 
که در ترجمه ی جان لیتگیت نشان داده شده است، این نیز از اصل آن با عنوان "رقص 
ماچابری" گرفته شده است. هولبین 41 تکه چوب برای کار خود تهیه کرد که که معمواًل 
به عنوان "رقص مرگ" خوانده می شود و بسیار مشهور است. این 41 تکه چوب پایه ای 
تعداد 71  با  دیدیون  نوشته ی خوان  و   )1569( الیزابت  ملکه  نماز مشترک  کتاب  برای 

تصویر از "رقص مرگ" قرار گرفت. 
  رقص مرگ ممکن است در پاسخ به وحشت مرگ سیاه ظاهر شود، اما از دیدگاهی 
عمیق تر، بسط وسواس به مرگ قرون وسطایی به عنوان مثال در کتاب درباره ی بدبختی 
اروپا  کتابهای خطی سراسر  در   ،)1195( اینوسنت سوم  پاپ   )1195( انسانی  از شرایط 
بر  ادبیات  این  منتشر شد.   )1576( معاد"  "روز  روزنامه ی  در  توسط جورج گسکوئین  و 
فساد، مرگ، دفن و تجزیه ی فکری متمرکز بود، و مرگ، نجات دهنده و برای تقویت 
سلسله مراتب کلیسا مورد استفاده قرار گرفت. در رقص مرگ مزارهای مرد، و در نهایت 
زن، به پایان اجتناب ناپذیر خود منجر می شود. مجسمه ی آرامگاه، اغلب این سرنوشت 

فساد پذیر را منعکس می کند.



رقص مرگ در قلب کارناوال ضربه می زند، زیرا تمرکز بر نابودی نهایی بدن است، چیزی که در 
انتظار روح نیز است، در حالی که کارناوال جشن تجدید حیات بدن بر روی زمین است. همانطور 
که کلمه ی "رقص" نشان می دهد، موسیقی و رقص منعکس کننده ی دنیای جشن کارناوالی، 
مهمانی و عشق است. در سراسر رومئو و ژولیت، ، این رکود و مرگ و میر خانواده ی کاپولت را 
متزلزل می سازد. همانطور که در نگاه کاپولت های قدیم که چشم به شادی ها دوخته اند )1.5( 
دیده می شود، عناصر کارناوالی به رغم پیش بینی های رومئو تایید شده است. پرده های 4 و 5 با 
موضوعات آمادگی برای جشن عروسی، نوازندگان جشن و غیره، این امر را منعکس می کنند که 
سرانجام این جشن به مرگ، تراژدی و آرامگاه می پیوندد. رومئو و ژولیت در فرهنگی اجرا شد 
که در آن نمادگونی مرگ ریشه دوانیده بود، اما با درجه ای از پیشرفتی که در آن تحقق اخالق 
کارناوالی تا حدودی جای خود را به نماد جسد یا اسکلت در دین مسیحیت داده بود. همه ی این 

موارد در طراحی نمایشنامه، منعکس شده است.
  منبع آرتور بروک، شایعه ای را ایجاد کرد که شکسپیر آن را بسط داد. در بروک، رومئو عشق 
خود را تا جایی دنبال می کند که فورچون )سرنوشت( برای اقنای خود، مرگ را در داستان آن ها 
وارد می کند. "رحم"، "آرامگاه"، "جشنواره"، "مراسم تشییع جنازه" بازتاب دهنده ی سرنوشت 

رومئو و ژولیت در نسخه ی انگلیسی آن است.
  در نقاشی دلخراش "پیروزی مرگ" چندین الگو از توالی در "رقص مرگ" است، در گوشه ی 
جام های  دارد  حالی که  در  و  چهره  بر  نقابی  با  مرگ  و  می شود  دیده  آن  راست  پایین سمت 
شراب را سرنگون می کند، به ایجاد اختالل در جشن و بازی می پردازد، در حالی که دو عاشق، 
متهورانه و  بی اطالع مشغول آواز خواندن و پخش موسیقی همراه با مرگ نقابدار هستند. به 
همین ترتیب، در اثر چوبی دورر، شخصیتی نقاب دار، یک جسد را -که نماد مرگ است- به 
یک ضیافت معرفی می کند، درحالی که اکثر مهمان ها، از جمله دو عاشق، بیش از حد نسبت 
به آن بی توجهند. در کتاب نگاره شناسی چزاره ریپا )1603(، مرگ با نقابی بر چهره، به نواختن 
آالت موسیقی دست  می یازد. این آالت نماد شادی های دنیوی همراه با نمادهای قدرت و لذت 

هستند.

1- شاعر انگلیسی قرن شانزدهم

2- آلبرشت دور، نقاش و حکاک آلمانی قرن شانزدهم

2- نگار گر ایتالیایی قرن شانزدهم
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نوازندگان شکسپیر در پرده ی 4 جشنواره، مراسم تشییع جنازه را، به سر و صدایی جهت اعتراض،  
تبدیل نمی کنند، اما طنز کارناوالِی پیتر، خدمتکار کاپولت، همچنان ادامه دارد. عنصر کارناوالی حرف 
اول را می زند. نوازندگان قبل از ورود حقیقی خود، حتی زمانی که بدن مرده ی ژولیت کشف شده 
است، موسیقی سرور آمیز خود را می نوازند: "تمام شهر با صدای موسیقی اینجا خواهد بود. نوازندگان 
مرگ  از  به شدت  کاپولت  بانو  و  کاپولت  پرستار،  که  همانطور   .)22-21 .4.4( می شوند"  نزدیک 
می ترسند، کمدی خلق می شود؛ از آنجا که تماشاگران می دانند که ژولیت مسموم شده  است و نمرده 
است. در میانه ی مرگ، ما همچنان به زندگی ادامه می دهیم، که خود ، برخالف سنت تصویرنگاری 

است.
  در حداقل نیمی از اثر چوبی، رقص مرگ هولبین مرگ و موسیقی، تقریبًا همیشه همراه هم هستند. 
چوب شماره 35 نشان می دهد تازه عروسان و دامادان مجذوب همدیگرند در حالی که رقص مرگ 
بر تابوت جشن آنها می کوبد، تصویری که در نقاشی پیتر بروگل منعکس شده است. تصویر پنجم 
ورودی یک آرامگاه پوشیده با نیم تنه ی دوازده اسکلت را به نمایش می گذارد که در حال نواختن 

آالت موسیقی اند و جشن شان را با مراسم تشییع جنازه، طبل ها، نی انبان، و غیره نشان می دهد.
نمادها و نقاشی ها که بطور مستقیم با مرگ فرجام خواهانه و مذهبی درگیر نیستند، با این وجود، 
دیدگاه ضد کارناوال موسیقی، رقص و عشق را تأیید کرد. شب عروسی یواس ون وینگه )1588( 
نوازندگان نقابداری را که در جلوی مجسمه ی ونوس به همراه رقاصان وارد شده اند، نشان می دهد. 
بی خیالی نسبت به مرگ، مفاهیم اخالقی را کاماًل روشن می کند. نقاشی معروف به "ربای لذت، 
بیماری، و بدبختی" اثر اتو ون وین به شکل مستقیمی به رومئو و ژولیت مربوط می شود. رقصنده های 
نقاب دار همراه با موسیقی دانی نقاب دار با نوشیدنی در دست و همچنین زن و شوهری رشوه خوار که 

در پیش زمینه تسلط دارند، در این نقاشی دیده می شوند.  

 1- نقاش بلژیکی قرن شانزدهم 

1



در پس زمینه، یک پیرمرد در حال گرفتن یک الهه ی عشق است، در حالی که در عقب تصویر 
بطری  در یک  را  ادرارش  دارد  پزشکی  دیده می شود که  تیره شده  بر تختی  به پشت  فردی 
شیشه ای بررسی می کند. آرتور بروک در منبع خود از داستان رومئو و ژولیت، بطور غیر مستقیم 

لذت و رنج را با هم و در کنار هم می آورد. 
  همانطور که جیمز بلک در نقد خود در کتاب شکسپیر و کتاب مقدس، بر صحنه ی تکراری 
شاهزاده ورونا و خدمه ی ستیزه جویش، جوانان و سالخوردگان که گرد وی جمع شده اند، معتقد 
بازیگران  به  بیشتر  و  بیشتر  آن ها  زیرا  می شود  تراژیک  فزاینده ای  بطور  "این صحنه  است؛ 

صحنه ی نمایش مرگ تبدیل می شوند".
در حال ورود به آرامگاه، زبان رومئو یاد آور مرگ و میر بدن انسان است، اما آن را تبدیل به 

مرگ به مثابه هیوالیی جادویی و یا یک دهانه از جهنم می کند:
ایمان دارم که مرگ بی دلیل عاشقانه است، و اینکه این هیوالی مرگ تو را در این تاریکی به 

معشوقه اش بدل می کند )5. 3. 5-102(
  و بنابراین رومئو رقیب مرگ است که تنها پیروز نهایی است.  مسئله ای که در اثر بروگل 
در  دوره ی رنسانس با عنوان "پیروزی مرگ" دیده می شود. در کارناوال هیچ پیروزی ای برای 
مرگ وجود ندارد، و آنچه دیده می شود تنها پیروزی زندگی در نسل انسان است. رومئو نیز 
و  رومئو   .)218 .1.1( آیندگانش غصب می کند"  از  را  "زیبایی  رزالین  پاکدامنی  می گوید که 
ژولیت بطور خالصه دو عاشق بودند، اما در حال  حاضر زیبایی او است که از تمام آیندگانش 
قطع می گیرد. از منظر کارناوالی، این عقیده در واقع حسی بزرگتر درباره ی تراژدی است چراکه 
نه فقط تراژدی مرگ و میر است، بلکه تنها مرگ از عشق آنها روئیده است و نه تجدید حیات. 
هنگامی که کاپولت ژولیت را تا آرامگاهش بدرقه می کند. این اتفاق برای مونتاگ ها نیز اتفاق 
می افتد چرا که "رومئو" تنها پسر آنها است. مجسمه های طالئی جایگزین گرمای زندگی جدید 
نیستند. اما کارناوال هرگز نمی تواند شکست بخورد. اعتقاد بر اینست که رقص مرگ خود تا 

حدی از واکنشی مذهبی نسبت به یک سنت دهقانی رقصیدن در قبرستان برمی خیزد. 
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گفت و گو با »پیتر بروک«
)مصاحبه کنندگان: ریچارد شکنر، ژان کلود کاریر، جوئل جونیو، جورج بانو(

ترجمه ی رضا سرور  

ریچارد شکنر: در سال 1970، با آغاز فعالیت های مرکز بین المللی پژوهش تئاتر در پاریس ، شما کار 
خود را با بازیگرانی غیر انگلیسی زبان و برآمده از فرهنگ های مختلف افریقایی، آسیایی، امریکایی 

و اروپایی آغاز کردید، چرا  گروه بازیگران را این گونه شکل دادید؟
در کمپانی  یعنی درست هنگامی که  برداشتیم؛  راه  این  در  را  بزرگی  گام  در سال 1965  بروک: 
تئاتر  در  می کرد.  را جست وجو  تئاتر  دیگِر«  »زبان های  که  سربرآورد  گروهی  شکسپیر«  »رویال 
تئاتر  »گروه  را  آن ها  من  که  عده ای  و  بود  مستولی  گفتاری  زبان  دغدغه ی  شکسپیر«  »رویال 
قساوت« می نامیدم، در پی راهی برای برقراری ارتباط از راه اصوات و هجاها بودند و در آن زمان 
مردماِن  میاِن  دوسویه  تبادلی  و  ارتباط گیری  برای  تکنیک هایی  و  امکانات  یافتن  پی  در  نیز  من 
فرهنگ های مختلف بودم. بعداً در سال 1968، به دعوت »ژان لویی بارو«، سرپرست »تئاتر ملی« 
برای هدایت یک کارگاه آموزشی ، با بازیگرانی برخاسته از فرهنگ های مختلف و با پس زمینه هایی 

بسیار متنوع، به پاریس رفتم.
در آن کارگاه آموزشی، شاهد برخی امکاناِت خاص بودم. »یوشی اویدا« و »بَری استنتون« روی 
نمایش »توفان« کار می کردند، یکی نقش »فردیناند« و دیگری نقش »میراندا« را بازی می کرد؛ 
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: »تفاوِت جغرافیایی، حرفی بی معناست.«

* این مصاحبه، پیشتر در کتاب "تنفسی در هوای تئاتر" چاپ شده است.

ک
برو

تر 
ا پی

و ب
ت وگ

گف
ینه

رنط
ی ق

امه 
ژه ن

وی
69



می شناسد؛  را  قاره ها  این  از  یکی  فقط  اما هرکس  دارد،  خود  درون  را  قاره ها  تمامی  آدمی  هر 
بنابراین، وقتی فردی که تنها یک قاره را می شناسد و سایر قاره ها برایش توده هایی تاریک اند، 
با فرد دیگری مالقات  کند که او نیز شرایط مشابهی دارد، آن گاه در هر  کدام از آن ها شناختی 

به وجود می آید.
شکنر: این نیاِز به ارتباط گیرِی درون فرهنگی، کار شما را به کسانی چون »یوجینیو باربا«، »یرژی 
گروتفسکی«، »تاداشی سوزوکی« و »وله سوینیکا« مرتبط می کند؛ جست وجویی برای درآمیختن 

فرهنگ ها. 
بروک: در هر سفر، در هر مالقات و در هر کشور جهان سومی، من دوگانگی مشابهی را یافته ام؛ 
آیا ُمجازیم که تحت تأثیر الگوهای خارجی و بیگانه قرار بگیریم یا باید به سرچشمه های خویش 
بازگردیم؟ واضح است مورد هجوم قرارگرفتن از سوی الگوهای بیگانه، مشکالت کسی را حل 
نمی کند، فرقی هم ندارد که این ها الگوهای قدیمی تئاتر استعماری باشند و یا الگوهای جدیِد 
تئاتِر تجربی. از دیگر سو، بازگشت به فولکلورها نیز، چنین مشکلی را برطرف نمی کند. هر کشور 

جهان سومی، با این مشکل سروکار دارد.
اما به نظرم می رسد که مردم از وجوِد امکانی دیگر، واقعیت صفر، صرف نظر می کنند؛ یعنی همان 
لحظه ای که هر گروهی، در هر کجای جهان، در اولین جلسه ی تمرین، در پنجمین جلسه ی آن 
و یا در اولین مواجهه ی با تماشاگر، همگی گردهم می آیند، در آن لحظه ی مطلق و بارور، جغرافیا 
واقعیِت  آمد.  نائل  ابدی  فرم های  به  می توان  واقعیِت صفر  این  از  و  ندارد  وجود  دیگر  تاریخ  و 
صفر، سبب آگاهی انسان از کیفیات درونی خود می شود. با این صفر، هیچ کس هم چون لوحی 
سپید نیست؛ بلکه هر آدمی، توشه ی خویش را به  همراه دارد. اگر دغدغه های جهانی، جایگزین 
دل مشغولی های فرهنگی شود، آن گاه با ورود چنین توشه هایی به آن خأل زنده و بارور، مسیرهای 

بیان گری شخصی راه خویش را به سوی واقعیت صفر می یابند.
شکنر: اجازه دهید به سال 1968 بازگردیم؛ یعنی زمانی که »یوشی« )اویدا( با شما کار می کرد. 

کدام یک از بازیگران نمایش »مهابهاراتا« مدتی طوالنی با شما ماندند؟
»توشی  و  مألوف«  »مریل  هفتاد،  دهه ی  از  کاتسوالس«  »آندریاس  و  مایرز«  »بروس  بروک: 

تسوچیتوری« از 1973 و »آلن ماراترات« از سال 1974 تا به امروز.



پیتر بروک  



شکنر: واضح است که شما در گروه بازیگرانتان یک هسته ی مرکزی دارید.
بروک: بله، از 1974 به بعد.

شکنر: در دیرینه شناسی اجراهای شما، الیه گذاری آگاهانه ای از چندین فرهنگ مختلف وجود دارد. 
وسایل  بازیگری،  شیوه های  در  چه  است؛  تحقیق هایتان  و  سفرها  حاصل جمع  شما،  نمایش های 
عناصری  می تواند  آن  با  »مهابهاراتا«  که  شیوه ای  هم چنین  روایی.  دورنمایه های  یا  و  صحنه آرایی 
نمایش  در  بگیرید که  نظر  در  را  مثاًل »آتش«  بیان  کند؛  بلیغ  به صورتی  را  پیشین شما  از کارهای 
)IK( چنین دلپذیر است و در »مهابهاراتا« جلوه ای بس  تماشایی دارد، یا فرشی که نوازندگان بر آن 
می نشینند؛ آیا این فرش از نمایش های ایرانی برگرفته نشده  است؟ دیالوگ های فرانسوی »مهابهاراتا« 
اجرای جمعی  در حین  آن ها  دارند،  تعلق  بسیار مختلفی  فرهنگ های  به  بازیگرانی می گویند که  را 
حماسه ای »سانسکریت«، شیوه های بازیگری متمایز و بومی خویش را حفظ کرده اند. در یک صحنه از 
نمایش، »دیدگریدوس« )نمایش بومی استرالیایی( بازی می شود. از دید من در آن لحظه، اجرای شما 
فرهنگ خود هند را الیه گذاری می کند؛ یعنی فرهنگ های مالنزیایی، هاراپانی، ودایی، سانسکریت، 

هندو، اسالمی، انگلیسی و نیز خود فرهنگ هند معاصر.
بروک: شما من را وادار به اندیشیدن در مورد چیزهایی می کنید که درباره شان نه به صورت تحلیلی؛ 

بلکه شهودی فکر می کنم.
»مخلوط  اندازه ی  به  را  چیزی  هیچ   فرهنگ هاست.  درآمیختن  مورد  در  من  سوء ظن  بزرگ ترین 
فرهنگی« نکوهش نمی کنم. کاری که ما در مرکز پژوهش ها انجام می دهیم، درآمیختن فرهنگ ها 
نیست. این سوء تعبیری است که ناگهان از سال 1970 به وجود آمد و من ـ چون گوگن ـ در تمام طول 
زندگی ام، آن  را با خود به همه جا برده ام. وقتی به زندگی خود نگاه می کنم، گام های دقیقم را می بینم.

در 1969 نمایش »رویای نیمه شب تابستان« را کار می کردم. گرچه ده سال کار تجربی می کردم، اما 
با نمایش »رویای نیمه شب تابستان« بود که از همان آغاز، چیزی خارج از تئاتر مرسوم را اجرا کردم. 
همچنین برای اولین  بار در حین تمرین، این ایده را داشتم که بگویم: »حاال برویم بیرون و نمایش را 
برای تماشاگران اجرا کنیم«؛ بنابراین، ما نمایش »رؤیای نیمه شب تابستان« را به یک مرکز عمومی 
در نزدیکی استنفورد بردیم. قصد نداشتم که هیچ کدام از وسایل صحنه و یا عناصری که با آن تمرین 
کرده بودیم و برای اجرای نمایش حیاتی به نظر می رسید را با خود همراه ببریم. ما به سالنی رفتیم 
که نه حالت متمرکزی داشت و نه شکل و نه نوری مصنوعی؛ این برای همه ی ما، کشفی خارق العاده 

بود، انرژی متفاوتی مستقیمًا از سوی تماشاگران می آمد.



بعد نمایش را به راندهاوس بردیم و در آن جا آن  را مجدداً و به شیوه ای کاماًل جدید بداهه سازی کردیم. 
در مرکز پژوهش های تئاتری، ما در شرایطی کار می کردیم که از پیش آن  را نمی شناختیم. پیامد آن، 
آغاز سلسله وقایعی طوالنی در ایران، افریقا، فرانسه، استرالیا و کالیفرنیا بود که دلیلش، اجرای نمایش در 
نوِر روز بود. یادم می آید در افریقا، »بروس مایرز« از این واقعیت که پس از ده سال کار به عنوان بازیگر 

حرفه ای، وقتی برای اولین بار واقعًا چهره ی تماشاگران را می دید، چقدر تکان خورده بود.
شاید شما بیشتر از هرکسی بفهمید که بازی کردن در نوِر روز، چه تغییر بنیادینی بود. اجرای »مهابهاراتا« 
در معدن سنگ »آوینیون«، بازی کردن در نوِر روز و یا اجرای نمایش در تمام طول شب، همگی برآمده 

از همان روز اولی بود که برای نخستین بار، نه فقط فضا؛ بلکه نور را با تماشاگران سهیم شدیم.
را  بودیم. ما قسمت دوم »اورگاست«  وابسته  به غروب خورشید  )پرسپولیس(،  در »جشن هنر شیراز« 
ساعت چهار صبح شروع کردیم. مجبور بودیم کپه های بزرگ آتش درست کنیم؛ زیرا نور دیگری نبود. 
نمایش »اورگاست« با آمدن »کلود کانفورتس« از پشت تپه و به دنبال کشیدن گاوی که دینگ دانگ 
زنگوله اش به مثابه ی دمیدن صبح بود، پایان می یافت؛ به  همین  ترتیب به  یاد می آورم که در ایران، کنار 
برکه ی آب ایستاده ام و حاال ارتباط آن  را با آبی که پانزده  سال بعد در »مهابهاراتا« به کار رفت، می فهمم. 
آن جا برکه ی آب، بزها و قهوه خانه ای کوچک وجود داشت. در پشت قهوه خانه، باغی بود و من فکر کردم 
این همان  جایی است که دوست دارم »رویای نیمه شب تابستان« را در آن اجرا کنم. به رغم مضحک بودن 
باغ  ما در آن  اجرایی  ایده ی  نزدیک شیراز،  به قهوه خانه ای  انتقال تجهیزات »رویال شکسپیر«  آشکار 
نهفته بود؛ اما حتی اگر ما »رویای نیمه شب تابستان« را در آنجا اجرا می کردیم، تماشاگران روستایی 
فقط هنگام سفرهای  نمایش »شکسپیر« شوند. چنین مشکلی  نمی توانستند جلب  زبانی  مانع  به خاطر 
پرطمطراق به جشنواره ها و شهرها برایتان پیش می آید. »اورگاست«، که نمایشی بود بر مبنای تجربه ی 
از اجرای  بعد  اثر فهم همین نکته به وجود آمد. بالفاصله  بر  باستانی،  قدرت مرتعش کننده ی زبان های 
»اورگاست«، به دو دهکده رفتیم و در یکی از آن ها، بداهه پردازی محضی به  شیوه ی روحوضی انجام 
دادیم. »تد هیوز« »مضمون عروس و داماد« را پیشنهاد داد که این نمایش تأثیر خوبی بر مردم بومی 
گذاشت؛ زیرا می توانستند تصاویر پایه ای آن ـ پسر، دختر و والدین آن ها ـ را بفهمند. ما زبانی ساختگی را 
به کار بردیم و سپس خواستیم همین تجربه را با »اورگاست« آزمایش کنیم؛ بنابراین، اقتباسی مجدد و 
عامیانه از »اورگاست« تهیه کردیم. بسیار هیجان انگیز بود که نمایش را در بنای ویرانه ای در حومه ی 
دهکده اجرا کنیم، اما نمایش موفق به برقراری ارتباط با تماشاگر نشد؛ زیرا اساس و بنیاد »اورگاست«، 

آن قدر انتزاعی و روشنفکرانه بود که نتوانست روستاییان را تحت تأثیر قرار دهد.
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بنابراین، تناقضی وجود داشت که ناگزیر از حل آن بودیم. چرا اولین نمایش ما ـکه روی تکه فرشی 
و  بود، چنین صلب  تحقیقاتی عمیق تر  که حاصل  »اورگاست«  اما  بود،  موفق  کاماًل  اجرا می شد، 

نفوذ ناپذیر باقی ماند، به نحوی که حتی تغییر روش اجرا نیز نتوانست گره از کار آن بگشاید؟
بعداً در 1973، من به همراه یازده بازیگر به افریقا رفتیم و در آنجا آموختیم که چگونه کارهای مان 
را غیرروشنفکرانه کنیم. یاد گرفتیم که خارج از شرایط مرسوم تئاتر و بدون مفاهیم قالب بندی شده، 
پذیرش هر چیزی می کنید  آماده ی  را  است که شما خود  موقعیتی  این همان  کنیم.  اجرا  نمایش 
باشد  این موهبت می تواند سقوط یک گنجشک  اعطا می کند؛ حال  به شما  در لحظه  که خداوند 
ـچنان که این اتفاق به معنای دقیق کلمه وقتی در تئاتر »کامپوزینو« بودیم برایمان اتفاق افتادـ و 
یا هر »حادثه ی«  دیگری؛ مثاًل آنچه نور و یا عناصر به شما می دهند، آنچه حضور تماشاگر به شما 
می بخشد و یا هر آن چه شما می توانید از حضور بازیگری ایستاده در سی  سانتی متری خود بگیرید، 
بداهه پردازی،  شروع  برای  و  کنید  بداهه پردازی  که  می یابد  جریان  شما  در  وقتی  همگی  این ها 

هیچ گونه مفهومی در ذهن نداشته باشید و بگذارید تا مفاهیم از درون خوِد کار شکوفا شوند.
شکنر: هیچ گونه مفهومی؟

دانش  یک  نه  تکنیک  اما  افتاد،  نخواهد  اتفاقی  هیچ  نباشد،  تکنیک  اگر  اینکه  دانستن  و  بروک: 
یک  چگونه  این که  آموختن  به  کردیم  شروع  ما  بنابراین،  است؛  تمرین  همان  بلکه  تخصصی؛ 
بداهه پردازی را تا دو دقیقه به خوبی ادامه دهیم. چهار سال بعد، بهترین بداهه پردازی ما چیزی حدود 
دو ساعت طول می کشید. بدین معنا، به تدریج کاماًل در تقابل با شرایطی قرار داشتیم که بر بهترین 
وسایلی  تهیه ی  بر  مبتنی  که همه چیزشان  تئاترهایی  یعنی همان  بود؛  داخلی  حکم فرما  تئاترهای 
مشخص برای رسیدن به اهدافی مشخص بود. ما در شرایط مختلف روی فرهنگ های مختلف کار 
می کردیم. مهم ترین چیز برای گروه بازیگران ما، رسیدن به زندگی از درون فرهنگ های مختلف 
بلکه دلیل اش وجود فرهنگی  نبود؛  با ما  یا متفاوت بودنش  افریقا، دوری و  بود. دلیل رفتن ما به 
فرانسه، مردمی  به دهکده های بی شماری در  با رفتن  بود. ما می توانستیم  آدم ها  متعالی در درون 
بسیار متفاوت با خود را پیدا کنیم، اما نمی توانستیم مردمی را بیابیم که فرهنگ شان چنین غنی باشد.

روش اصلی من در سفر این است که هرگز یادداشت برنمی دارم و در انتهای کار و پس از مدت زمان 
مشخصی، همه چیز از صافی حافظه عبور می کند؛ برای مثال بگویم که به مرور زمان و در حین کار 
روی »مهابهاراتا«، از میلیون ها تأثیر خارق العاده ای که سفر به هند بر من گذاشت، فقط آب، آتش و 

زمین ـبی آنکه همراه جزئیات زیادی باشندـ در من باقی مانده است. 



صدای  فقط  استرالیا،  سفر  از  و  است  صادق  هم  »دیدگریدوس«  مورد  در  مسئله  همین 
»دیدگریدوس« باقی ماند که بعداً در جهان هندی )مهابهاراتا(، جایگاه طبیعی خویش را یافت. 
»مهابهاراتا«ی شما  پرداخته اند،  بینافرهنگی  مسائل  به  تعمداً  که  آثاری  تمام  میان  از  شکنر: 
دارد؛ یکی  دلیل  واقعی فرهنگ هاست. فکر می کنم موفقیت شما دو  تلفیق  از  نمونه   بهترین 
تجربه ی طوالنی تان در حرکت از فرهنگی به فرهنگ دیگر، چنان که گویی بنیاِن خانه ی شما 
انرژهای  در چهارراه  بیشتر  بروک  دیگر »خانه ی«   عبارت  به  فرهنگی،  تا  است  نسبی  بیشتر 

فرهنگی قرار دارد تا در پاریس.
بروک: دقیقًا، این همان چیزی است که منظورم از »ارجاع صفر« را می رساند. زندگی در درون 

صفر، نسبی است.
ضرورت های  و  می کند  تعریف  را  قدرتمندی  داستان  چنان  »مهابهاراتا«  اینکه  دوم  شکنر: 
کنش  یک  برانگیختن  موجب  مشخصًا  خاص،  ضرورت  هر  که  است  آن  چنان  درماتورژی 

می شود.
بروک: در 1966، پس از اجرای »مارا/ساد«، نمایش )US( را اجرا کردیم که درباره ی ویتنام بود. 
در اواسط کار، جوانی هندی، )آصیف کوریمبهوی(، نمایش نامه ای کوتاه -شش صفحه ای- بر 
اساس »بهاگواد گیتا« به من داد. تا آن زمان هرگز »گیتا« را نخوانده بودم. سال ها بعد، حوالی 
1973، هنگام کار با »ژان کلود کاریر«، روی اقتباس او از »تیمون آتنی«، درباره ی پروژه های 
آینده مان شروع به صحبت کردیم، گفتم: »در متن چیزی هست که می تواند آن را متعلق به 
زمانه ی ما کند. تنها چیزی که می دانم، این تصویر مرکزی است. بیا تا با دوست گران قدری که 
محقق زبان سانسکریت است، مشورت کنیم.« سپس از این محقق خواستیم که پیش ما بیاید. 
به او گفتم: »درباره ی کتابی هندی برایم بگو که در آن جنگجویی می گوید »دیگر به جنگ 
نمی روم.«« گفتن اینکه آن جنگجو که بود، با چه کسی می جنگید، و چرا دیگر نمی توانست 
بجنگد، سه  ماه وقت دوست محقق ام را گرفت. و چنین بود که ما به شیوه ای سنتی، شفاهی، 
به »مهابهاراتا« رسیدیم. دوست من این حماسه را به صورت خطی تعریف نکرد. او می گفت: 
»باید فردا دوباره هم دیگر را ببینیم؛ زیرا »کریشنا« ارابه ران این جنگجوست و من باید برایتان 
صحنه ای را تعریف کنم که در آن »کریشنا« خوابیده و دو سردار دشمن ـ آرجونا و دوریودهانا ـ 
به سراغ او می روند...« گفتم: »بله، اما چرا »آرجونا« و »دوریودهانا« با یک دیگر می جنگند؟« 
و او مجبور می شد برایم تعریف کند. بدین ترتیب به تدریج تمام »ویاسا مهابهاراتا« آشکار شد. 
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شکنر: آن اتفاق تئاتری خاصی را که در معدن سنگ، نزدیک آوینیون، دیدیم چگونه آماده کردید؟
بروک: آن معدن سنگ، نقطه ای است که حاصل ده  سال آماده  شدن در آن گردهم آمد. پس از 
مواجهه ی شفاهی ما با »مهابهاراتا«، »ژان کلود کاریر« اولین نسخه ی ساده ی آن را نوشت، مدت 
این متن دو ساعت بود. او متن را بدون هیچ ارجاعی و فقط به اتکای حافظه اش نوشت. نگاهی به 
آن نمایش نامه انداختیم و گفتیم: »این تمرینی بود بین ما، حاال واقعًا کار را شروع می کنیم.« بعد 
پروسه ای موازی با دیگر کارهایی که می کردیم، آغاز شد. این پروسه بازتابی بود از بسیاری کارها که 
ـ بدون گریم  در این ده  سال انجام دادیم. گروه »کراال کاالمانداالم« کارگاه آموزشی »کاتاکالی« را 
و لباس ـ برایمان برگزار کرد. ما برای آن ها »اوبو شاه« را نمایش دادیم و آن ها برای ما »مهابهاراتا« 

اجرا  کردند. 
سپس ما به کاستاریکا رفتیم و یک روز صبح یک شنبه، اولین بداهه پردازی عمومی خود از »صحنه ی 
تاس ریختن« در »مهابهاراتا« را، به عنوان یک نمایش کودکان اجرا کردیم. از گروه بازیگران ما در 
آن زمان، اینک پنج نفر باقی مانده اند. در این حین، من و »ژان کلود« تصمیم گرفتیم خط اصلی 
پس زمینه ی  این  تعریف  به  نیازی  هند  در  بگذاریم.  کوراوا«  ـ  »پانداوا  داستاِن  تعریف  بر  را  قصه 
داستانی نیست؛ زیرا همه آن  را می دانند. آن ها می توانند قطعات و ورسیون های مختلفی از آن  را 
اجرا کنند. دومین شرطی که برای خود قائل شدیم، این بود که  اصاًل درباره ی تاریخ اولین اجرا و یا 

مدت زمان نمایش صحبت نکنیم.
انواع  ارتباط  درباره ی  برگزار کردیم که موضوعش عمدتًا  را  بین المللی ای  آموزشی  کارگاه  ما،  بعد 
مشخصی از موسیقی با متن فرانسوی بود. بدین منظور »ژان کلود« اولین قطعات دو یا سه صفحه ای 
با  بخوانیم،  را  آن ها  می توانستیم  ما  که  بود  و گفت وگو هایی  گفتار  که شامل یک  نوشت،  را  خود 
مرحله،  این  از  پس  دربیاوریم.  نمایشی  حالت  به  را  آن ها  موسیقی،  بدون  یا  با  و  برقصیم،  آن ها 

سلسله سفرهایی به هند آغاز شد.



شکنر: به کجا رفتید؟
بروک: پس از رسیدن شهر اودیپی )در ایالت کارناتاکا( برای دیدن نمایش »یاکشاگانا« مستقیمًا به 
معبد »کریشنا« رفتیم. بعد برای دیدن »آیین تیام« به »کانانور«، و برای تماشای »کاتاکالی« ـ اجرای 
»مهابهاراتا« در سراسر شب ـ رهسپار »کاالمانداالم« شدیم و از آنجا برای شرکت در جشنواره ای 
بزرگ به »مدورای« رفتیم. برای تمریِن صحنه ی »شیوا در جنگل« به جنگل »مدورای« رفتیم، 
از »مدورای« به »َمدرس«، و از »مدرس« رهسپار »کانچیپورام« شدیم تا با یک برهمِن شانکارا 
مالقات کنیم و بعد یک  روِز کامل را با »حبیب تنویر«، بازیگرانش و نقال او گذراندیم که بسیار عالی 
بود. نقال، پشت سر هم داستان می گفت، و این برای بازیگران بسیار هیجان آور بود. وقتی آن ها چنین 

به اصل ماجرا نزدیک بودند، می توانستند هر تغییری در لحن و یا داستان را دنبال کنند.
برای »مهابهاراتا«، آزمون های بازیگری بسیار زیادی انجام دادیم و این برای »ژان کلود« خوب بود؛ 
زیرا این آزمون ها، خود حکم جلسات کاری را داشت. هر بار که او صحنه ای می نوشت، می توانستیم 
آن  را آزمایش کنیم، پس بفرستیم، رد کرده، یا بازنویسی اش 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 صحنه ای مسلط می شدند، فردا صبح من و »ژان کلود« 

از راه می رسیدیم و می گفتیم: »خب، آن صحنه کنار گذاشته شد.«
تا به امروز، ما بدین شیوه کار کرده ایم.

شکنر: چه شد که تصمیم گرفتید نمایش را در سه بخش اجرا کنید؟
بروک: به تدریج و در حین کامل شدن کار، به این نتیجه رسیدیم. قطعاِت اساسی باقی ماندند و موارد 
بی اهمیت کنار گذاشته شدند. نمایش به تدریج نُه ساعت شد و ما تصمیم گرفتیم آن  را به دو بخش 
تقسیم کنیم. بعد فکر کردیم که آن  را سه قسمت کنیم و بعد احساس کردیم نمایش را به دو شیوه 

ـ در سه بخش و یا نمایشی یک پارچه در سراسر شب ـ نشان بدهیم.
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شکنر: چشم انداز های فراوان و زاویه دیدهای بسیار
کار،  دارد. هنگام شروع  قرار  در مرکز »مهابهاراتا«  است که  ویرانی، موضوعی  بروک: 
داستانی  چون  ما،  بر  تأثیرش  و  خدایان  درباره ی  فقط  ظاهراً  »مهابهاراتا«  حماسه ی 
مسحور کننده و خیال انگیز بود که واقعًا ربطی به ما نداشت؛ اما به تدریج شخصیت های 
اسطوره ای، از جایگاه رفیع شان »نزول« می کردند و درگیر نزاع، جاه طلبی، عشق، حسادت 
و غرور می شدند و بدین ترتیب، اسطوره به تئاتر تبدیل می شود. ما با حقیقِت خشونت، 
رنج و با همان جنگ همیشگی، مواجه می شویم؛ »مهابهاراتا«، به زمانه ی ما تعلق دارد.

ژرف  ندای  می توان  همیشه  اما  دارد،  وجود  کشتار،  به  توضیح ناپذیر  تمایل  این  جنگ، 
با تمایل  از خودآگاهی سخن می گوید، شنید. قهرمانان »مهابهاراتا«، هم  درونی را که 
به کشتن و هم با ندای درونی مواجه می شوند. آن ها باید چیزی بیش از هراس ناگهانی 
از اتفاقات را دریابند، حتی هنگامی که گمان می برند همه چیز وهم است، ناگزیرند هر 

وهمی را از خود دور کنند. 
کاریر: جز تفکر، همه  چیز وهم است، حتی خدایان نیز فانی اند و آرمان شهر و یا ایده آلی 

در کار نیست.
بدبینانه هستند، »مهابهاراتا« هیچ  یا  آثاری که تحلیلی، خوش بینانه و  بروک: برخالف 
راه حلی پیشنهاد نمی کند. »کریشنا« همیشه سرنوشت جمعی و فردی را اعالم می کند، 
او هم می گوید: »سرنوشت باید محقق شود« و هم خود در تالش برای ممانعت از آن 
است. »کریشنا«، با مفاهیم اخالقی ما به چالش برمی خیزد. او موجودی منفی نگر و یا 
تقدیرگرا نیست. مسیحیت این تناقضات را با حکمت یونانی حل کرده است. هندی ها به 
من می گفتند: »من در کالی یوگا، در عصر تباهی، به دنیا آمده ام. چگونه می توانم اینجا 
و اکنون را با هم سازش دهم. ترجیح می دادم زودتر به دنیا می آمدم.« به من می گفتند: 
می دادند  نشان  من  به  و  خویشتن  بروی«  منتهای  به  که  است  این  میان بر  راه  »تنها 
»پانداواها« در پایان تبعیدشان به جنگل، چگونه افکار اسرارآمیزشان را پنهان می کردند و 

چگونه »آرجونای جنگجو«، برای خالصی از نفرین، به  لباس مبدل درآمد.
کاریر: »مهابهاراتا«، به شیوه ای تجربی و نه تحلیلی کار شد. پیدا شدن برخی صحنه ها، 
ماه ها و یا سال ها طول کشید. کار ما هنوز تمام نشده است. بعضی ها در کمتر از یک هفته 

تمرین، نمایش آماده می کنند!



