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 و تئاتر
قتل عام

  انجمن تئاتر ایران

پیش سخن  l  سکوت ما  

سیاست های تئاتری  l  کشتار بزرگ  l  ناصر مهاجر 

سیاست های تئاتری  l  تئاتر ما و قتل عام  l  ناصر رحمانی نژاد 

عرصه های جدید تئاتر  l  روشنایی ستارگان خاموش  l  رابرت اسکلوت

عرصه های جدید تئاتر  l  درباره ی دراژن    

سانسور  l  بوته ی آزمایش  l  داون بی سوا

گوناگون  l  دو شعر از سعید یوسف

گوناگون  l  شعری از یک جان به دربرده از کشتار 67

گوناگون  l  میان گور و ماه  )نمایش نامه(  l  ناصر رحمانی نژاد

فصلنامه تئاتر   دوره ی جدید    سال اول    شماره ۳  (پیاپی ۶)    زمستان  ۱۴۰۰
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فصلنامه تئاتر   دوره ی جدید    سال اول    شماره 2  )پیاپی 5(    پاییز  1400

 و تئـاتـر
زنـدان

از خاطرات دیگران  انجمن تئاتر ایران

l  هاملت در  زندان  l  فریده الشایی 
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l  ... رفیق پری )غزال( آیتی  l  اشرف دهقانی

l  خاطراتی  از  تئاتر  در  زندان شاه  l  فریبرز سنجری

l  تئاتر  در  زندان  زنان  l  عاطفه جعفری

«  در بنِد  »ملی کش« ها  l  پرویز  احمدی نژاد l  »تئاتر

l  مگو مبارزه  پوچ  است  l  همنشین بهار

l  غایت  تئاتر  l  نازنین دیهیمی
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شـماره  آخریـن   » معاصـر »صحنـه ی  شـماره ی  ایـن 
است. مشکالت و حجم کار برای من سنگین تر از آن 
بود که بتوانم به همین روال ادامه دهم. از این پس، 
چنانچـه نوشـته  یـا ترجمـه ای داشـتم آنهـا را به صورتـی 
از  سـپاس  کـرد.  خواهـم  منتشـر  اسـت  رایـج  کـه 

دوستانی که تا اینجا همراه من بوده اند.
  

« می یابیـد  ایـن شـماره ی »صحنـه ی معاصـر آنچـه در 
کـه  گنجینـه ی عظیمـی اسـت  از  کوچکـی  جـزء بسـیار 
ایـده ی  تنهـا  مـا  گذاشـته.  میـراث  بـه  انقالبـی  تئاتـر 
ح کرده ایم و کوشـش کرده ایـم با ارائه ی  موضـوع را طـر
نمونه هایی به روشن کردن درک انقالبی تئاتر نزدیک 
شـده و سـمت و سـوی تحـول تاریخـی تئاتـر را نشـان 
بدهیـم، امـا در عیـن حـال واقفیـم کـه ایـن نمونه هـا 
نمونه هـا  برجسـته ترین  بسـا  چـه  و  نمونه هـا،  تنهـا 

نباشند.
آمریـکای  کشـورهای  از  نمونه هایـی  اینجـا  در 
التین، آفریقا، آسیا، خاور میانه، و بسیاری از کشورهای 
 به این معنا نیسـت که 

ً
اروپایی نیسـت. و این مسـلما

این مناطق میراث تئاتر انقالبی نداشـته اند. گنجاندن 
تنهـا یـک نمونـه از تـالش انقالبـی هنرمنـدان تئاتر این 
مناطق و کشـور های غایب، کاری بس عظیم و حجمی 
توان فرسا بود و توسط یک یا حتا چند فرد، غیرممکن 
گـروه  یـک  برعهـده ی  تنهـا  کاری  چنیـن  می نمـود. 
آکادمیـک و پژوهشـی آگاه، آشـنا و مسـلط بـه دانـش 

تئاتر ساخته است.
موضـوع انقـالب اگـر نـه پیچیده تریـن امـا یکـی از 
تاریخ نـگاران،  کـه  اسـت  موضوع هایـی  پیچیده تریـن 
سیاسـی،  تاریخـی،  مسـایل  مفسـران  و  پژوهشـگران 
اجتماعـی، اقتصـادی همچنـان روی آن اندیشـه و غـور 
می کننـد، و شـاید بتـوان گفـت کـه رازآمیزترین مسـأله ی 
انسان معاصر است که با آن دست و پنجه نرم می کند.

مـا  عصـر  انقالبـات  ناکامی هـای  و  شکسـت ها 
سبب شده که آرمان های انقالب، که چیزی جز آرزوی 
انسـان بـرای داشـتن یـک زندگـی شایسـته  و مناسـب 
اسـت  همچنیـن  گیـرد.  قـرار  تردیـد  مـورد  نیسـت، 
تئاتـر  مـورد  در  تئاتـر  هنرمنـدان  از  بخشـی  رویکـرد 
سیاسـی، تئاتـر آوانگارد، تئاتـر اجتماعی، تئاتر انقالبی، 

ح مسـایل و  و به طـور خالصـه، هـر نـوع تئاتـری که با طر
مشـکالت اجتماعـی انسـان کوشـش می کنـد از طریق 
تئاتـر و از طریـق فرم هـای خـالق و نـو، تصویـر شـرایط 
ناعادالنه و ظالمانه ای را که بر انسـان تحمیل شـده و 
حقوق طبیعی انسـان ها را زیر پا گذاشـته، به وسیله ی 
ناعادالنـه،  جهـان  ایـن  تغییـر  هـدف  بـا  و  خـود  هنـر 

شرکت جوید.
را  جهـان  تئاتـری  تحـوالت  تاریـخ  کـه  هنگامـی 
سـبکی،  هـر  در  و  دوره  هـر  در  می کنیـم،  مطالعـه 
نماینـدگان تحـول و دگرگونـی مفهـوم تئاتـر را می یابیم 
کـه کوشـش کرده انـد همراه بـا تحول جامعـه ی خود و 
جامعه ی جهانی، و خواست ها و نیازهای تازه ی زمانه ، 
تئاتـر  از  کـه  انتظاراتـی   ، تئاتـر از  آن دوره  درک مردمـان 
 ، تئاتـر سـالن  بـا  صحنـه  ارتبـاط  چگونگـی  داشـته اند، 
، تکنیک و  شیوه های انتقال پیام نمایش به تماشاگر
ابزارهـای ایـن انتقـال و بسـیاری عناصـر و عوامل دیگر 
هنـری و تکنیکـی را بـا نوآوری های  خود، این هنر را یک 
گام بـه پیـش ببرنـد. ایـن تالش هـا، همـه در جهـت هـر 
کـردن  زیباتـر  و  ُبرنده تـر   ، هنرمندانه تـر  ، روشـن تر چـه 

تئاتر بوده که بار محتوایی و پیام نمایشنامه را حمل 
می کنند. 

تـا  باسـتان  مصـر  از  جهـان،  تاریـخ  سراسـر  در 
، بسـیار  امـروز تـا  از یونـان باسـتان  یونـان باسـتان، و 
نوآوری هـا در تئاتـر صـورت گرفتـه اسـت و بسـیاری از 
آنهـا بـرای مدتـی جذابیـت داشـته و تماشـاگران را بـه 
و  جریان هـا  آن  تنهـا  امـا  کرده انـد،  جلـب  خـود  سـوی 
سـبک هایی پایـدار مانـده، تـداوم یافتـه و بـه سـینه ی 
تاریخ سپرده شده اند که توانسته اند عناصر کار خود 
، رنج، شـادی، مبارزه، تالش مردمانی الهام  را از دل کار
بگیرنـد کـه بـرای برپایـی جهانی بدون سـتم و تبعیض 
طبقاتـی، نـژادی، مذهبـی، جنسـیتی، و و و . . .  تـالش 
ورزیده اند. امیدواریم با آنچه که در این شماره فراهم 
آورده ایـم، توانسـته باشـیم خواننـدگان خـود را به این 

مفهوم نزدیک کنیم.
، صحنـه ی سـهمگین ترین مبـارزه ی  تاریـخ تئاتـر
طبقاتـی اسـت، و بنابرایـن سرشـت و ذات آن انقالبـی 

است  
سردبیر

تاریخ تئاتر، 
صحنه ی 
سهمگین ترین 
مبارزه ی طبقاتی 
است، و بنابراین 
سرشت و ذات آن 
انقالبی است.
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جلوی دانشگاه تهران هستم.
هنوز بوی باروت به مشام می رسد. انگار در یکی 
کـه  سـربازان،  گلولـه ی  صـدای  نزدیـک  خیابان هـای  از 
خ میخک لوله های تفنگ هایشان را  امروز گل های سر
آراسـته، بـه گوش می رسـد. هنوز دودهایـی که یک ماه 
حکومتـی  بناهـای  آتـش  شـعله های  از  پیـش 

برمی خاست، از آسمان ابی شهر زدوده نشده است.
اعالمیه هـای  از  پیاده روهـا  و  خیابان هـا  کـف 
جمعیـت  پاهـای  زیـر  و  اسـت  پوشـیده  گوناگـون 
می شـوند.  خوانـدن  غیرقابـل  و  کثیـف  به سـرعت 
ارگان هـای سـازمان های سیاسـی مختلـف بـه معـرض 
فروش گذاشـته شـده اند. میزهای کتاب، روزنامه ها و 

نشـریات کنـار جـدول پیـاده رو، تنـِگ هم بـه ردیف قرار 
گرفته اند. فروشندگان نوارهای انقالبی، اعم از داخلی 
بلندتـر  چـه  هـر  را  خـود  دسـتگاه  صـدای  خارجـی،  و 
کرده اند. جنب و جوش و آشوب غریبی است. صدا به 
صـدا نمی رسـد. توهـم انقـالب بـا قـدرت هر چه بیشـتر 

همه را در چنبره ی خود فشرده است.
هـر  اسـت.  خلقـی«  »ارتـش  تشـکیل  روز  بحـث 
همـه  سـازمان ها  دارد.  نظـری  سیاسـی،  سـازمان 
کـه  اسـت  حکومـت  تنهـا  می رسـد  به نظـر  فعال انـد. 
 ، شـهر داخـل  کشـاکش  ایـن  در  نـدارد.  سـازمان 
حکومـت غایـب به نظر می رسـد. هیچ کس نمی پرسـد 

حکومت فی الواقع در تدارک چیست.

تئاتـر بـهمناسـبت»شـب پاریـس،  سـال۱۹۸۴در روبـهرودر  گفتـار
برگـزار تبعیـد«  در - ایـران نویسـندگان »کانـون طـرف  از کـه ایـران«
آنشـبهمچنیـنزنـدهیادغالمحسـین شـدهبـود،ایـرادگردیـد.در
ناصـر و نمایشـی« حکومـت  در »نمایـش عنـوان تحـت سـاعدی
کهنمویـی ،محمدتقـی بزرگداشـتسـعیدسـلطانپور  در پاکدامـن
ایـران،  تئاتـر ارجمنـد دسـترفتهی  از هنرمنـد سـه مفیـد، بیـژن و
مجلـهی  در سـال همـان سـاعدی  گفتـار داشـتند. ایـراد سـخنانی

میکـرد،بـهچـاپرسـید. کـهخـودمنتشـر »الفبـا«
و حزبالـه طـرف  از انتقامـی واکنـش یـک  در  سـلطانپور سـعید
و  تئاتـر عرصـهی  در او رادیـکال فعالیـت بـه نسـبت کـه حکومـت
فضـایتوهمزدهوآشـفتهی سیاسـتسـختخشـمگینبـود،ودر
گاهفرصـتاقدامـیبیابنـد،بـه آنکـهنیروهـایآ آنروزهـا،پیـشاز
انـزواوفضایـی دسـتجانیـاناعـدامشـد.محمدتقـیکهنمویـیدر
محاصرهی وطنودر از دسـترفـت،وبیژنمفیـددور خفقـانزدهاز

یـکمحیـطفرهنگـینـهچنـداندلچسـب،جهـانراتـرکگفـت.
راگسـترشدادهوبهجزئیاتآنبیشـتر منقصدداشـتماینگفتار
اختیـار داشـتکـهدر بـهمدارکـینیـاز آنجـاکـهایـنامـر بپـردازم،امـااز
ممکـننشـد.اکنـونآنرابـهلحـاظمناسـبتآن نداشـتم،ایـنکار
میدهیم. انتشـار دیگـر «بـار بـاتـمایـنشـمارهی»صحنـهیمعاصـر
متـناصلـیجـداگردیـده،باقـی کـهاز دوپاراگـرافکوتـاهجدیـد جـز

کـهبـوده. همـاناسـت
ً
متـنعمدتـا

تئاتر
و

انقالب
رحمانینژاد ناصر
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جلوی دانشگاه تهران هستم.
تمـام خبرهـا در ایـن نقطـه اسـت، در دانشـگاه، 
قلـب تپنـده ی انقالب، و تنوع افکار و نظرات نیروهای 
انقـالب. تراکـم جمعیـت حـس انفجـار را القـا می کنـد. 
مردم عادی برای اولین بار است که پایشان به داخل 
دانشـگاه، به آن سـوی نرده های آهنی رسـیده اسـت. 
تـا امـروز ایـن نرده هـای آهنی همچون سـدی غیرقابل 
عبور می نمود و آن فضای سـبز داخل دانشـگاه با آن 
بناهـا، گویـی جهانـی بیگانـه و غیرقابـل دسـترس بود. 
کسی نمی دانست در آن داخل چه می گذرد. دانشجو 

واژه ای بیگانه و خوِد او غریبه ای غیرقابل فهم بود. 
بحث هـای داغ سیاسـی در هـر گوشـه ای ادامـه 
بـا  مختلـف،  سیاسـی  سـازمان های  هـواداران  دارد. 
حـرارت سـرمقاالت ارگان هـا را بـرای اطرافیـان »بحـث« 
می کننـد! کسـی حـرف یکـی از آنهـا را قطـع می کنـد و بـا 

شدت و حدت با او مخالفت می کند.
از جلوی دانشگاه می گذرم. 

بـه خیابـان امیرآبـاد می رسـم و به طـرف شـمال 
ادامـه می دهـم. بـه چهـارراه »داس و چکـش«، یعنـی 
همـان  هـم  اینجـا  می رسـم.  بلـوار  و  امیرآبـاد  تقاطـع 
بـه  دارد.  جریـان  شـدت  بـه  بحث هـا  همـان  و  بسـاط 
ح یـا پـارک گلسـرخی یـا پـارک اللـه )حـاال  داخـل پـارک فـر
دیگـر فرقـی نمی کنـد( - بـه داخـل پـارک بلـوار کشـیده 
می شـوم. از گوشـه ای صداهایـی می شـنوم. بـه طـرف 
صـدا مـی روم. جمعیتـی شـاید در حدود صـد نفر حلقه 
زده انـد. صـدا از میـان ایـن حلقـه ی جمعیـت می آیـد. 
خیابانـی!  نمایـش  یـک  آه،  ناگهـان،  و  مـی روم،  پیـش 
بازیگـران  می شـوم.  تماشـا  مشـغول  و  می ایسـتم 
نمایش را می شناسم. با خود می اندیشم: چه شتابی 
را  آدم هـا  سـریع  چقـدر  انقـالب  اسـت!  حـوادث  در 

دگرگون می کند! نمایش دو بازیگر دارد.

نوجوانـیآرزویطلبگیداشـت،ولی آندودر یکـیاز
جریان کشـیدهشـد.در بـرادرشبهتئاتر بـهتقلیـداز

انقـالببـهیکسـازمانمارکسیسـتیجذبشـد،به
بـرادرش.امـابـااولیـنموجدسـتگیریهادر تقلیـداز
برادرش،وتبدیلبه بهتقلیداز زندانتوابشد،باز
رضایـت تنهـا  امـروز کـه شـد حقیـری مفیسـتوی
نگاهبهگذشـتهاش،بهآرزوینوجوانی خاطـرش،در
میتوانـد باامـروزش، آن مقایسـهی بـا و خـود،
پر احسـاستاجـریراداشـتهباشـدکـهکاالیـشبـازار
کـه هنگامـی ، روز آن آورده. فراهـم برایـش سـودی
عاقبتـی چنیـن  تصـور کـردم، مـی تماشـا را نمایـش

دیوانگیمحضمینمود.بگذریم.

می زنـد.  دور  ارتـش  حـول  نمایـش  مضمـون 
ارتـش ضـد خلقـی شـاه و  نمایـش قصـد دارد نقـش 
چـه  بجایـی!  مضمـون  چـه  کنـد.  افشـاء  را  آن  عمـال 

انتخاب درستی! 
امـروز بایـد تئاتـر را بـه میـان مـردم بـرد. مـردم در 
حال و هوایی نیسـتند که به جاهای سرپوشـیده و به 
خیابان هـا  در   ، شـهر در  همـه  مـردم  برونـد.  سـالن ها 
حضـور دارنـد و دربـاره ی سرنوشـت انقـالب بحث هـا را 
دنبال می کنند. بنابراین حاال که چنین اسـت، تو باید 
به طـرف آنهـا بـروی. بـه جایـی کـه آنهـا حضـور دارنـد: به 
خیابـان. مضامیـن نمایـش را هـم از بحث هـای خـود 
نظـرگاه  کـه  کنـی  بایـد دقـت  تنهـا  آنهـا عاریـه می کنـی. 
سیاسـی سـازمانی را کـه متعلـق بـه آن هسـتی، تبلیـغ 
کنـی. ایـن یـک وظیفـه ی سـازمانی، و باالتـر از آن، یـک 
سـرمقاله ی  کار  ایـن  بـرای  اسـت،  انقالبـی  وظیفـه ی 
ارگان سـازمان رهنمـود الزم را می دهـد. کار را می تـوان 
ظـرف حداکثـر یـک شـب نوشـت و فـردا، بعـد از یـک 
آن محلـه نمایـش  یـا  تمریـن یکی-دوسـاعته، درایـن 

داد. 
امـا فـردا. فـردا، در حیـن نمایـش یک مسـلمان 
و انقالبـی جـوان، درسـت در وسـط نمایـش اعتـراض 
یـک  بـا  و  نمی کننـد  توجـه  بازیگـران  ابتـدا  می کنـد. 
می دهنـد.  ادامـه  را  نمایـش  مکـث،  یـک  و  سـکته 

بناچـار  نمایـش  می کنـد.  اعتـراض  دوبـاره  جـوان 
متوقـف می شـود. جـوان بـا صدایـی دو رگـه، خـش دار 
بـا فریـاد می گویـد: »آخـه   

ً
و حالتـی برانگیختـه، تقریبـا

آدم! تـو اگـه چیـزی سـرت می شـه باس بدونـی که حاال 
می شـود.  ایجـاد  بحـث  نیـس.«  حرفـا  ایـن  وقـت 
دفـاع  آنهـا  از  کسـی  کـه  می کننـد  احسـاس  بازیگرهـا 
نمی کنـد. هـوا را کمـی پـس می بیننـد. از خیـر نمایـش 
ج نمی دهند.  می گذرنـد و در بحـث هـم پیگیری به خر
همیـن کـه یکـی از تماشـاگران بـا جـوان معتـرض وارد 
بیـرون  از الی جمعیـت  را  آنهـا خـود  بحـث می شـود، 

می کشـند و جیم می شوند.
]. . .[

یـک مـاه بعـد. یک مـاه بعد پاسـدارها این قبیل 
بازیگـران را بـه کمیته هـای محلـی می برنـد )نمی گویـم 
دسـتگیر یا بازداشـت می کنند، چون روش آنها شبیه 
دسـتگیری یا بازداشـت نیسـت—یا تصور می شـد که 
نیسـت(، و گاه اتفـاق می افتـاد کـه تا دو یا سـه روز آنها 
سـلول(  یـا  زنـدان  )نمی گویـم  اتـاق  یـک  در  را 
نگه می دارند. البته همیشه پس از یک »سین-جیم« 
برادرانه )نمی گویم بازجویی(، آزاد می شوند. جواب ها، 
البتـه، اغلـب از بیـخ جعلـی اسـت؛ نـام، نـام خانوادگـی، 

، نشانی منزل و … ، مادر پدر
و  شـد.  آغـاز  سـادگی  به همیـن  ماجـرا  واقـع  در 
جوان هـای  ایـن  کـه  رسـید  مرحلـه ای  بـه  سـرانجام 
به صـورت  »منفـرد«،  البتـه  و  انقالبـی،  و  مسـلمان 
باندهـای سـازمان یافتـه ای بـه نـام حزب الـه در آمدنـد 
کـه در هـر شـهری بـا خشـونت حزب الهـی )هیچ صفت 
دیگـری نمی توانـد همپـای صفت حزب الهی باشـد( به 
شـیوه ی  بـه  و  می بردنـد  حملـه  تئاترهـا  و  نمایش هـا 
انقالبی-حزب الهـی گروه نمایش را قصاص می کردند. 
یـک نمونـه ی شـناخته شـده ی آن کـه بـه مطبوعـات و 
هـم  روز  آن  دموکراتیـک  کانون هـای  برخـی  اعتـراض 
کارخانـه ی  کارگـر  آقـا،  کشـیده شـد، نمایـش »عبـاس 
بـود.  سـلطانپور  سـعید  کار  ناسـیونال(،  ایـران 

 » حکومتی هـا البتـه ایـن اوبـاش حزب الهی را »خودسـر
می گفتند.

]. . .[
کمـی بیـش از یـک سـال گذشـته اسـت. دیگـر از 
دولتـش  نیسـت.  خبـری  خیابانـی  نمایش هـای 
را  تئاترهـای معرکه گونـه  ایـن  بـود. بسـاط  مسـتعجل 
حزب الـه بـا پایان دوره ی دولت موقت برچید. روبروی 
دانشـگاه هـم دیگـر آن بحث هـا ادامـه نـدارد. حزب اله 
حاکم اسـت. بسـاط کتابفروشـی ها هم به سـرعت کم 
و کمتـر می شـود. تئاتـر بـه مـکان قبلـی خـود بازگشـته 
هـم  تعدادشـان  کـه  کوچـک،  سـالن های  بـه  اسـت؛ 

چندان نیست، با نمایش های کوچک.
جـو، امـا، هنـوز به شـدت سیاسـی اسـت. چقـدر 
محصـوالت تئاتـری به بـار می آیـد. یکـی پـس از دیگـری. 
چهره هـای  شـده اند.  صحنـه  وارد  تـازه ای  چهره هـای 
متنـوع، و متضـاد. در تئاتـر شـهر بلبشـویی اسـت. هـر 
کـس به دنبـال رابطـه ای در حکومت جدیـد می گردد تا 
جـای پایـش را قـرص کنـد. بازیگـران بازمانـده از کارگاه 
نمایـش، از مـدرن بـازی دسـت برداشـته اند و کارهـای 
»انقالبی« روی صحنه می آورند. »مسلمان ها« در برابر 
»غیرمسـلمان ها« صف آرایـی کرده انـد. به نظر می رسـد 
این طـور  یـا  خورده انـد،  رودسـت  »مسـلمان ها«  کـه 
تظاهـر می کننـد. سـخت جریحـه دار و خشـمگین اند. 
باصطـالح  انقـالِب  ثمـرات  کـه  اینسـت  تصورشـان 
اسالمی را مشتی »غیرمسلمان« و »ضدانقالب« تاراج 

کرده اند.
حاکـم  سـرگیجه آوری  روابـط  تئاتـر  اداره ی  در 
اسـت. همه برای انقالب دل می سـوزانند و همه علیه 
سیاسـی  موضـع  کـس  هـر  می چیننـد.  دسیسـه  هـم 
دیگری را افشـا می کند. خیلی ها عوض شـده اند. گفته 
می شـود که این امر طبیعت شـرایط انقالبی اسـت. در 
یـک شـرایط انقالبـی، گفتـه شـده، فرد می توانـد در یک 
روز بـه میـزان ده سـال رشـد کنـد. در شـرایط انقالبـی 
همه چیز در حال شتاب و جهش است! از یک جنبه 
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جـن  توله هـای  همچـون  حزب الـه  بـود!  چنیـن   
ً
واقعـا

به سـرعت افزایش می یافت. ریش و تسـبیح، روسری 
و مانتـو، و چـادر در رنگ هـای تیـره، نشـانه های بیرونی 
داسـتان  کـه  نبـود  مهـم  بـود.  تئاتـر  در  انقـالب 
نمایشـنامه  در چـه دوره ای، چـه مکانـی و در بسـتر چه 
چخـوف،  یـا  اسـت  شکسـپییر  دارد؛  جریـان  فرهنگـی 
آرتـور میلـر یـا برشـت، ژنه یا بکت… زنـان باید با حجاب 
کامـل باشـند و نمایشـنامه بایـد محرمـات اسـالمی را 
، امـا حکومت این  مراعـات کنـد. و ایـن یعنی سانسـور
«، »رعایت ضوابط اسالمی«، »احترام به  را »نهی از منکر

عقاید دیگران« و از این قبیل می دانست.
بـا وقـوع جنـگ ایـن دگرگونـی شـدت بیشـتری 
از  بسـیاری  در  اسـالمی  انقـالب  روح  گرفـت.  به خـود 
هنرمندان تئاتر اثری معجزه آسـا داشـت. واهمه ی از 
دسـت دادن جیـره ی ماهانـه و بهـر قیمـت مانـدن و 
کار کـردن، موجـب شـد کـه تعـداد بیشـتری اسـتحاله 
کار  بایـد  باالخـره  کـه  اسـتدالل می کردنـد  کننـد.  پیـدا 
مـن  اگـر  بخشـکد.  تئاتـر  سرچشـمه ی  نبایـد  کـرد، 
نباشـم، جـای مـرا یـک حزب الهـی پـر می کنـد. بایـد در 
دل آنهـا بـود و از درون خوردشـان. بایـد مـرد زمانـه ی 

خود بود.
 دو سـال چهـره ی تئاتـر دگرگـون 

ً
در طـول تقریبـا

شد.
 به موازات این جریانات و به همراه شـکل گیری 
و انسـجام گرفتـن حکومـت اسـالمی، عمـال حکومتی 
اقدامـات خـود را برای سـامان دادن و به چنگ گرفتن 
کامـل تشـکیالت فرهنگـی و هنـری، آغـاز کـرده بودنـد. 
ناگهـان از همـه طـرف سـروکله ی تئوریسـین ها، ادبـا و 
هنرشناسـان مـال و مـکالی مکتبـی پیدا شـد. درباره ی 
هـر رشـته ی هنـری تئـوری و فتـوا صـادر می شـد. مالهـا 
می شناسـید.  کـه  را  مـال  بودنـد.  فعـال  همـه  از  بیـش 
آنقـدر در بـاالی منبـر ورزیدگی پیدا کـرده که می تواند از 
هـر دری سـخن ببافـد و چنـان محکـم و مطمئـن کـه 
گویـی حـرف آخـر همیـن اسـت و جـز ایـن نیسـت. در 

یکدیگـر  بـا  تضـاد  در  لحیه هـا  اظهـار  ایـن  حـال،  عیـن 
بودند. اما آخوند را چه باک! در مراکز فرهنگی و هنری 
یـک طـرف بیـن خـوِد حزب الهی هـا و طـرف دیگـر میـان 
حزب الهی هـا و غیرحزب الهی هـا تعـارض و کشـمکش 
بود. هنوز سیاسـت فرهنگی روشـنی نداشتند. اما به 
نظـر می رسـید راه حل هـای مقدماتـی را پیـدا کرده انـد. 
برخـی رنـود کـه در تئاتـر پیشـینه ای داشـتند، دریافتـه 
بودنـد کـه چگونـه بایـد خود را حفظ کرد. آنها از سـخن 
معینـی  تفسـیر  خـود«  زمانـه ی  »مـرد  هشـت پهلوی 
را  خطـر  از  پرهیـز  راه  تفسـیر  ایـن  پرتـو  در  و  داشـتند 
کـه  آن  ایـن »مـردان زمانـه ی خـود« بـی  یافتـه بودنـد. 
دمخـور  آنهـا  بـا  بربیانگیزنـد،  را  حزب الـه  حساسـیت 
شـده بودنـد و در عیـن حـال جـای چرخـش و مانـور به 
هر سـمتی را برای خود پیش بینی کرده بودند. دسـت 
چنتـه  در  چیـزی  بـود.  خالـی   

ً
ضمنـا هـم  حزب الـه 

 ، هنـر از  بی بهـره  و  بی مایـه  مشـت  یـک  نداشـتند. 
ناگهـان در وضعیتـی قـرار گرفتـه بودنـد که می بایسـت 
پـا بـه صحنـه ی عمـل بگذارنـد. ایـن را »مـردان زمانـه« 
می دانستند. هر دو طرف برای هم قراول رفته بودند. 
منتهـا یکـی به پشـتوانه ی ابزار قـدرت، دیگری با تردید 
و محافظـه کاری امـا بـه اتکاء زیرکی خـود. این دومی ها 
امیـدوار بودنـد کـه باالخره به آنها اعتمـاد خواهند کرد 
و آن وقـت بـا طیـب خاطـر جـای خودشـان را خواهنـد 
بـودن  خالـی  دسـت  خیاالتـی،  چنیـن  محمـل  یافـت. 
عمـال حکومتـی در حوزه ی فرهنگـی و هنری، از جمله 

تئاتر بود.
جاذبـه ای  تعزیه هایشـان  و  حزب الـه  تئاترهـای 
حکومتـی  مسـئوالن  کـه  به حـدی  نداشـتند. 
نمی توانسـتند آن را انـکار کننـد. سرپرسـت حزب الهی 
اعتـراف   ۱۳۶۰ سـال  ابـان  در  تئاتـر  برنامه هـای  اداره ی 
نتوانسـته ایم  هـم  هنـوز  »متأسـفانه  کـه  می کنـد 
نمایشـی را ارائـه بدهیـم کـه نمونـه ای از تئاتـر انقـالب 

باشد.«۱ 
کشـف  به دنبـال  حکومتـی  مسـئوالن  همـه ی 

ایـن معیارهـا  بـر  « در هنـر هسـتند.  »معیـار اسـالمی 
به شـدت تأکیـد دارنـد، ولـی هیچ وقـت تعریف روشـنی 
هنـر  می گوینـد  نمی دهنـد.  به دسـت  معیارهـا  ایـن  از 
بایـد از حوزه هـای علمیـه سرچشـمه بگیـرد، امـا اینهـا 
در  می تـوان  کـه  هسـتند  مبهـم  ایده هایـی  همـه 
دسـتگاهی  کـرد.  شـک  جـدی  به طـور  تحقق شـان 
به دستشـان سـپرده شده که نمی توانند اجزاء آن را بر 
هم بریزند. اگر بر هم بریزند چگونه دوباره آن را سـوار 
کننـد. بنابرایـن، همیـن را بایـد کمی دسـتکاری کرد و از 
یـک  می تـوان  چگونـه   

ً
واقعـا بـرد.  را  خـود  بهـره ی  آن 

»تئاتـر اسـالمی« یـا یـک »تئاتـر انقالبـی«، بـا درک مالها، 
همـان  نمی داننـد.  هـم  خودشـان  آورد.  به وجـود 
سرپرست اداره ی تئاتر در جواب این سؤال می گوید: 
آن پیـدا  »البتـه در واقـع تعریـف مشـخصی هـم بـرای 

نکرده ایم.«2
تئاتـر  غیرمسـلمان  متخصصـان  کـه  اینسـت 
هنـوز می تواننـد بماننـد و کار کننـد. البتـه اینهـا از آن 
یـک  انقـالب  از  پـس  می گوینـد:  کـه  هسـتند  دسـته 
چیزهایـی تغییـر کـرده. منکـر ایـن که نمی توان شـد. و 
معتقدنـد کـه: بنابرایـن، بایـد بـا مالحظاتـی کار کـرد و از 

خطر کردن پرهیز کرد.
هـر  یـا  آزاد  مسـتقل،  متعهـد،  مسـئول،  تئاتـر 
آورد.  ازایـن قبیـل نمی توانسـت دوام  عنـوان دیگـری 
گروههایی که به سرعت سر برآورده بودند، به سرعت 
نیز از میان رفتند. در واقع، گروهی که دارای استحکام 
و تشـکیالت منسـجمی باشـد دیگـر وجـود نداشـت. 
آورد و اسـتقالل  تنهـا گروهـی کـه بیـش از همـه دوام 
خـود را همچنـان حفـظ کـرد »انجمـن تئاتـر ایـران« بود. 
»انجمن تئاتر ایران« پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ که به علت 
و  خصوصـی  مؤسسـات  شـرکت ها،  دفاتـر  کنتـرل 
سـاختمان ها از طـرف پاسـداران، عمـاًل نتوانسـت کار 
خـود را ماننـد گذشـته ادامه دهد، به شـکلی محدود و 
بـا تمهیداتـی تـا سـال ۱۳۶۱ دوام آورد؛ و ایـن زمانـی بود 
که کلیه ی تئاترهای حرفه ای از طرف حکومت تعطیل 

مسئوالن حکومتی 
به دنبال کشف 
»معیار اسالمی « 
در هنر هستند. 
بر این معیارها 
به شدت تأکید 
دارند، ولی هیچ وقت 
تعریف روشنی 
از این معیارها 
به دست نمی دهند. 
می گویند هنر باید 
از حوزه های علمیه 
سرچشمه بگیرد، 
اما اینها همه 
ایده هایی مبهم 
هستند که می توان 
در تحقق شان 
به طور جدی شک 
کرد.
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شـده بودند. آنچه باقی مانده بود گروههایی پراکنده 
و در اسـتخدام حکومـت بودنـد کـه به نحـوی هویـت 
بـه  اسـتحاله،  پروسـه ی  در  و  داده  دسـت  از  را  خـود 

پایان سرنوشت خود نزدیک می شدند.
چـه  هـر  مترقـی  و  روشـنفکری  تئاتـر  بـرای  فضـا 
تنگ تر و ازادی عمل هر چه دشوارتر می شد. حمالت 
حزب اله، تهدیدات مسـتقیم و غیرمسـتقیم رسـمی و 
غیررسـمی، سانسـور در اشـکال مختلـف، جایـی بـرای 
فعالیـت تئاتـر مسـتقل، آزاد و مترقـی باقی نگذاشـت. 
روی صحنـه  بـه  آنکـه مجـاز  و  بـر صحنـه اسـت  آنچـه 
فرهنگـی  سیاسـت  خدمـت  در  همـه  اسـت،  رفتـن 

حکومت اسالمی است. 
 
