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به مناسبت انتشار کتاب »تنفس در هوای تئاتر«
ﻧﺎدر ﺷﻬﺮﯾﻮرى )ﺻﺪﻗﻰ(
» ...هنوز زاده نشــدهایم /هنوز به جهان نیامدهایم/... /
۱
سبب زیست هنوز به دست نیامده است«.
آنتونــن آرتو ) (۱۸۹۶-۱۹۴۸در جهــان نمایش پدیده
بااهمیتی اســت .اهمیت پدیده آرتو همچون ایدههایش
اگرچــه پراکنــده اما دامنهاش بس وســیع اســت .او در
مقام شــاعر ،نمایشنامهنویس ،بازیگر و کارگردان بر آرای
بازیگران،کارگردانان و همینطور اندیشمندان بعد از خود
تأثیر گذارده اســت .تأثیر او بر کارگردانــان تئاتر مانند پیتر
بروک و ســینماگران و هنرمندانی ماننــد بونوئل و دالی و
همینطور اندیشمندانی مانند کریستوا ،فوکو ،دریدا ،دولوز
و ...انکارناپذیر اســت .ایــده اصلی آرتو »بــدن بیاندام«
اســت ،اما او قبل از آن برزخ جوارح را مینویسد .مقصود
از جــوارح ،قطعاتی از بــدن بیاندام آدمی اســت که با
زادهشدن و به تعبیری جستن از بدن در زمینهای از برخورد
ســتارگان قــرار میگیرند .آرتــو کالژ جــوارح قطعات در
زمینهای از برخورد ســتارگان را با تخیلی سوررئالیستی به
نمایش میگذارد اما سوررئالیسم ایدههای او را به تمامی
پوشش نمیدهد.
تئاتر برای آرتو در بســتر رئالیسم با نوعی تصاویر بدوی
و اولیه ماتریالیســتی معنا پیدا میکند ،اما اگر رئالیســم را
بازنمانــی واقعیت در نظر آوریم ،آنــگاه دیگر نمیتوانیم
از بستر رئالیســتی سخن بگوییم .در این صورت تئاتر برای
آرتو در بستر ضدرئالیســتی معنا پیدا میکند .آرتو به یک
معنا مخالف آشــتیناپذیر »بازنمایی« اســت .این به نگاه
هستیشناســانه او برمیگــردد .به نظر آرتو اساســا تئاتر
را برای آن نســاختهاند تا واقعیتها ،انســانها و آنچه در
زندگیاش اتفــاق میافتد را توصیف و یــا بازنمایی کند.
در این صورت تئاتر تکرار نمایشــی به نام واقعیت زندگی
نام میگیــرد اما برای چنیــن تکرار و یــا بازنمایی نیاز به
نوعی تفکیک و جدایی میان ذهن و تن اســت .در صورتی
که مســئله آرتو در وهله اول تماما آن اســت که چگونه
تن ذهن اســت و چگونه ذهن تن اســت .عالوهبرآن برای
شاعری که هنوز زاده نشده و هنوز به جهان نیامده ،جدایی
تن از ذهن نهتنها ســخت بلکه امکانناپذیر است» :هنوز
زاده نشدهایم /هنوز به جهان نیامدهایم« .در اینجا آرتو هر
ثنویتی را انــکار میکند .او پیرو یکپارچگی و وحدتگرایی
جهان است .به بیانی دیگر فلسفه برسازنده و یا متافیزیک
ایدههای آرتو ،ماتریالیســتی یکپارچه اســت که خود را در
محسوســات و پدیدههای روزمره نمایان میســازد .از این
نظر اصالت وحدت در وهله اول نگاه او به تئاتر را شــکل
میدهد و بنابراین به آنچه به تئاتر مربوط میشود .آرتو بنا
را بر اولویت حرکات و اشــارات دست و سر و بهطورکلی
ژســت و نه گفتار در تئاتر قــرار میدهد .آرتو نیز همچون
نیچه بر این باور بود که تنها یک جهان -جهانی یکپارچه-
وجــود دارد که نمودهای آن همــواره متناقض ،غیرقابل
*
درک و بیهوده است که تنها یکبار تکرار میشود.
آرتو میان زندگی و تئاتر شباهتهایی میبیند .تعریف
او از تئاتر اگرچه جالب اما بیش از آن شــباهتی اســت که
به زندگــی دارد .آرتو در توصیف تئاتــر میگوید...» :تئاتر
یعنی همین پدیدهای بیدرنگ ،خودجوش و بدون انگیزه
۲
عقالنی که موجــب برانگیختن اعمال بیهوده میگردد«.