بروک: ما، شانزده شخصیت اصلی را از شعِر »مهابهاراتا« بیرون کشیدیم و بسیار چیزهای مهم در 
آن نهادیم. نقال، داستانی را برای پسری جوان تعریف می کند و در همان حال، کاتبی نیز داستان 
که  تکنیک هایی  کردیم؛  استفاده  »برشت«ی  تکنیک های  این  از  ما  آغاز،  همان  از  می نگارد.  را 

چشم اندازهای فراوان و زاویه دیدهای بسیاری را در اختیارمان قرار می دادند.
کاریر: در گروه بازیگران، شانزده ملّیت مختلف وجود دارد. این کار به ما امکان می دهد تا درون مایه ها 
را فارغ از هر فرهنگ خاصی نشان بدهیم. در گروه، فقط یک بازیگر هندی، )مالیکا سارابهی(، هست. 
همچنان  موانع  و  آنگاه مشکالت  باشیم،  داشته  هندی  تمامًا  اجرای  یک  که  می کردیم  اگر سعی 
باقی می ماندند، یا اگر فقط بازیگران افریقایی را برمی گزیدیم، وجوه جهانی اثر با این قدرت حس 
بازیگر سفیدپوست  یک  اجرایی، چگونه  این سنت  در  زیرا  کردیم؛  اجتناب  رئالیسم  از  ما  نمی شد. 
می توانست دختری سیاه پوست داشته باشد و یا چگونه پیرمرِد هفتادوپنج ساله ی ژاپنی می توانست 
پدر بچه ای اروپایی باشد؟ »ساتیاجیت رای«، فیلم ساز بنگالی، یک بار 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 فیل ها احتیاج داشته باشید، واقعًا به فیل ها احتیاج دارید؛ اما در تئاتر، تمام 

فیل ها می توانند در دره، خارج از دید باشند؛ در واقع شما حتی به یک فیل هم احتیاج ندارید.
»مهابهاراتا«  به  نوبت  )منطق الطیر(،  پرندگان«  »کنفرانس  و   »IK« نمایش  از  پس  جونیو:  جوئل 
می رسد. آیا بازگشت به هند، به معنای بازگشت به سرچشمه هاست؟ آیا هند به لحاظ زیبایی شناختی، 

برای کار شما مهم است؟
بروک: به لحاظ زیبایی شناسی قطعًا مهم نیست. من همواره سعی کرده ام هرچه بیشتر به ریشه ها 
نزدیک شوم؛ سرچشمه همیشه یکی است. شاخه های درخت در جهات مختلفی می رویند، اما همه ی 
پرندگان«  »کنفرانس  در  آن  با  که  است  شیوه ای  همان  این  و  آمده اند  بیرون  تنه  همان  از  آن ها 
به  حاال  و  رسیدیم  به »شکسپیر«  بعدی، همین گونه  کار  در  رهنمون شدیم،  ایرانی  ریشه های  به 
»مهابهاراتا« دست یافته ایم. 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 
ـ و بیشتر در تئاترـ هیچ چیز مالل آورتر از جست وجوی دوباره ی شکل ها و فرم های تکراری نیست. 
البته هنگام تمرین »مهابهاراتا«، تحت  تاثیر فرهنگ هندی، شکل ها و فرم های آن قرار گرفتیم؛ اما 
اگر منظورتان فقط متأثر شدن از زیبایی شناسی و یا از آن هم بدتر، جذابیت های عجیب و بومی هند 

است، باید قاطعانه جواب بدهم که نه!
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جونیو: سفرهایتان به اطراف و اکناف برای یافتن فرهنگ چه؟ مثاًل سفرتان به افریقا؟
بروک: بسیار ساده است؛ هرکدام از ما می کوشیم تا موجوی کامل باشیم و به هر حال این موضوع 
ممکن نیست؛ ما فقط قطعاتی از آن موجود کامل هستیم، اما برای دست یابی به آنچه می توانیم 
بیندازیم،  نگاهی  جهان  سراسر  به  می توانستیم  اگر  داریم.  نیاز  تصویر  یا  مدل  یک  به  باشیم، 
می دیدیم که بی شمار فرهنگ و نژاد در این جهان، پازلی را تشکیل داده اند؛ افریقایی ها، ژاپنی ها، 
این  ارزش گذاری  در  بخواهیم  اگر  هستند.  پازل  این  قطعات  از  برخی  فرانسوی ها،  و  هندی ها 
قطعات، برخی را واالتر و برخی را پست تر بدانیم، آنگاه به بن بست خواهیم رسید و همه ی ما این را 
به خوبی می دانیم، اما اگر همه ی این تفاوت ها و ویژگی ها در نظر گرفته شوند، آنگاه در هر قطعه، 
به دنبال مفیدترین چیزها برای تمامی قطعات خواهیم بود و تنها در این هنگام است که می توانیم 

پازل را بازسازی کنیم و این همان چیزی است که من می کوشم در کارهایم انجام دهم ...
جونیو: اما رابطه ی میان غرب و هند نیز، تاریخ و پیشینه ی خودش را دارد. دوران استعمار هنوز 
در حافظه ی ما باقی مانده است، چنان که اسطوره ی »گاندی«، ماجرای »کاتماندو« در دهه ی 
شصت، و نیز موسیقی »راوی شانکار« )که جورج هریسون آن را جذب موسیقی خویش کرد(؛ 
این ها همه به معنای مجذوب شدن ما به شرق و به خصوص هند است و این جاذبه هنوز هم ادامه 

دارد. در این بافت، جایگاه »مهابهاراتا« کجاست؟
بروک: بگذارید مثالی عینی بزنم. دو حماسه ی بسیار مهم در هند وجود دارد؛ یکی »رامایانا« که 
در سراسر هند اجرا می شود، اما داستان »راما« خاص تر از آن است که اجرایش در غرب بتواند 
معنایی بدهد. بیشتر تماشاگران فاقد زمینه ی قبلی برای فهم شخصیت ها هستند، اما »مهابهاراتا« 
فرق دارد. این اثر به معنای دقیق کلمه »شکسپیر«ی است و فرم آن اساسًا هندی است، اما بر 

پایه ی کشمکش ها و ایده آل های جهانی بنا شده است.
جونیو: برای سروکار داشتن با چنین اثر سترگی، شما می بایست انتخاب ها و تصمیم های زیادی 

اتخاذ می کردید. از چه معیارهایی استفاده کردید؟

‹



ـ در حقیقت ده  سال ـ کار با »ژان کلود«  بروک: نمایش »مهابهاراتا«، بازنمود سال های متمادی 
را، هر روز  پایان رساندیم و سه  سال آخر  به  را هفت  سال پیش  اولین نسخه ی متن  است. ما 
کار  شلخته  و  ناشیانه  اگر  نبود.  ممکن  دیگری  کارِی  شیوه ی  هیچ  متنی،  چنین  با  کردیم.  کار 
می کردیم، نتیجه ی کار هم شلخته و نا منظم می شد. انتخاب ما هوشمندانه و تئوریک بود. تنها 
روش بنیادینی ما، همانی است که نامش را »غربال کردن« گذاشته ام. در آغاز، حماسه ما را کور 
بنابراین،  بودنش ـ  دوازده جلدی  نیز  و  در »مهابهاراتا«  ـ به خاطر وجود صد شخصیت  بود  کرده 
باید خالصه اش می کردیم تا بتوانیم آن  را  شفاف ببینیم. این وضعیت درست مثل کار کردن با 
گروِه ُکِر اپراست که در روز اول، مثل توده ی عظیِم ناشناخته ای است، اما دو روز بعد، جلساِت 
درِس گیج کننده ای برگزار می شود و نهایتًا پس از دو هفته، شما توانایی های فردی هرکسی را 
می شناسید. 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 شاخه ی فرعی منتهی 
دوازده جلد  از  دو جلد  مثاًل  غربال کردیم؛  را  داستان ها  بعد  باشد،  نمایش  اصلی  می شد ـ محور 
»مهابهاراتا«، دربردارنده ی گفتارهای »بهیشما« در بستر مرگ، و در اصل سخنانی کاماًل تئوریک 
او در باب ذات زندگی است. خواندن خود این متن، فقط پنج یا شش روز طول می کشد؛ بنابراین، 
ـ در حد دو دقیقه ـ تعریف  ما این شخصیت را نگه داشتیم، اما در نمایش، او داستانی بسیار ساده 

می کرد.
جونیو: اجرای شما نُه  ساعت و دربردارنده ی ده  سال کار روی »مهابهاراتا«ست. چگونه روی این 
پروژه ی عملی کار کردید، وقتی بازیگران تان در بیشتر زمان تمرین، کتاب را نمی شناختند؟ چگونه 
توانستید شکافی را کاهش دهید ـ شکافی احتمااًل بس عمیق ـ که میان آموخته های خود در حین 

آماده سازی کار و فقدان آگاهی بازیگران وجود داشت؟
بروک: تماشاگر هم، همین مشکل را دارد. تماشاگر نیز از پیش آماده نشده است. مردم، قرارداد 
ضمنی ای با ما امضا می کنند که می گوید: »من دو، سه یا نُه  ساعت در اختیار شما هستم« و در 
این مدت، ما ناگزیریم دست آوردهای بازیگران طی ماه ها تمرین را به تماشاگر انتقال دهیم. این 
همانند فرایندی است که کارگردان در رابطه با بازیگر با آن روبه رو است. اولین کاری که مجبور 
به انجامش بودم، عالقه مند کردن بازیگران به موضوع کار بود. یک بازیگر لزومًا با کار هماهنگ 
نیست، گاهی او با نقش اش هم دل است، اما اگر تمرکز او فقط بر قطعه ی خودش باشد، این کار 

او، تعادل اجرا را برهم می زند.
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کار  خوش نام  تیم  یک  کردن  درست  برای  و  گروه  یک  به مثابه ی  طوالنی،  مدتی  ما  بنابراین، 
کردیم. در اولین مالقات با بازیگران، توضیح دادم که مجبورم برایشان کلّی حرف بزنم؛ زیرا اواًل 
»مهابهاراتا« متنی ناآشناست و در وهله ی بعد، ضرورت این کار بدان خاطر بود که رابطه ی میان 
کارگردان و بازیگران را عوض کنم تا هر بازیگری بتواند استقالل خویش را بازیابد. اگر همان 
رابطه ی نامناسب و اولیه ی خود با بازیگران را ادامه می دادیم، به همان چیزی منجر می شد که 
من از آن متنفرم؛ رابطه ی استبدادی و زورگویانه با گروه، اما درون گروه »مهابهاراتا«، رابطه ای 
احساسی مبتنی بر دموکراسی برقرار شد؛ زیرا در چنین شرایطی، خودرأیی به هیچ  چیزی منجر 
نمی شد. باید اضافه کنم که اجرای نمایش را تا حد امکان به تأخیر انداختم، چون می خواستم در 
مورد توانایی ها و امکانات بازیگران بیشتر تحقیق کرده و متن را بیشتر غربال کنم. در این نمایش، 

من تا آخرین روز درباره ی اجرای برخی صحنه ها، تصمیم قاطعی نداشتم.
آیا به همین دلیل بود که چه در »بوف  دونور« و چه در معدن سنگ »آوینیون«، شما  جونیو: 

ـ به مفهوم مرسوم آن در جهان ـ کنار گذاشتید؟ صحنه آرایی را 
ـ و اغلب با طراحی خودم ـ کار می کردم  بروک: در گذشته من به وفور با صحنه  آرایی هایی پیچیده   
نتیجه ی ساده ای رسیدم؛ پذیرفتن صحنه آرایی به عنوان اساس اجرا، کار غلطی است.  و بعد به 
صحنه آرایی، بخشی از مفهوم نمایش نیست؛ در حالی  که روزگاری مؤلفه ای تعیین کننده  در اجرا 
تلقی می شد. امروزه معتقدم کارگردانی پیش از هر چیز، رابطه ای است زنده که باید میان متن، 
کنار  را  باید صحنه آرایی  آیا  که  از خودم می پرسیدم  وقتی  اما  برقرار شود؛  تماشاگر  و  بازیگران 

گذاشت، به خود می گفتم؛ نه! صحنه آرایی باید پلی باشد میان اجرا و فضا.
تئاتر در دو یا سه هزار سال گذشته، شکل های متنوعی در تمام دنیا داشته و طبق سنتی بزرگ در 
تئاتر، صحنه آرایی کوچک ترین مؤلفه ی تئاتر و در اقلیت محض بوده است. صحنه آرایی، تنها در 
تئاترهایی وجود دارد که باید از باد و باران محافظت شوند؛ یعنی تئاترهایی که داخل ساختمان قرار 
دارند، در اینجا صحنه آرایی نقش محرک را ایفا می کند، اما من از صحنه آرایی اکسپرسیونیستی، 
که نقش روایی بازیگر را به همان اهمیِت حرکِت چشم یا ژست بازیگر فرض می کند، استفاده 
نمی کنم. صحنه  آرایی را مهم تر از بازیگری تلقی کردن، ایده ی منسوخی است؛ البته شاید برای 

سینما خوب باشد، اما برای تئاتر نه. 



جورج بانو: جالب است که گروه بازیگران  »مهابهاراتا« را چگونه گردهم آوردید! 
به عنوان مثال در مورد آن پنج پاواندایی، بازیگران را به نحوی انتخاب کرده اید 

که هر یک می توانند وجه یا نژاد مشخصی از نوع بشر باشند. 
بازیگرانم  انتخاب  نمی کنم.  شروع  شماتیک  ایده های  با  هرگز  من  بروک: 
به نحوی نیست که انگار بخواهم اعضای سازمان یونسکو را گرد هم آورم؛ من 
براساس تحقیق و غربال کردن کار کردم. »ماری هلن استاین«، همه جا دنبال 
بازیگران می گشت، ما آزمون های بازیگری متعددی برگزار کردیم، صدها نفر را 
دیدیم و به سفرهای زیادی رفتیم؛ برای مالقات با بازیگران سنگالی، به داکار 
اجراهای  برخی  در  کشورها،  دیگر  از  افریقایی،  بازیگران  دیدن  برای  و  رفتیم 
پاریس شرکت کردیم. به بازیگرانی نیاز داشتیم که بتوانند زبان فرانسه را باوجود 
محدودیت های عملی اش صحبت کنند و از این ها باالتر، من معیار همیشگی ام 
کار  آماده ی  بیرون  از  و  موضوع  پذیرای  درون  از  باید  بازیگر  کردم؛  حفظ  را 

گروهی باشد.
بودید.  از همیشه روی مسئله ی فضا متمرکز  بانو: در »مهابهاراتا«، شما بیش 
در فضای استقراِر تماشاگران، کنش کمتری وجود دارد و جنگ کوروکشاترا را 
طوری نشان دادید که گویی تماشاگر باید در حین دیدن صحنه، به جای درگیری 

مستقیم در ماجرا، از آن دور و مجزا باقی بماند. 
بروک: درست است. اول ما همکاری گسترده ای با »کلوئه ابولنسکی« داشتیم و 
ماه ها روی عناصر پایه ای اجرا کار می کردیم. مثل همیشه، چیزی که به سادگی 
آشکار می شود، در حقیقت، نتیجه ی تمام ایده های کنار گذاشته شده است؛ زیرا 
راه حل های ساده، خود را فوراً آشکار نمی کنند. فکر کردیم که برای نشان دادن 
قسمت های مختلف صحنه، به سکوهایی احتیاج داریم، اینکه دور صحنه را آب 
فرا بگیرد و یا ایده هایی از این دست؛ اما طی فرایند حذف، به تدریج پس از کنار 
گذاشتن چیزهایی مانند درها و پنجره ها که همیشه از آن ها استفاده می کردیم، 

همان ایده ی قسمت های مختلف صحنه را نگه داشتیم.
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وقتی کار می کنم، همیشه دو چیز را در ذهن دارم؛ انجام چه  کاری برای 
نمایش درست است و چه کاری تازگی و طروات دارد. به عنوان مثال، 
ما برخی از امکانات موجود در »بوف  دو نور« را تا حد غایی اش آزمودیم، 
می خواستیم که زیبایی نهفته در ویرانه ی »بوف  دونور« که به راستی 
همان زیبایی تئاتر است، برجا بماند. به هر حال، »بوف  دونور« کم کم 
چرک و کثیف می شد و نیاز داشت تمیز و درخشان شود. لکه های سیاه 
از دیوارها پاک شد؛ زیرا در نمایش »کارمن«، به بُعدی تراژیک نیاز بود. 
برای »مهابهاراتا«، دیوارها تمیز و درخشان بود و این به معنای ماه ها 
کار گروه نقاشان بود. در فضای نمایش، دو محور  مکانی وجود داشت؛ 
برکه ی آب و رودی کوچک. گاهی تمام قسمت های صحنه، که پوشیده 
از خاک بود، با آتش محصور می شد و نتیجه این شد که صحنه آرایی 
خود را از طریق عناصر طبیعِی خاک، هوا، آب و آتش بیان می کرد؛ اما 

سادگی ظاهری آن، برآمده از دوراِن بلوغی طوالنی بود. 
بازی کردن در سالن، تأثیر خود را دارد و مانند هر چیز دیگری، خود 
را از درون می فرساید. جز نیاز به طراوت، چیز دیگری هم وجود دارد. 
امروزه در نمایش هایی مانند »باغ آلبالو« و »کارمن«، تصاویر آن قدر به 
ما نزدیک اند که تماشاگر می تواند باور کند که تصاویر به جهان  آن آثار 
تعلق دارند، تخیل ما کمی تحریک می شود و در نتیجه باور می کنیم 
که در خانه ای شبیه منزل خانم »رانوسکایا« هستیم. در »مهابهاراتا«، 
از  را  نبرد  ما صحنه های  می شود.  مطرح  مختلف  سطح  دو  در  جنگ 
رخ  ما  در جهان  این جنگ  بگوییم  دادیم. می خواستیم  نشان  نزدیک 
»مهابهاراتا«،  در  جنگ  دادن  نشان  زمان ها.  تمامی  در  نه  و  می دهد 
بیستمی  قرن  یا جنگ  و  نوزدهمی  قرن  نبرد  دادن یک  نشان  معادل 

نیست.



بانو: در نمایش شما، موسیقی بسیار فعال است و نقش خود را  چون موسیقی در نمایش های شرقی 
ایفا می کند؛ یعنی به تمامی، در اجرا مشارکت می کند و تعامل خود با کنش نمایش را گسترش 

می بخشد و نوازندگان بر صحنه حضور دارند و با اجرا همکاری می کنند.
به  نُه ساعته،  اجرایی  برای  که  می کردم  حس  زیرا  کردم؛  زیادی  تجربیات  کار  آغاز  در  بروک: 
خواهم  نیاز  هم  آهنگ ساز  به  نمی دانستم  حتی  آن  موقع  در  دارم.  نیاز  متنوعی  بسیار  موسیقی 
داشت یا نه؟ همه جا در جست وجو بودم، اما به جز »ریچارد پیسلی«، آهنگ سازی پیدا نکردم که 
هم تراز نویسنده ای هم چون »ژان کلود کاریر« باشد؛ یعنی کسی که هم در حیطه ی کاری اش 
یک فوق حرفه ای باشد و هم در کاری که مشغولش بودیم، درگیر شود. )درست است که من قباًل 
چنین رابطه ی کاری ای را با »موریس کنستانت« داشته ام؛ اما موسیقی شرقی اصاًل در تخصص او 
نبود.( من با آهنگ سازانی از خاورمیانه و هند دیدار کردم، اما هم آهنگ سازانی که کاماًل منطبق 
بر سنت غربی کار می کردند و هم دیگر موسیقی دانان، جز آن چه طبیعتًا برآمده از بداهه نوازی بود، 

پیشنهاد دیگری نداشتند.
غنای موسیقیایی و نیز مشارکت نوازندگان در نمایش، به خاطر »توشی تسوچیتوری« بود. او دو 
سال در هند زندگی کرد، مناطق مختلف را پیاده پیمود و به تمام انواع موسیقی گوش داد و نهایتًا 
به موسیقی ای رسیدیم که نه کاماًل هندی بود و نه غیرهندی؛ بلکه نوعی موسیقی با ته مایه ی 
برآمده  ته مایه،  این  و  موسیقی می رسید  از  ته مایه ی مشخصی  به  باید  ناگزیر  گروه  بود.  هندی 
نواختن  تا  رفت  هند  به  ماه  منزر« سه   مثال، »کیم  برای  بود؛  نوازندگان  مشتاقانه ی  تحقیق  از 
»ناگا سوارام« را یاد بگیرد. او تنها فرد اروپایی است که می تواند چنین نوایی از این ساز برآورد. 
»کیم«، سازهای بادی را عالی می نوازد، با این  حال سه  ماه طول کشید تا از »ناگاسورارام« صدایی 

دربیاورد.
بانو: شما »ویاسا«ی شاعر را شخصیتی گرفته اید که در طول نمایش راهنمای ماست، اما »آلن 
ماراترات«، »ویاسا« را مانند یک تروبادور، هنرمندی سرگردان و دوره گرد بازی می کند، نه مثل 
هنرمند بزرگی که رازهای جهان را می داند. آیا شما عمداً چنین تضادی را میان موقعیت »ویاسا« 

و تصویر او به وجود آوردید؟ 
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بروک: هدف مان همین بود. ما تئاترهای هندی زیادی دیدیم و ناگزیر از پذیرش شیوه ی هندی 
تمام  در  را  هندی  کالسیک  هنر  ناگزیریم  که  بود  واضح  آغاز  همان  از  اما  بودیم،  قصه گویی 
در  فقط  کالسیک،  هنر  این  زیرا  بگذاریم؛  کنار  موسیقی(  و  آواز  رقص،  )بازیگری،  سطوحش 
افراد هندی بود که نسل های متمادی، خود را وقف این هنرها کرده بودند. از  دسترسی برخی 
طرف دیگر، می دیدیم که در هند شیوه ی دیگری از تئاتر، که آن  هم هندی بود، برای اجرای 
»مهابهاراتا« در همه جا وجود دارد؛ یعنی شکل عامیانه و مردم پسند. این شیوه ی عامیانه به ما نیز 
تعلق داشت، این همان شیوه ی اجرایی است که ما در گروه خود، و در اصطالح شناسی مان، به 
آن »نمایش روی فرش« می گوییم، این همان شیوه ای است که با آن »ابو شاه« را اجرا کردیم 
و در واقع همان شیوه ی بازیگری ما و همان حال وهوا را داشت. می خواستیم »مهابهاراتا«، هم 
به تماشاگر نزدیک باشد و هم در فاصله ی مشخصی از آن ها قرار گیرد. ما نباید از باال؛ بلکه باید 
از سطوح زیرین سخن بگوییم و این بدان معناست که ما می  بایست ارتباط مان را از طبیعی ترین 

سطح شروع می کردیم.
در مورد »ویاسا«، باید بگویم که می توانستیم او را همچون یک »گورو« )معلم مذهبی(ی پیر و 
تأثربرانگیز نشان دهیم، مرتاض هندی هفتادساله ای که داستان تعریف می کند، اما نمی دانستم که 
آیا هر بازیگری قادر به ایفای این نقش هست یا نه؟ و نیز اینکه مجبور می شدیم 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 تمرین ها، نمایش را با دو مرد شروع کردیم و آن ها نه در مقام بازیگر؛ 
بلکه مثل مردم با تماشاگران حرف می زدند. ما این صحنه را عوض کردیم، اما ایده ی اولیه ی ما ، 
حرف زدن با تماشاگر، باقی ماند. بعد حس کردیم صحنه بسیار گیراتر می شود اگر »ویاسا« به جای 

آنکه خودش مستقیمًا با تماشاگر سخن بگوید، به سؤاالت یک کودک پاسخ بدهد...
او  به  شما  که  بود  تعجب برانگیز  برایم  حال  عین   در  اما  است،  مهم  بسیار  کودک  نقش  بانو: 
نیز  و  افریقا  به  سفرتان  درباره ی  هلپرین«  »جان  کتاب  در  بودید.  نداده  چندانی  عمل  آزادی 
اجرای »کنفرانس پرندگان«، می گویید: »حضور کودک بی درنگ مفهوم آزادی را به ذهن متبادر 
نمایش های  به تصاویر کودکانی فکر می کردم که در  بیشتر  اما در »مهابهاراتا«، من  می کند«، 
شرقی  دیده ام. در واقع، از تضاد عظیمی که میان شکنندگی کودک و مأموریت خارق العاده ای که 

بر عهده داشت، متأثر بودم.



بروک: درست است. در اینجا کودک، ما را به چیزی می رساند که در »مهابهاراتا«ست. این 
داستانی است که باید برای »کسی« تعریف شود. در نسخه ی سانسکریِت »مهابهاراتا«، داستان 
برای پادشاهی جوان تعریف می شود که در پی »نذر و قربانی کردن« است و می خواهد تمام 
شیاطین و مارهای عالم را بکشد، در همین حین، او از قربانی کردن بازداشته شده و برایش 
داستانی درباره ی نیاکانش تعریف می شود و بدین ترتیب، او از آینده ی خویش مطلع می شود. 
تمامی »مهابهاراتا«، برای مردی تعریف می شود که خود را برای ورود به زندگی آماده می کند. 
در نوع خاصی از تئاتر، پادشاهی جوان می تواند در نمایش حضور داشته باشد؛ اما اگر نمایش را 
با پادشاه جوانی شروع کنید، آنگاه همه  چیز در چنان فاصله ای قرار می گیرد که نه شما با آن 
مرد هم ذات پنداری می کنید و نه تحت تأثیر داستان قرار می گیرید؛ اما یک کودک، مستقیمًا 
شما را تحت تأثیر قرار می دهد. واضح است که نقش این کودک، گوش دادن به قصه است، 
حس می کنید که کودک به قصه گوش می دهد و سؤاالتی را می پرسد و حس می کنید در 
این ماجراهای افسانه ای که متعلق به سرزمینی دیگر است، درسی هست که کودک نهفته در 

درون همه ی ما، می تواند آن  را بیاموزد.
در »مهابهاراتا«، کششی به سوی رفتار مثبت  وجود دارد. »مهابهاراتا« تاریخی را بازگو می کند 
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 
ـ و در شرایطی  زندگی در جهان  برای  این شیوه ای  است.  نیست؛ چیز دیگری  اعتراضی  یا 
فاجعه بار ـ است، بی  آنکه ما ارتباط مان را با آن  چیزی از دست بدهیم که به آدمی اجازه ی 
زندگی و مبارزه به شیوه ای مثبت می دهد. معنای »مثبت« چیست؟ کلمه ای است که ما را به 
عقب، به نقطه ی آغازین مان باز می گرداند، یا به شکلی بس انضمامی، ما را به قلب »بهاگواد 
گیتا« می برد: »آیا می خواهی در آن نقطه ی آغازین، در آن پشت ها، باقی بمانی؟ آیا می خواهی 
دست به کاری بزنی؟ یا چه؟ امروزه پرسش »یا چه؟«، پرسش همه است.« در »مهابهاراتا« به 

این سؤال، پاسخی داده نمی شود؛ بلکه تنها به آن خوراک فراوانی داده می شود.
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 Colm Feore as King Lear



خروش و آرامش در اثری به نام شاه لیر شکسپیر

نوشته ی ویلیام کریستی

ترجمه ی سمانه جنت مکان

امیدواریم بتوانیم از این نمایش نامه بگذریم و چیزی درباره ی آن نگوییم. تمام آنچه می توانیم 
بگوییم در محدوده ی دور از موضوع قرار دارد؛ یا حتی دورتر از آنچه ما می پنداریم. تالش برای 
ارائه ی توصیفی از خود نمایش نامه 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 نمایش نامه های شکسپیر 

است، چراکه اثری است که در آن جدی تر بوده است. 
 در معدود مواردی بود که منتقد رمانتیک و پرحرفی به نام ویلیام هزلیت، احساس عذاب وجدان 
در سکوت را تجربه می کرد، اما در رد صالحیت تفسیر منتقدانه ی خود از شاه لیر، چنانکه لزومًا 
نامناسب بود، وی فقط نمادی از دوران خود شده بود. چنین چیزی برای جان کیتز هم برقرار بود، 
کسی که عمومًا شکسپیر را فرجام هرآنچه ادبیات برای آن می کوشید، می دانست، هرآنچه وی 
خود برای دستیابی به آن تالش می کرد  و در میان مجموعه آثار شکسپیر، شاه لیر سرور همتایان 

خود، و فرجام هر اثر هنری بود: 
  برتری هر هنر در کثرت و سختی آن است، در اینکه قادر باشد تمام ناسازگاری ها را از بین ببرد. 
از ارتباط نزدیک داشتن با زیبایی و حقیقت؛ شاه لیر را بررسی کنید و این مثال را در سرتاسر آن 

بیابید.

1-William Christie
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کوزهی یونانی درباره ی این سخن کیتز می گوید: زیبایی حقیقت است و حقیقت زیبایی. به 
دور از ناسازگاری، حقیقت و زیبایی به هم پیوسته هستند و همدیگر را باال می برند. »شاه لیر 
را مرور کنید و این مثال را در سرتاسر آن خواهید یافت«. کیتز توسط سنت شکسپیری رانده 
شد و فراغت از دوره ی رمانتیک به دوره ی شکسپیر که وی آن را به عنوان »سرآغاز« ادبیات 
انگلیسی مشخص کرده، اغلب به صورت خالصه ی خالقآن های از بلوغ درخشان حرفه ی 

کیتز دیده می شود: 
بنشینید تا شاه لیر 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،
خدمه های قدیمی خود را ساکت کنید و بی صدا باشید.

خدا نگه دار! 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 جنگل های بلوط قدیمی عبور می کنم، 
اجازه نده به من که در رویایی بی ثمر سرگردان شوم:

فقط، زمانی که در آتش تحلیل می روم، 
  به من بال های 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 می داد که شکسپیر »برای ما کافی است«. چرا به 

خود زحمت بدهیم؟ بعد از شاه لیر دیگر چه می توان گفت، چطور می توان گفت؟



حدود دویست سال پس از آنکه شاه لیر برای اولین بار در روز بوکس در سال 1607 
اجرا شد، هزلیت و کیتز در اولین سال های قرن نوزدهم، مشغول به نویسندگی 
هم  دیگرانی  نبودند؛  آن ها  تنها  رمانتیک،  دوره ی  نویسندگان  میان  در  بودند. 
بودند که چه در تأییدهای منتقدانه و چه در نقل قول های وسواسی، به شکسپیر 
ادای احترام می کردند. در واقع، تکریم شکسپیر مسلمًا چیزی است که در تمامی 
نویسندگان آن دوره مشترک است. تا آن زمان، پدیده ی فرهنگی »باردوالتری« 
ـ   نمایش نامه هایش  و  شکسپیر  بی رویه ی  ـ تمجید  شکسپیر(  افراطی  )تکریم 
همچنان در حال انجام بود. نقطه ی اوج آن نیز شاهکار بازاریابی بازیگر ـ مدیری 

به نام دیوید گریک بود که در سالگرد شکسپیر در 1769 اتفاق افتاد. 
  البته تجلیل رمانتیک شاه لیر هزینه ی ویژه ای در پی داشت، و در نتیجه، بیشتر 
بازسازی عظمت نمایش نامه بود تا شناخت آن. برای صد و چهل سال عجیب 
و غریب، از زمان اجرا و انتشار »اصالحیه«ی شاه لیر توسط ناهوم تیت، برای 
مرحله ی بازتولید در 1680، هیچ مخاطبی نسخه ای را که مشابه نسخه ی اصلی 
تا زمانی که چارلز  نبودند  بوده، مشاهده نکرد )همچنین آن ها شاهد نسخه ای 
مکردی در سال 1839 آن  را بازسازی کرد(. در ژستی که واقع بینی شدیدی به 
از مسیر  مفهوم توماس رایمر از »عدالت شاعرانه« داده، سازگاری زبانزد تیت 
خود خارج می شود تا اطمینان دهد که مستحق و شایسته ی زنده و سالم باقی 
می ماند )گولستر و لیر در نهایت وارد خلوتی صلح آمیز می شوند(. کوردلیا نیز از 
آشفتگی بیرون می آید و به دور از اینکه قربانی شیطان و تصادف بی رحمانه شود، 
ادگار و پادشاهی را به عنوان پاداش دریافت می کند. قسمت افراد احمق همگی 
شجاعانه ای  تالش های  هجدهم،  قرن  پایانی  نیمه ی  در  می رود.  بین  از  باهم 
تنها  نه  نمایش نامه ی شکسپیر دیده می شود که  از  بازسازی جوانبی  به منظور 
بهسازی شعر آن، بلکه معانی آن را نیز در برمی گیرد، که پایان خوش داستان را 

حفظ کرده است.
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جای تعجب نیست که مردمان دوره ی رمانتیک، نگرشی خصوصی و مالکانه به شاه لیر داشتند. 
شناخت رو به رشدی از آنچه چارلز لمب آن را »مهارت مطلق شکسپیر بر قلب و روح انسان« 
می نامد ـ یعنی دانستن اینکه »چه زمانی و چرا و تا چه حد آن ها باید منتقل شوند؛ تا چه جایی 
شور و اشتیاق شکل می گیرد«ـ کتابی طویل را از مطالعات واشناختی شخصیت-های فردی 
از شخصیت های شاه لیر، جذبه ی  بود. هرچند، هیچ کدام  در دوره ی رمانتیک حاصل کرده 
فردی فال استاف یا هملت را اجرا نکردند )گرچه بعد از تحلیل درخشان کولریج از صحنه ی 
افتتاحیه ی نمایش، ما همچنان در مورد اینکه آیا رفتار ادموند با توجه به درمان وی با دستان 
پدرش قابل درک است یا خیر، بحث می کنیم(. اما همچنان، حتی بدون شیفتگی مبرهنی از 

شخصیت اصلی، شاه لیر در مرکزیت مجموعه کتب رمانتیک و فرجام اثر هنری است.  
در واقع، نمایش نامه آن قدر عالی بود و تجربه ی مردمان دوره ی رمانتیک از خواندن آن چنان 

قوی بود که برای مفسرانی مانند چارلز لمب، این نمایش نامه هرگز نباید اجرا شود:
تقلید  را  طوفانی  آن  با  که  تحقیرآمیزی  دستگاه  شود.  اجرا  نمی تواند  شکسپیر  شاه لیر  اما   
عناصر  وحشت  و  ترس  ارائه ی  برای  منظره  این  می شود.  خارج  آن  از  شاه لیر  که  می کنند 
اصلی نامساعدتر از هر بازیگری که نقش لیر را ایفا می کند، نیست: آن ها ممکن هست خیلی 
راحت تر ایفای نقش شیطان میلتون یا یکی از چهره های وحشتناک میکل آنجلو را پیشنهاد 

دهند. 
  بزرگی و عظمت لیر محدود به ابعاد جسمانی نیست، بلکه در ابعاد ذهنی وی یافت می شود: 
انفجار عالقه و اشتیاق وی همانند آتشفشان وحشتناک است: آن ها طوفان هایی هستند که 
باال می روند و در قعر آن دریا، ذهنش همراه با تمام ثروت های عظیم آشکار می شوند. این 

ذهن اوست که برهنه شده است.   
  تسلط شکسپیر بر بشریت در حد افراط زیاد بود؛ زیرا به طور تناقض آمیزی قوانین نمایش نامه 
را تبدیل به پایانی قهقرایی می کند. تنها فرمت بازسازی شده ی آن، تصور شخصی متناسب با 
شاه لیر بود. اجرا، تمایز فکری )ذهنی یا ایده آل( نمایش نامه و بازیگر را تقلید می کرد. شکسپیر 

و خلقت وی همانند فضایی فیزیکی، و رویدادی مهیج و همگانی از صحنه نیز فراتر رفتند.



چرا؟ چرا شاه لیر برای رمانتیک ها بسیار مهم و چشم گیر بود؟ رمانتیک ها تشخیص دادند 
که خوانش ما ـ همان رویارویی ما با اثری هنری ـ نوعی تجربه است که کمتر از عاشق 
شدن یا سقوط از پله ها نیست و برای رمانتیک هایی مانند کیتز و هزلیت و کولریج و 
لمب، تجربه ای عظیم تر و بهتر از شاه لیر وجود نداشت، که شدیدتر و سریع تر از هر اثر 

هنری، پارادوکسی از لذت تراژیک را ارائه کند. 
چرا؟ 

شخصیت  و  نمایش نامه  شاه لیر،  از  رمانتیک ها  مفهوم  و  نمایش نامه  خود  رأس  در   
شاه لیر تنظیم و ارکستراسیون غیرطبیعی از پرده ی نمایش 3، صحنه ی 4 است، که لیر 
خودمنحرف را در حالی یافت که در حال پناه گرفتن در کلبه ای 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، قابل تصور به نظر می رسد: 
بیرونی  طبیعت  تمام  است!  برقرار  اینجا  در  رنج  و  درد  از  جهانی  مجمع  چه  اوووه،   
لیر،  واقعی  دیوانگی  ـ همان  افتادند  رعشه  به  اخالقی  طبیعت  تمام  و  در یک طوفان، 
جنون مصنوعی ادگار، پرحرفی فول، یا همان وفاداری ناامیدکننده ی کنت ـ مسلمًا چنین 
صحنه ای تاکنون یا قبل از آن تصور نمی شد! این را تنها به صورت تصویری در پیش 
چشمان تان در نظر بگیرید، این فوق العاده تر از هر چیزی است که میکل آنجلو با الهام از 
دانته می توانست تصور کند، و چیزی که هیچ کس به جز میکل آنجلو نمی توانست اجرا 
کند. یا اجازه دهید به افراد نابینا بگوید که به نظر می رسد فریادهای طبیعت به صدای 

انسانیت آگاهانه تبدیل شده است. 
  در این آخرین نظر به نظر من می رسد که جمله ی »فریادهای طبیعت در حال تبدیل به 
صدای بشریت هوشیارانه هستند« را ما به عنوان اولین و مهم ترین دلیل به عنوان اهمیت 
شاه لیر برای رمانتیک ها یافتیم: تعالی آن یا دستیابی متافیزیکی؛ تالش برای سنجیدن 
انسان در محیط یک طبیعت و جهانی که ما انسان ها بخشی از آن هستیم، با این حال 

به نظر می رسد عضوی از آن نیستیم. 
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این مهم ما را به سمت دومین دلیل برای این اهمیت سوق می دهد: صداقت پایدار آن در حفظ 
ایمان با تجربه ی انسانی. این همان چیزی است که منظور کیتز بود. زمانی که گفت برخالف 
فن  و  تنها صداقت  که  انداخت  خطر  به  را  ناخوشایند  حقایق  شاه لیر  بدیع،  زبان  با  عاشقانه ای 

شاعرانه ی آن می توانست با ما سازگاری داشته باشد. 
 بدین منظور، شکسپیر مجبور بود سخن بگوید، چیزی که ما را به سوی دلیل پایانی برای بزرگی 
و عظمت شاه لیر سوق می داد، دلیلی که این مقاله بر آن تکیه دارد: تنوع مطلق و ذوق هنری آن 
زبان. می دانیم که شکسپیر کلمه ای را ادا می کرد که به مراتب بیش از هر چیزی بود که اکثریت 
ما می توانیم نام ببریم، اما در هیچ نمایش نامه ای ما سخنی چنین متنوع و در حد افراط نمی یابیم. 
ـ عبارت اند از تعالی آن، صداقت آن، و  این سه دلیل از سوی رمانتیک ها به منظور ترفیع شاه لیر  
هنر زبانی آن ـ  جدانشدنی بودند و هستند. همان طور که هزلیت می گوید، در شاه لیر، شکسپیر 
»در کمال جدیت« بود؛ به معنای اینکه زندگی، مرگ و انسانیت را به جدی ترین شکل آن در 
انسان  که  می پرسید  دیگری  نمایش نامه ی  هر  از  قدرتمندانه تر  را  سؤال  این  و  می گرفت،  نظر 
بودن به چه معناست؟ هملت ممکن است جالب تر، باهوش تر، متعادل تر و به طرز بی ادبانه ای 
با وحشت متمرکزتری  باشد؛ مکبث می تواند  اتللو می تواند حزن انگیزتر  بیشتر پیش دستی کند؛ 
همراه باشد، اما شاه لیر هنری متناسب بود. مجبوریم بگوییم که تجلیل خاموش این نگرش که 
رمانتیک هایی مانند هزلیت از شاه لیر به دست دادند، بی تردید مذهبی بود، زیرا نمایش نامه خود 
دو موضوع ارائه شده توسط مذهب را به طور سنتی پیشنهاد داد: نمایش نامه حقیقت و دلخوشی 

را پیشنهاد می داد. 
 اولین تجربه ی من از شاه لیر در سن یازده یا دوازده سالگی بود؛ زمانی که مالقات با عمه ی 
گلچین های  شامل  که  برد،  گیلگاد  جان  سر  تک نوازی  اجرای  دیدن  به  را  ما  انگلیسی ام 
اصالح شده ای از نمایش نامه های شکسپیر در مرکز رویال تئاتر در سیدنی بود. گزیده ای که وی 
از شاه لیر انتخاب کرد از پرده ی 5، صحنه ی 3 بود، که در آن لیر ویران شده با جسد کوردلیا در 
دستانش وارد می شود )تا امروز، من می توانم کوردلیای معدوم را در فضای خالی باالی بازوان 
فشرده و گهواره وار گیلگاد ببینم(. این همان نقطه ای است که نمایش نامه بسیار غیرقابل انعطاف 
مرگ  از  شگرفی  ترس  با  کوردلیا،  نجات  برای  مخاطب  جمعی  تمایالت  که  زمانی  می  شود، 

بازگردانده می شود که ممکن است به آسانی دفع شود:



لیر
فریاد بزن، فریاد بزن، فریاد بزن! شما مردمانی از سنگ )سختی( هستید.

اگر زبان و چشمان شما را داشتم، از آن ها طوری استفاده می کردم که
طاق آسمان ترک بردارد. او برای همیشه رفته است. 

می دانم زمانی که کسی می میرد و زمانی که کسی زنده است.
وی همانند دنیای فانی/خاک مرده است. 

و دوباره، مدت کوتاهی بعد: 
لیر

فول طفلک من اعدام می شود. دیگر زنده نیست!
چرا یک سگ، یک اسب، یک موش باید زنده باشند

و تو نفس نداشته باشی؟ تو دیگر اینجا نمی آیی. 
هرگز، هرگز، هرگز، هرگز. 

 جسارت حرکت گیلگاد به منظور معرفی شفاهی ترین نمایش نامه به زبانی بود که در آن 
خالی  واژه ها  تمامی  از  ناگهان  شکسپیر  قهرمانان  گفتاری ترین  از  یکی  یک صحنه،  در 
می شود، به جز یک کلمه. همان طور 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 می شود، اما هرگز، هرگز، هرگز به آن دست نمی یابد. و 
همانطور که گفتم، این از جانب یک شخصیت است در غیر این صورت، با اسراف آشکار در 
گفتار نشان داده می شود تا از جانب هرولد بلوم نقل قول کند که »شکسپیر به لیر اجازه ی 
بیان فوق العاده فصیح تر را می دهد، نسبت به چیزی که توسط هر کس در این نمایش یا 

هر نمایش دیگر گفته می شود و این مشخصًا هرگز مجدداً تطابق نخواهد داشت «.

لیر
شاه 

در 
ش 

رام
و آ

ش 
خرو

سو
چار

ام 
پی

ینه
رنط

ی ق
امه 

ژه ن
وی

95



تنوع و ذوق هنری زبان یا زبان ها، نه تنها در خود شاه لیر یافت نمی شود، بلکه در 
نمایش شاه لیر نیز وجود دارد. همانند فصاحت شاهانه ی لیر و خشونت افراطی 
و پر معنای آن. برای مثال، برنامه ریزی سیاسی و عقل گرای بدبینانه ی ادموند 
تأثیرگرفته ی  و  واقعی  وحشی گرایی  ادگار؛  اغراق آمیز  تعمیم  دارد؛  وجود  نیز 
کنت؛ دیوانه گری های هیسترونیک و شکست خورده ی ادگار همانند تام بیچاره؛ 
مزخرف های در حال آبستن فول و غیره و غیره نیز وجود دارند. در واقع، بیش 
از تنوع و ذوق هنری، ابرجریانی از زبان در این نمایش نامه ی فوق العاده فصیح 
وجود دارد   و واژه ی »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 شاه لیر را مثال می زند:

لیر 
شکوه و غرور فیزیکی را تسخیر کن

خودت را رها کن تا احساس کنی آنچه را احساس را ناراحت می کند،
چرا که تو ممکن است افراط را در آن ها به لرزه در بیاوری

و آسمان ها را بیشتر نشان بده.
و همچنان بنا به تمام این موارد، فصاحت خود لیر، عمومًا و اساسًا یا می توان 
به  را نسبت  گفت ماورای حجمه ای شدید، شور و شوق غریب و بسیار کمی 
آنچه هر فرد دیگر در این اثر یا درام های دیگر دارا بود، دربر می گرفت؛ مثاًل 
وی را با ادموند مقایسه کنید. ادموند همواره مانند زمانی که در حال حیله گری 
است، بی شور و یکنواخت است و زبان و خودشناسی وی همواره به جا و به هنگام 
است. پس از عصبانیت تند از اولین تک گویی ادموند، که وی در آن طبیعت و 
سلسله مراتبی از حقه بازی عادی و قدرت را تحریک می کرد، صراحت و عملکرد 

وحشتناک و هوش مکارانه ای از کلمات ادموند نیز وجود داشت. 



ادموند
عشق خود را به هر دوی این خواهران قسم خورده ام،

هریک نسبت به دیگری حسود هست، همان گونه که نیش های مار به سوی همدیگر هستند. 
کدام یک را باید تسخیر کنم؟

هردو؟ یکی؟ یا هیچ کدام؟ از هیچ یک نمی توان لذت برد. اگر هر دو زنده بمانند. برای اینکه زن 
بیوه را عصبانی تر کنی، 

خواهرش گانریل را دیوانه کن. 
و به ندرت اگر از سمت خودم کاری انجام دهم،

همسرش زنده می ماند. پس حاال، ما 
از منظر و رخ وی برای جنگ استفاده می کنیم، که زمانی که انجام شد، 

کسی که از شر وی خالص می شود 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. 
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از طرفی دیگر، سخنان لیر وابسته به احساسات است، رسا و فصیح، همراه با غم و خشم و غضب 
و ناله و نفرین؛ به طوری که احساسات خود وی را تخلیه می کند 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 برمی دارد، سایش می کند، می خروشد 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 گسترده ای از غم ها، 
برروی الشه ی بزرگی شناور است و می توانیم این را اضافه کنیم که در اقیانوسی از زبان و گفتار 
بر روی کشتی بزرگی شناور است. چه چیزی می تواند از تالش کودکانه ی لیر برای بلندتر فریاد 

زدن عناصر، بی خود و بی تفاوت باشد؟ 

لیر
بادها بوزید و گونه هاتان را شکاف دهید! بخروشید، بوزید، 

شما آبشارها و طوفان ها، فوران کنید 
تا زمانی که کلیساهای بلند ما را خیس کنید، پرنده ها را در خود غرق کنید!

شما ای آتش های کشنده ی فکر و سولفوری، 
قاصدهای الف زن تا آذرخش های شکافنده ی درختان بلوط، 
سر سفید مرا بسوزانید؛ و و ای تندر لرزاننده ی تمام چیزها، 

ضربه بزنید و فربگی عظیم این جهان را صاف و هموار کنید، 
کالبدهای طبیعت را بشکافید، تمام نطفه ها به یک باره پراکنده می شوند 

تا انسان قدرنشناس را بسازند!
تا  می شود  موجب  که  است  لیر  اجرایی  ناتوانی  و  عجز  از  مقیاسی  حدی،  تا  زبانی  افراط  این 
زمین هایش را تفکیک کند و تخصیص دهد، قبل از آنکه نمایش شروع شود. این ضعفی است 
که تنها با خشونت شفاهی و صدایی دستوری، تأکید می شود. در یکی از لحظات نظم و وضوح 
در نمایش که اوج هم دردی مخاطب را برای پدربزرگ پیر و الغر حفظ می کرد، لیر خود چنین 

تشخیصی داد: 



من در کمال بی تفاوتی به شما و عناصر باج نمی دهم. 
من هرگز پادشاهی را به شما نمی دهم و شما را فرزندان خود خطاب نمی کنم. 

شما هیچ تعهدی به من بدهکار نیستید. پس بگذارید لذت وحشتناک شما فروکش کند. 
من در اینجا به عنوان برده ی شما ایستاده ام، 
پیرمردی ضعیف، فقیر، سست و نفرین شده!

ـ که موضوع تمسخر و  این ترکیب سخت و تناقض آمیز از دستور پر سروصدا و ناتوانی اجرایی  
طعنه ی بی وقفه ی فول شده ـ در سخنرانی آغازین پادشاه مستقیمًا مبرهن است:

لیر
در این اثناء، ما باید اهداف شوم تر خود را ابراز کنیم. 

نقشه را به من بده. می دانی که ما قلمرو پادشاهی خود را به سه قسمت تقسیم کردیم، 
و این هدف سریع ما برای برهم زدن تمام سرپرستی ها و داد و ستدها از دوران خودمان است، 

تا آن ها را به قدرت های جوان تر اعطا کنیم در حالی که 
ما سبکبال شدگان، به سوی مرگ می خزیم. فرزند کرنوال ما، 

و شما، و فرزند دوست داشتنی ما آلبانی، 
ما در این لحظه وصیتی داریم تا به دختران مان جهازهایی را بدهید، 

که جنگ های آینده ممکن است اکنون مانع آن شود. شاهزادگان، فرانسه و برگاندی،
رقیبان بزرگی در عشق جوان ترین دخترمان، مدت ها در دربار ما، اقامت عاشقانه ساخته اند، 

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 می کنیم(

که باید بگوییم کدام یک از شما ما را بیشتر دوست داشتید یا خیر، که بزرگ ترین بخشش ما 
ممکن است به طبیعت همراه با شایستگی چالشی آن، بسط نیابد؟ گونریا، بزرگ ترین فرزند ما 

ابتدا سخن می گوید. 
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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 به جا گذاشته است، که با واقعیتی تلخ به چالش کشیده می شود. در همان 
لحظه ای که لیر تالش می کند تا چیزی بسراید و نمایشی از دوران بازنشستگی خود را 

نظارت کند، افراط لفظی وی با سرکوب و سکوت روبه رو می شود.   
لیر

حال، شادی ما، 
گرچه آخرین شادمانی ماست، شراب های فرانسه 

و شیرهای بورگاندی تالش کنید که عالقمند باشید. چه می توانید بگویید تا یک سوم 
مجلل تر از خواهرانتان را دریافت کنید؟

کوردلیا
هیچ چیز، سرور من.