ً
و امـا تئاتـر حرفـه ای. یعنـی تئاترهایـی کـه عمدتـا

در اللـه زار متمرکـز بودنـد. ایـن تئاترهـا تـا مدتـی پس از 
یـا  صاحبـان  اکثـر  بودنـد.  تعطیـل   ۱۳۵۷ بهمـن 
اجـاره داران آنهـا، که خود اداره کننـدگان آن نیز بودند، 
ج شـده بودند. اما ایادی آنها این تئاترها  از کشـور خار
در  گذشـته.  شـیوه ی  بـه  نـه  ولـی  انداختنـد  راه  بـه  را 
 
ً
اکثـرا  ، آواز رقـص،  شـامل  آنهـا  برنامـه ی  گذشـته 
شـعبده بازی،  موسـیقی،  نـازل،  نـوع  از  و  ترانه خوانـی 
کروبـات، و بـه ضمیمـه ی همـه ی ایـن برنامه هـا یـک  آ
نمایـش کمـدی سـبک، پیش پاافتـاده، و پـر از حرکات 
یـا خلـوت  بـودن  پـر  بـه  بنـا  کـه  و متلک هـای بی پـرده 
بـودن سـالن می توانسـتند آن را از نیـم سـاعت تـا یـک 

ساعت و نیم کوتاه و یا بلند کنند. 
مدیـران جدیـد ایـن تئاترهـا می دانسـتند کـه در 
شرایط جدید نمی توانند بسیاری از برنامه های گذشته 
جـذب  بـرای  بودنـد  ناچـار  نیـز  طرفـی  از  کننـد.  اجـرا  را 
تماشـاگر، برنامه هایشـان را به نحـوی تنظیـم کننـد کـه 
به قـول خودشـان »دِر تئاتـر بتواند باز باشـد«. بهرحال، 
در پایـان کار گیشـه بـود کـه بایـد جـواب دسـتمزدها و 
هزینه های تئاتر را بدهد. ولی مگر می توان تماشاگران 
»اللـه زاری« را فقـط بـا نمایـش تئاتـر بـه سـالن کشـید؟ 
تماشاگران الله زار سالهای سال با آن نوع برنامه ها خو 

بودنـد.  کـرده  مسـموم  را  سلیقه شـان  بودنـد.  گرفتـه 
نمی شـد به یکباره چیز کاماًل متفاوتی به آنها ارایه کرد. 
باالخـره بایـد راه حلـی پیـدا می کردند. هیچ گریـزی نبود. 
راه حـل را پیـدا کردنـد. بایـد از عوامل مورد عالقه ی این 
نوع تماشاگر استفاده کرد. یکی از این عوامل بازیگران 
کـه توانسـته  سـینما و سـریال های تلویزیونـی بودنـد 
و  انقـالب  دادسـتانی  دادگاههـای  قصـاص  از  بودنـد 
یعنـی  ببرنـد؛  بـه در  سـالم  جـان  منکـرات  دادگاههـای 
کسـانی کـه یـا تعهـد سـپرده بودنـد کـه هنرشـان را در 
خدمـت بـه جمهـوری اسـالمی بـه کار بگیرنـد، یـا در آن 
بلبشـوی حکومت به سراغ شـان نرفته بودند. نکته ی 
در  فیلم هایشـان  نـه  بازیگـران  ایـن  کـه  ایـن  دیگـر 
سـینماها نمایش داده می شـد و نه دیگر فیلمی از آن 

نوع ساخته می شد.
از این پس یک اصطالح تازه در تئاترهای الله زار 
همیـن  به وسـیله ی   .» »سوپراسـتار شـد:  بـاب 
تئاترهـا  بـه  را  اللـه زاری  تماشـاگران  «ها  »سوپراسـتار
برخـی  آوردن  صحنـه  روی  بـا  البتـه  کشـاندند. 
. در عین حال  نمایش هـای »انقالبـی« به سـبک الله زار
یـک نمایـش کمدی َسـُبک از نوع همـان نمایش های 
حساسـیت  حـرکات  و  متلک هـا  حـذف  و  گذشـته، 
شـروع  از  قبـل  زدنـد.  اصلـی  نمایـش  تنـگ   ، برانگیـز
کروباتیک و یک کمی هم  برنامـه هـم چندتـا عملیـات آ
شـعبده بـه عنـوان چاشـنی اضافـه شـد. همچنیـن جـا 
از تماشـاگران  بـه جـا، بخصـوص وسـط شـعبده بازی، 
پیغمبـر  روح  نثـار  هـم  صلواتـی  کـه  می شـد  خواسـته 
اسـالم و رهبـر انقـالب ختـم کننـد! ایـن خـودش هـم 
نوعـی  هـم  و  شـعبده  توفیـق  بـرای  بـود  تضمینـی 
دارد.  امـان  در  بـد«  »چشـم  از  را  تئاتـر  کـه  نظرقربانـی 
و  شـد  روشـن  اللـه زار  تئاترهـای  چـراغ   ترتیـب  به ایـن 
مسـافران  یعنـی  اللـه زاری،  تماشـاگران  انبـوه 
بـدون  و  سـاده  کارگـران  سـربازها،  شهرسـتانها، 
تخصـص، کسـبه ی جـزء، بـه عـالوه ی اقشـار مختلـف 
و  کار  بـرای  روسـتاها  و  شهرسـتان ها  از  کـه  مردمانـی 
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فرصت هـای جدیـد به تهران هجوم آورده و به کارهای 
مختلـف جـذب شـده و یـا در الیه هـای تحتانی سـاختار 
حکومـت اسـالمی جـذب شـده بودنـد. بـه تدریـج، بـه 
تعـداد اجراهـا در یـک روز اضافـه شـد، تـا جایـی که پنج 
اجـرا، یعنـی پنـج سـآنس با دو نمایش در روز تماشـاگر 
خالـی  و  پـر  صندلی هـا  سـآنس  بـه  سـآنس  داشـتند. 

کروبات دیگر تعطیل شد. می شدند. شعبده و آ
اسـالمی  جمهـوری  مسـئوالن  مدتـی  از  پـس 
ایـن  از  کامـل  به طـور  »فسـاد«  کـه  شـدند  متوجـه 
النه های الله زار ریشـه کن نشـده. نصیحت و سفارش 
و پیغـام هـم کاری از پیـش نبـرد. بنابرایـن اطالعیـه ای 
صـادر کردنـد کـه تئاترهـای حرفه ای را ملزم می سـاخت 
کل  اداره ی  از  خـود  نمایشـنامه های  اجـرای  بـرای  تـا 
برنامه های تئاتر پروانه ی نمایش کسب کنند. اولین 

. اقدام رسمی سانسور
واقـع،  در  اسـالمی،  تئاتـری حکومـت  دسـتگاه 
بـرای  تکیه هایـی  بـه  را  تئاترهـا  ایـن  داشـت  قصـد 
پیـش  از  کاری  اطالعیـه  کنـد.   تبدیـل  تعزیـه  اجـرای 
نبـرد. تصمیـم گرفتنـد کـه تعـدادی افـراد مسـلمان، 
بـه معیارهـای اسـالمی در  مؤمـن، مکتبـی و معتقـد 
نزدیـک  از  تـا  کننـد  مسـتقر  تئاترهـا  ایـن  در  را  هنـر 
در  باشـند.  تئاترهـا  ایـن  فعالیت هـای  و  روابـط  ناظـر 
بـا  حـال  عیـن  در  و  ناپخته تریـن  بـا  سانسـور  واقـع 
تئاترهـا  درون  بـه  قـدم  خـود،  شـکل  عریان تریـن 
بیـش،  و  کـم  همچنـان،  تئاترهـا  ایـن  امـا  گذاشـت. 
تماشـاگران  و  می بردنـد  پیـش  را  خـود  کار  شـیوه ی 

هـم همین را می پسـندیدند.
در اردیبهشـت ۱۳۶۱ از طـرف »دادگاه مبـارزه بـا 
بـا  مبـارزه  »دادگاه  باشـید،  داشـته  )توجـه  منکـرات« 
فرهنگـی!(،  حتـا  یـا  تئاتـری،  نهـاد  یـک  نـه  و  منکـرات« 
اطالعیـه ی کوتاهـی صـادر شـد و بـه دنبـال آن صدهـا 
تئاترهـای  تمـام  و  شـدند  بیـکار  تئاترهـا  ایـن  بازیگـر 
متـن  گرفتنـد.  قـرار  تعطیـل  آسـتانه ی  در  حرفـه ای 

اطالعیه جالب است: 

کلیـه  اطـالع  بـه  بدینوسـیله  تعالـی.  »بسـمه 
مدیـران تئاترها و هنرپیشـگان میرسـاند. اگر چنانچه 
تأییدیـه یـا جـواز از وزارت ارشـاد اسـالمی دارنـد مجـاز 
بـکار می باشـند و در غیـر اینصـورت دادگاه مبـارزه بـا 

منکرات از کار آنان جلوگیری بعمل خواهد آورد.«۳
باید توضیح داد که وزارت ارشاد اسالمی برای هیچ 

مدیر و هیچ هنرپیشه ای جواز کار صادر نکرده بود.
نیروهـای  میـان  می گرفـت.  اوج  دم  هـر  ماجـرا 
آن  رأس  در  و  تئاتـر  اداره ی  در  فعـال  حزب الهـی 
دایـره ی  و  حسـین خانی  نور الـه  اداره،  سرپرسـت 
منکرات بر سر تئاترهای حرفه ای کشمکش به وجود 
آمـد. کار بـه دادسـتانی انقـالب و مطبوعـات کشـید. از 
، دعـوا به مجلس اسـالمی  آن هـم مهم تـر و پیچیده تـر
فخرالدیـن  تهـران،  اول  نماینـده ی  و  شـد  کشـیده 
حجـازی، از بیـخ حلـق فریـاد برداشـت کـه: »بایـد ایـن 
مراکـز در خیابـان اللـه زار بسـته شـود و خیابـان اللـه زار 
بایـد نامش عوض شـود و بصـورت یک مرکز تجارتی و 
توجـه  بایـد  ارشـاد  وزارت  درآیـد…  اقتصـادی  فعـال 
داشـته باشـد، و چنانچـه ایـن مراکـز بسـته نشـود بیم 
آن مـی رود کـه افـراد حزب الهـی نتواننـد وجـود چنیـن 
مراکـزی را تحمـل کننـد.«۴ ایـن همـان شـگردی اسـت 
بـه کار  حزب الهـی  دسـته های  و  دار  و  سـردمداران  کـه 
اوبـاش  گروههـای  هـم  طریـق  به ایـن  و  می گیرنـد 
حزب الـه را بـه سـمت هدف مورد نظـر کیش می دهند 

و هم هدف مورد نظر را تهدید می کنند.

پشـتپـردهیتمـامایـنماجراهـا،امـا،زدوبندهایی
بیـنبرخـیمدیـرانتئاترهـابـامنکراتیهـاوعوامـل
یـکسـو،وکسـبهوتاجـرانلـوازم حکومتـیاز دیگـر
همـان جملـه  از حکومتـی، مقامـات و الکتریکـی
گلـو مجلـس کـهبـرایاسـالمدر فخرالدیـنحجـازی
،معامالتـیبـرایتصاحـب سـویدیگـر پـارهمیکـرداز
اینبارهمندر حالشـکلگرفتنبود.در تئاترهادر

توضیحدادهام. مختصر جایدیگریبهطور

به ایـن ترتیـب بـا یـک اطالعیـه ی کوتـاه از طـرف 
 از نظـر قانونـی و حقوقـی )منظـورم 

ً
مرجعـی کـه اساسـا

حکومـت  حقوقـی  احـکام  همـان  و  قانـون  همـان 
اسـالمی اسـت( حـق دخالـت در امـور هنـری را نـدارد، 
کلیـه ی تئاترهـای حرفـه ای ایـران در خطـر تعطیل واقع 
شـدند. و باالخـره تئاترهـا را تعطیـل کردنـد بـدون هیچ 

غرامتی و بی آن که آب از آب تکان بخورد!
آنهـا بـا تختـه کـردن تئاتـر ایـران، یکه تـاز میدانـی 
آن  در  تجربـه ای  و  سـابقه  هیـچ  روز  آن  تـا  کـه  شـدند 

نداشتند.
حاال که به نشریات هنری نگاه می کنم، می بینم 
دارد.  گرمـی  بـازار   ، تئاتـر بخصـوص  هنـری،  فعالیـت 
حکومت اسالمی تالش می کند که بهر قیمتی بودجه 
صرف کند و از این ابزار هنری به نفع خود سود جوید. 
حکومت اسـالمی، برای دسـت یافتن به این عرصه ی 
بی رقیـب، از هیـچ عملی روگـردان نبود و برای حفظ آن 
نیـز از هیـچ اقدامـی روگـردان نخواهد بـود. در عرصه ی 
تـا  افـراد  خریـد  از   ، دیگـر عرصه هـای  همچـون   ، تئاتـر

اعدام بهره می جوید.
امـا، در برابـر حکومـت اسـالمی یـک مانـع عظیـم 
وجـود دارد و آن تضـاد شـدید تفکـر و اندیشـه ی آن بـا 
تفکـر و اندیشـه ی عصـر ماسـت. حکومت اسـالمی در 
 ، زمینـه ی فرهنگـی، به ویـژه در عرصـه ی ادبیـات و هنـر
بـر شـوره زار بـذر می پاشـد؛ بـر زمینی عقیم امید بسـته 
اسـت. از دامـن حزب الـه هنـر زاده نخواهـد شـد مگـر 
کین تـوزی، دشـمنی و خشـمی کـور علیـه ترقی خواهی، 
فرهنگ آزادی و هنر مترقی. افق بر حکومت اسـالمی 

بسته است  

پینوشتها:
۱. روزنامه ی کیهان، دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۶۰، شماره ی ۱۱۴۳۳. 

 2. همان جا. 
اردیبهشت ۱۳۶۱، شماره ی  اطالعات، سه شنبه 2۸  روزنامه ی   .۳  

.۱۶۷2۴
 ۴. روزنامه ی اطالعات، چهارشتبه 2۶ خرداد ۱۳۶۱، شماره ی ۱۶۷۴۷. 

حکومت اسالمی 
تالش می کند 

که بهر قیمتی 
بودجه صرف 

کند و از این ابزار 
هنری به نفع 

خود سود جوید. 
حکومت اسالمی، 
برای دست یافتن 

به این عرصه ی 
بی رقیب، از هیچ 
عملی روگردان 

نبود و برای 
حفظ آن نیز از 

هیچ اقدامی 
روگردان نخواهد 
بود. در عرصه ی 

تئاتر، همچون 
عرصه های دیگر، 

از خرید افراد 
تا اعدام بهره 

می جوید.
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پیچیدگیهایتراژدیانقالبی
مارکسوانگلسبهفردیناندالسالدربارهی دونامهاز

نمایشنامهاشفرانتسفونسیکینگن
رحمانینژاد ترجمهیناصر

یک:
مارکسبهفردیناندالسال

لندن،۱۹آوریل۱۸۵۹
حـاال می آیـم سـِر فرانتـس فون سـیکینگن. قبـل از هر 
چیـز بایـد ترکیب بنـدی و عمـل را سـتایش کنـم، و این 
بیـش از آن چیـزی اسـت کـه دربـاره ی هـر درام مـدرن 
اگـر  دوم،  وهلـه ی  در  گفـت.  بتـوان  دیگـری  آلمانـی 
کنـار  را  اثـر  ایـن  بـه  نسـبت  انتقـادی   

ً
صرفـا موضـع 

بگذاریـم، بـار اول خوانـدن آن مـرا سـخت هیجـان زده 
کـرد و بنابرایـن همیـن تأثیـر را بـا درجـه ای باالتـر روی 
بـر  احساسات شـان  کـه  داشـت  خواهـد  خوانندگانـی 
بسـیار  جنبـه ی  و  دومیـن  ایـن  و  اسـت.  حاکـم  آنهـا 

مهمی است.
حـاال روی دیگـر سـکه: اول—ایـن یـک موضـوع 
ـرم اسـت—از آنجـا کـه آن را بـه نظـم 

ُ
 مربـوط بـه ف

ً
صرفـا

نوشته ا ید، می توانید رکن های دو هجایی خود را کمی 
بیشـتر به شـکل هنری پاالیش کنید. اما باوجود این 
شـاعران حرفـه ای ممکـن اسـت از ایـن بـی دقتـی، کـه 
مـن آن را در کل یـک امتیـاز می دانـم، شـوکه بشـوند، 
چـون نسـل شـاعران هیـچ چیـز جـز فـرم صیقـل یافتـه 

باقی نگذاشته اند.

تراژیـک  تنهـا  شـده  انتخـاب  کشـمکش  دوم: 
به نحـو  کـه  اسـت  تراژیکـی  کشـمکش  بلکـه  نیسـت، 
خطاناپذیـری نتیجـه ی تالشـی حزب انقالبـی ۱۸۴۸-۴۹ 
است. از این رو من تنها می توانم دست باال منظور از 
خلـق آن را به مثابـه محـور تـراژدی مـدرن قبـول کنـم. 
معهـذا، مـن از خـود می پرسـم موضوعـی کـه انتخـاب 
مناسـب  کشـمکش  ایـن  نمایـش  بـرای  آیـا  کرده ایـد 
اگـر  کـه  کنـد  تصـور  می توانـد   

ً
واقعـا بالتـازار  اسـت. 

امپراتـوری  قـدرت  علیـه  را  مبـارزه  پرچـم  سـیکینگن 
برافراشـته بـود و جنـگ را علیـه دوک ها گشـوده بود تا 
پنهـان کـردن شـورش خـود تحـت لـوای یـک دشـمنی 
مـا  آیـا  ولـی  شـود.  پیـروز  توانسـت  مـی  سلحشـورانه، 
)و  کنیـم؟ سـیکینگن  تقبـل  را  توهـم  ایـن  می توانیـم 
به همراه او، کم و بیش، هوتن( به علت حیله گری اش 
شکسـت نخورد. او شکسـت خورد زیرا به عنوان یک 
سلحشـور و نماینـده ی یـک طبقـه ی رو بـه زوال، علیه 
نظـم موجـود یـا بیشـتر علیـه شـکل جدیـد ایـن نظـم 
فـردی  ویژگی هـای  اسـت.  به پاخاسـته  موجـود 
سـیکینگن و فرهنـگ خـاص او و توانایـی طبیعـی را از 
فـون  ماند—گوتـس  مـی  باقـی  چـه  و  بگیریـد،  او 
علیـه  سلحشـورانه  تراژیـک  مخالفـت  برلیخینگـن. 
در  کننـده ای  قانـع  به شـکل  دوک هـا،  و  امپراتـور 
شـخصیت ایـن مـرد مفلـوک، تجسـم پیـدا کـرده و بـه 
شـکل مناسـب خـود ارایـه شـده اسـت؛ و بـه همیـن 
دلیـل گوتـه به درسـتی او را به عنـوان قهرمـان انتخـاب 
مبـارزات  بـه  مربـوط  کـه  آنجـا  تـا  اسـت.۱  کـرده 
در  چـه  اگـر  هوتـن،  انـدازه ای  تـا  حتـا  سـیکینگن—و 
خصـوص او و تمـام ایدئولوگ هـای طبقـه، اظهاراتـی از 
تعدیـل  مالحظـه ای  قابـل  حـدود  تـا  بایـد  نـوع  ایـن 
یابد—علیـه د وک هـا می شـود )چون آغـاز درگیری او با 
امپراتـور تنهـا به این دلیل که امپراتور سلحشـوران به 
امپراتـور دوک هـا تبدیـل شـد، قابـل توضیـح اسـت( او 
در واقع، فقط یک ُدن کیشـوت اسـت، اگر چه از لحاظ 
او  کـه  واقعیـت  ایـن  اسـت.  شـده  توجیـه  تاریخـی 

شـورش را در کسـوت یک نزاع میان سلحشـوران اغاز 
 به ایـن معنـی اسـت  کـه او شـورش را بـه 

ً
می کنـد صرفـا

به شـکل  او  اگـر  می کنـد.  آغـاز  سلحشـور  یـک  عنـوان 
 و از همان 

ً
دیگـری آغـاز می کـرد، می بایسـت مسـتقیما

 
ً
آغـاز بـه شـهرها و دهقانـان اعـالم می کـرد، یعنـی دقیقا

نفـی  گـرو  در  آنهـا  تحـول  کـه  طبقاتـی  همـان  بـه 
سلحشوران است.

ایـن  کـه  نخواسـته اید  شـما  اگـر  بنابرایـن، 
فـون  »گوتـس  در  کـه  کشمکشـی  بـه  را  کشـمکش 
چنیـن  شـما  دهیـد—و  کاهـش  اسـت  برلیخینگـن« 
قصـدی نداشـته اید— پـس سـیکینگن و هوتـن بایـد 
کـه  کننـد  مـی  تصـور  آنهـا  چـون  برسـند،  هالکـت  بـه  
انقالبـی هسـتند )کـه ایـن را در مورد گوتـس نمی توان 
لهسـتانی  نجبـای  ماننـد  درسـت  و،  گفـت( 
مبلـغ  را  خـود  سـو  یـک  از  کـه   ،۱۸۳۰ تحصیل کـرده ی 
از طـرف دیگـر نماینـدگان واقعـی  ایده هـای مـدرن، و 
بنابرایـن،  بودنـد.  کـرده  ارتجاعـی  طبقـه ی  منافـع 
نماینـدگان اشـرافیت انقالب—کـه پشـت شـعارهای 
اتحاد و آزادی آنها رؤیای قدرت امپراتوری قدیم و حق 
جنگ پنهان شده—نمی بایسـت، در این مورد، تمام 
منافع را، آن طور که در نمایشنامه ی شماست، ببرند، 



17  دوره ی جدید   سال اول    شماره ی ۴    بهار  ۱۴۰۱  16

عناصـر  و  آنهـا(  )بخصـوص  دهقانـان  نماینـدگان  امـا 
بـس  پس-زمینـه ای  می بایسـت  شـهرها  در  انقالبـی 
مهـم و فعال برای نمایشـنامه ی شـما فراهـم بیاورند. 
بزرگـی  آن صـورت شـما می توانسـتید در مقیـاس  در 
اجـازه دهیـد که آنها مدرن تریـن ایده ها را در ناب ترین 
عمـده ی  تـم  کـه  همان طـور  کننـد.  بیـان  فـرم 
مذهبـی،  آزادی  بـا  همـراه  شماسـت،  نمایشـنامه ی 
شـما  ترتیـب  ایـن  بـه  می مانـد.  باقـی  ملـی  اتحـاد 
حـال  در  باشـید؛  شکسـپیری  بیشـتر  می توانسـتید 
حاضـر بیشـتر شـیلری هسـتید، یعنـی فردیـت هـا را به 
 سـخنگویان روح زمانـه در آوردن، و ایـن 

ً
شـکل صرفـا

خطای اساسـی شماسـت. آیا شما، تا اندازه ای، همان 
را  خـود  سـیکینگن  فـون  فرانتـس  سیاسـی  اشـتباه 
مرتکـب نشـده اید کـه مخالفـت سلحشـوری لوتـری را 

برتر از مخالفت مونتسر رعیت قرار داده اید؟2
شـخصیت های  در  مـن  کـه،  ایـن  دیگـر 
نمایشـنامه ی شـما ویژگی هـای مشـخصی نیافتـم، بـا 
ریچـارد  و   ، بالتـازار پنجـم،  چارلـز  مثـل  اسـتثناء  چنـد 
. و آیـا هیـچ دوره ی دیگری چنین شـخصیت های  تریـر
وجـود  شـانزدهم،  قـرن  ماننـد  توجهـی،  قابـل 
داشـته اند؟ هوتـن شـما، بـه نظـر مـن، بیـش از انـدازه 
نماینده ی »شـور و هیجان« اسـت، و این کسـالت بار 
اسـت. آیـا او هـم بسـیار زیـرک و هـم بذله گـو نبـود، و 
عمـل  غیرمنصفانـه  او  مـورد  در  شـما  آیـا  بنابرایـن، 

نکرده اید؟
 
ً
تـا چـه انـدازه، حتـا سـیکینگِن شـما را )کـه ضمنـا

بسیار انتزاعی تصویر شده( می توان قربانی کشمکشی 
ـــ  از  ــــ مسـتقل از حسـاب های شـخصی اوـ  دانسـت کـهـ 
یک سـو سلحشـوران خود را به دوسـتی با شهر و غیره 
ترغیب می کند و از سـوی دیگر میزان لذتی اسـت که از 

کاربرد قانون چماق بر شهرها می برد.
انتقـادی، شـما  امـا دربـاره ی مـوارد مشـخص  و 
گاهـی اجـازه می دهیـد کـه شـخصیت هایتان بیـش از 
بـه  برمی گـردد  باشـند—که  داشـته  خودنگـری  انـدازه 

 ،۱2۱ صفحـه ی  در  نتیجـه  در   . شـیلر بـه  شـما  ترجیـح 
ماریـا  بـرای  را  زندگـی اش  داسـتان  هوتـن  کـه  جایـی 
داده  اجـازه  می بـود  طبیعـی  بسـیار  می کنـد،  تعریـف 

می شد که ماریا بگوید:
»تمام اشکال مختلف احساسات،«

و ادامه پیدا کند تا
»و سنگین تر از بار تمام سالهاست.«

»پیـر  تـا  می گوینـد«  »آنهـا  از  پیشـین،  اشـعار 
شـدن« می توانسـت به دنبـال آن بیایـد، امـا ابـراز ایـن 
حـس »یـک دوشـیزه فقـط یـک شـب الزم دارد کـه یـک 
از  بیـش  ماریـا  کـه  اسـت  روشـن  )گرچـه  بشـود.«  زن 
 مجازی می داند( کاماًل غیر ضروری بود؛ و 

ً
عشـق صرفا

گذاشـتنش  سـن  بـه  پـا  مـورد  در  ماریـا  بحـث  شـروع 
 نابجاست. بعد از تمام چیزهایی که او در »یک« 

ً
تماما

سـاعت می گویـد، می توانسـت حـس کلـی از روحیـه ی 
خـود را در جملـه ی راجـع بـه پـا بـه سـن گـذاردن، بیـان 
کنـد. افـزون بـر ایـن، سـطرهای زیـر مـرا مضطـرب کـرد: 
)یعنـی  اسـت.«  حـق  یـک  ایـن  کـه  کـردم  فکـر  »مـن 
سـاده لوحانه ای  دیـدگاه  از  را  ماریـا  چـرا  خوشـبختی(. 
نسـبت بـه جهـان کـه تا آن زمـان حفظ کرده، بـا تبدیل 
شـاید  بدهیـم؟  فریـب  حقـوق،  دکتریـن  یـک  بـه  آن 
بتوانـم در فرصـت دیگـری نظـرم را بـا جزئیات بیشـتری 

به شما ارایه کنم.
به نظـر مـن صحنـه ی میـان سـیکینکن و چارلـز 
پنجـم خیلـی خـوب اسـت، گرچـه دیالـوگ هـر دو طـرف 
سـخن  دادگاه  در  کـه  شـده  وکالیـی  شـبیه  کمـی 
می گوینـد؛ صحنه هـای ترِیـر نیـز خیلـی خوب هسـتند. 

سخنرانی هوتن درباره ی شمشیر عالی است.
دیگر برای من کافی است.

در وجـود همسـر مـن شـما یـک هواخـواه گـرم 
ماریـا  از  او  فقـط  کرده ایـد.  کسـب  را  نمایشـنامه تان 

راضی نیست.
درود
ک.م.

دو:
انگلسبهفردیناندالسال

،۱۸آوریل۱۸۵0 منچستر

، السال عزیز
کـه مدتـی  کـرد  انـدازه ای تعجـب خواهیـد  تـا  احتمـااًل 
کـه  بخصـوص  ننوشـته ام.  شـما  بـه  نامـه ای  طوالنـی 
قـرار بـود نظـرم را دربـاره ی سـیکینگن شـما ابـراز کنم. 
 همیـن امـر بـود کـه مدتهـا نوشـتن آن بـه 

ً
امـا دقیقـا

حـال  در  کـه  خـوب  ادبیـات  قحطـی  بـا  افتـاد.  تأخیـر 
حاضـر همـه جا حکمفرماسـت، من بـه ندرت فرصت 
ثـاری بخوانـم و از زمانـی که اثری  داشـته ام کـه چنیـن آ
عقیـده ی  یـک  دقیـق،  نظـر  یـک  ارائـه ی  هـدف  بـا  را 
مدلل صریح خوانده ام، سـالها می گذرد. آشـغال های 
انگلیسـی  داسـتان های  حتـا  ندارنـد.  ارزش  رایـج 
گاه  بـه  گاه  هنـوز  مـن  کـه  محـدودی  خـوب   

ً
نسـبتا

می خوانـم، ماننـد تاکـری به طـور مثـال، قـادر نبوده اند 
بـدون  اگرچـه  کننـد،  بـار عالقمنـد  یـک  بـرای  مـرا حتـا 
شـک آنها اهمیت ادبی و تاریخی-فرهنگی دارند. اما 
به دلیـل زمـان طوالنـی نداشـتن تمریـن توانایی هـای 
ذهنـی انتقـادی مـن ُکنـد شـده اند، و بایـد پیش از آن 
کـه بتوانـم یـک عقیده ی صریـح ابراز کنـم، زمان قابل 
توجهی صرف می کردم. سـیکینگن شـما شایسـته ی 
و  ادبـی،  محصـوالت  آن  تـا  اسـت  متفاوتـی  برخـورد 
بگـذارم.  وقـت  کـه  نداشـتم  اکـراه  مـن  بنابرایـن 
خوانـدن بـار اول و دوم اثـر شـما—به تمام معنـا، هم 
یـک  پرداخت—به عنـوان  نظـر  از  هـم  و  تـم  لحـاظ  از 
مـرا  عاطفـی  لحـاظ  از  آلمانـی،  ملـی  نمایشـنامه ی 
ناگزیـر  کـه  به نحـوی  داد،  قـرار  تأثیـر  تحـت  به شـدت 
آن بیـش، از  آن را بـرای مدتـی کنـار بگـذارم؛ از  شـدم 
آنجـا کـه ذائقـه ی ادبـی مـن در فقـر ادبـی ایـن روزهـا 
رسـانده  موقعیتـی  بـه  مـرا  اسـت،  شـده  زمخـت 
حتـا  کـه  شرمسـاری(  نهایـت  بـا  می کنـم،  )اعتـراف 
چیزهایـی بـا جزیـی ارزش می توانـد گاهـی در بـاِر اوِل 
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خوانـدن بـر مـن تأثیـر بگـذارد. بنابرایـن، بـرای آن کـه 
به دسـت  انتقـادی  کامـاًل  بی طرفانـه،  کامـاًل  نظـر  یـک 
نفـر  بـه چنـد  گـذاردم، یعنـی  کنـار  را  آورم، سـیکینگن 
آلمانـِی  اینجـا چندتایـی  آشـنایان قـرض دادم )هنـوز 
دارنـد(.  وجـود  ادبیـات  در  بافرهنـگ  بیـش  و  کـم 
سرنوشـت  ]کتابهـا   Habent sua fata libelli
بدهـی،  قرض شـان  دارند[—اگـر  را  خودشـان 
برنمی گرداننـد، و در نتیجـه بایـد برگشـت سـیکینکن 
خـود را بـه زور به دسـت مـی آوردم. می توانـم بـه شـما 
بگویـم کـه بـا بـاِر سـوم و چهـارم خوانـدن تأثیـر آن در 
مـن به همـان صـورت باقـی مانـد، و بـا اطمینان از این 
اکنـون  مـی آورد،  تـاب  را  انتقـاد  شـما  سـیکینگن  کـه 

مـی روم که آزمایش کنم.
مـی دانـم تمجیـد بزرگی نیسـت کـه بگویم هیچ 
بـه  قـادر   

ً
ابـدا آلمـان  امـروز  رسـمی  شـاعران  از  یـک 

واقعیتـی  ایـن  امـا  نیسـت.  درامـی  چنیـن  نوشـتن 
کـه  آنسـت  ادبیـات مـا  از ویژگی هـای  کـه یکـی  اسـت 
نمی تـوان بـا سـکوت از کنـار آن گذشـت. ابتـدا، اجـازه 
بدهیـد کـه از جنبـه ی فـرم بحـث کنم. در اینجـا باید با 
و  گره هـا  ماهرانـه ی  پرداخـت  بـه  خوشـحالی  نهایـت 
اشـاره  نمایشـنامه  دراماتیـک  فوق العـاده  سرشـت 
بـه  بایـد  اثـر  آوردن  نظـم  بـه  در  شـما   

ً
مطمئنـا کنـم. 