اگر آرتو میخواســت توصیفی از زندگی ارائه دهد آیا جز

هذیانهای قساوت

همیشگی است و هرآنچه نیک است تالشی است که هنوز
همین تعریفی اســت که وی از تئاتر ارائه میدهد؟ در این
۳
هیچ نشده«.
صورت تئاتر از نگاه نیچهای آرتو بخشــی جداییناپذیر از
بدینسان با ظهور پدیده آرتو ،تئاتر از وظیفه کالسیکش
خود زندگی میشــود ،زیرا در نــگاه وحدتگرایانه آرتو از
که از دیرباز از زمان ارســطو به این طرف بر دوشش گذارده
زندگی اساسا مرزی میان تئاتر و زندگی وجود ندارد.
هرگاه بخواهیم تبعات چنین نگاهی به زندگی و تئاتر را
شده بود عدول میکند .از نظر ارسطو ،دیدگاهی که تاکنون
نیز به قوت خود باقی است و کموبیش اعتبار خود را حفظ
انضمامیتر کنیم آنگاه به ایدههای اصلی آرتو درباره تئاتر
نزدیک و نزدیکتر میشویم .آرتو چنانکه گفته شد زندگی
کرده است ،وظیفه هنر تقلید از زندگی است اما با آرتو حتی
را به ایده تئاتر پیوند میزند .بر این مبنا او معتقد است یک
اگر بنا بر تقلید نیز باشــد به تعبیر اسکار وایلد این زندگی و
حرف همچــون یک آدم دوبــار زندگی
طبیعت است که باید از هنر تقلید کند و
نمیکنــد و یک حرف دوبــار یک معنی
نه بالعکس چنانکه خود آرتو میگوید:
را نمیرســاند .کلمات همین که بر زبان
»هنر تقلید زندگی نیســت ،بلکه زندگی
میآینــد میمیرند و کنش اصلیشــان
تقلید اصلی واالســت که هنر بار دیگر
۴
ارتباط ما را با آن برقرار میکند«.
فیالواقع همان لحظهای اســت که بر
شهرت آرتو به نخســتین بیانیهاش
زبان میآیند .در این صورت تکرار کلمات
بــرای تئاتر قســاوت برمیگــردد .گفته
و حرکاتی که تنهــا یکبار رخ میدهند
**
میشود نوشتن این بیانیه بیشتر به خاطر
معنا و مفهومی ندارد.
تنفس در هوای تئاتر
تاثیراتی اســت که آرتــو از نمایشهای
تکرار اگر هم وجود داشته باشد تکرار
در تفاوت است »تئاتر بهعنوان تکرار آن ﻣﻘﺎﻻﺗﻰ در ﺑﺎب درام ﻣﺪرن آئینی بالی برده اســت ،ویژگی این قبیل
ﮔﺰﯾﻨﺶ و ﺗﺮﺟﻤﻪ
نمایشها همانــا تقدم حرکات بر گفتار
چیــزی که خــودش را تکــرار نمیکند
تئاتــر بهعنوان تکرار بکــر تفاوت در دل ﻋﻠﻰاﮐﺒﺮ ﻋﻠﯿﺰاد و رﺿﺎ ﺳﺮور اســت ***.آرتو از همان ابتدا نســبت به
ﻧﺸﺮ ﺑﯿﺪﮔﻞ
کالم ســوءظن داشت .از نگاهش اساسا
کشــمکش نیروها که در آن شــر قانون

نگاهی به نمایشنامه »راک اند ِ
رول« تام استوپارد
داﻧﯿﺎل ﺣﻘﯿﻘﻰ

ﻣﺮگ ﺳﯿﺪ ﺑﺮت در ﭘﺮاگ

راک فراتــر از یــک ســبک موســیقی اســت .از راک
ضدنژادپرستی بریتانیا تا پانک راک فمنیستی آمریکا تا راک
وارداتی پس از بهار پراگ در جمهوری چک ،این
اند رول
ِ
ســبک موسیقی همیشــه حاوی معانی عمیق انسانی و
اقدامی عملی و جمعی علیه اقتدارگرایان بوده.
امــا این جریان فکری تقریبا از اواســط دهه هشــتاد
به بعد تغییری اساســی کرد .یعنی زمانی که عمال وارد
چرخههای تولید و مصرف صنعت فرهنگ شــد .به این
ترتیــب آن چیزی که علیه یکسانســازی بود ،با اشــاره
ســرمایهداری در خدمــت فاشیســم پنهــان در صنعت
فرهنــگ درآمد .و تمام نمایشنامه تام اســتوپارد درباره
همین است.