لیر
هیچ چیز؟

کوردلیا
هیچ چیز

لیر   
هیچ از هیچ می آید؛ دوباره سخن بگو. 

کوردلیا
اینکه ناراحتم، نمی توانم قلبم را به درون دهانم بکشم: عظمت شما را طبق قول و قرارم 

دوست دارم، نه کمتر و نه بیشتر. 



هیچ چیز؛ نه؛ هرگز، منفی ها در سرتاسر نمایش طنین انداز می شوند، همچون الگویی 
از گفتارها و تصاویر شوکه کننده به همان گستردگی بر بصیرت و بی بصیرتی به طور 

اجبارانه، اما اجتناب ناگزیری. 
گلوستر

... ادموند، حاال چطور؟ چه خبر؟
ادموند

خب لطفًا خداحافظی کن، هیچی. )نامه را باال می برد(. 
گلوستر

چرا این قدر صادقانه و جدی سعی می کنی نامه را باال ببری؟
ادموند

من هیچ چیز نمی دانم، سرورم.

‹
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گلوستر
چه کاغذی را می خوانی؟

ادموند
هیچ چیز، سرورم.

گلوستر
هیچ؟ چه لزومی داشت آن پیغام مهیب را به شما برساند؟ ارزش هیچ چیز نیازی به مخفی 

کردن ندارد. بگذار ببینم. اگر آن هیچ چیز است، بیا. من به عینکم نیاز ندارم. 
»اگر هیچ است، پس من نباید به عینک نیازی داشته باشم«. تصاویر و کلمات تکراری 
را مورد حمله قرار  انسان  انسانی و معنای  ارزش  نمایش نامه بی وفقه موضوعات  در کل 

می دهد، همانند سگی که سرگشته ی استخوان است. 
در دومین صحنه ی  دیدن  قابلیت  و  بینایی  مورد  در  گلوستر  مزاح  از  قبل  مدت طوالنی 
نمایش، برای مثال، اصل کوری و بینایی شروع به جلوه نمایی کرده اند. لیر در کنت فریاد 
می زند »خارج از دید من است«، زمانی که کنت در صحنه ی اول دخالت می کند. در تالش 
برای ساکت کردن یا مبهم ساختن آنچه نمی خواست 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. 



مرکز  ـ همان  خالی«  »سفیدی/فضای  مکرر،  الگوی  این  در  تصاویر  از  بسیاری  همانند 
دیدگاه مسلم هدف و هم پوچی یا فقدان ـ ابهام و آسیب پذیری بینش ما را تسخیر می کند. 
»عینک ها« چیزهایی هستند که ما می بینیم، همان طور که چیزی است که ما نیاز داریم 
تا ببینیم. در متن کوآرتو، صدای تکان دهنده ی طوفان، موهای سفید پادشاه را با »خشمی 
بی عاطفه«، و بخشی از رشته ی تصاویر نشانگر و طعنه آمیز از هم می دراند، که در تصویر 
بصری خردشده از بینش گلوستر به اوج می رسد و همچنین ابتذالی که وی بر روی آن 

لغزید، زمانی که دید. 
اما اهمیت جمله ی »بیا، اگر چیزی نیست، پس من نیازی به عینک ندارم« توسط گلوستر 
در اینجا پایان نمی یابد. آنچه ما در این مسیر برمی داریم، در کنار پوچی و بینایی، طنینی 
نیاز داریم چیست؟ این سؤال  نیاز. آنچه ما دقیقًا  یا واژه ی مهم دیگری است:  از مفهوم 
هیچ گاه به خودی خود نمی تواند جواب داده شود، اما ما همگی جوابگوی پرسش های 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؟ بیست وپنج؟ ده؟ یا پنج؟

تا جایی را دنبال کنی که در آن افراد بسیار زیادی درخواست دارند تا از تو مراقبت کنند؟ 
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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 کم ارزشی زندگی حیوانات است. شما یک بانو هستی؛ 

اگر تنها می خواستند گرم شوند، مجلل و باجلوه بودند، 
چرا طبیعت به آنچه شما با زرق و برق می پوشید، نیاز ندارد، 

چیزی که شما را گرم نگه می دارد، اما برای نیاز حقیقی 
تو ای بهشت، به من صبوری بده، صبری که به آن نیاز دارم!

»به کم ارزشی حیوانات«. بنابراین بسیاری از آنچه انجام می دهیم و ارزش آن، به قولی مؤکداً 
پرسش  است.  غیرضروری  قطعًا  حیوانات  همانند  ما  زندگی  برای  یعنی  است؛  غیرضروری 
»حیوانیت« بارها در طول این نمایش نامه به عنوان طعنه و مالمت به نظر می رسد، همان طور 
که به عنوان یک چالش گفته شد. تصاویر بیشتری از حیوانات در شاه لیر وجود دارد نسبت به 
آنچه در باغ وحش یافت می شود   به خصوص در پرده ی سوم: لیر »به صورت همراه گرگ و 
جغد« طرد می شود؛ »بچه خرس های نحیف«، »شیر و گرگ شکم کوچک«، »خز« خود را 
خشک نگه می داشتند، زمانی که لیر بی کاله اجرا می کرد؛ ادگار خود را به عنوان »خوکی در 
تنبلی، روباهی در پنهان کاری، گرگی در حرص و طمع، سگی در دیوانگی، و شیری در صید 
و شکار« توصیف می کند؛ فول می گوید »وی دیوانه است که به اهلیت گرگ و سالمت اسب 
اعتماد می کند«؛ لیر می گوید »سگ های کوچک و همه ی آن ها/سفید و خوش قلب، نگاه کن 

آن ها به من پارس می کنند«، و ادگار در نقش تام بیچاره پاسخ می دهد:
تام سرش را به سوی آن ها پرتاب خواهد کرد؛ تو لعنتی، برو!

بیان من یا سیاه و سفید من باش، 
نیشی که مسموم می کند، اگر گاز بگیرد،



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 می زند و همه فرار می کنند. 

در اینجا مارها، کرم های ابریشم، گربه ها، گوسفندان، سگ ها، پلیکان ها، شاه ماهی ها، پرندگان، 
پلنگ ها، کالغ ها، زاغچه ها، سوسک ها، موش ها، چکاوک ها، راسوها، و گستره ی وسیع دیگری 

از سلطنت حیوانات وجود دارد. 

لیر
شما در قبر بهتر هستید تا اینکه با جسمی برهنه، از این نهایت از آسمان ها پاسخگو باشید. 
آیا بشر بیش از این نیست؟ وی را به خوبی در نظر بگیرید. شما صاحب کرم بدون ابریشم، 
بوی خوش  بدون  گربه  پشم، صاحب  بدون  گوسفند  هستی، صاحب  پوست  بدون  حیوانات 
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 سازگاری ها را می کشید/ از بین می برید! خودمانی باش، بیا اینجا!
چگونه ما می توانیم بشر را مطابق با نیازهایش »سازگار« کنیم؟ لیر می گوید »هنر ضرورت های 
ما عجیب و غریب است« و »چیزهای پست و دون مایه را باارزش می سازد«. زمانی  که لیر 
درخواست می کند تا »نام و تمام ضمائم متعلق به پادشاه« را بدون هیچ مسئولیتی حفظ کند، ما 
این مهم را به عنوان ابرجریان/افراط مشخص می کنیم: به صورت مفرط یا زیادی. شوالیه های 

لیر همانند لباس، مفت یا غیرضروری هستند، و همانند خود پیری، پس ندادنی است:
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لیر
از گونریل درخواست بخشش می کنی؟

آیا فقط توجه می کنی که چطور این تبدیل به جایگاه/منزلی می شود؟ 
)زانو می زند( »دختر عزیزم، اعتراف می کنم که پیرم؛ 

سن غیرضروری است: من زانو زدم و التماس می کنم که به من
لباس، جای خواب و غذا اعطا کنید«. 

دنیای  چه  کرده ام  فکر  اغلب  »من  داشت:  اظهار  یک بار  کولریج   
دنیای  »چه  و  فرزندان!«  بدون  دنیای  باشد،  می تواند  مالیخولیایی 
غیرانسانی خواهد بود، دنیای بدون سالخوردگان!«. سن ـ یا همان افراد 
غیرضروری  سودآور  اجتماعی  دنیای  برای  و  هستند،  افراطی  مسن ـ 
هستند. به دلیل اینکه همچنان این دقیقًا زندگی ماست که فراتر از 
نیازهای آنی فیزیکی )حیوانی( ماست که انسانیت ما را تعریف می کند، 
ما  که  است  بی خود  یا  غیرضروری  موارد  مدیریت  در  دقیقًا  بنابراین 

انسانیت خود را برقرار می سازیم. 
)طلبیده نشده  رایگان/بالعوض  واژه  بین  ریشه ای  روابط  اینجا  در   
و  شده(  اعطا  آزادانه  همچنین  اما  توجیه،  غیرقابل  تضمین نشده،  یا 
بخشندگی )نفع یا حسن نیت، در تضاد با حق یا اجبار( یک رابطه ی 
به   gratia التین  واژه ی  از  که  هم ریشه ای  واژگان  است.  حیاتی 
معنای »توجه/لطف« و واژه ی بالعوض به معنای »رایگان، ناگهانی 
بخشندگی/ و  بالعوض  کلمه ی  هردو  می گیرد،  نشئت  داوطلبانه«  و 

لطف، اقدامی را فراتر از علت یا محدودیت فیزیکی نشان می دهد. به 
عبارت دیگر، در ماورای آنچه الزم یا موردنیاز است، لطف/بخشندگی 
وجود دارد؛ به همین دلیل است که برای بخشندگی های آزادانه ی پدر 
کوردلیای ویکتورین ها و رمانتیک ها، اغلب نه بیش از مسیحیان، چنین 

اهمیت نمادینی را داشته است: 

‹



کوردلیا }زانو می زند{ 
اووه، سرورم به من نگاه کن

و دستان من را با مهربانی در دستان خود نگه دار.
شما نباید زانو بزنید. 

لیر 
دعا کن، من را استهزاء نکن: 

من پیرمرد بسیار احمق و دوست داشتنی ای هستم، 
هشتادسال و بیشتر، 

نه یک ساعت بیشتر و نه کمتر؛ و برای معامله ای شفاف و واضح؛ 
می ترسم که در سالمت عقلی کامل نباشم.

فکر می کنم من باید شما و این مرد را بشناسم؛ 
البته هنوز تردید دارم: چراکه من عمدتًا نادان هستم 

از اینکه اینجا کجاست و تمام مهارتم این است که
 من نه از این رخت و لباس ها چیزی به یاد دارم و نه اینکه می دانم 

شب قبل کجا منزل کردم. به من نخند، 
چون همان طور که من هم یک انسانم، و فکر می کنم این خانم دختر من کوردلیا باشد. 

کوردلیا 
و همین طور است. من دخترت هستم. هستم. 

لیر 
آیا چشمانت خیس است؟ بله، ایمان دارم. من دعا می کنم، گریه نمی کنم. 

اگر سمی برای من داری، آن را خواهم نوشید. 
می دانم مرا دوست نداری. چراکه تا آنجا که به یاد دارم، خواهرانت در حق من بد کرده اند.  

تو دالیلی داری، اما آن ها نه. 
کوردلیا 

هیچ دلیلی، هیچ دلیلی.
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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 )سابقًا کوردلیا در مورد عشق طبق رابطه ی 
من صحبت کرده، نه کمتر و نه بیشتر( است. مسیحی یا غیر آن، در اینجا هیچ اهمیتی 
بیان  جز  به  است،  اهمیت  فاقد  نیز  کم گویی  همچنین  بلکه  آن،  ظاهر  نه تنها  ندارد، 
انعکاسی زبان کوردلیا. آنچه وی به لیر می گوید، همان چیزی است که گلوستر به تام 
پرحرف گفته، همان طور که وی را به هول انداخت: »هیچی نگو، هیچی نگو. هیس«. 
به استفاده و سوء استفاده ی لیر از زبان برمی گردیم: هرچند غالبًا زبانش خالی از محتوا 
بی رحمانه ترین  دوره ی  در  و  از ذوق هنری  اما سرشار  نیست،  موقعیت  با  متناسب  و 
طعنه هاست. در افراطی از لعن و آسیب های سازنده، لیر تالش های ناموفقی را انجام 
می دهد تا قدرتی را که در تسلیم کردن پادشاهی اش از دست داده، دوباره بازیابد. زبان 
لیر اغلب فوق العاده است، حماقت و انسانیت وی را نشانه می رود. البته، هر دوی این ها، 
تنها در لحظاتی از این نمایش است که زبان/سخن درهم می شکند یا محو می شود 
که ما تمام اهمیت مجموعه و اغلب تنوع هرج و مرج زبانی را در نمایش به یک نظر 
می بینیم. در زمان گذر زوزه که جان گیلگاد اجرای خود را با آن در تئاتر رویال شروع 
ـ که همان بیان در نمایش است ـ به نقطه ی پوچی می رسد؛ جیمز  کرده، سخنرانی لیر 
تنها  دوباره  و  هستند  معنا  فاقد  کلمات  آن  در  که  »نقطه ای  می کند:  بیان  کالدروود 
می کنیم کالم  تصور  ما  که  می شوند  وحشی  چیزهای صدادار  و  وحشیانه  گریه هایی 

اساسًا از آن ها شکل گرفته است«. 
 در اینجا، رابطه ی لغوی دیگری نیز واجب است، این بار بین صامت و گنگ )ناشنوا، 
افراط گویی  )ناهمگون، غیرمنطقی(. در یک قسمت  ساکت، صامت، بی معنی( و پوچ 
در شاه لیر، ما شاهد گزاف گویی و توضیحات لفظی هستیم که به طور مشخص مربوط 
به دوره ی الیزابت است و حجم بی توجه و لخته شده ای از استعاره و کنایه که به طور 
مشخصی مربوط به دوره ی شکسپیر است. در قسمت افراطی دیگر، ما به صورت ژست 
به سمت زبان و سپس به سمت سکوت حرکت می کنیم: ادموند می خواند )در حالتی 

که منتظر ادگار است(



ادموند 
فا، سول، ال، می )نوت های موسیقی(

تام بیچاره که از طوفان پوچی و بیهودگی راضی نبود، گله می کند: 
یا می خواند: 

ادگار )در نقش تام( 
پیلکاک بر روی تپه ی پیلکاک نشست؛ پایین، پایین...

لیر در حالت دیوانگی اش سعی می کرد تا طعم شهوتی که وی را مسموم کرده، دور بریزد: 
لیر 

تف، تف، تف! اه، اه!
در ناامیدی: 

لیر 
حاال، حاال، حاال، 

پوتین های مرا بکش؛ سخت تر، سخت تر، خوبه. 
در تجاوز: 

لیر 
بکش، بکش، بکش، بکش، بکش. 
و بازگشت به کودکی و فرار کردن: 

لیر 
ساموئل، ساموئل، ساموئل!

 همان طور که گفتم، افراط و ابرجریان، حماقت و انسانیت لیر را نشانه می رود. هر چیزی 
انواع متناقضاتی که ما مشخصًا و ناگهان به عنوان انسان مشخص  در شاه لیر به واسطه ی 
می کنیم، مورد آزار قرار می گیرد: اختالف شدید کیتز/بین لعن و بدن آتشین. )شرارت ادموند 
ـ یا همان آزادانه و غیرمحدود  ـ هست نسبت به بخشندگی کوردلیا(. هیچ چیز  کمتر ضروری 
بیش از خود زبان تناقض برانگیز نیست و هنر، برای هنر نیز به درستی سخن گفتن ضروری 
نیست. ادگار که برای نخستین  بار پدرش، گلوستر، را می بیند با چشمانی که از جا درآمده اند، 

در مورد محدودیت های زبان و هنر می اندیشد:
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ادگار 
اوه! خدایا! چه کسی نمی تواند 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 ـ همان 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 بی معنایی، به منتهای تعمق و عشق؛ با 
باال بردن زبان به ماورای عملکرد ارتباطی یا ارجاعی آن و در مقابل، تکه کردن آن به آوازهای 
تمام  بحث  کند که موضوع  اشاره  انتزاعی  و  نامفهوم  مفاهیم  به  تنها می تواند  آوایی، شاه لیر 
زبان ها و هنرهاست. »آیا این پایان وعده داده شده است؟« کنت در نسخه ی کاغذی این اثر 
این سؤال را پرسید، زمانی که در صحنه ی پایانی لیر زوزه کشان با جنازه ی کوردلیا در دستانش 

ظاهر می شود: 
کنت 

آیا این پایان وعده داده شده است؟
ادگار

یا تصویری از آن ترس و وحشت است؟
آلبانی 

بیفت و بس کن 
تنها  و  تنها هنر است  این  پایان،  از آن ترس و وحشت است. در  تنها تصویری  البته شاه لیر 
می توان گفت »این بدترین است«. هرچند برای رمانتیک ها، هیچ گاه باشکوه تر گفته نشده یا 

معنای صادقانه تری نداشته است. 
ویلیام کریستی استاد ارشد در دپارتمان زبان انگلیسی در دانشگاه سیدنی و نویسنده ی مقاالت 
علمی بسیاری است که اکثر آن ها در مورد ادبیات دوران رمانتیک نوشته شده است. اثر وی به 
نام ساموئل تیلور کولریج: یک زندگی ادبی، توسط پالگریو مکمیالن در 2006 به چاپ رسید. 







وقتی جهان دوباره زیر و رو می شود: روایت و تحلیل روایی اتللو 

نوشته ی مارسیا ماکاولی

ترجمه ی سارا صالحی پور

ویرجینیا میسون وگان  در مقدمه اش بر کتاب »اتللو: چشم اندازهای نو«  اشاره می کند که نقد ادبی 
اتللو از اشتغاالت قدیمی به شخصیت و تحلیل روان شناسی شخصیت به حیطه ی جدید نقد تاریخی، 
اجرا، نظریه ی فمینیسم و نیز تحلیل زبان شناختی ناشی از تئوری کنش گفتاری ، ارتقا پیدا کرده است. 
هرچند تحلیل شخصیت و نظریه ی کنش گفتاری جدا از یکدیگر نیستند، چراکه نظریه ی کنش گفتاری 
نیز همچون نظر  اتللو  ناشی می شود.  زبان  به  وابسته  از تحلیل  رفتار شخصیت شود که  سبب درک 
استنلی فیش  در خصوص نمایشنامه ی کوریوالنوس، نمایشنامه ای بر پایه ی کنش گفتاری است. در 
کوریوالنوس عمدتًا موضوع »درخواست کردن« مشاهده می شود اما اتللو در عمق خود به موضوعی 
می پردازد که اچ. پی. گرایس  به آن »اصل همیاری«  و به طور دقیق تر  اصل کیفیت   می گوید. اگر 
نمایشنامه ای درباره ی روایت و ساختمان  اتللو  نمایشنامه ایست درباره ی طلب و تقاضا،  کوریوالنوس 
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 می دهد. 

1-Marcia Macaulay      2-Virginia Mason Vaughan       3- Othello: New Perspectives(1991)

5- Stanley Fish             6- H.P Grice         7- Co-operative principle        8- Maxim of quality

4- نظریه ی کنش گفتاری در مقوله ی زبان شناسی مطرح شد. که طبق تعریف سرل، واحد پایه ی معنی است که به 5 دسته تقسیم می شود:
الف. کنش گفتاری اظهاری)Assertive(: توصیف حالت یا حادثه ای که گوینده عقیده ی خود را در آن باره اظهار می کند و تعهد گوینده را به 

صدق گزاره ی بیان شده نشان می دهد. 
ب. کنش گفتاری ترغیبی)Directive(: ترغیب مخاطب برای انجام دادن کاری و قرار دادن شنونده در حالت تکلیف یا اجبار برای انجام عملی. 

پ. کنش گفتاری تعهدی )commisive(: متعهد کردن گوینده برای انجام عملی در آینده.
ت. کنش گفتاری عاطفی )Expressive(: گوینده احساس خود را از طریق قدردانی، ناسزا، عذرخواهی، تبریک و... بیان می کند.

ث. کنش گفتاری اعالمی )Declerative(: هدف آن اعالم شرایط تازه برای مخاطب است. گوینده با اعالم هایش تغییرات واقعی در جهان 
واقعی ایجاد می کند. 
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 آنچه به عنوان صحنه ی فریب  نمایشنامه ی اتللو شناخته می شود، 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  در مبحثی در کتاب »زنان و مردان در اتللو « اشاره می کند که اساسًا در نقد 
نمایشنامه ی اتللو سه گروه منتقد وجود دارد: »منتقدان یاگو«، »منتقدان اتللو« و منتقدان »یاگو-

اتللو«. منتقدان یاگو )الیوت ، امپسون ، کریشباوم ، روزیتر ، میسون ، فیدلر و لیویس ( بر صداقت 
و واقع گرایی یاگو تأکید می کنند. منتقدان اتللو )کالریج ، بردلی ، گرانویل-بارکر ، نایت ، بیلی  و 
گاردنر ( تلقی ای واال از اتللو دارند. نیلی می گوید »آنها شیفته ی آوای قهرمانی اویند«، بر عشق او 
صحه می گذارند و مانند او منکوب دیوسیرتی یاگو هستند. گروه سوم، منتقدان »یاگو-اتللو« )برک 
، کرش ، گرین بالت ، کاول ، اسنو  و ویلر ( آن دو را کمابیش با یکدیگر همانند می بینند. چنین 
منتقدانی منشأ تراژدی را در تفکرات اتللو یاگو در مورد زنان، جنسیت و ازدواج می دانند. تفکراتی که 
به گستردگی جهانند و توسط پیش الگوهای اجتماعی و روانی ایجاد شده اند. منتقدان زبان شناسی، 
غالبًا سقوط اتللو را در گروه منتقدان یاگو بررسی کرده اند. مالکوم کولتارد ، در تحلیل صحنه ی فریب 
و، به ویژه پرسش و پاسخ ها اشاره می کند که در این صحنه یاگو عمداً تمرکز را از رویدادهای  الف.ب 
از آن باخبرند( به رویدادهای الف می کشاند )رویدادهایی که فقط  )رویدادهایی که هر دو گوینده 
خودش از آن باخبر است( و از طریق معوق گذاشتن پاسخ پرسش ها تأثیری مضاعف ایجاد می کند و 

اتللو را متقاعد می کند که یاگو حقیقت را نمی گوید و باید به دنبال دلیل این کار بگردد. 

1- S3 Act Three                      2- Carol Thomas Neely        3- Women and men in othello
4- Eliot                                    5- Em                                   6- Kirschbaum         

10- Leavis                              11- Coleri                              12- Bradley     
13- Granville-Barker              14- Knig                                 15- Bayley
16- Gardner                           17- Burke                               18- Kirsch 
19- Greenblatt                        20- Cavell                              21- Snow    
22- Wheeler                           23- Malcolm Coulthard            

7- Rossiter                              8- Mason                              9- Fiedler   
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خوان رودنکو  نیز در مورد درهم شکستن جفت »پرسش/پاسخ« توضیح می دهد که نتیجه ی چنین 
برهم شکستنی برای اتللو، در گفتمان میان اتللو یاگو در صحنه ی فریب، ترک دزمونا و اعتماد مجدد 
به مردیست که پیش تر مقام معاونی خویش معذولش کرده  بود. او در ادامه اشاره می کند 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  در مبحثی پیرامون کنش گفتاری یاگو، بیان می کند که کنش گفتاری یاگو 
از طریق استفاده از وجه امری، کنش های زبانی رک و صریح )من می گویم( کناره گویی ها  و افعال 
حسی، قابل شناسایی است. استفاده ی وافر یاگو از افعال امری، این نکته را به ذهن متبادر می کند 
که یاگو در نمایشنامه نقش عامل کنش را دارد که دیگران را به انجام آنچه می گوید یا امر می کند، 
هدایت می کند. اصطالحی که پورتر به یاگو می دهد »کارگردان کنش« نمایشنامه است. امتناع یاگو 
در پاسخگویی به سواالت در طول صحنه ی فریب، بسیار مدبرانه است. می توان برای گروه سوک 
منتقدان استدالل آورد که اتللو در فریب خودش، بیش از آنچه منتقدان جبهه ی یاگو روا می دارند، 
شریک جرم است. استفان گرین بالت معتقد است که اتللو تسلیم »هویت سازی روایی« یاگو می شود، 
زیرا خود اونیز چنین هویت سازی ای را به کار می گیرد؛ »هویت او به ایفای نقش همیشگی در داستان 
خودش بستگی دارد.« کاترین بیتز نیز به نکته ی مشابهی اشاره می کند؛ »اتللو طعمه ی قصه گویی یاگو 
می شود زیرا خودش نیز قصه گوست. مردی که قصه هایش دزدمونا را شیفته می کند و طبق گفته ی 
فرمانروا این قدرت را دارد که دل همه ی دختران ونیز را به دست آورد.« چندان مشخص نیست که 
اتللو تا چه حد آن کسی است که گرین بالت می گوید یا آنچه بیتز معتقد است. من فکر می کنم که 
اتللو در گناهی که نسبت به دزدمونا مرتکب می شود، بیشتر یک راوی همراهی کننده با یاگوست. 
صحنه ی فریا از منظر زبان شناسی، صرفًا یک مجموعه سوال که عمداً بی پاسخ مانده اند، نیست. این 
نکته که اتللو مستقیم و غیر مستقیم، از یاگو درخواست اطالعات می کند، حاکی از اشتیاق زیاد او به 
پیگیری زنجیره ای از سواالت در مسیری بخصوص است. نسخه ی اصلی این داستان به قلم جرالدو 

سینتیو  است و توجه به حدودی که شکسپیر دستکاری کرده ، شایان توجه است.

3- Aside                                                4- Giraldi Cinthio
1- Johane Rudenko                              2- Joseph Porter 
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قبل از پرداختن به صحنه ی فریب که بازسازی روایی در آن صحنه اتفاق می افتد، الزم است تا 
عالوه بر پرداختن به ساختار روایت اتللو در آغاز نمایشنامه، کنش های گفتاری او را نیز بررسی 
کرد. »کنش  های گفتاری اتللو بسیار متمایزند از کنش های گفتاری یاگو. درحالیکه یاگو اولویت 
از کنش های  ترجیح می دهد  اتللو  ترغیبی می دهد،  یا  به کنش های گفتاری دستوری  را  عمده 
گفتاری اظهاری استفاده کند. کنش گفتاری اظهاری باورها یا افکار گوینده و فهم او را از جهان 

بیان می کند.«
اظهاری   )%60( آن  42تای   ،1 پرده ی  در  اتللو  توسط  شده  بیان  گفتاری  69کنش  میان  از   
هستند. ارجحیت استفاده از کنش گفتاری اظهاری در پرده ی 1، گواهیست بر عقالنیت و اعتدال 
شخصیت اتللو که بسیاری از منتقدان به آن اشاره کرده اند. برای مثال وقتی به او خبر می دهند 
که بارابانسیوی خشمگین به دنبال او می  گردد تا در مورد عصیان دخترش او را مؤاخذه کند، اتللو 
هیچ نشانی از استیالی هیجانات نشان نمی دهد و به جای بیان یک کنش گفتاری عاطفی حاوی 

احساسات و نگرانی ها، از یک کنش گفتاری اظهاری استفاده می کند:
بدرستی گواه من  پاکی روح من،  و  بیابند. مقام من، عنوان من  اینجا  مرا  »نه، من می خواهم 

خواهند بود. «
  اتللو این توانایی را دارد که خود را همانگونه که واقعًا هست، نشان دهد: مردی با شایستگی 
و اعتبار. در این گفتار، اتللو خود را به عنوان مردی با اعتمادبه نفس کامل نشان می دهد. میشل 
دیسانتو در چالش با دیدگاه استنلی کاول که اتللو را فردی شکاک می داند، به حس کمال طلبی 
او اشاره می کند؛ اتللو »می داند« وجود او بی عیب و نقص است. وقتی اتللو سرانجام با بارابانسیو 
رودررو می شود، بارابانسیو او را متهم به اغوای دخترش می کند، اتللو بار دیگر نه با کنش گفتاری 

عاطفی بلکه از طریق کنش گفتاری اظهاری به او پاسخ می دهد:
»این که من دختر این پیرمرد را از خانه اش به در برده ام، کاماًل راست است. همچنین راست است 

که با او ازدواج کرده ام. گناه من در اصل و اساس همین است، نه بیش.«

1.کنش های گفتاری اتللو

1- ترجمه ی م.ا به آذین 
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اتللو به اتهاماتی در خصوص استفاده از سحر و جادو در فریب دزدمونا نیز از روی احساسات 
به  از خانه اش  را  پیرمرد  این  با دو کنش گفتاری ساده »من دختر  تنها  بلکه  نمی دهد،  پاسخ 
در برده ام« و »من با او ازدواج کرده ام« پاسخ می دهد. اتللو در کنش گفتاری خود از عبارات 
جهت دار استفاده می کند. )تأکید بر کلمه ی من(. آنچه او در این روایت کوتاه توضیح نمی دهد 
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 مالحظه ای موضوع نادیده گرفتن واقعیت های اجتماعی 
با چنان صداقت و راستی ای شرح می دهد که  داده  انجام  را  آنچه  او  را بی اهمیت می شمارد. 
اعمالش نه فقط راستین بلکه بی نقص می نماید. توانایی اتللو در بازنمایی رویدادها با عبارات 
مطلوب خودش، بر توانایی او در فرماندهی و کنترل دیگران صحه می گذارد. سپس اتللو این 
گفتار را با مهم ترین کنش گفتاری اظهاری نمایشنامه تا بدینجا به پایان می رساند: »من دل 
دختر او را بدست آورده ام«. این یک کنش گفتاری اظهاری ساده نیست، بلکه نوعی مباهات 
نیز هست. مباهاتی که اتللو در توجیه آنچه انجام داده است، به کار می برد. این حقیقت که اتللو 
دل دزدمونا را بدست آورده است، نقض قوانین پدرساالرانه ی اجتماعی را از سوی او توجیه و 

حتی بی اثر می کند. 
ارائه می دهد و از 18کنش گفتاری  اتللو از این موضوع   کمی بعدتر، در روایت مبسوطی که 
اظهاری استفاده می کند، این منظور را می رساند که دزدمونا بیش از خود او مسئول رویدادهای 
گرفتن  نادیده  در  را  او  گناه  تا  اتللوست  از سوی  استراتژی  روایت یک  این  است.  آمده  پیش 
قراردادهای اجتماعی بی اهمیت جلوه دهد و از طرفی نکات مهمی را در مورد راوی افشا می کند. 
او در ابتدای  این روایت/استدالل  خود را فردی معرفی می کند که صرفًا داستان های زندگی اش 
را برای بارابانسیو، پدر دزدمونا شرح می دهد. گرچه بارابانسیو مخاطب هدف این داستان هاست، 
دزدمونا با استراق سمع این داستان ها، تبدیل به مخاطب ثانویه غیرهدف می شود. اتللو متوجه 

پیگیری دزدمونا شده و سرانجام راضی می شود تا داستان هایش را برای او نیز تعریف کند.
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سپس اتللو واکنش دزمونا را به این داستان ها شرح می دهد که نه فقط در کنش های فیزیکی 
شامل بوسیدن بلکه در اشاره ی تلویحی دزدمونا به ازدواج، تجلی می یابد. دزمونا به اتللو می گوید 
که آرزو می کند 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 می رساند: »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 نمی دهد. او دل دزمونا را با داستان های جذاب و گیرایش بدست می آورد. این دزدموناست 
که به طور غیرمستقیم به اتللو می گوید از او خواستگاری کند. گفتار اتللو به گواهی دزدمونا پیوند 
داده می شود، این سطر »بگذار تا خود در این باره گواهی دهد« ارتباط زبان شناختی گوینده ها را 
بازنمایی می کند و نقش عاملیت کنش را صریحًا به دزدمونا می دهد، هرچند بارابانسیو از دزدمونا 
می خواهد 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 می کند. »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 نمی کند. کنش 
تأثیری  روایت اتللو در گفتار فرمانروای ونیز خطاب به بارابانسیو قابل مشاهده است »داماد شما 
بیش از آنکه سیاه باشد، منصف و زیباست«. با عرضه ی ماهرانه ی 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 می خواهد، 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، نسخه ای کم  ارزش و تقلیل یافته از عشق 

دزدمونا به اتللو و شیوه ی ابراز عشق اتللو به دزدمونا، برای رودریگو بازگو می کند. 

1- در نظریه ی آستین، افعالی که انسان موقع سخن گفتن انجام می دهد در سه سطح قرار دارند:
الف. کنش بیانی )locutionary (: اظهار عباراتی که معنا و مصداق دارند.

ب. کنش منظوری )غیرمعنایی( )illocutionary Act(: گوینده از اظهارات خود مقصودی را دنبال می کند.
پ. کنش تأثیری )perlocutionary Act(: کالم شنونده تأثیر خاصی می گذارد. 
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»در نظر بیاور که دزدمونا در آغاز با چه شدتی به مغربی دل باخت، آن هم تنها برای گزافه ها و 
دروغ های شگفتی که می گفت. خب برای این پرگویی ها آیا همیشه دوستش خواهد داشت؟ قلب تو 

زیرک تر از آن است که چنین چیزی را باور کند. آخر نه آن که چشمش باید حظی ببرد؟«
در این سطور با ویژگی های بارز گفتار یاگو مواجهیم. او گفتارش را با وجه امری آغاز می کند و به 
دنبالش سوالی مطرح می کند که خودش به آن پاسخ می دهد و گفتارش را با یک کنش گفتاری 
اظهاری به پایان می برد. او بر این گفتمان چیرگی تام دارد. بازنمایی او از اتللو و دزدمونا تحقیرآمیز 
است؛ اتللو دروغ گوست و دزمونا ساده لوحی که دروغ های او را باور می کند، بعالوه او نمی تواند تصور 
کند که عشق دزدمونا، تنها بخاطر روایت های اتللو ادامه پیدا کند. یاگو، تنها چیزی را به رودریگو 
عرضه می کند که مایل است بشنود. اما این منفی بافی افراطی که او نظراتش را در قالب آن بیان 
می کند، به دشمنی باطنی او اشاره دارد، اما او قادر به درک قدرت روایت در ایجاد عشق میان دو 
نفر نیست. روایت های اتللو به  دروغ ها و بیش از آن به  دروغ های خیالی  تنزل داده می شود. یاگو با 
استفاده از مبالغه و زیاده گویی قصد دارد به عدم صداقت و حقانیت اتللو هم به عنوان گوینده و هم 

به عنوان عاشق، اشاره کند.  
 بازسازی شکسپیر از یاگو در قیاس با داستان اصلی یعنی هکاتومیت ، قابل توجه است. یاگوی داستان 
اصلی، رقیب عشقی اتللو است و وقتی ناکام می شود، عشقش به نفرت تبدیل می شود. شکسپیر، 
می کند،  بازسازی  دزدموناست،  خواستگار  که  رودریگو  شخصیت  طریق  از  را  داستان  آن  یاگوی 
خیره سر  ولو  منطقی  مردی  شکسپیر  یاگوی  می شود.  شکسپیر  یاگوی  دست  آلت  بعدتر  رودریگو 
اتللو  بر  او  نفرت  را در حالتی پست و تحقیرآمیز می بیند. گرچه  او مردیست که همه چیز  نیست، 
متمرکز است اما عمومی نیز هست. برخالف نظر کالریج درمورد »بدجنسی بی جهت« یاگو اینکه او 
مردی بی احساس است که فقط توطئه می چیند، یاگو خود را مردی نشان می دهد که نفرتی بی هدف 
نسبت به کل جهان دارد. خودگویی او در پرده ی دوم، صحنه ی اول، شامل 15 کنش گفتاری است؛ 
6 کنش گفتاری اظهاری، 6 کنش گفتاری عاطفی و 3 کنش گفتاری دستوری. کنش های گفتاری 

عاطفی او در این خودگویی به عنوان مأخذ کنش های گفتاری دستوری او کارکرد دارد. 
»کاری خواهم کرد که این مغربی سپاس گزار من باشد، دوستم بدارد و حتی پاداشم دهد که چه خوب 

خرش کرده ام و تا سرحد دیوانگی آسایش و آرام را از او گرفته ام. «

1- Hecatommithi 
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احساساتی که یاگو به طور نامنسجم در این گفتار بیان می کند و آنچه او را به 
طرح ریزی این نقشه رهنمون می کند، در ابتدا شهوت او نسبت به دزدموناست 
اتللو،  از  نفرت  مثل  عواملی  می شود.  تهییج  دیگری  عوامل  با  اندازه ای  تا  که 
شکنجه دادن او )چرا که به رابطه ی پنهانی اتللو با همسرش مشکوک است(، 
با همسرش نیز  او )زیرا به رابطه ی کاسیو  از  انتقام  از کاسیو و میل به  نفرت 
سوءظن دارد(. من فعل »سوءظن داشتن« را به عنوان کنش گفتاری اظهاری 
تحلیل کرده ام، درحالیکه فحوای عاطفی و به ویژه ترس نیز دارد. یاگو سوءظن 
دارد که »آن مغربی خوش بنیه، مرکوب مرا به زیر ران کشیده  باشد«. او همان 
سوءظن را نسبت به کاسیو هم دارد »از آن می ترسم که کاسیو نیز به نوبه ی 
خود شبکاله مرا به سرکند« و بعدتر می گوید »این افکار مانند نوشیدنی سمی، 
و  ترس  با  روانی  نظر  از  که  فردی  بعنوان  را  خود  یاگو  می خورد«.  را  درونم 
احساس بی کفایتی و نفرت مسموم شده است، بازنمایی می کند. آنچه او آرزومند 
است که برای اتللو کاسیو پیش بیاید، همان چیزی است که معتقد است برای 
خودش پیش آمده است. یاگو در آرزوی بودن در زمره ی شایسته ترین افراد، از پا 
درآمده است. افرادی که او به درست یا غلط، احساس می کند با او غیرمنصفانه 
رفتار کرده اند. عاملیت او در نمایشنامه از احساس عمیق قربانی پنداشتن خویش، 

ناشی می شود.
  روایت یاگو از ابراز عشق اتللو به دزدمونا، با همه ی افراطی گری اش می تواند 
به عنوان حسادت یا خشم غیر مستقیم نسبت به قدرت کالمی اتللو نیز تلقی 
شود، قدرتی که یاگو را به فردی صرفًا »وراج« تقلیل می دهد. او در صحنه ای 
پس از دیدار مجدد اتللو و دزدمونا در قبرس، طی یک خودگویی، صریحًا بر این 

موضوع صحه می گذارد:
آن  از  نغمه ها  این  که  سازی  کوک هاب  ولی  است  هماهنگ  خوب  »سازتان 

برمی آید، پیاده خواهم کرد.«



که  یاگو  روایت  با  دزدمونا  به  عشقش  اظهار  از  اتللو  خودستایانه ی  روایت  فریب،  در صحنه ی 
نسخه ی تقلیل یافته ی آن است در کشمکش قرار می گیرد. یاگو نیاز دارد که اتللو را تحقیر کند 
چراکه خودش احساس تحقیر می کند، در حالیکه اتللو نیاز دارد که احساس کند دزدمونا به طور 
خاص او را به عنوان معشوق و همسر انتخاب کرده است. بسیاری از منتقدان معتقدند که اتللو 
به سرعت و سهولت فریب یاگو را می خورد. برای مثال توماس مویسن می گوید »آن سهولتی 
که یاگو را در صحنه ی فریب به پیروزی می رساند و با آن سرعتی که اتللو تسلیم می شود، در 
تمایزهایی که منتقدان میان شخصیت های اتللو و یاگو قائل شده اند، حیاتی شده است، تمایزهایی 
که اغلب در شیوه هایی که این دو زبان را به کار گرفته یا درک می کنند، تداعی می شود؛ تفاوت 
در شیوه ی سخنوری.« صحنه ی فریب که در قلب نمایشنامه قرار دارد، در واقع یک مناظره ی 
زبانی بین دو راوی و در حقیقت بین دو روایت است که سرانجام به محصول مشترک روایتی 
تازه از اظهار عشق اتللو به دزدمونا، تبدیل می شود. این همان چیزی است که لبوف، اصطالح 
»کنش پیچیده« داستان را به آن می دهد و آن را مثالی برای نشان دادن این نکته می داند که 

گفتار چگونه می تواند به تنهایی کنش را بوجود آورد. 
  تغییراتی که شکسپیر بر داستان اصلی اعمال می کند، جالب توجهند. در داستان اصلی، یاگو 
فردی عملگراست که از موقعیت ها سوءاستفاده می کند؛ او مسئول تباهی موقعیت شغلی کاسیو 
نیست و به کاسیو پیشنهاد بهره جستن از مداخله ی دزدمونا برای حل این مسأله را نمی دهد. در 
داستان اصلی کاسیو مسئول سقوط خویش است و دزدمونا نیز مستقاًل و بدون دخالت کاسیو، 
پی گیر مطالبات اوست. این خود اتللو است که سر صحبت را با یاگو باز می کند و می گوید که 
همسرش چگونه خواستار مصالحه ی او با کاسیوست. در داستان اصلی، یاگو از نگرانی های اتللو در 
خصوص رفتار دزدمونا، که پیش از مداخله ی او نیز وجود داشته اند، سوءاستفاده می  کند و صریحًا 
می گوید »دزدمونا شاید دالیل خوبی برای این خوش رفتاری با کاسیو دارد.« یاگو در هکاتومیت 
اتللو  برای ترغیب کنجکاوی و سوءظن  انداختن درخواست ها  تعویق  به  زبانی  استراتژی  از  نیز 

استفاده می کند، اما در داستان اصلی، این استراتژی دراماتیزه نشده و فقط بیان شده است.

2. کشمکش روایی در صحنه ی فریب: تعامل نخستین

1- Lebov            
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بعدتر، اتللو پس از مکالمه ای با دزدمونا، برای دومین بار به سوی یاگو می رود تا از حسادت یاگو 
نسبت به خودش، احساس رضایت کند. در این قسمت یاگو صریحًا اشاره می کند که دزدمونا از 
هم صحبتی با کاسیو لذت می برد و به زودی از شکل ظاهری اتللو خسته خواهد شد. در داستان 
استفاده  تباهی دزدمونا،  به منظور  اتللو،  از پیش موجود  اخراج کاسیو و حسادت  از  یاگو  اصلی، 
اتللو  اتللوی شکسپیر،  در  نادیده می گیرد.  اغوایش  برای  را  او  دزدمونا تالش های  زیرا  می کند. 
است  عالقمند  یاگو  است.   بی ارزش  مهره ای  تنها  دزدمونا  و  یاگوست  هدف  دزدمونا،  به جای 
که ببیند تا چه اندازه می تواند اتللو را ترغیب کند، حتی به دیوانگی. او در ابتدا کاسیو و سپس 
دزدمونا را به بازی می گیرد و توقع دارد که در ادامه، اتللو را نیز فریب دهد. در روایت شکسپیر 

این یاگوست که سر صحبت را با اتللو باز می کند و نه بالعکس. 
اتللو یک کنش گفتاری  با  یاگو در همراهی  آغاز می شود می شود که    صحنه ی فریب وقتی 
عاطفی که قویًا مشخصات گفتار یاگو را دارد، به کار می برد. »ها! هیچ از آن خوشم نیامد.« منظور 
یاگو از »آن« گفتگوی بین دزدمونا و کاسیوست، که خود او ترتیبش را داده بود. در آثار متفاوتی که 
از این نمایشنامه ساخته شده، کنش گفتاری عاطفی یاگو با کارکردهای متفاوتی به کار می رود. در 
نسخه ی اورسن ولز  و الرنس فیشبرن ، یاگو از این کنش گفتاری عاطفی برای جلب توجه اتللو 
به گفتگوی آن دو استفاده می کند و یاگو به عنوان یک کانونی ساز عمل می کند. اما در نسخه ی 
اولیویر  اتللو پیش از آنکه یاگو کنش گفتاری اش را بیان کند، به دزدمونا و کاسیو زل زده است. در 
این نسخه یاگو فقط صدایی می شود برای آنچه اتللو از قبل به آن فکر می کند. هرچند در طول 
صحنه های بعدی نمایش روشن می شود که اتللو آنچه را یاگو می گوید به دقت گوش می کند، اما 
در اینجا از یاگو می خواهد آنچه گفته است را تکرار کند؛ »چه می گویی؟« این پرسش به ظاهر 

ساده به منظور کسب اطالعات، می تواند به عنوان یک چالش کارکرد داشته باشد.