خودتـان آزادی عمـل زیـادی داده باشـید، باوجـود ان 
کـه در خوانـدن دشـواری بیشـتری به وجـود می آورد تا 
روی صحنـه. دوسـت می داشـتم نسـخه ی صحنـه ای 
را می خوانـدم؛ نمایشـنامه آن طـور کـه اکنـون هسـت، 
آلمانـی  شـاعر  بـرود.  صحنـه  روی  نمی توانـد   

ً
مسـلما

 ، جوانـی )کارل سـیبل(، یـک روسـتایی و خویـش دور
دارد؛  تئاتـر  در  زیـادی  سـابقه ی  کـه  آمـد  مالقاتـم  بـه 
به عنـوان عضـو قـوای ذخیـره ی گارد پـروس، شـاید او 
بـه برلیـن بیاید، بنابراین من از این فرصت اسـتفاده 
کرده تا از او بخواهم که یادداشـتی برای شـما بیاورد. 
او نظـر بسـیار خوبـی نسـبت بـه نمایشـنامه ی شـما 
مونولوگ هـای  دلیـل  بـه  کـه  می کنـد  فکـر  امـا  دارد، 

طوالنی که برای فقط یک بازیگر فراهم آورده شـده تا 
کاری انجـام دهـد، در حالـی کـه بقیـه، بـرای آن که مثل 
قطعـه ای از دکـور نایسـتند، دو و سـه بـار انـرژی بـازی 
خود را از دسـت داده اند کاماًل غیرممکن اسـت آن را 
به صحنه برد. دو پرده ی آخر نشان می دهد که شما 
و  سـرزنده  دیالوگ هـای  دشـواری  بـدون  می توانیـد 
، به اسـتثنای چنـد صحنـه  چابـک بسـازید، همیـن کار
)کـه در هـر نمایشـنامه ای اتفـاق می افتـد(، می توانـد 
ترتیـب  به ایـن  انجـام شـود.  نیـز  اول  پـرده  ی  در سـه 
کـردن نمایشـنامه تان  آمـاده  بـا  کـه  نـدارم  مـن شـک 
بـرای صحنـه، این موضوع را مـورد توجه قرار خواهید 
، همچون  داد. محتـوای فکـری، البتـه، بایـد از ایـن امر
کامـل  تلفیـق  و  بپذیـرد،  تأثیـر   ، اجتناب ناپذیـر امـری 
گاهانـه ی تاریخی، که  عمـق فکـری بیشـتر و محتـوای آ
اعتبـار  را  آلمانـی  درام  درسـتی  بـه  آن  بـا  شـما 
بخشـیده اید، بـا سـرزندگی و غنـای عمـل شکسـپیری 
به وسـیله ی  نـه  احتمـااًل  و  آینـده  در  تنهـا  شـاید 
در  کـه  اینسـت  حقیقـت  بیایـد.  به دسـت  آلمان هـا، 
را  آلمانـی  درام  آینـده ی  مـن  کـه  اسـت  تلفیـق  ایـن 
مسـیر  در  کلـی  به طـور  شـما  سـیکینگن  می بینـم. 
نماینـدگان  اصلـی  شـخصیت های  اسـت؛  درسـتی 
بـه  و  هسـتند،  مشـخص  گرایش هـای  و  طبقـات 
و  آنهـا،  زمانـه ی  معیـن  ایده هـای  دلیـل،  همیـن 
ناچیـز  آرزوهـای  در  نـه  بایـد  آنهـا  عمـل  انگیزه هـای 
عمـل  آن  بـر  کـه  تاریخی یـی  بسـتر  بـر  بلکـه  فـردی 
می کننـد، یافـت شـوند. معهـذا، قـدم بعـدی بـه جلـو 
، فعال تـر  بایـد ظهـور ایـن انگیزه هـا بـه شـکل زنده تـر
روال  کـه  همان گونـه  گیـرد،  قـرار  توجـه  کانـون  در 
دیگـر  طـرف  از  اسـت؛  عمـل  خـوِد  جریـان  طبیعـی 
سـخنرانی های جدلی هر چه کم تر ضرورت پیدا کنند 
سـخنوری  اسـتعدادهای  لـذت  باکمـال  مـن   ،

ً
)ضمنـا

مجلـس  و  دادگسـتری  محاکـم  از  را  شـما  گذشـته ی 
مردمـی می شناسـم(. شـما نیـز به نظر می رسـد این را 
به عنـوان هـدف ایده آل می شناسـید، با توجه به این 

امـر کـه تفـاوت میـان یـک نمایشـنامه ی صحنـه ای و 
از  سـاخته اید؛  مشـخص  را  ادبـی  نمایشـنامه ی  یـک 
، مـن فکـر می کنـم سـیکینگن می توانـد، اگـر  ایـن نظـر
چـه بـا دشـواری )چـون دسـت یافتـن بـه کمال سـاده 
تبدیـل  صحنـه ای  نمایشـنامه ی  یـک  بـه  نیسـت(، 
مربـوط  همیـن  بـه  آدم هـا  شـخصیت پردازی  شـود. 
فردیت پـردازی  بـا  به درسـتی  کامـاًل  شـما  می شـود. 
مخالفـت  اسـت  غالـب  حاضـر  حـال  در  کـه  ضعیـف 
یـک  کـه  دارد  دوام  همان قـدر   

ً
تقریبـا کـه  کرده ایـد، 

نشـانه های  از  یکـی  و  حیله گـر  معمولـی  اسـهال 
ماسـه  روی  بـر  کـه  اسـت  مقلدانـه  ادبیـات  بنیـادی 
محـو می شـود. بـا وجـود ایـن، به نظـر مـن، شـخص نه 
تنهـا به وسـیله ی آنچـه عمـل می کنـد بلکـه همچنیـن 
چگونـه عمـل کـردن نیـز تشـخص پیـدا می کنـد؛ و از 
فـردی  اگـر مشـخصات   ، مـن فکـر نمی کنـم  نظـر ایـن 
به نحـو شـدیدی متفـاوت می شـدند و مخالفت هـای 
متقابل شـان برجسـته می گردیـد، بـه محتـوای فکـری 
می شـد.  وارد  آسـیبی  شـما  نمایشـنامه ی 
خصوصیت هایـی کـه در دورانباسـتان کافـی بود، در 
مـورد،  ایـن  در  و  نیسـتند،  بسـنده  دیگـر  مـا  عصـر 
به نظـر مـن، شـما می توانسـتید به اهمیت شکسـپیر 
در تاریخ تحول درام بیشـتر توجه کنید، بدون آن که 
مسـایل  اینهـا  امـا  آوریـد.  وارد  آسـیب  خـود  اثـر  بـه 
تـا  کـردم  اشـاره  آنهـا  بـه  فقـط  مـن  و  هسـتند،  ثانـوی 
شـما متوجـه شـوید کـه بـه جنبه هـای مربـوط بـه فـرم 

نمایشـنامه ی شـما فکر کرده ام. 
تاریخـی، شـما دو سـوی  بـا محتـوای  ارتبـاط  در 
جنبـش آن زمـان را کـه بـرای شـما بیشـترین اهمیـت 
آنهـا کامـاًل  ارایـه کـرده ایـد، و بـه روشـی کـه  را داشـته 
روشـن و به نحـو موجهـی مربـوط بـه تحـوالت بعـدی 
جنبـش ملـی نجبـا اسـت کـه به وسـیله ی سـیکینگن 
نمایندگـی می شـود، و جنبـش نظری-انسـان گرایی با 
الهیـات— و  کلیسـا  حـوزه ی  در  آن  بعـدی  تحـول 
اینجـا  در  صحنه هـا  بهتریـن  ]مذهبـی[.  اصالحـات 

شخصیت های 
اصلی نمایندگان 
طبقات و 
گرایش های 
مشخص هستند، 
و به همین دلیل، 
ایده های معین 
زمانه ی آنها، و 
انگیزه های عمل 
آنها باید نه در 
آرزوهای ناچیز 
فردی بلکه بر بستر 
تاریخی یی که بر آن 
عمل می کنند، یافت 
شوند. معهذا، قدم 
بعدی به جلو باید 
ظهور این انگیزه ها 
به شکل زنده تر، 
فعال تر در کانون 
توجه قرار گیرد، 
همان گونه که روال 
طبیعی جریان خوِد 
عمل است.
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 ، اینهـا هسـتند: صحنه ی میان سـیکینگن و امپراتور
میـان نماینـده ی پـاپ و اسـقف ترِیـر )در اینجـا شـما 
در ترسـیم عالـی شـخصیت پردازی فـردی برای نشـان 
دادن تضـاد بیـن نماینـده ی دنیـوی، تحصیلکـرده در 
و  سیاسـی  نظـر  از  زیبایی شناسـی،  و  کالسـیک ها 
، و دوک کوته فکر آلمانی کشـیش ها  نظـری آینده نگـر
موفق شده اید؛ و آنها به نحو بارزی از شخصیت های 
در  پـردازی  شـخصیت  می کننـد(؛  پیـروی  نمونـه 
صحنـه ی میـان سـیکینگن و چارلـز نیـز بسـیار قابـل 
توجـه اسـت. در مـورد اتوبیوگرافی هوتـن، محتویاتی 
وسـیله ی  می دانیـد،  اساسـی  به درسـتی  شـما  کـه 
بسـیار خطرناکـی را بـرای گنجانـدن ایـن محتویـات در 
میـان  دیالـوگ  کرده ایـد.  انتخـاب  نمایشـنامه، 
فرانتـس و بالتـازار در پـرده ی پنجـم کـه در آن بالتـازار 
 
ً
حقیقتـا سیاسـتی  بایـد  او  می گویـد  خـود  آقـای  بـه 
دارد.  به سـزایی  اهمیـت  می کـرد،  دنبـال  را  انقالبـی 
اینجا جایی اسـت که تراژدی واقعی ظاهر می شـود، و 
 بـه دلیـل اهمیت آن، من احسـاس می کنم که 

ً
دقیقـا

آن  بـر  قوی تـر  بسـیار  سـوم  پـرده ی  در  می بایسـت 
تأکیـد می شـد، جایـی کـه فرصت هـای بیشـتری وجود 
بـه  امـا مـن دوبـاره  گیـرد.  ایـن مـورد صـورت  داشـت 
عقـب می پرم، به مسـایل ثانوی.—دیدگاه شـهرها و 
دوک هـای آن زمـان همچنیـن بسـیار روشـن در چنـد 
جا معرفی شـده، و بنابراین، عناصر باصطالح رسـمی 
 بـه قـدر کافـی توضیـح داده 

ً
جنبـش آن زمـان نسـبتا

عناصـر  بـه  شـما  مـن،  به نظـر  امـا،  اسـت.  شـده 
غیررسـمی، یعنـی فرودسـتان و دهقانـان بـا بازنمایـی 
آنهـا توجـه کافـی نکرده ایـد. جنبـش  نظـری همزمـان 
 
ً
دهقانـان ماننـد جنبـش ملـی در جریـان بـود، دقیقـا

در مخالفـت بـا دوک هـا و همین طور بـا جنبش نجبا، 
تسـلیم  دهقانـان  آن  در  کـه  مبـارزه  عظیـم  ابعـاد  و 
شـدند، در تعـارض شـدید بـا مـوردی قـرار دارد کـه در 
آن نجبـا سـیکینگن را بـه سرنوشـت خـود رها کردند، 
بـار دیگـر بـه نقـش تاریخـی خـود، یعنـی نوکـری دربـار 

رضایـت دادنـد. از ایـن رو، حتـا بـا مفهوم شـما از درام 
)اکنـون خواهیـد دیـد( کـه به نظـر مـن تا حـدود زیادی 
رئالیسـتی،  کافـی  انـدازه ی  بـه  نـه  و  اسـت  انتزاعـی 
جنبـش دهقانـی شایسـته ی توجـه بیشـتری اسـت. 
برای اطمینان، صحنه ی دهقان با جوسـت فریتس۳ 
خیلـی   » »آشـوبگر ایـن  فردیـت  و  اسـت،  شـاخص 
نجبـا،  جنبـش  برخـالف  امـا  شـده،  ترسـیم  درسـت 
به انـدازه ی کافـی معـرف شـورش دهقانـان که در این 
بـه نقطـه ی جوشـش خـود رسـیده، نیسـت.  مرحلـه 
نظـر مـن دربـاره ی درام اینسـت که، واقعیـت نباید به 
همچنیـن  شـود،  گرفتـه  نادیـده  فکـری  عناصـر  نفـع 
زندگـی  فضـای  شـما  اگـر   . شـیلر نفـع  بـه  را  شکسـپیر 
را  زمـان  آن  فرودسـتان  متنـوع  بسـیار  اجتماعـی 
اختیـار  در  تـازه ای  کامـاًل  مصالـح  می کردیـد،  معرفـی 
در  کـه  اقدامـی  بـه  می توانسـت  کـه  می گذاشـتید 
پیش-زمینـه توسـط جنبـش ملی نجبا عمل می شـد 
آن  بـرای  ضـروری  پس-زمینـه ای  و  ببخشـد،  جـان 
فراهـم کنـد، و در نهایـت پرتـوی نـور مناسـبی بـر ایـن 
شـخصیت های  چـه  بیفکنـد.  معیـن  جنبـش 
فروپاشـی  دوره ی  ایـن  در  گرانبهایـی  فوق العـاده 
حاکـم  می شدند—شـاهان  یافـت  فئودالیسـم 
، ماجراجویـان از همـه  مفلـس، سـربازان مـزدور بیـکار
یـک  در  کـه،  فالسـتافی  پس-زمینـه ای  رنـگ— 
نمایشـنامه ی تاریخـی از ایـن گونـه، بسـیار مؤثرتـر از 
شکسـپیر می بـود! امـا، سـوای ایـن، به نظـرم می رسـد 
که نادیده گرفتن جنبش دهقانی، شـما را از یک نظر 
بـه سـمتی سـوق داده کـه حتـا جنبـش ملـی نجبـا را 
واقعـی  تراژیـک  عامـل  و  کنیـد،  ترسـیم  نادرسـت 
بمانـد.  دور  شـما  چشـم  از  سـیکینگن  سرنوشـت 
ان  در  دربـاری  اشـرافیت  اکثریـت  مـن،  به عقیـده ی 
زمـان، بـه اتحـاد بـا دهقانان نیندیشـیدند؛ وابسـتگی 
شـده  سـرکوب  دهقانـان  از  کـه  درآمـدی  بـه  آنهـا 
ممکن تـر  شـهرها  بـا  اتحـاد  نـداد.  اجـازه  می گرفتنـد، 
بـود؛ امـا ایـن کار هرگـز تحقـق پیـدا نکـرد یـا فقـط در 

ایـن،  وجـود  بـا  شـد.  عملـی  محـدودی  بخش هـای 
بـا  اتحـاد  طریـق  از  تنهـا  نجبـا  ملـی  انقـالب  پیـروزی 
شـهرها و دهقانـان، به ویـژه بـا دومـی ممکـن بـود؛ و 
ایـن، به عقیـده ی مـن، شـرایط تراژیکـی بـود کـه، شـرط 
بنیـادی، یعنـی اتحـاد بـا دهقانـان غیرممکـن بـود، کـه 
کـه درسـت در  بـود،   سـطحی 

ً
سیاسـت نجبـا ضرورتـا

داشـتند  آرزو  آنهـا  کـه  هنگامـی  لحظـه،  همـان 
مـردم،  توده هـای  باشـند،  ملـی  جنبـش  نماینـده ی 
و  کردنـد،  اعتـراض  جنبـش  رهبـری  علیـه  دهقانـان، 
هیـچ  مـن  فرومی پاشـید.  می بایـد   

ً
ضرورتـا بنابرایـن، 

وسـیله ای کـه قضـاوت کنـم شـما از لحـاظ تاریخـی تـا 
چـه انـدازه در فـرض خـود، کـه سـیکینگن بـه نحـوی 
ایـن  نـه  و  نـدارم؛  بـود،  دهقانـان  بـا  ارتبـاط  در   

ً
واقعـا

، تا آنجا که من به 
ً
موضـوع چنـدان مهم اسـت. ضمنا

یـاد دارم، در نوشـته های هوتـن آنجـا کـه از دهقانـان 
تقاضا می کند، بادقت از ذکر مسـأله ی حسـاس نجبا 
خشـم  تمـام  می کنـد  کوشـش  و  می کنـد  پرهیـز 
دهـد.  جهـت  کشـیش ها  سـمت  بـه  را  دهقانـان 
کـه  شـما  حـق  ایـن  بـا  وجـه  به هیـچ  مـن  معهـذا، 
سـیکینگن و هوتـن را طـوری تصویـر کنیـد کـه گویـی 
آنهـا قصـد آزادی دهقانـان را دارنـد، مخالـف نیسـتم. 
امـا در اینجـا شـما ناگهـان تناقص تراژیک داشـته اید: 
ایـن بـا مصممانـه  کـه  نجبایـی  میـان  آنهـا،  دوی  هـر 
از  از یـک سـو، و دهقانـان  کردنـد  موضـوعمخالفـت
ایـن  مـن،  به عقیـده ی  ایسـتادند.   ، دیگـر سـوی 
لحـاظ  از  الزم  شـرط  میـان  تراژیـک  برخـورد  موضـوع، 
تاریخـی ضـروری و ناممکـن بـودن عملـی تحقـق آن را 
تشـکیل می دهـد. وقتـی شـما ایـن لحظـه را از دسـت 
می دهیـد، برخـورد تراژیـک را بـه ابعاد کـم اهمیت تری 
تنهـا  برابـر  در  بالفاصلـه  را  سـیکینگن  داده ،  تقلیـل 
و  امپراتـور  علیـه  نـه  و  می دهیـد  قـرار  دوک  یـک 
امپراتـوری )گـر چـه شـما دهقانان را اینجـا در لحظه ی 
بـه  شـما،  روایـت  طبـق  او،  و  می کنیـد(،  وارد  درسـتی 
 به خاطر بی تفاوتی و بزدلی 

ً
هالکت می رسـد، اما صرفا

دیگـری  شـکل  بـه  کامـاًل  می توانسـت  ایـن  نجبـا. 
زمینه سـازی شـده باشد اگر شـما بر خشم فزاینده ی 
محافظـه کار  بیشـتر  روحیـه ی  همچنیـن  دهقانـان، 
شـورش های  علـت  بـه  نجبـا  آشـکار  شـدن 
تأکیـد  قبـل،  دهقانـی  ُکنـراد«۴  »آرمـر  و  »بوندشـوهه« 
می داشـتید. ایـن تنهـا یکـی از بسـیار راههایـی اسـت 
کـه ممکـن بـود جنبش هـای دهقانـی و فرودسـتان را 
در نمایشنامه معرفی کرد؛ حداقل ده راه دیگر قابل 

تصور یا بیشـتر وجود دارد.
بـا  شـما  اثـر  بـا  مـن  می بینیـد،  کـه  همان طـور 
واقـع،  شـده ام—در  روبـرو  عالـی  بسـیار  معیـاری 
عالیترین شکل دیدگاه زیبایی شناسی و تاریخی—و 
می کنـم،  مخالفـت  مـن  کـه  برسـد  به نظـر  چنیـن  اگـر 
انتقـاد  شماسـت.  اثـر  بـه  مـن  گذاشـتن  ج  ار دلیـل 
متقابـل مدتهاسـت کـه تـا حـد امـکان، به خاطـر حـزب، 
کلـی،  به طـور  کـرده.  پیـدا  را  خـود  ویـژه ی  صراحـت 
همیشـه بـرای مـن و همـه ی مـا لذت بخـش اسـت کـه 
دلیـل تـازه ای پیـدا کنیـم کـه حـزب در هـر حـوزه ای کـه 
وارد شـود، همیشـه برتـری خـود را نشـان می دهـد. و 
انجـام  نیـز  بـار  ایـن  کـه شـما  کاری اسـت  ایـن همـان 

داده اید 

پینوشتها:
۱. اشاره ی مارکس به نمایشنامه ی »گوتس فون برلیخینگن« اثر 

گوته است.
را انجام داد که متناسب با نیازهای  2. مارتین لوتر رفرم معتدلی 
بود.  دوک ها  بیشتر  و  شهرها  متوسط  طبقه ی  پائین،  نجبای 
ارتش  برعکس، توماس مونتسر خواستار لغو فئودالیسم بود. 
دستگیر،  او  خورد،  شکست   ۱۵2۵ می  ماه  در  مونتسر  دهقانی 

شد.  کشته  سپس  و  شکنجه 
3. Jost Fritz
Bundschuh .۴ و Armer Konrad  بزرگترین جنبش های دهقانی 
گرفتند و جنگ  اوایل سال ۱۵۱۴ شکل  آنها در  آلمان بودند.  در 

کردند. آغاز  را  دهقانی ۱۵2۵-2۶ 



23  دوره ی جدید   سال اول    شماره ی ۴    بهار  ۱۴۰۱  22

باالخـره  و  ذهـن،  از  دور  کامـاًل  شـکوهمند،  ماجـرای 
بدفرجـام مشـهور بـه پـروژه ی تئاتـر فـدرال از ۱۹۳۵ تـا 

۱۹۳۹ دوام آورد. 
یـک  در  کنگـره  حکـم  به وسـیله ی  فـدرال  تئاتـر 
خ و هیسـتری سیاسـی کشـته شـد.  فضـای شـکار سـر
باوجود این، در دوره ی کوتاه چهار سال، این سازمان 
تئاتـر  موفـق  تولیـدات  زیـادی  تعـداد  تنهـا  نـه  رؤیایـی 
سراسـر  تـا  کـرد  کمـک  بلکـه  کـرد،  خلـق  را  فـدرال 
تئاتـر  صحنـه ی  هـدف  و  مـا  ملت هـای  جغرافیـای 

آمریکایی انقالبی گردد.

تئاتـر فـدرال، در میانه ی بحران بـزرگ اقتصادی، 
برنامـه ای اندیشـید کـه، طبق بـرآوردی، برای بیسـت تا 
، کارگـردان، نمایشـنامه نویس، طراح،  سـی  هـزار بازیگـر
کار ایجـاد کنـد، و سـرانجام در باالتریـن  کمک  صحنـه 
یـک  و  تئاتـر در سـی  بـرای سـیزده هـزار هنرمنـد  رقـم 
ایالـت کار بـه وجـود آورد. سـازمان یارانه که به »اداره ی 
رهبـری  تحـت  می شـد،  شـناخته   » کار پـروژه ی 
روشـن بینانه ی َهـری هاپکینز2، معـاون رئیس جمهور 
فرانکلیـن دالنـو روزولـت، دریافتند کـه در میان  بیش 
و  بد-پوشـش  بد-تغذیـه،  جمعیـت  یک سـوم   از 
بد-مسـکن، تعـداد زیـادی هنرمنـدان گرسـنه وجـود 
دارند. هاپکینز بالفاصله رشته ای از پروژه های هنری، 
بـه  و  داد  سـازمان   ، تئاتـر بـرای  پـروژه ای  جملـه  از 

جستجوی مدیری مناسب آغاز کرد.
َهلـی  در  را  خـود  ایـده آل  ملـی  مدیـر  هاپکینـز 
پنـج  و  چهـل  اسـتاد  یـک  یافـت،  دیویـس۳  فالنـاگان 
سـاله ی تئاتـر در کالـج واسـار کـه دارای انـرژی بی حـد و 
حـرارت  و  شـور   ، مهارناپذیـر خوش بینـی   ، مـرز
، و بـدون هیـچ تجربـه ی اداری اسـت.  خسـتگی ناپذیر
هاپکینـز به طـور غریزی می دانسـت که ایـن پروژه باید 
به وسـیله ی فـرد تئاتـری غیرتجـاری مدیریـت شـود، و 
در  تجربـی اش  کارهـای  به واسـطه ی  را  او  توجـه  َهلـی 
کالـج واسـار جلـب کـرده بـود. او بـه زودی دریافـت کـه 
َهلـی نـه تنها یک هنرمنـد ژرف بین تئاتری فوق العاده 
اسـت بلکه فردی اسـت با صفات اسـتثنایی، درسـتی 
از  یکـی  را  َهلـی  آنهـا  ترکیـب  کـه  تحرک—صفاتـی  و 

بزرگ ترین مدیران در تاریخ تئاتر آمریکا ساخت.
کار  در  رفتـن  کورمـال  و  احتیـاط  به جـای  َهلـی، 
جدیدش، با ایده های بسیار روشنی درباره ی این که از 
یک تئاتر فدرال چه انتظاری می توان داشـت، آغاز کرد. 
او اطمینان داشت که چنین پروژه ای، اگر چه به عنوان 
منبع یارانه ی اقتصادی طراحی شـده، موظف اسـت که 
معیارهای هنری عالی پایه ریزی کرده و آنها را حفظ کند. 
یک تئاتر فدرال با کمک مالی دولت، می باید آلترناتیوی 

َهلی: ستارهیدنبالهداِر
فـدرال تئــاتـر

رابرتبروستین۱
رحمانینژاد ترجمهیناصر

َهلی فالناگان 
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باشد در برابر تئاتر تجاری، نه رقیب آن، و قیمت بلیت 
را بـرای همـه پائیـن نگـه دارد. ایـن تئاتـر همچنیـن بایـد 
یـک تئاتـر تمرکز-ُزدا باشـد—در واقـع، بذر یک جنبش 
نـه فقـط در نیویـورک  را  تئاتـر ملی—تولیـدات تئاتـری 
بلکـه در هـر شـهر و منطقـه ی عمـده در سراسـر کشـور 
او،  ایـده ی  مناقشـه برانگیزترین  شـاید  و  کنـد.  خلـق 
رسـالت این تئاتر در تولید نمایشـنامه هایی بود که نه 
مشـکالت  بـه  مربـوط  هنـرِی  آثـار  بلکـه  تفنـن   

ً
صرفـا

اجتماعی و سیاسی روز باشد.
هـر یـک از ایـن تصمیمـات به منظـور گسـترش 

مرز هـای تئاتـر آمریـکا بود، و هر یک از آنها تئاتر فدرال 
قـرار  بسـیاری  انتقادهـای  و  مخالفت هـا  برابـر  در  را 
مـی داد. به طـور مثـال، تـالش بـرای ادغام کمـک مالی و 
هنـر پـر از تعـارض بالقـوه بـود، به ویـژه به علـت تفـاوت 
میـان هدف هـای کار اجتماعـی و دسـتاورد هنـری. آیـا 
و  نمایشـنامه ها  بـرای  منبعـی  بـود  قـرار  فـدرال  تئاتـر 
 سـازمانی که 

ً
تولیـدات نمایشـی عالـی باشـد یـا ترجیحـا

کـردن زندگـی بیـکاران؟  بـرای بهتـر  بـود  طراحـی شـده 
تئاتـر فـدرال چگونـه مـی توانسـت هدف هـای عالـی را 
تئاتـر  هنرمنـدان  بهتریـن  کـه  هنگامـی  کنـد  دنبـال 
آمریکا در میان بیکاران نبودند—یا در واقع، هنگامی 
بـا  را  هنرمنـدان  همـان  بـرادوی  تهیه کننـدگان  کـه 
دسـتمزد فوق العاده باالتری برای نمایش های تجاری 

می خواستند؟
بسـیاری از همـان تهیه کننـدگان، تئاتـر فـدرال را 
بـه  )گاه  یارانـه ای  بلیـت  ارزان  قیمت هـای  خاطـر  بـه 
ارزانـی 2۵ سـنت( مـورد انتقـاد قـرار داده، آن را در برابـر 
رقابتـی  بـرادوی،  صحنـه ی  باالتـر  قیمت هـای 
از  یکـی  فقـط  ایـن  ولـی  می خواندنـد،  غیرمنصفانـه 
-زدایـی تئاتـر  دردسـرهای َهلـی بـود. تـالش او در تمرکز
فـدرال، وقتـی تعـداد تئاترهـای جدیـد را درنظـر بگیریم 
کـه در مـدت کوتاهـی در سراسـر کشـور شـکل گرفـت، 
همیشـه  چـه  اگـر  بـود،  موفقیت آمیـز  بسـیار  حرکتـی 
ثـاری بـا کیفیـت بـاالی حرفـه ای تولید نمی شـد. عالوه  آ
و  پیش قضاوت هـا  گاهـی  تالش هـا  ایـن  آن،  بـر 
از  مـی زد.  دامـن  را  تنگ نظرانـه  و  محلـی  شووینیسـم 
، هیاهـوی اجتماعـی و سیاسـی تئاتـر  همـه خطرناک تـر
دولتـی  سانسـور  طـرف  از  را  آن  همـواره  فـدرال 

آسیب پذیر می کرد.
َهـری هاپکینـز به َهلی قـول یک تئاتر »آزاد، بالغ، 
 او قـادر نبود به 

ً
« را داده بـود. امـا غالبا بـدون سانسـور

قول خود عمل کند. این امر نباید ما را متعجب کند. 
بسـیار  تعـداد  هنرهـا  مالـی  پشـتیبانان  میـان  در 
در  دخالـت  از  باشـند  قـادر  کـه  هسـتند  محـدودی 

می کننـد،  حمایـت  کـه  هنرمندانـی  امـور  اداره ی 
به ویـژه  آنهـا؛  کمتریـن  دولـت  و  کننـد،  خـودداری 
هنگامـی کـه کار ایـن هنرمنـدان سـابقه ی برجسـته  ی 
سیاسـی داشـته باشـد. و روشـن بـود کـه هنرمنـدان 
تئاتـر فـدرال، به علـت وجود َهلی، تردید نمی کردند که 

او را دچار مشکل سازند.
َهلی هرگز با استفاده از تئاتر به قصد پروپاگاندا 
مخالفـت نمی کـرد، اگـر برای افشـای فسـاد سیاسـی یا 
شـرایط اجتماعی ناعادالنه اسـتفاده می شد. اگر چه او 
بـه  او  خـود  حتـا  و  کمونیسـم  از  حمایـت  بـه   

ً
غالبـا

گاهی هرگز  کمونیسـت بـودن متهـم می شـد، اما او بـا آ
اجازه نداد که تئاتر فدرال از احزاب سیاسی پشتیبانی 
کند یا هدف های سیاسی را پیش ببرد. در واقع، او در 
آشـکارا  می رسـید  به نظـر  کـه  نمایشـنامه هایی  لغـو 
در  نمـی داد.  راه  خـود  بـه  تردیـد  هسـتند،  او  هـوادار 
رادیکال تریـن  از  یکـی  بـه  سـرزنش آمیزی  یادداشـت 
تئاتـر  از  »مـن  نوشـت:  چنیـن  خـود  کننـدگان  تهیـه 
فدرال اسـتفاده ی سیاسـی نخواهم کرد. عالوه بر آن، 
مـن تئاتـر فـدرال را بـرای هدف هـای حـزب دموکـرات، 
مـورد  کمونیسـت  حـزب  یـا  جمهوریخـواه،  حـزب 

استفاده قرار نخواهم داد.« 
نـام  بـه  بـود  کاری  بـه  مربـوط  مـوارد  ایـن  از  یکـی 
»حکـم اجابـت شـد«، نمایشـنامه ای دربـاره ی کارگـران 
را  آن  َهلـی  کـه  آزمنـد  داران  سـرمایه  و  خـورده  فریـب 
چـون  خوانـد،  هیسـتریک«  تئاتـر  و  بـد  »ژورنالیسـم 
بودجه ی دولت را »به عنوان ابزار حزبی« استفاده کرده 
بـود. چـون او معتقـد بـود هدفـش »تئاتـری در ارتبـاط با 
ریشـه های محلـی« اسـت کـه بـه مشـکالت اجتماعـی 
باشـد،  داشـته  اختصـاص  بـرق  و  بی خانمانـی  ماننـد 
مقاصـد  بـرای  کـه  شـود  تلقـی  او  ریـاکاری  می توانسـت 
حتـی  نگیـرد.  قـرار  اسـتفاده  مـورد  محـدود  سیاسـی 
سـاده لوحانه تر بود که تصور کنیم سـازمانی که به این 
تولیـدات یارانـه می دهـد از سـرکوب یا سانسـور آنها که 

منافع دولت را به خطر می اندازند، خودداری کند.

در میان 
پشتیبانان مالی 

هنرها تعداد 
بسیار محدودی 
هستند که قادر 
باشند از دخالت 

در اداره ی امور 
هنرمندانی که 

حمایت می کنند، 
خودداری کنند، 

و دولت کمترین 
آنها؛ به ویژه 

هنگامی که کار 
این هنرمندان 

سابقه ی 
برجسته ی 

سیاسی داشته 
باشد.

اولین برخورد دولت بر سِر نمایشنامه ای به نام 
»اتیوپـی« بـه وجـود آمـد، هنگامـی کـه »اداره ی پـروژه ی 
« ظاهر شـدن سـران دولتی مانند بنیتو موسولینی  کار
و هایله سالسـی را بـر صحنـه ممنـوع کـرد )جولیـوس 
، کاری از ایالـت ِدِلـور بـه کارگردانـی رابرت شـنیتزر۴  سـزار
قـرار  انتقـاد  مـورد  »دوچـه«  بـه  توهیـن  خاطـر  بـه  نیـز 
گرفـت(. ایـن حرکـت منجـر بـه اسـتعفای ِالمـر رایـس۵ 
شـد کـه مدیریـت پروژه ی نیویورک را به عهده داشـت. 
کـه  هنگامـی  می شـد  بیشـتر  حتـا  شـگفتی  و  حیـرت 
وسوسـه ی  بـه  توجـه  بـا  فـدرال،  تئاتـر  اجراهـای 

رسن ولز
ُ
پوستر نمایش »دکتر فاستوس« اثر کریستفر مارلو، به کارگردانی ا
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زمـان،  آن  در  کنگـره  تفکـر  سـطح  مقاومت ناپذیـر 
یـا  انتقـاد  مـورد  را  آمریـکا  سیاسـی  شـخصیت های 

استهزا قرار می داد.
بـزرگ  واحـد  پنـج  بـه  را  خـود  امپراتـوری  َهلـی 
بهـای  بـا  تئاتـر   )2( زنـده؛  روزنامـه ی   )۱( کـرد:  تقسـیم 
همگانی، به زبان عبری، اسـپانیایی، و سـایر گروههای 
تحـت  سـیاهان،  تئاتـر   )۴( تجربـی؛  تئاتـر   )۳( قومـی؛ 
مدیریـت جـان هاوسـمان۶ و ُرز مک کلنـدون۷؛ و )۵( 
همیشـه  َهلـی  زنـده ی  روزنامـه ی  آزمایشـی.۸  تئاتـر 
بـرای  تالشـی  بـوده.  او  تولیـدات  تحریک آمیزتریـن 

نمایشی کردن اخبار )َهری هاپکینز به یک نماینده ی 
سـتیزه جوی کنگـره چنیـن توضیـح داد، »چیزی شـبیه 
ادامـه ی  زنـده  روزنامـه ی  فیلم هـا«(.  در  زمـان  حرکـت 
تکنیک تئاتر حماسـی برشـت و پیسـکاتور بود. قصد 
ح هـای مواجهه آمیـز و  از طر بـا اسـتفاده  کـه  ایـن بـود 
مضامیـن جدلـی به منظـور پادزهـِر تئاتـر تجـاری کـه، به 
و  مؤدبانـه  به نحـوی  را  »روایت هایـش  َهلـی،  گفتـه ی 
دِرگوشـی در قالـب داسـتان های کوتـاه مثلـث عشـقی 
در فضـای مثلـث کوچکـی ادامـه می دهـد.« فضاهـای 
هنرمنـدان  توسـط  کـه  زنـده«  »روزنامـه ی  تئاتـر 
صحنه پـردازی ماننـد هـاوارد ِبـی۹ و مردوخـای گوِرلـی۱۰ 
از دور  کنتـرل  از تخته کلیـد جدیـد  بـود،  طراحـی شـده 
ج آیِزنور۱۱ اسـتفاده ی مناسـبی کرده، تخیل برانگیز  جور
جانشـین  را  پروژکشـن  و  نـور  آنهـا  بودنـد.  متنـوع  و 
سـایر  و  َهلـی  کـه   » درِدسـر پـر  »صحنه پـردازی 
می دانسـتند،  منسـوخ  را  آن  تئاتـری  دوراندیشـان 
کـه  آن طـور  »سـینما«،  کـه  آن  به خاطـر   

ً
عمدتـا کردنـد، 

هلی پیامبرانه اضافه کرد »رئالیسم را در بازی خودش  
شکست داده بود.«

ایـن  در  کـه  داسـتان هایی  آن،  از  مهم تـر 
و  بودنـد  تبلیغاتـی  آشـکارا  می شـد  گفتـه  نمایش هـا 
تئاتـر  می سـاختند.  ح  مطـر را  روز  عمـده ی  مسـایل 
زنـده،  روزنامـه ی  موفـق  کار  اولیـن  بـا  فـدرال 
اتحـاد  زدن«۱2،  شـخم   ''A'' سـه  »بـا  نمایشـنامه ی 
کشـاورزان و مصرف کننـدگان بـرای دسـتمزد بیشـتر و 
غـذای سـالم تر را بـه ثمـر رسـاند. ایـن نمایشـنامه در 
در  سـپس  و  رفـت  اجـرا  پنـج  و  هشـتاد  نیویـورک 
تولیـد  میلواکـی  و  آنجلـس  لـس  کلیولنـد،  شـیکاگو، 
شـد، گـر چـه تکـزاس جـزو آنهـا نبـود، ایالتـی کـه مدیـر 
کـه  کـرد  ترغیـب  را  َهلـی  آن  کار  پـروژه ی  اداره ی 
منفـی  انتقـادات  کـه  را  قدیمـی«  »نمایشـنامه های 
تکزاسـی  بوروکـرات  ایـن  کنـد.  اجـرا  برنمی انگیـزد، 
احتمـااًل همـان نارضایتـی را در مورد برق داشـته، یعنی 
فراخوان برای دولتی شدن مالکیت خدمات عمومی؛ 

»من از تئاتر 
فدرال استفاده ی 
سیاسی نخواهم 
کرد. عالوه بر آن، 
من تئاتر فدرال 
را برای هدف های 
حزب دموکرات، حزب 
جمهوریخواه، یا 
حزب کمونیست 
مورد استفاده قرار 
نخواهم داد.«

پوستر نمایش »یک سوم ملت«

صحنه ای از نمایش »یک سوم ملت«

نمایشـنامه ی »اسـپیروکت«۱۳، تاریـخ سـیفلیس بـود 
کـه بـا فراخـوان بـرای اجبـاری شـدن آزمایش خـون اوج 
تئاتـر  موفقیـت  بزرگ تریـن  بی تردیـد  و،  گرفـت؛  مـی 
کـه  بـود  ملـت«۱۴  سـوم  »یـک  نمایشـنامه ی  فـدرال 
شـهرها  بزرگ تریـن  در  را  مسـکن  نامناسـب  شـرایط 

برمال می ساخت.
معهذا، گرایش تماشاگران به »نمایشنامه های 
قدیمـی« به نظـر می رسـید کـه به وسـیله ی واحـد تئاتـر 
فـدرال تحـت سرپرسـتی جان هاوسـمن و اورسـن ولز 
از  خالـی  کالسـیک  اجراهـای  حتـا  امـا،  می شـد.  ارضـا 
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مشـاجره نبـود. این اولین تالش ها در ساختارشـکنی 
آنهـا بـا  نمایشـنامه های کالسـیک در »مرتبـط« کـردن 
جهان معاصر که موفقیت هایی دربر داشـت )روندی 
آنـدره  نظیـر  مدرنـی  کارگردان هـای  توسـط   

ً
بعـدا کـه 

شـربان، پیتـر بـروک و پیتـر سـلرز بـه کار گرفتـه شـد(، 
هاوسـمن،  مـی آورد.  به وجـود  برآشـفتگی  هنـوز 
]اورسـن[ ولـز را کـه آن زمـان در سـن حسـاس بیسـت 
واحـد  بـا  را  »مکبـث«  تـا  کـرد  اسـتخدام  بـود،  سـالگی 
بازیگـران سیاهپوسـت خود کارگردانـی کند. ولز محل 
وقـوع نمایشـنامه را در هائیتـی قـرار داد، جادوگـران را 
و  کـرد  تبدیـل  وودو  ئیـن  آ جادوگـر  پزشـکان  بـه 
گویـی  چنان کـه  را  نمایشـنامه  اصلـی  شـخصیت 

»امپراتـور جونـز بـه زیبایی دیوانه شـد« تصویر کرد، در 
نتیجـه یـک پیـروزی خلـق کـرد کـه در نیویـورک و در تور 
سراسـری با اسـتقبال بزرگی روبرو شـد. موفقیت این 
سراسـر  در  سیاهپوسـت  واحدهـای  »وودو«  مکبـث 
سـایر  سـیاه  روایـت  تـا  کـرد  تشـویق  را  کشـور 
آونـگ’« و  ‘ کالسـیک های اروپایـی، ماننـد »میـکادوی 
»لیسیستراتا« را به صحنه ببرند، گر چه نمایشنامه ی 
»لیسیسـتراتا« سـرانجام به وسـیله ی »اداره ی پروژه ی 

« به خاطر »سکسی« بودن تعطیل شد.  کار
به دنبـال »مکبـث« که در تئاتـر الفایت در هارلم 
بـه روی صحنـه رفـت، هاوسـمن و ولـز تئاتـر َمکسـین 
از  درخشـان  روایـت  دو  تـا  کردنـد  تصـرف  را  الیـوت 

نمایشـنامه های کالسـیک را آمـاده کننـد: »اسـب کاله 
می خـورد«، یـک اقتباس دیوانه وار از فارس البیش در 
نقـش  در  جـوان  کاتـن  جـوزف  بـازی  بـا  نوزدهـم  قـرن 
بـه  مارلـو  کریسـتوفر  اثـر  فاسـتوس«  »دکتـر  و  اصلـی، 
کارگردانـی و بـازی ولـز در نقـش اصلـی )اولیـن نقـش 
اصلـی او در نیویـورک(. نمایشـنامه ی »فاسـتوس« بنا 
بـه عقیـده ی عمـوم یـک تفسـیر مسـحورکننده از یـک 
نمایشـنامه ی کالسـیک بود، با بازی جک کارتر )بازیگر 
سیاهپوسـتی که مکبث را بازی کرد( که مفیسـتو را به 
سـیمای محتـرم و دل-مشـغول یـک شـّر تبدیـل کرد. 
ولـز در ضمـن توانسـت تسـلیم ضعـف خود بـرای یک 
گریم غلیظ شـود همراه با شـوق سراسر زندگی اش به 

بهترین 
نمایشنامه نویسان 

روز امثال برنارد 
شا و یوجین اونیل، 
شادمان بودند که 

ثارشان در مناطقی  آ
که معموالً هرگز در 

معرض دیدشان 
قرار نمی گرفت، اجازه 

دهند که »پروژه« 
نمایشنامه هایشان 

را در برابر یک حق 
تألیف ۵۰ دالری در 
هفته یا کمتر از آن، 

تولید کند.