نمایش در انتهای ســالهای  ۱۹۶۸آغاز میشود و
جایــی در حال عبور از آخرین روزهای دهه هشــتاد و
ورود به اولین ســالهای دهه نود به اتمام میرسد و
ماجــرای درگیریهای نظری و دغدغههای سیاســی
و شــرایط زیســت مارکسیســتهای دگراندیــش در
دوران پــس از بهار پراگ تا انقــالب مخملی را روایت
میکند .به طور مشــخص زندگي یک دانشجوی اهل
چــک )ین( در دوره دکتری کمبریــج را روایت میکند
که در همراهی با یک اســتاد مارکسیست فلسفه قرار
میگیرد .مکس )مارکس؟( شــخصیت استاد فلسفه
کسی اســت که هنوز به آرمانهای شوروی باور دارد
و هنــوز حق عضویت حزبش را میپردازد اما از طرف
راســتگرایان در کمبریج تحت فشار است .در کنار این
شــخصیت ،شــخصیت اصلی نمایش ،ین قــرار دارد
که در اوایــل نمایشنامه )وقتی اشــاراتی ضمنی به
جوانی و آثار شورانگیز سید برت هم میشود( معتقد
اســت برنامهی نرمالیزهکردن گوستاو هوساک دبیرکل
حزب کمونیســت چک ،بعد از بهار پراگ دارد جواب
میدهد .نرمالیزهکردن ) (normalizaceبرنامهای بود
که هوساک پس از در دستگرفتن قدرت بهسال ۱۹۶۹
آغاز کرد بــه عملیاتیکردنش و تقریبا تا ســال ۱۹۸۹
هم-یعنی جایی که نمایش به پایان میرســد -ادامه
داشــت .این برنامه بنا بود تا بــا حاکمکردن یک رژیم
پلیســی ،تمام رفورمیســتهای چک را از پستهای
مدیریتــی و اثرگــذار حــذف کنــد و رفتهرفته نظمی

سرکوبگر را جایگزین دگرگونیهای ایجادشده در دوران
روبهرو میشود .تمام صفحههای موسیقیاش به دست
کوتاه رهبری الکساندر دوبچک بکند.
نیروهای امنیتی خرد شــده و شکسته شدهاند .اینجاست
یکی از اقدامات جانبی برنامهی نرمالیزهکردن ،حذف
که او پــس از نه ماه خوشبینی ،متوجه ذات برنامههای
موسیقی راک بود که پس از بهار پراگ و به قدرترسیدن
اصالحی هوســاک میشــود .نامهی واســالو هاول به
هوساک به موسیقی ضداجتماعی معروف شده بود .یَن
هوســاک در میانههای نمایش یک تنش اساسی را میان
که طرفدار این نوع موسیقی است ،پس از آنکه دوبچک
شخصیتها برمیانگیزد .وقتی هاول از مردم چک قطع
از قــدرت مجبور به کنارهگیری میشــود از کمبریج به
امید کــرده و در نامهاش مرگ ارزشهــای اخالقی را در
پراگ برمیگــردد و تمام صفحههای موســیقیاش را
کشــور اعالم میکند .ین در انتهای پــردهی دوم نمایش
هــم با خود میبــرد .در بدو ورود پلیــس امنیت چک
شخصیتی درمانده مینماید که هیچ کجا نمیتواند کاری
تمــام صفحههــای او را بــه دلیــل
بیابد و دیگران هم به او به چشــم یک
ضداجتماعیبودن ضبط میکند.
انســان زیادی نگاه میکنند .آدمی که
امــا یَــن عشــقش بــه راک را بــا
بــا بیمباالتیهــای سیاســی چهره و
طرفداری یک گروه موسیقی زیرزمینی
کارنامهای ســیاه برای خودش درست
»پالســتیک پیپل« در پراگ پی میگیرد
کرده .مکس ســعی میکنــد برای او
و ســعی میکند برای این گروه مجوز
کاری بکنــد اما دیگران به او در اینباره
اجرای عمومی بگیرد و دربارهشان در
هشدار میدهند.
روزنامهها چیز مینویسد .پس از چندی
رخدادهــای پــرده دوم در حدود
رول
راک اند ِ
گیرودار ســر موســیقی ضداجتماعی
ســالهای دهه هشــتاد رخ میدهند.