1- Orson welles                                                   2- Laurence fishburne  
3- Olivier               
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اتللو یاگو را به چالش می کشد تا کنش گفتاری عاطفی اش را که بار منفی دارد، تکرار کند. هرچند 
یاگو ترجیح می دهد که چنین نکند؛ »هیچ چی سرورم، یا شاید هم نمی دانم چه می گویم«. اگر 
کنش گفتاری عاطفی یاگو را نه به عنوان کنش گفتاری غیرمستقیمی خطاب به اتللو برای جلب 
توجه او به دزدمونا و کاسیو، بلکه به عنوان ابزاری برای کشف افکار اتللو تفسیر کنیم، به این 
ترتیب اتللو هیچ چیز در خصوص احساسات باطنی اش برای یاگو فاش نمی کند و بسیار ماهرانه 
با به چالش کشیدن او در تکرار آنچه گفته، او را سرجایش می نشاند. اتللوی شکسپیر برخالف 
داستان اصلی، حسادت را پیش از آنکه یاگو زمینه چینی اش کند تجربه نمی کند و پذیرایش هم 

نیست. 
  در این کنش واکنش اتللو به جای یاگو رهبری تعامل میان شان را به عهده می گیرد. او سوال 
دیگری از یاگو می پرسد، سوالی که قطعًا تهییج کننده است؛ »این کاسیو نبود که از پیش زنم 
به تعویق می اندازد؛ »کاسیو سرورم؟« در  با طرح یک سوال  را  اتللو  یاگو پاسخ سوال  رفت؟« 
  )I do believe was he(»جواب اتللو سوال خودش را پاسخ می دهد؛ »یقین دارم که خودش بود
استفاده از فعل do برای 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 کرده است و گفتمان او با یاگو تالشی است برای فهمیدن این حقیقت. اتللو آنچه 
را می بیند با اعتماد به نفس بیان می کند. در این تعامل خیلی کوتاه، هیچ نشانه ای از تمایل اتللو 
برای هدایت شدن توسط یاگو مشاهده نمی شودو بر نقش یاگو به عنوان زیردست تأکید می شود. 
یاگو تا چندین سطر بعد وارد مکالمه با اتللو نمی شود. بین اولین و دومین تعامل میان یاگو و اتللو، 
شکسپیر یک گفتگوی مهم و کلیدی بین اتللو و دزدمونا قرار می دهد. از طریق این گفتگوست 
اتللو از دزدمونا، توسط دزدمونا روایت می شود. شکسپیر در  که نسخه ی  سومی از خواستگاری 
قرار  دزدمونا  اتللو  اصلی  یک صحنه ی  و  یاگو  اتللو  بین  موازی  دو صحنه ی  پالت،  ساختمان 
می دهد که به عنوان رابط میان آن دو صحنه ی موازی کارکرد دارد. بدون این صحنه ی رابط، 

تماشاگر تئاتر یا خواننده ی نمایشنامه، قادر به درک تأثیرپذیری اتللو از تحریکات یاگو نیست.
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تعدادی از منتقدان گفتگوی اتللو با دزمونا را در این صحنه بررسی می کنند تا به تغییر 
اتللو نسبت به دزدمونا پی ببرند. بسیاری حمایت دزمونا از کاسیو را در  در احساسات 
این صحنه به عنوان دست غیبی برای کمک به یاگو می بینند. چراکه دزدمونا در مقابل 
اتللو از مرد دیگری حمایت می کند و به این ترتیب حس حسادت اتللو را برمی انگیزد. 
برای مثال فرانک کرمود  می گوید »دزدمونا به فرآیند مورد نظر یاگو کمک می کند، 
دو بار از صداقت یاگو تعریف می کند، اشتباهی که از کاراکتر دزدمونا سرمی زند برای 
نقشه ی یاگو حیاتیست.« از منظر برخی منتقدان، استدالل های دزدمونا آزاردهنده است. 
ادوارد اسنو معتقد است »دادخواهی دزدمونا برای کاسیو همان طور که اتللو را عصبانی 
می کند، اعصاب ما را نیز به هم می ریزد، اما تمرکز چندانی بر اشتباهات کاراکتر دزدمونا 
نمی شود و آن را به تعبیر بیمارگونه ی بی مالحظگی ناچیز یک زن در ذهن یک مرد، 
تفسیر می کنند.« در مجموع تبادل نظر دزدمونا با اتللو در این صحنه، به عنوان کمک 
به جریانی در نظر گرفته می شود که پیش از آن هم آغاز شده بود. تعامل میان دزدمونا 
اتللو در این صحنه، تعاملی سرنوشت ساز میان آنهاست، اما آنچه دزدمونا می گوید،  و 
بی ضرر و فاقد اهانت است. او از کاسیو در مقابل اتللو حمایت می کند اما شیوه ای که 
این کار را انجام می دهد برای اتللو اهانت آمیز و مخل آرامش است. روایت دزدمونا از 
خواستگاری اتللو، نسخه ای کاماًل متفاوت از نسخه ای است که اتللو برای بارابانسیو و 

دیگر سناتورهای ونیز روایت کرده بود. 
»چی! میکل کاسیو. که با شما به خواستگاری من می  آمد، و بارها اگر من عیبی بر شما 

می گرفتم، به هواخواهی شما برمی خاست.«

3.روایت دزدمونا      

1- Frank Kermode                  
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اما  می کند،  اشاره  کاسیو«  دیرینه ی  خدمات  و  »دوستی  به  فقط  دزدمونا  اصلی،  داستان  در 
دزدمونای شکسپیر این »خدمات دیرینه« را به طور خاص مشخص می کند. در روایت دزدمونا، 
اتللو فردی منفعل  و منتظر اشاره  از سوی دزدمونا )چنان که در روایت خود اتللو اینگونه است( 
نیست، بلکه عاملی فعال است که »برای خواستگاری می آید« و میکل کاسیو نیز او را همراهی 
می کند. استفاده از فعل استمراری، داللت بر فرآیندی طوالنی مدت دارد، همان طور که استفاده 
از »بارها«، دال بر تکرار است. دزدمونا کاسیو را هم صحبت خود ساخته بود و افکار و احساسات 
منفی که در مورد اتللو تجربه می کرد، با او در میان می گذاشت. ما نمی دانیم که دزدمونا بر چه 
چیزهای عیب می گرفت اما در طول نمایشنامه این نخستین اشاره است که به اتللو به عنوان 
خواستگار مطلوب دزدمونا اشاره نکرده است. در آخر دزدمونا می گوید »کاسیو به هواخواهی شما 
برمی خاست«، در اینجا دزدمونا نقش کاسیو را نه فقط یک رابط بلکه مدافع نیز می داند چراکه 
دزدمونا را قانع کرده است تا اتللو را به عنوان 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 پرده ی یک وقتی اتللو خواستگاری اش را برای سناتورهای ونیز روایت می کند، دزدمونا حضور 
ندارد. بعد از ورود دزدمونا وقتی پدرش از او می پرسد »آیا او )دزدمونا( در این دلداگی سهمی 
داشته« در حقیقت دزدمونا به این پرسش پاسخی نمی دهد و به جای آن از ارجح بودن احساس 
وظیفه به همسر در مقابل پدر صحبت می کند. دزدمونا روایت اتللو را نه رد می کند و نه تصدیق. 
هرچند در مکالمه ی خصوصی اش 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 نمی شد، در مقابلش می ایستد.

1- Patient        
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الف و گزاف اتللو در مقابل سناتورهای ونیز با روایت معکوس دزدمونا، به چالش کشیده می شود. 
روایت  در  اما  است.  کنش  عامل  دزدمونا  درحالیکه  است  او هدف/منفعل  خود  اتللو،  روایت  در 
دزدمونا  روایت  عامل کنش. هرچه  اتللو  و  است  دزدمونا هدف  معکوسند؛  نقش ها  این  دزدمونا 
یا  اتللو مفعول  پیش تر می رود، نقش ها هم بیشتر دچار تغییر می شوند؛ کاسیو عامل می شود و 
ذینفع. ضربت ناشی از اظهارات دزدمونا این است که اتللو برای داشتن دزدمونا مدیون کاسیو 
با  آوردم«  بدست  را  او  دختر  دل  »من   1 پرده ی  در  او  اظهاری  گفتاری  کنش  بنابراین  است. 
گفته های خود آن دختر، دچار مشکل می شود. آشفتگی اتللو از روایت دزدمونا، در پاسخش به 

وضوح مشهود است:
»خواهش می کنم بیش از این چیزی مگو. بگو هروقت که می خواهد بیاید!من از تو چیزی دریغ 

نمی کنم.«
می کند.  بیان  تعهدی  گفتاری  کنش  یک  و  دستوری  گفتاری  کنش   2 اتللو  سطور،  این  در    
نخستین کنش گفتاری دستوری او به منظور پایان دادن به صحبت های دزدموناست. او آشکارا 
ارائه می دهد، ندارد. تصویر بازنمایی شده ی  یارای شنیدن این نسخه از رویدادها را که دزدمونا 
او از خود، به عنوان مردی که زنی زیبا عاشقش شده و او را طلب کرده  است، دچار خدشه شده 
به غرور  اهانتی دوچندان  این  نیاز داشت و  به مرد دیگری  این زن،  برای ربودن دل  او  است. 
اوست. دومین کنش گفتاری دستوری اتللو »بگو هروقت که می خواهد بیاید« به اجابت خواسته ی 
دزدمونا اشاره می کند و از طرفی نشانگر این است که از میان دو نسخه ی ارائه شده از اظهار 
عشق و خواستگاری، نسخه ی دزدمونا درست است. اتللو با موافقت با خواسته ی دزدمونا برای 
دیدار با کاسیو، تصدیق می کند که آنچه او می گوید، حقیقت دارد. آخرین گفته ی او یک کنش 
گفتاری تعهدی است »من از تو چیزی دریغ نمی کنم« که هم قاطع است و هم دال بر شدت 
احساسات اوست. در این سطر نکته ای آیرونیک وجود دارد: اتللو دقایقی پیش امتیاز سخن گفتن 
را از دزدمونا دریغ کرده بود و با این عبارت آخر تنها سعی در حفظ وجهه ی خود دارد، وجهه ای که 

با پی گیری های دزدمونا در دفاع از کاسیو، مورد تهدید قرار گرفته است. 



دزدمونا عالوه بر سرزنش اتللو، بی کفایتی او را به عنوان معشوق و خواستگار نیز خاطرنشان 
کرده و این ها دالیلی محکمند برای واکنش احساسی اتللو به جهت محروم کردن دزدمونا 
از آنچه می خواهد بگوید یا آرزو دارد. کنش گفتاری بعدی اتللو شامل تقاضا از دزدموناست 
تا اندکی او را تنها بگذارد. »اینک از تو تمنا می کنم اندکی مرا تنها بگذار.« و این بخش با 

تفکر عمیق اتللو در مورد رابطه اش با دزدمونا به پایان می رسد:
که  دم  آن  و  دارم  دوستت  من  اما  می گیرد،  دربر  را  روحم  تباهی  بی همتایم،  »افسونگر 

دوستت نداشته باشم، جهان دوباره زیر و رو می شود.«
  این سطور حاکی از دلسردی هستند و مانند کنش گفتاری پیشین اتللو که دزدمونا را به 
سکوت وامی داشت، داللت گر اتفاقاتی است که در نمایشنامه پیش خواهد آمد. گرچه در آغاز 
این گفتار، اتللو گفته ای محبت آمیز درباره ی دزدمونا بیان می کند »افسونگر بی همتایم«، 
اما بعد از آن شروع به تفکر درباره ی ماهیت عشق خود به دزدمونا می کند، اشاره می کند 
که هنوز هم عاشق دزدموناست »تباهی روحم را دربرمی گیرد، اما من دوستت دارم« اتللو 
تلویحًا اشاره می کند 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 جمله ی بعد، »دوست 
نداشتن او« با امکان »زیر و رو شدن جهان« هم ارز می شود. 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 می شود که می تواند روح او را به 
تباهی بکشاند و جهان را زیر و زبر کند. جمله ی »آن دم که دوستت نداشته باشم« بیش از 
همه، دلسرد کننده است. چراکه او زمانی را فرض می کند که دزدمونا را دوست نداشته باشد. 
اتللو در وضعیت روحی آرامی نیست. او توسط دزدمونا با چهره ای از خودش مواجه می شود 
که با آنچه خودش به جهان اطرافش عرضه می کرد، بسیار متفاوت است. او آن مردی که 
خودش تصور می کرد، نیست و عشق او به دزدمونا نیز با روایتی کاماًل متفاوت از روایت او 

توصیف و بنابراین مغشوش شده  است. 
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تغییری مشخص رخ داده است. دزدمونا  به دزدمونا  اتللو نسبت  در احساسات 
ناگهان جایگاهش را نزد اتللو از دست داده  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، ضربه ای 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 می شود. 
اتللویی که یاگو در آغاز پرده ی سوم با او گفتگو می کند، همان اتللوی پایان 

این پرده نیست. 
  جیمز کارول در تحلیلی بر این نمایشنامه، سوالی بنیادی تر درباره ی این اثر 
مطرح می کند »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، 
هستی ای از گوشت و خون و مستقل از او؛ دیگری. این دقیقًا همان چیزی 
است که اتللو را شکنجه می دهد.« کارول بر وجود دزدمونا به عنوان دیگری 
تأکید می کند، دیگری مستقلی به عنوان یک راوی، همان چیزی است که اتللو 

را آشفته می سازد. 



نیسون در مورد سهل الوصول بودن فریب اتللو توسط یاگو می گوید »توانایی یاگو به تهییج 
اتللو در صحنه ی فریب، عمیقًا به قابلیت اتللو در پیروی کردن، بستگی دارد و به توانایی او در 
دریافت سرنخ های موجود در پرسش و پاسخ های یاگو که به عنوان نشانه ی معانی عمیق تر و 

شاید محرمانه تر، از سوی او تلقی می شوند.«
اما کنش های گفتاری غیر  اتخاذ می کند،  اتللو   هرچند خوانش سرنخ ها تصمیمی است که 
مستقیم ، لزومًا نباید جدی گرفته شوند و می شود نادیده شان گرفت. سوال اساسی این است 
که چرا اتللو اشارات یاگو را نادیده نگرفته  است و چرا قصد کرده تا همه ی آنها را ارزیابی کند. 
اتللو در نخستین تعاملش با یاگو در پرده ی سوم، از او می خواهد تا آنچه را گفته تکرار کند و 
به نوعی او را متوجه جایگاهش به عنوان زیردست می کند و به سکوت وادارش می کند. اما 
پس از گفتگو با دزدمونا و صحبت درباره ی نقش کاسیو در ازدواجشان، اتللو تصمیم می گیرد 
به صحبت های یاگو توجه کند. در تعامل بین اتللو و یاگو، پس از خروج دزدمونا از صحنه، 
مقدمات اغوای اتللو توسط یاگو فراهم می شود. نوعی بازی زبانی بین دو کاراکتر در جریان 
است که نتیجه ی نهایی آن، دگرگونی دراماتیک احساسات اتللو نسبت به دزدموناست که خود 
قبل تر نسبت به آن پیش آگاهی داده  بود. »آن دم که دوستت نداشته باشم، جهان دوباره زیر 

و زبر می شود«.

4.کشمکش روایی در صحنه ی فریب: تعامل نهایی   

1- سرل میان کاربرد مستقیم و غیرمستقیم کنش ها تمایز قائل است: هرگاه مقصود گوینده از ساختاری که به کار می برد )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 شده ی گوینده و معنای جمله مطابقتی وجود ندارد.

1

للو
ی ات

روای
ل 

حلی
و ت

ت 
روای

سو
چار

ام 
پی

ینه
رنط

ی ق
امه 

ژه ن
وی

12
9



را استراق سمع  آنها  بیرون می رود، یاگو که گفتگوی  از صحنه  اتللو  وقتی دزدمونا به خواست 
کرده بود، به صحنه بازمی گردد. تعامل مجدد آنها نه با اظهار نظری از سوی یاگو، بلکه با پرسشی 
از سوی اتللو آغاز می شود »چه می گویی یاگو؟« در گفتگوی نخست شان، این سوال به عنوان 
چالشی برای یاگو مطرح شد تا اگر جرأت دارد، منفی بافی اش را تکرار کند. اما تکرار این سوال در 
دومین تعامل شان در این صحنه، نشان از عالقمندی اتللو به ازسرگیری مکالمه ی قبلی شان دارد. 
اتللو از 53 کنش گفتاری استفاده می  کند که شامل 39 اظهاری، 8 ترغیبی، 5 عاطفی و 1 تعهدی 
است. که شامل 11 درخواست اطالعات  و 2 درخواست تصدیق  نیز استفاده می کند. ویژگی اتللو 
در استفاده از کنش گفتاری اظهاری، همچنان پابرجاست. 23 درصد از کنش های گفتاری او در 
این بخش، برای درخواست اطالعات یا تصدیق هستند. این نکته که اتللو در همان آغاز گفتگوی 
مجددش با یاگو، سوال قبلی اش »چه می گویی یاگو« را تکرار می کند، نشان دهنده ی این است 

که اتللو اکنون از یاگو اطالعاتی می خواهد. 
جانبی«  »دنباله ی  آن،  به  مردمی   شناسی  روش   علم  در  که  می کند  استفاده  روشی  از  یاگو   
ابتدا  در  می کند.  اطالعات  درافت  تقاضای  خودش  قبلی،  گفته ی  تکرار  به جای  او  می گویند. 
می پرسد »آن زمان که به خواستگاری بانوی من می رفتید، میکل کاسیو از عشقتان خبر داشت؟« 
یاگو، برپایه ی اطالعاتی که از استراق سمع به دست آورده، امیدوار است که اتللو این سوال را 
تصدیق کند. اتللو به سوال او پاسخ می دهد اما سوال دیگری هم مطرح می کند »بلی، از آغاز 
تا انجام، برای چه می پرسی؟» این پرسش از سوی اتللو به گفته ی »خوشم نیامد« خود یاگو در 
ابتدای این صحنه، ربط دارد. اتللو مشتاقانه به آنچه یاگو می خواهد بگوید، عالقمند است. وقتی 
یاگو این پرسش اتللو را با گفتن »برای خرسندی اندیشه ام، البته منظور بدی در میان نیست.« 
پاسخ می دهد، اتللو پرسش قبلی اش را به شیوه ی دیگری مطرح می کند »کدام اندیشه یاگو« . 
یاگو پاسخ می  دهد »گمان نمی کردم که کاسیو او را می شناخت« و به این ترتیب فقط تا اندازه ای 
پرسش اتللو را پاسخ می دهد. اتللو می گوید »چرا، غالبًا هم میان ما واسط بود« و یاگو می گوید 
»راستی؟« در خالل آنچه اساسًا حاوی تقاضای تصدیق است، یاگو موضوع را طوری پیچیده جلوه 

می دهد که گویی چیز ناخوشایندی در میان است. 

1- Request for Information                                                2- Request for Confirmation  
3- Ethnomethodology                                                        4- Side sequence   
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طرفین  از  یکی  در دست  ابزاری اند  تصدیق،  یا  اطالعات  درخواست  شامل  گفتاری  کنش  دو 
صحبت برای اینکه کنترل گفتمان را در دست بگیرند یا آن را حفظ کنند. اتللو و یاگو، هردو 
در تالشند تا از خالل چنین درخواست هایی کنترل گفتگو را حفظ کنند. در این تعامل، یاگو در 
ابتدا به شیوه ی مصاحبه با اتللو حرف می زند و او را تحریک می کند، اما نقش هایشان به سرعت 
جابجا می شوند. اتللو چندین بار از یاگو تقاضای دریافت اطالعات می کند؛ »چرا می پرسی؟«، 
کرداری  درست  مرد  او  »مگر  می بینی؟«،  آن  در  حرفی  جای  »مگر  یاگو؟«،  اندیشه  »کدام 
به سراغ  اطالعات،  دریافت  برای  مستقیم  درخواست  از  اتللو  فکر می کنی؟«.  نیست؟«، »چه 
درخواست غیرمستقیم می رود 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 
ببرم«. درخواست  پی  اندیشه ات  به  باید  استفاده می کند؛ »بخدا سوگند  اطالعات غیرمستقیم 
اطالعات از سوی اتللو، تالشی است هم برای کنترل گفتمان و هم کنترل یاگو. بنابراین وقتی 
یاگو می گوید »راستی؟« اتللو پاسخ می دهد »بلی، راستی! مگر جای حرفی در آن می بینی« 
استراتژی صحبت می کند.  با  یاگو،  مانند  بلکه  نیست.  دنبال کردن سرنخ ها  اتللو صرفًا درگیر 
اتللو از یاگو درباره ی درستکاری کاسیو می پرسد »مگر او مرد درست کرداری نیست؟« این یک 
درخواست تصدیق است که کوششی استراتژیک از سوی اتللوست تا یاگو را وادارد پیش فرض ها 
و انگاره هایش را صراحتًا بیان کند. هرچند یاگو با زیرکی از محدود شدن به درخواست های اتللو 
طفره می رود؛ »درست کردار سرور من؟« و اتللو مجدداً سوالش را مطرح می کند »درست کردار؟ 
آنجا که من  تا  پاسخگویی می شود »سرور من  به  یاگو سرانجام مجبور  بلی درست کردار« و 
می دانم« این یک کنش گفتاری ضعیف است، اما به هر حال یک کنش گفتاری اظهاری است. 
اتللو با زیرکی یاگو را وامی دارد تا آنچه قصد داشت، درباره ی کاسیو و دزدمونا بگوید را انکار 
کند. در بازی موش و گربه ی زبانی که میان آن دو در جریان است، اتللو با به کارگیری همان 
استراتژی درخواست اطالعات، پیروز می شود. انتظار می رود اتللو با فشار آوردن به یاگو و شنیدن 
او  اما  را نگیرد.  او درباره ی صداقت کاسیو، پی موضوع  از طرف  یک کنش گفتاری اظهاری 
چنین نمی کند همانطور که در تعامل قبلی اش با یاگو، او را به ازسرگیری گفتگویشان درمورد 
این موضوع واداشت، در اینجا نیز به طرح سواالتش ادامه می دهد. اتللو گفتگو را از آنچه یاگو 

می داند به سوی انچه یاگو فکر می کند، هدایت می کند. 
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یاگو قباًل بیان کرده بود که »تا آنجا که می دانم« کاسیو درست کردار است، سپس اتللو تصمیم 
می گیرد تا در افکار و دانسته های یاگو تفحص کند. »ها! چه فکر می کنی؟« با این درخواست 
می دهد.  نشان  آماده  خیال،  و  عقیده  پرخطر  قلمرو  در  کاوش  برای  را  خود  اتللو  غیرمستقیم، 
به عالوه وقتی یاگو این درخواست را با درخواست تصدیق به تعویق می اندازد »چه فکر می کنم 
تفسیر  ممکن  افراطی ترین شکل  به  را  درخواستش  به  پاسخ  در  تأخیر  این  اتللو  من؟«  سرور 

می کند.
»چه فکر می کنم سرور من؟ بخدا که عین گفته ی مرا به من برمی گرداند. پنداری دیو بس 

هولناکی در اندیشه دارد که جرأت نمی کند نشان بدهد. تو چیزی در سر نهفته داری.«
  اتللو در این سطور، تخطی یاگو از دادن پاسخی درخور را به طفره روی او از پاسخ گویی تعبیر 
می کند. اتللو فرض می کند »دیو بس هولناکی در اندیشه دارد که جرأت نمی کند نشان دهد.« و 
سپس با کنش گفتاری اظهاری بیان می کند که »تو چیزی در سر نهفته داری« و بعد به اظهار 
نظر یاگو در ابتدای این صحنه برمی گردد »دمی پیش هنگامی که کاسیو از پیش زنم رفت، 
شنیدم که می گفتی خوشت نیامد« و بعد تصمیم می گیرد که مکث های یاگو را به عنوان 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 شده اند. اتللو به پی گیری بیشتر در قلمرو مه آلود افکار و عقاید یاگو پافشاری 
می کند، هرچند حس می کند که یاگو گوینده ی صادقی نیست. زبانی که اتللو به کار می برد قابل 
توجه است، زیرا فارغ از هر اتفاقی که در این صحنه بیفتد،با اشاره ی اتللو به وجود دیوی در 

افکار یاگو، این اتللوست که می خواهد  روایت کاماًل جدیدی از رابطه اش با دزدمونا بنا نهد. 



می کنم  فکر  که  می خورم  سوگند  جرأت  به  کاسیو  میکل  »درباره ی  بیان  با  اتللو  سوال  به  یاگو 
اتللو  بادرخواست  تا  از کلمه ی فکر می کنم استفاده می کند  او  باشد« پاسخ می دهد،  درست کردار 
موافقت کرده  باشد اما از طرفی یک کنش گفتاری اظهاری ضعیف را انتقال دهد. به محض اظهار 
چنین گزاره ای از سوی یاگو، اتللو نیز با او موافقت می کند و می گوید »من هم چنین فکر می کنم« 
تنها گزینه ی استراتژیک یاگو در این مرحله، تأکید دوباره بر کلمه ی فکر می کنم است تا سست 
بنیان بودن کنش گفتاری اظهاری خود را تقویت کند؛ »از همین روست که من فکر می کنم کاسیو 
مرد درست کرداری است« که به موجب این گفته، اتللو یاگو را به تفکر مجدد فرامی خواند. گرچه 
خودش چهار سطر قبل گفته بود که کاسیو مرد درست کرداریست، اما تصمیم می گیرد که به زنجیره 
سواالت خود ادامه دهد؛ »نه، در پس این گفته ی تو چیزهای دیگری هست« و این سوال را با یک 
درخواست اطالعات ادامه می دهد »از تو خواهش دارم همانگونه که در دلت با خود زمزمه می کنی 
با من سخن بگو، و بدترین اندیشه های 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 می شود. اتللو نه 
فقط به یاگو دستور می دهد تا نکات منفی را به او بگوید، بلکه برای شنیدن هر عقیده و اندیشه ای 
که یاگو ممکن است داشته باشد، مشتاق به نظر می رسد. از موضع گیری اتللو می توان متوجه شد 
که او ضمن اینکه  پذیرای دریافت هر نشانه ای هست، خودش همزمان این نشانه را ساختاربندی 
و هدایت می کند. بنابراین یاگو را تشویق می کند تا »بدترین اندیشه های خود را« بیان کند. اتللو به 
یاگو سرنخ می دهد که چه می خواهد بشنود. نقش اتللو که از آغاز این صحنه، با استفاده ی فراوان 
از درخواست اطالعات مشخص شده بود، خود را مشتاق راهی شدن از حقیقت به سوی خیال نشان 

می دهد، عزیمت به اوهام محض در پی این عقیده که کاسیو مرد درست کرداری نیست. 

‹
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در دومین تعامل اتللو و یاگو در این صحنه، اتللو در حدود 20 سطر پس از آغاز گفتگو، از وجود 
دیوی در افکار یاگو صحبت می کند، این کاربرد کلمه ی دیو توسط اتللو با گفتار او در همین صحنه 
جهان  مجدد  زبر شدن  و  زیر  از  اتللو  وقتی  است.  سازگار  بر صحنه(  یاگو  مجدد  ورود  از  )پیش 
و  است  بار عاطفی  دارای  به شدت  آن می آید،  پی  در  آنچه  مانند  گفتار  نوع  این  سخن می گوید. 
باید به یاد داشت که یاگو با استفاده از همین طرز گفتار با اتللو صحبت می کند، برای مثال وقتی 
حسادت را »دیو سبز چشمی« می خواند. یاگو با به کارگیری همان شیوه ی گفتار احساسات اتللو را 
برمی انگیزاند. به محض  این که اتللو دیوی در افکار یاگو بنا می نهد و یاگو را به پرده برداری از آن 

هدایت می کند، دزدمونا نزد اتللو تباه و ملعون می شود. 
  هرچند سقوط دزدمونا آغاز شده است اما در تعامل میان اتللو و یاگو، تمرکز بر آنچه اتللو درباره ی 
دزدمونا می داند یا نمی داند، نیست بلکه بر سر چیزها یی است که از کاسیو می داند یا نمی داند. روایت 
دزدمونا درباره ی خواستگاری و عشق اتللو، کاسیو را به عنوان عامل کنش و دزدمونا را به عنوان 
هدف ساختاربندی کرده است. آنچه اتللو و یاگو در استنطاق مشترکشان از یکدیگر انجام می دهند 
)هرچند با چیرگی اتللو در طرح زنجیره ای از سواالت(، بازسازی یک نسخه ی 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 پرده ی یک بیان می کند و با کنش گفتاری اظهاری »او با چشم 
باز مرا انتخاب کرد« خود را منفعل/هدف می داند. او در ابتدا عاملیت را به دزدمونا و بعدتر به کاسیو 
بازسازی شده ی روایت خواستگاری،  اتللو )منفعل/معشوق( در نسخه های  می دهد. نقش مطلوب 
از کسی که دلخواه و مطلوب دزدمونا بود به فردی مطرود و خیانت دیده، تغییر یافت. اتللو منفعل 

می شود اما به عنوان یک قربانی. 



اتللو در صحنه ی فریب نقشی چون یک بازجو دارد، صحنه ای موازی با آن که اتللو چنین نقشی ایفا  
اتللو آخرین سوالش را از یاگو  می کند، در پرده ی پنجم صحنه ی دوم اتفاق می افتد. در این صحنه 
می پرسد »خواهش دارم از این اهرمن زاده بپرسید برای چه تن و جان مرا بدین گونه در دام کشید«. 

که  می کند  استفاده  غیرمستقیم  اطالعات  درخواست  یک  از  و  نمی کند  سوال  یاگو  از  مستقیمًا  اتللو 
به شکل کنایه آمیزی به فاصله ای که اکنون بین این دو بوجود آمده، اشاره می کند. این سوال حاوی 
یک کنش گفتاری اظهاری نیز هست مبنی بر اینکه یاگو روح و جان اتللو را در دام کشیده است و 
بسیاری از منتقدان این کنش گفتاری را به عنوان برداشت نهایی از این نمایشنامه می دانند. یاگو در 
پاسخ، هم خود سوال را به چالش می کشد و هم آن کنش گفتاری را تکذیب می کند. یاگو با استفاده از 
کنش گفتاری دستوی مقابل این درخواست اطالعات اتللو می ایستد »از من چیزی نپرسید«. این پاسخ، 
به تنهایی می تواند به مثابه ی امتناع یاگو از صحبت کردن و توضیح دادن باشد، اما یاگو این توضیح را 
نیز اضافه می کند »آنچه دانستنی بود، می دانید« اتللو با این کنش گفتاری اظهاری، درخواست اتللو را 
بی پاسخ می گذارد. می توان گفت که در لحظات پایانی یاگو از شفافیت در گفتار طفره می رود و بنابراین 
او هرگز قادر نیست از پرداختن به اوهام و اندیشه های تیره و تار دست بردارد، گرچه این افکار بیشتر 

درباره ی اتللو هستند تا خود او. 
  اتللو در خالل آخرین درخواست اطالعاتش، همچون پرده ی یک، روایتی را بنا می نهد که در آن 
خودش منفعل است و دیگری عامل کنش، با این تفاوت که در پرده ی 1 دزدمونا قلب او را در دام 
کشید و در پرده ی 5، یاگو تن و جان او را. استفاده از کنش گفتاری غیرمستقیم، به امتناع اتللو برای 
بررسی شفاف و مستقیم شرایط اشاره می کند. او نمی تواند خود را قانع کند که مستقیمًا از یاگو سوال 

بپرسد، همان طور که از پرسش مستقیم از دزدمونا نیز سرباززده بود. 

5.نتیجه گیری
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بنفس  اعتماد  با  به غایت  مردی  اتللو   1 پرده ی  در 
توانایی اظهار نظر در خصوص چگونگی  است که 
امور جهان را دارد، هنگامی که این توانیی از طریق 
به  خواستگاری(  مورد  )در  دزدمونا  معکوس  روایت 
چالش کشیده می شود، او به سهولت به سوی تغییر 
گرایش  کاسیو  و  دزدمونا  با  رابطه اش  دادن  شکل 
)درباره ی  یاگو  نخستین  نظر  اظهار  ابتدا  می یابد؛ 
گفتگو  عرصه ی  به  دوباره   را  کاسیو(  و  دزدمونا 
می کشاند و با عزمی راسخ، زنجیره سواالتی در این 
خصوص مطرح می کند و در نهایت به یاگو دستور 
درباره ی  شرم آوری  احتمااًل  نکته ی  هر  تا  می دهد 
اقناع  بیشتر  اتللو  غرور  کند.  فاش  می داند،  کاسیو 
دزدمونا  بستر  در  کنشی  عامل  کاسیو  اگر  می شود 
باشد تا عامل کنشی که در ازدواج آن دو موثر بود. 
او ترجیح می دهد که به عنوان همسر به او خیانت 
صالحیت  فاقد  خواستگار  به عنوان  اینکه  تا  شود 
گفتاری  کنش های  از  او  جهت  تغییر  شود.  تلقی 
اظهاری به درخواست اطالعات، به دگرگونی مردی 
تمام  بر  را  کنترلش  که  مردی  به  به نفس  بااعتماد 

امور از دست داده، اشاره می کند. 

‹
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نژادپرستی، زن گریزی و »بدخواهِی بی دلیل« در اتللو 
نوشته ی کرنان ریان

ترجمه ی سمیرا پورحسنی

نمایش نامه ای برای امروز
کسانی که هنوز به این باور نرسیده اند که تراژدی های شکسپیر از بستِر تخیلی بسیار جلوتر از زماِن 
وی برخاسته اند، خوب است تنها نگاهی به اتللو داشته باشند. ایده ی اصلی نمایش نامه آن قدر معروف 
است که آدمی دیگر فراموش می کند که راستی شکسپیر چه جسارِت فوق العاده ای داشته که حکایِت 
ساده ی سینتیو را، که تنها از ازدواجی بین نژادی سخن می گفت، انتخاب کرده و آن را به تراژدی ای 
تأثرانگیز تبدیل کرده است. در کشوری که تنها معدود افرادی خارج از لندن با سیاه پوستان برخورد 
داشته و چندین سده پیش از آن که عوامِل وقوع تراژدی اتللو به گستردگی و پراکندگی امروز باشند، 
شکسپیر در این نمایش نامه نقِد تندی از بی عدالتی های نژادی و جنسیتی مطرح می کند که امروزه 

هم بسیار قوی و مطرح است، چه رسد به روزگاراِن آغاِز سده ی هفدهم میالدی.

از نظِر کرنان ریان، دالیِل وقوع ِ تراژدِی اتللو بسیار پیچیده تر و مرموزتر از چیزی هستند که در 
نگاِه نخست ممکن است به نظر رسد.

1
‹
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»شاید از آن رو که سیاه چرده ام«

توالِی تراژیِک رخدادها از جایی آغاز می شود که اتللو و دزدمونا فرار می کنند. اینکه آن ها مجبور 
به فرار شده اند، طبیعِت نامشروِع رابطه شان را خیلی زود بر ونیزی ها مسلم می کند. از نظِر خود 
ِآنان و نیز از نظِر شکسپیر، هیچ چیِز نامشروعی در این رابطه ی عاشقانه وجود ندارد؛ هم خوِد 
اتللو و دزدمونا، و هم نمایش نامه ، آنان را کاماًل محق می داند. رفتاِر اتللو و دزدمونا، بی آنکه ذره ای 
تحتِ تأثیِر خشِم پدرانه و ناخوشایندِی عامه ی مردم باشد، به گونه ای است که انگار آن ها کاماًل 
حق دارند که عاشِق هم شوند، با هم ازدواج کنند و با هم خوشبخت باشند. در واقع، این ها به 
گونه ای رفتار می کنند که انگار نه زندانیاِن زمانه ی ناعدالتی های نژادی و جنسیتی ای هستند که 

قلب های خوِد آنان را هم مکدر کرده باشد، بلکه شهرونداِن زمینی حقیقتًا متمدن هستند.

به همین دلیل است که اتللو و دزدمونا زیِر آواِر خشِم جامعه ای واقع می شوند که بنیانش تنها 
ایاگو بروز می یابد.  به خاطر چنین ازدواجی از هم پاشیده است؛ این خشم در قالِب شخصیِت 
مسئله ای که برابانتیو به دوِک ونیز یادآور می شود نیز حاکی از همین باور است: »چه، هرگاه 
بتوان آزادانه چنین دستبردهایی زد، به زودی بندگان زرخرید و کافران بر ما فرمان خواهند راند.«  
)1.2(.  برابانتیو چنین به نظرش می رسد که در این یکی شدِن دو نژاد، چیزی بیش از آبرو و 
حرمِت او به عنواِن پدِر دزدمونا به خطر می افتد. وی بر این عقیده است که اگر ما به این خشِم 
عمومی بی توجه باشیم، در واقع زیردستاِن خود را همچون هم سطِح خود دانسته و در این صورت 
دیگر هیچ چیز جلودار تسلِط طبقاِت زیرین و فرعِی شبه انسان و کافر بر ما نخواهد بود. شکسپیر 
از همان اول تکلیف را مشخص می کند که فقط ایاگو نیست که اتللو و دزدمونا علیِه اویند، بلکه 

به طوِر کلی مخالف با دیدگاِه طبقاتی ای هستند که ایاگو منفورترین جلوه ی بروِز آن است.
این تنها ایاگو نیست که سخنانش بوی تحقیِر »مغربی« )لقبی که به اتللو داده( می دهد، هر چند 
بیزارِی وی شدیدتریِن آن هاست. در صحنه ی آغازین، ایاگو رو به برابانتیو چنین می گوید »حاال، 

هم اینک قوچ پیر سیاهی در میش سفیدتان در افتاده است« )1.1(.

1- در این ترجمه از ترجمه ی م. ا. به آذین برای برگرداندِن نقل قول های مربوط به نمایش نامه ی اتللو استفاده شده است.
2- اعداِد داخِل پرانتز به ترتیب از چپ به راست بیان گِر شماره ی پرده و صحنه ای هستند که نقل قول از آن گرفته شده است.

2

1



»غول سبزچشم«

درِک کامِل چرایِی این تراژدی بدوِن در نظر گرفتِن آن نژادپرستِی زیرینی که نه تنها نگاِه ونیزی ها 
به اتللو، بلکه ذهنیِت خوِد وی را هم مسموم کرده، ناممکن است. رنِگ پوسِت اتللو بدوِن تردید یک 
عامِل مهم در سقوِط وی است، چراکه هویِت نژادی و ظاهِر غریِب وی، هم خوِد او و هم همسرش را 
نسبت به نابکاری های ایاگو بسیار آسیب پذیر ساخته، به این معنی که اگر اتللو یک مرِد فرهیخته ی 
معروف و سفیدپوست بود، چنین وضعیتی پیش نمی آمد. اینکه اتللو و دزدمونا با چنین ازدواجی یک 
تابوی ونیزی را زیر پا گذاشته اند، از همان آغاز آنان را در وضعیتی تدافعی قرار می دهد؛ همین مسئله 
باعث می شود که اتللو کاماًل مستعِد احساِس تردید و عدِم امنیت گردد و کار برای ایاگو آسان تر از 
پیش شود. اما جدا از آسیب پذیرِی اتللو به عنواِن یک اجنبِی سیاه پوست، که ناخودآگاه دارد بُعِد سپیِد 
نگاِه زن گریزانه  به آن مفهوِم مردساالرانه ی مردانگی و  را  تعلِق وی  بارز می سازد،  را  سیاهی اش 
نسبت به ازدواج می بینیم که درست به اندازه ی نژادپرستی در فرهنِگ ونیز ریشه دوانده اند. مسئله ای 

که در تعییِن سرنوشِت دزدمونا و خوِد اتللو تأثیری درست به اندازه ی همان تأثیِر نژادپرستی دارد.

 رودریگو نیز اتللو را به خاطِر »لب کلفت« بودنش دست می اندازد و به ریشخند می گیرد )1.1(؛ در 
حالی که برابانتیو در مالقات عمومی با اتللو به این نتیجه می رسد که امکان ندارد دخترش، دزدمونا 
»از سایه ی پدر به آغوش تیره  ی همچون تویی پناه برد« )1.2( بی اینکه سحر و جادو شده باشد. 
دوک در تالشی ناکامانه برابانتیو را تسلی داده و می افزاید »اگر مردانگی عاری از زیبایی و دلفریبی 
نباشد، پس داماد شما بیش از آنکه سیاه باشد، زیباست« )1.3(. این نگرش چنان در تار و پوِد فرهنگ 
ونیز رسوخ کرده که دزدمونا و اتللو هم نتوانسته اند از آن پاک بیرون بیایند: »چهره ی اتللو را من در 
روح او دیده ام« )1.3(، حرفی که دزدمونا به سناتور می گوید بی آنکه حواسش باشد که معنای ضمنِی 
همین حرف نیز در واقع چه بی احترامِی بزرگی به اتللوست. و اتللو، هنگامی که کم کم ایمانش را به 
عشِق دزدمونا نسبت به خویش از دست می دهد، نخستین مسئله ای که به ذهنش می رسد، ظاهرش 
است: »شاید از آن رو که سیاه چرده ام و آن گفتار چرب و نرم بزم آرایان در من نیست« )3.3(. اتللو 
همچنین سیاهی اش را استعاره ای می بیند از بخِت بِد همسرش: »نام او که همچون چهره ی دیان 

تازه و شاداب بود، اینک بسان روی من آلوده و سیاه گشته است« )3.3(.
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بنابراین، حسادِت جنسی در اینجا نه یک اختالِل عاطفِی استثنایی که اتللوی سیاه پوست را مستعِد 
هالکت ساخته، بلکه بیشتر یک قانوِن حاکم در ونیز است. شیفتگِی رودریگو نسبت به دزدمونا او 
را شدیداً نسبت به اتللو و کاسیو حسود ساخته است. این همان احساسی است که در بیانکا هم، 
هنگامی که کاسیو دستماِل دزدمونا را به او می دهد، دیده می شود: »چه، تازگی حسود شده اید و 
می گویید من آن را از معشوقه ی دیگری به یادگار دارم؟« )3.4(. و بیش از همه، خوِد ایاگو با این 
احساِس مسموم درگیر است، زمانی که از حسادت جنسِی خود استفاده می کند تا آن را در اتللو هم 
شعله ور کند: »زیرا ظن می برم که این مغربی حیز مرکوب مرا زیر ران کشیده است؛ و این اندیشه 
همچون زهر هالهل درونم را می خورد«؛ »از آن می ترسم که کاسیو نیز به نوبه ی خود شب کاله مرا 
بسر کند« )2.1(. گرچه هیچ یک از این شخصیت ها به اندازه ی اتللو با حسادت درگیر نیستند، تمامِی 
اینان همچون اتللو طعمه ی آن غوِل سبزچشمی شده اند که در هر جامعه ای که تمایالِت جنسِی 
یک انسان در مالکیِت دیگری قرار می گیرد، در حال شلنگ اندازی است. همچنان که دستمال، یا 
همان »دلیل زنده« ی خیانت، از اتللو به دزدمونا، از دزدمونا به امیلیا، از امیلیا به ایاگو، از ایاگو به 
کاسیو، و نهایتًا از کاسیو به بیانکای روسپی می رسد، پیوندی بیِن این سه زوج ایجاد می شود که وجِه 
اشتراِک آنان را برای خواننده پررنگ تر می کند. چیزی که در اینجا دیده می شود، توازِی پنهانی است 
میاِن هویِت واقعِی تماِم زناِن متأهل، خواه بیانکای منفوِر روسپی باشند و خواه دزدمونا و امیلیای 
محترم و موقر. همچنین این حقیقت بیشتر آشکار می شود که رابطه ی مالکانه ی اتللو با دزدمونا، 
به عنواِن زن و شوهر، رابطه ای کاماًل معمول است، و بُعِد فراعادِی آن تنها به سرنوشت مرگ باِر 

اعضاِی آن در این حالِت خاص برمی گردد و نه به چیستِی حقیقِی آن.



