




  مجموعۀ تئاتر: نظریه و اجرا

چرابهنظریهوعملتئاترنیازداریم؟جدایینظریهوعملدرتئاترایرانیچهپیامدهاییرا
بههمراهداشتهاست؟بعدازچندیندههازسپریشدنعمرتئاترایرانی،نیازبهترجمۀآثار

کالسیکنظریهپردازانوپیشروانتئاتربیشازپیشدرتئاترماحسمیشود.
مجموعـۀتئاتـر:نظریـهواجـرا،بـاایـننیـتطراحـیشـدهاسـتتـابـهمعرفـیجریانهـایمهـم
کـهلـزومخوانـشمجددشـانازهـرجهـتحـس تئاتـریدنیـا،دردورۀمـابپـردازد.سـنتهایی
بازخوانـیآنهـا، تئاتـرواجـرایمعاصـر، ایـناسـاسمعرفـیجریانهـایعمـدۀ بـر میشـود.

کیدنهـادنبـررابطـۀمیـانعمـلونظریـۀتئاتـرازاهـدافاصلـیایـنمجموعـهاسـت. تأ
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ژانژنه)1986-1910(نویسندهونمایشنامهنویسفرانسویدرایرانچندانشناختهشده
کهباراولدردهۀ1۳۴0ترجمهوچاپشدودر کلفت ها نیست.بهغیرازنمایشنامۀ
سالهایاخیرچندینباربهصحنهرفت،نمایشنامههایدیگرژنه،بالکن،سیاهانو
گرچهسیاهانوبالکندردهۀ80و90ترجمه گمنامیهستند، پاراوان هادرکشورماآثار

وچاپشدند.
سارتر چون بزرگی فیلسوف است. بوده جنجالبرانگیز نویسندهای همیشه ژنه
کهژنهرابهششسال درزندگینامهایتحلیلیباعنوانقدیس ژنه، بازیگر و شهید1،
ک۳درزمانحیاتاولهیا کوکتو۲یافرانسواموریا کشاند،ونویسندگانیچون سکوت
کدریدا۵  کردهاند.پسازآننیزفیلسوفانیچونژرژباتای۴وژا علیهاشموضعگیری

آثارارزشمندیهمچونادبیات شروناقوس عزارادربارۀاوبهرشتۀتحریردرآوردهاند.
کهشایدعلیرغممقالهها، همۀایننقدهانشانگراهمیتنویسندهاست؛اهمیتی
گویاغناینوشتههایاو کاماًلروشننشدهاست. نقدهاوسمینارهایبیشمارهنوز

بهمروِرزمانخودرانمایانمیکند.

1. Sartre, Jean-Paul, Saint-Genet, comédien et martyr, 1952.
2. Jean Cocteau
3. François Mauriac
4. Bataille, Georges, la littérature et le mal, 1957. 
5. Derrida, Jacques, Glas, 1974.
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بایدباادبیاتولحِنژنههمراهشد:ژنهمتناقضمینویسدوتناقضمحوراصلی
اندیشۀاوست،وبرایهمینممکناستفهمآندرابتدادشوارباشد،پسیکیاز
کشفتمامیتمعناییآنرابهتعویقمیاندازد،تناقض1  که محورهایاصلیآثارژنه
کهپیچیدگیآثاراونوعیسادگیراپنهانمیکنداماهمینسادگی است؛بدینمعنا
بیان سیاهان نمایشنامۀ در نمونه برای میکند. باز پیچیدگی بهسوی دری دوباره
تمامسازوکارهاینمایشییعنیآنچهدرمتننمایشنامهیادرپشتصحنهمیگذرد
نمایشی پیچیدۀ سازوکار سادهسازی نوعی خود ــــ صحنه روی بازیگران توسط ــــ
است.اماهمینبیانیاعیانسازی،درکنمایشنامهراپیچیدهترمیکندزیراالیههای

معناییبیشتریرامیگشاید.
گذشتهازتناقض،»اغراق«نیزیکیدیگرازمحورهایاصلیاندیشۀژنهبهویژهدر
نمایشنامههایاوست.ژنهبرایفاصلهگذاریمیانفضاینمایشیخویشوفضاهای
کپیبرداریازواقعیترویصحنهمحسوبمیشوند،تمامعناصر که نمایشیدیگری
طراحی آرایشها، لباسها، آنها، گفتار و حرکات هنرپیشهها، بازی یعنی نمایشی
صحنه،نورپردازیوصداهاراچنانازابعادمعمولخارجمیکندکهنمایشبهبازنمایی
کهژنه ناواقعیترویصحنهبدلمیشود.براینمونهطراحیصحنهونورپردازیای

برایاجراینمایشنامۀسیاهانرویصحنهخواستهبودبهاینترتیباست:
تمـام شـب یـک تصادفـًا گـر ا باشـند. سیاهپوسـت حتمـًا بایـد هنرپیشـهها همـۀ
میـان در سفیدپوسـت »عروسـک« یـک حتمـًا بایـد بودنـد سیاهپوسـت تماشـاچیان
جمعیـتنشـاندهشـود.نـورصحنـهونـورسـالنهـردوبایـدهمزمـانروشـنشـوندوباید