ﺗﺎم اﺳﺘﻮﭘﺎرد
رژیم پلیســی هوســاک با یَــن تا آنجا
وقتی برنامهی اصالحی دیگر جا افتاده
ﺗﺮﺟﻤﻪ آراز ﺑﺎرﺳﻘﯿﺎن
ادامــه پیــدا میکند که یکبــار وقتی
و حتی پالســتیک پیپل هم توانستهاند
و ﺳﯿﻤﯿﻦ زرﮔﺮان
پــس از مدتی به منزلــش برمیگردد
با تغییر نامشــان چندتایی برنامه برای
ﻧﺸﺮ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ
بــا صحنــهی عجیــب و هولانگیزی
عموم اجرا کنند اما با محتوایی که ابدا

هر واژهای یک پیشــداوری نســبت به زندگی است .از آن
پس او به تئاتری عالقهمند میشــود کــه کمترین کلمات
در آن ردوبدل شــوند .آرتــو میان تئاتر بــا رقص وجوهی
مشترک میبیند و یا به تعبیر دیگر تئاتر را نوعی رقص تلقی
میکند .تئاتری که به گفتار و اســتدالل و عینیت علمی و
جدایی ذهن از عین نرســیده است .شاید به همین دلیل به
فرهنــگ مکزیکی و یا به فرهنگ مــردم بالی و هر فرهنگ
مستعمراتی بدوی اما یکپارچه عالقهمند بود.
»تئاتر قساوت« که از ابداعات آنتونن آرتو است به سال
 ۱۹۳۲توسط خودش ســاخته و پرداخته گردید .از مفهوم
قساوت البته ســوءتعبیر میشود اما منظور آرتو از قساوت
سادیســم و یا شکنجه نیســت بلکه نوعی تعین جسمی
خشــن اســت که واقعیت کاذب را میپراکند .به نظر آرتو،
تئاتر قســاوت بــه وجود آمده تــا تئاتــر را همچون درکی
پرشــور و تکاندهنده از زندگی اعاده کند .تئاتر قســاوت از
نظر آرتو آن اســت که تماشــاگر را به داد و فریاد وادارد و
شــوک آن تماشاچی را به هذیانگفتن و پراکندهگویی وادار
کند »تماشــاگر باید همانگونه که نزد جراح یا دندانپزشک
میرود به تئاتــر برود ،او باید مطمئن شــود که میتوانیم
کاری کنیم که داد بزند و فریاد کند ۵«.البته که دندانپزشک
و یا جراح موجوداتی شــقی نیستند اما دلرحم و نازکدل
نیز نیستند .قساوت بخش اجتنابناپذیر کارشان است ،آنان
کاری میکنند که تماشــاگر به داد و فریــاد بیفتد و هذیان
بگویــد .هذیانهایی که تماشــاگر میگوید بــه برونریزی
آنچه در ناخودآگاه وی ســرکوب شــده منتهی میشود و
در همــان حال موجب پاالیش روح وی و یکپارچهشــدن
درون و برونــش میگــردد .در اینجا مــرز ثنویت کاذب،
جهــان خــودآگاه  -ناخــودآگاه از میان مــیرود و جهان
به ماتریالیســتی یکپارچه بدل میشــود .زندگــی آرتو در
تیمارســتان و سفر ســپری شــد .از این جهت شباهتی به
مارکی دوساد و آرتور رمبو دارد .در فوریه  ۱۹۳۹در بازگشت
از سفر ایرلند در تیمارستان بستری شد و در آنجا به سختی
روزگار گذراند .بعدها درباره بســتریبودنش گفت» :اگر در
تیمارســتان  -زندان نمردم ،برای این است که سختجانم
و باز گفــت :آدم نمیمیرد ...بلکه بدین جهت میمیرد که
نهادهای ساخته بشر به او باوراندهاند که میرنده است.
پینوشتها:
زرتشت نیچه در این است که او باید از نو
* تســالی خاطر
ِ
ســرود سر دهد ،از نو سرود سردادن تکرار است .ایده تکرار
نیچه به بازگشــت جاودان وی پیوند خورده اســت .از این
جهت ممکن اســت میان نیچه و آرتو تفاوت وجود داشته
باشــد اما آنچه از ایده بازگشــت جــاودان نیچه میتوان
دریافت آن است که چیز منفی بازنمیگردد ،تنها آن چیزی
بازمیگردد که تصدیق شــده باشد و از دل آریگفتن به هر
پیشامدی بیرون آمده باشد.