»ایاگو: »آنچه دانستنی بود ]خود[ می دانید

فرهنگ  با  منطبق  کاماًل  است،  آن  عمِق  در  که  زن گریزی ای  نیز  و  همسر  خیانِت  از  اتللو  ترِس 
بود،  غریبه ساخته  او یک  از  این،  از  پیش  او،  پوست  رنِگ  که  است  مردساالرانه ی همان شهری 
شهری که اکنون خانه ی امن و راحِت اتللوست. دلیِل اینکه ایاگو توانست به موفقیتی چنین سریع 
و فوق العاده در متقاعد کردن اتللو دست یابد، نگاه کژاندیشیانه ی خوِد اتللو به زن و جنسیِت زنانگی 
است، چیزی که نقطه ی مشترِک او، نه تنها با ایاگو، که با تماِم مرداِن ونیز است. هنگامی که ایاگو 
ماجرای دزدمونا و فریب دادِن پدرش را برای ازدواج با اتللو یادآور می شود که »مگر نه پدرش را برای 
ازدواج با شما فریب داد؟« به این امید که اتللو را متقاعد کند که احتماِل فریب دادِن او نیز هست، در 
واقع دارد همان سخناِن برابانتیو را که در پرده ی اول و برای کاشتِن بذِر تردید در ذهِن اتللو به زبان 
آمده بود، تداعی می کند: »هی، مغربی، اگر چشم بینا داری، مراقب او باش. پدرش را فریب داد، ُترا 

هم می تواند فریب دهد« )1.3(.
فرِق ایاگو با دیگر هم جنساِن ونیزی اش تنها در این است که او با جدیِت بیشتری برای دفاع و توجیِه 
ارزش های واقعِی جامعه اش می جنگد. حیله ی پلیِد او تنها به این دلیل این قدر عالی جواب می دهد 
که بازتابی از عقایِد خوِد آن شخصیت ها و مؤید و مؤکِد تمایالِت درونِی آنان است. هنگامی که امیلیا 
تمناکنان از ایاگو می خواهد که فریفتِن اتللو را انکار کند، ایاگو چنین پاسخ می دهد که: »من همان 
را که فکر می کردم، گفته ام و او خود پی برد که جز راست و درست چیزی نگفته ام« )5.2(. هنگامی 
بپرسید برای چه تن و جان مرا بدین گونه در  این اهرمن زاده  از کاسیو می خواهد که »از  اتللو  که 
دام کشید؟« ایاگو تند و بی پرده پاسخ می دهد که »از من چیزی نپرسید. آنچه دانستنی بود ]خود[ 
می دانید« )5.2(. به دیگر سخن: »از من نپرسید که چرا، از خودتان بپرسید زیرا که خوب می دانید«.
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از زمانی که نخستین بار کالریج ایده ی معروِف »بدخواهِی بی دلیل« اش را مطرح 
دلیل  اما قطعًا  رفته است.  ایاگو  آشکاِر  بدطینتِی  درباره ی  بسیاری  ساخت، سخناِن 
این حقه ی رذل چندان هم پیچیده نیست. از نظِر ایاگو، یک افریقایی سیاه پوست 
ازدواج  برقرار کرده و  رابطه  با یک دختر زیبای ونیزی  را داشته که  این  گستاخِی 
دختر  این  و  باشد.  اجتماعی  و طبقه ی  نژاد  از همان  مردی  که  انگار  درست  کند، 
زیبای ونیزی هم جرئِت این را داشته که یک »مغربی شهوتران« را بر مرداِن ونیز 
ابراز دارد.   ترجیح دهد و عشِق خود را نسبت به این »آواره ی بربری« در مألعام 
ـ با وجوِد  انگار اینکه اتللو به هنگاِم ترفیِع رتبه ، ایاگو را به نفِع کاسیو نادیده گرفته  
ـ   خدمِت صادقانه و سابقه ی بیشتر از لحاِظ آن »شیوه ی گذشته ی سلسله مراتب«ی 
برای ایاگو آن قدرها تحقیرکننده و عصبانی کننده نبوده است! اتللو و دزدمونا اصوِل 
سلسه مراتبِی نژادی، جنسی و اجتماعی ای را به بازی گرفته اند که هویت و عزِت 
وی  که  است  دلیل  همین  به  است.  بوده  آن ها  هم  پایه ی  بر  درست  ایاگو  نفِس 
بنشاند؛  خود  جاِی  سِر  را  اینان  دوی  هر  تا  می سازد  داستانی  و  می کشد  نقشه ای 
»دزدمونای مقدس« )2.1( را به »روسپی مکار«ی )4.2( که تصوِر خوِد او از تماِم 
زنان است، تبدیل می کند و اتللوی نجیب و عاقل را به زن کشی دیوانه که خیلی 

خوب برای ترس های نژادپرستانه بهانه به دسِت ونیزی ها بدهد.
چیزی که واقعًا ایاگو را غیرقابل پذیرش می سازد این نیست که او یک جانِی روانِی 
از لحاظ پاتولوژیکی کاماًل نرمال  مرموز است، بلکه بیشتر این است که او مردی 
و از لحاظ نمایشی غیرقابل تحمل است. گرچه آغاز و گردِش این تراژدی بر محوِر 
ایاگوست، وی تنها یا اصلی ترین عامِل تراژدی نیست، چراکه این واقعه می توانست 
بی حضوِر او هم درست به همین دالیل رخ دهد. رسیدن به این باور، رسیدن به 
اعماِق معمای ایاگوست، جایی که ما را به این باور می رساند که ایاگو نه یک انحراِف 
وحشتناک از هنجارهای ونیز، که اتفاقًا آینه ی تمام نمای آن است. دنیای مردساالر 
قرار   )5.1( بیرحم«ی  و »سگ  ملعون«،  »یاگوی  مقابِل  در  اتللو  نژادپرستانه ی  و 

می گیرد که نه پادنهاِد اهریمنِی وی، بلکه نمونه ای افراطی از باورهای خوِد اوست.



شکسپیر اما مخاطب را خیلی مستقیم و واضح به سرمنزل مقصود نمی برد. ایاگو مستقیمًا با ما 
حرف می زند و ما را به عمِق اطمینان اش می برد، به گونه ای که انگار ما هم درست هم عقیده ی 
اوییم، منطِق او را می فهمیم و نبوِغ وی را می ستاییم. اتللو اما، درست در نقطه ی مقابل، کاماًل 
از مخاطب دور نگه داشته می شود و برخالِف آنچه از شخصیت های تراژیکی چون هملت و 
مکبث شاهد بودیم، این بار هیچ مونولوگی از اتللو نمی شنویم. ایاگو از کاریزمای شیطان صفتانه 
و صمیمیِت اغواگرانه اش استفاده می کند و مخاطب را با خود همراه می سازد، به صورتی که 
چه خواهان این باشد یا نباشد، سرشار از حس تنفر و عدم تحمل اتللو شود. بنابراین هنگامی 
که ایاگو در آخرین سخنانش خیلی راحت می گوید که »از من چیزی نپرسید. آنچه دانستنی 
بود می دانید« و روی بدطینتی اش را به این طریق می پوشاند، ما باید به این نتیجه برسیم که 

متأسفانه این خطوِط پرطعنه کاماًل رو به ما هم هست.

 Ira Alridge as Othello 1825
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ده هملت برتر

از اجراي کنایه  آمیز و نامتعادل دیوید تننت تا درنده خویي توأم با دستپاچگي 
جان گیلگد، سوزانا کلپ 10 بازي برتر هملت را انتخاب مي کند.

سوزانا کلپ
ترجمه ی سمیه براتی پور

در دهه هفتاد قرن نوزده )میالدي(، هنري ایـروینگ پرطرفدارترین هنرپیشه ی لندن بود. او 
نقش هملت را در اجـرایی بازي می کـرد که با وجود کوتاه شدن ، به علت بازه هاي طوالني 
موسیقي ضمني و تغییرات صحنه، بیـش از 5 ساعت بود. براي سال ها وي تصـویري نزار از 

آرزومندي عطش آمیز بود.
  در گریم رنگ پریده، صورت سفیـــدش با موهاي مشکي آبي، جلب نظر مي کرد. ایروینگ 
همچنین یک شاهـزاده  ی خردمند دوست داشتني بود. با بازي در کنار معشوقه ي آینــده اش، 
الن تِري، عالقه ی آشـکاري به اُفلیا داشت. تِري درباره اش مي گوید: »او به سمت تماشـاگر 

نمي رفت. تماشاگر را به سمت خودش مي آورد.«

1- Susannah Clapp  2- Henry Irving

1

1. هنري ایروینگ2
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هنری ایروینگ در نقش  هملت ، قرن نوزدهم میالدی



2. جان گیلگد
او به هملتي بدل شد که تمام اجراهاي قرن 20 بر اساس آن قضاوت مي شدند. 

  جان گیلگد این نقش را بیش از 500 بار بازي کرد. در 6 اجراي مختلف، در 26 سالگي و در 
44 سالگي، در لندن، السینور و برادوي، تا جایي که از اجراي درخشان لسلي هاوارد نیز باالتر 
رفت و بهترین شد. در پایان جنگ جهاني دوم، براي سربازان در شرق دور بازي کرد. سال 
1941جان گیلگد، دریک اجراي رادیویي، قدرت شگفت انگیز بازی اش را نشان داد؛ صداي 

زیبایی که به آن معروف بود و آن تندخویي توأم با دستپاچگي که جزیی از او بود.

1

3. جاناتان پرایس
مهارت کارگردان ریچارد آیر بود که باعث شد هملت فوق العاده و پرآب و تاِب جاناتان پرایس 
بدن  از  که  روحي  براي مخاطبان سخت گیر،  ارواح  باور پذیر کردن  به قصد  آیر  بگیرد.  اوج 
شاهزاده بیرون آمده بود را کامال تسخیر کرد و افسارش را در دست گرفت. پرایس با بازوانی 
که به دور بدنش پیچیده بود و دستانی که به سمت گلویش چنگ مي زد، صداي حزن انگیز 
پیرمرد را از حنجره بیرون می داد. او همچنین یکي از هنرپیشه هایي بود که نقش هملت را 
تحت تأثیر فوت یکي از والدینش بازي کرد. وي گفت: »من هملت را مثل کسي که روح پدر 

خودش را دیده باشد، بازي کردم.«

2

1- John Gielgud  2- Jonathan Pryce                   3- Richard Eyre

3
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جان گیلگد در نقش هملت در جوانی و میانسالی



کنایه آمیز و ناپایدار. هملت دیوید تننت آن قدر سرخوش بود که گاهي به نظر مي آمد روي 
صحنه مي رقصد. شوق دیدن دکتر هو )مترجم: شخصیت معروف سریالي با همین نام( از 
لباس هاي مدرن اجرا مي شد(  با  اقتباس گرگوري دوران )که  به  را  نزدیک، دانش آموزان 
سرازیر کرد. آنچه دیدند، دلقکي بود که خودش را مویه کنان روي صندلي چرخ دار مي کشید، 
مرد جواني که در یک رؤیاي مالیخولیایي غرق بود و یک شاهزاده در تقلید، دلقکي که 
پشت سر هم شخصي مي شد به جز خودش. این هملتي بود که با این دیدگاه بازي مي کرد 

که هوشمندي مي تواند شبیه بي عقلي باشد و برعکس.

4. دیوید تننت

5. اینوکنتی اسموکتنوسکی
از نظر هیجان، فیلم 1964 به کارگرداني گریگوري کزینتسو روسي را خیلي سخت مي توان 
شکست داد. شاهزاده ی قوي و آزرده ي اینوکنتي اسموکتنوسکي کاماًل با عقاید سیاسي وي 
هم خواني داشت. بر اساس ترجمه اي از پسترناک و موسیقي از شوستاکویچ، بیشتر وقایع 
در فضاي باز بود، با موج هاي خروشان، ادوات جنگي و عده ی زیادي سیاهي لشگر. براي 
غیرروسي زبان ها، بیان جمالت، اثر خود را از دست می  داد. آنچه عیان شد این بود که در 
میان برداشت هاي شخصي چیزي کم بود. این حس که اعمال هملت یا اهمالش، نتایج 

جدي و عمومي دارند.

1- David Tennant  2- Innokenty Smoktunovsky
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جان گیلگد 
این نقش 
را بیش از 
500 بار 

بازي کرد. 
در 6 اجراي 
مختلف، در 
26 سالگي 
و در 44 
سالگي، 
در لندن، 
السینور و 
برادوي، تا 
جایي که 
از اجراي 
درخشان 
لسلي 

هاوارد نیز 
باالتر رفت 
و بهترین 

شد. 





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



6. جیمی باالرد

در اقتباس 2008 جاناتان میلر در کارخانه ی تنباکو در بریستول، جیمي باالرد یک هملت 
ذهن  که  بود  جوان  هملتي  او  روشن اندیش.  ولي  آزرده  درهم ریخته،  بود.  انقالبي  عاقل 
بود که گذشته اش خوب  برای خودش. همچنین شاهزاده اي  بود  کاراکتری شده  نافذش 
تصویر شده بود، از آغاز لرتس را با شک تحت نظر داشت، همان طور که از یک دانشجوی 
فلسفه انتظار مي رود، با ذکاوت و شور بحث مي کرد و برخالف معمول، عاشق اُفلیا به نظر 
تمام  و  ـ  بدنش  که گوشت  می رسید  به  گوش  مردي  وقتي مي گریست، صدای  مي آمد. 

وجودش ـ  در حال ذوب شدن بود.

7. دیوید وارنر

جمالت را محاوره گونه به زبان مي راند. سر را خم مي کرد. آن طور که انگار در دام بزرگان 
افتاده بود. در سال 1965، دیوید وارنر 24 ساله، جوان ترین هنرپیشه اي که درRSC ایفاي 
نقش کرده بود، هملت را در شال قرمز بلند و ژاکتي مخملي به روی صحنه آورد و الگویي 
شد براي نسلي از جوانان. تهیه کنندگي پیتر هال، که در آن گلندا جکسون اُفلیاي شلخته و 
خشن را تصویر مي کرد، رگه هایي از درام ابزورد داشت، اما وارنر سرکش بود؛ او خودش را 
»زننده« توصیف کرد. دوئل وي خطرناک به نظر مي آمد و در هماهنگي با طعنه آمیز بودن 

اجرایش، در انتها با خنده اي کنایه آمیز جان باخت.

1- Jimmy Ballard  2- David Warner
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اینوکنتی اسموکتنوسکی، در نمایی از فیلم هملت گریگوری کزینتسو 1964 میالدی

هملت دیوید تننت آن قدر سرخوش بود که گاهي به نظر مي آمد روي صحنه مي رقصد



مارک ریلنس اجازه داد جنون هملت سراسر 
ران   1989 اقتباس  در  گیرد.  فرا  را  صحنه 
ریلنس،  بود.  محروم  دکور  از  صحنه  دنیلز، 
با پیژامه اي رنگ و رو رفته و کثیف، وحشي 
مي نمود. او بي ادبي مي کرد، بلند بلند اهانت 
مي کرد و در صورت اُفلیا تف مي کرد. مهارت 
و  ذهن  در  بودن  غوطه ور  در  داشت  خاصي 
دنیاي خودش و در عین حال طوري صحبت 
مي کرد که گویي دارد تک به تک با مخاطبان 
اجرا  برادمور  در  وقتي  مي کند.  صحبت 
داشتند، یکي از تماشاگران بعد از نمایش به 
وي گفت: »تو واقعًا مجنون بودي! اینو از من 
بشنو، چون من خودم دیوونه ام و مي دونم.«

81. مارک ریلنس

1- Mark Rylance

رتر
ت ب

همل
ده 

سو
چار

ام 
پی

ینه
رنط

ی ق
امه 

ژه ن
وی

15
7



9. آنجال وینکلر

10. سایمن راسل بیل
نمونه ی  یک  راسل  سایمن  هملِت  مثال زدني.  وضوح  با  شده  ادا  قلب،  ته  از  طعنه آمیز، 
حزن انگیز بود و اجرایي که هوشمندي اش بیش از هر چیز به چشم می آمد. راسل بیل، 
با اجرا در اثری شبیه به کلیساي جان ِکرد در سال 2000 و مدت کوتاهی پس از فوت 
مادرش، اکثر اوقات بر روی صحنه کاماًل ساکن بود. گویي بدبختي وي را سنگین ساخته 
بود. با این حال بیل مي توانست ناگهان با شور بجهد. وقتي از بازها حرف مي زد، بدون 
بروز احساساتش، به سر بریده ی پرنده ي شکارشده اشاره می کرد و وقتي به نقطه ی مرگ 

می رسید، کاري مي کرد مثل اکثر اوقات، باور کنی که کاماًل آماده است.

 10 که  زدک،  پیتر  اثر  در  ولي  کرد.  بازي  را  هملت  که  نبود  زني  اولین  وینکلر  آنجال 
این  به  زنانگي  به جز  این هنرپیشه چیزي  ادینبرگ دیده شد،  سال پیش در جشنواره ی 
اوقات زیادي  بود. همیشه در هیاهو و بعضي  یتیم  نقش اضافه کرد. هملت وینکلر یک 
از شادي مي جهید. در مقابل پس زمینه ی خاکستري و  بازیگران  با دیدن  دوست داشتني، 
شوم و یک آنارشي درنده و محاصره شده با اشراف پرافاده، این شاهزاده ی ژنده پوش یک 
تضاد بود و ردي از معصومیت داشت. او تک گویي ها را به روشني و خالص ادا مي کرد و با 

کمترین حرکت مستقیم به چشمان مخاطبان نگاه مي کرد.

1- Angela Winkler  2- Simon Russell Beale  

1
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 آنجال وینکلر اولین زني نبود که هملت را بازي کرد 

سایمن راسل بیل در نقش هملت
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13 اقتباس سینمایي برتر از هملت
نقدهایي بر شکسپیر در سینما

پیتر گلن مسی

کدام فیلم هملت بهتر است؟ این نظر من در مورد اقتباس هاي سینمایي هملت که دیده ام، 
است و به ترتیب عالقه ی شخصي ام در ادامه آمده است. 

“Have at you now!”

1

انتخاب،  این  نوسان مي کند.  بي پروایي  و  تردید  معروف هملت،  ویژگي  دو  بین  دایمن  برانا  بازي 
هملت برانا را بسیار رضایت بخش ساخته و عادتي که در بازي بر بزرگ نمایي دارد را به یک حسن 
بدل ساخته است. برانا کل متن را به تصویر کشیده است. در نتیجه شخصیت کلیدي فورتینبراو 
به خوبي در قالب او شکل گرفته و باعث شده ببینیم که چگونه اُفلیا و لرتس هر دو به عنوان بدل 
هملت ظاهر مي شوند. کارگرداني برانا در بعضي صحنه ها عالي است )آینه ي دوسویه در »بودن یا 

نبودن«( ولي در بعضي دیگر نه.
  صحنه ی روح غیر قابل تشخیص است، و برانا دوئل نهایي را به سبک فیلم هاي اکشن درآورده 

است.

1. کنت برانا: هملت 1996

 1-  Peter Galen Massey  2- Kenneth Branagh
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2. الورنس اولیویه: هملت 1948
اولیویه هنرپیشه ی بهتري است )نسبت به برانا(، و بازي بهتري ارائه مي دهد، ولي تأکید بیش از 
حدش روي تردید هملت نسبت به انتخاب هاي برانا کمتر درآمده. )آیا هملتي که همواره مردد است، 
مي تواند قتل روسنکرنتز و گیلدنشترن را طرح ریزي کند؟ یا به سوی نبرد با دزدان دریایي بتازد؟( 
اولیویه به قدري متن را دستخوش تغییر قرار داده که براي مخاطبي که داستان را نداند، بي معني 
به نظر مي رسد. آن گونه که دوربین وي، در راهروهاي تاریک قلعه ی فرویدي الزینور پرسه مي زند، 
اُفلیاي کله شق و هیستریک اولیویه ـ با بازي ژان سیمونزـ نه تنها براي سلیقه ی  ناپخته است و 
معاصر توهین آمیز است، بلکه این سؤال را مدام تداعي مي کند که: »هملت در او چه دیده است؟«

بازي برانا دایمن بین دو ویژگي معروف هملت، تردید و بي پروایي نوسان مي کند

1

1- Laurence Olivier



الورنس اولیویه ،  هملت 1948

درک ژاکوبي هملتي را بازي مي کند که به جاي عطش براي قدرت، بیشتر در شگفت از ضعف هایش 
است و یکي از معدود بازي هایي است که واقعًا به نظر مي آید مي تواند پسر یک شاه جنگجو باشد. 
صداي ژاکوبي طیف فوق العاده اي از احساسات را در خود دارد و بازي اش در اکثر لحظات زیرپوستي 

و ظریف است.
به  نسخه  این  بعضي صحنه ها، مالل آورند.  در  و  نیستند  هنرپیشه ها یک دست  سایر  متأسفانه،    
همان گونه ي متن، سنگین ساخته شده. به همراه کلوزآپ هاي گاه و بي گاهي که به نظر هیچ کدام 

از هنر پیشه ها به جز ژاکوبي آماده ی آن نیستند.

31. درک ژاکوبي: هملت 1980

1- Derek Jacobi
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درک ژاکوبي 
هملتي را 

بازي مي کند 
که به جاي 

عطش براي 
قدرت، بیشتر 
در شگفت از 
ضعف هایش 
است و یکي 

از معدود 
بازي هایي 
است که 

واقعًا به نظر 
مي آید مي تواند 

پسر یک 
شاه جنگجو 
باشد. صداي 
ژاکوبي طیف 
فوق العاده اي 

از احساسات را 
در خود دارد 
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هملت فوق العاده ي کامبربچ با انتخابش در به تصویر کشیدن نقش به صورت کاماًل عاقل و متعادل 
خدشه دار شده است. همین نکته کامبربچ را درگیرکننده ترین و جذاب ترین هملت لیست من ساخته.

از تغییر فلسفي اي که پرده ی سوم نمایش را جذاب مي کند، محروم  اما از آن سو هملت وي را 
مي دارد و باعث مي شود حس پایاني در نیاید و سرهم بندي شده به نظر برسد. بازي هاي ضعیف 
سایر هنرپیشه ها و زیاده روي در جلوه هاي بصري پرطمطراق و حیله گرانه، سایر نکاتي هستند که 

این اثر را در لیست من پایین کشیده اند.

4. بندیکت کامبربچ: هملت 2015

صداي هیچ هملتي به خوبي صداي ریچارد برتون در اجرای نقش هملت نیست.
  اما هملت برتون به طرز غریبي بي هیجان است، از آن رو که شرایط را طاقت فرسا ولي ناگزیر 
وقایع  به  نسبت  را  مخاطب  ولي  است،  بوده  گلیگد  ژان  کارگردان،  قصد  احتمااًل،  این  مي بیند. 
این موضوع  به  قالب کاماًل کمدي هم کمکي  در  از صحنه ها  بسیاري  اجراي  بي تفاوت مي کند. 
نمي کند. مثاًل در صحنه ی یوریک، برتون خیلي راحت به صحبت با گورکن مي پردازد و بعد در مورد 

جمجمه ي ملیجک، طوري حرف مي زند که گویي فقط یک کنجکاوي کوچک است.

یک هملت »مد مکس«اي، یک ترفند گیشه اي در انتخاب بازیگر است ولي مل گیبسن فراتر از 
انتظار، خود را از این لیست باال کشیده است. او واقعًا بد نیست. هملت گیبسن عصباني، زخم خورده و 
وحشت کرده است و شخصیتش به خوبي درآمده. هنرپیشه هاي قوي اي در سایر نقش ها هم هستند 
که نقش هایشان جذاب درآمده است. زفیرلي اما، ایده هاي نو را با عادت هاي خودش در کارگرداني 

جایگزین مي کند. 

5. ریچارد برتون: هملت 1964

6. مل گیبسن: هملت 1990

1- Benedict Cumberbatch                 2- Richard Burton                3- Mel Gibson

1
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هملت گیبسن عصباني، زخم خورده و وحشت کرده است و شخصیتش به خوبي درآمده. 
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بندیکت کامبربچ

  صداي هیچ هملتي به خوبي صداي ریچارد برتون در اجرای نقش هملت نیست.



وجود  با  آشنا.  عین حال  در  اما  و خوش ساخت هستند،  اثرگذار  اجراها هوشمندانه،  این  دوي  هر 
اقتباس هاي فراوان از هملت در سینما، موفقیت هاي ویلیامسن و کالین کمتر از شکست هاي پایین 

جالب هستند.

7. نیکل ویلیامسن: هملت 1969 و 8 . کوین کالین: هملت 1990

9. دیوید تننت: هملت 2009

استفاده  طنز  از  به خوبي   RSP(Royal Shakespeare Production) از سوي   2009 اقتباس  این 
کرده، اما از نظر احساسي کم مي آورد. هملت دیوید تننت جک ها و ترس هملت را به خوبي درآورده، 
اما در به تصویر کشیدن خشم و سوگ شاهزاده ی دانماکي موفق نبوده است. کالدیوِس پتریک 

استوارت کاریزماتیک است، اما برادرُکش به نظر نمي رسد.

10. ایتن هاوک: هملت 2000

بخش اعظم داستان هملت بي معني مي شود وقتي مثل این اثر، در نیویورک مدرن اجرا شود. اما 
هملت کثیف و حیله گر ایتن هاوک براي این زمان فوق العاده است و »بودن یا نبودن«اش عالي 

است.

1- Nicole Williamson                  2- Ethan Hawke              
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غالب هنرپیشه ها هملت را ناپایدار، ولي در مجموع سالم )از نظر عقلي( به تصویر مي کشند. هملت 
بسیار جذاب  هنرپیشه ی خوب،  از یک  اجرا  این  باعث مي شود  این  و  است  دیوانه  اسکات عماًل 
دربیاید. اما مسئله این است ؛ هملتي که عقلش را از دست داده، بعد از پرده ی دوم، نمي تواند داستان 
دارند،  قبول«اي  فقط عملکرد »قابل  بهترین حالت،  در  دیگر هم که  هنرپیشه هاي  ببرد.  جلو  را 

کمکي به این مسئله نمي کنند.

11. کمبل اسکات: هملت 2000

را در »آخرین  بهترین ضد هملت  از  آرنلد  نباید چرخش خنده دار  دانمارکي  طرفداران شاهزاده ی 
قهرمان اکشن« از دست بدهند.

12. آرنلد شوارتزنگر: هملت 1993

13. اینوکنتي اسمکتنووسکي: هملت 1964
قبل از اینکه بتوانم یک نقد کوتاه براي این نسخه بنویسم، باید نسخه ی کامل روسي اش را ببینم. 
به نظر  امیدوارکننده  شوستاکویچ  آهنگسازي  و  اجرا  این  اینترنت،  در  موجود  کلیپ هاي  طبق  اما، 

مي آیند. مدیر صحنه ي نسخه ی اولیه البته باید از روس ها جریمه طلب کند.

1- Campbell Scott        2- Arnold Schwarzenegger   
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چند فیلم هملت داریم؟

بستگي دارد چگونه آن ها را بشمارید. دو فیلم اخیر هملت، دیوید ملویل در 2010 و بروس رمزي 
در  را  هملت  نقش  گلن  یان  کرده اند.  کوتاه  دقیقه   90 از  کمتر  زماني  به  را  اثر  هردو  در 2011، 
از  بسیاري  فیلم هاي  کرد.  بازي  مرده اند«  گیلدنشترن  و  »روسنکرنتز   1990 فیلم  از  صحنه هایي 
مقاله ي  در کشمیر. یک  منتشرشده ي هیدرست  اخیراً  فیلم  تا  از شیر شاه  الهام گرفته اند،  هملت 
خوب از ویکي پدیا ذکر مي کند که بیش از 50 اقتباس سینمایي از هملت ساخته  شده است. روش 
شمارش من سخت گیرانه تر است )یک اقتباس کم تغییر از متن اصلي( و به همین دلیل است که 
ملویل و رمزي را اینجا ذکر کردم. البته این شمارش باید شوارتزنگر را هم حذف مي کرد، ولي آرنلد 

خنده دارتر از این بود که به آن اشاره نشود.
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رامتین شهبازي



فرایند تبدیل هملت به ماشین
بازخواني اقتباس هاینر مولر از ویلیام شکسپیر

رامتین شهبازي

چکیده
هاینر مولر در نمایش نامه ی هملت ماشین، برداشتي واسازانه از نمایش نامه ی هملت ویلیام شکسپیر 
انجام داده است. برداشتي که مقوله ی اقتباس در تئاتر را وارد تجربه هایي تازه مي نماید. این شیوه ی 
اقتباس به انگاره هاي فیلسوف پساساختگرا، ژاک دریدا، نزدیک مي شود. انگاره هاي پساساختگرایي 
اقتباس را از حوز ی تعاریف نخستین خود خارج کرده و آن را به حوزه ی بینامتنیت گسترش مي دهد. 
بینامتنیت نگاهي فراتر از اقتباس داشته و شیوه ی مختلف گفت و گوي متون با یکدیگر را به بحث 
مي نشیند. در این پژوهش عالوه بر ارائه ی تعاریف نظریه هاي فوق و خاستگاه آن ها، به چگونگي 
ارتباط آن ها با هنر تئاتر در وضعیت پست مدرنیسم پرداخته ایم. در همین روند است که درمي یابیم 

مولر چگونه توانسته است از هملت شکسپیر به تعریفي تازه دست یابد.

واژگان کلیدي
یناقتباس، بینامتنیت، هملت، هملت ماشین، واسازي
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مقدمه
واژه ی اقتباس، یکي از آشناترین واژگاني است که امروزه در هنرهاي مختلف مورد استفاده قرار 
عنوان  با  رشته اي  در  نیز  هنر  مختلف  شاخه هاي  در  اقتباس  چگونگي  و  روند  بررسي  مي گیرد. 
مطالعه ی  مورد  تحصیلي  عالي  سطوح  در  و  گرفته  خود  به  آکادمیک  جلوه اي  تطبیقي  هنرهاي 

دانشجویان به شمار مي آید.
   البته شاخه ی تطبیق، تنها به رشته هاي هنري معطوف نمي شود و مي توان آن را در شاخه هاي 

دیگر، همانند علوم انساني، علوم پایه و علوم پزشکي نیز پي گیري کرد.
اقتباس به معني: »پاره آتش گرفتن، نور گرفتن، فایده گرفتن و دانش فراگرفتن از کسي است و 
در علم بدیع: آوردن آیه ی قرآن یا عبارتي از احادیث در نظم و نثر بدون اشاره با اینکه از کجا نقل 

شده، نقل کردن و گرفتن مطلبي از کتاب یا روزنامه« )عمید، 1360، ص 144(.
   در فرهنگ لغات Longman هم مقابل واژه ی اقتباس )adaptation( نگاشته شده است: »1ـ 
براي  تبدیل عناصر  باشد. 2ـ فرایند  از روي یک کتاب اخذ شده  تلویزیوني که  برنامه ی  یا  فیلم 

شکل گیري یک شرایط تازه و بهتر« )2003. 17(.
   این نوشتار قصد دارد به چگونگي اقتباس هملت ماشین  نوشته ی هاینر مولر  از هملت  نگاشته ی 
ویلیام شکسپیر  بپردازد. کاري که مولر در این راه انجام داده، بیش از یک اقتباس ساده است. مولر 
کوشیده همان گونه که شکسپیر روح دوران خود را در اثرش منعکس ساخته، بر اساس تجربه هاي 
شخصي، روح دوران خود را در اثرش متمرکز کند. بنابراین بافتي تازه شکل مي گیرد که نسبت به 
ارزش هاي مورد نظر شکسپیر نگاهي انتقادي دارد. سؤال اصلي پژوهش پیِش  رو این است که هاینر 
مولر چگونه توانسته است ارزش هاي دورن متن شکسپیر را دچار آشنایي زدایي کند و آن را هم سطح 
جامعه ی امروز دوران خود درآورد. سؤال دیگر این است که اصواًل مقوله ی اقتباس یا بینامتنیت 

چگونه در درام پست مدرن مورد بازخواني قرار مي گیرد؟

1 - Hamletmaschine   2 - Heiner muler 
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از اقتباس تا بینامتنیت
نگاه  با شکل گیري  ادبیات،  فلسفي  به خصوص هنگام مطالعه ی  و  اخیر  در دوران  اقتباس  واژه ی 
پساساخت گرایي  نامي دیگر به خود گرفت. شارحان فلسفه ی پساساختگرایي از عنوان بینامتنیت  
استفاده کرده اند. برای رسیدن به واژه ی بینامتنیت، اجتنابی از تعریف متن نیست. زبان شناسی متن، 
دارند که  از متن  تعاریف گوناگونی  ساختگرایی، پساساختگرایی و نشانه شناسی فرهنگی هر یک 
ممکن است اشتراکاتی داشته باشند، اما برخی تفاوت ها را نیز به همراه دارند. ما متن را در این 

بخش یک متن تئاتري در نظر مي گیریم و از تعریف صورت هاي دیگر متن چشم مي پوشیم.]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 متن ها هر یک نشانه هایی جداگانه دارند که یکدیگر را کامل 
می کنند. متن اول متن دراماتیک است که خود دارای نشانه هایی نوشتاری است. متن دیگر متن 
اجرایی است؛ که آن دیگری نیز نشانه های مختص به خود را داراست و یک تماشاگر تئاتر باید در 
آن واحد قابلیت مواجهه با دو متن را داشته باشد.»... رابطه ی متن نوشتاری/ متن اجرایی رابطه ی 
ساده اولویت یکی بر دیگری نیست. بلکه رابطه ی پیچیده ای است از قیدهای دوجانبه که بینامتنی 

قدرتمند را به وجود می آورد« )االم، 1386، ص 252(.
   بینامتنیت از زمانی حضور خود را در عرصه ی زبان و هنر اعالم کرد که ژولیا کریستوا  و روالن 

بارت  آن را مورد کنکاش و بررسی قرار دادند.
   اواخر دهه ی 60 میالدی در تاریخ ادبیات و زبان شناسی جایگاه واالمرتبه ای دارد. در این دوران 
بود که حلقه ای فیلسوف، ادیب، زبان شناس در فرانسه پا به منصه ی ظهور گذاردند که پایه های 
پساساختگرایی را شکل دادند: »اواخر دهه ی 60 در پاریس دورانی بود که به طور موجه، و به تعبیر 
پاتریک فرنچ ، می توان آن را زمانه ی نظریه نامید ... . ژاک دریدا، روالن بارت ، فیلیپ سولرس  و 
میشل فوکو  در پژوهش های]نشریه[ تل کل درباره ی رابطه ی اساسی ادبیات با اندیشه ی سیاسی 

و فلسفی سهیم بودند.

1 - post structuralism                         2 - Intertextuality                     3 -Julia kristeva
4 - Roland barthes                             5 - Patrick French                    6 -Jacques Derrida
7 - Philippe Sollers                            8 - Michel Foucault                                                             
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اگر بتوان گفت که محور آثار این نویسندگان نظریه ی متن و متنیت بوده، آن گاه می توان گفت که 
در کل مکان مشترکی در اختیار آن مجموعه نظریات اغلب گونه گون گذاشته.« )آلن، 1385، ص 

)52-53
   اندیشه های بینامتنی از پس بحث های این گروه شکل گرفت. آن ها برخالف نظام دال و مدلول 
معتقد نبودند که هر متن ما را به مدلولی مشخص ارجاع می دهد. نظریه ی واسازی  دریدا نیز از 
همین نگاه نشئت می گیرد. این نگاه اندک اندک زمینه هایی را فراهم آورد تا ژولیا کریستوا نظریه ی 

خود را در باب بینامتنیت مطرح کند. 
   »کریستوا در متن در بند، دغدغه ی ایجاد روالی را دارد که یک متن از آن طریق بر پایه ی گفتمان 
از پیش موجود بنا می شود. مؤلفان متون خود را به یاری اذهان اصیل خویش نمی آفرینند، بلکه این 
متون را بر اساس متون از پیش موجود تدوین می کنند. همچنان که کریستوا می نویسد، یک متن 

جایگشت متون و بینامتنیتی در فضای یک متن مفروض است.« )همان، ص 58(
   آنچه کریستوا و سایر هم اندیشان او در زمینه ی بینامتنیت مطرح می کنند به نوعی ریشه در باب 
آزادی متن و امکان گفت وگوی متن با متون دیگر دارد. بینامتنیت این امکان را فراهم می آورد 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 به وفور در هنرهای دیگر نیز تجلی یافت؛ مثاًل 
در این راستا و پیدایش پست مدرنیسم در سینما می توان فیلم های کوئنتین تارانتینو  را از این منظر 

مورد بحث قرار داد.
   با تمام این تفاسیر، آنچه کریستوا در مورد بینامتنیت مطرح می کرد نیز خود به نوعی بینامتن بود، 
زیرا پیش از او میخائیل باختین  در روسیه این مسئله را مورد توجه قرار داده و با عباراتی دیگر، به 

تعریف و تحلیل داده های آن پرداخته بود. باختین منطق مکالمه را پیشنهاد داد.

1 - Deconstruction               2 - Quentin Tarantino                 3 - Mikhail Bakhtin
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»منطق مکالمه ساحت بینامتنی است. هر سخن ... با سخن های پیشین که موضوع مشترکی با 
هم دارند، و با سخن های آینده، که به یک معنا پیشگویی و واکنش به پیدایش آن هاست، گفت وگو 
می کند. آوای هر متن در این همسرایی معنا می یابد .... این نکته تنها در مورد ادبیات صادق نیست، 

بل در هر شکل سخن کارایی دارد.« )احمدی، 1378، ص 93( 
بعدها  اما  متمرکز کرد،  رمان  ژانر  بر  ادبیات  در حوزه ی  را  مــطالعاتی خود  موارد  باختین  البته    
خوانش های مختلف منطق مکالمه ی او رهیافت های تازه ای را در عرصه ی گفتمان های فرهنگی 

ایجاد کرد.
  »به گفته ی باختین، زبان رمان گفت و شنودی و چندزبانی است و به معنای دقیق کلمه، عرصه ی 
مبارزه است تا گفته های تک معنا و تک گویانه ای را که مشخصه ی زبان رسمی و تمرکز یافته است، 

شکست دهد یا دست کم تقلید نقضیه ای آن باشد.« )کلیگز، 1388، ص 190(
 اما نکته در اینجاست که باختین هم در زمینه ی منطق مکالمه بازخوانی از متون پیشین ارائه کرده 

است.
  »ریشه ی این دیدگاه را می توان در آئین فلسفی ایدآلیسم آلمانی یافت و تداوم آن را بررسی کرد. 
فیشته  در 1797 گفته بود: »آگاهی فرد به گونه ای ضروری با کس دیگری کامل می شود، با تو؛ 
و تنها با این شرایط امکان پذیر است.« یاکوبی  در 1785 گفته بود: »من بدون تو ناممکن است.« 
... هگل  هم 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 نگارنده ی مدرن همواره می کوشد که پیش گفته ها را در فضایی چندبعدی آرایش کند. 
شاید نظریه ی »مرگ مؤلف« بارت نیز ریشه در همین اندیشه اش داشته باشد که مؤلف یک اثر از 
بین می رود، اما حاصل کارش می تواند تا سالیان سال زندگی کند و در متن های دیگر با شکل های 

دیگر از نو مورد باززایی قرار گیرد.

1 - Fichte                   2 - Yakoubi              3 - Hegel 
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»بنابراین بینامتنیت دو کانون دارد: از یک سو، توجه را به اهمیت متون پیشین جلب کرده و یادآوری 
می کند که استقالل متون، مفهومی گمراه کننده است و همچنین معناداری یک اثر، تنها به این 

دلیل میسر است که قباًل متون خاصی نوشته شده اند.« )کالر، 1388، ص 192(
  بر اساس این تعاریف مي توان ادعا کرد که اقتباس نوعي همسان سازي خط اصلي داستاِن اثر 
در کشور مبدأ با فرهنگ کشور مقصد است، اما بینامتنیت تعریفي پیچیده تر دارد. در یک حرکت 
بینامتني، نویسنده ی دوم روح اثر نخستین را به تقید خود درمي آورد. در بینامتنیت، گاه تم یک اثر 
مي تواند مورد استفاده باشد، اما در اقتباس، وفاداري به اثر اولیه بیشتر است. شاید از همین روست 
که بینامتنیت را نظریه پردازاني به کار مي گیرند که داراي انگاره هاي انتقادي بوده اند. شاید بر همین 

اساس کار مولر را بتوان از منظر انگاره هاي بینامتني مورد توجه قرار داد.

هاینر مولر و پست مدرنیسم
انگاره هاي دنیاي هنر در دوره ی پست مدرنیسم  از  از متون ادبي کهن یکي  بینامتنیت و استفاده 
است. در دهه ی 1960 بود که مدرنیسم تعاریف خود را از دست داد و اهالي فرهنگ و جامعه شناسان 
را به سمتي سوق داد که در جست و جوي زباني تازه براي بیان مفاهیم دروني خویش باشند. »به 
نظر مي رسد استفاده از آن در هنر و معماري در دهه ی 1960 بود که به آن عمومیت بخشید. چارلز 
جنکز  در کتاب جریان ساز زبان معماري پست مدرن این اصطالح را در سال 1975 بر سر زبان ها 
انداخت. پست مدرنیسم در دهه هاي 70 و 80 و اوایل دهه ی 90 براي بیان وضعیت فرهنگي هنري 
و حتي تمهیدهاي سیاسي اقتصادي در عرصه ی مطالعات اجتماعي به کار گرفته شد« )نجومیان،  

1385، ص 14و13(. 
   نظریه پردازان مختلفي پست مدرنیسم را تفسیر کرده اند و تعاریف خاص خود را از آن ارائه داده اند 
که پرداختن به آن ها در حوصله ی این نوشتار نیست. در یک منظر کلي، دکتر نجومیان برآیند این 
نظرگاه ها را به این شکل طبقه بندي مي کند و آن ها را زیر عنوان ویژگي هاي کلي پست مدرنیسم 
قرار مي دهد: »تغییر در معاني روایت، ابرروایت و فراروایت ها، تکثر و تکثرگرایي، شبیه و شبیه سازي، 

بازنمایي بازنماناپذیر، نقد سلسله مراتب، عقالنیت، جهاني شدن و جهاني سازي« )همان(.]2[

1 - Jencks Charles

1



نیز ریشه  از معماري آغاز کرده بود، بسیار سریع در هنرهاي دیگر  پست مدرنیسم همان گونه که 
... هنرهایي بودند که خیلي زود آثاري را عرضه کردند که  ادبیات، سینما، تئاتر و  دواند. نقاشي، 
براي آن  تعریفي واحد  یافتن  باشند و در عین حال، همچنان  واژه ی پست مدرن  توانستند وام دار 
این عرصه  در  پژوهشگران هنر، سازگان هایي  نقل قول هاي مختلف  بنابر  نظر مي رسد.  به  دشوار 
وجود دارد که مي توان آن ها را به بیشتر آثار هنري پست مدرنیستي تعمیم داد. از آن میان مي توان 
بر روایت هاي کالن،  نشانه ها، خط بطالن کشیدن  از  آشنایي زدایي  اشاره داشت.  این عناوین  به 
حاشیه را به جاي متن قرار دادن، عدم وضوح تفسیر، چندپارگي و چندصدایي، ابهام و پیچیده گویي، 
ترکیب سنت و مدرن، کوالژ، اتفاقي، متفاوت و متضاد بودن، تداخل زبان ها، پرش زماني، اختالط 

سبک ها و شیوه ها، ماهیت بي شکل، مبتني بر دریافت مخاطب.
  در هنر تئاتر نیز براي نخستین بار آنتونن آرتو  بود که حضور سایه هایي از پست مدرنیسم را به 
تصویر کشید. آرتو در سال 1930 در کتاب نیمه تمام خود، یعني تئاتر و همزادش، این عنوان را 
اعالم کرد. »آرتو ادعا کرد که بازآفریني در تئاتر به پایان رسیده است، و لزوم جانشیني تئاتر بي جان 
و متکي بر نویسنده و کالم با گونه اي از تئاتر آئیني ضروري است.« )مک گلین، 1373، ص 217(

شاید بر همین مبنا بود که تئاتر متن محور راه خود را از نمایش اجرامحور جدا کرد. دکتر ناظرزاده 
)81-1380( نمایش ها را به دو شیوه ی مجزا در اجرا تقسیم مي کند. برخي نمایش ها تئاتر سخن بنیاد 
هستند و برخي دیگر تئاتر نمایش بنیاد. نمایش هایي که در قید متن هستند، بیشتر تئاتر سخن بنیاد 

به شمار مي آیند. 
  هاینر مولر نیز متعلق به این دوران است. او تئاتري را دنبال کرد که بیشتر نگاهي آنارشیستي 
به  با رجوع  بود. وي عمدتًا  اطرافش معترض  اجتماعي و سیاسي  انگاره هاي  به همه ی  و  داشت 
گذشته کوشید برهه هایي را از تاریخ ادبیات نمایشي انتخاب کند که بتواند با کمک متون پیشین 
از  او  اقتباس  در  که  است  اتفاقي  مهم ترین  این  و  کند  بدل  به ضدقهرمان  را  آنان  قهرمان هاي 
نمایش نامه ی هملت رخ مي دهد. مولر در این حرکت بینامتني یکسره ارزش هاي شخصیتي هملت 

ویلیام شکسپیر را به بازي مي گیرد و آ ن ها را یکسره نفي مي کند.