کـه  بـه شـیوه ای  بـرد  بـه صحنـه  را  اپیـزودی  شـعبده،  
عواقب هفت گناه کبیر را در پی داشت.

اکنـون شـانس بـه تئاتـر فـدرال روی آورده بـود. 
در نیویورک منتقدین آن را »بزرگ ترین تولیدکننده ی 
ثـار موفـق« می نامیدند. بهترین نمایشنامه نویسـان  آ
روز امثـال برنـارد شـا و یوجیـن اونیل، شـادمان بودند 
کـه آثارشـان در مناطقـی کـه معمـواًل هرگـز در معـرض 
»پـروژه«  کـه  دهنـد  اجـازه  نمی گرفـت،  قـرار  دیدشـان 
 ۵۰ تألیـف  حـق  یـک  برابـر  در  را  نمایشنامه هایشـان 
 ، دالری در هفتـه یـا کمتـر از آن، تولیـد کنـد. همین طـور
رمان نویسانی مانند سینکلر لوئیس فقط خوشحال 
بودنـد کـه دعـوت َهلـی را بـرای اقتبـاس رمان هایشـان 

اعالن نمایش »اسب کاله می خورد« رسن ولز در تمرین نمایش »اسب کاله می خورد« با  
ُ
ا

آرلن فرانسیس و جوزف کاتن

رسن ولز
ُ
صحنه ای از نمایش »مکبث« )وودو مکبث( به کارگردانی ا



31  دوره ی جدید   سال اول    شماره ی ۴    بهار  ۱۴۰۱  30

بـه نمایشـنامه بپذیرنـد. رمـان »اینجـا نمی تواند اتفاق 
افتد« اثر لوئیس درباره ی به قدرت رسیدن فاشیسم 
در آمریـکا، اگـر چـه اثر نمایشـی ضعیفی بود، بیسـت و 
دو تولید داشـت که همزمان در هیجده شـهر افتتاح 
شـد.  بـازی  نفـر  هـزار  پانصـد  بـه  نزدیـک  بـرای  و  شـد 
برنامـه ی  بـرای  تبلیـغ  به عنـوان   ، بناگزیـر نمایـش، 

اصالحات۱۵ تعبیر شد. 
موفقیت هـای  علیرغـم  امـا،  فـدرال،  تئاتـر 
« بـه  روزافـزون خـود، هنگامـی کـه »اداره ی پـروژه ی کار
»گهـواره  نمایشـنامه ی  بودجـه،  شـدن  قطـع  بهانـه ی 
خواهد جنبید«، یک ساتیر به سبک برشت نوشته ی 
کـرد،  لغـو  آن  افتتـاح  شـب  در  را  بلیتسـتین۱۶  مـارک 
وارد  آن  کارکنـان  و  امـور  اولیـای  بـه  سـنگینی  آسـیب 
آنقـدر  اکنـون  مخفیانـه   پـرای 

ُ
ا احیـاء  داسـتان  آمـد. 

شـناخته شـده اسـت که نیـازی به بازگویی نـدارد )این 
 ، رابینـز تیـم   ۱۹۹۹ فیلـم  محـوری  موضـوع  اپیـزود 
کـه  اسـت  جنبیـد«  خواهـد  »گهـواره  به نـام  همچنیـن 
می کنـد(.  بـازی  را  فالنـاگان  َهلـی  نقـش  جونـز۱۷  ِچـری 
کافی است گفته شود که ولز و هاوسمن تماشاگران 
شـب افتتـاح را از تئاتـر َمکسـین الیـوت تـا تئاتـر خالـی 
ونیـس، بیسـت بلـوک راهپیمایـی کردنـد؛ بلیتسـتین 
پـرا را بـا پیانـو نواخـت، و بازیگران با 

ُ
سراسـر موسـیقی ا

زیرکی، دستور اتحادیه را دور زده، نقش های خود را از 
رعدآسـا،  زدن هـای  کـف  بـا  سراسـر   ، تئاتـر سـالن 

خواندند.
تئاتـر فـدرال یـک پیـروزی  بـرای  ایـن واقعـه  امـا 
بالفاصلـه  هاوسـمن  و  ولـز  بـود.  شکسـت  از  بدتـر 
بنیـان  را  خـود  مرکـوری  تئاتـر  و  کـرده  رهـا  را  »پـروژه« 
پیراهـن  بـا  را   » سـزار »جولیـوس  کـه  تئاتـری  نهادنـد، 
سـیاه تولیـد کـرد و »خانـه ی اندوهگیـن«۱۸ خیره کننده 
را، کـه ولـز بیسـت و دو سـاله یـک بـار دیگـر بـا گریـم 
سـنگین نقش کاپیتان شـاتوور هشـتاد سـاله را بازی 
خوشـحال  کـه  بـود  کـرده  اظهـار  َهلـی  چـه  اگـر  کنـد. 
کار  تئاتـر تجـاری  می شـود هـر وقـت هنرمندانـش در 

به دست آورند، اما ترک هاوسمن-ولز از »پروژه«  او را 
و  شـخصیت ها  پرتحرک تریـن  از  نفـر  دو  بـدون 

سرمایه های باارزش بجاگذاشت.
در  خـود  پشـتیبان  بزرگ تریـن  همچنیـن  َهلـی 
، را به زودی از دسـت  کابینـه ی روزولـت، َهـری هاپکینـز
می داد، چون او دچار سرطان شده بود و اجازه می داد 
او تصمیـم بگیرنـد.  کـه دسـتیاران کم-اطـالع به جـای 
)کیفیـت آن تصمیمـات بـا عقیـده ی یکـی از آنهـا، یـک 
بوروکـرات کالیفرنیایـی، می توانـد مـورد سـنجش قـرار 
بگیـرد کـه یـک پـروژه ی تئاتـری خـوب را »هـر چیـزی کـه 
می دانسـت.(  شـود«  نگهداشـته  روزنامه هـا  از  دور 
روزولـت در دور دوم کابینـه ی خـود هزینه هـای دولـت 
را قطـع کـرد تـا از تـورم پرهیـز کـرده و بـه تجـارت کمـک 
کند. طبق معمول، اولین بخش هایی که آسـیب دید 

بخش هنرها بود.
در حـول و حـوش همیـن زمـان، َهلی قاطعانه بر 
روی حکـم خـود تمرکـز کـرد تـا یـک تئاتـر ملـی حقیقـی 
خلـق کنـد؛ او در تـالش بـرای اطمینـان از ایـن کـه تمـام 
و  می شـوند  اداره  به خوبـی  منطقـه ای  واحدهـای 
سـفرهای  می کننـد،  حفـظ  را  عالـی  معیارهـای 
او  کـه  کشـور می کـرد. هـر جـا  بـه دور  خسـتگی ناپذیر 
بـا  تماشـاگران  و  هنرمنـدان  طـرف  از  می رفـت 
حق شناسی روبرو می شد، اما همچنین از طرف برخی 
روزنامه ها با خصومت و برخی سیاستمداران با ناسزا 
و بدرفتـاری روبـرو می گردید. انتقـادات رایج فزاینده ای 
پول هـای  نیویـورک  در  کـه  داشـت  وجـود  کنگـره  در 
هنگفتی توسـط هواداران بلشـویک مصرف می شـود. 
روزنامـه ی واشـینگتن پسـت خواسـت که بـه کار تئاتر 
فدرال و »برنامه های هنری  پر از تصنع« آن پایان داده 
شود. روزنامه ی سن فرانسیسکو اگزامینر متعلق به 
کـرد،  تقاضـا  درشـت  تیتـر  بـا  هرسـت  راندلـف  ویلیـام 
ریشـه کن  بایـد  فـدرال  تئاتـر  کمونیسـتی  »گرایـش 
شـود.« حتـا عنوان هـای بی ضـرر نمایش هـای فـارس 
شـیطنت  »اسـقف  ماننـد  فـدرال،  تئاتـر  معمولـِی 

پوستر نمایش » با سه "A" شخم زدن«

می کنـد«، »در اتـاق ِمی ِبـل«، »شـوهرت را بـه مـن قرض 
بـده«، توسـط نماینـدگان کنگره که هرگز به خودشـان 
بـه  ببیننـد،  را  نمایشـنامه ها  کـه  نمی دادنـد  زحمـت 

عنوان مستهجن و زننده تقبیح شدند.
بایـد پذیرفـت کـه »اتحاد کارگران«، یک سـازمان 
سوسیالیسـتی کـه گفتـه می شـود مهـد کـودک حـزب 
کمونیسـت اسـت، بسـیاری از کارکنـان تئاتـر فـدرال را 
عضوگیـری کـرد. و همچنیـن حقیقـت دارد کـه برخـی از 
کارهـای بعـدی »پـروژه«، به ویـژه نمایـش کـودکان بـه 
آنقـدر  کـه  آبـی[  بیدسترها«۱۹]سـگ  »شـورش  نـام 
روزنامـه ی  از  آتکینسـون2۰  بروکـس  کـه  بـود  جانبـدار 
نیویـورک تایمـز را واداشـت تـا بگویـد کارل مارکـس در 
شـمایل غـاز مـادر تغییـر چهـره داده بـود، و نمایـش 
بـه  متهـم  را  فـدرال  تئاتـر  کـه  شـب«  شـنبه  »پسـت 
بچه هـای  کشـتن  بـه  فقیـر  بچه هـای  دادن  آمـوزش 
تمـام طبقـات  از  کـودکان  واقـع،  )در  ثروتمنـد می کـرد 
درآمـد نمایـش را به عنوان داسـتانی دربـاره ی آدم های 

خوب در برابر آدم های بد دوست داشتند(.
سـرانجام، کمیته ی فعالیت هـای ضد آمریکایی 
مشـهور  دایـس22  مارتیـن  ریاسـت  بـه  مجلـس2۱، 
نماینـده ی تکـزاس، ایـن کشـمکش های سیاسـی کـه 
تئاتـر فـدرال را محاصـره کـرده بـود, همچـون فرصتـی 
روزولـت دیـد. همـکار  کابینـه ی  بـه  بـرای حملـه  عالـی 
دایس در کمیته از نیوجرسی، ِجی. پارنل توماس2۳—
سـمت  بـه  را  توجه شـان  زودی  بـه  آنهـا  دوی  هـر 
خ ها« در هالیـوود گرداندند—تئاتـر فـدرال را نـه  »سـر
تنها به عنوان »حلقه ای در ماشین تبلیغاتی گسترده 
را  آن  بلکـه  اصالحـات«،  برنامـه ی  بی سـابقه ی  و 
بنـا  زد.  انـگ  کمونیسـت  حـزب  بـازوی  به عنـوان 
»تئاتـر  کتـاب  )در  ماتیـوز2۴  هـارت  ِد  ِجیـن  به گفتـه ی 
فالنـاگان  َهلـی  پـس،  ایـن  »از   ،)۱۹۳۵-۳۹ فـدرال«2۵، 
تمام وقت و توجه اش را به نحو فزاینده ای وقف دفاع 

از تئاتر فدرال کرد تا گسترش آن.«
نهـاد  اعتبـار  از  دفـاع  در  َهلـی  ذهنـی  اشـتغال 
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خـود، توجـه بهتریـن مفسـرین را نیـز بـر ایـن موضـوع 
معطـوف سـاخت—نه تنهـا خانـم ِد هـارت، بلکه خوِد 
َهلی نیز همان طور که در خاطرات تأثرانگیز و نیرومند 
خـود، »صحنـه« گفتـه، آن را پذیرفتـه اسـت. ایـن پیکار 
میـان سیاسـت خشـونت بار و هنر بی دفـاع، به عنوان 
به طـور  ضدقهرمانانـش،  و  قهرمانـان  بـا  درام  یـک 
ولـی  بـود،  توجه برانگیـز  مطبوعـات  بـرای  طبیعـی 
نتیجـه ی آن از پیـش مقـدر بود. کابینـه ی دموکراتیک 
نه تنها نتوانسـت برنامه ی پیش بینی شـده ی خود را 
، کـه فعالیت هـای تئاتـری،  بـرای یـک وزارتخانـه ی هنـر
تـا صـد  را در بیسـت و پنـج  موسـیقی و سـایر هنرهـا 
 از هـر شـکل از 

ً
شـهر حمایـت مالـی کنـد؛ بلکـه اساسـا

، حمایت نشد. ، به ویژه هنر تئاتر هنر
 
ً
عمیقـا رویـی  در  رو  ایـن  دربـاره ی  کـه  چیـزی 

مأیـوس کننـده اسـت اینسـت کـه بـرای ماههـا َهلـی 
« از  فالناگان خوش سـخن، توسـط »اداره ی پروژه ی کار
از  دفـاع  در  مطبوعـات  بـه  نظـر  اظهـار  هرگونـه  ارسـال 

شـخصیت  دربـاره ی  آالبامـا(  ایالـت  از  )دموکـرات 
بدشـگونی بـه نـام کریسـتوفر مارلو از َهلی سـؤال کرد، 
یـک  او  آیـا  کنیـد.  مـی  قـول  نقـل  مارلـو  ایـن  از  »شـما 
ثبـت  را  »ایـن  داد:  پاسـخ  َهلـی  اسـت؟«  کمونیسـت 
دوره ی  در  نمایشـنامه نویس  بزرگتریـن  او  کـه  کنیـد 
»کمیتـه ی  اتهامـات  سـطح  در  بـود.«  شکسـپیر 
فعالیت هـای ضـد آمریکایـی« یـک گاف بـود کـه چنـد 
به خاطـر  سـاله  هشـت  تمپـل2۸  شـرلی  بعـد  سـال 
کمونیسـت  یـک  بـه  رابینسـون2۹  بیـل  بـا  رقصیـدن 
گهـی ترحیـم  متهـم شـود، و ایـن یـک گاف بـود کـه در آ
سـنگ  روی  بـر  متأسـفانه  نـه  یافـت،  پایـان  اسـتارنز 

قبرش.
امـا َهلی نمی توانسـت بـر کمیته ای که عزم کرده 
بـود تئاتـر فـدرال را از روی زمیـن برانـدازد تأثیـر بگذارد. 
هنگامـی کـه َهلـی تقاضـا کـرد تـا بـه او اجـازه داده شـود 
آخرین اظهاراتش را بیان کند، دایس چکش اش را بر 
میـز کوبیـد و پایـان جلسـه ی دادگاه را بـرای رفتـن بـه 

نهـار اعـالم نمـود. دایـس گفـت ایـن تقاضـا را در نظـر 
خواهـد داشـت، ولـی َهلـی هرگـز نـه فرصـت آن را پیـدا 
کـرد تـا حرفـش شـنیده شـود و نـه هرگـز شـهادت او  
اعـالم   ، مجلـس  نماینـده ی  تومـاس،  گردیـد.  پخـش 
کرد، »ما نمی خواهیم که شـما برگردید، شـما مشـتری 

سختی هستید و همه ی ما فرسوده شدیم.«
سـرانجام،  جلسـات،  ایـن  مسـتقیم  نتیجـه ی 
تصویب الیحه ی قانونی یارانه برای سال ۴۰-۱۹۳۹ بود 
ح »اداره ی  کـه فراخوانـی بـرای تغییـرات گسـترده در طـر
«، از جمله قطع چشـمگیر بودجه ی هنرها  پروژه ی کار
از  شـدن  خـالص  بـرای  وفـاداری  سـوگند  اعمـال  و 
رادیکال ها، با ۳۷۳ به 2۱ رأی توسط مجلس بود. این 
الیحـه همچنیـن پایـان کار تئاتـر فـدرال را اعـالم کـرد. 
بـه  فـردی  کـه  روزنامـه ای  از  ماجـرا  ایـن  دربـاره ی  َهلـی 
دسـت او داد مطلع گشـت، و در حالی که شـوکه شده 
بـود، تصمیـم کنگـره را چنیـن نامیـد: »اعـدام آشـکار تـا 

خفه کردن آرام«.

شـخص خـود جلوگیـری شـد. او مجبور بود نـه تنها در 
از  دفـاع  بلکـه  خـود  عقایـد  ابـراز  در  انتقـادات  برابـر 
دسـتاوردهای هنری تئاتر فدرال سـکوت کند. شـاهد 
پس از شاهد درباره ی چگونگی تسلط کمونیست ها 
و سـمپات های آنهـا بـر تئاتـر فـدرال شـهادت  دادند، و 
پـس از آن کلیفتـون وودرام2۶ نماینـده ی ویرجینیـا، در 
مجلـس گفـت کـه تئاتـر فـدرال »تـا آنجـا کـه مربـوط بـه 
تولیـد  باارزشـی  چیـز  هیـچ  می شـود،  ملـی  تولیـدات 
نکـرده اسـت.« و بـا غـروری خودبینانـه اضافـه کرد، »ما 

از حرفه ی تئاتر بیرون خواهیم رفت.«
ح مختصری در  باالخـره، َهلـی اجـازه پیدا کرد شـر
برابر کمیته ی دایس ارایه دهد، اما فقط پس از تعداد 
کافـی  به انـدازه ی  کـه  خصمانـه  شـهادت های  زیـادی 
اعتبـار تالش هـای او را خدشـه دار کرده بود. نوشـته ی 
کوتـاه او هرگـز نـه خوانـده شـد و نه انتشـار یافت، ولی 
قسـمتی از آن در شـهادت او آمـد. او، ابتـدا، بـا دفـاع از 
)»از  کـرد  آغـاز  پـروژه اش  وطن پرسـتانه ی  سرشـت 
ضدآمریکایـی  فعالیـت  بـا  مـن   ، ۱۹۳۵ گوسـت  آ
جنگیـده ام«( و سـپس از خـودش علیـه اتهاماتـی کـه 
چـون یـک بـار بـه روسـیه سـفر کـرده و دربـاره ی تئاتـر 
نامیـده شـده،  خ  نظـر موافـق نوشـته، سـر بـا  روسـیه 
محتـرم  انسـان  ایـن  کـه  اسـت  یـأس آور  کـرد.  دفـاع 
کمونیسـت  هرگـز  مـن  »کـه  بگویـد  شـود  مجبـور 
نبـوده ام؛ کـه مـن یک دموکرات ثبت شـده هسـتم، … 
کـه مـن تئاتـر فـدرال را از آغـاز به عنـوان یـک سـازمان 
بـرای  کـرده ام.«  مدیریـت  و  برنامه ریـزی  آمریکایـی 
سـالهای سـال سـخنانی از همین سرشـت در سراسـر 

اتاق های کنگره طنین و بازطنین داشت.
َهلـی آمـاده بـود کـه بپذیـرد بسـیاری از تولیـدات 
کـه  تأکیـد داشـت  امـا  پروپاگانـدا داشـته،  از  لحنـی  او 
تـا  اسـت  دموکراسـی  آمـوزش  از  شـکلی  پروپاگانـدا 
یـک  در  کمونیسـتی.  نظریـه ی  پیشـبرد  بـرای  ابـزاری 
لحظـه در جریـان کمیتـه کـه ماهیـت ایـن تحقیقـات را 
جمع بنـدی می کـرد، نماینـده ای بـه نـام جـو اسـتارنز2۷ 

این پیکار 
میان سیاست 
خشونت بار و 
هنر بی دفاع، 

به عنوان یک درام 
با قهرمانان و 

ضد قهرمانانش، 
به طور طبیعی 

برای مطبوعات 
توجه برانگیز 

بود، ولی نتیجه ی 
آن از پیش مقدر 

بود.

تولوال  َبنکِهد
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در حمایـت از تئاتـر فـدرال راهپیمایی هـا صـورت 
گرفت. منتقدین از دسـتاورد بزرگ تئاتر فدرال سـخن 
گفتند. اورسن ولز به سیاستمداران دشمن پیشنهاد 
و  دور  نقـاط  از  تلگراف هـا  داد.  رادیویـی  مناظـره ی 
سراسری سرازیر شد. و سنا به وسیله ی تالوال بنکهد۳۰، 
دختـر یکـی از اعضـای سـنا، برای مـدت کوتاهی متقاعد 
شـده بـود تـا دوام تئاتـر فـدرال را بـرای چنـد سـال دیگـر 
مـورد توجـه قـرار دهد. اما این تالش با شکسـت روبرو 
شد زیرا سنا مایل نبود هنرمندان دیگر را بیکار کند تا 
بـا همیـن  و  کنـد،  فـدرال ذخیـره  تئاتـر  بـرای  را  بودجـه 

استدالل، متأسفانه، روزولت الیحه را امضا کرد.
نشـوید!«  »تسـلیم  شـجاعانه ی  فریـاد  علیرغـم 
َهلـی، و حمایـت رعد آسـای یکپارچـه ی حرفـه ی تئاتـر و 
تئاتـر  حفـظ  بـرای  تالش هـا  تمـام  پشـتیبان،  هـزاران 
فـدرال بی اثـر مانـد. ایـن اولیـن تـالش در تاریـخ بـرای 
تثبیـت یارانـه ی تئاتـر جـدی آمریـکا بـا بودجـه فـدرال، 
به وسـیله ی مجلـس بـا همـان خصومـت، بدخواهی و 
 موقوفه ی ملی هنرها۳۱ را محاصره کرد، 

ً
ترسی که بعدا

میلیون هـا  بـه  را  عالـی  تئاتـر  کـه  بـزرگ  ایـده ی  ایـن  و 
تماشـاگر جدید آمریکایی ارایه کند، قربانی کوته نظری 

و افکار تعصب آمیز شد.
َهلـی در کتـاب »صحنـه« نوشـت، »به این ترتیب 
تئاتـر فـدرال همان طـور پایـان یافـت کـه شـروع کـرده 
بود، با معرفی بی پروای مشکالتی که زندگی آمریکایی 
متأثر از آنهاست. اگر این اولین تئاتر دولتی در کشور 
مـا مـدت کوتاهـی زنـده مانـد، بـه ایـن معنـی اسـت کـه 
ممکـن بـود بیشـتر زندگـی کنـد. امـا مـن باور نـدارم هر 
کسـی که با آن کار کرد تأسـف بخورد از این که از ابتدا 
آخـر در برابـر ارتجـاع، در برابـر تبعیـض، در برابـر  تـا بـه 
عـدم تحمـل نـژادی، مذهبـی و سیاسـی ایسـتاد. تئاتـر 
ابـراز دراماتیک تـر و درک بهتـر نیروهـای  بـرای  فـدرال 
عظیـم امـروز زندگـی مـا تالش ورزیـد؛ تئاتر فـدرال برای 
یـک تئاتـر آزاد بـه مثابـه یکـی از بسـیاران شـکل بیـان 

گاهانه و فعال مبارزه کرد.« زندگی متمدنانه، آ

شـوهر  داد،  دسـت  از  را  کارش  تنهـا  نـه  َهلـی 
، بالفاصله پس  دومـش، فیلیـپ اچ. دیویـس۳2، را نیـز
از افـول تئاتـر فـدرال، از دسـت داد. او در سـال ۱۹۴۱، با 
 ، پذیرفتـن مقـام ریاسـت کالـج اسـمیت و اسـتاد تئاتـر
بـه زندگـی دانشـگاهی برگشـت. در آنجا بـود که من به 
مِهرسـت۳۳، برای اولین بار او 

َ
عنوان دانشـجوی کالج ا

را مالقـات کـردم؛ زمانـی کـه یکـی از دختران همکالسـی  
مـن در کالـج اسـمیت، در یک نمایـش روزنامه ی زنده 
بـا عنـوان E=mc2 دربـاره ی شکسـتن اتم بـازی می کرد. 
َهلی چهار سال بعد دچار بیماری  پارکینسون شد که 
به نظـر می رسـد بسـیاری از هنرمنـدان تئاتـر از آن رنـج 
اقامتگاه هـای  بـه  را  بازنشسـتگی  دوران  او  می برنـد. 
گذرانـد،  واسـار  نزدیـک  پوکیپسـی  در  خـود  قدیمـی 
محلـی کـه در سـال ۱۹۶۹، در سـن هفتـاد و نـه سـالگی 

درگذشت.
برخـی از صداهـای تئاتـر فـدرال۳۴، بـه دلیل سـن 
و  شـور  بـه  همـه  امـا  هسـتند،  خسـته  و  گرفتـه  کمـی 
حـرارت، انـرژی، مجادلـه و عـدم ترسـی کـه مشـخصه ی 
این پروژه و رهبر آن بود، شـهادت می دهند. وقتی به 
سرشـت زودگـذر خـود تئاتـر می اندیشـیم، هیچ چیزی 
از اجرا جز چند عکس رنگ پریده و چند متن زرد رنگ 
پروژه هـای  سـایر  کـه  همان طـور  امـا  نمی مانـد.  باقـی 
رالـف  چیـور۳۵،  جـان  ماننـد  غول هایـی  فـدرال  هنـری 
الیسـون۳۶ و ریچـارد رایـت۳۷ در برنامـه ی نویسـندگان، 
فیلیـپ  کونینـگ۳۹،  ِد  ویلـم  پـوالک۳۸،  جکسـون  و 
گاسـتون۴۰ و جـک لوایـن۴۱ در پـروژه ی هنـر تولیـد کـرد، 
درخشـان ترین  از  برخـی  بـرای  نیـز  تئاتـر  برنامـه ی 
بازیگـران، کارگردانـان، طراحـان و رقصنـدگان آن دوره 
مأمنـی فراهـم آورد )فقط کافی اسـت که »تئاتر گروپ« 
مباهـات  خـود  اسـتعداد  بـا  پـروردگان  از  بسـیاری  بـه 
کند(: اورسـن ولز و جان هاوسـمن، نورمن لوید، آرتور 
 ، کنـدی، کاتریـن دانَهـم، هلیـن تامیریـس، جـک کارتـر
 ، النکسـتر بـرت  کاتـن،  جـوزف  ِکیـت،  ایـان  لـی،  کانـادا 
سـیدنی لومـت، ای. جـی. مارشـال، آلویـن چیلـدِرس، 

داسـن،  ژول  راندلـف،  جـان  الرنـس،  پـاال   ، گیِیـر ویـل 
خـوزه لیمون—صـورت نام هـا پایـان ناپذیـر اسـت. و 
ایـن وجه بیرونی واقعیت اسـت کـه تئاتر فدرال حکم 
داشـت کـه نـه سـتارگان فعلـی بلکـه در درجـه ی اول 

بیکاران را استخدام کند.
بگذاریـد آخریـن سـخن از زن برجسـته ای باشـد 
 ، کـه ایـن پـروژه را در طـول آن چهـار سـال هیجان انگیز
»رئیـس  سـرگذراند:  از  ماننـد  بـی  مأیوس کننـده، 
جمهـور ایـاالت متحـد تأسـف خـود را در تعطیـل تئاتـر 
 
ً
فـدرال بـا اشـاره بـه آن به عنـوان یـک کار پیشـتاز کتبـا
و  بـد  پرقـدرت،  توفانـی،  بـود،  چنیـن  ایـن  کـرد.  اعـالم 
خـوب، غم انگیـز و بامـزه، به نحـوی درخشـان باارزشـی 
بیـش از ظرافـت طبـع، خـرد و تخیـل کـه مـا بتوانیـم بـه 
آینـده  بـه  رو  کـه  بـود  آن  در  اهمیـت اش  بدهیـم.  آن 
داشـت. یکهـزار مـرد و زن ناشـناس—و غیـره و غیـره 
کـه کار را انجـام دادنـد، هیچکس هایـی کـه همه کـس 
بودند، کسانی که به آن اعتقاد داشتند—که رؤیاها و 
عمل شـان پایـان آن نبـود. آنها آغاز یـک تئاتر خلقی در 
آن  نمایشـنامه های  بزرگ تریـن  کـه  بودنـد  کشـوری 

هنوز در راه است.«
کسانی نظیر ما که در تئاتر جدی آمریکا هستند، 
می داننـد کـه ایـن تئاتر بر پشـت این اقدام شـجاعانه و 
در سـایه ی شـخصیتی شکسـت ناپذیر که آن را رهبری 

کرد، ساخته شده. روحش در آرامش و غرور  

پینوشتها:
تهیه کننده،  منتقد،  یک  بروستین  رابرت   Robert Brustein  .۱
نمایشنامه نویس، نویسنده و مدرس تئاتری آمریکایی است. این 
فدرال تئاتر  از  صداهایی  عنوان  با  است  کتابی  مقدمه ی   نوشته 

.)Voice from the Federal Theatre (
2. Harry Hopkins
3. Hallie Flanagan Davis 
4. Robert Schnitzer   
5. Elmer Rice 
6.  John Houseman  
7.  Rose McClendon

۸. این بخش و نام گذاری آن به »تئاتر آزمایشی« متفاوت از »تئاتر 
آزمایشگاهی« گروتوفسکی است. شاید بتوان آن را بخش جنبی 
این پروژه نامید. این اصطالح، بهر حال، شامل نمایشنامه هایی 
تا به  آماده می شوند  می شوند که در تئاترها و توسط گروههایی 

برادوی در نیویورک یا وست ِاند در لندن راه یابند. 
9. Howard Bay 
10. Mordecai Gorelik
11. George Izenour 
Triple-A Plowed Under  .۱2، این نمایشنامه بر الیحه ی مصوبه 
به نام Agricultural Adjustment Act که برای حل مشکل بی آبی 

کشاورزان تنظیم شده بود، تمرکز داشت.
13. Spirochete  
14. One Third of a Nation  

New Deal .۱۵ برنامه ی اصالحات رئیس جمهور آمریکا فرانکلین 
روزولت برای برون رفت از بحران اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ آمریکا بود 
که با سقوط بورس و بحران عمیق اقتصادی بی سابقه در آمریکا، در 

سال ۱۹2۹ آغاز گردید.
16. Mark Blitzstein 
17. Cherry Jones 
18. Heartbreak House 
19. Revolt of Beavers 
20. Brooks Atkinson 
21. the House Un-American Activities Committee
22.  Martin Dies 
23.  J. Parnell Thomas
24.  Jane De Hart Matthews 
25.  The Federal Theatre 
26. Clifton Woodrum 
27.  Joe Starnes 
28. Shirley Temple 
29. Bill Robinson 
Tallulah Bankhead .۳۰: بازیگر سینما و تئاتر و فرزند خانواده ی 

َبنکهد و بروکمن، از خانواده های مشهور سیاسی آن دوره.
31. National Endowment for the Arts
32. Philip H. Davis
33. Amherst College 
۳۴. اشاره به مقاالت و گفتارهایی است که در کتابی به همین نام 
) Voices from the Federal Theatre( انتشار یافته و این مقاله در 

سرآغاز آن آمده است.
35.  John Cheever 
36. Ralph Ellison
37. Richard Wright
38.  Jackson Pollock 
39.  Willem De Kooning
40.  Philip Guston
41.  Jack Levine
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فیلمو
لحظهی
تاریخی

تیمرابینز
ترجمهیوازریکدرساهاکیان

وجـود  بـا  دارم.  بسـیار  ایمـان  تماشـاگران  بـه  مـن 
انگیزش هـای مخـرب و منفـِی برخـی فیلمسـازان، بـه 
نظر من تماشـاگرانی هسـتند که خواهان چیز دیگری 
هسـتند؛ می خواهنـد بازتاب هـای مثبـت بنـی بشـر را 
اجـرای  اولیـن  واقعـی  داسـتان  کـه  هنگامـی  دریابنـد. 
»گهواره  خواهد جنبید« را شـنیدم، واکنش آنی ام این 
بـود کـه »چـه پایانـی بهتـر از ایـن بـرای یـک فیلـم«؛ چـه 
انسـانیت،  بـرای  بخشـی  نشـاط  و  مثبـت  جشـن 
آن  داشـته اند  شـجاعتی  چـه  آزادی.  و  خالقیـت، 

بازیگران که به پا خاسته اند.
هنـر خطرآفریـن همـواره مایـه ی الهـام مـن بـوده 
اسـت. بـرای درک تأثیـر و شـور و هیجـان آن اجـرای اول 
را دریافـت.  آن زمانـه  »گهـواره« بایسـتی حـال و هـوای 
بنابرایـن بـرای پـر کـردن فضاهـای فیلمنامـه کـه بـه آن 
اجرا ختم می شد، می بایست نیویورِک دهه ی ۱۹۳۰ را با 
دقـت تمـام خلـق می کـردم – یعنـی نشـان دهـم کـه در 
اتقاقاتـی  چـه  سیاسـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  عوالـم 
خ مـی داد.  در عیـن حـال نمی خواسـتم فیلـم  داشـت ر
لحن مالل آور درس تاریخ را داشته باشد. ضمن آن که 
گشـنگی،  و  سیاسـت  کانونـی  مضامیـن  بـه  بـود  الزم 
پرداختـه  غیـره  و  کمونیسـم،  بـا  مقابلـه  در  فاشیسـم 
شود، متوجه بودم که نیاز به کمی حال و هوای تفریح 
و طنـز هـم وجـود داشـت تـا بتوانـم فیلـم را بـا شـتاب و 
آهنگ قاطعی پیش ببرم. برای این کار بهتر دیدم که از 
کمدی های »اسکروبال«۱ ]عجیب و غریب[ دهه ی سِی 
پرستون استرجس2، فرانک کاپرا۳ و هاوارد هاکز۴ الهام 
بگیـرم. ایـن را هـم می دانسـتم کـه بـرای توفیـق در ایـن 
کار  اساسـی  عامـل  طنـز  و  کلیـدی  عاملـی  شـتاب  کار، 
هسـتند. می بایست نشـان می دادیم که شخصیت ها 
در آن زمانه، در رویارویی با گرسنگی و نومیدی، مجبور 
به اتخاذ تصمیم هایی بس دشوار بودند. با این افراد، 
امیـدوار بودیـم نجابـت و رشـادِت انسـانِی کسـانی را که 
دوره ی رکود اقتصادی را پشـت سـر گذاشـتند نمایش 
از  دیگـری  روایـت  می خواسـتم  نهایـت،  در  دهیـم. 