** پرســش آرتو دراینباره اساسی اســت »آرتو میپرسد
این تئاتری که با دقــت تمام گونهای مهیج و با بذلهگویی،
کلیشــههای زندگی ما را تکرار میکند چه ارزشی دارد؟«
)تنفس در هوای تئاتر ،علیزاد(
*** دریدا متاثر از آرتو اســت .وجه مشترکشــان نفی
برتری گفتار است با این تفاوت که آرتو برتری گفتار را به
ســود بیانهای غیرگفتاری و دریدا آن را به سود نوشتار
نفی میکند.
 -۱شعر از آرتو
 -۲تئاتر و همزادش ،آنتونن آرتو ،نسرین خطاط
 -۴ ،۳ضمیمه خاندان چنچی ،ژاک دریدا ،بهزاد قادری
 -۵فرهنگ ،تئاتر و طاعون ،آنتونن آرتو ،جالل ستاری

دیگر سیاســی نیست و اتفاقا از طرف حکومت کموبیش
حمایت هم شــدهاند .یَن که موهای بلندش ریختهاند با
مکس و دیگر شــخصیتهای نمایش مشغول بازنگری
آنچیزی هستند که در طول دوران نرمالیزهکردن بر ایشان
گذشته است .مکس دیگر آن ارتدکس سابق نیست و یَن
هم کموبیش آن حالوهوای آنارشیستی را ندارد .در انتها
نمایش وقتی به اتمام میرســد که به مرگ ذهنی ســید
برت و تمامشــدن قوهی خالقهاش اشارههایی میشود و
گروه رولینگ استونز هم برای اجرا به پراگ آمدهاند .همه
خوشــحالند اما دیگر خبری از راک معترضی نیســت که
نماد مقاومت محسوب میشد.
نمایشنامــهی »راک اند رول« متنی بســیار پیچیده
است تا آنجا که اگر اشارهها و موتیفهای تکرارشوندهی
آن را بهدرستی درک نکرده باشیم امکان ندارد با ایدههای
سیاسی اســتوپارد در این نمایش ارتباط برقرار کنیم .متن
مملو اســت از ارجاعات تاریخی؛ و مباحثات سیاسی بین
شــخصیتها هم برای مخاطب ایرانی چندان ملموس
نیست .یکی از این موتیفها ،حضور گاهوبیگاه شخصیت
فردیناند اســت که ادای دینی است به شخصیت واسالو
هاول .توضیح اینکــه هاول چند نمایشنامهی زیرزمینی
در دوران سرکوب هوساک منتشر کرد که شخصیت اصلی
آنها فردیناند وانیک نام داشت.
هنرمندان مارکسیســت دگراندیــش در چک جریان
فکــری قویای بودهانــد که هرچند امــروز دیگر چندان
خبری ازشان در جهان هنر و ادبیات نیست اما تأثیرشان از
افق آثار ادبی در این حوزه همچنان در حال انعکاسیافتن
در جاهای دیگر اســت .انتشار این نمایشنامه به فارسی
به همت انتشــارات یکشنبه و به ترجمهي آراز بارسقیان
و سیمین زرگران ،شاید کشف مجدد این جریان فکری در
ایران باشد اگر با استقبال مخاطبان روبهرو شود.
مانند شخصیت ین در این نمایش ،خود نویسنده هم
یک دگراندیش اهل چک است که در انگلستان بالیده .او
که در ســال  ۱۹۳۷به دنیا آمــده کارش را با نگارش چند
نمایش رادیویی آغاز کرد و موفق شــد یکی از بزرگترین
دراماتیســتهای بریتانیایی لقب گیرد .مضامین کارهای
استوپارد عموما سیاسیاند .آزادی ،حقوق بشر و سانسور
ازجملــه مضمونهای متنهای این نویســندهی برندهی
جایزه تونی هســتند .گفتنی است اســتوپارد عالوه بر این
نمایشنامه ،متنهای نمایشــی دیگری را نیز در رابطه با
جریانات دگراندیشــی جمهوری چک تحت سلطه حزب
کمونیست نوشته که ازجمله آنها میشود به »پسر خوب
الیق توجه است« اشاره کرد.
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تحقق وعده نیما

مقاالتي در باب مطالعات تئاتر

ســعید رضوانی درباره این جنبه
شــعری نیما میگوید» :بــه اهداف
مختلف میتوان ســراغ افســانهها
رفــت .افســانهها قالبهایــی زاده
شــعور جمعــی و خالقیــت ملتها
هستند و دارای ظرفیتی که میتوان
از آنها استفاده کرد و حیف است که
آنها را بــهکار نگرفت برای پرداختن
بــه مضامینی کــه امروز بــه ذهن
میرســد .برای همین نیما بسیاری
مواقع میرود ســراغ افسانهها ،مثال
مرغآمیــن که زاده آمــال و آرزوها و
حســرتهای ملتی اســت .میتوان
این قالــب پُرظرفیت را برداشــت و
مضامیــن اجتماعــی روز را در آن
ریخت و از آن بهره گرفت .یک وج ِه
مهم کار نیمــا با افســانهها همین
اســت .اما در مورد شــعِر وامپیر که
نمادی ساده در افواه است ،نیما نیز
بهسادگی از آن اســتفاده میکند تا
رضاشاه را خوشآشــام و خونخوار
نشان دهد«.