1 - Antonen Arto
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اما تئاتر پست مدرنیستي تنها به تعریف اولیه ی آرتو خالصه نمي شود و این هنر نیز همانند دیگر 
با  هنرها مي کوشد از قوانین کلي هنر پست دراماتیک پیروی کند. »پست مدرنیسم به طور کلي و 
غیرخطي،  عمدتًا جهت گیري  که  مي گیرد  دربر  را  اجراهایي  از  گروه  آن  مسامحه، همه ی  قدري 

غیرکالمي )ادبي(، غیرواقعي، منطق گریز، گشوده و ناتمام دارند.« )ویتمور، 1386، ص 19(
  با این مقدمه که توضیح آن براي درک بیشتر چگونگي عملکرد مولر الزم مي نمود، به بحث اصلي، 

یعني روند شکل گیري نمایش نامه ی هملت ماشین هاینر مولر مي پردازیم.

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



هملت و هملت ماشین
تحقیقات درباره ی آثار ویلیام شکسپیر آن قدر گسترده است که نه مي توان آن ها را یک به یک در این 
مقاله برشمرد و نه مي توان چکیده  ی آن ها را بیان داشت. این اتفاق در مورد نمایش نامه ی هملت نیز 
رخ مي دهد. از همین روي، بخش هایي از زندگي این نویسنده و ویژگي هاي نمایش نامه ی هملت را 

مرور مي کنیم که به کار تطبیق آن با نمایش نامه ی هملت ماشین هاینر مولر بیاید.
ذکر  میالدي  باتردید، 1601  را  نمایش نامه ی هملت  نگارش  )1377( سال  ملشینگر   زیگفرید    
کرده است. نکته ی گفتني درباره ی این نمایش نامه این است که شکسپیر نیز خود، هملت را بر 
اساس نمایش نامه اي به نام تراژدي اسپانیایي به قلم توماس کید ، نگاشته است. به همین روی، 
تراژدي  مي نویسد،  ملشینگر  که  آن گونه  است.  بوده  اقتباسي  اثري  نیز خود  نمایش نامه ی هملت 
اسپانیایي بسیار شبیه نمایش نامه ی هملت است. نمایش نامه با ظهور روح یک مقتول آغاز مي شود 

و داستان به این شکل ادامه مي یابد. )همان، ص 168(
   اما بعد تر خود ملشینگر سؤال مي کند از چه روي است که هملت شکسپیر تا این حد ماندگار شده 
و از تراژدي اسپانیایي تنها نامي در تاریخ ادبیات نمایشي باقي مانده است. بعد به این نتیجه مي رسد 
که »نمایش نامه ی تراژدي اسپانیایي یک اثر غلط انداز تاریخي است. مسئله ی قدرت در میان نیست 

و از حاکمیت هم سخن نمي رود. در آن فقط زورگویي مطرح است و بس.« )همان(
   اما نکته ی مهم اینجاست که در نمایش نامه ی تراژدي اسپانیایي برخالف هملت شکسپیر، روابط 
و مناسبات آن پاي بند پدیده ی معیني نیستند. حرکت ها در نتیجه ی تأثرات خلق مي گردند و نه 

تفکرات. 
   بنابراین در اینجا مي توان اذعان داشت که شکسپیر تنها اقتباسي ساده از داستان تراژدي اسپانیایي 
را مدنظر داشته و خود به آن غنا بخشیده است که اثر مقصد از کار مبدأ برتري یافته است. هملت 
شکسپیر تمام برنامه هاي خود را بر مبناي طرز تفکري واحد پي ریزي مي کند. اگرچه از تک تک 

رفتار این شخصیت تاکنون تعابیر مختلفي را استنباط کرده اند.

1

2

1 - Siegfried Melchinger                       2 - Thomas Kid          
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"هملت ماشین" نارص حسینی مهر ، عکس از لیلی صدیق ، سایت دوربین نت



نمایش نامه ی هملت یکي از آثار معروف دوره ی تئاتر الیزابتن  است. یکي از ویژگي هاي نمایش هاي 
قرن  اجتماع  از  تمام نما  آیینه اي  پنج پرده اي  ساختار  این  آن هاست.  پنج پرده اي  تنظیم  دوره،  این 
هفدهم است. ساختار پنج پرده اي نشاني از حضور و تأثیر کلیسا در جامعه است که دائم معنا را به 

تعویق مي اندازد و هم چون سدي مخاطب را در دریافت معنا و بستار اثر تشنه نگاه مي دارد.
نکته ی دیگر در این دوران جنس شخصیت ها هستند. ارسطو شخصیت ها را به سه دسته تقسیم 

مي کند: 1ـ برتر از ما هستند؛ 2ـ همانند ما هستند؛ 3ـ فروتر از ما هستند. 
شخصیت هاي گروه نخست، خود به سه دسته قابل تقسیم هستند: 1ـ سنخي؛ 2ـ مرتبه اي؛ 3ـ 

وجودي.
  شخصیت هاي سنخي: این شخصیت ها از سنخ و گونه ا ي دیگرند. از جنس انسان هاي معمولي 
نیستند؛ بنابراین به آن ها شخصیت ها اسطوره اي یا خدامدار مي گوییم. آن ها خود سه دسته اند: الف( 

خدا هستند )پرومته(؛  ب( نیمه خدا هستند )ادیپ(؛  ج( در ارتباط با خدا هستند )ترزیاس(.
شخصیت هاي سنخي کلي هستند. آن ها را نمي توانیم در جوامع عادي پیدا کنیم و قابل تجزیه به 
جزء هم نیستند. از سوي دیگر، قابلیت کلیت عام دارند. آن ها مجموع آمال و آرزوهاي ما هستند، و 

آخر اینکه قادر به انجام کارهاي محیرالعقول اند. 
  شخصیت هاي مرتبه اي: به این شخصیت ها مرثیه مدار هم مي گوییم. شخصیت هاي سنخي باید 
هرچه سریع تر از داستان حذف شوند تا دنیاي آن به تعادل برسد، اما ما براي شخصیت هاي مرتبه اي 
الف(  نیز سه دسته اند:  این شخصیت ها  به راحتي حذف شوند.  آن ها  نمي خواهیم  دل مي سوزانیم. 

حماسي؛ ب( رمانتیک؛  ج( حماسي، رمانتیک.
افراد کلي نیستند و ما به ازاي عیني دارند.    خاستگاه این شخصیت ها دوران رنسانس است. این 
به ندرت مي توانند داراي کلیت عام باشند، اما قابلیت انجام کارهاي محیرالعقول را دارند. رمانتیک ها 
خصلت مرثیه مداري را بیشتر دارند. آن ها معمواًل ذهني هستند و وجود خارجي ندارند؛ بنابراین کلي 

هستند و ما به ازا ندارند.

1 - Elizabethan Theater
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آن ها را مي توان جلوه گاه خواست هاي مردم در نظر گرفت و قادر هستند که کارهاي محیرالعقول 
انجام دهند. دسته ی سوم؛ یعني حماسي، رمانتیک ها را مي توانیم هم در واقعیت بیابیم و هم در 
تخیل. همانند رستم در شاهنامه. این دسته را نیز مي توان جزو اسطوره هاي تاریخي محسوب کرد.

این  مي شود.  شروع  میالدي   18 قرن  اواخر  از  شخصیت ها  این  حیات  وجودي:  شخصیت هاي 
شخصیت ها کل هستند. یعني مابه ازاي بیروني دارند. مي توانند مظهر بینش یک ملت باشند که 
در ادامه به نماد تبدیل مي شوند. آن ها کارهاي محیرالعقول انجام مي دهند و این نیرو را از درون 

خود مي گیرند. شوالیه ها مي توانند از این دسته باشند. 
  پس از انقالب کبیر فرانسه، جنس شخصیت ها تغییر مي کند و دیگر آدم ها از ما برتر نیستند 
و شکل و ساختمان تراژدي نیز تغییر مي کند. شخصیت هایي که در دوران مدرن پدید مي آیند، 
شخصیت هایي هستند که با ما برابرند. این شخصیت هاي برابر خود به گونه هاي 1( ناتورالیستي؛ 
معمواًل  نیز  ما  از  فروتر  تقسیم مي شوند. شخصیت هاي  پست مدرن   )4 مدرن؛   )3 رئالیستي؛   )2

حاصل نمایش نامه هاي کمدي هستند. ]3[
   شکسپیر تراژدي هملت را که از زمره ی آثار تاریخي وي محسوب مي شود در دوره ی مهمي از 
تاریخ انگلستان نگاشته است. شکسپیر در آن دوران با ملکه ی الیزابت و دیدگاه هاي وي مشکل 
داشت و در نمایش نامه هملت در آرزوي دستیابي به عدالت بود. از همین روي، قهرماني مي آفریند 
که در این برهه ی تاریخي بتواند بر یأس سیاسي وي غلبه کند. به نظر مي رسد مسیري را نیز 
که براي این قهرمان ادارک مي بیند، مسیر همواري نیست، بلکه مسیري یکسره پرفراز و نشیب 
است. از همین روي، به نظر مي رسد که هملت دائم تعلل مي کند، زیرا زمینه براي پیروزه یکسره ی 
وي فراهم نیست. البته تعلل هملت دالیل دیگري نیز دارد که در جاي مقتضي به آن خواهم 
پرداخت، اما آنچه از منظر سیاسي نمایش نامه ی هملت مهم به نظر مي رسد، نبوِد بستر نامطمئن 

براي قیام وي است. 
   دلیل دیگر تعلل هملت و تردید وي را مي توان در انگاره هاي فلسفي وي و مسائل رواني او نیز 

جست وجو کرد. از منظر فلسفي، تردید هملت فرزند شک دکارتي است.



»اندیشه ی راسیونالیستي دکارت  به آنجا رسید که اعالم کرد من به همه ی صبغه هاي 
ذهني خود شک مي کنم و سپس افزود مي اندیشم، پس هستم. اولین تأثیر این تفکر در 
عالم درام خلق شخصیت هملت است که تردید و سردرگمي او حاصل همین شک در 
آغاز و نقض و نفي همه ی ارزش هاي مستقر شده، جاافتاده و هنجارگشته ی سنتي در 

انتهاست.« )ابراهیمیان، 1383، ص 110(
  هملت همین شک را به شکلي عیان در نبرد میان سنت و مدرنیسم تفکري دوران 
خود، در مونولوگ معروفش بودن یا نبودن )پرده ی سوم، صحنه ی اول( اظهار مي دارد. 

مفسران تعابیر مختلفي را از این جمالت بیان داشته اند.
  »آیا بزرگواري آدمي بیشتر در آن است که زخم فالخن و تیر بخت ستم پیشه را تاب 
با  و  برگیرد  آشوب سالح  و  فتنه  دریایي  برابر  در  آنکه  یا  کاتولیکي(  )اندیشه ی  آورد 
ایستادگي خویش بدان همه پایان دهد )خردگرایي، چشم در برابر چشم(« )همان، ص 

)113
   ساموئل جانسن  منظري کلي تر را مطرح مي کند )1336(، مبني بر اینکه هملت اصواًل 
مردد است که عموي خود را به قتل برساند یا نه؟!  همچنین مسعود فرزاد )1336، ص 
111ـ110( که این متن را به فارسي ترجمه کرده، عقیده دارد که هملت آن قدر بزرگوار 
است که هنوز گناه کالدیوس بر او مسلم نشده است. از سوي دیگر، مي داند با انتقام 
از عمو و مادر خود، یاراي رهایي از پوچي زندگي را ندارد. او حتي به خودکشي فکر 
مي کند، اما این عمل را هم گناه مي داند و مي گوید خداوند این فعل را نهي کرده است. 
حال این تفاسیر، به خصوص انگاره ی واپسین را در نهایت با تفسیر ملشینگر )1377، 
مذهبي  جامعه ی  با  شکسپیر  اصواًل  داشته  عقیده  که  مي دهم  مطابقت   )159 ص 
میانه اي نداشته است و تنها اسقف ها و کاردینال ها را در چهره ی مقامات سیاسي در 

نمایش نامه هاي خود ترسیم کرده است. الهیات چندان در آثار وي جایي ندارند. 
1 - Dekart       2 - Samuel Johnson 
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حال که منظر جامعه شناسانه، تاریخي و فلسفي تعلل هملت را بیان کردیم، که به زعم بسیاري اهل 
فن، تم اصلي این نمایش نامه را نیز شکل مي دهد، براي پایان بحث، بد نیست نظریه ی روانکاوانه  ی 

پیرامون این شخصیت را نیز بیان کنیم. 
   رامن سلدن  )1386( در مقاله اي که درباره ی نقد روانکاوانه ی هملت نوشته است، از دو نظریه ی 
معروف فروید  و ژاک الکان  درباره ی این شخصیت استفاده مي کند. او در تعبیر خود از نقد فرویدي 
هملت، به گفته ی ارنست جونز  تمسک مي جوید که اعتقاد داشت، هملت عقده ی ادیپ خود را در 
دوران کودکي حل کرده بود و به شدت به پدر عشق مي ورزید. فروید عقیده دارد که کودک در دروان 
طفولیت به مادر خود عشق مي ورزد و چون پدر را رقیب خود مي بیند، قصد کشتن او را دارد. اما چون 
تابوهاي اجتماعي وي را به پنهان کردن این موضوع وا مي دارند، شخص آن ها را به ناخودآگاهش 
مي سپارد. هملت پس از اینکه مي داند پدر مرده است، دائم در ذهن به عقده ی ادیپ وجودش رجوع 
مي کند و خود را با قاتل پدر یکي مي انگارد. عقده هاي فروخورده اش دوباره سر بر مي آورند. از همین 
رو، کشتن عمویش را به تعویق مي اندازد، زیرا روح خود را با عمویش یکي مي داند. البته الکان 
عقیده ی دیگري دارد و به نشانه هاي متني رجوع مي کند. الکان معتقد است که هملت نمي تواند به 
زبان عادي سخن بگوید و دائم جناس هاي زباني مي سازد، این جناس هاي زباني از ناخودآگاه وي 
برمي آید. او آنچه را به درون ناخودآگاه سپرده، دائم در قالب واژگاني که دیگران نمي فهمند به زبان 
مي آورد که عمل را به تعویق مي اندازد. در واقع، هملت با ابراز این جمالت خود را سانسور مي کند 

و بخشي از معنا درون ذهنش باقي مي ماند.
   این تحلیل ها را به عنوان پلي در نظر گرفتم که ما را به نمایش نامه هملت ماشین برساند. نگارنده 
و  دریدا  واسازي  نظریه ی  از  دارد  قصد  ماشین  هملت  نمایش نامه ی  تحلیل  براي  بخش  این  در 
نظریه ی ژرار ژنت، در چگونگي ایجاد متن مقصد در بینامتنیت استفاده کند؛ بنابراین دوباره ناگزیریم 

کمي از بحث نمایش نامه دور، و وارد حوزه ی تعاریف نظري شویم.
   ژاک دریدا، فیلسوف، نظریه پرداز و منتقد پساساختگرا، معناسازي را در فلسفه ی غربي وارد تعاریف 
گسترده و تازه اي کرد. خوانشي که این روزها با عنوان واسازي مورد بحث قرار مي گیرد حاصل 

تفکرات این فیلسوف فرانسوي معاصر است.
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1 - Ramon Selden   2 - Freud 
3 - Lacan Jacques    4 - Ernest Jones          



او معتقد بود، هیچ معناي واحدي براي پدیده ها وجود ندارد و معنا همچون ماهي سرنده، دائم از 
ذهن ما سر خورده و دستیابي به آن را دشوار مي کند. از همین روي، تعریف این نظریه در مجالي 
کوتاه بسیار دشوار است که نگارنده امید دارد بتواند از عهده ی آن برآید. دریدا نگاه انتقادي خود را به 
مرکز محوري از دوران افالطون آغاز مي کند که حضور کالم را بر نوشتار ترجیح مي داد. دریدا معتقد 
بود که کالم محوري  انسان را در دام معاني ثابت محصور مي کند. این زبان در طول تاریخ فلسفه، 
دائم در حال کشف معاني ثابت نشانه ها و واژگان در پي دستیابي به معنایي محتوم بوده است و 
این در حالی است که دریدا مي گوید چنین نگاهي قابل نقد است. دریدا مي گوید معنا دائم خود را 
به تأخیر مي اندازد. شاید با یک مثال بتوان این نکته را توضیح داد. فردینان دو سوسور، زبان شناس 
سوئیسي، که پدر علم زبان شناسي به شمار مي آید، درباره ی فرایند نشانه سازي، دو واژه ی دال و 

مدلول را در نظریه هاي خود معرفي کرد.

1

1 - Logocentrism           

هاینر مولر
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دال به معناي صورت آوایي یک واژه است. براي مثال زماني که ما مي خواهیم درباره ی واژه ی 
درخت با یک نفر صحبت کنیم، ابتدا لفظ این واژه را به زبان مي آوریم و یا آن را مي نویسیم. بعد 
است.  مدلول  نیز  درخت  ذهني  تصویر  مي شود.  متصور  خود  ذهن  در  را  درخت  ترکیب  مخاطب 
از هم جدا  را نمي توان  بود که دال و مدلول دو روي یک کاغذ هستند که آن ها  سوسور معتقد 
کرد. این روند نشانه اي براي سوسور یک داللت ایجابي است. یعني زماني که ما مي گوییم درخت 
دیگر نمي توانیم به ماشین فکر کنیم یا به آسانسور. اما همین داللت روندي سلبي هم دارد، مبني 
بر اینکه واژه ی درخت تصویر واحدي را در ذهن ما متصور مي شود، چون درخت، درخت است و 

ماشین و آسانسور نیست.
  حال دریدا معتقد بود که نظریه ی سوسور چنین نمي تواند باشد، زیرا زماني که ما مي گوییم درخت 
به خودي خود به یاد برگان درخت هم مي افتیم که سبزرنگ است. از سوي دیگر، ممکن است 
واژه ی باغ هم در ذهنمان متصور شود. بعد از این واژه، ذهن ما به دنیاي خاطراتمان رجوع کند 
و ... . پس مي بینیم که یک دال لزومًا منجر به مدلول مشخصي نمي شود و دائم ذهن ما از دالي 
به دالي دیگر مي رود. جاناتان کالر ، منتقد ادبي، این بازي دریدا با دال ها را همچون یک کتاب 
لغت نامه مي داند. در لغت نامه رو به روي هر واژه معاني ای نوشته شده که خود آن ها مي توانند معاني 
دیگري داشته باشند و این بازي تا ابد ادامه پیدا کند. پس ما در هیچ اثري نمي توانیم به این نکته 
مطمئن باشیم که لزومًا معني غایي آن را دریافته ایم. معنا ما را تا آستانه مي کشاند و زماني که ما 

فکر مي کنیم آن را دریافته ایم خود را از ما پنهان مي کند.
  این نکته منجر به تکثیر  مي شود. ما با یک نشانه آغاز مي کنیم و این نشانه ها دائم در ذهن 
ما متکثر می شود و همچنان به پیش مي روند. این نگاه هم در هنر پست مدرنیستي و خاصه تئاتر 
پست مدرنیستي، جلوه گري آشکار دارد. شاید همین نگاه واسازي ما را به آشنایي زدایي نیز برساند؛ 
یعني با این نگاه، همه ی آنچه تاکنون به آن ها با معنایي ثابت مي نگریستیم تغییر ماهیت و تغییر 

شکل مي دهند.

1 - Jonathan Guller   2 - Duplication 
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با اینکه مي توان تمام آثار هنري جهان را از منظر واسازي مورد خوانش تازه قرار داد، اما باید گفت 
در مورد هملت به طور مستقیم این گونه نیست. هملت با اساس تردید خود، کنش نهایي را به تأخیر 
نهایت،  نهایي است و در  تردید غلبه کند، همان زمان، زمان  به  توانست  او  مي اندازد. زماني که 
نابه کارش  شکسپیر عدالتي را که دائم در جست وجوي آن است عملي مي سازد و هملت عموي 
را از پاي در مي آورد. البته الزم به تأکید است که مي توان این خوانش را با نظریه ی دریدا دوباره 

تغییر داد.
  اما هاینر مولر در نمایش نامه ی هملت نگاهي کاماًل واساز دارد. او عناصر اصلي را از درام شکسپیر 
آشنایي زدایي مي کند که مولر را تا اندازه ی یک برداشت رادیکال پیش مي برد. دوباره، قبل از آنکه 
به هملت ماشین بپردازم، بد نیست نظریه ی ژرار ژنت  را نیز درباره ی شیوه هایي که یک بینامتن 

مي تواند داشته باشد با هم مرور کنیم.
  ژرار ژنت نظریه پردازی است که تحت تأثیر نظریات باختین و کریستوا، بینامتنیت را به عناصری 
استفاده کرد: »تمام آن  ترامتنیت   از  بینامتنیت  او به جای واژه ی  اینکه  اول  تبدیل کرد.  جزئی تر 
چیزهایی که آشکار و پنهان یک متن را در رابطه با دیگر متون قرار می دهند«. )استم، 1383، ص 

 )236
  بعد ترامتنیت را به 5 زیرمجموعه تبدیل کرد که بینامتنیت یکی از آن هاست. در تعریف وی، اگر 
از متنی دیگر در متن اصلی خود استفاده کند، به  نویسنده ای از یک نقل قول و یا عبارت کوتاه 

تعریف بینامتنیت رسیده است.
به متونی گفته می شود که حواشی متن اصلی  نیز    عنصر بعدی، شبه متنیت  است. شبه متنیت 
نوشته می شود. این متن ها می تواند از نام اثر گرفته تا طراحی جلد، نقدها، تحلیل ها و ... باشند. . با 
این تعریف آنچه هم اکنون می خوانید یک شبه متنیت برای نمایش نامه هاي هملت و هملت ماشین 
است. عنصر سوم، دگرمتنیت  تعریف می شود. این شاخه رابطه ی انتقادی یک متن با متنی دیگر 

را دربر می گیرد.

1
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1 - Gerard Genette                            2 - Transtextuality
3 - Paratextuality                               4 - Metatextuality
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شاخه ی چهارم، الگومتنیت  است که می توان تعریف ذیل را برای آن در نظر گرفت: »دسته بندی های 
وراثتی ای که عنوان های یک متن ارائه می دهند یا نفی می کنند«. )همان، ص 137(

  در نهایت پنجمین شاخه هم، حادمتنیت  عنوان می گیرد. در این بخش ما با دو واژه ی حاد متن و 
فرومتن  برخورد می کنیم. ژنت در این قسمت متن هایی را در نظر می گیرد که در آن یک متن و 
تفکرات زیربنایی آن مبنای اثری دیگر قرار گرفته است. متن مادر را فرومتن و متن تازه را حادمتن 

می نامد.
  ژنت در مطالعات بینامتني خود از این نیز فراتر رفته و به نام متون نیز مي پردازد. او نام ها را به دو 
دسته تقسیم مي کند. »ژنت میان عناوین تماتیک ، که به موضوع متن اشاره دارند و عناوین رماتیک  

که به شیوه ی اجرای اهدافش رجوع می کنند، تمایز قائل می شود.« )آلن، 1385، ص 153ـ152(
بنابراین با توجه به اینکه از این پس ساختار ژنت را در بررسي متن مدنظر خواهیم داشت، با توجه 

به تقسیم بندي وي از این قسمت متن به جاي اصطالح بینامتنیت از ترامتنیت استفاده مي کنیم.
  بررسي هملت ماشین را مي توان از نام آن شروع کرد. هملت ویلیام شکسپیر در عنوان بندي به 
نام اثر اشاره دارد. هملت در ارتباطي که با متن خود برقرار مي کند، یک قهرمان است؛ بنابراین نام 
اثر اشاره به قهرماني هملت دارد. یعني نام هملت در تعامل با متن، با توجه به آنچه ژنت مي گوید، 
ارتباطي تماتیک است. اما در هملت ماشین داستان کمي فرق مي کند. این نام نیز در برخورد با متن 
همان شکل تماتیک را پیدا مي کند، اما اگر بخواهیم آن را از منظر ترامتني مورد بررسي قرار دهیم 
و ارتباط آن را با متن شکسپیر بشناسیم، درواقع هاینر مولر با افزودن واژه ی ماشین از نام متن اصلي 
آشنایي زدایي مي کند. او در این اثر به هملتي اشاره دارد که دیگر قهرمان نیست. بلکه یک ماشین 
است و اعمالي را انجام مي دهد که براي او دیکته شده است. با این تعریف، وارد حوزه ی واسازي 
هم مي شویم. مولر از واژه ، قهرمان را واسازي مي کند. داستان هملت ماشین از جایي شروع مي شود 

که هملت شکسپیر به پایان مي رسد.

1 - Architextuality                         2 - Hypertextuality             3 - Hhypotext      
4 - Thematic                     5 - Rhematic                                                                
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»زندگي قهرماني به زندگي قاعده مند اشاره مي کند که ایمان یا اراده ی آن را شکل 
داده اند؛ زندگي که در آن به امر روزمره به مثابه ی چیزي نگریسته مي شود که باید آن را 
رام و مطیع ساخت و در برابر آن مقاومت کرد یا انکارش کرد، چیزي که در راه رسیدن 

به هدفي واالتر باید آن را مقهور ساخت.« )فدرستون، 1386، ص 160(
   هملت شکسپیر در آرزوي دستیابي به عدالت از تمام عالقمندي هایش چشم مي پوشد. 
از تحصیل، عشق به اُفلیا و ... ، اما در هملت ماشین همه چیز ناگهان برعکس مي شود. 
در پرده ی نخست این اثر مي خوانیم: »... تابوت را با شمشیر شکافتم، تیغه ی شکست، 

با شمشیر شکسته تابوت را گشودم...« )مولر، 1389، ص 29(
  همچنان که مي بینیم هملت مولر با شمشیر با شمشیري به تابوت حمله مي برد که 
تیغه ی آن شکسته است. این همان شمشیري است که در نهایت هملت شکسپیر با 
آن عدالت را جاري ساخت و براي خود عنوان قهرماني را در تاریخ ادبیات نمایشي به 
همراه آورد. پس شمشیر بي تیغه نشان از عقیم شدن هملت در قهرماني است. از سوي 
دیگر، مولر در بخشي دیگر از نمایش نامه ی خود مي نویسد: »کارکنان صحنه، بي آنکه 
بازیگر هملت متوجه شود، یک یخچال و سه تلویزیون بر صحنه مي آورند. صداي موتور 

یخچال. سه برنامه ی بي صداي تلویزیوني.« )همان، ص 32( 
   در اینجا هم مولر نشانه هایي را از فرهنگ زندگي روزمره وارد زندگي هملت مي کند. 
اشیایي که بدون اینکه هملت متوجه باشد، او را دربر مي گیرند و در تعاریف فرهنگ 
زندگي روزمره، قهرماني گري در تقابل با آن قرار می گیرد و معني و مفهوم خود را از 

دست مي دهد.
برنامه هاي یکنواخت و عادي و بدیهي  با    »اگر معمواًل زندگي روزمره همراه است 
نگه  زنده  را  ما  روزانه  زندگي هاي  تاروپود  که  سلیمي  عقل  بر  مبتني  و  انگاشته شده 
مي دارند و حفظ مي کنند، پس زندگي قهرماني نشان دهنده ی ویژگي هاي متضاد با آن 

است.« )فدرستون، 1386، ص 160(
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جالب اینجاست که مولر این نگاه را در میانه  رها نمي کند و آن را همچنان بسط مي دهد: »آرزوي 
نسل ها که /سرکوب مي شود در خون فرومایگي حماقت/ صداي بلند خنده از درون شکم مردگان/ 

زنده باد کوکاکوال/ یک قلمرو پادشاهي براي یک آدمکش...« )مولر، 1389، ص 31( ]4[
  هملت شکسپیر اندک اندک در آستانه ی واسازي قرار می گیرد و تغییر شکل مي دهد و مولر به 
این ترتیب از انسان قهرمان شکسپیر، آدم ماشیني بي هویتی مي سازد که این انسان تغییر ماهیت 
داده، در پرده ی سوم، هویت جنسي خود را نیز از دست مي دهد و به این ترتیب، مولر دگردیسي 
شخصیت هاي دوران درام نئوکالسیک را تا شخصیت دوران پست مدرن به نمایش مي گذارد. »... 
هملت دستانش را مقابل صورتش مي گیرد: مي خواهم یک زن باشم. هملت لباس اُفلیا را مي پوشد، 
اُفلیا چهره ی هملت را گریم مي کند ... هملت در ژست روسپیان« )همان(. در اینجا هملت نه تنها به 
شکل نمادین تغییر جنسیت مي دهد، که به شکل کاالیي ترین انسان ها درمي آید که نشان از همان 
روزمرگي و فرهنگ مصرف زدگي است. اگر انسان در دوران ماضي در ادبیات نمایشي داراي هویت 
شناسنامه اي بود، این شخصیت همه ی معاني خود را از دست مي دهد؛ بنابراین حاال هملت ماشین 
مولر در قالب تمامي آدم ها تکثیر شده است. آدم هایي در وضعیت او که مي توانند جامعه را به همان 
بحراني بکشانند که مولر در انگاره هاي سیاسي خود مدنظر دارد. با این نگاه به تعریف شخصیت 

پست مدرنیستي در ادبیات نمایشي نیز دست می یابیم.
   هملت، در نمایش نامه ی شکسپیر مي خواهد انتقام مرگ پدر را بستاند، اما در ابتداي نمایش نامه ی 
مولر مي خوانیم »گوشت مرده پدر را میان مردم نکبت زده اي قسمت کردم که گرداگردم ایستاده 

بودند، الشه با الشه شود دمخور سوگواري تبدیل شود به سور ...« )همان، ص 29(
  حاال مي توانیم به نظریه ی ژنت بازگردیم و ببینیم تا اینجا مولر با شکسپیر چه کرده است. مولر 
بیش از اینکه از واژگان شکسپیر بهره بگیرد از موقعیت قهرمان هاي وي استفاده کرده است. این 

نیز خود از خصوصیت نمایش هاي پست مدرن است که چندان خود را در بند متن باقي نمي دارند.



این همان عنوان کلي است که ژنت از آن به عنوان ترامتنیت یاد مي کند. همان گونه که گفته شد، 
این نظریه پرداز، بینامتنیت را بخشي از ترامتنیت مي داند که بنابر اظهار ژنت در متن مولر نسبت به 

کار شکسپیر کارکردي ندارد. 
  درباره ی شبه متني که به نام آثار بازمي گشت هم سخن راندیم، اما نکته ی مهم در این ارتباط، 
ارتباط در دگرمتنیت است. مولر نسبت به متن شکسپیر انگاره اي انتقادي داشته است، اما بازهم آنچه 
داستان را پیچیده تر مي کند، این است که مولر شکسپیر و هملت او را مورد نقد قرار نداده است، بلکه 
آن را دستاویزي کرده تا به نقد دوران خود بنشیند. این هم از همان خصوصیات پست مدرنیستي 
است که آثار گذشته راه خود را در دنیاي امروز باز مي کند. هملت به دنیاي امروز آمده که کارایي 
خود را از دست داده است. مولر این نگاه را بسیار با دقت مطرح مي کند تا خدشه اي بر پیکر اثر 
بازیگر تبدیل مي کند که مي خواهد نقش  شکسپیر وارد نکند. براي مثال، مولر هملت را به یک 
هملت را بازي کند. در اینجا بازیگر مي تواند کنایه اي از همان انسان ماشیني موردنظر مولر باشد. 
آدمي که اعمال و رفتار به او دیکته مي شود و از سویي دیگر، چون این بازیگر ماهیت فردي خود 
را از دست داده، تنها به یک ماشین تحریر بدل مي شود و چون این آدم نمي تواند در نظم مورد نظر 
روایت که از دوران ارسطو مد نظر بوده، قرار بگیرد، شخصیت هاي دیگر نیز قادر نخواهند بود نقش 
خود را به درستي به سامان برسانند. پس از همین منظر است که هوراشیو و اُفلیا و دیگران نیز دچار 

واسازي و تکثیر مي شوند. 
آن  خالل  در  و  داد  انجام  آن  روي  بیشتري  مکث  مي توان  که  است  جایي  ژنت  نظرگاه  این    
به پنجمین تقسیم بندي ژنت، یعني حادمتنیت رسید. تراژدي حاصل دوران بحران و گذار است. 
و  شکسپیر  وجه،  این  از  شده اند.  نگاشته  اجتماعي  نامتعادل  دوران هاي  در  تراژدي ها  بزرگ ترین 
مولر در روح دو اثر با هم مشترک هستند. هملت مي کوشد شرایط را تغییر دهد ، اما قهرمان مولر 

نمي تواند این کار را بکند.
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اینجاست که ترامتنیت هاي دیگري راه خود را به اثر مولر مي گشایند و به او در تکثیر روایتش کمک 
انگاره هاي  اجتماعي، فرهنگي و سیاسي  به مسائل  را که نسبت  افرادي  او  مثال،  براي  مي کنند. 

انتقادي داشته اند، به نوعي به ساختمایه ی اصلي متن خود اضافه مي کند. 
  او سراغ مارکس ، لنین  و مائو  مي رود و آن ها را نیز واسازي مي کند. »صفحه ی سیاه تلویزیون، 

ترشح خون از یخچال. سه زن مارکس لنین مائو ...« )همان، ص 34(
   نکته ی جالب اینجاست که مولر هیچ عالمت سجاوندي را بین این نام ها در نظر نمي گیرد و گویا 
همه، جملگي یک نفر هستند. بعد به تأکید، آن ها را سه زن مي خواند. زن شدن آن ها هم تغییر از 
تغییر ماهیت آن هاست و نشانه ی سوم این جمله هم کناري این سه نفر با یخچال و تلویزیون است. 
دو ابزاري که در نشانه شناسي فرهنگي از آن ها به عنوان ابزار مصرف گرایي یاد مي شود. حال یکي 
از آن ها خاموش است و از دیگري نیز خون مي تراود. این نشانه ها از منظر جانشیني کارکرد تعریفي 
از واسازي مي رساند که هر دالي مي تواند معناي غیردالي  تعریف دریدا  به  را  ما  ندارند و  را  خود 
خود را نیز داشته باشد. کارکرد تلویزیون نمایش است و کارکرد یخچال محافظت از مواد خوراکي. 
خاموش شدن این ابزار به عنوان ابزار سرمایه داري هدف مبارزه ی سه  نفري است که در متن از 
آن ها یاد مي شود، اما این اتفاق زماني رخ مي دهد که این سه نفر دیگر خودشان نیستند. به این 
ترتیب، عالوه بر اینکه مولر نگاه انتقادي خود را به نگره ی کمونیسم شکل مي دهد، هم کناري این 

عناصر را غیرممکن مي داند.
را همچون هملت شکسپیر  به هدف، خود  رسیدن  براي  برخالف شکسپیر  مولر  که  اینجاست    
در  هملت  رفت،  که  همان گونه  بصري اند.  که  مي بیند  تدارک  را  نشانه هایي  او  نمي کند.  سانسور 
شکسپیر از منظر الکان خود را پشت عبارت ها سانسور مي کند و این در حالي است که مولر به هیچ 
عنوان این گونه نیست. او یک راست سراغ اصل موضوع مي رود در پرده ی اول مي خوانیم: »مرد 
آدمکش ]عموي هملت[ بر تابوت خالي روي بیوه زن پرید ]مادر هملت[ مي خواهي کمکت کنم عمو 

تا خودت را بکشي رویش ...« )همان، ص 29(
1 - Marx                                 2 - Lenin                   3 - Mao          
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آن گونه که مي بینیم دوباره ی مولر دست به ابداعي تازه مي زند. او بین عمل و گفتار تفکیک قائل 
نمي شود و گویا هملت او همان گونه که فکر کرده، عمل مي کند و در هنگام عمل فکر مي کند. اگر 
تفکر در هملت شکسپیر عمل را به تأخیر مي اندازد، هملت مولر همان گونه که فکر مي کند، عمل 
مي کند، شاید از همین روست که شخصیت هاي مختلف در آني که بر فکر وي ظاهر مي شوند، در 
عین حال، عمل هم مي کنند. از آن میان مي توان به مکبث، راسکولنیکف و ... اشاره کرد.« هملت 
با تبر راسکولنیکف همه ی تجربه هاي انقالبي، اجتماعي، انقالبي و فرهنگي را بي رحمانه گردن 
 »... مي کند  شورش  فرامي خواند،  را  تاریخ  آدمکشان  نمونه وارترین  این  ریچارد  و  مکبث  مي زند، 

)حسیني مهر، 1389، ص 10(
   این همان تئاتري است که متن محور نیست و روایت را در عمل شکل مي دهد. »نمایش من، اگر 
هم اجرا شود، در زمان شورش خواهد بود. شورش با پیاده روي آغاز مي شود. در ساعت کار و اشتغال 

و با زیر پا گذاشتن مقررات آمدوشد خیاباني ...« )مولر، 1389، ص 32( 
  دکتر فرهاد ناظرزاده کرماني )1385( این گونه آثار را نمایش هاي نه روالي مي نامد و آن ها را در 
تقسیم بندي که براي نمایش نامه هاي روالي دارد در مقابل سبک هاي آشنایي همچون کالسیسیم، 
کالسیسیم نو و ... قرار مي دهند؛ یعني مولر در سبک نیز نسبت به شکسپیر به واسازي رسیده است. 
هر چقدر شکسپیر کالمي فاخر را براي شخصیت ها برمي گزیند، در اثر مولر از این انگاره خبري 
نیست. در پرده ی نخست نمایش نامه ی مولر مي خوانیم: »من هملت بودم. پشت بر ویرانه هاي اروپا 

در ساحل ایستاده بودم و با امواج دریا شروور مي گفتم ...« )1389، ص 29( 
   از سوي دیگر، اگر در نمایش نامه شکسپیر روایت پرده به پرده و بر قوانین تکنیکي روایت خطي 
رخ مي دهد، مولر روایت را تا آنجا که مي تواند تجریدي مي کند. هملت مولر شاهد واقعه ی ویراني 
اروپا بوده است و حاال از پس این ویراني، با دریا که مي تواند نشاني از ضمیر ناخودآگاهش باشد 
سخن مي گوید. مولر در اینجا از فعل ماضي استفاده مي کند. فعل ماضي عمل گفتاري روایت را 
تقویت مي کند که این نکته هم نشان از انفصال از روایت نمایشي نمایش نامه هاي دراماتیک است.

‹
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مولر تنها هملت را از دم تیغ انتقاد نمي گذراند. اُفلیا نیز حاصل این واسازي مي شود. اُفلیا که زني تابع 
و تقریبًا خاموش در نمایش نامه ی شکسپیر است، در نمایش نامه مولر به زني معترض بدل مي شود. 
او نیز از گور برخاسته تا انتقام زنان مظلوم تاریخ را بگیرد. زني که در نمایش شکسپیر خودکشي 
مي کند و به مرز انفعال مي رسد، در هملت ماشین راهي دیگر در پیش مي گیرد. اوست که موجبات 
تغییر هویت هملت را فراهم مي آورد. او هم شخصیتي عصیانگر تصویر مي شود. او نیز در قالب زنان 
بسیاري تکثیر مي شود. مولر برخي را با اشاره ی مستقیم به نام به اُفلیا نسبت مي دهد و برخي دیگر 
را با نشانه هاي ارجاعي. »من اُفلیا هستم. کسي که جویبار او را در خود نگه نداشت. زني آویخته بر 

طناب دار ...« )همان، ص 31(
از گور مي بینیم. شخصیتي که سرگذشتي بر او گذشته است و  اُفلیا را برون آمده  اینجا هم    در 
داستان هاي فراوان دارد، اما این بار سعي مي کند از این تقدیر براي خود زره بسازد. با این مناسبات 
این منظر  از  و  فراواقعیت گرایانه مي کشاند  نمایش هاي  به حوزه ی  را  نمایش خود  مولر  است که 

قوانین تئاتر نئوکالسیک را نیز درمي نوردد.
  »نمایش نامه هاي فراواقعیت گرایانه  بر هم افزود شماري صحنه اند که بیشتر بختکي و تصادفي 
کنار هم چیده شده اند و بیشتر به رؤیاهایي گسسته مي مانند. رویدادهاي این نمایش نامه، گویي 
در مرز خودآگاهي و ناخودآگاهي رخ مي دهند، و به رؤیا، یا به پندارد مي مانند« )ناظرزاده کرماني، 
1385، ص 411(. فارغ از این هم خواني تعریف با نمایش نامه ی مولر ساختارشکني دیگري که انجام 

داده است، استفاده از ساختار اپیزود در ترکیب بندي صحنه هاست.
  در ساختار اپیزودیک هر صحنه داراي یک حادثه است و این حادثه در درون صحنه مي بالد و به 
پایان مي رسد. »هنگامي که به تئاتر مي روم، متوجه مي شوم که بیش از پیش برایم خسته کننده 
است که طي تمام مدت نمایش تنها یک عمل و یک ماجرا را دنبال کنم. این دیگر برایم جالب 
نیست. وقتي که در تابلوي اول یک عمل آغاز مي شود، وقتي که در تابلوي دوم عمل دیگري شروع 
مي کنند که ربطي به قبلي ندارد، سپس یک عمل سومي و سپس عمل چهارمي، آن گاه این مي شود 
سرگرم کننده و مطبوع، ولي دیگر نمایش نامه ی کاملي نیست.« )مولر به نقل از فیروزمند، 1389، 
ص 20(. البته  مولر در همین گفتار مي گوید که چندان دنبال یک نمایش نامه ی کامل نیست و 

بیشتر به اجرا مي اندیشد.

1

1 - Surrealism



به  نسبت  را  خود  حادمتن  چگونه  مولر  که  درمي یابیم  و  مي گردیم  باز  ژنت  نظریه ی  به  دوباره 
بلکه  نیستیم،  مواجه  شکسپیر  هملت  با  تنها  دیگر  اینجا  مي دهد.  تشکیل  بسیار  فرومتن هاي 
فرومتن هاي بسیاري در حادمتن مولر متکثر مي شوند و به این ترتیب، مولر نگاه خود را به بسیاري 

از تفکرات خیره مي کند. 
نتیجه گیري

  مولر در نمایش نامه ی هملت ماشین برداشتي واسازانه از نمایش نامه ی هملت شکسپیر انجام داده 
است. او با توجه به نگاه انتقادانه اي که به مسائل اجتماعي، فرهنگي و سیاسي روزگار خود دارد، متن 
نئوکالسیک الیزابتن شکسپیر را به اثر کاماًل پست مدرن تبدیل کرده که مي توان با توجه به قوانین و 
نظریه هاي جدید در هنر نمایش آن را مورد خوانش قرار داد. براي تبیین این نگاه مولر، از نظریه ی 
ژرار ژنت در حوزه ی بینامتنیت استفاده کردیم که به نوعي مي توان آن را خوانش پساساختگراها از 
اقتباس محسوب مي شود. مولر در این اثر با دقت و ریزبیني تم تردید را در هملت به عصیان بدل 

مي کند و آن را در قالب تمام شخصیت ها بسط مي دهد.

1. آلن،گراهام )1385(. بینامتنیت، ترجمه: پیام یزدانجو، تهران، نشر مرکز.

2. ابراهیمیان، فرشید )1383(. هنر و ماوراء، تهران، انتشارات نمایش.

3. احمدی، بابک )1378(. ساختار و تأویل متن، تهران، نشر مرکز.

4. استم، رابرت )1383(. مقدمه ای بر نظریه ی فیلم، ترجمه: فرهاد ساسانی، تهران، انتشارات سوره مهر.

5. االم، کر )1386(. نشانه شناسی و تئاتر، ترجمه: فرزان سجودی، تهران، نشر قطره.

6. حسیني مهر، ناصر )1389(. »زخم هملت«، مجموعه مقاالت منتشرشده در کتابچه همزمان با اجرا، تهران، نشرگروه تئاتر 6.

7. سلدن، رامن )1386(. »نقد روانکاوانه نمایشنامه هملت«، ترجمه: حسین پاینده، مجموعه مقاالت نقد ادبي نو ارغنون شماره 

4، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.

8. شکسپیر، ویلیام )1376(. هملت، ترجمه: مسعود فرزاد، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي.

9. فدرستون، مایک )1386(. زندگي قهرماني و زندگي روزمره، ترجمه: هاله الجوردي، مجموعه مقاالت فرهنگ و زندگي روزمره 

)1( ارغنون، شماره 19، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. 
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سو 10. فیروزمند، مازیار )1389(، »یک دو چند ویژگي در تئاتر پست مدرن«، مجموعه مقاالت منتشرشده در کتابچه همزمان با 

اجرا، تهران، نشرگروه تئاتر 6.