اقدامات طبقات حاکم در سالهای پیش از جنگ دوم 
بـه  مربـوط  فیلم هـای  همـه ی  در  کنـم.  ارائـه  را  جهانـی 
جنگ، فکر نمی کنم اشاره ای به همدستی و مشارکت 
دولـت آمریـکا بـا صاحبـان شـرکت های خصوصـی را در 

خیزش ماشین جنگ در اروپا دیده باشیم. 
اعتقـاد  و  ایمـان  تمـام عمـر،  بفرماییـد:  مجسـم 
راسـخی بـه نظـام سـرمایه داری داشـته اید. بعـد، یک روز 
صبـح، در مـاه اکتبـر ۱۹2۹، بـازار سـهام سـقوط می کنـد. 
گـذاری  سـرمایه  سـهام  بـازار  در  هرگـز  کـه  آن  برخـالف 

نکرده اید، به شما می گویند که سقوط بازار بر شما هم 
تأثیـر خواهـد داشـت. و بـه چشـم می بینیـد که درسـت 
گفته انـد. چنـد هفته بعد، بانک محـل زندگی تان درش 
تختـه می شـود. پول تـان رفت. کسـب و کار کوچک تان 
بیکارتـان  کار  از  می شـود.  مواجـه  کامـل  شکسـت  بـا 
صبـر  می خواهنـد  ازتـان  درآمـد،  بـی  و  بیـکار  می کننـد. 
پیشـه کنید و همچنان به این نظام دولتی که باعث و 
بـوده  شـما  گرسـنگی  و  بیـکاری  و  ورشکسـتگی  بانـی 
و  کوشـا  آدم   – شـما  باشـید.  داشـته  ایمـان  اسـت، 

تیم  رابینز
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 – اسـت  نشـده  مرتکـب  گناهـی  هیـچ  کـه  خداترسـی 
دسـت در دسـت اعضـای خانواده تـان در صفـی طویـل 

ایستاده اید تا مگر لقمه نانی گیرتان بیاید.
شـما  بـه  کمونیسـت  حـزب  از  نفـر  یـک  بعـد، 
نزدیک می شود و می گوید: »ما به نوع دیگری از توزیع 
ثـروت عقیـده داریـم« و مـی گوید: »همه با هـم برابرند. 
نظام سرمایه داری را ببینید که چگونه شما را به خاک 

سیاه نشانده است. بیایید به ما ملحق شوید.«
بـا جـان و دل پذیـرا  را خیلی هـا  ایـن نـوع افـکار 
شـدند. در هزارتوهـای قـدرت، ترس و هـراس واقعی و 
حـال  در  حاکـم  نظـام  کـه  داشـت  وجـود  ملموسـی 
فروپاشـی اسـت. مـن براسـتی عقیـده دارم کـه دولـت 
ح  »طـر داد.  نجـات  آمریـکا  در  را  دموکراسـی  روزولـت، 
نـو«۵ مـردم را دوبـاره بـه سـر کار فرسـتاد و باعـث شـد 
دوبـاره بـه دولـت ایمـان پیـدا کننـد. امـا عجیـب آنکـه 

ح نو«  طبقات باال و شـرکت های بزرگ از روزولت و »طر
بیـزار بودنـد. در واقـع، خیلـی از قدرتمـداران آمریکایـی 
اگـر  و  اسـت،  کمونیسـت  روزولـت  داشـتند  عقیـده 
امکانـش را داشـتند، بدشـان نمی آمـد همـه ی سـاز و 

کارهای موجود را درب و داغان کنند. 
آمریـکا  بـزرگ  شـرکت های  سـران  از  چنـد  تنـی 
اروپایـی  فاشیسـت  دولت هـای  کـه  داشـتند  عقیـده 
بدیـل بهتـری هسـتند تـا خـط مشـی های پیشـنهادی 
روزولت. در ایتالیا، در رویارویی با بحران اقتصادی آن 
سـر  قطارهـا  کـه  بـود  کـرده  کاری  موسـولینی   ، کشـور
وقت به حرکت در آیند و سـر وقت به مقصد برسـند. 
او توانسـته بـود دولـت را بـا قـدرت و توانایـی کامـل بـه 
کار وادارد. هیتلـر هـم اقتصـاد ورشکسـته ی آلمـان را  
زیـر و رو کـرده بـود و نظـم و نسـق درسـتی بـرای کار و 
اسـپانیا  در  فرانکـو  و  بـود.  کـرده  ایجـاد  مـردم  زندگـی 

داشـت با کمونیست ها می جنگید. سران رسانه های 
آمریکایـی  بـزرگ  هـای  شـرکت  صاحبـان  و  همگانـی 
معتقـد بودنـد بهتـر از این نمی شـود و از کمک مالی و 
اقتصـادی بـه ایـن دولت هـا دریـغ نمی کردنـد. ویلیـام 
راه  بـه  روزنامه هایـش  در  سـتونی  هرسـت  راندولـف 
واقـع  در  )کـه  موسـولینی  نـام  بـه  بـود  انداختـه 
به وسـیله ی مارگریتـا سـارفاتی۶ بـدون ذکـر نام نوشـته 
رفتـن  دسـت  از  بـه  آمریـکا  در  کـه  کسـانی  می شـد(. 
هـای  سیاسـت  و  آلمـان  در  مدنـی  آزادی هـای 
توسـعه طلبانه ی ایتالیـا در اتیوپـی اعتـراض می کردند، 
حـال،  ایـن  در  می خوردنـد.  کمونیسـت  برچسـب 
بیشـتری  قـدرت  متحـد  ایـاالت  در  کارگـری  جنبـش 
خشـم  آتـش  بـر  بیشـتری  هیـزم  کـه  می یافـت، 
قدرتمـداران می افـزود و آنهـا مطمئـن شـده بودنـد کـه 
مسـکو نه تنها دارد در می زند، بلکه وارد خانه شـده و 

جـا خـوش کـرده اسـت. در ایـن اوضاع ملتهـب بود که 
»گهـواره«—و همچنیـن نقاشـی دیواری ریورا۷ و سـایر 
داده  جـای  فدرال—می بایسـت  تئاتـر  برنامه هـای 
فکـر  داشـتند،  دسـت  در  را  قـدرت  کـه  آنهـا  شـوند. 
نمی کردنـد ایـن کارهـا صرفـا کارهایـی در عرصـه ی هنـر 
هسـتند، بلکـه کارهایـی بودنـد بـرای ایجـاد تخریب هر 

 . چه بیشتر در سامان اجتماعی کشور
پیـش از نوشـتن فیلمنامـه، کتـاب »صحنـه«۸ از 
ـی فالنـاگان۹ را خوانـدم کـه دربـاره ی برنامـه ی تئاتـر 

َ
هل

تئاتـر  دانشـگاهی ام  رشـته ی  اینکـه  بـا  اسـت.  فـدرال 
برنامـه ی  ایـن  بـا  چطـور  کـه  بـودم  حیـران  بـود، 
نکـرده  پیـدا  آشـنایی  روزولـت  دوره ی  شـگفت انگیز 
بـودم. برنامـه ای کـه می توانسـت راه هایـی پیـش پـای 
امکانـات فوق العـاده ای  بـه  کـه  کنـد  بـاز  دانشـجویان 
بینجامد. با مدیر هنری ای آشنایی پیدا کرده بودم که 
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نـه تنهـا نمایشنامه نویسـان نسـل های پیشـین را بـا 
بـرای  تـازه   روش هـای  و  راه  شـد،  پذیـرا  بـاز  آغـوش 
فرم هـای بیانـی جدیـد را تشـویق می کـرد. تئاتـر تجربی، 
ثـار  آ از  نـو  تفسـیرهای  روسـی،  مکتـب  سـاختارگرایی 
کالسـیک، رقص مدرن، تئاتر عروسـکی، و تئاتر پرشور 
و زنـده ی کـودکان، همـواره او را بـه هیجـان مـی آورد. در 
داشـت،  وجـود  فـدرال  تئاتـر  برنامـه ی  کـه  سـالهایی 
مناطـق  در  را  کارهایشـان  تئاتـری  سـیار  گروه هـای 
روستایی قحطی زده روی صحنه می بردند. »وودویل« 
دوبـاره کشـف شـده بـود و بـا اسـتقبال عظیـم مـردم 
روبرو بود. نمایش های مذهبی، سیرک ها، و درام های 
صحنـه  بـه  آنهـا  در  کـه  مناطقـی  مختـص  تاریخـی 
می آمدنـد اجـرا می شـدند. و عـالوه بـر اینهـا، یـک فـرم 
ابـداع  زنـده«۱۰  »روزنامـه ی  نـام  بـه  تئاتـری  تـازه ی  کامـال 

شده و جان گرفته بود.
کـه  اجتماعـی،  محتـوای  دارای  نمایشـنامه های 
کنگـره حساسـیت خاصـی نسـبت بـه آنهـا داشـت، بـا 
اسـتقبال خوبـی روبـرو می شـدند، چون مـردم نیازمند 
فـدرال  تئاتـر  بودنـد.  رسـانی  گاهـی  آ نـوع  ایـن 
نمایشـنامه هایی را خلـق می کـرد کـه مـردم  را به فکر و 
ح سـؤال وامی داشـت، بـا ایـن حـال، این نـوع کارها  طـر

تنهـا ده در صـد نمایش هایـی بودنـد کـه تئاتـر فـدرال 
یـا  سیاسـی  محتـوای  هیـچ  بقیـه  و  می کـرد،  تولیـد 

اجتماعی نداشتند.
فکـر  کـرد.  حیـرت آوری  کارهـای  فالنـاگان  ـی 

َ
هل

نمی کنـم تأثیـر تئاتـر فـدرال بـر مـردم آمریـکا را بتـوان با 
هیـچ متـر و معیـاری اندازه گیـری کرد. اگر حسـاب کنید 
ثـاری را  آ آن مـدت کوتـاه  کـه ایـن برنامـه توانسـت در 
بـرای 2۵ میلیـون نفـر بـر صحنـه بیـاورد، کـه یعنـی یـک 
چهـارم ملـت آمریـکا، تـازه متوجه حد و حـدود تأثیر آن 
خواهید شـد. روحیات سـرخورده ی مردمی که سخت 
دسـتخوش فقـر و گرسـنگی ناشـی از رکـود اقتصـادی 
شـده بودند، موقتا با شـادمانی در می آمیخت؛ قوه ی 
و  می خـورد،  تلنگـری  بسـیاری  عـده ی  تخیـل 

بی خانمان هـا و طردشـدگانی ایـن بازیگـران عجیـب و 
غریـب را مـی دیدنـد کـه از شهرشـان عبـور می کردنـد و 
حـس خوبـی به آنها دسـت مـی داد و احتمـاال بعضی از 
کار  ایـن  بـه  خودشـان  چـرا  می کردنـد  فکـر  هـم  آنهـا 
نپردازنـد. خنده هایـی که نیاز داشـتند، احساسـاتی که 
نمایش هـا،  شـوند،  سـهیم  دیگـران  بـا  می خواسـتند 
بـه  همـه   – اجتماعـی  درام هـای  بازی هـا،  عروسـک 
رایـگان یـا بـه قیمـت خیلـی ارزان بـه همـت عمـو سـام 

ارائه می شد.  
تئاتـر زنـده مانند سـوختی اسـت کـه آتش به آن 
سـالهای  در  کـه  را  نمایش هایـی  هنـوز  مـن  بیفتـد. 
جوانـی دیـده ام بـه یـاد دارم. جزئیات را ممکن اسـت از 
یاد برده باشم، اما لحظه های جادویی، آن زیبایی های 

خـوش  صحنه هـای  عمیـق،  خلجان هـای  انـدوه زا، 
، شـکوه و  سـاخت، انفجارهـا، بازی هـای دگرگـون سـاز
گاه  درد و حرمـان – همـه و همـه در حافظـه ی ناخـودآ
مـن نطفـه بسـته و بارهـا بـه هنـگام خلق آثار نمایشـی 
بـه آنهـا رجـوع می کنـم. تئاتـر فـدرال در طـول سـالهای 
اثـر  گذشـته تـا چـه حـد بـر حـس خالقـه ی هنرمنـدان 
گذاشـته اسـت، چـه تعـداد نمایشـنامه و شـعر و ترانه 
تحـت تأثیـر آن آفریـده شـده اسـت؟ میراثـی به راسـتی 
بـر  مشـتمل  میراثـی  اسـت.  گیـری  انـدازه  قابـل  غیـر 
میلیون هـا خنـده، میلیون هـا روشـنایی حریق خالقه، 
شـاید  کـه   – انسـان  روح  خاسـتن  اوج  بـه  میلیون هـا 
دسـتاورد  شـورانگیزترین  و  بنیادی تریـن  برتریـن، 

حکومت آمریکا بوده است  

پینوشتها:
ژانر  از  فرعی  گونه ای  اسکروبال  کمدی    .  Screwball Comedy  .۱
کمدی است که در دهه ی سی، دوران بحران اقتصادی آمریکا به 
وجود آمد و  تا سالهای ۱۹۴۰ ادامه داشت. مضامین این کمدیها 
حول داستانهای عشقی سنتی می گشت. شخصیت زن در این 
 مردانگی شخصیت مرد به 

ً
داستان ها بر مرد مسلط بود و عموما

میشد.. کشیده  چالش 
2. Preston Sturges 
3. Frank Capra 
4. Howard Hawks 
New Deal .۵: برنامهی اصالحات فرانکلین روزولت پس از بحران 

اقتصادی ۱۹2۹ در آمریکا 
و  ایتالیایی  نگار  روزنامه   ،)۱۹۶۱-۱۸۸۰(   Margherita Sarfatti  .۶
از مشاوران حزب فاشیست ایتالیا و همچنین از معشوقه های 
موسولینی که در فیلم »گهواره« سوزان ساراندون نقش او را بازی 

کرد.
Diego Rivera .۷: نقاش برجستهی مکزیکی 

8. Arena
Hallie Flanagan .۹ )۱۸۸۹-۱۹۶۹(، نمایشنامه نویس و کارگردان 
تئاتر و مدیر »برنامۀ تئاتر فدرال« که در پی بازجویی های کمیتۀ 
فعالیت های غیرآمریکایی کنگره پس از ۴ سال در ۱۹۳۸  تعطیل 

. شد
اخبار  رساندن  برای  تئاتری  اجرای  نوعی   ،Living Newspaper  .۱۰
روز به قشر مردمی که دسترسی به منابع مناسب خبری ندارند، 
بخصوص در زمان انقالب روسیه ابداع شده بود و در زمان برنامۀ 

تئاتر فدرال هم در آمریکا رواج پیدا کرد.
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دورهی»طرحنو«
ریاسـت  بـه  روزولـت  فرانکلیـن  انتخـاب  از  پـس 
نـو«  ح  »طـر آغـاز  و   ،۱۹۳۳ سـال  در  آمریـکا  جمهـوری 
)New Deal(، برنامه ای برای به کار گماردن افراد بیکار 
شـده ریختـه شـد بـه نـام »اداره ی پیشـرفت امـور۱«  کـه 
بسـیاری  در  بعـد  سـال  چنـد  طـی  را  نفـر  میلیونهـا 
رشـته های کاری، از جـاده سـازی و معمـاری گرفتـه تـا 
ح بـزرگ، کـه بـا  ، بـه کار گمـارد. بخشـی از ایـن طـر هنـر
مخالفت شدید راستگرایان هم روبرو بود، به کاریابی 
از  بسـیاری  زیـرا  داشـت،  اختصـاص  هنرمنـدان  بـرای 
هیـچ  هنرهـا  سـایر  و  نقاشـی   ، تئاتـر موسـیقی،  اهـل 
ایـن دایـره، خـود بـه چنـد بخـش  درآمـدی نداشـتند. 
موسـیقی،  نویسـندگان،  شـامل  کـه  می شـد  تقسـیم 
نقاشـی، اسـناد تاریخـی، تئاتـر و همچنیـن کاوش هـای 
باسـتان شناسـی بود. بخش های مربوط به موسـیقی 
سـیار  گروه هـای  شـامل  مثـال،  طـور  بـه   ، تئاتـر و 
سـفر  مختلـف  شـهرهای  بـه  کـه  می شـد  هنرمندانـی 
برنامـه  از 22۵ هـزار  آن سـالها بیـش  می کردنـد و طـی 

برای مردم اجرا کردند. 

گهوارهخواهدجنبید
گردآوریوترجمهیوازریکدرساهاکیان

فدرال برنامهیتئاتر
سـال ۱۹2۹ تنهـا در تئاترهای بـرادوی )نیویورک( بیش 
 ، از 2۵ هـزار نفـر مشـغول کار بودنـد کـه شـامل بازیگـر
صحنـه  پشـت  کارورزان  و  کارگـردان،  نویسـنده، 
ایـن  در  نفـر  هـزار  چهـار  تنهـا   ۱۹۳۳ سـال  می شـدند. 
رکـود  پـی  در  کـه  آنهـا  و  داشـتند،  فعالیـت  بخـش 
بـرای  بودنـد  مجبـور  بودنـد،  شـده  بیـکار  اقتصـادی 
»غـذای  صف هـای  بـه  رایـگان  ناهـار  و  شـام  دریافـت 
مجانـی« بپیوندنـد تـا یـک شـکم غـذا بخورنـد. در ایـن 
میـان بـود کـه َهلـی فالنـاگان بـه سرپرسـتی برنامـه ی 
تئاتـر فـدرال گمارده شـد و چیزی نگذشـت که نزدیک 
 به 

ً
به ۱۳ هزار نفر از آن لشکر هنرمندان بیکار مجددا

کار پرداختنـد. عـده ی زیـادی از ایـن هنرمندان، پس از 
مدتـی بـه هالیـوود رفتند و در سـینما به فعالیت خود 
، جـان هاوسـمن،  ادامـه دادنـد، از جملـه اورسـن ولـز
، جـوزف لـوزی،  ، جـوزف کاتـن، ویـل گیـر بـرت لنکسـتر
لومـت.  سـیدنی  و  مارشـال،  جـی.  ای.  ری،  نیـکالس 
بـا   ۱۹۳۹ ژوئـن  در  فـدرال  برنامـه ی  ایـن  سـرانجام، 
اینکـه  بهانـه ی  بـه  کنگـره،  راسـتگرایان  مخالفـت 

آلیو استانتون، در کنار تابلوی تبلیغاتی نمایش »گهواره خواهد جنبید«، ۱۹۳۷.
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آن  از  خـود  ایدئولـوژی  تبلیـغ  بـرای  کمونیسـت ها 
استفاده می کنند، بکلی تعطیل شد.

نمایشنامه
مـارک  اثـر  جنبیـد«  خواهـد  »گهـواره  نمایشـنامه ی 
بلیتسـتین2 در سـال ۱۹۳۷، آمـاده ی روی صحنـه رفتـن 
بـود کـه چنـد روز پیـش از آغـاز اجرا، برنامه ی تئاتـر فدرال 
 تعطیل شد و در نتیجه اجرای نمایش می بایست 

ً
موقتا

بـه تعویـق بیفتد. امـا روز ۱۶ ژوئن ۱۹۳۷ نمایش در حالی 
بـه روی صحنـه رفـت کـه بلیتسـتین روی صحنـه پیانـو 
می نواخـت و بازیگـران از میـان تماشـاگران، نقش هـای 
خـود را بـازی می کردنـد و آواز می خواندنـد. پـس از آنکـه 
از  نیـز  برنامـه ی فـدرال دوبـاره فعـال شـد، نمایشـنامه 
ژانویه تا آوریل ۱۹۳۸ در »تئاتر مرکوری« روی صحنه رفت 

که خود ولز و هاوسمن به راه انداخته بودند.
داسـتان، در شـهری به نام »اسـتیل تاؤن« )شـهر 

خ می دهـد و دربـاره ی تـالش  الری فورمن۳ برای  فـوالد( ر
تشـویق کارگرهـا بـه پیوسـتن بـه اتحادیـه و رویارویی با 
سـرمایه داری بـه نـام آقـای میسـتر۴ اسـت  کـه کارخانـه، 
تحـت  شـهر  اجتماعـی  تشـکیالت  و  کلیسـا  روزنامـه، 
کنترل اوسـت. کل گفت و گوها به صورت آوازی اسـت 
و از ایـن جهـت، شـبیه اپـرا پرداخت شـده اسـت، گرچه 
کـرده  اسـتفاده  عامیانـه  ترانه هـای  نـوع  از  بلیتسـتین 

است.

پردهیاول
مال۵، روسـپی جوانی اسـت که چون از پلیس فاسـدی 
پول نپذیرفته اسـت به زندان می افتد. رهبران گروهی 
به نام »کمیته ی آزادی« هم بزودی زندانی می شوند که 
 بـه جـرم 

ً
یـک گـروه ضـد اتحادیـه هسـتند کـه اشـتباها

فعالیت برای تشـکیل اتحادیه دسـتگیر شده اند. این 
افـراد بـا رئیس شـان، آقـای میسـتر، تمـاس می گیرنـد تا 

آنهـا را از بنـد آزاد کنـد، و در ایـن میـان، ولگـردی بـه نـام 
َهـری دراگیسـت۶ )معتـاد( با »مال« دوسـت می شـود و 
توضیـح می دهـد کـه همین آقای میسـتر باعث شـد او 
کار و کاسبی اش را از دست بدهد. و تعریف می کند که 
چگونـه آقـای میسـتر توانسـته اسـت شـهر را تصاحب 
کنـد. سـالها پیـش، زمـان جنـگ جهانـی اول، همسـر 
آقای میستر رشوه ای به کشیش شهر، پدر َسلِویشن۷ 
سـخنرانی های  و  مراسـم  در  تـا  اسـت  داده  )رهایـی( 
کلیسـا بـه نفـع شـوهرش تبلیـغ کنـد. مدیـر روزنامـه ی 
اتحادیـه ی  بـه  مقاله هایـش  در  دیلـی۸،  ادیتـور  شـهر، 
کارگران فوالد و رهبرشـان، الری فورمن، حمله می کند، 
و پسر بی استعداد آقای میستر، جونیور میستر۹، را به 
عنوان خبرنگار امور خارجی، اسـتخدام می کند. کارگری 
اتحادیـه  بـه عضویـت  تازگـی  کـه  پـوالک۱۰  گاس  نـام  بـه 
پذیرفتـه شـده، در یـک حادثـه ی بمـب گـذاری در یـک 
اتومبیل، کشته می شود. همسر او و پسر َهری هم در 
ایـن تصـادف کشـته می شـوند. »مقامـات« شـهر روی 
َهری فشار می آورند تا سکوت اختیار کند و در نتیجه ی 
ایـن فشـارها جـواز کسـب خـود را از دسـت می دهـد و 

دربدر می شود.

پردهیدوم
سـرانجام، همـه ی اهالـی برجسـته ی »اسـتیل تـاؤن«، از 
جملـه جنـاب َسلِویشـن، دیلـی، نقاشـی بـه نـام دابـر۱۱، و 
آزادی«  »کمیتـه ی  عضـو  یاشـا۱2،  نـام  بـه  نـوازی  ویلـون 
می شـوند و در نتیجـه، حاکمیـت کامـل آقای میسـتر بر 

کل شهر قطعیت می یابد.
شـبنامه،  پخـش  خاطـر  بـه  الری  شـب،  همـان 
دسـتگیر می شـود و کتـک مفصلـی می خـورد. او بقیـه را 
هم تشویق می کند به او بپیوندند و علیه آقای میستر 
بـه پـا خیزنـد، و می گویـد تنهـا بـه ایـن صـورت اسـت کـه 

»گهواره خواهد جنبید«.
در یک »فلش بک«، آقای میستر را می بینیم که 
می کنـد  تشـویق  را  تـاؤن«  »اسـتیل  دانشـگاه  رئیـس 

دانشـجویان مخالـف بـا ثبـت نـام در ارتـش را تهدیـد به 
اسپشیالیسـت۱۳  دکتـر  بـه  بعـد  و  نمایـد.  اخـراج 
)متخصـص( کـه رئیس کمیته ی آزادی اسـت، می گوید 
باید مرگ یک کارگر کارخانه را نتیجه ی تصادف در حال 
مسـتی عنـوان کنـد، و او هـم می پذیـرد، بـا اینکـه خواهر 
کارگر کشـته شـده، اال همر۱۴ که واقعیت را می داند با او 

مخالفت می کند.
همـان شـب، آقـای میسـتر بـه زنـدان مـی رود و با 
ضمانت او، اعضای کمیته آزاد می شوند. به فورمن هم 
نمـی رود.  بـار  زیـر  او  امـا  می کنـد،  ضمانـت  پیشـنهاد 
اعـالم  فورمـن  ولـی  می کننـد،  هـو  را  او  کمیتـه  اعضـای 
می کنـد کـه حاکمیـت آقـای میسـتر بـر شـهر بـزودی بـه 

پایان خواهد رسید و پرده فرود می آید.

فدرال برنامهیتئاتر
»گهـواره« قـرار بـود روز ۱۶ ژوئـن ۱۹۳۷ در تئاتـر َمکسـین 

بازیگران »گهواره خواهد جنبید«، در حال تمرین، همراه با مارک بلیتستین، ۱۹۳۷.

 در پی رکود 
اقتصادی ۱۹۲۹ در 
آمریکا که هزاران 
هنرمند و کارکنان 
تئاتر بیکار 
شده بودند، 
َهلی فالناگان 
به سرپرستی 
برنامه ی تئاتر 
فدرال گمارده 
شد و چیزی 
نگذشت که 
نزدیک به ۱۳ هزار 
نفر از آن لشکر 
هنرمندان بیکار 
مجدداً به کار 
پرداختند.
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الیـوت۱۵ بـا دکورهـای مجلـل و یـک ارکسـتر کامـل اجـرا 
»اداره ی  اجـرا،  شـروع  از  پیـش  روز  چهـار  امـا  شـود. 
پیشـرفت امور۱۶« کار را تعطیل می کند به این بهانه که 
بودجـه ی برنامـه هـای هنـری کاهـش پیـدا کـرده و آنهـا 
مجـدد  سـازماندهی  دسـتخوش  را  اداره  کل  بایسـتی 
سـازند و همـه ی برنامه هـای هنـری تـا بعـد از اول مـاه 
ژوئیـه متوقـف شـوند. امـا همـه می دانسـتند کـه دلیـل 
تعطیل شـدن این کار، همانا محتوای نمایشـنامه بود 
که فعالیت های اتحادیه ای را تشویق و تبلیغ می کرد و 
»زیادی رادیکال« توصیف شده بود. ساختمان تئاتر را 
چفـت و بسـت مفصلـی زدنـد و مأمورانـی گماشـتند تـا 
کسـی نتوانـد وارد تئاتـر شـود و بـه وسـایل صحنـه یـا 

لباس ها )مایملک دولت آمریکا( دستبرد بزند.  
ولـز، هاؤسـمن، و بلیتسـتین تصمیـم می گیرنـد 
ایـن  بـرای  و  بیاورنـد  صحنـه  بـر  خودشـان  را  نمایـش 
، تئاتـر ونیـز را کـه سـالن بزرگتـری بـود و پیانویـی  منظـور
هم روی صحنه داشت اجاره کنند، و به این ترتیب آنها 
توانسـتند ترتیبـی بدهنـد تـا اولیـن اجـرای نمایـش در 
همان تاریخ ۱۶ ژوئن روی صحنه برود. بالغ بر ۶۰۰ نفر از 
تماشاگران که بیرون تئاتر َمکسین الیوت جمع شده 
بودند پیاده به سوی تئاتر ونیز که 2۱ بلوک دورتر واقع 
شده بود به راه افتادند. وقتی که به تئاتر ونیز رسیدند، 

عـده ی  هاؤسـمن  و  ولـز  بـود،  بزرگتـری  سـالن  چـون 
راه دادنـد.  بـه داخـل تئاتـر  رایـگان  بـه  را هـم  بیشـتری 
در  تنهـا  گفتنـد  موسـیقی  اتحادیـه ی  عضـو  نوازنـدگان 
صورتـی حاضرنـد در این اجرا شـرکت کنند که دسـتمزد 
کامل شـان پرداخـت شـود و اتحادیـه ی بازیگـران هـم 
اعـالم کـرد کـه اعضـای اتحادیـه نمی تواننـد در ایـن اجـرا 
شـرکت کننـد مگـر اینکه تهیـه کننده ی اصلـی نمایش 
)یعنی دولت فدرال( اجرا در سالن دیگری را تأیید کند. 
بنابراین ولز و هاؤسمن تصمیم گرفتند که بلیتستین 
خود به تنهایی روی صحنه پشت پیانو بنشیند و کل 
نمایـش را بـا همـان پیانـو بنـوازد و ترانه هـا را اجـرا کنـد. 
همیـن کـه بلیتسـتین اولیـن ترانـه را شـروع کـرد، آلیـو 
استنتن۱۷، بازیگر نقش »مال« از میان تماشاگران به پا 
خاسـت و شـروع بـه خوانـدن کـرد. در بقیـه ی نمایـش 
هـم بازیگـران سـایر نقش ها نیز در نوبـت خود از میان 
را  خـود  ترانه هـای  و  شـدند  بلنـد  سـالن  تماشـاگران 
خواندنـد. روزنامـه ی نیویـورک تایمـز، صبـح روز بعـد در 
بـا  تـاالر  در  حاضـر  »تماشـاگران  نوشـت  خـود  گـزارش 
شـنیدن ترانه هـا و تماشـای ایـن اثـر موزیـکال بـه ایـن 
نتیجه پی بردند که کارگران فوالد بایسـتی به عضویت 
اتحادیه در آیند. آرچیبالد مک لیش، شاعر برجسته ی 
آن دوره، کـه در میـان تماشـاگران بـود، اجرای شـاداب و 

سرزنده ی کار را ستود.« 
هاؤسـمن معتقـد بـود هیـچ محدودیـت قانونـی 
وجـود نـدارد کـه آنهـا نتوانند این نمایـش موزیکال را با 
حمایـت مالـی دیگری اجرا کننـد، و دو روز بعد، ۱۸ ژوئن 
۱۹۳۷، هلـن دویـچ۱۸، نماینـده ی  مطبوعاتـی اتحادیـه ی 
تئاتـر، حمایـت مالی از اجـرای »گهواره خواهد جنبید« را 
پذیرفت. بازیگران نمایش، از »اداره ی پیشـرفت امور« 
توافـق  بـا  دویـچ،  خانـم  و  گرفتنـد  مرخصـی  هفتـه  دو 
اتحادیـه ی بازیگـران، به ۱۹ بازیگران نمایش، نفری ۱۵۰۰ 
دالر بـرای دو هفتـه اجـرای کار پرداخـت کـرد. دو روز بعد 
بیشـتر،  اسـتقبال  صـورت  در  کـرد،  اعـالم  هاؤسـمن 
نمایش به مدت بیشـتری روی صحنه خواهد ماند. او 

همچنین گفت که در بقیه ی اجراها هم بلیتستین به 
همان صورت نخسـتین اجرا، روی صحنه پشـت پیانو 
قـرار خواهـد گرفـت و بازیگران از میان تماشـاگران به پا 
خواهند خاسـت و ترانه هایشـان را خواهند خواند، زیرا 
بـه ایـن صـورت، همه ی تماشـاگران حـس خواهند کرد 

که جزئی از اجرا هستند. 

فیلمتیمرابینز
»گهواره خواهد جنبید« فیلمی است داستانی/تاریخی 
زیـرا  اسـت  داسـتانی   .)۱۹۹۹( رابینـز  تیـم  کارگردانـی  بـه 
فیلمنامـه اش را خـود رابینـز نوشـته اسـت، و تاریخـی 
است زیرا داستانی است بر اساس یک رویداد واقعی، 
دربـاره ی اجـرای یـک نمایشـنامه ی موزیـکال بـه همین 
در  ولـز  رسـن 

ُ
ا کارگردانـی  بـه   ۱۹۳۷ سـال  در  کـه  نـام 

نیویورک اجرا شد. نمایشنامه را آهنگساز و ترانه پرداز 
بـود.  نوشـته  بلیتسـتین۱۹  مـارک  دوره،  آن  مشـهور 
داسـتاِن نمایشـنامه، همان طـور کـه در باال اشـاره شـد، 
آثـار برتولـت برشـت بـه صـورت موزیـکال  تحـت تأثیـِر 
پرداخـت شـده بـود و بـه فسـاد در رأس شـرکت های 

بزرگ می پرداخت. 
رسـن ولـز هـم فیلمنامـه ای بـه همیـن نـام 

ُ
خـود ا

آوردن  صحنـه  روی  بـه  از  تجربـه اش  دربـاره ی 

نمایشـنامه ی بلیتسـتین نوشـته بـود کـه هیـچ وقـت 
عملـی نشـد و بـه صورت کتاب هم چاپ نشـده اسـت. 
رابینـز هـم در نوشـتن فیلمنامـه از ایـن اثـر اسـتفاده 

نکرده است.
مراحـل پیش-تولیـد فیلـم رابینـز از سـال ۱۹۸۳ 
شـروع شـد و ابتـدا قـرار بـود روپـرت اورت2۰  نقـش ولز را 
بازی کند، اما حامیاِن مالِی کار پا پس کشیدند و تولید 
فیلـم متوقف شـد. رابینـز در بازگویی داسـتاِن اصلی – 
و  چهره هـا   - »گهـواره«  موزیـکال  نمایـش  اجـرای 
رویدادهایی را ال به الی داسـتان باز می گوید تا تماشـاگر 
را با حال و هوای آن سالها آشنا سازد، گرچه برخی از آن 
خ ندادند. به   در همـان برهـه ی زمانـی ر

ً
رویدادهـا دقیقـا

طور مثال، نقاشی دیواری دیه گو ریورا2۱ برای راکفلر22 در 
بعضـی  و  ۱۹۳۷؛  نـه  و  اسـت،  بـوده   ۱۹۳2 سـال 
فیلمسـاز  خیـال  زاییـده ی  هـم  فیلـم  شـخصیت های 

هستند برای افزودن بار تاریخی بر داستان اصلی  

پینوشتها:
1.  Works Progress Administration )WPA(
2. Marc Blitzstein 
3. Larry Foreman
4. Mr. Mister
5. Moll
6. Harry Druggist
7. Reverend Salvation
8. Editor Daily
9. Junior Mister
10. Gus Polack
11. Dauber
12. Yasha
13. Dr Specialist
14. Ella Hammer
15. Maxine Elliott‘s Theater
16.  Works Progress Administration )WPA(
17. Olive Stanton 
18. Helen Deutsch
19. Marc Blitzstein )1905-1964(
20. Rupert Everett
21. Diego Rivera 
22. Nelson Rockefeller 

صبح روز بعد 
در گزارش 

خود نوشت 
»تماشاگران 

حاضر در تاالر با 
شنیدن ترانه ها 

و تماشای این 
اثر موزیکال به 

این نتیجه پی 
بردند که کارگران 
فوالد بایستی به 
عضویت اتحادیه 

در آیند...«
مارک بلیتستین و آلیو استانتون، در حال تمرین، ۱۹۳۷.
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نمایشـنامه ی  بـرای  پوپـووا۳  لیوبـوف  ح  طـر در 
کـه  بزرگـوار۴  دیـوث به نـام  مه یرهولـد  وِسـه والود 
افتتاحیـه ی ان در مسـکو به تاریـخ 2۵ آوریـل ۱۹22 بود، 
هیـچ نشـانه و اشـاره ای که بـرای یک بیننـده ی معاصر 
آشـنا و قراردادی باشـد وجود نداشت )تصویرهای ۱ و 
یـک  آن  به جـای  نکـرد،  نقاشـی  را  دکـور  پوپـووا   .)2
ساختمان ساخت، یک دستگاه خودگردان که در هر 
جـا می توانسـت کارکنـد—در خیابـان یـا روی صحنـه. 
این ساختمان چوبی تشکیل شده بود از دو پنجره و 
خ و پره هـای  ، چنـد نردبـان، چنـد سـکو، چنـد چـر دو در
یـک آسـیاب آبـی. سـاختمان به نظـر می رسـید که فاقد 
یـا  اسـتعاره  هیـچ  حامـل  اسـت؛  معناشناسـی  معیـار 
عمـل  دسـتور  یـک  اصـل  در  نبـود.  پنهانـی  نشـانه ی 
عملیـات  همچنیـن  آن،  سـازه های  کـه  بـود  فضایـی 
متقابـل ایـن سـازه ها و ارتبـاط آنهـا بـا یکدیگـر انتزاعـی 
بودنـد و بـه یـک سـطح مینیمـال از بیـان تقلیـل یافتـه 
ایـن  کارکـردی  کیفیـت  کـه  می شـود  گفتـه  بودنـد. 
ساختمان شبیه ساعتی است که صفحه ی شماره  ی 
ایـن   .)۳ شـماره ی  )تصویـر  شـده  برداشـته  آن 
سـاختمان تـا حـدی کار درونـی یـک مکانیسـمی را القـا 
می کند که پوشش های بیرونی ]دیوارهای[ آن از بین 
مانده انـد.  باقـی  سـازه ها  مهم تریـن  فقـط  و  رفته انـد 
بنابر این، حذف یا تغییر هر چیزی به معنی فروپاشـی 

سیستم است.