پرســش دیگــر ایــن اســت که
چاپ و نشــر آثــار میــراث ادبی تنها
ِ
بهکاِر پژوهشــگران و ادبا یا محققان
منزهطلب و نشســته در کنج عافیت
کتابخانهها میآید که به نسخهشناسی
مشــغولاند و ارزش آرشیوی دارد یا
میتــوان آن را در امتداد پروژه فکری
عنوان شعرهایی از پدر
نیما خواند ،به ِ
شــعر ن ِو ایران ،که میتواند رخوت از
تن شــعر معاصر بگیرد و دوباره نیما
را به صحنه شــعر فرابخواند و تول ِد
دیگری باشــد برای این شاعِر نوپرداز
که راهی سخت آغاز کرد در زمانهای
تاریک .رضوانی معتقد است» :این را
دیگران بهتر میتوانند پاســخ دهند.
برای من بهعنوان کســی که مدتها
روی این اســناد کار کرده ،این اشــعار
دیگر شعریت خود را از دست دادهاند.
هر کــدام از این کلمات را که میبینم
بهخاطر میآورم کجا و در چه حالی
داشتم با این کلمات کلنجار میرفتم،
برای همین فاصله الزم را از اثر ندارم.
اما باید محتاط بــود در اینکه بگوییم
این کتاب تنهــا بهکاِر محققان میآید
و از نقطهنظر نقد تکوینی مفید است.
در نظــر مــن فیالمثل شــعر »آوای
او« در حــد بهتریــن شــعرهای نیما
است یا همین شــعر »صد سال دگر«
بــا کارهای نســبتا خوبی کــه از نیما
میشناســیم برابــری میکند «.وعده
پس قرنی محقق شــد .ماجرا
نیما از ِ
از این قرار اســت که نیما در »مقدمه
خانواده سرباز« که از متون معروف او
اســت خبر از انتشار منظومهای با نا ِم
پس منظومه
»امید مادر« میدهد از ِ
»خانواده سرباز« که این هر دو بناست
کتاب »فریادها« باشــند اما این وعده
نیما عملی نمیشود و کسی سراغی
از منظومه نمیگیــرد تا همین روزها
کتاب »صد ســال
که »امید مادر« در ِ
دگر« منتشــر میشــود تا »سطرهای
ممتد یک میدان« را بســازد .ســعید
رضوانــی برای یــادآوری ایــن وعده
نیما از روی »مقدمه خانواده ســرباز«
چند ســطری میخوانــد» :اگر کتاب
بیرقهــا و لکهها را قبــل از این کتاب
)خانواده سرباز( منتشــر کرده بودم،
بهتر از این مقدمــه زوایای مبهم این
راه را نشــان میداد ،ولی کتاب حاضر
هم منظــور مصنف را جلوه میدهد.
اسم این کتاب فریادهاست .یعنی یک
هماهنگی کــه از فریادهای مظلوم و
حامیاش در میــدان مبارزه بهوجود
بیاید .فریادهایی که شبیه به موجهای
دریا سرد یا مثل شعلههای حریق گرم،
تیره و عبوس و در هر دو حال منقلب
باشــد .آن فریادهــا ایــن صفحات را
مرتب کرده است .کتاب من آن میدان
محل هیاهوی بدبختهایی
اســتِ ،
اســت کــه خوشــبختها از فــرط
خوشــحالی و غرور آنهــا را فراموش
کردهاند .خانواده ســرباز و امید مادر
کــه جداگانه هم منتشــر میشــوند
ســطرهای ممتد این میدان بهشــمار
میرونــد ،دو جز متفــاوت این کتاب
هستند که بدبختیهای وارده را از دو
جهت ترمیمپذیــر حکایت میکنند«.
و بیشــک تحقق این وعــده با »امید
مادر« در »صد ســال دگــر« رخدادی
است در تاریخ ادبیات معاصر ما.