11. کالر، جاناتان )1388(. در جستجوی نشانه ها، ترجمه: لیال صادقی و تینا امرالهی، تهران، نشر علم.

12. کلیگز، مری )1388(. درسنامه ی نظریه ی ادبی، ترجمه: جالل سخنور، االهه دهنوی، سعید سبزیان م، تهران، نشر اختران.

13. مک گلین، فرد )1373(. »پست مدرنیسم و تئاتر«، ترجمه: مصطفي مختاباد، تهران، فصل نامه هنر، شماره 25 .

14. ملشینگر، زیگفرید )1377(. تاریخ تئاتر سیاسي )1(، ترجمه: سعید فرهودي، تهران، انتشارات سروش.

15. مولر، هاینر )1389(. هملت ماشین، ترجمه: ناصر حسیني مهر، تهران، نشر گروه تئاتر 6.

16. ناظر زاده کرمانی، فرهاد )1385(، درآمدی به نمایش نامه شناسی، تهران، انتشارات سمت.

17.»کمینه گرایي )میني مالیسم( در هنر نمایش«، تهران، مجله هنرهاي نمایشي، شماره 3 و 4.

18. نجومیان، امیرعلي )1385(، درآمدي بر پست مدرنیسم در ادبیات، اهواز، نشر رسش.

19. ویتمور، جان )1386(، تئاتر پست مدرن، ترجمه: صمد چینی فروشان، تهران، انتشارات نمایش.

 پي نوشت 

]1[ در این زمینه آثار مختلفي را مي توان سراغ گرفت که به مفهوم متن پرداخته اند. یکي از آن ها مي تواند کتاب نشانه شناسي 

کاربردي، نوشته ی دکتر فرزان سجودي باشد. این کتاب در سال 1387 توسط نشر علم منتشر شده است.

]2[ در این زمینه نیز آثار متعددي وجود دارد. براي مطالعه در زمینه ی پست مدرنیسم توصیه مي شود عالقمندان مطالعه را از 

دوره ی مدرنیسم آغاز کنند. دکتر امیر علي نجومیان در انتهاي کتاب درآمدي بر پست مدرنیسم فهرست کاملي از کتاب هاي 

منتشرشده به زبان فارسي در این زمینه را ارائه داده اند. نگارنده ی مقاله، به دلیل کمبود فضا براي نگارش، از جزئي تر شدن در 

این بحث پرهیز کرده است.

]3[ این تقسیم بندي را دکتر فرشید ابراهیمیان در درس گفتارهاي خود ارائه داده اند که نگارنده با احترام به ایشان، از گفتارشان 

در این مقاله استفاده کرده است.

]4[ تأکید از نویسنده است.



سو





چهار تک گویِی جنون زده از جهاِن ریچارد سوم
شکسپیر در کارگاِه قصه نویسِی »َو ناگهان«

»ناِم تمامِی گل ها را  در یک گلداِن آبی برای تو در این جا نوشته ام«
از شعِر جاوداِن »آن چه نوشته ام« نوشته ی»دکتر رضا براهنی«

روزبه حسینی

1. انگار معلم زاده شدم. انگار در زهداِن مادرم هم داشته م یک چیزی به یک کسی تعلیم 
می دادم و این، کابوس من است!

2. بگذارید مروری کوتاه کنیم به گذشته های آموزشی من و ما: از سال 78 و تأسیس گروه 
بازیگر،  تربیت  یا  نمایش  اجرای  به  کارگاه هایی که ختم  برگزاری  تا 84   ناگهان  َو  تئاتری 
کارگردان و نمایش نامه نویس و نقدنویس./ سال 84 یک کارگاهی فشرده ی روزنامه نگاری که 
در انتها تعدادی از آن حدود 200 نفر، ماندند برای نمایش نامه نویسی در کارگاهی؛/ از آن ها 7 
نفر برای چهارسال در خانه، کافه یا هرکجا می شد، یک یا دو روز در هفته را، گاه حتا هر روز 
یک هفته را کنار هم گذراندیم: کارگاه هایی در حوزه های فیلم سازی، نمایش نامه نویسی، نقد 
و تحلیل، شعر، قصه و... حاال هریک جایی مشغولند؛ و بعد از آن گروه »تئاتر َو ناگهان«، شد: 
»فیلم و تئاتر َو ناگهان«./ اواخر دهه ی هشتاد با دوسِت دیرین ام جالل تهرانی با همراهی 
حمید پورآذری نازنین و...، »مکتب تهران« را بنا نهادیم. آن جا به جز بخش سیاست گذاری و 
برگزاری همایش ها، کارگاهی برای نخستین بار در ایران برگزار کردم با عنواِن »روابط بینامتنِی 
شعر، قصه و نمایش نامه«؛ عزیزاِن آن دوره کارگاه ها هم همه در جدیِت تمام می نویسند و 

ترجمه می کنند و خالصه کار فرهنگی می کنند؛ این از مروری کوتاه که گفته بودم.
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از  »پایه«،  از  قصه نویسی  کارگاه  دوره  سه  گذشته  سال  سه  ظرف   .3
خروجی  که  پیشرو  یحتمل  و  ابداعی  شگردی  با  آغازیدم  را  »هیچ« 
درخشانی تا به امروز داشته و خواهد داشت. از تدریِس نمایش نامه نویسی 
گریخته ام، چرا که در هر دّکانی یافت شود در این سال ها و از آن مهم تر 
در  که  باشد  قصه ای  از  برخاسته  بایستی  نمایش،  و  شعر  چیِز  همه   که 
شکلی از سه شکِل خالق، روایت یا نوشته شود. پس اِشراف بر قصه و 
قصه نویسی و حتا نقد قصه در شکل درست و جزئی نگر و کارگاهِی آن، 
ناگزیری ست که پای آن ایستادم و خواهم ایستاد اگر عمر و سالمتکی 

باشد.
4. این که هر ماه یا دوره گاه شش نفر گاه هفت یا هشت نفرشان حضور 
دارند از بِد حادثه و گرفتارِی این روزگار است. اما پنج  شش نفر هربار 
دست کم متمرکز کار می کنند. جا دارد بگویم در این دوره که خروجِی آن 
را به لطف می خوانید، نام و نشاِن چهار تک گویِی نهایی )که از چگونگی 

راه و روِش رسیدن به آن خواهم گفت( بدین شرح  است:
»سال سوم«: علی ضیاءسعیدی/ »اِی َرِحِم شوم«: مهرا معین/ »بخواب 
خوب می شی«: ندا نیک /و »نارفیق«: آروین سیدان.  اما یادی از غایباِن 
حاضِر در کارگاه: علی افشاری، نسترن خدادوست، سمانه غدیری، یاسمن 
ناسخی و البته سمیرا گل محمدِی عزیز که حاضری حاضر بود اما، شعِف 
دیگر.  وقتی  تا  گذاشت  ما  همه ی  دِل  بر  را  همراهی  این  پایان دادِن 
هرکدام با پیشینه و رشته ی تحصیلی بسیار متفاوت و سنین متفاوت و 
سالیق متفاوت. در طول این نزدیک سه سال تبدیل به نّقادانی بی رحم 
نسبت به آثار خود و دیگراِن کارگاه هم شده اند. سه چیز این ها را به هم 
متصل کرده: کلمات، عشق َو جنون؛ که این سومی تازه  دارد در ایشان 

جلوه می کند انگار.



بگویم  باید  کوتاه  مروری  در  است.  شده  خلق  دشوار  روندی  در  تک گویی  چهار  این   .5
شکسپیر«  »ویلیام  اثر  سوم«  »ریچارد  از  مقتبس  می خواستیم  شخص  اول  قصه های  ما 
با ترجمه ی درخشان »دکتر رضا براهنی« که تک گویی از دِل آن ها براید؛ خط میاِن این 
دو )قصه ی اول شخص و تک گویی( بسیار باریک است و بسیار از جماعت قصه نویس و 
هم چنین دوستاِن عزیِز نمایش نامه نویِس من هم، قادر به بازشناسِی آن دو از یکدیگر نیستند. 
پس بازشناسِی شباهت ها و تفاوت های این دو را بیفزایید به بسیار خواندن و شکافتِن ذرات 
و عناصر قصوی و نمایشی در جهاِن نمایش نامه ی »مبدأ«. حاال به این ها که گفتم، جدال 
با گونه های اقتباس را هم بیفزایید: یکی از مهم ترین اشکال نوشتاری در تئاتر و سینمای 
جهان که ما به شکلی ناقص الخلقه در حاِل زایمان اش هستیم. دسِت آخر اقتباِس آزاد، شد 
ُمراد و مقصوِد جهاِن »مقصد«؛ اقتباس هایی که دو حالت داشته باشند: یکم این که »ریچارد 
سوم« را خوانده باشی در جایگاه مخاصب خاص البته، که بتوانی به لذِت کشِف چهار جهاِن 
جدید در کشِف ذرات اش دست یابی؛ دوم آن که نخوانده باشی و این چهار تک گویی بتوانند 
از روی کاغذ بلند شده، بیدار شوند و تو در غالب چهار جهاِن تازه و مستقل با آن ها همراه و 
در مقابِل بازیگِر احتمالی اش مشغوِل هم زادپنداری با او شوی. هم چنین باید بگویم خواسته ی 
ما آن بود که این استقالل، همراه با شمولی با درصد باال از روایِت اصلی، شکل تازه بگیرد؛ به 
عبارِت دیگر انگار کنید که هر چهار نمایش نامه بنا دارند مّدعِی نوعی روایت از زاویه دیدهای 
چندگانه از نمایش نامه ی مبدأ باشند که هر یک می خواهند در ظرفی تازه اما بسیار کوچک، 
لذِت اصلِی مبدأ را طوِر دیگری به توی خواننده انتقال دهند. باری به قوِل زیبای احمد شاملو 

در شعر جاوداِن »در آستانه«: سفر کوتاه بود و جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت.
6. به اشاراتی کوتاه به نشانه های بسترساِز آدم های این چهار نمایش نامه در حوزه ی تطابِق 
معنایی و شکلی اثر مبدأ و آثار مقصد، برای پایاِن این سیاهه بسنده می کنم؛ لطفن جغرافیا، 
رویدادها، روابط علی و معلولِی پیرامون نزدیکاِن ریچارد را در نمایش نامه ی »ریچارد سوم« 

بازنگرِی دقیقی کنید: پدر، مادر، برادر، زن، دوست، رقیب و... را. َو دیگر همین.
7. سرپرست گروه و کارگاِه »َو ناگهان«: روزبه حسینی
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مرد: /در تاریکی/تا حاال کیسه ی آب سرد رو شونه تون گذاشتین؟ دیدین چه حسی داره؟ 
اولش شونتون خودشو می   کشه عقب. چند ثانیه طول می   کشه عادت کنید بهش. اگه زیاد 
بمونه ِسر می   شه. شونتون ِسر می   شه. گردنتون یه جوری می   شه. درد میاد سراغش./سکوت. 
نور/ وقتی دستشو گذاشت رو شونم، اول شونه م خودشو کشید عقب. چند ثانیه گذشت تا 
بهش عادت کردم. یه صدایی که نمی   شناختم صدام کرد: آقای سلطانی! صدای اون نبود. 
یه صدای کلفت و دورگه ی میانسال بود. اون صداش عالیه. می    خونه. خوبم می    خونه. آره. 
می ذارن  /مکث/  می    خونه؟  االنم  /مکث/  کجاست؟  االن  حاال...  می    خوند.  یعنی  /مکث/ 
اگه نخونه می میره. /مکث/ می   میره. / بخونه؟ /مکث/ اصلن هست که بخونه؟ /مکث/ 

سکوت/ وقتی دستشو گذاشت رو شونم بدنم یخ زد. انگار که گفته باشن عزیزت از دنیا 
رفته. دلت خالی می   شه. نمی   تونی 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 
نمی   دونم چه رنگی هم پوشیده بود. آبی بود؟ سبز بود؟ آهان نه طوسی بود. آره طوسی. 
اینارو که  رنگ کتشو می   گم. طوسی بود. یه... یه کروات گل منگلی هم زده بود. می   گم 
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 می    لرزیدم. یه جوری می    لرزیدم که سیگار تو دستم چند 
بار داشت می افتاد 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 می   لرزید. دو نفر از دو طرف 
نگهم می    داشتن بازم می    لرزیدم. یه نگاه به دستام انداخت یه نگاه تو چشمام که چشمامو 

دزدیدم. چشمـــای میشی و ترسنــاکی داشت. از اونایی که نمی   تونی زل بزنی بهشون.

1

»سال سوم«

علی ضیاءسعیدی

/مرد. سالخورده. اتاقی نمور با نورهایی اندک. تغییر لحن ها و جزئیات رفتار و حرکات بازیگر به اختیار است/



‹

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 
می    کرد. انگار اولین بارش بود داشت پرونده رو نگاه می   کرد. رو یه صفحه مکث می    کرد. 
چندتا ورق بی خودی می   زد دوباره مکث می   کرد. نمی   دونم چشماش از تعجب گرد شده بود 
یا همین جوری گرد بود. اما گرد ترسناکی بود. نمی   شد به چشماش زل بزنی. عین چشم 
زاد همین  مادر  یا چشماش  نبود عصبانیه  معلوم  یه جوری  نقاشیای چینی.  تو  بود  اژدها 
شکلیه. نمی   دونم هنوز آواز می   خونه؟ /سکوت/ با اون چشمای مستش وقتی می   زد 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 می   گم. ما که ندیدیم. می   گفتن خون باال میاورده. 
اگه باال سرش بودم می   خندیدم بهش. می   گفتم باال بیار. این خون همه اوناییه که سرشونو 
کردی زیر آب. خبرا می    پیچه باالخره. برادرتم مثل خودته. نه مثل تو نیست. تو یه موی 
باال  برادرت. خبرا می    پیچه باالخره. خبرا می    پیچه. همه می   دونن  به  گندیدت شرف داره 
سر اون جنازه چه کارا کردی. جنازه رییـــس دولت رو می   گم. رفته جلو عــروس رییس 
دولت خودشــو زده به موش مردگی. 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 نمی   دونه.
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از این برادِر هر پدر سوختگی بر میاد. اصلن از کجا معلوم داداششم خودش نکشته باشه؟ 
نه واقعن از کجا معلوم؟ ژنرالو نمی   گم؛ داداش وسطی رو می   گم. حاال خدا داند چی شده 
اون هیکل کج و معوجش. دختِر  با  زاده شده.  اصلن جانی،  این وسط. مرتیکه شغال. 
چرا دوتا گلوله خالی نکرده تو مغزش. دخترم یه چیزیش می   شده ها. 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 می   کنه. /سکوت/ سرمو برگردوندم سمت 
بازپرس. داشت چهارچشمی     نگام می    کرد. انگار سگ  هار زل زده باشه به چشمات. یه 
نگاه به عکس کرد دوباره زل زد تو چشمام. نمی    شد تو چشماش نگاه کرد. یه کاغذ 
انداخت جلوم. از این کاغذای کاهی بود. زرد و نازک. باالش نوشته بود ندامتنامه. اسم 
چکار  که  می   کنم  اقرار  سلطانی  حمید  من  بود  نوشته  یعنی  اولش.  بود  نوشته  پسرمو 
کردم و نکردم و غلط کردم که این کارا رو کردم. /سکوت/ غلط کردی. غلط کردی 
پسره ی بی همه چیز که سه ساله مادرت یه شب بی گریه سرشو نذاشته رو بالش. غلط 
کردی که همه ی 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 زنده ست؟ گفت آره هست. یه جوری گفت انگار می   گه موش تو 
فاضالب هنوز زنده ست. انگار حالش بد شد از این حرف. همین جوری داشت پس سرشو 
نجات  راه  تنها  پدرجون  ببین  گفت  رو.  خودش  کنه  آروم  می    خواست  البد  می   خاروند. 
پسرت از هلفدونی همین برگه ست. خوب بخونش که وقتی می    خوای به پسرت حالی 
کنی که چه خبره، بتونی خوب حالی کنی. خوب شیرفهم کنی. اگه امضا کنه که فبها؛ 
بعد چند ماه آزاد می   شه و برمی   گرده سرخونه زندگیش. اما اگه نکنه چی؟ چی می   شه؟ چی 
می   شه اگه امضا نکنه. مادرش چی می   شه؟ من چی می   شم؟ اگه امضا نکنه وامیسته جلو 
جوخه  اعدام و شترق. حاال دیگه خود دانی و خود داند. اگه می   خوای برگرده باید اینو امضا 
کنه. /سکوت/ انگشتشو گذاشته بود رو کاغذ و باز یه پک عمیق زد و دود داد تو صورتم.



سکوت/ می   خوام برگرده. باید برگرده. باید برگرده و شونه های 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 برگه  رو. آره آقا امضا می   کنه . امضا می   کنه. 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 خنده ای 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. هم قد حمیدم بود. حمیدم. یه جورایی هم هیکلش هم بود. 
محکم راه می   رفت و من پشتش یه جورایی داشتم می    دویدم. دو طبقه از راهروهای تنگ رفتیم 
پایین. پاهام دیگه نمی   کشید. حاال که رسیدیم دیگه پاهام جون نداره. داره می   لرزه. بعد سه سال 
به دیوار  تمام بدنم خیس عرق شده. عرق سرد گرفته همه بدنمو. دارم می   لرزم. دستمو گرفتم 
و راه می   رم. دونفر دیگه میان کنارم که سرباز نیستن. می   گن واستا جلو در. حاال فاصله مون قد 
یه دیواره. در رو باز می   کنن. دیگه نمی   تونم واستم. بین زمین و هوا دستامو می   گیرن که نُیفتم. 
زمین. صدای  نخورم  که  نگه می   دارم  زور خودمو  به  تو.  یه جورایی هلم می   دن  بلندم می    کنن. 
بسته شدن در رو می   شنوم از پشت. چشمام از اونی که نشسته پشت میز جدا نمی   شه. اونی که 
نشسته. /سکوت/ اون که... اون که پسرم نیست. /سکوت/ پسرمه؟ /سکوت/ پسرم این شکلی نبود. 
گونه هاش گود نرفته بود. استخوناش بیرون نزده بود. پوست و استخون نبود. چشماش. چشماش. 
/سکوت/ دیدید چشمای بعضیا رو یه جوریه انگار می   خنده؟ /سکوت/ چشماش اونجوری بود. /

سکوت/ حاال اون چشمایی که تا می افتاد به چشمای من و مادرش انگار می   خواست 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. گونه شو چسبوند به میز و دوباره خیره شد به عکس 
ژنرال. همون عکسی که به دیوار اتاق خودشم هست هنوز. همه جا هست اصلن. خودش آویزون 
کرده بود. عکس ناجی ملت از شر اژدهای هفت سر. خودش آویزون کرد و چه قدر خوند اون شب. 

این قدر خوند که صدای همسایه ها دراومد. 
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حاال به همون عکس نگاه می   کرد. یه چیزی می   گفت زیر لب. رفتم جلوتر. رفتم کنارش. 
سرمو آوردم پایین. گوشمو بردم سمت لباش. می   گفت دوباره کاغذ... دوباره کاغذ... کاغذ! 
/سکوت/ گفتم... گفتم بابا اینو گفتن اگه امضا کنی همه چی درست می   شه. بابا می    شنوی 
همه چی درست می   شه. برمی   گردی 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. جویده جویده 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 می   چرخید. /سکوت/ موهای مادرش سفید شده. پیر شده. مادرش 
پیر شده. چون غلط کرده. غلط کرده واستاده جلوشون. موهای من سفید شده. پیشونیم، 
گونه هام جمع شده تو هم، چون غلط کرده. غلط کرده. باید بگه غلط کردم؛ بگه ژنرال و 
برادرش و هر پدرسوخته ی دیگه ای که من رو انداختن تو این دخمه ی نم کرده، دمشون 
گرم چون من غلط کردم. به جاش آزاد می   شه. آزاد. می   ره می   شینه تو اتاقش زل می   زنه 
به عکس ژنرال، زل می   زنه به چروکای صورت مادرش، چروکای صورت من، می   گه غلط 
کردم. غلط کردم که ژنرال ناجی نبود. برادرشم نیست و من حاال آزادم و نشستم تو خونم 
و... زنده م. فقط زنده م. /سکوت طوالنی/ دستم رو کردم تو جیب کتم. سیگار و کبریتم؟ 
/سکوت. داد می زند/ سیگار و کبریتمو می   خوام! /سکوت/ سیگارمو بدین! یک نخ سیگار 
می    گذارد گوشه لبش. در کبریت را هل می    دهد. در می    افتد. همه ی چوب کبریت ها پخش 
اتاق می    شوند. نمی    تواند بایستد. می    نشیند گوشه ی اتاق. دستش را می    کشد کف اتاق. یک 
چوب کبریت بر می    دارد و روشن می    کند و سیگار می گیراند. کبریت روشن را می    گیرد 
زیر کاغذ. آتش باال می    آید تا می    رسد به دستش. کاغذ را می    اندازد کف اتاق. روی کاغذ:

کردم /غلط /سلطانی /حمید /من.



زن: از همون اولین لگدي که به پهلوم زد فهمیدم که این یکي با دوتاي قبلي 
فرق داره. سم مي کوبید. یه جوري مي کوبید انگار مي خواست رحمم رو پاره کنه 
و خودش رو بکشه بیرون. /سکوت/ من سومي رو نمي خواستم. /سکوت/ کل 
نه ماه رو تهوع داشتم و هر صبحش رو باال آوردم. هر شب کابوس مي دیدم؛ 
یه شب سر نداشت، یه شب جاي پا سم داشت، یه شب یه نوزاد سرتاپا خوني 
از شکمم اومد بیرون و با دستاش انقدر گلوم رو فشار داد که خون باال آوردم 
/مکث/  بود.  بریده  رو  امانم  پریدم. /سکوت/ کمردرد  از خواب  و خیِس عرق 
روزشماري مي کردم بزامش خالص شم. /مکث/ سرزایمان هم از بدقلقي دست 
برنداشت. یه روز کامل درد کشیدم. ضجه مي زدم، التماس مي کردم که درش 
بیارن؛ مني که سر دوتا شکم قبلي صدام بلند نشده بود حاال فریاد مي کشیدم، 
به آهِن زنگزده می کشیدم که آخرشم رحمم رو شکافتن درش آوردن.      ناخن 
اولشو ندیدم اصلن.        از شدت خونریزي و درد... بیهوش شدم و روز  /سکوت/ 
/سکوت/ من... من سومي رو نمي خواستم. /سکوت/ سرخ بود با سري بزرگ و 
دهني بازتر از هر نوزادي که تاحاال دیده بودم؛ صورتش رو که نزدیک سینه ام 
گذاشتم، پستونم رو جوری مکید که از شدت درد ضعف کردم. فک هاش رو 
روي هم فشار مي داد که یه صدایی درمی اومد انگار داره می جوه گوشت تنمو.    
/سکوت/ شاید... شاید مهر مادري هنوز زود بود بجوشه؛ آره؟ /سکوت/ من... 

من درد داشتم؛ خیلی؛ خیلی درد داشتم.

2

»اِی َرحِم شوم«

مهرا معین

نورهایی  با  ناکجاهایی  سیاه.  جاکه ی  با  انباشته  و سوز  درمانده. سوگ  زودپیر. خسته.  /زن. 
اندک. بین هر پاره، می تواند رفت و آمد نور، مراسمی موسیقایی تدارک دیده شود و هربار پس 

سواز آن احوالی دیگر.  تغییر لحن ها و جزئیات رفتار بازیگر، به اختیار است./
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زن: از در کالنتري که بیرون اومدیم چادرم رو جلو کشیدم کسی نبینه کسی نشناسه 
بلکم. دستشو... دستشو محکم گرفته بودم و انگار می دویدم. نفس می زد و غرغر مي کرد 
لباش و تف مي انداخت. آخه بی پدر حاال چاقوکشي مي کني؟ خاک تو سر پدر  از الی 
بي غیرتت که خبر نداره حتي، بچه ی یازده سالش چاقو دست گرفته...! /سکوت/ پدرش 
همیشه نبود، انگار هیچ وقت نبود، اگه بودم انگار کن که نبود... /سکوت/ هیچ وقت هم 
و  آوردم. چه قدر کمر خم کردم  از کالنتري درش  رفتم  چندبار  مِن خاک تو سر  نفهمید 
گیس کشیدم تو کالنتری واسه رضایِت این و اون، چه قدر خرج دوا  درمون سر و دست 
شکسته ی بچه هاي محل کردم، چند بار دست و پای پدر مادر همکالسی هاشو بوسیدم 
که برگردن از شکایت و شاکی کشی و... /سکوت/ چی کشیدم چیا شنیدم؟ /سکوت/ آره. 
بچه م زشته، مي دونم. مي دونم یه مادر نباس اینو بگه حتي با خودش حتي تو دلش؛ اما 

این بچه واقعن زشته.
سرک  همه جا  به  هست،  خونه  همه جاي  انگار  زبرش  تنِک  موهاي  با  بزرگ  سر  زن: 
مي کشه. خیلي زود راه افتاده. راه که نه! مي دوئه بچه م. سم مي کوبه... مي کوبه... مي کوبه 
صداي گریه هاش تو سرم مي کوبه مخمو سوراخ مي کنه. شب تا صبح فریاد که نه جیغ 
نداره ها، فقط جیغ مي زنه و  مي زنه مثل مته مغزمو سوراخ مي کنه. درد و مرضي هم 
من راه مي برمش؛ شب تا صبح. صبح هم که از خستگي خوابش مي بره صداي خرخر و 
خرناسه هاش نمي ذاره چشم رو هم بذارم. /سکوت/ جاي سالم رو پوست من و داداشاش 
گازت مي گیره  پیداش می شه جوري  نیست،  معلوم  از کجا  پیداش مي شه  یهو  نذاشته، 
که پوست و گوشتو قلفتي با هم مي کنه و بعد صداي کیِفش مث همون خرناساش بلند 
مي شه. /مکث/ قربون صدقه م روش اثر نداره، اصلن، اصلن با من نمی   سازه. وقتی باباش 
می   ذاره  و  منقل  بغل  می   شینه  /مکث/  می    گیردش.  تریاک  دود  شایدم  آرومه؛  خونه س 
باباش سر بزرگ و کم موش رو ناز کنه و آروم می   خنده و خرناس می    کشه. /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...



زن: یه هفته ای می   شه که خبری ازش ندارم. آرامش خونه برام عجیبه. نگران که هستم... اما 
آرامش و سکوت خونه بهم می    چسبه. حتم تو دردسر افتاده. باس برم کالنتری  پرس و جو کنم 
بسپرم اگه خبری  شد خبرم کنن. ای خبرت بیاد هی...! /سکوت/ سه روز دیگه چهارده سالش 
و  من  نیومدنش  اومدن  دلهره ی  که  ساله  چهارده  نبوده،  آروم  خونه  که  ساله  چهارده  می   شه، 
برادراش رو پیر کرده، چهارده سالشه اما انقدر قلدر و چهارشونه س که... /مکث/ ریش سبیل 
تنک و زبرشو نمی    تراشه اما سرش رو از ته می    زنه. روی سرش پره از رد بخیه. /مکث/ بخیه های 
کج و راست. /سکوت/ تلفن داره زنگ می    خوره؛ من این بچه رو نمی   خواستم؛ مهر مادری یه 
قصه س افسانه س؛ چادرمو می    کشم روی سرم نشناسن باز و می    دوم سمت کالنتری، توی راه به 
شکمم مشت می   زنم و می    دوم مشت می   زنم و می    دوم مشت می   زنم و می    دوم. /سکوت/ ای َرِحم 
شوم من ای َرِحم شوم /سکوت/ زیر آفتاِب الجوِن پاییز... گذاشتیمش تو خاک... گذاشتیمش تو 

گور. /سکوت/ ای َرِحم شوم من ای َرِحم شوم من کاش نمی    زاییدمت!
زن: حاال... حاال نشسته م منتظر. /مکث/ زنی پنجاه ساله اما خیلی پیر و شکسته. /مکث/ آروم 
بعِد هر  آروم مشت می    زنم روی شکمم. این سال ها عادتم شده. بعد هر دادگاه، بعد هر دعوا 
بازداشتگاه. /مکث/ اما این آخرین باره و من تو خودم گم شدم. /مکث/ سه سالی می   شه که گم 
شدم و فقط صدای قاضی تو گوشم می    پیچه:... اعدام قتل عمد! سه ساله که توی دلم رخِت 
بارداری می شورن، رخِت وقِت وضِع حمِل اون سومی. /مکث/ َرِحمم می    جوشه و قل قل می    کنه، 
داغ می   شه و من مشت می    زنم رو شکمم، رو شکم سردم، رو َرِحم شومم. /سکوت طوالنی/ 
برای اولین بار تو نگاهش ترس می   بینم، یه حس انسانی. /مکث/ بعد بیست و چند سال برای 
اولین بار نگاه یه بچه ی ترسیده رو داره. /مکث/ دستشو می    گیرم تو دستم و محکم فشار می   دم. 
/مکث/ طفلی بچه م می    لرزه... می    لرزه و مهر مادری که این همه سال منتظرش بودم می    جوشه. 
اما خیلی دیره. خیلی خیلی دیره. /سکوت/ فردا... فردا صبح زود تموم  می جوشه مهر مادری 
می   شه؛ کابوس بیست و چند ساله ی من و برادراش. فردا... فردا صبح زود، خونه مون برای ابد 
آروم می   شه. فردا تنها می مونه و سکوت می شه. سکوت می شه و تاریک می شه بعد خورشید یه 

پّره نور می زنه. /سکوت طوالنی/ فردا... فردا صبح زود... من داغ فرزند می   بینم.
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این حلقه،  این؟...  این حلقه؟...  نگاه ها. روبه جایی معّین/  از سکوت طوالنی و  /بعد  زن: 
حلقه ی شوهر سابقمه. گاهی شبا می   آد به خوابم؛ اینه که گذاشتم بمونه تو دستم. /سکوت و 
نگاه ها/ چه شب بدیه. /مکث طوالنی/ شبا خوابم نمی   بره؛ صدای ساخت و ساز کوچه پشتی 
اعصابمو به هم ریخته. نمی   خوامم قرص خواب بخورم، این قرصا همه شون مخدر دارن، 

آدمو معتاد می   کنن.
/سکوت و نگاه ها/ هنوز عزادار شوهرم بودم که اومد تو زندگیم. /مکث/ هنوز... هنوز جنازه 
رو زمین بود. /مکث/ خامم کرد با حرفاش، خامم کرد. هی می گفت... هی می گفت: "این 
برات". /مکث/ می گفت... می گفت  یه حلقه ی جدید می   خرم  برات  بیار، من  حلقه رو در 
خیلی دوسم داره. مخ زنیه دیگه. خرج نداره که. /مکث/ خیلی خواستم رابطه رو بهم بزنم، 
خیلی؛ اما هربار یه کاری می   کرد یه پشتکی می زد که من مثلن خیلی خوشحال بشم و 
واسم پای رابطه. چند ماه پیش بود یه شب گفتم من رابطه ی جدی تری می   خوام. /مکث/ 
باشم.          مادر  می   خوام  /سکوت/  باشم.  داشته  مهم تری  »مسوولیت های«  می   خوام  اصلن 
یه  /مکث/  نگفت.  هیچی  /مکث/  نمی   کنه.  ارضام  هوا  رو  همینجوری  رابطه ی  /مکث/ 
چند وقت حرف نزدیم تا این که اتفاقی دیدمش. فردای اون روز یه بشقاب شیرینی آورد، 
گفت مادرش پخته، برای من پخته. /سکوت و نگاه ها/ درباره ی ازدواج؟! نظرش؟ در کل 
نظر منفی نداره. با این که تجربه طالق داره نظر منفی نداره؛ اما می   گفت: "مادرم دلش 
نمی   خواد من ازدواج کنم." /مکث/ بچه! بچه هم دوست داره. البته فقط بچه دوست داره. 
دلش می   خواد یه دختربچه داشته باشه. یه دختر پنج شش ساله. ولی بدون مادرش. مادر 
بچه رو نمی   خواد. /مکث/ خانم مشاور می   گه: " این مرد یک جوان خودشیفته ست." خانم 

مشاور، همون زن خشک جدیه با صدای مردونه.

3

»بخواب خوب می شی!«

ندا نیک

/بیوه زنی هنوز جوان و زیبا. جامه ی تنش نشان از بیماری بستری در بیمارستان روان و اعصاب دارد.  ابتدا 
مدتی را به سکوت و دقت در تماشاگران و تاریکی های دیگر می گذراند. این عمل را با زمان های کوتاه و 

بلند و در جاهای مختلف نمایش تکرار می کند/



/سکوت/ می گفت: "دوست دارم آخر شبا بریم بیرون. آخر آخر شب!" /مکث/ بله. آخر 
نمی   دونم.         درست  /مکث/  خسیس؟!  بسته ن.  کافه ها  و  رستورانا  همه ی  وقتی  آخرش. 
/مکث/ تولیدی داره. درآمد داره؛ خب داره مهریه می   ده. شاید کم میاره دیگه... پولش 
کفاف نمی ده. خانم مشاور می   گه دارم خودمو گول می  زنم. /مکث/ این... این سومین 

مشاوره که این حرفو می   زنه.
یه دفه از یه فست فود برام یه ساندویچ گرفت نیم ساعت بِروبِر فاکتورشو نگاه می   کرد 
و می   گفت: "قیمت غذاها نسبت به قبل خیلی گرون تر شده". دیگه روم نمی شه خب. 
گشنمم باشه خودم می گم سیرم. /مکث/ ما... ما هربار خرید می   ریم هرکس خرج خودشو 
لباس های  خرج  شاید  پولش  داره؛  پول  همیشه  برای خودش  اون  خداییش  اما  می   ده؛ 
بده؛  داره که  رو  این خرجا  قد  رو شکر  اما خدا  پاکت های سیگار؛  یا  بشه  مارک دارش 
خانم مشاور می   گه: "یک مرد اگر واقعن زنی را دوست بدارد حتی ده تومان هم که توی 
جیبش باشد، می   خواهد برای آن زن خرج کند"، می گم خانم فوقش یه چایی از این کنار 
خیابونیا می ده دستم. می گه مگه تو تا به حال چه خرجی کردی؟ یعنی پایاپای؛ هیچ کس 

ضرر نکرده. /مکث طوالنی/ خانم مشاور می   گه:"این مرد موضوعش ازدواج نیست". 
همینه.  گمونم  براش.  نیستم  ازدواج  کیس  من  هست؛  شایدم  /مکث/  نقطه.  /مکث/ 
.مکث/ خانم مشاور می   گه... نه! /مکث/ هیچی نمی  گه...! /سکوت و نگاه ها/ رابطه ی 
هم  پیش  می   افته؛  اتفاق  کم  یعنی... خب  نداریم؛  رابطه  هم  با  خیلی  ما  جنسی؟ خب 
بودیما ولی خب اتفاقی نمی افتاد دیگه! /مکث/ تقصیر منه؟! نه، نه! می   گه:"من درگیر 
و گرفتارم. ذهنم مشغوله". ولی به من می   گه:"تو خودخواهی. چرا من باید تو رو چیز 
کنم، وقتی خودم چیزم؟" /مکث/ طبیعیه؟! خانم مشاور، همون زن خشک جدیه، صدا 
مردونه داره، می   گه... چی می  گه؟ آها می  گه:..."طبیعی نیست" /سکوت. بی عملی/ چه 
شب بدیه. /مکث/ شبا خوابم نمی   بره؛ صدای ساخت و ساز کوچه پشتی هم اعصابمو به 
هم ریخته دیگه بدتر؛ نمی   خوام قرص خواب بخورم؛ این قرصا همه شون مخدرن، آدمو 
معتاد می   کنن /سکوت/ دلم نمی   خواد ببینمش... /سکوت/ قبل سفر گفته بودم فرداش 

بیاد منو برسونه حاال که قرار بود تنها برم.
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هرچی زنگ زدم، پیام دادم، جواب نداد. /مکث/ با آژانس رفتم. بعدن پیام داده بود که 
دنبالم.  بیاد  نگفتم  دیگه  برمی   گشتم  از سفر که  بوده.  فراموش کرده  و کلن  بوده  خواب 
ولی جابه جا پیام می   فرستادم؛ تبریز، زنجان، قزوین، کرج، تهران... رسیدم. بازم با آژانس 
دستشویی  تو  مرتب  داشتم؛  تهوع  حالت  صبح  تا  شب  مکث/  /خمیازه.  خونه.  برگشتم 
بودم. صبح ضعف داشتم. گرسنه م بود اما جون نداشتم غذا درست کنم. گفتم: حالم بده، 
گفت:"بخواب خوب می   شی." گفتم حالت تهوع دارم نمی   تونم غذا بخورم باید برم دکتر. 
گفت: "انگشت کن تو حلقت تا باال بیاری." /مکث/ کشون کشون خودمو به دکتر رسوندم و 
رفتم زیر سرم. 9 شب زنگ زد که اگه کاری دارم چیزی می   خوام برام بخره. /سکوت/ شده 
بود، خسته بودم خواب بودم یا صاف وسط یه کاری بودم، /خمیازه/... ولی تا می   گفت بریم 
بیرون، می  گفتم این یه فرصته برای که باهم باشیم؛ البته این خجسته از اون خجسته هایی 
بود که می گن عجب دل خجسته ای داری تو؛ آره دیگه می   ذاشت سریاالی آخر شبش 
هم ببینه تا برسه به "بریم بیرون" این روزام که یه سریال جدید هست ساعت 11 شروع 
می   شه دیگه هیچی. بعدم که "امشب خیلی خسته م باشه یه شب دیگه." /مکث/ آخه عزیز 
من خستگی یه شب دو شب ده شب؛ می گفت "برو بابا، تو که با هیچ کی نمی   سازی. با 
بُز دروغ می  گه. من با کی نساختم؟ /مکث/ من باهمه می  سازم.  منم نمی   سازی". عین 

اصن با هیچ کی نساخته باشم با تو خوب ساختم؛ شکایتی  هم نکردم. /سکوت و نگاه ها/
دختربازی؟ می شه وارد این موضوع نشیم حالمو به هم می زنه دیگه انقدر چرکه ماجراهاش. 
باشگاه  "اگر  گفتم:  روز  یه  که  داشتم  دوستش  این قدر  اما  چرک  چرک./مکث/  /مکث/ 
مختلط بود باهم می   رفتیم. نه؟" /مکث طوالنی و بغض و خجالتی/ خندید گفت: "نون 

بربری با خودم ببرم تو پیتزا فروشی؟"
/سکوت طوالنی و رهایی تدریجی بغض تا خیسِی گونه ها تا پایان. همه به تدریج. جمالت 

طبیعتن کمی بریده بریده می شوند/



زن: نه دختر... زیبای افغان بودم... نه رو پل امیرآباد واساده بودم. /مکث/ یه روز که 
از این پاترول  افتاد دنبالم.  از خونه می   اومدم بیرون، همین جا سر مدبّر، یه ماشین 
قدیمیا ولی تمیز؛ از اونا که می گفتی قبلنا دختر سوار می کردی. /مکث/ تا تو ایستگاه 
اتوبوس دنبالم بود، اصرااار... که برم سوار شم. /مکث/ همون وقت بود که پیام دادم 
مگه قرار نبود برام یه حلقه بگیری که الاقل وقتی تنها می   رم 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 هیچ وقت تو خیابان، نه از کسی شماره 
تلفن گرفتم... نه سوار ماشین کسی شدم... لباس عزای شوهرمو یادته تنم بود جنازه 
برات... /مکث/  رو خودم  اون حلقه  دربیار  اومدی گفتی  اومدی؟  بود که  زمین  رو 
ولش کن بابا. بی خیال! /مکث طوالنی/ شاید برای همین، هیچوقت، هیچ کسی، به 
دست های من، کرم نکشیده... خانم مشاور می   گه... نه! /مکث/ هیچی نمی  گه...! /

سکوت و نگاه ها. به خود مسلط شده/ راستی... راستی وقتی اون دختِر زیبای افغان رو 
سوار می   کردی و... به دستاش کرم می   کشیدی و... دختره اضافه کرما رو به صورتت 

می   کشید... چه احساسی داشتی؟ /سکوت/ هان؟!
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من: آدما بد شدن، نامرد شدن، بی چشم و رو، فراموشکار؛ زود یادشون می ره، خیلی زود 
یادشون می ره کجا بودن که اآلن این جان؛ کی بودن که اآلن این شدن؛ یادشون می ره 
چی کارا کردی چقدر براشون گذاشتی کجا خودتو کردی سپر بال کردی تا خم به ابروشون 
نیاد و آخ نگن؛ یادشون می ره اآلن که نوک قله واّسادن کی بود خم شد، گفت داداش پاتو 
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 می گفت: 
»رفاقتا بوی شاش گرفته!« ولی ما می گفتیم داداش تو دیگه خیلی بدبینی، هست هنوز، 
پیدا می شه. خر بودیم و نفهمیدیم اونایی که فک می کردیم رفیقن، جخ توهم بودن و جنس 
ندادیم؛ گوش  بود گفتیم، حاال خود دانی. /مکث/ مام گوش  بنجل؛ گفت ما وظیفه مون 
ندادیم و خوردیم. طوری خوردیم که هنوز باس باال بیاریم. /مکث/ آخه مِن احمق یا کاریو 
نمی کنم، یا اگه بکنم تا ناموس قضیه رو هستم که خاک برسرم! آخه واسه کی؟ واسه چی؟ 
تف تو ذاِت سِگ این روزگار که هرچی خوردیم از سادگیمون بوده. به ناموِس خانم وهلل که 
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. هیچ وقت انتظار از احدی نداشتم. هر کاری هم واسه هرکی کردم، 

اول برا دل خودم بوده؛ سر سوزنی چشم نداشتم به این که بعدش کسی برام جبرون کنه.

4

»نارفیق«

آروین سیدان

/اتاق مالقات زندان، تاریک، یک میز با یک چراغ باالی آن، رضا روی صندلی نشسته و رو به تماشاگران. 
بازیگر  رفتاری  توضیحات  از  نشسته.  نیز  دیگر  طرف  روبرویش  مثلن  که  می زند  حرف  وکیلش  با  رضا 

خودداری شده است حتا این که او برمی خیزد یا نه/



اما... اما هیچ وقت از حقم نگذشتم و نمی  گذرم. /مکث/ حاال شما می گی خودش ما رو 
فروخته حق می گی البد؛ راستشو بخوای خودمم دو به شک موندم؛ هی می خوام برم پیش 
به در نرسیده برمی گردم؛  برم،  پا می شم  تا  اما  بازپرس پروندمه، بگم همشو؛  فیروزی، 
حرومزاده س دیگه خیلی، باز می گم نکنه سر ننه و آبجیم بالیی بیاره؛ از اون تخم حروم 
و  خواب  ذره  یه  همون  روز،  چند  این  تغییراتی/  /سکوت طوالنی.  برمیاد.  بگی  هرچی 
راه هواخوری  تو  بازپرس  که  بود  پیش  روز  چار  /مکث/ سه  دیگه.  نموند  برام  خوراکم 
دستمو گرفت برد تو اتاقش؛ گفت یه چیزایی از زیر زبون حمید کشیدن که برمی گرده به 
حسام نامی ! /مکث/ می پرسید کیه؟ چی کاره س این حسام؟ می گفت تا اسمشو می  بردیم 
حمید قیافه ش یه طوری می شده، معلوم بود که داره یه چیزیو قایم می کنه؛ واسه همون 
هم اومد سراغ من. آخرش  گفت ما می دونیم که شما یه چیزیو دارین پنهون می کنید، 
ولی به نفعتونه که بگید؛ بازپرسه می گفت از هیچی نترس! گفت اگه باشون همکاری 
کنم مدت حبسمو از نصف کمتر می  کنن 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 می گم که بدونی ما فقط از خدا می  ترسیم. بعدش اگه شما گفتی بگو 
می گم. /مکث/ شما رو حاجی فرستاده و حاجی از پدر بیشتر به گردنمون حق داره. من 
اعتماد کامل دارم به شما آقا وکیل! /سکوت/ ننه م قسمم داده بود شیرشو حالل نمی کنه 
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 می شد /مکث/ با حسام می  رفتیم 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 می کنم. 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 نمی کنیما سلطان! /مکث/ انقد پیله 

کردم که گفت. که کاش نمی گفت.
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/مکث/ گفت یه کم جنس خریدم از پاکستان که بیارم این جا آبشون کنم، خودت که می دونی 
چندرغاِز گاراژ به نصف برج نرسیده، تمومه. االنم گیر کرده اونور مرز؛ اون بابایی هم که قرار 
بود ردش کنه، االن دبه کرده موندم چه ِگلی به سرم بگیرم. گفتم دادا جنسا چی هستن حاال؟ 
چقدری هست؟ /مکث/ خیس کردم خودمو. /مکث/ گفت شیشه اونم 100 کیلو. /مکث/ گفتم 
اونم صدکیلو! /مکث/ گفت  آخه شیشه؟  اعدامی   خره.  بگیرنت درجا  چی کار کردی المصب، 
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 می ده 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 بی پدر 
نمی  دونم چیه که بذاری رو مرده زنده می شه. /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 می شد 
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 می کرد؛ رفتیم پیشش به اندازه ی 4 تا وانت فرش 
بار زدیم و درجا فرستادیم برن زاهدان؛ از اون جام شبونه پاکستان. مکث/ جنسا رو که آورده بودن 
لب مرز گذاشتیم الی فرشای لوله شده و 2 تا 2 تا وانتا رو با فاصله ی یه 24 ساعت برگردوندیم 
زاهدان، از اونجام مستقیم شهریار. /مکث/ تو یکی از هر دو وانتم یکی از طرف ما بود که مبادا 

راننده ها فکر پیچش به سرشون بزنه. /مکث/ مخلص؛ دوتا وانِت اول رسیدن صحیح و سالم. 
/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 
کردن  کارم  همین  /مکث/  هیچی.  و...  می کنیم  عملش  می ریم  پولت  با  و  داریم  ننه تو  هوای 
اون  نه!  نکنم؛...  فک  که  میارن  درش  گفتن  و  گرفتن  وکیل  براشم  ببندن.  رو  حمید  دهن  تا 
حرومزاده تر از این حرفاست. /سکوت. طوالنی سیگاری می گیراند/ چی شد که ما افتادیم این تو؟



سکوت/ هیچی آقا وکیل. /مکث/ دیگه بعد اون که 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 سروکله ش 
پیدا شد و بازم ما رو پیچوند و پیچوند. /مکث/ دفه ی آخرم که آدم فرستاد بم گفتن دور و بر حسام 
بازم رفتم پِی ش. /سکوت/  بد می بینم. /مکث/ منم که حقمو می خواستم  آفتابی نشم وگرنه 
همین شد که به حمید رسوندن ما رو بفروشه تا از سر بازمون کنن. /مکث/ ولی کور خوندن... 
آدمش می کنم. /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 

می کنن. /سکوت/ حاالم آقا وکیل!... حاالم هرچی شما بگی... ما همونو می کنیم.