از طریـق عمـل بـود کـه سـاختمان پوپـووا زنـده 
تمـام  طریـق  از  انـرژی  کـه  می رسـید  به نظـر  می شـد. 
حمال های افقی و مسطح موجب ارتعاش می شود، و 
اجـرای بازیگـران را برمی انگیـزد. همچنیـن یـک رابطـه ی 
پذیـر  شـکل  حـرکات  داشـت.  وجـود  نیـز  معکـوس 
)پالسـتیک( بازیگران، انرژی پویای سـاختمان را آشـکار 
می سـاخت و امکان می داد که میزان یکدسـتی زنده ی 
اسـتثنایی، و تـوازن ریتم هـای تک-خطـی آن مشـاهده 
شـود. در اجرا، عمل و سـاختمان جدایی ناپذیر بودند. 
تغییـرات  اصیـل،  پیـروزی  یـک  پوپـووا  سـاختمان 
پیشـگویانه ی غیرقابـل تصـور بـرای تئاتـر بـود، و به طـور 
کلـی بـه مثابـه ی آغاز سـاختارگرایی تئاتری روسـیه تلقی 
شـد. علیرغـم ظهـور ناگهانـی ایـن سـاختمان و تازگـی 
شگفت انگیز آن، می توان اجتناب ناپذیری ظهور آن را، 
درست مانند هر کشف، شناسایی کرد. تئاتر، به نحوی 
بـه  نیـاز  بـود.  کـرده  حرکـت  سـمت  آن  بـه  ناخـودآگاه، 
، پیش بینی 

ً
رویکـردی جدیـد به طراحی صحنه، مسـلما

شـده بـود. آبـرام ِافـروس۵، منتقـد تیزهـوش یـک سـال 
پیـش از اولیـن اجـرای دیـوث نوشـت، »چیـزی کـه تئاتـر 
نیاز دارد توهم فضا نیست، بلکه فضای واقعی است. 
 
ً
دقیقـا بلکـه  شـیء  یـک  شـده ی  نقاشـی  تصویـر  نـه  و 

مادیت عینی این اشیاء.«
ـرم جدیـد طراحی صحنه در 

ُ
بنابرایـن، پیدایـش ف

دیـوث به وسـیله ی تحول منطقـی ایده هایی که مالزم 

صحنهی
ساختارگرا۱

گئورگیکوواِلنکو2
رحمانینژاد ترجمهیناصر

ح لباس کار برای بازیگر شماره ۳، استودیو آزاد وسه والود مه یرهولد در کارگاه تئاتر عالی دولتی، مسکو، ۱۹2۱. تصویر  ۱. لیوبوف پوپووا: طر
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ح برای ساخت، دیوثبزرگوار، ۱۹22.تصویر 2. لیوبوف پوپووا: ماکت، دیوثبزرگوار، بازساخت پس از ماکت اصلی ۱۹22، ن. د.  تصویر ۳. لیوبوف پوپووا: طر

هنـر و تئاتـر اسـت، معیـن گردیـد—و نـه فقـط در هنـر 
در  تایـروف  آلکسـاندر  کامرنـِی۶  تئاتـر  در  مه یرهولـد. 
کوبیسـم  سـبک  شناسـی  زیبایـی  اصـول  مسـکو، 
به نحـوی مسـتمر و هدفمنـد تحول پیـدا کرد، ان گونه 
که به نظر می رسـید هنرمندان او پیش بینی می کردند 
که تجربه های آنها به کجا منتهی خواهد شد. در تئاتر 
بسـیاری  از  سـاختارگرا  صحنـه ی  طراحـی  روسـیه، 
کوبیسـتی  صحنـه ی  طراحـی  به وسـیله ی  جنبه هـا 
نقاشـی  کـه  طبیعـی  قـدر  همـان   

ً
ظاهـرا شـد،  تغذیـه 

کوبیسـتی روسـی به نقاشـی غیرعینی تحول پیدا کرد. 
به وسـیله ی  کـه  را  آنچـه  تمـام  روسـی  سـاختارگرایی 
کوبیسـم کشـف شـده بـود به سـهولت اقتبـاس کـرد. 
آشـکارا  انتقـال  و  پوپـووا  کوبیسـتی  نقاشـی های 
ثـار  آ در  حتـی  کـه  آبسـتره،  بـه  او  شـده ی  برنامه ریـزی 
کوبیسـتی ارتودوکسـی او نیـز حضـور داشـت، سـبک 

طراحی  او را برای صحنه پیشگویی می کند.

یک سال پیش از دیوث، در سال ۱۹2۱، تایروف 
کاِمرنـی بـه  را در تئاتـر  رومئـووژولیـت  نمایشـنامه ی 
صحنـه بـرد کـه طراحـی صحنـه ی آن توسـط آلکسـاندرا 
ِافـروس  گفتـه ی  بـه  بـود.  شـده  انجـام  اکسـتر۷ 
بـر  بـاروک«  باروک تریـن  در  کوبیسـت  »کوبیسـم ترین 
 .۸)۴ و   ۳ شـماره ی  )تصویرهـای  بـود  حاکـم  صحنـه 
باوجـود ایـن، هـم در اثـر کوبیسـم و هـم در اثـر بـاروک 
، می تـوان مـرز یا محدودیت صریح را مشـاهده  اکسـتر
کـرد. کار او شـاید نهایـِت بیـان در دکور کوبیسـتی را به 
نمایـش می گـذارد، بـی آن کـه بتواند به سـمت دیگری 
داشـت—به  وجـود  برون رفـت  راه  یـک  تنهـا  بـرود. 

سمت ساختارگرایی.
به نظر من ارزش دارد که بر ایده های شهودی و 
 تعریف شده ی آلکساندر تایروف 

ً
درعین حال صریحا

تمرکز کنیم. او از اکسـتر خواسـت که روی صحنه یک 
»مانـع تئاتـری« و »حایـل تئاتـری« خلـق کنـد، نما هایـی 

بصـری از محتـوای رومئـووژولیـت که به نحـو الینفکی 
بازیگـران   .)۵ شـماره ی  )تصویـر  درآمیـزد.  عمـل  بـا 
مجبـور بودنـد بـرای فائـق آمـدن بـر موانـع راهـی پیـدا 
کننـد و تابـع هنرهای شـکل پذیر )پالسـتیکی( باشـند، 
 
ً
تقریبـا چیـزی  عنـوان  بـه  را  آنهـا  حـال،  عیـن  در  امـا، 
جدایی ناپذیر از خودشان تلقی کنند. چنین مفهومی 
از کارگردانـی معـرف نمایـش سـاختارگرا اسـت. البتـه 
و رومئـو از  بعـد  مـاه  چنـد   

ً
دقیقـا کـه  نبـود  تصادفـی 

شـیطانی۹  بالـه ی  بـرای  سـاخت هایی  اکسـتر  ژولیـت، 
کـرد )کار تحقـق پیـدا  کازیـان گوِلی زوفسـکی۱۰ طراحـی 
و  ناب تریـن  از  یکـی  اکسـتر   ۱۹22 ح  طـر نکـرد(. 

موزون ترین بیان طراحی صحنه ی ساختارگرا است.
اگـر چـه بـا توجـه به کار اکسـتر برای تئاتـر کامرنی 
ایـن امـر قابـل پیش بینـی بـود، بـا نمایـش دیـوث نـه 
تنهـا سـاختارگرایی به عنـوان دوره ی جدیـدی در تئاتـر 
اعـالم شـد، همچنیـن با ارایـه ی بحث هایـی به اندازه ی 

در تئاتر روسیه، 
طراحی صحنه ی 
ساختارگرا از 
بسیاری جنبه ها 
به وسیله ی 
طراحی صحنه ی 
کوبیستی تغذیه 
شد، ظاهراً همان 
قدر طبیعی که 
نقاشی کوبیستی 
روسی به نقاشی 
غیرعینی تحول 
پیدا کرد.
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کافـی متقاعـد کننـده دربـاره ی پرسـپکتیو همـراه بـود. 
سـاختن  بـرای  کامرنـی  تئاتـر  در  کـه  تجربه هایـی 
بـازی  جداگانـه ی  سـکوهای  مختلـف  سیسـتم های 
صـورت گرفـت، سـرانجام بـه کوشـش هایی در تحـول 
نوع عمودی منجر شد تا ظرفیت صحنه، نه به عنوان 
یـک خـالء بـی شـکل بلکـه به عنـوان مـاده ای کـه بـا آن 

بشود کار کرد، تجربه شود.
۱۹2۱  همـه جـا در  ایده هـای سـاختارگرا در سـال 
)جمهـوری   ۱ شـماره ی  تئاتـر  در  می شـد.  دیـده  تئاتـر 
در  شـوروی(۱۱  روسـیه ی  فدراتیـو  سوسیالیسـتی 
مسـکو، مه یرهولـد اجـرای جدیـدی از میسـتری-بوف 
آنتـون  کیسـِلف۱2،  ویکتـور  چـون  هنرمندانـی  )بـا 
روی  بـه  خراکوفسـکی۱۴(  والدیمیـر  و  الوینسـکی۱۳، 
ح نقاشـی  صحنـه بـرد که تمام توضیحات مربوط به طر
شـده را کنـار گـذارده بـود. منتقـد، نیـکالی تارابوکیـن 

اظهـار داشـت کـه میسـتری-بوف از لحـاظ بصری »پلی 
به سوی ساختارگرایی« ساخته است. او خاطر نشان 

ساخت که سطح ناهموار کف صحنه، 
سهکفافقیداردکهبهعمقگشودهمیشود
هندسـه[بهطرف راسـتاییکسـهمی]در ودر
و پیادهروهـا نردبانهـا، میکنـد. حرکـت بـاال
عمـل زندهتریـن بـرای فرصتهایـی سـکوها
بازیگـرانبهوجـودمیآورنـد…صحنـههمچنین
اسـت. معمـاری نظـم یـک ویژگیهـای شـامل
طراحـیصحنـهمیتوانـدهسـتهایباشـدکـهاز
بـه  آغـاز  تئاتـر  در بنیـادی گرایـش دو

ً
نهایتـا آن

تحولکند—ساختارگراییومعماریگرایی.

دلمشـغولی   ،۱۹2۱ آغـاز  و   ۱۹2۰ سـال  پایـان  در 
مسـأله ی  بـه  کامـل  به طـور  چـپ  هنرمنـدان  اکثریـت 

پیونـد دادن طراحـی صحنه بـه هدف های اجتماعی در 
عرصـه ی هنرمنـدان حرفـه ای بـود. انقـالب ۱۹۱۷ همـه 
چیـز را تغییـرداده بـود. تصـور بـر ایـن بـود کـه حتـا خوِد 
زمـان،  ایـن  در  گـردد.  متفـاوت  کامـاًل  هنـری  فعالیـت 
کارهـای هنـری بـا مالک هایـی کـه معمـواًل در معمـاری 
کاربرد داشـت، بحث می شـد—در ساختمان ماشین 
از  یـا ُپل هـا. مفاهیـم سـاختارگرایی  آالت، سـاختمان، 
اقتصـاد  مصالـح،  سـازماندهی  کارکردگرایـی،  قبیـل 
ابزارهـا، و سـاختن از مشـخصه های روِز هویـت هنـری 

بودند. 
جملـه  از  هنرمنـدان،  از  بسـیاری  بـرای   ۱۹2۱ در 
آلکساندر رادچنکو۱۵، کارل یوهانسون۱۶، کنستانتین 
کـه  بـرادران اسـتنبرگ۱۸، روشـن بـود  ِمدونتسـکی۱۷ و 
سـاختن یـک فـرم می تواند و باید یکـی از مهم ترین—
ح معمـاری آن  اگـر نـه مهم ترین—مقدمـات بـرای طـر

باشد. گویی ساختن، کارکرد خود را به عنوان پی ریزی 
بـه  کلمـه  واقعـی  معنـای  بـه  و  فراتـر  بـرده  فـرم  فنـی 

پی ریزی زیبایی شناختی فرم تبدیل می شود. 
کـه  بودنـد  شـده  متقاعـد  بسـیاری  هنرمنـدان 
ساختارگرایی تنها راه حل برای برون رفت از اغتشاش 
خ داده  و سـرخوردگی اسـت که برای هنر در آغاز قرن ر
بـود  ممکـن  کـه  پیشـنهادهایی  تمـام  آنهـا  اسـت. 
رد  سـازد  آلـوده  را  سـاختارگرایی  ماننـد  سیسـتمی 
می کردنـد، از جملـه هر نـوع از تزئین، حتا ضعیف ترین 
اشـاره بـه تزئینـات معمولـی. باوجـود ایـن، یـک منتقد 

معاصر مشاهده کرد که 
آن کـه آنسـت… تزئینـی  مطلوبتریـن…عنصـر
و باشـد، مصـون خـود سـاختاریت  در  عنصـر
درنتیجهمفهوم»سازندگی«مفهوم»تزئینی«را

جذبکرده،باآنادغاممیشود.۱۹

ح پرده )آسیب دیده(، رومئووژولیت، ۱۹2۱. وتصویر ۴. آلکساندرا اکستر: طر رومئو اول،  زن  ماسک  برای  لباس  ح  طر اکستر:  آلکساندرا   .۵ تصویر 
.۱۹2۱ ژولیت، 

هنرمندان 
بسیاری متقاعد 
شده بودند که 
ساختارگرایی 
تنها راه حل 
برای برون رفت 
از اغتشاش و 
سرخوردگی است 
که برای هنر در 
آغاز قرن رخ داده 
است. آنها تمام 
پیشنهادهایی 
که ممکن بود 
سیستمی مانند 
ساختارگرایی را 
آلوده سازد رد 
می کردند
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صحنـه ثابـت کـرد کـه زمیـن بسـیار حاصلخیـزی 
بـرای فعالیـت سـاختارگرایان اسـت. اول، به خاطـر آن 
به صـورت  شـده،  بنـا  فیزیکـی  فعالیـت  بـر  تئاتـر  کـه 
ح صحنه ی  شـگفت انگیزی بـرای شـخصیت فعال طـر
ساختارگرایی پذیرنده بود، تقویت کننده، غنی کننده 
 ، مهم تـر شـاید  و  دوم،  بـود.  آن  متحـول  کننـده ی  و 
حداکثـر  بـا  را  ایده هایـش  صحنـه  بـر  سـاختارگرایی 
وضـوح آشـکار می سـاخت؛ آن ایده هـا را قابـل دیـدن 
 آنهـا را بـه اثبات می رسـاند. یعنی، تئاتر 

ً
می کـرد و نهایتـا

بـرای سـاختارگرایان فرصت هایـی را فراهـم کـرد کـه در 
بودنـد،  شـده  محـروم  آن  از  معمـاری  و  صنعتـی  هنـر 
ح هایشـان بـه زمـان قابل  چـون بـرای تحقـق یافتـن طر

توجهی نیاز داشتند.
در  تصـوری  غیرقابـل  سـرعت  بـه  سـاختارگرایی 

کار  آشـوبزده2۴  جهـان نمایشـنامه ی  در   
تزئینـی،  بـر وسـایل  مه یرهولـد )۱۹2۳(، سـاختارگرایی 
پیـروز  معماری گرایـی  و  صحنـه ای،  وسـایل  و  نقاشـی 
شـد. هیچ چیزی نمی توانسـت به عنوان اشـیاء هنری 
 . شـناخته شـود؛ بلکـه همـه اشـیایی بودنـد بـرای هنـر
بـرای  داشـتند  وجـود  اشـیاء  کـه  معنـی  به ایـن 
دیـوث  بازیگـران.  بـرای  و  عمـل،  بـرای  نمایشـنامه، 
بزرگـوار )تصویـر شـماره ی ۶(، مـرگ تاِرلکیـن و جهـان
تئاتـری  سـاختارگرایی  ناب تریـن  معـرف  آشـوبزده 

هستند.
بـرای  مه یرهولـد  هنـر  در  سـاختارگرایی  اصـول 
توسـط  آنهـا  چـه  اگـر  کـرد،  پیـدا  ادامـه  سـال  چندیـن 
و  می شـدند  تصـرف  دیگـر  سرشـتی  از  تصویرهایـی 
دیگـر  گونـه ای  از  سـبکی  جریان هـای  به وسـیله ی 

صحنه ثابت کرد که 
زمین بسیار حاصلخیزی 

برای فعالیت 
ساختارگرایان است. اول، 

به خاطر آن که تئاتر بر 
فعالیت فیزیکی بنا شده، 

به صورت شگفت انگیزی 
برای شخصیت 

فعال طرح صحنه ی 
ساختارگرایی پذیرنده 

بود، تقویت کننده، غنی 
کننده و متحول  کننده ی 

آن بود. دوم، و شاید 
مهم تر، ساختارگرایی بر 
صحنه ایده هایش را با 

حداکثر وضوح آشکار 
می ساخت؛ آن ایده ها 

را قابل دیدن می کرد و 
نهایتاً آنها را به اثبات 

رومئوومی رساند. ح لباس برای ماسک زن چهارم،  آلکساندرا اکستر: طر تصویر ۶. 
.۱۹2۱ ژولیت، 

ح وسیله ی صحنه برای گل شمعدانی در یک  تصویر ۷. لیوبوف پوپووا: طر
گلدان، دیوثبزرگوار، ۱۹22.

روبیـده می شـدند. بـا ایـن همـه، حضـور کمرنـگ آنهـا 
پیروزی ها و کامیابی های گذشته را یادآوری می کرد.

آن  یعنـی  جدایـی،  عطـف  نقطـه ی  تارابوکیـن 
مه یرهولـد  صحنـه ی  بـر  سـاختارگرایی  کـه  لحظـه ای 
خـود  سـبکی  بـودن  نـاب  دادن  دسـت  از  بـه  شـروع 
تولیـد   ، تئاتـر تحـول  در  کـرد.  احسـاس  را  می کنـد 
به نـام  آستروفسـکی  آلکسـاندر  اثـر  از  مه یرهولـد 
جنـگل )۱۹2۴( »یـک نقطـه ی عطـف میـان دو دوره« را 
صحنـه  بـه  کـه  طـور  همـان   

ً
دقیقـا می دهـد،  تشـکیل 

بـا   ،۱۹2۰ در  ورهـارن2۶  امیـل  اثـر  سـپیدهدمان2۵  بـردن 
طراحـی والدیمیـر دمیتری یـف2۷ )تصویـر شـماره ی ۷( 

همین نقش را داشت: 
توهمگرایینقاشـیگری جنگلرویگرداندناز
کـه گذاشـت نشـان را سـنگین تزئینـات و

سـاخت های  کـرد.  پیـدا  گسـترش  تئاتـر  سرتاسـر 
ایـن  گاهـی  بـود.  کـرده  پـر  را  صحنه هـا  سـاختارگرا 
سـاخت ها در جایـی ظاهـر می شـدند کـه نیازی بـه آنها 
نبـود و بـه دلیلـی کـه به سـختی راه حـل سـاختارگرا الزم 
بـود. امـا یـک سـال و نیـم پـس از اولین اجـرای دیوث، 
سـاختارگرایی  کـه  نوشـت  شـاعر  ِشرِشـنویچ2۰  وادیـم 
کهنه شـده اسـت. »خسـته کننده تر از پرده ی نقاشـی 
عقب صحنه، لباس های پشمی و غرفه ها شده اند.«2۱

نمی توانسـت  سـاختارگرا  سـاخت های  البتـه، 
به سـرعت مـورد اسـتفاده ی بیـش از انـدازه قـرار گیرد. 
امـا بـا سـوار کـردن آنهـا روی صحنـه به همان شـیوه ی 
دکور عادی، اغلب نوعی سـازش می نمود، یعنی طبق 
 مالحظات بیرونی. از ساخت )installatio( عماًل 

ً
صرفا

همان طـور اسـتفاده  می شـد کـه پـرده ی نقاشـی عقب 
صحنـه یـا یـک قطعـه ی معمـاری به عنـوان وسـیله ی 

صحنه کارکرد داشت.
کـه  بـود  مه یرهولـد  تنهـا  دیـوث،  دنبـال  بـه 
اسـتادی و تبحـر اسـتفاده از متـد سـاختارگرا را نشـان 
سـاختارگرایی  او،   ۱۹2۰ سـال  نمایشـنامه های  در  داد. 
تبدیـل بـه سـبکی پایـان ناپذیـر در امکانـات گردید. در 
نمایشـنامه ی مرگ تاِرلکین )۱۹22(، واروارا اسـپانووا22 
بیشـتر آنچـه را که در طراحـی پوپووا برای دیوث انجام 
برخـالف  کـرد.  متحـول  و  داد  ادامـه  بـود  شـده 
ح های اسـتپانووا ادعا نداشـت  طراحی های پوپووا، طر
ح هـا بـا قاب  کـه فضـای صحنـه را سـازمان می دهـد. طر
صحنه ارتباطی نداشـتند و می توانسـتند هر جا وجود 
ح ها فقط با عمل صحنه ارتباط  داشته باشند؛ این طر

داشتند. تارابوکین ادامه می دهد، 
ل.پوپـووایـکسـاخت- دیـوثبزرگـوار در اگـر
آن بـا  بازیگـر کـه کـرد خلـق سـاکن دسـتگاه
ظاهـر را خـود  شـکلپذیر تواناییهـای
شیء-ماشـین یـک تاِرلکیـن  در میسـاخت،
ظرافـت طریـق  از  بازیگـر کـه دارد وجـود

آنفائقمیآید.2۳ پانتومیمیخودبر
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مشـخصهیکارهایقبلیمهیرهولدبهسـمت
طراحـیغیرعینـیوغیرتجملـیبـود.جنـگلکـه
طراحـیشـده فـدوروف2۸ واسـیلی بهوسـیلهی
سـاختنمـرز بـود،برعکـس،بهعنـوانمسـتقر
میـانسـاختارگراییغیرعینـی،عملگراییناب،
یکسـو،ومعماریگرا، وضدزیباییشناسـیاز
نقاشـیگری گرایشهـای بنابرایـن و تصویرگـرا،
،شناخته سویدیگر اصولطراحیصحنهاز در

شد.2۹
 
ً
عمدتـا کامرنـی  تئاتـر  هنرمنـدان  سـاختارگرایی 

توسـط معنی تزئینی جدیدی که هنرمندان از سـاختار 
داشـتند،  تأکیـد  آن  بـر  بیـش  و  کـم  و  می کردنـد  درک 
بازشـناخته می شـد. در تئاتـر کامرنـی، کیفیـت کارکـرد، 
ح صحنـه ی سـاختارگرایی  کارآمـدی و سـودمندی طـر
به نحـو غیرقابـل انـکاری مشـهود بـود. و ایـن ویژگی ها 

بی شـک مهم تریـن چیزهـا بودنـد. باوجـود این، معنی 
بـود. آمیختـه  نمایشـنامه  در  رنـگ  بـا  تزئیـن  جدیـد 

صحنـه ی  ح  طـر از  گونـه ای  دیدیـم  کـه  همان طـور 
سـاختارگرا به وسـیله ی تئاتـر کامرنـی تولیـد شـد. ایـن 

موضوع خاطر نشان می سازد که، 
ارتباطسـاختارگراییتایروفباجهانماشینو
در بـود، پنهـان دقـت نهایـت بـا ، کار و  سـاز
پارچههایتزئینیآراسـتهبود،بابازیچشمگیر
پرتـوی بـا میشـد، نقاشـی رنگهـا روشـن و
رنگارنگپروژکتورهاچراغانیمیشد،صادقانه
گفتهشـودنقاشیگریبود…سـاختارگرایِیفرا-
در کلـی  بهطـور تایـروف زیباییشناسـی فـرا
خلـق رادر ایـنسـبک بسـیاریمـواردتوانایـی
میسـاخت…وحتا تصویرهـایگذشـتهآشـکار
هنگامـیکـهنمایشـنامهبـارسـومشهرنشـینی

]یوجین[اونیل، آمیختهبود)سـیاهاثـر معاصـر
ِکـی.[ ]جـی.  اثـر بـود پنجشـنبه کـه مـردی
تایـروف،سـاختارگرایی تفسـیر چسـترتون(،در
ونقاشـیگریلوکـسبهخود زیبایـیچشـمگیر

میگرفت.۳۰

بـدون شـک بسـیار جـذاب خواهـد بـود اگـر تمـام 
اصالحات و تعدیالت ساختارگرایی، یا بهتر گفته شود، 
هـم  و  سـاختارگرا  اصطالحـات  هـم  کـه  مـواردی  تمـام 
اشـکال بیان شـکل پذیر گونه های دیگر را دربر گرفته، 
مـورد توجـه قـرار گیرند. تئاتر شـوروی در سـال های ۱۹2۰ 
بـه انـدازه ی کافـی نمونه هایـی بـرای چنیـن مطالعـه ای 
پایـدار سـاختارگرایی،  کشـف مراحـل  کـه  آورده  فراهـم 
ریشـه های  کـه  بیـان  دیگـر  روش هـای  همچنیـن 

ساختارگرایی آنها پنهان بوده، را اجازه دهد.
مه یرهولـد  بـرای  سـاختارگرایی  کـه  گفـت  بایـد 
به عنوان سـبکی »همیشـه جوان« مورد توجه نبود. او 
در سـاختارگرایی بیشـتر روح نیکخواهی و انقالبی آن، 
ح بخـش آن را احسـاس می کرد، و  پالودگـی و نیـروی فر
 انتقالـی آن 

ً
بنابرایـن، او همچنیـن بـه سرشـت نسـبتا

تجسـم  به نـدرت  او  بـرای  سـاختارگرایی  داشـت.  نظـر 
قطعـی تئاتـر جدیـد بـود، بلکـه بیشـتر راهـی بـه سـمت 
را  عقیـده  همیـن  کل  در  پوپـووا  بـود.  جدیـد  تئاتـر 

داشت: 
ـرمنهایـی

ُ
ـرمغیرعینـیف

ُ
نمیکنـمکـهف مـنفکـر

ـرم
ُ
ف از ـرم،یـکوضعیـتانقالبـی

ُ
ف ایـن اسـت.

کامـلشـیئیتو  کـهبهطـور اسـت.الزماسـت
رمـالراردکرد.

ُ
قراردادهـایمربـوطبـهنمایشف

تمـامچیزهایـی مـابایـدکامـاًلحـسکنیـمکـهاز
بتوانیـم تـا هسـتیم آزاد شـده انجـام قبـاًل کـه
گـوش نوشـکفته  نیـاز بـه دقیقـی بهنحـو
رمشـیء،

ُ
بسـپاریموسـپسنـگاهمتفاوتیبهف

واقع نهتنهادگرگونشدهبلکهدر ایناثِر کهاز
برخواهدآورد،بیندازیم   کاماًلنوسر تصویر ۸. والدیمیر دمیتروف: ماکت، سپیدهدمان، ۱۹2۰.

پینوشتها:
1. The Constructivist Stage  
2.Georgii kovalenko  
3. Liubov Popova  
4. The Magnanimous Cuckold  
5. Abram Efros  
6. Kamerny Theatre  
7. Alexandra Exter  
 ،)۱۹۳۴ ،VTO :۸. آبرام افروس، تئاتر کامرنی و هنرمندان آن )مسکو

.xxxii .صص
9. Satanic Ballet  
10. Kasian Goleizovsky  
11. Russian Soviet Federated Socialist Repaublic   )RSFSR(
12.Viktor Kislev  
13. Anton Lavinsky  
14. Vladimir Khrakovsky  
15. Alexander Rodchenko  
16. Karel Johansson  
17. Konstantin Medunetsky  
18. brothers Stenberg  
19. Moisei Ginzburg, Stil i epokha )Style and Epoch( )Mos-
cow, 1924(, 122.  
20. Vadim Shershenevich  
21. Vadim Shershenevich, “Predlagaiu dlia diskussi ]Moi te-
zisy[” )I Offer for Discussion ]my  Thesis[, Zrelishcha ]Mos-
cow[, 1924, no. 76:2.
22. Varvara Stepanova  
23. Tarabukin, 97.  
24. The Earth in Turmoil  
25. Les Aubes  
26. Emile verhaeren  
27. Vladimir Dmitriev  
28. Vasilii Feddrov  
29. Tarabukin, 98  
30. Konstantin rudnitsky, “Rezhissior Meyerhold” )Director 
Meyerhold(, in Nauka )Science( )Moscow, 1969(, 264-265.  
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آغـاز  ، بـا اینکـه ابتـدا در مقـام کارگـردان در  پیسـکاتور
زمـان  تـا  و  مسـکو،  در  کوتاهـی  دوره ی  و   ۱۹2۰ دهـه ی 
مرگش در سال ۱۹۶۶، کارنامه ی پرباری در تئاتر آلمان 
و آمریـکا داشـته اسـت، شـهرت او در واقـع بـر مـدت 
کوتاهـی در نیمـه ی دوم دهـه ی ۱۹2۰ اسـتوار اسـت. او 
تئاتـر  فولکسـبوهنه۱،  در   ۱۹2۴ مـه  مـاه  در  را  کارش 
گـذاری  پایـه   ۱۸۹۰ سـال  در  کـه  برلیـن  سوسیالیسـتی 
شـده بـود، شـروع کـرد، و بعـد در چنـد تئاتـر دیگـر کـه 
سیاسـِی«  »تئاتـر  و  داد  ادامـه  می کـرد،  اداره  خـود 
از  اسـتفاده  بـا  را  خـود  حماسی/مستند/آموزشـی 
رویکردهـای  و  نـو  فنـی  ابزارهـای  حرفـه ای،  بازیگـران 
تئاتـر  افـول  فاصلـه ی  در  نهـاد.  بنیـاد  تـازه  گوناگـون 
ماکـس راینهـارت و تکامـل تمـام عیـار تئاتر برشـت، او 
داشـته  برلیـن  تئاتـر  در  را  حیاتـی  تأثیـر  جالب تریـن 
اسـت. همانند سـبک »باؤهاؤس« که در همان زمان 
داشـت رواج پیـدا می کـرد، تأثیـر کار او تا بـه امروز دوام 

آورده است.
روی  بـود،  جوانتـر  سـالی  چهـار  کـه  برشـت 
اقتباس هـای تئاتـری بـرای او کار کـرد و مقـاالت چنـدی 
دربـاره ی او نوشـت، و پیـش از آن کـه در سـال ۱۹۴۷ از 
آمریـکا بـرود، در نامـه ای به او گفـت »در تمام مدتی که 

مـن مشـغول کار تئاتـر بـوده ام، هیچکس بـه اندازه ی 
اسـت.«  نداشـته  نقـش  مـن  هنـری  تکامـل  در  تـو 
و  برشـت،  بعـدی  ثـار  آ بـرای  پیسـکاتور  هـم  براسـتی 
همینطـور بـرای جنبـش مسـتندپردازان جـوان کـه در 
سـالهای پایانـی زندگـی اش همـکاری بـا آن را آغـاز کرده 
بـود، کمک هـای بسـیار کـرد. از جملـه ی دسـتاوردهای 

او می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. مفهوم »تئاتر حماسی« و ارتباط آن با نمایش 
بـر  از فیلم هـا  آمارهـا و فصل هایـی  همزمـان متن هـا، 
بـا نمایشـنامه ی »پرچم هـا« -Fahnen- در  )کـه  پـرده 

ماه مه ۱۹2۴ شروع شد(.
2. رویکرد آموزشی یا پداگوژیک.

بایسـتی  نمایشـنامه نویس  کـه  نظـر  ایـن   .۳
مضمون هـای بـس پیچیـده ی سیاسـی و اقتصـادی را 
در  نفـت  صنعـت  )مثـل  کنـد  منظـور  کارش  در 
نمایشـنامه ی »اقتصاد« -Konjunktur- نوشته ی لئو 

النیا2 به سال ۱۹2۸(.
۴. رویکـرد جمعـی بـه کار تألیـف، و تبعیـت کلـی 

فردیت هنری از آرمان عمومی. 
۵. یـک نمونـه ی منفـی: نیـاز بـه آنچـه کـه قصـد 
انجامـش را داشـت امـا هرگـز موفـق نشـد: تشـکیل 

یک آنسامبل.
از جنبه های شـناخته شده تری از دستاوردهای 
بـرای  سـاختارهایی  ابـداع  بـه  میتـوان  پیسـکاتور 
اسـتفاده  او  ثـار  آ در  کـه  کـرد  اشـاره  تئاتـر  صحنـه ی 
می شد. اما تأثیر او بر برشت را می توان برجسته ترین 
جنبه ی شـیوه ی کار او بر شـمرد، و نشـان می دهد که 
کتـاب  همچنیـن  و   ۱۹2۴-۳۱ سـال های  اجراهـای  چـرا 
نامنظم »تئاتر سیاسی« او هنوز هم بسیاری از اصول 

کارش را به ما می آموزند. 
آلمـان  پیسـکاتور هـم ماننـد برشـت از جنـوب 
بود و به دانشگاه مونیخ رفت و آنجا در سمینار تئاتر 
آرتـور کوچـر۳ شـرکت کـرد. کالسـهای بازیگـری ارنسـت 
از  پیـش  را  فرعـی  نقـش  چنـد  و  گذرانـد  را  پوسـارت۴ 

سـال ۱۹۱۴ در »تئاتـر دربـار باواریـا۵« بـر عهـده گرفـت. 
یـک  بـه  پیسـکاتور  شـد  باعـث  اول  جهانـی  جنـگ 
صلح طلـِب رادیـکال تبدیـل شـود و به خوانـدن مجلۀ 
کسـیون« ۶Die Aktion عالقه پیدا کند؛ سـپس،  »دی آ
و  شـد  دادائیسـت  هرتسـفلد  ویالنـد  تأثیـر  تحـت 
)از  برلیـن  دادائیسـت های  گـروه  اعضـای  از  شـماری 
جملـه فرانتس یونگ، والتر مهرینگ، جان هارتفیلد، 
صحنه پـردازی  و  نوشـتن  در   

ً
طبیعتـا گـروس(  ج  جـر

کارهای او مشـارکت جسـتند. سـال ۱۹2۰، پس از مدت 
)حـاال:  کونیگزبـرگ  تئاتـر  مدیریـت  بـه  کمـک  کوتاهـی 
کالینینگـراد( بـه راه انـدازی »تئاتـر پرولتـری«۷ در برلیـن 
پرداخت که عمر چندانی نداشت و چند نمایشنامه ی 

اروینپیسکاتور
جانویـِلت

ترجمهیوازریکدرساهاکیان

اروین  پیسکاتور

 ]پیسکاتور[، 
فاصله ی افول 
تئاتر ماکس 
راینهارت و 
تکامل تمام عیار 
تئاتر برشت، 
جالب ترین 
تأثیر حیاتی را 
در تئاتر برلین 
داشته است. 
همانند سبک 
»باؤهاؤس« که 
در همان زمان 
داشت رواج پیدا 
می کرد، تأثیر 
کار او تا به امروز 
دوام آورده است.