» .۱مســئله کار ،مســئله خردشــدن
استخوان است و همه زحمتها در این
است «.نیما ،حرفهای همسایه
 .۲مجموعهاشعار نیما یوشیج ،مقابله و
ِ
تدوین عبدالعلی عظیمی ،نشر نیلوفر

تئاتر و رهایي
نسیم آصف :در سالهاي اخیر آثار مهم و قابلتوجهي در حوزه نظریه
تئاتر در ایران منتشر شده است اما در این میان به ارتباط و نسبت تئاتر
با سایر هنرها و دانشها کمتر توجه شده است .بهتازگي کتابي با نام
»بوطیقاي صحنه« و با عنوان فرعي مقاالتي در مطالعات تئاتر توسط
نشر آگاه بهچاپ رسیده که ميتوان آن را تالشي براي جلب توجه به
فضاهاي نامکشــوف تئاتر در ایران دانست» .بوطیقاي صحنه« کتابي
اســت در دو جلد و با چهــل مقاله از نویســندگان مختلف که علي
تدین گردآورنده و ویراســتار آن اســت و گروهي از مترجمان مقاالت
این اثر را ترجمه کردهاند .تدین در بخشي از مقاله مفصلش با عنوان
»مالحظات آغازین و مختصري در چیســتي مطالعــات تئاتر« درباره
علت انتشــار »بوطیقاي صحنه« نوشــته» :در ســرزمین ما در زمینه
بررســي نسبت تئاتر با ســایر هنرها و عرصههاي دانش کوششهاي
چنداني صورت نگرفته و آثار درخوري منتشــر نشده است .بر اساس
بضاعت ناچیزم در بررســي متون پژوهشــي در حــوزه تئاتر در ایران
ميتوانــم بگویم آنچه بیش از همه جلــوه مينماید ،پژوهشهایي
درون-رشــتهاي در زمینه تئاتر اســت .پژوهشهایي کــه بیشتر به
مقوالت ،اجــزا و عوامل فني تئاتر ميپردازند نه به وجوه و ســطوح
دیگر این مقوالت .حتا در ســطحي فراتر ،براي نمونه ،این تاریخ تئاتر
ایران بوده که مســئله شده و نه مقوالت تاریخنگاري آن .همچنین از
سوي اهالي اندیشه و علوم انساني -صرفنظر از عرضه ترجمههایي
قابل و پژوهشهایي کمشــمار -هنوز گامي جدي در مواجهه با تئاتر
در ایران برداشــته نشده اســت .براي نمونه هنوز پژوهشي با عنوان
جامعهشناسي تئاتر ایران منتشــر نشده ،و یا بهطور کلي هنوز درباب
موضوعــي همچــون روایتشناســي درام– چــه ایرانــي و چه حتا
غیرایراني -یك پژوهش مختصر انتشار نیافته است .واقعیتهایي از
این دست منجر به بروز احساس خالء و وجود فضاهایي نامکشوف و
عرصههایي ناگشــوده در قلمرو مطالعاتي و پژوهشي کشور ميشود.
خلئــي در برابر اهالي تئاتــر به طور خاص و پوینــدگان و جویندگان
پژوهــش در زمینههــاي مرتبط بــا هنر به
طور عام .این آگاهي از فقدان و احســاس
نیــاز از جمله دالیل اصلــي پدیدآمدن اثر
حاضــر اســت« .برایناســاس تدین هدف
»بوطیقاي صحنه« را پر کردن خأل موجود
و »طرح بســتري نظــري و کاربردي« براي
گشــودن عرصــه مطالعات تئاتــر در ایران
دانسته است.
رویکرد این کتــاب بهرهگیري از مقاالتي
نظري و کاربردي در زمینه مطالعات تئاتر و
به روش »مطالعه اســنادي« است .آنطور
که گفته شــد این مجموعــه مقاالت در دو
جلــد و هر جلد در دو بخش تدوین شــده
اســت .مقاالت حاضر در ایــن مجموعه را
ميتوان در ســه دسته تقسیم کرد :مقاالت
نظــري ،مقاالت کاربردي و مقاالت مســتقل .در بخــش اول از جلد
یکم مقاالت نظري درج شــدهاند ،در بخش اول از جلد دوم مقاالت
کاربردي و در بخش دوم از هر دو جلد مقاالت مســتقل .آنگونه که
تدین توضیح داده ،مقاالت نظري هر یك در مورد نســبت حوزهاي با
تئاتر در ســطح نظري است )فلســفه و تئاتر ،جامعهشناسي و تئاتر،
روانکاوي و تئاتــر و (...و مقــاالت کاربــردي در مورد نســبت همین
حوزهها با تئاتر در ســطح کاربردي .منظور از مقاالت مســتقل در این
کتاب ،آن دســته از مقاالت حوزه مطالعــات تئاتراند که در چارچوب
طراحيشده براي مقاالت نظري و کاربردي نميگنجند و درنتیجه در
بخشي جداگانه قرار گرفتهاند.