*پی نوشت:
هرگونه استفاده ی اجرایی از چهار تک گویِی حاضر، نیاز به مجوز کتبی از نویسنده و سرپرست 

کارگاه »َو ناگهان« دارد.
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شب چارسو، از شب های بخارا 

مجموعه  از  شب  سیصد و نود و یکمین   ،1397 سال  آبان ماه  سوم  پنجشنبه،  عصـر 
مجله ی  و  وارطان(  )خانه ی  گفتمان شهر  خانه ی  همراهی  با  بخارا  مجلـه ی  شب های 

پیام چارسو به شب »مجله ی پیام چارسو« اختصاص یافت.

پریسا احدیان

در این شب که به مناسبت رونمایی از پنجمین شماره ی مجله ی چارسو )ویژه نامه ی شاه لیر( برگزار 
شد، سخنرانان: محسن قصابیان، رامتین شهباری، رضا آشفته، پژند سلیمانی )مدیرمسئول مجله ی 
پیام چارسو( و علی دهباشی به سخنرانی پرداختند. مسعود دلخواه و افروز فروزند نیز در بخش  

دیگری پیام های خود را ارائه کردند و در پایان، سکانس هایی از فیلم شاه لیر به نمایش درآمد.
در ابتدا علی دهباشی ضمن خوشامدگویی به میهمانان حاضر در این مجلس، با اشاره به فراز و 
نشیب های نشر مجله در دنیای مطبوعات و ویژگی های منحصر به فرد »پیام چارسو« این چنین 

سخن گفت:
به  رسیدن  می دانند  تخصصی،  نشریات  کار  به خصوص  می کنند،  مطبوعاتی  کار  که  »کسانی 
این  در طی  موفق شدند  سلیمانی  پژند  خانم  است.  مفید  مطبوعاتی  عمر  5، خود یک  شماره ی 
5 شماره، نشریه ی تخصصی خودشان را متفاوت با نشریات دیگر دربیاورند. چون امروزه یکی از 
گرفتاری های ما در کار مطبوعات این است که همه شبیه هم می شوند. یک نشریه موفق است 
و دیگران از آن پیروی می کنند. اینکه مدیر مجله بتواند ترفندی بزند و در مورد ایده های جدید 
فکر کند و مجله ای دربیاورد که ما را به یاد مجله ی 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 نشریه ی 

متفاوتی باشد. 
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انتخاب مترجمان و نویسندگان و گروه همکارانشان نیز متفاوت است، چراکه گروهی هستند که با 
سوابق خود انسجامی در طول این شماره ها ایجاده کرده اند. طبیعی است همه ی آن نکاتی که ما فکر 
می کنیم به نظر مدیر مجله هم می رسد، ولی این تغییرات باید در طول سال ها اتفاق بیفتد. معمواًل 
می گویند تحقق ایده های مدیر مجله در یک فصل نامه پنج سال طول می کشد. خانم سلیمانی با 
عالقه مندی انتقادات را دنبال می کنند. چون این انتقادات سازنده اند 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 بی کاغذی، این شماره را هم با ضرر قابل توجهی منتشر کنند. 
همچنان که بخارا هم با یک قیمت باالی قابل توجهی نسبت به شماره ی قبل منتشر شد. حال اینکه 
چقدر عالقه مندان مشارکت کنند تا این مجله دوام بیاورد، این دیگر همت مخاطبین این مجله در 

حوزه ی تئاتر است که از  »چارسو« حمایت کنند«.
سپس سردبیر مجله ی بخارا از پژند سلیمانی دعوت کرد، تا به عنوان نخستین سخنران میهمان، 

آغازگر جلسه باشد.
سردبیر مجله ی چارسو با اشاره به فراز و نشیب های انتشار مجله اش در طول این فصل ها و همینطور 

از روند و برنامه ی چاپ این اثر چنین سخن گفت:
»دو سال پیش وقتی برای جلسه ی ادبی به برلین دعوت شده بودم، خبر آمد که مجوز مجله پس از 
مدت ها صبر باالخره صادر شده. مجوز را گرفتیم و وارد عرصه ی سخت و دوست داشتنی مطبوعات 
شدیم. به خاطر دارم خیلی پیشتر آقای علی  دهباشی به من می گفتند این عرصه از آن هاست که اگر 

واردش شوی، گرفتار می شوی. چه بسیار درست گفتند و چه زود دریافتم.
باری، از سختی های کار می گذرم. می دانم همه درباره ی نبودن کاغذ و گرانی چاپ این قدر شنیدند 
و حرف زدند که خسته شده اند. آن چیزی که به کار بستیم، تالش برای جمع آوری و تولید و اجرای 
بهترین ها بود. حتی ما برای هر جلد نزدیک به پنجاه اتود می زنیم تا بهترین را انتخاب کنیم. با دقت 
و وسواس مقاالت را به زبان اصلی و یا فارسی می خوانیم و بهترین مقاالت آکادمیک و علمی دنیا 
را به دست مترجمین دغدغه مند می سپاریم. نتیجه ی همه ی تالش های این گروه این پنج شماره 

است که می بینید. 
تصمیم گرفتیم اسم یکی از آثار نمایش نامه نویس بزرگ جهان )ویلیام شکسپیر( را روی هر یک از 
شماره ها بگذاریم و هر شماره را ویژه نامه ی یکی از این آثار قرار دهیم. البته همه ی این شماره ها 

یک بخش جدا از ویژه نامه دارد که مقاالت آزاد در حوزه ی سینما و تئاتر در آن قرار می گیرند.



در هر شماره، فراخوانی برای متون اقتباسی گذاشتیم، به دبیری خانم ساناز  سید اصفهانی، 
که متون برگزیده را در این بخش به چاپ می رسانیم«.

وی در ادامه افزود:
از  چاپ نشده  و  جدید  نمایش نامه ی  یک  شماره  هر  در  که  نمایش نامه  بخش  اما  »و 
نمایش نامه نویسان بزرگ ایران به چاپ رساندیم. شماره ی نخست نمایش نامه ای از محمد  
چرم شیر، شماره ی دوم نمایش نامه ای از افروز  فروزند و بعدی از محمد امیر یاراحمدی و 
در شماره ی چهارم نمایش نامه ای از گلچهر دامغانی و اما در شماره ی پنجم که امروز از 
آن رونمایی می شود، نمایش نامه ای از نمایش نامه نویس برگزیده جشنواره ی فجر سال 

گذشته، سرکار خانم تهمینه محمدی.
و  فرهیخته  بانوان  مجله،  سردبیر  بر  عالوه  را  سرمقاله ها  نیز  مجله  نخست  بخش  در 
تالشگر ایرانی که در جریان تالش های فصلنامه ی پیام چارسو بودند، برایمان نوشتند: 
ادبیات  حوزه ی  در  همه  که  مرعشی.  نسیم  و  طباطبایی  ناهید  فروزند،  افروز  خانم ها 
فعال و شناخته شده هستند و در کنار ما همیشه بوده و خواهند بود. در ضمن مصاحبات 
و  شده  انجام  و...(  روپینگ  باربا،کریستوفر  )یوجینیو  جهان  تئاتر  بزرگان  با  اختصاصی 

می شود که در شماره های مجله به چاپ رسیده و خواهند رسید.
همچنین برای شروع مجله، یک شعر چاپ نشده از شاعران ایرانی به عنوان حسن شروع 
کتابی که به خوانشش می نشینیم قرار دادیم. اشعاری از خانم بیتا ملکوتی، فروغ سجادی، 
ناهید محمدی، نیلوفر امانت چی و آقای علیرضا بهنام. همه ی این عزیزان و عزیزانی که 
افتخار دادند و در کنار ما و مجله حضور داشتند و دارند، می دانند که این مجله هست 
شده است به برکت وجود شما و به دلیل عشقی که به تئاتر در همه ی شما عزیزان است. 
زیر سایه ی اساتید پیش می رویم و به امید خدا بهترین ها برای این سرزمین، هنر و علم 

مردمانش پیِش روست. ما قدم هایمان را قوی، شمرده و رو به باال برمی داریم. 
رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود 

رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود
ممنونم از همگی عزیزان و جناب آقای دهباشی مدیر مسئول مجله ی وزین و بی نظیر 
بخارا برای حمایت و تالش بی وقفه شان در حفظ و گسترش فرهنگ و علم و ادب این 

سرزمین«.
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در بخش این دیگر این نشست، محسن قصابیان از نقش مطبوعات در تداوم سنت تئاتر ایران چنین 
سخن به میان آورد:

آن هم یک  را،  نشریه ای  بخواهد  نفر  این شرایط، یک  در  است  بسیار سختی  کار  »فکر می کنم 
نشریه ی تخصصی، به دندان بکشد و با خود همراه کند. 

هم سن و سال های من که حدود 50 سال دارند، نوجوانی شان در دهه ی شصت سپری شده است. 
سال های 61 و 62  بود و من 12 سال داشتم. از همان دوران راهنمایی کار تئاتر را شروع کردیم. 
حدود سال 64 منتظر بودیم هر 15 روز یک بار یک ورق به ما برسد که »15 روز تئاتر« نام داشت. 
البته مطلبی هم نداشت تنها می گفت در چه سالنی چه تئاتری اجرا می رود، آن هم اجراهای اندک 

دهه ی شصت. همه ی دنیای ما رسیدن این یک ورق بود. 
سال 1367 در 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، تنهایی های من و دوستانم با 
این مجالت می گذشت و به دانسته هایی که موجود نبود، وصل می شدیم. همان سال ها دو جزوه به 
دست ما رسید: یکی »تئاتر بی چیز« گروتفسکی و دیگری »فضای خالی« پیتر بروک که متعلق به 

جشن هنر شیراز قدیم بود که به صورت کپی دریافت کردیم.
انتقال  برای  مهمی  و  اساسی  نقش  مطبوعات  اینکه  بگویم؟  می خواهم  چه  این ها  همه ی  از  خب 
داده ها از نسلی به نسل دیگر دارند. هرچقدر فضای مجازی گسترده شود، باز جای دست نوشته ها را 
پر نمی کند؛ به همین دلیل صحبت در مورد نشریات، به خصوص نشریات تئاتری، مهم است. آنچه 
بیش از این به ما کمک می کند این است که ببینیم تأثیر نشریات روی عملکرد کارگردان و بازیگر و 
نویسنده و دیگر عوامل تئاتری چیست و چگونه می تواند غلط هایشان را تصحیح بزند و راهنمایی شان 

کند.
همه  متفق القول  می کنیم  صحبت  می کنند،  کار  تئاتر  ایران  از  خارج  که  ایرانی  دوستان  با  وقتی 
می گویند ما در ایران نویسنده و کارگردان و بازیگر زیاد داریم که البته بسیاری از آن ها خیلی خوب 
هستند. شاید زمانی می گفتیم که ما نمایش نامه های خوب نداریم، اما حاال فکر می کنم که بسیار 
از آن ها به نمایش های جهانی پهلو می زنند. در حالی که هنوز نمایش های  داریم و حتی تعدادی 
انگلیسی و ... که درجه ی سه و چهار  هستند را کار می کنیم و ارزش نمایش های درجه ی یک خود 

را نمی دانیم. چه چیزی باعث می شود که تئاتر ما مهجور باشد؟ پاسخ این است: عدم استمرار«.



وی در ادامه افزود: 
»خب دلیل عدم استمرار چیست؟ دالیل زیادی دارد. دالیل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
و... من می خواهم بگویم جدا از این ها از یک منظر نگاه کنیم؛ اینکه یک نشریه می تواند 
مثل نخ تسبیح اجزای جدا از هم را با یکدیگر مرتبط کند و الاقل می تواند در این شرایط 

این کار را انجام دهد. 
و من  بود  نمایش  قبل مجله ی  نداریم. شاید سال ها  تئاتری خوبی  نشریات  ما  متأسفانه 
همگی را صحافی کرده، هنوز هم دارم. ولی دیگر این اتفاق در طی سال ها نیفتاد. یک 
دوره ای، جوانی با نام روزبه حسینی در تئاتر نشریه ای با نام »پرونده ی تئاتر« منتشر می کرد 
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 می تواند ادامه پیدا کند. 
نشریات می توانند به این استمرار کمک کنند. عدم استمرار  بزرگ ترین مشکل تئاتر ماست. 
کارگردانی وارد تئاتر می شود. چند کار دارد و بعد خبری از او نمی شود؛ یا نمی تواند کار کند 
یا اینکه مدت ها از این ماجرا دور می ماند. همین طور نویسنده و طراح صحنه و... . تئاتر 

رکن تمدن است. 
سال ها پیش در مصاحبه ای تأکید کردم که در مملکتمان نیاز به مکان اجرا داریم. حاال بعد 
از 5 سال تعداد سالن های ما اضافه شده است و شاید 130 اجرا در طول سال داریم، اما 
این به لحاظ کّمی است، حال چگونه می توانیم کیفیت را باال ببریم؟ چون خیلی از تئاتر ها 
برای استمرار حرکت خود نیازمند این هستند که وضعیت مالی شان را سامان دهند، پس 
الزامًا به کیفیت نمی رسند. چه چیزی جز بخش اقتصادی می تواند به کیفیت آن ها کمک 
کند؟ طبیعتًا 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 
می توانند هم عامل ارتباطی بین گروه اجرا و دانسته هایشان باشند و آن ها را تکمیل کنند و 
هم عامل ایجاد ارتباط بین مخاطب و گروه های اجرا باشند. بسیاری از تئاترهایی که همین 
اآلن در تهران اجرا می شود، شریف و خوب هستند، ولی مهجور می مانند. تئاترهای خوبی 
هم هستند، اما دیده نشده و از گردونه ی اجرا خارج می شوند؛ ولی چه چیزی می تواند به 
تماشاگر کمک کند تا این کارها را ببیند؟ الزامًا فروش یک تئاتر به معنای خوب بودن آن 

نیست. متر و معیارهای دیگری هم باید دخیل باشد.
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مرحوم کرم رضایی مترجم، کارگردان و بازیگر بود و بسیاری از تئاتری های ما در زمان حیات ایشان 
به جای اینکه او را به عنوان کارگردان بزرگ تئاتر بشناسند، صرفًا یک بازیگر می شناختند. این نقص 
از کجا می آید؟ به هر دلیل اطالعات به نسل بعدی درست منتقل نشده است. مرحوم داوود رشیدی 
بیشتر به عنوان بازی هایش شناخته می شوند! شاید تحقیق درستی از منظر مردم صورت نگرفته 
است و نسل حاضر تئاتر ما را نمی شناسد؛ ما خودمان قبلی ها را نمی شناسیم و این همین طور تداوم 

دارد تا گذشته ها. نشریات می توانند در حل این مشکالت کمک کنند. 
نقد، گزارش درست، ثبت رویداد، کار نشریات تئاتری است که متأسفانه کمبودش به شدت احساس 
می شود. شاید یک زمانی می گفتیم ما تئاتر نداریم؛ خب اآلن تئاتر زیاد شده، اما حاال نشریات تئاتری 

نداریم. نشریاتی که به ارتقاء هنرمند کمک کند تا آینده ی بهتری برای خود بسازد«.
محسن قصابیان در پایان سخنانش در مورد مجله ی »پیام چارسو« اظهار داشت:

»چارسو از اسم تا طراحیش برای من جذاب و همه چیز با دقت انتخاب شده است. اجراهای تئاتری، 
اقتباس های سینمایی و بعضًا نقدها و تحلیل های نو در درون اثر موجود و ارزنده است. اصاًل اینکه 
یک نشریه ای تخصصی بخواهد تنها در مورد یک نمایش نامه 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 شماره ی چهار دیدم متنی در این بخش عنوان نشده است و تنها نوشته اند که اصول و شرایط 
نوشتن متن برای این قسمت باید این گونه باشد و ... . خب این ارزنده بود که در مجله وسواس 
وجود دارد و می خواهند چیزی را در فصل اقتباس بگذارند که وقتی تو می خوانی لذت ببری و بخش 
نمایش نامه ی آزاد، این نوید را به من می داد که شاید فصلنامه این دورنما را دارد که صرفًا از بررسی 

یک اثر خارج شود و به مقوالت دیگر نیز بپردازد. 
بود.   88 حدود  نمایش،  رادیو  خوب  سال های  بردم.  پناه  رادیو  به  شرایط  از  دلگیر  قبل،  سال ها 
را  بود. من کارنامه  تئاتر-جامعه، سینما-جامعه که کارهای روزبه حسینی  ماحصلش شد کارنامه، 
کار می کردم و »یکی بود و یکی نبود« و بازپخش نمایش های دهه ی پنجاه قدیم و مهم تر از همه 
»نمایش شناخت« که تحلیل و بررسی تئاتر های برتر دنیا بود. از یونان شروع کردیم و آمدیم تا زمان 
امروز رسیدیم. به یاد دارم از چهار اثر اصلی شکسپیر، به ویژه نمایش نامه ی 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.



اگر  باشد.  روزافزون  ما  تئاتری  نشریات  تعداد  و  ببینیم  را  نشریه  این  پربارتر  روزهای  امیدوارم 
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 تئاتری ها می روند تئاتر 

می بینند این واقعیت دردناک جامعه است«.

آثار  مداوم  بررسی های  و  بازخوانی ها  اهمیت  از  این شب،  دیگر سخنران  رامتین شهبازی  سپس 
شکسپیر سخن گفت و در مقدمه ی سخنانش درباره ی چارسو این چنین بیان داشت:

»چارسو  نشریه ی متفاوتی است چون جنس مقاالتی که در آن چاپ می شود وسواس بیشتری 
این جنس نوشتن رفتن، کار سختی است. ما وقتی وارد فضای دانشگاهی  می طلبد و به سمت 
می شویم، عادت به نوشتن مقاالت پژوهشی می کنیم. یک بخش دغدغه های پژوهشی ما را پاسخ 
می دهد و بخش دیگر هم به خاطر این است که بتوانیم ارتقاء بگیریم و کار اداری مان را در سیستم 
دانشگاه پیش ببریم؛ فضای میانه ای وجود ندارد و فکر می کنم 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 می کنند و مطالبی که رنگ و بوی 
جدیدتری داشته را هم انتخاب می کنند. نوشتن نقد برای این مجله وسواسی می خواهد که نیازمند 
وقت بسیار است. این یک نقطه ی محرک و آغاز است. در کل وضع جالبی در حوزه ی مطبوعات 

نداریم، این را به عنوان کسی می گویم که از سال 77 نشریات تخصصی کار می کند«.
وی در ادامه افزود: 

»گاهی که در کالس درس صحبت می کنیم، دانشجویان می گویند چرا ما باید شکسپیر بخوانیم؟ 
چرا نباید از همان اول »مارتین مک دونا« بخوانیم؟ سر کالس نقد می رویم و می گوییم که »فن 
شعر« ارسطو را به عنوان دانشجوی سال چهار خوانده اید؟ می گویند نه! به چه درد می خورد این اثر 
قدیمی را بخوانیم؟ به این آثار کالسیک و نئوکالسیک و حتی رمانتیک که ریشه در تفکر امروز 
ما دارد، با یک نگاه ِدُمده نگاه می کنند که این حاصل یک تربیت غلط از بیرون دانشگاه است، نه 

درون دانشگاه!
در تمام دنیا می بینید هنوز که هنوز است کارهای نو با شکسپیر می کنند. دیالوگی مکبث دارد که 
»من شاه را کشتم، ولی نمی خواستم این کار را بکنم و به شدت ناراحتم ولی چه کنم تقدیر با من 
ایده ای است که در نمایش های پساساختگرا  ایده ی واسازانه ی نمایش مکبث  را کرد«.  این کار 
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مطرح می شود و در همین دیالوگ مکبث وجود دارد. یعنی اینکه شکسپیر جزء نویسندگانی است 
که ایده های خوانش توأم با تحلیل و تفسیر را در سال های بعد با نشانه های خواندن دوره ی جدید 
برای ما مطرح می کند. پژوهش های بسیاری برای ویژگی های کارهای شکسپیر صورت گرفته 
است. بنابراین اگر خانم سلیمانی هر شماره از نشریه اش را به نمایش نامه های شکسپیر اختصاص 

می دهد، راه اشتباهی نرفته است. 
را  فرهنگی«  »ترجمه ی  واژه ی  اقتباس،  واژه ی  جای  به  ـ که  دارد  وجود  که  اقتباس هایی  در 
استوپارد«  نام »تام  به  نمایش نامه نویسی  با  اینجا شما  در  اتفاق می افتد.  این  پیشنهاد می کنم ـ 
از چندین  ُمرده اند« یکی  با عنوان »روزنکرانتز و گیلدنسترن  نمایش نامه اش  مواجه هستید که 
اقتباسی است که از نمایش نامه ی هملت انجام شده است. او را همیشه به عنوان نمایش نامه نویس 
پساساختگرا می شناسیم و همین طور پست مدرن. همان طور که هاینر مولر این کار را می کند و در 

»هملت ماشین« آن را مطرح می کند. 
اتفاقی که می افتد این است که خوانشی که تام استوپارد در این نوشته اش ارائه می دهد، خوانشی 
کاماًل متکی بر فلسفه ی دریدایی است. آیا استوپارد فلسفه خوانده؟ من نمی دانم! آیا استوپارد با 
دریدا آشناست؟ من نمی دانم! آن چیزی که من می دانم این است که به قدری تفکر فلسفی و 
زیست آن آمیخته با شئونات مختلف و تمام آن چیزی که هستِی فکری آرتیست در غرب هست 
نیز در واقع همان فلسفه را برای ما عیان  اقتباس شده  می شود که شما می بینید نمایش نامه ی 

می کند. 
خیلی بهتر از من می دانید که از اوایل قرن بیستم به بعد فیلسوفان برای نوشتن فلسفه صرفًا سراغ 
رساله نویسی نمی روند. کامو نمایش نامه و داستان می نویسد و فلسفه ی خود را از این راه بیان 
می کند. امروز فیلم سازاِن فیلسوف داریم که رساله ی فکری خود را در فیلم شان ارائه می کنند. 
تام استوپارد هم لزومًا قرار نیست خود یک فیلسوف درس خوانده ی دانشگاهی باشد، او با کارش 
فلسفه ای را ارائه می دهد که زیسِت پست مدرن را به ذهن متبادر کند. تمام چیزی که دریدا به 
عنوان شالوده ی فلسفه ی خود در بحث واسازی و دکانستراکشن بیان می کند، در نمایش نامه ی 

استوپارد اتفاق می افتد. 
مهم ترین بحثی که وجود دارد بحث بازی ساختارهاست. خوانش غلطی که از پساساختارگراها 
می شود این است که در تفکر آن ها ساختار وجود ندارد. مگر می شود! مگر ذهن ما می تواند بدون 
ساختار چیزی را درک کند؟ پساساختارگراها می گویند که شما بازی با ساختارها را دارید و در این 



بازی است که مسائل جدید را کشف می کنید. تام استوپارد می آید و ساختار هملت را به بازی 
می گیرد و ساختار جدیدی را که متناسب با روزگار ماست، به ما پیشنهاد می دهد. دو شخصیت 
هملت  می کند.  اصلی  شخصیت  به  تبدیل  را  آن ها  و  می گیرد  را  هملت  نمایش  از  حاشیه ای 
هملت  واقعه ی  تفسیر  به  استوپارد  نمایش نامه ی  دو شخصیت  و  می روند  حاشیه  به  دیگران  و 
اتفاقی می افتد؟ باب تصویر گشوده می شود و شما، هم می توانید خوانش  می پردازند. خب چه 

متفاوت در اجرا داشته باشید و هم به شناخت جدید برسید.
از  ما  بر  امروز  گذشته،  دوران  در  نویسنده ای  هر  و  شکسپیر  نمایش نامه های  خواندن  بنابراین 
را به عهده بگیرد. چارسو برای من  این وظیفه  اوجب واجبات است. نشریه ی چارسو می تواند 
یک نشریه ی تخصصی ژورنالیستی نیست، بلکه یک مجله ی علمی-تخصصی و علمی ترویجی 
انجام  دانشگاه سوره در مجله ی »سیمیا«  دانشجویان  قبل  باشد. کاری که سال های  می تواند 
دادند. و هنوز برای نوشتن پایان نامه ها به آن مراجعه می شود. من روزی را می بینم که به چارسو 

هم مراجعه خواهد شد و در رفرنس های پایان نامه ها خواهد آمد«.

در بخشی دیگر پژند سلیمانی پیام مسعود دلخواه به مناسبت انتشار پنجمین شماره ی فصلنامه ی 
چارسو را این چنین خواند:

»لیر: 
آن ها می گفتند که من همه چیز هستم، دروغ است، من حتی از تب و لرز هم مصون نیستم«.

شاه لیر )پرده ی چهار، صحنه  ی شش(
شاه لیر یا  لیرشاه از پیچیده ترین و کامل ترین تراژدی های شکسپیر است که عالوه بر نگاهی 
ژرف اندیش به روابط انسانی، به ویژه رابطه ی پدر و فرزندی، به ماهیت قدرت طلب بشر و سرشت 
خون بار تاریخ و ساختار قدرت نیز اشاره ای فلسفی، تراژیک و تا حدی ابزورد دارد، تا آنجا که به 
گفته ی شکسپیرشناس معاصر، یان کات، شاید بتوان شکسپیر را اولین نویسنده ی درام ابزورد 

دانست.
شاید مبالغه نباشد اگر بپذیریم که در سرتاسر دنیای درام، آثار هیچ نویسنده ای به اندازه ی آثار 
در  همزمان،  و  او،  پنهان  درونیات  نمایش  و  انسان  ماهیت  به  ژرف نگری  در  شکسپیر  ویلیام 

آشکارسازی سرشت خون پاالی تاریخ، همه جانبه و کامل نبوده است. 
آثار ویلیام شکسپیر، نه تنها از آن رو که شاهکارهای مسلم ادبیات جهان اند، بلکه نیز از این رو 
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که بر فراز مرزهای مکانی و زمانی، همواره در پروازند و کمتر ملتی است که تاریخ فلسفه، یا 
ساختار قدرت سیاسی و یا حساسیت ها و نیازهای فرهنگی اش با این آثار هم خوانی نداشته باشد. 
این آثار به میراث هنری و فرهنگی ملت ها )و نه فقط انگلیسی ها( بدل شده؛ جایگاه رفیعی که 

برای هر هنرمندی به سادگی رخ نمی دهد.
)ترجمه رضا سرور(  ما«  معاصر  مقدمه ی کتاب »شکسپیر  در  اسلین  مارتین  رابطه،  در همین 

می نویسد:
»تعجبی ندارد که برای بسیاری از ملت ها، شکسپیر شاید به مراتب ضروری تر، حیاتی تر و اساسًا 
آثار  با  اُنس شان  و  قبلی  آگاهی  به دلیل  آن  در  که  انگلیسی زبانی  دنیای  برای  تا  باشد  مهم تر 

شکسپیر، از تأثیر شوک آور این آثار نبوغ آمیز کاسته شده است«.
شاید به همین سبب است که اگر بگوییم آثار شکسپیر باید بخشی از تئاتر ملی هر سرزمینی 
باشد، بیهوده نگفته ایم و اگر اجرای این آثار را در برنامه ی سالیانه ی تئاتر ملی خود قرار دهیم، 

بی راهه نرفته ایم.
دکتر مسعود دلخواه

کارگردان، بازیگر و پژوهشگر تئاتر
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس«

اقتباس مجله ی چارسو در  با اشاره به فصل  ادامه دیگر سخنران این مجلس، رضا آشفته  در 
تعریف درست این دراماتورژی از آثار بزرگ دنیا، این چنین 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 می دهند و 
کم تر کسی این بی پروایی را دارد که سراغ مطبوعات بیاید و به عنوان مدیرمسئول، نشریه ای را 
سر و سامان دهد، خوشحالم از اینکه خانم سلیمانی این کار را کرده اند و همکار ایشان هستم. 
مرارتش و دغدغه و تفاوت دیدش را حس می کنم. بهتر از هر کسی می دانیم که متأسفانه به 
دارد، ولی مطالب آن ها  پرداخته نمی شود. مجالت مرتبط وجود  باید و شاید  تئاتر آن طور که 
آن  طور که باید و شاید از حوصله ی مخاطب تئاتر بیرون است یا آن طور که باید تبدیل به یک 

نشریه ی پیگیر نمی شوند. 



اگر حمایت های مالی برای چارسو ممکن شود، به جای خوبی خواهد رسید. به واسطه ی 
و  است  فرهنگ  دغدغه ی  است،  درستی  دغدغه ی  سلیمانی،  پژند  خانم  دغدغه ی  اینکه 
کسی که مسئوالنه به فرهنگ و پیشرفت فرهنگی در همین حدی که یک فصلنامه را 
منتشر کند، می پردازد، تبدیل به یک ماجرای خوبی خواهد شد. این مجله می تواند مخاطب 
به لحاظ  توزیع می شود و  اگر حمایت های مالی شود، راحت تر چاپ و  باشد. خب  داشته 

گستره ی جغرافیایی می تواند 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 مثاًل متن هملت در ایران از کجا و چه زمانی و توسط کدام 
مترجم ترجمه شد و حال چه کسانی و چگونه این ها را اجرا کرده اند و... . ابتدا سعی کردم 
آن نمایش هایی که خودم دیدم و نقدش را نوشتم در مقاله ام بیاورم. اما در همین شماره ی 
اول متوجه شدم بسیاری از کارهایی در این زمینه هست، ندیده ام و دوستانی زنگ می زنند 
و می گویند که من هم این نمایش را کار کرده ام؛ بنابراین در شماره های بعدی نتیجه گرفتم 

که از نقد دیگران هم استفاده کنم. 
برداشت من از این چهار پنج مقاله ی مفصل در مورد متون شکسپیر در ایران این است 
که این متون می توانند ما را با فلسفه ی دموکراسی و درک آن آشناتر کنند. به این دلیل 
که در این سال ها »دراماتورژی« باب شده است، به معنای این که کارگردان به کمک یک 
شخص دیگر در متن قدیمی بازنگری کرده و امروز می خواهد در صحنه با یک نگاه تازه ای 
آن را اجرا کند و این باعث دخل و تصرف در متن می شود. خب اینکه هر کسی آزاد است 
اقتباس کند، درواقع همان مفهوم دموکراسی است، اما آن چیزی که به ما در فهم این واژه 
کمک می کند این است که خود دموکراسی قید و بند بسیاری دارد تا اینکه باری به هر 
جهت باشد. آن فهم همان چهارچوب ها و دانش و فهم و توان درک متون قدیمی است 
که تا حد زیادی این چالش را برای تک تک ما ایجاد می کند که بفهمیم به این سادگی از 
پِس 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 
از  را  نباشد که متن اصلی پیکره ی خود  این آزادی به معنای آن  ایجاد کنیم و  خودمان 

دست بدهد. 
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برخی می گویند که متن های اقتباسی انگار متن اصلی را در چرخ گوشتی قرار 
می دهند و نتیجه چیزی می شود که مشخص نیست متن اصلی چه بوده و 
استخوان بندی آن چگونه است! متأسفانه به همین دلیل در اکثر کارهایی که 
در ایران انجام شده، عمومًا به کارهای ممتاز نرسیدیم. برخی کارها هستند 
که تا حدی قابل پذیرش اند، اما اکثریت کارها غیر قابل قبول و درک غلط از 

دموکراسی دارند«.
وی در ادامه افزود: 

»در ادامه ی صحبت دوستان که دانشجویان می گویند چرا شکسپیر بخوانیم؟ 
این  اینکه شکسپیر همیشه  به واسطه ی  برداشت غلط است.  این  متأسفانه 
تازگی را دارد. او کسی است که به درک از انسان می رسد. این درک  همیشه 
تازه است و قدیمی نمی شود. قدیمی چیزی است که تاریخ مصرف دارد. اگر 
»سوفوکل« همچنان به عنوان درام نویس مطرح هست و عقده ی ادیپ از 
متن نمایش نامه ی شهریار او توسط فروید اقتباس می شود و به یک نگرش 
روانشناسی تبدیل می گردد، به خاطر این است که سوفوکل یک روان شناس 
و جامعه شناس است، نویسنده ای که همیشه تازگی قلمش محسوس است. 
اگر مِن کارگردان و نویسنده هم بخواهم ساختار او را به چالش بکشم، پیش 
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 نوشته های او انسان محسوس تر و قابل فهم تر است. 
طبق تعریفی که از درام وجود دارد، در واقع درک ساده شده ی فلسفه است و 
همیشه هم ذات با فلسفه بوده، با این تفاوت عمده که اگر فیلسوف فلسفیدن 
خود را به طور شفاهی منتشر می کند، در صحنه و درام گشایشی برای این 
نه  باشد،  اینگونه  باید  دراماتورژی  این  هم  امروز  دنیای  در  مفاهیم هست. 
بخواهد هملت و مکبث  توان مختصر  با یک  برسد  راه  از  اینکه هر کسی 
را امروزی کند؛ در حالیکه نه فهمی از شکسپیر و دوران تاریخی او دارد، نه 



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 بالندگی هایی 
رسیده، نتیجه ی زیست بشر است و ما هم امروز در ادامه ی همان تجربه، 
بایستی گامی به جلو برداریم، نه بر اساس سلیقه. فهمی که منجر به اتفاق 

تازه ای باشد.
دو سه سال پیش در جشنواره ی فجر، نمایش هملت از »اوستر مایر« در 
در  بود  نمونه ای  آن  دقیقًا  اجرا  این  درآمد؛  نمایش  به  تهران  تاالر وحدت 
دارند  دوست  خیلی ها  بودم.  دنبالش  به  همیشه  که  پرسش هایی  به  پاسخ 
شکسپیر را به شکل تازه ای ارائه کنند، اما آنجا بود که دیدیم مایِر عالوه 
بر اینکه به وجه تراژدی تأکید می کند، بخش کمدی را هم به آن اضافه 
کرده است. دقیقًا می توان گفت آن دراماتورژی نوین و آن چیزی که باعث 
می شود 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 می کشید و ما به گونه ای دیگر وضعیت هملت را می دیدم که 
می تواند همان هملتی باشد که امروز در یک دانشگاه مدرن فلسفه می خواند 

و متوجه فوت پدر و خیانت مادر و... می شود.
پس اگر نمونه های این چنین را زودتر می دیدیم یا نمونه های درخشان را از 
اروپا به تهران دعوت می کردیم، آن زمان بود که بسیاری از دوستان که به 
اشتباه اقتباس را دنبال می کردند و متن شکسپیر را به نوعی که معلوم نیست 
چیست، به صحنه می آوردند و از هر جایی هر طوری دلشان می خواست به 

نتیجه می رساندند، مطمئنًا این همه شکست را متحمل نمی شدند. 
چه خوب که در مجله ی چارسو زمینه ی این مطالعه ی مجدد و درک بهتر 
مجموعه  با  آن  دقیق  مطالعه ی  و  مجله  این  بسا  چه  است،  شده  فراهم 
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تأمل  این درنگ و  به آن ها  استناد  مقاالت و بخش های پژوهشی و 
ایجاد شود تا اگر قرار هست در آثار دیگر نویسندگان مهم جهان یا 
ایران بازنگری شود و به صحنه بیایند، چگونه می توان 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 درباره ی چارسو 

و این شب را این چنین قرائت کرد:
برای خیلی ها همه چیز از یک روز گرم تابستان شروع می شود. روزی 
که تمام دانسته هایت را در کربن یک مداد می ریزی و با خود می بری 
می گردی،  صندلی ات  دنبال  است.  نشسته  منتظرت  آینده  که  جایی 
آینده نشانت می دهد، با اضطراب روی آن می نشینی و دانه دانه شروع 
را مشخص  آینده  مسیر  که  می کنی  ریزی  مربع های  کردن  سیاه  به 
تو  با  هماهنگ  دیگر  خیلی های  دقیقه ها،  همان  در  درست  می کند. 
آن  به همراه  تو  و  زندگی شان هستند؛  مربع های  سیاه کردن  در حال 
دیگران، آرام آرام نزدیک می شوی به یک ناشناخته. ناشناخت های که 
در آن روِز گرم تابستانی قشنگ ترین ناشناخته ی دنیاست؛ و ناشناخته ی 
تو تئاتر است. تئاتِر مظلوم، تئاتِر تنها، تئاتِر دوست داشتنی. تئاتری که از 
یک مداِد نرِم سیاه بیرون آمده. انتخابش می کنی و همه ی آرزوهایت 
بزرگ تر  هرچه  و  می شوی؛  بزرگ  همراهش  و  می کنی  آن  شبیه  را 
تو  و  دوست داشتنی  تر؛  و  تنهاتر  و  می شود  مظلوم تر  تئاتر  می شوی، 
نگران تر و نگران تر و نگران تر. آن قدر نگران که دیگر نمی توانی از آن 
دل بکنی؛ و قشنگ ترین آرزویت می شود بزرگ ترین دغدغه ات. آن قدر 



بزرگ که دیگر در هیچ جایی که این حوالی می شناسی، جا نمی شود. همه 
جای اینجا برایش کوچک است. آن قدر کوچک که تکه پاره می کند وقتی 
می خواهد جا بگیرد. له می کند؛ و له می شود آرزویت، تکه پاره می شود؛ و 
تو غمگین می ایستی و نگاه می کنی؛ تنها کاری که می توانی انجام دهی. 
می ایستی به عزاداری تنها کاری که اجازه اش را داری؛ و دسِت آخر، آن روِز 
گرِم تابستان را به یاد می آوری که با مداِد سیاِه نرم تمام آرزوهایت را در 
مربع های 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 
خطیبی زاده طراح و گرافیست مجله، نگار بیگی ویراستار مجله و محمد 
پیام  انتشارات  فعالیت  آغاز  از  و   کرد  تشکر  چارسو  عکاس  گل محمدی 

چارسو در زمینه ی ادبی و فرهنگ و هنر خبر داد.
 

نمایش سکانس هایی از فیلم سینمایی شاه لیر پایان بخش این شب بود. 
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علی دهباشی/ عکس از محمد گل محمدی

محسن قصابیان/ عکس از محمد گل محمدی
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رویا افشار، رضا آشفته و رامتین شهبازی/ عکس از محمد گل محمدی

علی دهباشی، پژند سلیمانی و رامتین شهبازی/ عکس از محمد گل محمدی





ما روزهای عجیب تاریخ را تجربه می کنیم. روزگار غریبی که شمایل دنیا را تغییر داده 
است. ما در قـــرنطینه بسته شده ایم در جایی که هستیم و چشم دوخته ایم به تصاویر 

 تکــــراری. تکرار و تکرار و تکـــرار...
داستــان نویسندگان، فیلمسازان و هنـرمندان امروز ما در قرنطینه ی جهانی به روایت 

عکسهای خودشان از  قابهای تکراری...

قاب های تکراری قرنطینه
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عباس معروفی، نویسنده، برلین، 9 آوریل 2020
Abbas Maroufi, Writer, Berlin



Manijeh Mohamedi-Mohammad Eskandari, Translator & Director-Writer & Actor, Tehran

منیژه محامدی-محمد اسکندری، مترجم وکارگردان تئاتر- نویسنده و بازیگر، تهران، 21 فروردین 1399



عالیه عطایی، نویسنده، تهران، 21  فروردین 1399
Alie Ataee, Writer, Tehran



نوشین ممقانیان، مترجم و مدرس، برلین، 9 آوریل 2020
 Nouchin Mamaghanian, Translator, Berlin



بهروز غریب پور، نویسنده و کارگردان تئاتر، تهران، 21 فروردین 1399
Behrouz Gharibpour, Writer & Director, Tehran



جواد عاطفه-عاطفه پاکباز نیا، نویسنده و کارگردان-بازیگر، تهران، 22 فروردین 1399
 Javad Atefeh, Atefeh Pakbaznia, Writer & Director-Actor, Tehran



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



مهناز محمدی، فیلمساز، تهران، 21 فروردین 1399
Mahnaz Mohammadi, Filmmaker, Tehran



مصطفا قاهری، عکاس، تهران، 21 فروردین 1399
Mustafa Qaheri, Photographer, Tehran



هادی خوجینیان، ناشر، لندن، 9 آوریل 2020
Hadi Khojinian, Publisher, London



ندا عابد، سردبیر مجله ی آزما، تهران، 21 فروردین 1399
Neda Abed, Editor-in-chief of Azma Mag, Tehran



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



نسیم مرعشی، نویسنده، تهران، 22 فروردین 1399
Nasim Marashi, Writer, Tehran



مریم حسینیان، نویسنده، تهران، 21 فروردین 1399
Maryam Hosseinian, Writer, Tehran



شیوا اردویی، بازیگر و کارگردان، تهران، 22 فروردین 1399
 Shiva Ordooi, Actor & Director, Tehran



علیرضا بهنام، شاعر و نویسنده، تهران، 22 فروردین 1399
Alireza Behnam, Poet & Writer, Tehran



ناهید طباطبایی، نویسنده و مترجم، تهران، 22 فروردین 1399
Nahid Tabatabai, Writer & Translator, Tehran



جواد عاطفه-عاطفه پاکباز نیا، نویسنده و کارگردان-بازیگر، تهران، 22 فروردین 1399
 Javad Atefeh, Atefeh Pakbaznia, Writer & Director-Actor, Tehran



رافائل اوروایدا، نویسنده و موزیسین، سوییس-برن، 10 آوریل 2020
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



محمدعلی حسین علی پور، بازیگر، تهران، 21 فروردین 1399
Mohammadali Hosseinalipour, Actor, Tehran



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



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



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



کاوه سجادی حسینی، فیلمساز، تهران، 21 فروردین 1399
Kaveh Sajjadi Hosseini, Filmmaker, Tehran



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



هاله مشتاقی نیا، 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



لورا اورمایر، ایران شناس و مترجم، فرانکفورت، 9 آوریل 2020
Laura Overmeyer, Iranologist & Translator, Frankfurt



محمد یعقوبی، نمایشنامه نویس 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



هادی خوجینیان، ناشر، لندن، 9 آوریل 2020
Hadi Khojinian, Publisher, London



افروز فروزند، نمایشنامه نویس 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 شمعون پور، 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 مجله ی 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 تاریخ شناس، کالیفرنیا، 9 آوریل 2020
 Touraj Daryaee, Historian & Writer
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