61  دوره ی جدید   سال اول    شماره ی ۴    بهار  ۱۴۰۱  60

مالـی  حمایـت  بـا  و  مختلـف  تاالرهـای  در  چپگـرا 
کمونیسـت های  و  مسـتقل  سوسیالیسـت های 
ناراضی KAP(۸( بر صحنه آورد، اما حزب کمونیست از 
کمـک بـه گـروه او امتنـاع می کـرد. بعـد از آن، پس از دو 
سـالی کناره گیری، سـه سال درگیر مدیریت »فولکس 
دو  اجـرای  واسـطه ی  بـه  کـه  بـود   )۱۹2۴-2۷( بوهنـه« 
خ« در ۱۹2۴  نمایشنامه ی سیاسی مهم )»نمایش سر
در   Trotz Alledem! کمونیسـتی  باشـکوه  نمایـش  و 
ژوئیـه ی ۱۹2۵( در ایـن کار وقفـه افتـاد، و متـن هـر دو 
فلیکـس  نـام  بـه  نویسـنده ای  را  نمایشـنامه ها  ایـن 
مأموریـت  حـزب  طـرف  از  کـه  بـود  نوشـته  گاسـبارا۹ 
همکاری با او را داشـت. در اواخر این دوره، که شـاهد 
اولیـن تجربه هـای خـود در اسـتفاده از اسـالید و فیلـم 
بـود )بـه طـور مثـال، با نمایـش تصویرهایـی از لنین در 
اثـر   Gewitter Uber Gottland متـن قـرون وسـطایی
اهم ولک۱۰( اجرای بحث انگیزی از »راهزنان۱۱« شیلر را 
روی صحنـه بـرد، کـه از کالسـیکهای بـس مهـم آلمـان 
اسـت. تیـال دوریـو۱2، از بازیگـران اصلـی گـروه راینهارت، 
آینـده   تئاتـر۱۳« دیـد و شـوهر  را در »اشـتات  اجـرا  ایـن 
متقاعـد  را  کاتِزِنلن-بوگـن۱۴  لودویـگ  )سـوم(اش، 
سـاخت مبلـغ هنگفـت ۴۰۰ هـزار مـارک بـرای اجـرای کار 

در اختیار کارگردان جوان قرار دهد.
به این ترتیب، پیسـکاتور در اواسـط سـال ۱۹2۷ 
اداره ی همـه ی کارهایـش را توانسـت خـود در اختیـار 
یـک  تـا  کـرد  دعـوت  را  گروپیـوس۱۵  والتـر  او  بگیـرد. 
« با گنجایش 2۰۰۰ تماشاگر برای او طراحی  »تمام-تئاتر
کنـد - کـه فکـر مـی کرد حداقـل تعداد تماشـاگران باید 
باشـد اگـر قیمـت بلیـط بـرای پرولتاریـا مناسـب باشـد 
– و در ایـن بیـن، تئاتـر »نولنـدورف پالتـز۱۶« برلیـن را که 
ثـار موزیـکال  ۱2۰۰ نفـر گنجایـش داشـت و قبـال بـرای آ
اسـتفاده مـی شـد، اجـاره کـرد. در اینجـا او توانسـت بـا 
پشـتیبانی ۱۶،۰۰۰ طرفداران »فولکس بوهنه« که میل 
را همچنـان روی صحنـه ببیننـد،  او  کارهـای  داشـتند 
چهـار کار مشـهور خـود را اجـرا کـرد: نمایشـنامه ای بـه 

دکـور  بـا  تولـر۱۷،  ارنسـت  اثـر   Hoppla, wir leben نـام 
 سـاختارگرا؛ »راسـپوتین« اثـر آلکسـی 

ً
شـماتیک تقریبـا

بـرای  را   —  Globus یـا   – کـروی  دکـور  کـه  تولسـتوی، 
از   ح هایـی  طر بـا  »شـوایک«  کـرد؛  اسـتفاده  بـار  اولیـن 
 —treadmill— گئورگ گروس۱۸ و استفاده از تردمیل
روی صحنـه؛ و سـرانجام نمایشـنامه ی »اقتصـاد«، در 
یـک تئاتـر دوم، کـه دربـاره ی سوءاسـتفاده از معـادن 
بـا  نمایشـنامه ها  ایـن  همـه ی  بـود.  بالـکان  طبیعـی 
مهرینـگ،  یونـگ،  النیـا،  گاسـبارا،  گروهـی  همـکاری 
چنـد  و  موهـزام۱۹  اریـک  نـام  بـه  آنارشیسـتی  برشـت، 
نویسـنده ی دیگر نوشـته شده بودند. همه ی آنها نیز 
به دلیل دکورهای مفصل و نوآوری های فنی پیچیده، 
بـه  بودنـد.  صحنـه  پشـت  سـنگین  کارهـای  مسـتلزم 
طـور مثـال، بـرای هـر تمریـن »شـوایک« الزم بـود دکـور 
کروی»راسـپوتین« )2۵ فـوت ارتفـاع و نزدیـک بـه یـک 
ُتن وزن( از صحنه بیرون برده شود و دو تردمیل برای 
تـا  شـود  آورده  صحنـه  روی  او  همراهـان  و  شـوایک 
بتواننـد روی آنهـا قـدم بزننـد کـه هـر یـک پنـج تـن وزن 
داشـتند و شـانزده نفـر الزم بـود تـا در طول دو سـاعت 
آنهـا را روی صحنـه قـرار دهنـد. ایـن کارهـا از طرفـی بـه 
اجـرا  قابـل  آلمـان  تئاتـر  عالـی  اسـتانداردهای  لطـف 
بودنـد و از طـرف دیگـر بـه خاطر اختـراع فیلم ایمنی که 
بدون تدابیر گران پیشگیری حریق می شد در تئاترها 
 ، بـه نمایـش گذاشـت. )جـا دارد کـه از تراوگـوت مولـر
، قهرمانـان گمنـام  طـراح، و ریشـتر سرتکنیسـین تئاتـر
نمایش هـا یـاد کـرد.( در عین حال، »اسـتودیو«یی هم 
تشـکیل داده شـده بـود کـه بازیگـران، نویسـندگان و 
کارگردان های جوان می توانستد به تجربه های تئاتری 
را  خـود  دلخـواه  نمایشـنامه های  و  بپردازنـد  خـود 
، شـخصی بود  انتخـاب کننـد. مدیر اداری کل این امور
تو کاتز2۰ که قباًل مدیر تبلیغات مجله ی هفتگی 

ُ
به نام ا

Das Tagebuch بود و چند سـال بعد )سـال ۱۹۵2( در 
کنـار اسالنسـکی2۱ در چکسـلوواکی محاکمـه و اعـدام 

شد.22 

تعریفـی  گـروه  مالـی  وضـع  کـه  نـدارد  تعجبـی 
 
ً
اخالقـا کـه  گفتـه اسـت  بـار  یـک  نداشـت. پیسـکاتور 
حقـش بـود ورشکسـته باشـد، و واقعیـت ایـن اسـت 
کـه  کـرد  تصـور  بتـوان  مشـکل  »حـق«  ایـن  بـدون  کـه 
کار مشـترک  اولیـن  ببـرد.  از پیـش  کاری  میتوانسـت 
-بوهنه« در اواخـر فصـل تئاتـری ۱۹2۷-2۸  »پیسـکاتور
گشاده دسـتِی  کـه  بـود  هنگامـی  آن  و  شـد،  تعطیـل 
کاتِزِنلن-بوگـن تـه کشـید و احضاریـه ی عـدم پرداخت 
مالـی  توفیـق  رسـید.  پیسـکاتور  دسـت  بـه  مالیـات 
»شـوایک«، بـه دلیـل دسـتمزد بازیگر اصلـی نمایش و 
ماشـین آالت  نشـده ی  پیش بینـی  هزینه هـای  تمـام 
صحنـه و نیـاز بـه اجـاره ی یـک تئاتـر دوم بـرای نمایـش 
اسـتفاده  منظـور  آن  بـرای  نمی توانسـت  »اقتصـاد«، 
شـود. در نتیجه، پیسـکاتور به مدت هجده ماه از کار 
کناره گرفت، و طی این مدت نوشـتن »تئاتر سیاسـی« 
را بـه پایـان رسـاند، کتابـی کـه از بریـده ی جرایـد، اسـناد 
تـا  کـرده  رسـمی قانونـی و اسـناد شـرکت ها اسـتفاده 
در  کـه  باشـد  داشـته  را  کـوالژی  سـبک  همـان  تأثیـر 
اجراهایـش داشـت. ایـن کتـاب در سـال ۱۹2۹ منتشـر 
اقتصـادی جهـان ظاهـر  بحـران  کـه  یعنـی سـالی  شـد، 
شـد. امـا بعـد، برای فصـل ۳۰-۱۹2۹ مقـدار دیگری پول 
-بوهنه«ی دیگـر بـه تئاتـر  پیـدا شـد و یـک »پیسـکاتور
، نمایش خارق  « بازگشـت، و این بار »نولندورف-پالتز
 Der Kaufmann( »العـاده ای بـود بـه نـام »تاجـر برلینـی
صحنـه ی  ح  طـر بـا  مهرینـگ  والتـر  اثـر   )von Berlin

مشهوری از معلم باؤهاؤس، موهولی-ناگی2۳. 
در ایـن فضـای ناسیونالیسـم و ارتجـاِع در حـال 
رشـد، گـروه جدیـد بـا یـک شکسـت آنـی روبـرو شـد و 
گـروه یـک بـار دیگـر تعطیـل شـد. سـومین تشـکیالتی 
کـه پیسـکاتور بـه راه انداخـت، یـک گـروه سـیار بود که 
باقـی  برلیـن  تئاتـر  دنیـای  بـر  عمیقـی  تأثیـر  هیـچ 
نگذاشـت. چهارمیـن و آخریـن تـالش او تحـت عنوان 
-بوهنه ی  »پیسـکاتور یـا  بوهنـه2۴«  فولکـس  »یونگـه 
کـه  برنامـه ای  بـا  را   » »والنـر ویـران  نیمـه  تئاتـر  سـوم« 

شـامل یـک اجـرای بـه یادماندنـی دیگـر بـود در اختیـار 
کم تـر  مقیاسـی  در  بـود  اجرایـی  بـار  ایـن  کـه  گرفـت، 
 Tai Yang( می شـود«  گاه  آ یانـگ  »تـای  بلندپروازانـه: 
بـا  آن  دکورهـای  کـه  وولـف  فریدریـش  اثـر   )erwacht
طراحـی هارتفیلـد، پایان »ارغنون کوتاه برای تئاتر2۵« اثر 

برشت را به یاد می آورد.
بـه  پیسـکاتور  ریخـت.  فـرو  چیـز  همـه  سـپس، 
دلیـل بدهی هایـش بـه زنـدان افتـاد – معلـوم نیسـت 
بـه دعـوت  را  آلمـان  – و در سـال ۱۹۳۱  بـه چـه مـدت 
شـرکت »مژراب-پـوم2۶« بـرای کارگردانـی فیلم به قصد 
شـوروی ترک کرد.  همان سـال، کاتِزِنلن-بوگن هم به 
جـرم جعـل درآمـد و حسـابهای شـرکت اش دسـتگیر 
بدهی هـای  تـا  شـد  ضبـط  دارایـی اش  همـه ی  شـد؛ 
مالیاتـی اش )حـدود ۴ میلیـون مـارک( پرداخت شـود. 
در  هتـل  یـک  و  پذیرفـت  را  هنـدوراس  تابعیـت  او 
جنـگ  سـالهای  در  امـا  انداخـت،  راه  بـه  »آباتسـیا2۷« 
بـا  بـه قتـل رسـید. سـال ۱۹۳۳  نـازی  توسـط مأمـوران 
، کل تئاتـر چـپ  اسـقرار دیکتاتـوری تمـام عیـار هیتلـر
آلمـان تعطیـل شـد و همـه ی کسـانی کـه بـه نحـوی در 
ایـن زمینـه فعـال بودنـد پخـش و پـال شـدند. برخـی، 
، در شـوروی مسـتقر شـدند، جایـی  ماننـد پیسـکاتور
کـه اولیـن جشـنواره ی »انجمـن جهانـی تئاتـر انقالبـی« 
پیسـکاتور  شـد.  برگـزار  سـال  همـان  اوت  مـاه  در 
»شـورش  فیلمـش  تنهـا(  )و  اولیـن  توانسـت 
آنـا  رمـان  نخسـتین  اسـاس  بـر  را  ماهیگیـران2۸« 
دیگـری  و  روسـی  یکـی   ، بازیگـر دو  شـرکت  زگرس2۹بـا 
آلمانـی، و بـا بازی لوتـه لنیا۳۰ و چند بازیگر مهاجر دیگر 
بسـازد. امـا اتمـام نسـخه ی روسـی فیلـم کـه بیشـتر در 
در  کشـید،  طـول  سـال  سـه  شـد  فیلمبـرداری  دسـا 

ُ
ا

آلمانـی هرگـز تکمیـل نشـد. فیلـم  حالیکـه نسـخه ی 
دیگـری هـم کـه پیسـکاتور قـرار بـود بـر اسـاس رمـان 
مشـهور دیگری با محتوای کمونیسـتی به نام  »عمله 
« )Des Kaisers Kulis( اثرتئودور پلی وِیر۳۱  اکره ی قیصر
بسـازد، بـه جایـی نرسـید، و ایـن رمانـی بـود کـه او خـود 
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آن  اسـاس  بـر  تئاتـری  اقتبـاس  یـک  برلیـن  در  قبـال 
»تـراژدی  از  اقتبـاس  بـا  فیلمـی  امـا  بـود.  نوشـته 
آمریکایـی« تئـودور درایـزر سـاخت و سـال ۱۹۳۴ از او 
دعـوت کردنـد ریاسـت IART را بر عهـده بگیرد، که قرار 
بود با سازماندهی مجدد و گسترش بیشتر شروع به 
کار کند، زیرا سیاست »جبهۀ خلق« بر علیه فاشیسم 
هیـأت  جلسـه ی  در  بـود  قـرار  و  میگرفـت  پـا  داشـت 

رئیسه ی کمینترن در پاییز ۱۹۳۵ اعالم شود. 
مقـام  در  رایـش  برنهـارد  بـا  همـراه   ، پیسـکاتور
بـود،  راینهـارت  کارگردانـان  از  قبـاًل  کـه  دسـتیارش، 
تصمیـم گرفـت یـک مجلـه ی هفتگی بـرای IART به راه 

انـدازد کـه قـرار بـود در زوریـخ چـاپ شـود. او بـه ایـن 
منظور عده ای از کارگردانان مسـکو را به کنفرانسـی در 
بهـار ۱۹۳۵ دعـوت کـرد، و کمـک کـرد »عناصـر هنری که 
)ماننـد  دارنـد«  فاشیسـتی  ضـد  سرشـت 
سوررئالیسـت ها، و تنـی چنـد از گروه هـای آوانـگارد( را 
تـا یـک  ج داد  بـه خـر کننـد، و تـالش بسـیاری  ترسـیم 
کوتـاه  بـرای تولیـد فیلم هـای  واحـد فیلمسـازی دائـم 
ضـد نـازی بـه راه انـدازد. رایـش در خاطراتـش نوشـت: 
»قصـد واقعـی آنهـا در تعییـن پیسـکاتور در ایـن مقام 
ایـن بـود کـه می خواسـتند شـخصیت باجذبـه ای را در 
رأس امـور قـرار دهنـد. اما پیسـکاتور خـودش و آرمان 
کار را خیلـی جـدی گرفـت. همـه ی نیـرو و قـدرت تخیـل 
او صـرف سـازماندهی و مدیریـت ایـن سـازمان شـد، و 

طوری شد که در کار هنری اش دچار رکود شد.«
چنـدان  واقـع  در  هـم  سـازماندهی اش  کار 
درخشـان نبـود. از آن مجلـه ی هفتگـی خبـری نشـد، از 
همـکاری بـا سوررئالیسـت ها بـاز مانـد، نـه کنفرانسـی 
توانسـت بـر پـا کنـد – جـز مالقاتـی بـا برشـت کـه در کار 
خود او )برشت( تأثیر بسزایی داشت – و نه آن واحد 
خاطراتـش  در  رایـش  افتـاد.  راه  بـه  فیلمسـازی 
بـا  »ایزوسـتیا«  دفتـر   در  پیسـکاتور  کـه  می نویسـد 
بوخاریـن بـه قصـد مجـاب کـردن کاگانوویـچ ، همـکار 
بـه  کمیتـه ی مرکـزی حـزب،  نزدیـک اسـتالین و عضـو 
جدل مفصلی پرداخت، اما نتوانست حرف خود را به 
کرسـی بنشـاند. بعـد، در سـال IART  ،۱۹۳۶ نیـز مثـل 
واسـطه ی  بـه  »مژراب-پـوم«  فیلمسـازی  تشـکیالت 

هراس فزاینده از نفوذ بیگانه، یکباره تعطیل شد.
اما پیسکاتور که هنوز ایده هایی در سر داشت 
تصمیم گرفت یک آنسامبل تئاتری آلمانی درجه یک 
در  تـازه  )کـه  ُولـگا  آلمانـی  خودمختـار  جمهـوری  بـرای 
انـدازد.  راه  بـه  بـود(  شـده  تشـکیل  شـوروی  اتحـاد 
نـام  بـه  بـود  شـهری  نوپـا  جمهـوری  ایـن  پایتخـت 
»انگلـس« و قـرار بـود نوعـی »وایمـاِر ضـد فاشیسـت« 
گیـرد.  بـر  در  را  مسـتعد  مهاجـران  همـه ی  و  بشـود، 

حمایـت مالـی فراهـم شـد و مقامـات آلمانـی ولـگا هم 
عالقـه نشـان دادنـد امـا )مبنـی بـر نظـر رایـش( مـکان 
هنـری  مجتمـع  ایـن  بـرای  توانسـتند  نمـی  مناسـبی 
ح نـه چنـدان مفصلـی  اختصـاص دهنـد. در نتیجـه طـر
کـه قـرار شـد در سـال اول »پروفسـور  آوردنـد  فراهـم 
اجـرا  هنـوز  نمایشـنامه ی  و  وولـف۳۳  اثـر  ماملـوک۳2« 
بـا  را  برشـت  تیزهـا«ی  کلـه  و  گردهـا  »کلـه  نشـده ی 
شـرکت بازیگـران ممتـازی چـون کارل پاریـال۳۴ و هلنـه 
، با سـفر  وایـگل۳۵ روی صحنـه بیاورنـد. ولی دسـت آخر
آن  ماهیـت  کـه  مأموریتـی  بـرای  ج  خـار بـه  پیسـکاتور 
معلوم نیسـت، رایش نمایش »جمع و جوری« را روی 
صحنـه بـرد. از بازیگرانـی کـه قـرار بـود مشـارکت کننـد 
کاروال ِنهـر۳۶ دسـتگیر و سربه نیسـت شـد، آلکسـاندر 
گرانـاخ۳۷ مـدت کوتاهـی بـه زنـدان افتـاد و بعـد هـم بـه 
ج رفـت. رایش بیمار شـد، به مسـکو رفت و اندک  خـار
مدتـی بعـد بـه سـیبری تبعیـد شـد. پیسـکاتور هـم بی 
آنکـه بـه کسـی توضیحـی بدهـد هیچوقـت به شـوروی 

بازنگشت.
بـرای دو سـال و نیـم در پاریـس مانـد، بـی آنکـه 
کاری اجرا کند یا چیزی بنویسد، جز اقتباسی از »جنگ 
و صلـح« بـا همـکاری آلفـرد نویمـان۳۸ بـرای یـک مدیـر 
 حاضر 

ً
تئاتـر آمریکایـی بـه نام گیلبرت میلر۳۹، کـه ظاهرا

شـده بـود پیش پرداخـت چـاق و چلـه ای بـرای ایـن کار 
تـازه ی  عنـوان  تحـت  درایـزر  از  او  اقتبـاس  بپـردازد. 
»پرونـدۀ کالیـد گریفیث۴۰« در سـال ۱۹۳۶ بـه کارگردانی 
لـی استراسـبرگ و بـا »تئاتـر گـروپ۴۱« اجـرا شـده بـود. 
بعـد، در آغـاز سـال ۱۹۳۹ بـرای اجرای تئاتر پیشـنهادی 
میلـر بـه نیویورک رفت کـه ابتدا به تعویق افتاد و بعد 
هم بکلی تعطیل شد، در نتیجه کار دیگری برای او در 
آمریـکا باقـی نمانـد جـز کمـک بـه مدرسـه ی تابسـتانی 
»تئاتـر گـروپ«. مـاه سـپتامبر جنـگ شـروع شـد و در 
پایـان آن سـال، مدیریـت کارگاه دراماتیک »مدرسـه ی 
او  بـه  نیویـورک  در  اجتماعـی۴2«  پژوهـش  نویـن 
 یـک کالـج بزرگسـاالن بـود بـا 

ً
پیشـنهاد شـد کـه عمدتـا

آموزگارانـی از تبعیدی هـای فرهیختـه ی اروپایـی. کار بـا 
سنر۴۳، 

َ
هفده دانشجو شروع شد، و در حالی که جان گ

آمـوزگار دیگـر آنجـا بود، این دوره ی دو سـاله اولین بار 
در سـال ۱۹۴2 توانسـت ثمـرات خـود را نشـان دهـد، و 
نمایشـنامۀ  در  برانـدو  مارلـون  کـه  بـود  هنگامـی  آن 
خـودی  توانسـت  هاپتمـان۴۵  گرهـارت  اثـر  »هانـل۴۴« 
نشـان دهـد. ایـن تشـکیالت همچنیـن توانسـت یک 
همـان  در  فصـل  دو  مـدت  بـه  تئاتـری«  »اسـتودیوی 
»مدرسـه ی نویـن« اداره کنـد امـا چـون هزینـه اش زیاد 
، سرانجام، در شرایط نه  بود، تعطیل شد. »کارگاه« نیز
چندان مشخص، از »مدرسه ی نوین« جدا شد، اما با 

پروندۀکالیدگریفیث، اثر اروین پیسکاتور و خانم لنا گلدشمیت

 پیسکاتور، از 
لحاظ تخصصی، 

احساس 
می کرد که تئاتر 

شوروی پس 
از ۱۹۳۲ )یعنی 

سراسر دوره ی 
تفوق رئالیسم 

سوسیالیستی( 
نتوانسته با 

تحوالت جدید 
همراه شود.
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نزدیـک بـه ۸۰۰ دانشـجو توانسـت بـه کار خـود ادامـه 
اجـاره ی  بـرای  پیسـکاتور  ترغیـب  بـا  اینکـه  تـا  دهـد 
سـالن های تئاتـر – ابتـدا یـک سـالن ۳۰۰ نفـری بـه نـام 
در  بعـد  و  غربـی،  ۴۸ام  خیابـان  در  پرزیدنـت«  »تئاتـر 
سـال ۱۹۴۹ یـک سـالن ۸۰۰ نفـری بـه نـام تئاتـر پشـت 
بـام۴۶ بـاالی تئاتـر ییدیـش۴۷— بـار دیگـر کل ماجـرا بـه 
کـه  هـم  نویـن«  »مدرسـه ی  و  کشـید.  ورشکسـتگی 
گمـارد،  همـت  او  نجـات  بـه  نخواسـت  یـا  نتوانسـت 

سال ۱۹۵۱ »کارگاه دراماتیک« را تعطیل کرد.
در ایـن دوازده سـال فعالیـت )کـه طوالنی تریـن 
به نظـر  اسـت(  بـوده  پیسـکاتور  مـداوم  کار  دوره ی 
از  بیـش  چیـزی  او  آمریکایـی  کارگاه  کـه  می رسـد 
تکنیک هایـی کـه او در دهـه ی ۱۹2۰،در برلیـن متحـول 
سـاخته بـود نیفـزود. موفق تریـن کار او در ایـن دوره 
احتمـااًل اجـرای اسـتودیو تئاتر از »جنـگ و صلح« بوده 
اسـت. در مـورد بازگشـت او بـه تئاتر آلمـان )غربی( نیز 
مـی تـوان همیـن نتیجه گیـری را بـه دسـت داد، و ایـن 
جایـی بـود کـه نه تنهـا نمایشـنامه های مسـتند جدید 
هوخهوت۴۸، وایس۴۹ و کیپهارت۵۰ شـیوه های قدیمی 
را بـه یـاد مـی آورد، بلکـه ترفندهـای تـازه ای چـون دکـور 
کـروی۵۱ نیز مورد اسـتفاده قـرار گرفت. اما او در آمریکا 
دسـت و پـا بسـته تر بـود، زیـرا بـا اینکـه به لحـاظ تئوری 
توانسـت دانشـجویانش را بـه تکامـل تئاتـر حماسـی 
برگمـارد )ُمردخـای گورلیـک۵2 مدتـی جـزو همکارانـش 
ثـار  آ میـان  از  نمایشـنامه ها  بیشـتر  عمـل  در  بـود( 
و  می شـد،  انتخـاب  آمریکایـی  مـدرن  و  کالسـیک 
هاپتمـان، فردینانـد بروکنـر۵۳ و ولفگانـگ بورشـرت۵۴ 
تنهـا نماینـدگان تئاتـر نـِو آلمانـی بودنـد، و هیچکـدام 
تحـت تأثیـر او قـرار نداشـتند. امـا ایـن باعـث نشـد کـه 
برخـی از بازیگـران توانـا زیـر دسـت او به عرصه نرسـند. 
در میـان شـاگردان قدیمـی کـه به وسـیله ی بیـوه ی او 
تونـی   ، اسـتایگر راد  برانـدو،  از  برکنـار  شـده،  لیسـت 
، جودیـت مالینا و هـری بالفونته  کرتیـس، شـلی وینتـر
کالس  بـه  ویلیامـز  تنسـی  و  میلـر  آرتـور  دارنـد.  قـرار 

تـا سـالها  نمایشنامه نویسـی او می آمدنـد، و ویلیامـز 
گفتـه  باقـی مانـد. پیسـکاتور  جـزو همـکاران مدرسـه 
اسـت کـه نمونـه ی »جنـگ و صلـح« بود که باعث شـد 
دسـت  سـه پرده ای  نمایش هـای  سـنتی  شـیوه ی  از 
بشـوید. البتـه ناگفتـه نبایـد گذاشـت کـه فقـط یکـی از 
کارهـای »تئاتـر اسـتودیو« بـه بـرادوی رسـید، امـا نـه بـه 
ایـن معنـی کـه توانسـت تئاتـر بـرادوی را بکلـی زیر و رو 
»آف- موفـِق  نمایشنامه نویسـاِن  بی تردیـد  کنـد. 

برادوی« هیچ شـناختی از پیسـکاتور نداشتند، و حتی 
می تـوان گفـت جریـان تئاتـر جدید آلمـان غربی دهه ی 
بـر  آوانـگارد«  باصطـالح  منحـط  »اعضـای  جـزو  را   ۱۹۵۰

می شمردند.
مـا  عصـر  هنـر  تاریـخ  در  پیسـکاتور  جـای  پـس 
، بیـش و پیش  کجاسـت؟ تأثیـر آنـی کار او، حتـی امـروز
از هـر چیـز در اسـتفاده اش از نوآوری هـای مـدرن فنـی 
بـرای پرتوانتـر کـردن نمایـش تئاتـری بـوده اسـت. این 
مسـئله بخصـوص در دو مـورد کامـاًل مشـهود اسـت: 
یکی در مورد مانفرد وکورت۵۵، کارگردان نمایشنامه ی 
ورنـر  دیگـری  و  ملـی،  تئاتـر  در  »کوریوالنـوس« 
پژوهش هـای  مؤسسـه ی  همـکاران  از  میتنـزوای۵۶، 
کـه  حـزب،  مرکـزی  کمیتـه ی  بـه  وابسـته  اجتماعـی 
توضیـح داده انـد چگونـه در سـالهای جوانـی در آلمـان 
شـرقِی دورۀ بعـد از جنـگ، از دیـدن کارهای پیسـکاتور 
چقـدر تأثیـر پذیرفته انـد؛ یکـی بـا اسـتفاده اش از فیلم 
 Gewitter( »در اجـرای نمایـش »توفـان بـر فـراز گاتلنـد
در  او  تئاتـری  اجراهـای  دیگـری  و   ،)uber Gottland
توصیـف  او  کتـاب  در  کـه  آن گونـه   ۱۹2۷-2۸ سـالهای 
شـده. احتمـااًل پیسـکاتور خـود اصـرار داشـت کـه »...

وسـایل فنـی کـه مـن اسـتفاده می کـردم، به هیـچ وجه 
مسـئله ی  نبوده انـد.  مـن  کارهـای  اصلـی  مسـئله ی 
در  اسـت.«  بـوده  نمایشـنامه  پیـام  همـواره  اصلـی 
حالیکه بسیاری از معاصران او اذعان داشته اند که او 
واله و شـیفتۀ ماشـین آالت نو بود و همین جنبه بود 
کـه خیلـی از تماشـاگران اهل ُمد را بـه دیدن کارهای او 

بـر می انگیخـت. بـا ایـن وجـود، بنـا بـه عبـارت خـودش 
بـه عبـارت دیگـر  یـا  »کارکـرد دراماتورژیـک تکنولـوژی« 
تأثیـر آن بـر سـاختمان نمایشـنامه بـود کـه بـرای تئاتـر 
میانه ی قرن بیسـتم اهمیت داشـت، و نه تنها منابع 
تازه ای در اختیار نمایشـنامه نویس قرار می داد، بلکه 
کـه اختراعـات بعـدی )ماننـد  بـود  ایـن معنـی هـم  بـه 
نیـز  ویدئـو(  ضبـط  یـا  چکهـا  جـادو۵۷«ی  »فانـوس 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  منظـور  همیـن  بـه  می توانسـتند 
بـه طنـز در مـورد  کـه شـده  گیرنـد. برشـت یکبـار هـم 
پیسـکاتور پای فشـرد که تنها یک دراماتیسـت بود و 
کـس دیگـری الیـق این عنوان نیسـت به جز خودش. 
در  رفتـه  کار  بـه  اسـباب  و  آن همـه وسـایل  بـا وجـود 
کارهایـش، دسـتکم تـا جایـی کـه بـه داسـتان مربـوط 
می شـد »بیـش از هـر چیـز بـه سـادگی ارزش مـی داد«. 
پیسـکاتور در مصاحبـه ای بـه سـال ۱۹2۶ گفتـه اسـت: 
ح کلی را  »نقطه ی آغاز من، شـهود سـاده اسـت . . . طر
کنـار میزنـم، موضـوع اصلی را به نمایش میگذارم و به 
مـن  نظـر  بـه  و  منطقـی  روایـت  یـک  بـه  ترتیـب  ایـن 
اجتناب ناپذیر می رسـم« این نشـان می دهد که نوعی 
بیواسـطگی در کار او هسـت کـه برشـت هنـوز در آن 

زمان به آن دست نیافته بود.
هنـوز  را  برشـت  و  پیسـکاتور  بیـن  رابطـه ی  امـا 
بایسـتی کشـف کـرد. گرچـه هـر دو بر اسـتفاده از »تئاتر 
حماسـی« اذعـان داشـتند، و بـر اسـتفاده از ایـن گونـه 
تـرک  از  پـس  برشـت  می کردنـد،  اسـتقبال  تکنیک هـا 
همکاری با پیسـکاتور در سـال ۱۹2۸، طوری موضوع را 
ح می کـرد کـه انـگار او تنهـا کسـی اسـت کـه از ایـن  مطـر
»شیوه« استفاده می کند، و پس از آن، در مورد معنی 
و مفهوم این اصطالح، اختالف نظر داشتند. بی تردید 
برشت به مدتی بیشتر و بس عمیق تر در مورد آن به 
نظـری  موضـع  یـک  بـه  رسـیدن  در  و  پرداخـت،  تفکـر 
ج داد )گرچه البته  منسـجم تری تالش بیشـتری به خر
هیچوقـت بـه آن دسـت نیافـت(. اشـاره های گهگاهی 
بـه طـور مثـال  بودنـد؛  پیسـکاتور بیشـتر فی البداهـه 

»...وسایل فنی 
که من استفاده 
می کردم، به هیچ 
وجه مسئله ی 
اصلی کارهای 
من نبوده اند. 
مسئله ی اصلی 
همواره پیام 
نمایشنامه بوده 
است.«
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یـک  بـا  مصاحبـه ای  در   ۱۹۵۶ سـال  در  او  کـه  وقتـی 
روزنامه نگار فرانسوی گفت درک او از حماسی »چیزی 
انسـان- قهرمانـِی  جامعـه ی  یـک  خلـق  هدفـش  کـه 

محور اسـت« بود. این نظر شـاید معرف دید او در آن 
کارهـای  بـه  مشـکل  امـا  اسـت،  بـوده  زمانـی  برهـه ی 
 ، دیگـر بـار  باشـد.  داشـته  ارتباطـی  وی  پیشـین 
پیسکاتور در آمریکا اشاره ای داشته است به این که 
واقع-بینانـه«  »بازیگـرِی  از  خـودش  نظـر  دارد  میـل 
بژکتیو( را از نظریه های »ازخودبیگانگی«ِ برشت سوا 

ُ
)ا

را  حماسـی   ] ]تئاتـر بازیگـر  نیـز  او  حـال،  ایـن  بـا  کنـد. 
 یـک داستانسـرا می دیـد، و اگـر عجیـب بـه نظـر 

ً
اساسـا

لیویـه و بـارو را از نمونه های برجسـته ی 
ُ
میرسـد کـه او ا

ایـن ژانـر می پندارد، نبایسـتی فراموش کرد که برشـت 
تـا چـه حـد الوتون را برتر می پنداشـت، که البته بیشـتر 
بازیهـای او خالـی از اغـراق نبـوده اسـت. بخشـی از این 
تفـاوت را بایسـتی در ایـن امـر دیـد کـه پیسـکاتور زیـاد 
هم از نمایشـنامه های برشـت خوشش نمی آمد، و در 
این مورد به رایش اظهار داشـته اسـت که آثار برشت 

به نظر او بیش از حد خشک و روشنفکرانه هستند.
بدینسـان، علیرغـم اینکـه چنـد کار از برشـت در 
داده  قـرار  »پیسـکاتوربوهنه«  نمایش هـای  برنامـه ی 
اپـرای  و  ناتمـام  نمایشـنامه ی  سـه   – بـود  شـده 
»ماهاگونـی«، و همچنیـن اشـاره ای بـود بـه اقتباسـی از 
»طبلهـا در شـب« - او هیچیـک از آنهـا را چه آن زمان و 
در  اجـرا  بـه  تئاترهایـش  از  هیچیـک  در  بعدهـا  چـه 
»کارگاه  در  همـکاری  بـه  نیـز  را  برشـت  نـه  و  نیـاورد، 
دراماتیـک« دعـوت کـرد، گرچـه خود او هم در سـالهای 
میانـی دهـه ی ۱۹۴۰ مقیـم ایـاالت متحـده بـود. از ایـن 
، پیسـکاتور به آن دسـته از آهنگسـازانی شـباهت  نظر
دارد که در واقع ترجیح می دهند با شـعرهای متوسـط 
کـه  کننـد  کار  خسـته کننده ای  پرا-نامه۵۸«هـای 

ُ
»ا یـا 

خودشـان نوشـته اند، چـرا کـه گرچـه گـروه او در برلیـن 
شـامل شـماری از نمایشـنامه نویس های مسـتعد به 
جـز برشـت بـود، نویسـندگان واقعی اش همانـا النیا و 
نقـش  اسـاس  در  آنهـا  دوی  هـر  کـه  بودنـد  گاسـبارا 

مشاوران را داشتند.
تفـاوت جزئـِی دیگر این بود که پیسـکاتور عضو 
حـزب کمونیسـت بـود، کـه خـودش گفته اسـت شـب 
دادائیسـت اش  دوسـتان  بـا  همـراه   ۱۹۱۸ نـِو  سـال 
گروس، هرتسـفلد و هارتفیلد به آن پیوسـتند. به نظر 
می رسـد که او حداقل تا زمانی که روسـیه را ترک گفت 
عضـو حـزب بـوده اسـت، گرچـه دربـاره ی دوره ی بعـد از 
آن، اطـالع دقیقـی در دسـت نیسـت. از همان آغاز هم 
اهداِف »تئاتر پرولتری« از سـوی روزنامه ی حزب مورد 
انتقـاد واقـع شـد، کـه گفتـه بـود »هنـر مقدسـتر از آن 
اسـت که از نام آن در معجون های تبلیغاتی اسـتفاده 
از  ثـار »عـاری  آ بـه  بورژوایـی  اینکـه حتـی هنـر  و  شـود« 
« ترجیـح دارد. نمایشـنامه ی »بـا ایـن همـه۵۹!«  در  هنـر
سـال ۱۹2۵ بـا حمایـت مالی کمیتـه ی فرهنگی حزب به 
ریاسـت ارنسـت نیکیـش۶۰ بـه اجرا در آمـد و با نطقی از 
روت فیشـر۶۱ به پایان رسـید )دو ملحد که اندک مدتی 
»پیسـکاتوربوهنه«ی  شـدند(.  اخـراج  حـزب  از  بعـد 