عناوین بخشــي از مقــاالت جلد اول ایــن مجموعــه عبارتند از:
»تئاتر :فلســفه ،نظریه و نقــد« نوئل کرول و ســالي بانس با ترجمه
علي معظمي» ،جامعهشناســي درام مدرن« جورج لوکاچ با ترجمه
مراد فرهادپــور و صالح نجفي» ،روانکاوي و هنــر دراماتیك« اریك
جي.نویتــزل بــا ترجمه جواد مومنــي» ،شــخصیتهاي روانرنجور
در صحنــه تئاتر« زیگموند فروید با ترجمــه صالح نجفي» ،وضعیت
تئاترپژوهــي کنوني« پاتریس پــاوي با ترجمه علي تدیــن» ،روایت و
درام« مونیکا فلودرنیك با ترجمه مهدي امیرخانلو» ،میراث کالسیك
تئاتر پســتمدرن« پاتریس پاوي با ترجمه فرهاد فروغي» ،آیندههاي
فمینیســتي ،و امکانهاي ما؟« الین اســتون و جري هریس با ترجمه
علــي تدین و مریم تدیــن» ،نظریه نوین تئاتر :در انتظــار فوکو« جرالد
رابکیــن با ترجمــه محمد نبوي» ،تئاتر و سیاســت در قرن بیســتم«
ریچارد درین با ترجمه یونس ساداتفخر» ،مدرنیسم و اجراي تئاتري«
کیرستن شــپرد -با ترجمه نیوشا صدر» ،بکت سیاسي؟« تري ایگلتون
با ترجمــه عبداﷲ کوثري» ،آیــا تئاتري بر مبناي فرضیه کمونیســت
وجود دارد« اولیویه نوو با ترجمــه مریم عباسبیگي و فرزانه معمار
و »تراژدي و امید« تري ایگلتون با ترجمه محمدرضا شــادور .عناوین
بخشي از مقاالت جلد دوم این مجموعه هم عبارتند از» :هستي بدون
زمان :درباره در انتظار گــودوي بکت« گونتر آندرس با ترجمه مهدي
پارســا» ،هارولد پینتر و چندپارگي آگاهي طبقه کارگر« لئونارد استون
بــا ترجمه یونس ســاداتفخر» ،تحلیل ریچارد ســوم از منظر لکان«
آســلینگ هرنز با ترجمه صالح نجفي» ،دلوز و بکت« توماس کوزینو
با ترجمه لیال کوچكمنش» ،نشانهشناســي تئاتر بکت« خالد بسبس
با ترجمــه مهرناز شــیرازيعدل» ،تجدید دیدار با شکســپیر و بکت«
مارگریت تســي با ترجمه فرزاد جابراالنصــار» ،بکت و تصویر صحنه:
به ســوي بوطیقاي اجراي پستمدرن« نیل مورفي با ترجمه علياکبر
علیزاد» ،بازنمایي افیلیا :زنان ،جنون ،و مسئولیتهاي نقد فمینیستي«
الین شــووالتر با ترجمه فرزانه طاهري» ،برنامهاي براي تئاتر کودکان
پرولتاریایي« والتر بنیامین با ترجمه مراد فرهادپور و صالح نجفي.
تدین در بخشــي دیگــر از مقالهاش ،به این نکته اشــاره کرده که
در این مجموعه تالش شــده تا از منابع دســتاول و معتبر استفاده
شــود .یکي از ویژگيهاي این کتاب این اســت کــه در آن از برخي از
مهمتریــن چهرههاي حوزه مطالعات تئاتر حالحاضر جهان مقاالتي
به فارسي ترجمه شده است ،چهرههایي نظیر پاتریس پاوي ،کریستن
شفرد ،ماروین کارلســون ،الین شووالتر ،الین اســتون ،آسلینگ هرنز،
مارگریــت تســي و ...با توجه به طیــف موضوعي گســترده مقاالت
ایــن کتاب ،ميتــوان گفت کــه این مجموعــه به حوزههــاي تئاتر،
فلســفه ،جامعهشناسي ،روانکاوي و روانشناســي ،مطالعات زنان،
نظریه فرهنگي ،مطالعات فرهنگي ،زبانشناســي و نشانهشناســي،
روایتشناســي ،پدیدارشناسي ،واسازي ،مطالعات پسااستعماري و ...
مربوط است.
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