نـوریسـفیدوبسـیارقـویباشـد.
گرفتـهاسـتبهتدریـجتـاپایـاننمایـشبـه کـهژنـهبـرایپاراوان هـادرنظـر دکـوری
کاری ُنـهطبقـهتقسـیممیشـودوهـرطبقـهنیـزمکانهـایمختلفـیرانشـانمیدهـد؛
کـهاجـرایایـننمایشـنامهرابسـیاردشـوارمیسـازد.لباسهـاوآرایشهایـی بیسـابقه
گرفتـهاسـتبـههـریـکازشـخصیتهاچهرهای کـهژنـهبـرایهمیـننمایشـنامهدرنظـر
اسـطورهایمیبخشـد:لبـاسمـادرازتکهپارچههـایمختلـفاماهمگیبـهرنگبنفش

1. Paradox
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درسـتشـدهودرطـولنمایـشپاهـایاوبرهنـهاسـت،چهـرۀیکـیدیگـرازشـخصیتها
ماننـدتارعنکبـوتآرایششـدهولبـاسسـعید،پسـِرمـادر،رنگارنـگاسـت:شـلوارسـبز،
کمرنـگ...حتـیدراجـراینمایشـنامۀبالکـن،ژنه کـراواتبنفـش کفـشزرد، کـتقرمـز،
کهسـهشـخصیِتاسـقف،قاضیوژنرالارتشهرسـهکفشهاییبالِژسی خواسـتهبود

کنند. سـانتیمتریبـهپـا
بود: ودقیق نیزبسیارحساس بازیگرانرویصحنه گفتار و ژنهدرموردحرکات
میخواست آنها از حتی و باشد آنها گفتار با هماهنگ نمیبایست آنها حرکات

نوساناتُتِنصدایشانرااززمزمهبهجیغیبلندتغییردهند.
بازیانعکاسهانیزازدیگرمحورهایاصلینمایشنامههایژنهاست.بااینبازی
هویتشخصیتهامبادلهیامخدوشمیشودوبدینترتیبهرواقعیتیخودراچون
ازتوهمی راهمچونبخشی نیزخود کهآن ظاهریدروغیننشانمیدهد؛توهمی
تابینهایت رادریکدیگر آینهتصاویر یاچند گوییدو الیآخر؛ دیگرپدیدارمیکندو
بازتابمیدهندتاسرانجامتصویرازواقعیتتهیشود.درمراقبت ویژهلوفرانبازتاب
کلربازتابماداممیشودوسوالنژ کهمرتکبقتلشدهاست؛درکلفت ها زیوِورمیشود
کلر؛دربالکنخانۀاوهاِممادامایرما،اوومشتریانش،بازتابسلطنت، بازتابخواهرش

درباروحکومتمیشوند.
نمایشنامههایژنهبااینتالقیانعکاسهاشکلمیگیرندوبازیآینههاهرواقعیتی
رابهتوهمتبدیلمیکند.نههویتواقعیشخصیتها،نهواقعیتموقعیتهاهیچکدام
قابلتشخیصنیستندوازهمینروشکوتردیددرجایجاینمایشنامههابروزمیکند.
اینآثارنمایشیکهواقعیترادرخودگموآنرادربازیظواهرتکثیرودریکدیگرضرب

میکنند،نشانجستوجوییاستکهازدروغینبودنتصاویرمتکثرپردهبرمیدارد.
مجموعۀحاضر،بهغیرازمتن»واژۀغریب...« نوشتههایینظریدربارۀهنرنمایش
توصیههـای و یادداشـتها میـان از برگزیـده کنـده، پرا متونـیهسـتند بلکـه نیسـتند،
کهاهمیتمسئلۀ کارگردانانوبازیگرانآثارش،نامههایژنهبهناشرانش اجراییژنهبه
کـه مالـیرابـراییـکنویسـندهروشـنمیکنـدونیـزچنـدمتـندرمـوردخـودژنـهآنگونـه
کارگردانـان،هنرپیشـگانو دیگـراناورامیدیدنـد.امـاشـایدایـنمتـونازجهاتـیبـرای
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کـهعالقـهایمجـددتـوأمبـانـوآوریدرفضـایهنـِر کنـون دسـتاندرکارانتئاتـر،بهویـژها
نمایـشمـاایجـادشـدهاسـت،الهامبخـشباشـد.بـرایمثـالنمایشـنامۀکلفت هـاکـهدر
گرفتـناز سـالهایاخیـرپنجبـارترجمـهوحداقـلدوبـاربـهصحنـهرفتـهاسـت،بـاالهـام
راهکارهـایبسـیارمتفـاوتوشـخصیژنـهدرامراجـرا،میتواندباردگربـاجاذبهایجدید

بـهصحنـهرود.
ازژنـــهوآثـــارشهیـــچگاهنبایـــدشـــفافیتیآســـانراطلبیـــد.ژنـــهپیچیدهانـــگارو
کهچهـــرۀخودرابنمایاند،ســـپهریعجیب پیچیدهنویـــساســـتامادنیـــایاوهربار

میکند. روشـــن را