اصلی ترغیب شـد تا با همین نمایشـنامه شـروع کند، 
امـا سـازمان های حزبـی کار زیـادی بـرای تشـویق اعضـا 
گـروه   ، دیگـر سـوی  از  و  نکردنـد،  بلیـت  خریـد  بـه 
نویسـندگان »انقالبیـون پرولتـری« و مجله شـان »دی 
تجـاری  بـرای  کـه  سـازش هایی  از  کورفـه۶2«  لینکـس 
شـدن کار بـه آن راه یافتـه بـود سـخت انتقـاد کردنـد. 
مشـکل این بود که پس از ناتوانی در جذب تماشـاگر 
عام )که پیسکاتور خوشبینانه امیدوار بود با ساخته 
ح صحنـه ی گروپیـوس بـه آن دسـت یابـد(  شـدن طـر

اعضای  تئاتر  پیسکاتور

پیسکاتور: 
»هنر 
مقدس تر از 
آن است که 
از نام آن در 
معجون های 
تبلیغاتی 
استفاده 
شود.« 
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فـروش  بـدون  برلیـن  تجارتـی  تئاتـر  یـک  کـردن  اجـاره 
گرانقیمـت،  بلیت هـای  از  زیـادی  تعـداد  رفتـن 
 » غیرممکن بود. خود او در مقایسه ای بین »آدم تئاتر
بـا نویسـنده یـا نقـاش جماعـت، کـه اصـواًل در خلـوت 
خانـه کار می کننـد، گفتـه بـود کـه کل چنیـن فعالیتـی 
وابسته به اینست که »به عنوان پیش شرِط کاِر خود 
، کـه معمـواًل سـعی  بپذیـرد کـه بـدون جنبـۀ تجارتـی کار
دارد فکـرش را از سـر بـه در کنـد، کار شـدنی نیسـت.« 
، او را متهـم می کردنـد کـه در انتخـاب  ایـن هـم بـه کنـار
بـه  دارد:  بـدی  سیاسـِی  سـلیقه ی  نیـز  نمایشـنامه ها 
طـور مثـال  »اقتصـاد« )Konjunktur( پـس از تمریـن 
چـون  می شـد  مفصلـی  بازنویسـی  بایسـتی  نهایـی، 
نماینـدگان حـزب از نقـش نیمـه  کمیـِک تیـال دوریو به 
عنـوان مأمـور کمینتـرن و بنیـاد نفـت شـوروی خـرده 
 از این تکه 

ً
گرفته بودند )برشـت، تنها کسـی که ظاهرا

بـه یـک  را  ایـن نقـش  بـود، بی درنـگ  آمـده  خوشـش 
شـخصیت مرموز اهل آمریکای التین تبدیل کرد(. به 
کـه  بـود  شـده  شـناخته  چنیـن  پیسـکاتور  کلـی،  طـور 
عامیانـه«  »جامعه شناسـِی  و  فرمالیسـم  بـه  گرایـش 
کـردن پیـروزِی طبقـه ی کارگـر طفـره  از تصویـر  دارد، و 

می رود.
بنابراین وقتی به روسیه وارد شد، به هیچ وجه 
خشـک  کمونیسـتی  زیبایی شناسـِی  مسـلم  نمونـۀ 
نبـود، و از طرفـی هـم چـون او را پـدِر »تئاتـر سیاسـی« 
ایده هایـش شـک و تردیـد  بـه  می شـناختند، نسـبت 
بسـیار داشـتند. به روایت رایش، او کمتر از آنچه از او 
انتظـار می رفـت دربـاره ی تئاتـر شـوروی بـه طـور کلـی یـا 
درباره ی مه یرهولد به طور خاص اطالعاتی داشت. در 
حالیکـه نـام او گاهـی بـا نـام مه یرهولـد در یـک مقولـه 
آورده می شـود. در مصاحبـه ای بـا یـک خبرنـگار اهـل 
تئاتـر شـوروی  کـه  گفتـه اسـت  مسـکو در سـال ۱۹۳۰ 
بیـش از هـر چیـز بـر دوش بازیگـر قـرار دارد و بـه ایـن 
جهـت »اصـواًل بـا کاری کـه مـن قصـد دارم انجـام دهـم 
تفاوت دارد« و درباره ی تئاتر سیاسی گفته بود، اصواًل 

آن را چنـدان هـم »آموزشـی« نمی دانـد، همانطـور کـه 
تحلیـل  از  او  زعـم  بـه  آیزنشـتاین  »پوتمکیـن« 
و  شـور  بـر  بیشـتر  و  اسـت  بی بهـره  مارکسیسـتی 
او  تخصصـی،  لحـاظ  از  دارد.  تکیـه  انقالبـی  هیجـان 
احسـاس می کرد که تئاتر شـوروی پس از ۱۹۳2 )یعنی 
سوسیالیسـتی(  رئالیسـم  تفـوق  دورۀ  سراسـر 
ایـن  از  شـود.  همـراه  جدیـد  تحـوالت  بـا  نتوانسـته 
گذشـته، پیسـکاتور بـا کسـانی محشـور بـود کـه حـزب 
ماکـس  مثـل  نداشـت،  آنهـا  بـه  نسـبت  خوبـی  نظـر 
هولتس۶۳ که رهبر شورش سال ۱۹2۱ آلمان بود، و بال 
کون۶۴ رهبر کمونیست مجار که سال ۱۹۳۷ بازداشت 
و انـدک مدتـی بعـد اعدام شـد؛ سـرگی ترتیاکـوف۶۵ هم 
در  بـود،  شـوروی  اتحـاد  در  او  پروپاقـرص  طرفـدار  کـه 
سـال ۱۹۳۷ بـه جـرم جاسوسـی تیربـاران شـد. بـا خـود 
کاگانوویـچ۶۶ هـم بـر سـر ایـن کـه فیلم هـای سـینمایی 
نبایـد پایـان خوشـبینانه داشـته باشـند، کـه از اصـول 
اصلی و اساسـی رئالیسـم سوسیالیسـتی بود، آشـکارا 
اختـالف نظـر داشـت و در ایـن بـاره بـا او به جـر و بحث 
کـه   نیسـت  شـگفتی  جـای  بنابرایـن  بـود.  پرداختـه 
تصمیـم گرفـت بهتـر اسـت  به غرب برگـردد و بعد هم 
کـه پایـش بـه آمریـکا رسـید، تئاتر سیاسـی را بـه تدریج 
کنـار گذاشـت، تـا حـدی کـه در سـمپوزیوم »بازیگـران 
دربـارۀ بازیگـری۶۷« )۱۹۴۹( خواسـتی ابـراز نداشـت جـز 
موجـود  تکنیک هـای  از  اسـتفاده  بـا  بتوانـد  کـه  ایـن 
ایده هـای خـود را بـه روشـنی و بـا سـادگی کامـل بیـان 
بـه  عمـر  سـالهای  آخریـن  در  وقتـی  آنکـه  طرفـه  کنـد. 
برلین برگشت باز حیات تازه ای در افکار قدیم دمیده 
شـد. زیـرا در حالیکـه »تئاتـر سیاسـی« اصلـی بـه دوپاره 
شـدن »فولکس بوهنه« انجامید )به عنوان بخشـی از 
دو قطبی شـدن همه ی برخوردهای درون چپ آلمان 
که جزئی از مشی کمونیستی آن زمان بود(، احیای آن 
پیشـین  رهبـری  همـان  تحـت   ۱۹۶۰ دهـه ی  در 
سوسـیال-دموکراتیک انجـام می شـد، در شـهری کـه 

خود دو پاره شده بود.

و  اصـل   ، آخـر و  اول   .  . سیاسـی«.  »تئاتـر  امـا  و 
اسـاس تمامـی بحـث بوده اسـت. پیسـکاتور کوشـید 
تئاتـر را بـه عرصـه ای بـرای بحث تبدیل کنـد، ابتدا بین 
و  آنهـا  بیـن  بعـد  و  خـودش،  گـروه  نویسـندگان 
مختلـف  بخش هـای  بیـن  سـپس  و  تماشـاگران، 
تماشاگران، که قرار بود دست آخر بحث را به کوچه و 
خیابان منتقل کنند. همانا آرماِن کهِن اهِل تئاتر )که 
از  تلویزیـون،  از  قبـل  حتـی  سیاسـت،  اهـل  بیـن 
از  هـر  و  اسـت(  نبـوده  برخـوردار  چندانـی  محبوبیـت 
چنـدی بـه شـکل های گوناگـون ظاهـر می شـود، و هـر 
بـار انگیـزش تـازه ای بـه درام می افزاید تا تأثیر سیاسـی 
قابـل تشـخیصی. دسـتاورد تـازه ی پیسـکاتور در ایـن 
صـورت  بـه  تئاتـر  صحنـه ی  از  اسـتفاده اش  در  زمینـه 
 
ً
صرفـا تـا  بـود  مارکسیسـتی  تحلیـل  بـرای  وسـیله ای 
واقـع- افشـای  یـا  انقالبـی  احساسـات  برانگیختـن 

اسـبابی  و  وسـایل  اجتماعـی.  آسـیب های  نمایانـه ی 
هـم کـه بـرای انجـام ایـن کار اسـتفاده کـرد حتـی امروزه 
رایـش، بـس  بـه قـول  – و  نیـز جالـب توجـه هسـتند 
سـال های  همـان  در  روسـها  دسـتاورد  آنچـه  از  فراتـر 
از دیـد یـک مارکسیسـت ممکـن  امـا   – بـود  انقالبـی 
روشـی  و  راه  او  چـون  نباشـند  جـذاب  چنـدان  اسـت 
 ، ساده تر برای بیان نتیجه گیریهایش دارد تا هنر تئاتر
بـه  را  خـود  خـاص  سیاسـی  عواطـف  می خواهـد  کـه 
نویـی  ایده هـای  همـه ی  نیازمنـد  و  بگـذارد،  نمایـش 

است که توان دست یافتن به آنها را دارد.
تکنولـوژی  از  اسـتفاده   

ً
صرفـا دسـتاورد  ایـن 

نیسـت، زیـرا رویکرد پیسـکاتور به کارش، برداشـتش 
او در زمینـه ی روحیـه ی گروهـِی  از تألیـف و خواسـت 
کـه  از ایـن دسـتاورد اسـت  ، همانقـدر بخشـی  بازیگـر
و  دیاگرام هـا  عکسـها،  از  می تـوان  کـه  آنچـه  همـه ی 
توضیحات گرد آورد. در عین حال، این همه نمی تواند 
هیجـان  جـز  باشـد  داشـته  مفهومـی  و  معنـی 
زیباشناختی لحظه ای، مگر آن که درکی از تناقض ها و 

محدودیت ها داشته باشیم.

پیسکاتور در 
یک سخنرانی 
به سال ۱۹۲۹: 
»تئاتر انقالبی 

بدون زنده ترین 
عامل آن، یعنی 

تماشاگران 
انقالبی، چیز 

بی معنایی که 
هیچکس نباید 

دستی در آن 
بیازماید.«
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تئاتـر  ایـن  آیـا  می کنیـم:  شـروع  هزینـه  از 
و  آورد  دوام  بیشـتر  زمانـی  مـدت  می توانسـت 
جنبـه ی  اگـر  کنـد  جـذب  را  بیشـتری  تماشـاگران 
بـا  و  نبـود  بلندپروازاانـه  حـد  ایـن  تـا  آن  مکانیکـی 
برنامه ریـزی مقتصدانه تـری طرحریـزی شـده بـود؟ و در 
کـه  هوشـمند  تماشـاگران  ماهیـت  بعـد،  مرحلـه ی 
نمایشنامه ی سیاسِی موضوع روز را بالفاصله به یک 
مـِد روز تبدیـل میکـرد: بـه قـول پیسـکاتور کـه در یـک 
سـخنرانی بـه سـال ۱۹2۹ گفـت، »تئاتـر انقالبـی بـدون 
چیـز  انقالبـی،  تماشـاگران  آن،  عامـل  زنده تریـن 
آن  کـه هیچکـس نبایـد دسـتی در  بی معنایـی اسـت 
کاری  چنیـن  خـودش  چـرا  )الـف(  بنابرایـن  بیازمایـد«، 
بـرای  کـردن  موعظـه  تنهـا  او  قصـد  آیـا  )ب(  و  کـرد، 
نوگرویـدگان بـود؟ در این گونه موارد و مواردی شـبیه 
 ، آن بایسـتی نکاتی را که دوسـتان بدبین تر پیسـکاتور
چـون یونـگ و گـروس، ابراز می کردند، مـورد توجه قرار 
غ از هـر گونـه مالحظاتـی: به طـور مثال گروس  داد، فـار

در نقش یک هنردوست فرضی – 
»آخ، ارویـن، لطـف کـن و به مـن توهین کن. یک 

 کثیف به من بگو.«
ً
حرف واقعا

»ای سرمایه دار بی وجدان.«
»آخ، دوبـاره. خیلـی خـوب بـود. ارویـن، هـر چـه از 

دهانت در می آید بگو. از هفت دولت آزادی...«
»خـاک بـر سـرت، آقای گـروس، و به امیـد زوال و 

فروپاشی غرب...«
یا حکم صادر شده از سوی یونگ به سال ۱۹۶۱ 

در مورد تئاتر سیاسی:
تنهـا تئاتـر سیاسـی در آلمـان تئاتـری اسـت کـه 
بـر  بقیـه  حضـور  در  و  خودشـان  مقاصـد  بـرای  همـه 
صحنه می آورند، و هیچ پولی هم بابت آن نمی گیرند.

شـده  جـاری  کسـانی  زبـان  از  البتـه  حرفهـا  ایـن 
اسـت کـه بـه واسـطه ی نبـوِد مقاومـت در برابـر نازیهـا 
 
ً
آلمـان رفـت عمیقـا بـر  آنچـه  از دیـدن  خـرد شـدند، و 

دچار دلسـردی شـده بودند. اما هنگام دیدن کارهای 
داشـته  خاطـر  بـه  بایسـتی  را  رفتارهـا  ایـن  پیسـکاتور 
و  حـال  آن  در  کنیـم  تصـور  اسـت  بی فایـده  باشـیم؛ 
هـوای پرالتهـاب دهـه ی ۱۹2۰ هسـتیم بـی آنکـه بـه یـاد 
داشـته باشـیم کـه به کجا ختم شـد. بنابرایـن، نکته ی 
براسـتی جالـب در مـورد پیسـکاتور ایـن اسـت کـه او 
توانسـت توانایی ها و ضعف های ایده ی اصلی خود را 
با شیوه هایی چنین زنده به تصویر کشد. کاری که در 
بحبوحـه ی زمان هـای بـس حاد و در بسـتر یک بحران 
آزمایـش گذاشـته شـد کـه شـور سیاسـی،  جهانـی بـه 
اجتماعـی،  جوهـای  و  جسـت  اقتصـادی،  ناکامـی 
و  هنـری  تعهـد  کاربـردی،  طراحـی  ادبـی،  تجربه هـای 
نوآوری هـای فنـی دسـت بـه دسـت هـم داده بودنـد. 
درک  کامـل  طـور  بـه  آن  درس هـای  هـم  امـروز  حتـی 
نشـده اند، و هنـوز پژوهـش بسـیار در مـورد زندگـی و 
[ چندان  کار او بایسـتی انجام شـود. شاید ]پیسکاتور
هـم نبایـد نومیـد باشـد از دیـدن نویسـندگان جـوان 
ناکامی هـای  از  جوانبـی  بـردن  کار  بـه  بـا  کـه،  آلمانـی 
خودویرانگـرِی  نـه  امـا  قدیـم  دادائیسـت های 
فلج کننده شـان، بـه آموختن از الگـو ی او ادامه دهند. 

بهتر آنکه اینجا نیز بهتر شناخته شود  

پینوشتها:
1. Volksbuhne
2. Leo Lania
3. Arthur Kutscher
4. Ernst Possart
5. Bavarian Court Theater

۶. مجلۀ ادبی/سیاسی چپ آلمانی که بین سالهای ۱۹۱۱ و ۱۹۳2 در 
برلین منتشر می شد

7. Proletarian Theatre
Kommunistische Arbeiter-Partei .۸ حزب ضد پارلمانی و حزب 
کمونیست چپ که در دورهی جمهوری وایمار فعال بود. اعضای 
آن پس از جدایی از حزب کمونیست آلمان در سال ۱۹2۰، حزب خود 

را تشکیل دادند. 
9. Felix Gasbarra
10. Ehm Welk
11. Die Rauber )The Robbers(
12. Tilla Durieux
13. Staatstheater
14. Lugwig Katzenellenbogen
15. Walter Gropius
16. Nopllendorfplatz
17. Ernst Toller
18. Georg Grosz
19. Erich Muhsam
20. Otto Katz
21. Rudolf Slansky

22. در مقاله ی »داریو فو: دورهی انقالبی« در همین شماره، به اعدام 
رودلف اسالنسکی اشاره شده است. 

23. Moholy-Nagy
24. Junge Volksbuhne
25. Short Organum for Theatre

تحت  روسی-آلمانی  فیلمسازی  تشکیالت   ،Mezhrabpom  .2۶
عنوان کامل »صندوق کمک بین المللی کارگران« که از ۱۹22 تا ۱۹۳۶ 

در شوروی فعالیت داشت.
بر  کروآسی  غرب  شهرهای  از  »آپاتیا«  ایتالیایی  نام   ،  Abbazia .2۷

ج گاه های محبوب اروپا. کرانۀ یک خلیج و از تفر
28. Revolt of the Fishermen
29.  Anna Seghers
30. Lotte Lenya
31. Theodor Plivier
32. Professor Mamlock
33. Wolf
34. Karl Paryla
35. Helene Weigel
36. Carola Neher

37. Alexander Granach
38.  Alfred Neumann
39.  Gilbert Miller
40.  The Case of Clyde Griffiths
41.  Group Theater
42.  New School of Social Research
43.  John Gassner
44.  Hannele
45.  Gerhart Hauptmann
46.  Rooftop Theater
47.  Yiddish theatre
48.  Hochhuth
49.  Weiss
50.  Kipphardt
51.  Hemispherical Set
52.  Mordecai Gorelik
53.  Ferdinand Bruckner
54.  Wolfgang Borchert
55.  Manfred Wekwerth
56.  Werner Mittenzwei
57.  Laterna Magica
58.  libretto
59.  Trotz Alledem!
60.  Ernst Niekisch
61.  Ruth Fischer
62.  Die Linkskurve
63.  Max Holz
64.  Bela Kun
65.  Sergei Tretyakov
66.  Kaganovich
67. Actors on Acting

، تئاتر برلین اروین پیسکاتور
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فرانـکا رامـه زمانـی اولیـن اجرایـی را کـه او و فـو، پـس از 
بریدنشـان از جریان تجاری داشـتند، توضیح داد. این 
بـه  کـه  دارد  را  آن  ارزش  تنهـا  نـه  الهام بخـش  گـزارش 
تمامی نقل شود، بلکه همچنین حال و هوای آنچه را 
کار  بـه   ۱۹۶۸ از  پـس  سـالها  بـرای  می رفتنـد  آنهـا  کـه 

بگیرند، توصیف می کند: 
باشـگاهسـنتاگینیـودر اولیـننمایشـیراکـهدر
حومههای»سهسـنا«داشتیمبهیادمیآورم…ما،
]انجمـن ARCI( سـازمان بروبچههـای کمـک بـا
کـهبـاحـزبکمونیسـتایتالیـارابطـهی فرهنگـی

ودانشجو،مشغول نزدیکداشت[(وچندکارگر
امـا بودیـم. صحنـه بـرای داربسـت کـردن  سـوار
رفتنـدطـرف ورق بـازی بـرای کـه باشـگاه اعضـای
گاهیبهمانگاهمیکردند،ولی از سـالن،هر دیگر
بـادودلـیوتردیـد.بـرایآنهـاواضـحبودکـهمایک
میکـروب مختصـری کـه روشـنفکریم گـروه
عوامزدگـی)پوپولیسـتی(داریـم…چیزیکـهآنهارا
واقعاینبودکهمیدیدند متعجـبکردهبـود،در
کار خودمـان دسـتهای بـا میکنیـم،  کار مـا
میکنیـم،جعبـهبلندمیکنیـم،لولههایفوالدی
میبندیـم، مهـره و پیـچ میکنیـم، حمـل
چـی؟ میکنیـم.  سـوار را صحنـه پروژکتورهـای
میکننـد؟ کار بازیگرهـا،زنومـردبـاهـممثـلخـر

نکردنیاست! باور
همیـنموقـعیـکمشـکلجـدیپیـش در
زیـادی خیلـی طنیـن سـالن  در صداهـا آمـد:
شـدیماولچندتـاکابـلزیـر داشـت…مـامجبـور
سـقفببندیموچندتاپانلصداآویزانکنیم.ما
غاسـتفاده جعبههایتخممر تصمیـمگرفتیـماز
مقـواسـاختهشـده…شـروع نوعـیکـهاز کنیـم،از
بـه مبـلدوزی روکـش سـوزن چندتـا بـا کردیـم
آسـانینبود. بسـتنجعبـههـابههـم،امااصـاًلکار
حالی یکـی-دوسـاعتبـدوبیراهگفتـن،در بعـداز
رد مقواهـا  از را سـوزنها کردیـم مـی تـالش کـه
کنیم،متوجهشـدیمکهرفقایباشـگاهبازیشان
راقطـعکردهانـدودارنـدمـاراتماشـامیکنند،وکار
سـکوت  در امـا میکننـد. دنبـال عالقـه بـا را مـا
کـهبا ،انـگار لحظـهاییـکرفیـقپیـر کامـل.بعـداز
لـبگفـت:»بـرایایـن خـودشحـرفمیزنـد،زیـر
الزمداری.«بعـد،دوبـارهبرای یـهسـوزنبلندتـر کار
گفـت:»من چنـددقیقـهسـکوت.بعـدیکـیدیگر
یکـی دوچرخـه پـرهی بـا راحـت خیلـی میتونـم
یـکلحظه بسـازم.«همـهیآنهـاگفتنـد:»بـرو!«در
آنرفیـقبـادهتـاسـوزنخیلـیبلنـدبرگشـت.بعد

همـهشـروعکردنـدبـهکمککردنبهماتـانخهارا
از کنیـم، آویـزان را آنهـا و کنیـم رد جعبههـا  از
کروباتبازهـا… آ مثـل میرفتنـد، بـاال نردبانهـا
سـالنبودکهمابه آدمدر چندسـاعتبعدآنقدر
حتـا کنیـم. حرکـت میتوانسـتیم سـختی
و مـا کمـک بـه آمدنـد بازهـا بیلیـارد خورهتریـن
چندتـازن،کـهفقـطآمـدهبودندشوهرهایشـانرا

بهخانهببرند…
مـا،بـانشـاندادنایـنکهمـاهـممیتوانیم
کنیـموعـرقبریزیـم،حمایـتآنهـارابـهدسـت کار

اتمـامکارها،آنها ،پساز ظهر بعـداز آوردیـم.اواخـر
آمدنـدتـابـهمـاکمـککننـد،ووقتـیمـاتمریـنرا
در و نشسـتند سـالن تـه  در آنهـا کردیـم، شـروع
سـکوتکاملماراتماشـامیکردنـد…بعد،یواش
پایانتمرینماناز یواشخجالتشانریخت.در
آنهـانظرشـانراپرسـیدیمکـهآیـاانتقـادیدارنـدکه
بیـانکننـد.ابتـداآنهااحسـاسراحتـینمیکردند،

ً
نمیداننـد،امابعدا گفتنـدکـهچیزیدربـارهیتئاتر
گفتـن کردنـدبـه کـهخجالتشـانریخـت،شـروع
نکتههایانتقادیوپیشنهاداتیهمبهمادادند،

داریوفو،
دورهیانقالبی۱

نوشتهیتامبیهان2
رحمانینژاد ترجمهیناصر

فرانکا رامه و داریو فو
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بیادعابودکهبهجاو کهبدوناستثناءهمانقدر
کـهمـابـهباشـگاههای آن،وقتـی  دقیـق…پـساز
مـا بهدنبـال رفقـا آن میرفتیـم، اطـراف  در  دیگـر
میآمدنـدونمایـشمـارابـهرفقـایمحلـیمعرفـی
نصـب را پوسـترها و میرفتنـد آنهـا میکردنـد.
کـهدر میکردنـدوهمیشـهاولیـنکسـانیبودنـد
بحثهـاواردصحبتمیشـدند.آنهاماراحمایت

کردند،ماتیمآنهابودیم.۳

فو و رامه موفقیت مالی و مهم را کنار گذاشتند 
کننـد.  پرتـاب  تـوده ای  جنبـش  دامـن  در  را  خـود  تـا 
دهـه ی بعـد کـه در این فصل بازگو شـده، شـاهد—نه 
بطـور غیرتصادفی—هـم نقطـه ی اوج تعهـد سیاسـی 
آنهـا و هـم نوشـته و اجرای محبوب تریـن و پایدارترین 

نمایش های آنهاست.
کارگـران   ،۱۹۶۸ دانشـجویی  شـورش  به دنبـال 
سـال  در  را  جنبـش  مرکـزی  صحنـه ی  یافتـه  سـازمان 
بیـن  اعتصاب هـا  کـه  حالـی  در  کـرده،  اشـغال   ۱۹۶۹
در  بـود.۴  شـده  برابـر  چهـار   ۱۹۶۹ و   ۱۹۶۸ سـال های 
»پائیـز  کارگـران   ،۱۹۶۹ سـال  در  جنبـش  اوج  نقطـه ی 
داغ« در برخـی کارخانه هـای شـمال، کارخانه هـا را بـرای 
سـاختند.  مدیریـت  غیرقابـل   

ً
تقریبـا مدیران شـان 

معمـواًل در جلسـات همگانـی تصمیـم گرفتـه می شـد 
چـه نـوع اقدامـی انجـام دهنـد، و ایـن اقدامـات اغلـب 
آن طـور کـه یـک کارگـر  خودانگیختـه نامیـده می شـد. 
تـوی  نهـاری  وقـت  »کارگرهـا  مـی اورد:  به خاطـر  فیـات 
این جـوری  و   ، میـز روی  می پریدنـد  ناگهـان  تریـا  کافـه 
جلسـات همگانـی شـروع می شـد.«۵ مهندسـین بیـن 
به عنـوان  کریسـمس سـال ۱۹۶۹  اواسـط سـپتامبر و 
بـرای  قـرارداد جدیـد،  یـک  از مذاکـره دربـاره ی  بخشـی 
نزدیـک بـه دو سـاعت در روز اعتصـاب کردنـد: بعضـی 
،شـش  روزهـا اعتصـاب نبـود، بعضـی روزهـا دو، چهار
ساعت یا تمام روز اعتصاب بود.۶ اعتصابیون معمواًل 
انجمـن  کـه  آن طـور  و،  می ماندنـد  کارخانـه  داخـل 

»مانـع  کار  ایـن  داشـتند،  شـکایت  میـالن  کارکنـان 
رسیدن مواد کار می شد، استفاده از هر وسیله ای: از 
و  کارگـران  محاصـره ی  تـا  گرفتـه  معمـول  تهدیدهـای 
ماشـین ها.«۷  همـه ی  توقـف  بـرای  بـرق  جریـان  قطـع 
در  و  می چرخیدنـد  کارخانـه  دور  اغلـب  اعتصابیـون 
می زدنـد،  سـوت  و  می کوبیدنـد  طبـل  بـه  کـه  حالـی 
به دنبـال اعتصاب شـکن می گشـتند. یکـی از کارگـران 
به خاطـر مـی آورد که وقتی گیـر می افتادند، اعتصابیون 
»آنها را در جلوی صف قرار می دادند… کار درسـتی بود 
کـه آنهـا را دسـتگیر کننـد، آنهـا را کـه داخـل ظرف هـای 
می کشـیدند  ناگهـان  بودنـد  شـده  پنهـان  آشـغال 
صـف،  جلـوی  درسـت  می گذاشتندشـون  و  بیـرون، 
فعال تریـن  در  ماتحت شـون.«۸  بـه  می زدنـد  اردنگـی 
کارخانه هـا، مدیـران نیـز هدف قرار می گرفتند: »شـکار 
مدیـران خیلـی زود یـک عـادت شـد. بعضـی وقت هـا 
می کردیـم  پرت شـون  و  می کردیـم  دسـتگیر  اونـارو 
اونـارو  هـم  وقتـا  بعضـی  کارخونـه؛  دِر  جلـوی  بیـرون 
خ می چسـبوندیم  طناب پیـچ می کردیـم، یـه پرچـم سـر
به دستشـون، و مجبورشـون می کردیم همون جور با 

ما، جلوی صف حرکت کنند.«۹
افزایـش  سـرعت  بـه  اتحادیه هـا  در  عضویـت 
در   FIOM مهندسـی  اتحادیـه ی  اعضـای  یافـت: 
جهت گیـری  کـه  فیـات  »میرافیـوری«  کارخانـه ی 
ُنـه   ۱۹۷۱ و  بیـن سـال های ۱۹۶۹  کمونیسـتی داشـت، 
برابـر شـد، یعنـی از ۵۳۹ عضـو بـه ۴،۷۹۹ عضو افزایش 
فدراسـیون  در  معلمـان  تعـداد  همین طـور  یافـت.۱۰ 
در   ۹۰،۰۰۰ بـه   ۱۹۶۸ سـال  در   ۴،۰۰۰ از   CGIL اتحادیـه ی 
سـال ۱۹۷۵ افزایـش یافـت.۱۱ همیـن رونـد بـرای تمـام 
افزایـش  افتـاد،  اتفـاق  اشـتغال  اصلـی  رشـته های 
 ۴ از  عمـده  ملـی  اتحادیـه ی  فدراسـیون  سـه  اعضـای 
میلیون در سـال ۱۹۶۸ به ۶/۶ میلیون در سـال ۱۹۷۵. ۱2  
بـه  دسـت  بـار  اولیـن  بـرای  کارگـران  جدیـد  گروههـای 
»بیـان  کـردن  اعتصـاب   ۱۹۶۹ سـال  در  زدنـد؛  عمـل 
درمیـان  زدن  چانـه  وسـیله ی  یـا  نارضایـی  متـداول 

بانـک،  کارمنـدان  دولتـی،  کارکنـان  ماننـد  گروههایـی 
پزشـکان و وکال شـده بـود.«۱۳ کارگـران انـواع گوناگـون 
دسـتمزد  تقاضاهـای  و  می کردنـد،  ح  مطـر را  تقاضاهـا 
شـکل  بـه  و  مسـاوی  میـزان  بـه  فزاینـده ای  به طـور 
افزایـش  شـکل  بـه  نـه  می شـد  پرداخـت  عمومـی 
درصـدی که کمتـر برابری طلبانه بود. یک تحقیق مهم 
نشـان داده کـه در سـال ۱۹۷۰، افزایـش دسـتمزد برابـر 
کـه موفـق بـه دریافـت شـدند، ۷۱ در صـد کل همـه ی 
مـوارد بـوده؛ ایـن رقـم در سـال ۱۹۷۱ بـه ۷۴،۵ در صـد 
افزایـش می یابـد.۱۴ اصالحـات گسـترده ی دیگـر نیـز بـه 
از  بسـیاری  در  مقاطعـه ای  کار   ۱۹۷۳ در  آمـد:  دسـت 
 از 

ً
کارخانه هـا از بیـن رفتـه و سـاعت کار هفتگـی عموما

۴۸ سـاعت بـه ۴۰ سـاعت کاهـش پیـدا کـرده بـود، و به 
کارگـران سـاالنه ۱۵۰ سـاعت مرخصـی بـا حقـوق بـرای 
هـای  کالس  اغلـب   - غیرحرفـه ای  آموزشـی  کالس 

پایه ای سوادآموزی - اعطا شده بود.۱۵
رادیـکال،  دانشـجویان  تـوده ای  جنبـش  یـک 
کارگـران خشـمگین و گروههـای انقالبـی کـه بـه تازگـی 
گذاشـته  وجـود  عرصـه ی  بـه  پـا  بودنـد،  گرفتـه  شـکل 
بودنـد. و فـو و رامـه به روشـنی نشـان دادند که به این 
»جنبـش« می پیوندنـد تـا بـه یـک حـزب معیـن یـا یـک 
از  یکـی  سیاسـی.  نظـرات  از  خـاص  دارودسـته ی 
همـکاران دراز مـدت فـو به نـام پی یـرو سـیوتو۱۶، نکات 
کـه ۱۹۶۸  آن چیـزی  از  فـو  کار  نادرسـت در  پنـدار  عـام 

نمایندگی می کرد را چنین ترسیم می کند:
سیاسـیرااز احمقانهاسـتگفتهشـودکهاوتئاتر
سـال۱۹۶۸شـروعکرد-ابلهانهاست.اینجدایی
خـودش  تئاتـر نـوع  از خـودش، دراماتـورژی  از او
چـهفـرمتئاتـرشعـوضشـد،چـونتـو نبـود…اگـر
نداشـتنصحنههـای بـا را بـودیخـودت  مجبـور
تطبیـق صحنـه طرفیـن نـوع  هـر یـا و قـراردادی
موقعیتهـای بـه مربـوط  چیـز همـه بدهـی.
ممیشـدوبرچیده

َ
تصادفیمیشـد:صحنههاَعل

در کارخانههـا،  در آزاد، هـوای  در - میشـد

تکنیـک ترتیـب بهایـن حومههـا. سـینماهای
همـهشـیوهیارایـهی از کـرد،باالتـر نوشـتنتغییـر
نمیتوانسـتی تـو کـرد.  تغییـر نمایـش یـک
مـا چـون بنویسـی، پیچیـده نمایشـنامههای
بزنیموخالیکنیم مجبودبودیمکامیونهارابار
وسـایلداشـته از -نمـیتوانسـتیسـهتاتریلـیپر
بـودیسـعیخودتـوبکنـیوسـاده باشـی،مجبـور
کنـی.ایـننبـودکهمثـاًلقصدمتفـاوتبود؛ برگـزار
دشـوار

ً
متفاوتقطعا جسـتوجوبرایتماشـاگر

مرسومبود.۱۷ تئاتر بود.ایناساسجداییاواز
بنابرایـن، ۱۹۶۸  مبیـن آنسـت کـه فو بـرای اولین 
 طبقـه ی 

ً
بـار شـروع می کنـد کـه بـرای تماشـاگر اساسـا

اسـت،  دلیـل  به همیـن  شـاید  و  بنویسـد.  کارگـر 
همان طـور کـه یکـی از زندگینامـه نویسـان فـو توضیـح 
داده، اولیـن نمایشـنامه ی او در ایـن دوره )پانتومیـم 
، شاید بیش از حد  بزرگ با پرچم ها و عروسک ها( »ُپر

کارگران انواع 
گوناگون تقاضاها 
را مطرح می کردند، 
و تقاضاهای 
دستمزد به طور 
فزاینده ای به 
میزان مساوی 
پرداخت می شد، نه 
به شکل افزایش 
درصدی که کمتر 
برابری طلبانه 
بود.
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، از مسـایلی بـود کـه سـالها گفتـه نشـده بـود.«.۱۸ در  ُپـر
فقـط  نـدارد،  وجـود  واقعـی  شـخصیت های  اینجـا 
انجمـن سـرمایه، هسـتند:  اجتماعـی  مقـوالت 
شـاه اعظـم، اسـقف ایتالیـا، بانکـداری بینالمللـی

-عروسـک،ملکـهیعالیـهیمالـیواژدهـا- که معرف 
طبقـه ی کارگـر مبـارز بـود. همچنیـن یـک آدمـک بـزرگ 
از  کـه  کـرد  مـی  نمایندگـی  را  دولـت  کـه  بـود  فوتـی  ده 
اسـقف های  و  ژنرال هـا  صنایـع،  صاحبـان  آن  داخـل 
فاسد بیرون می آمدند. معهذا، برای اژدها آسان نبود 
که آدمک بزرگ را شکست دهد، در واقع، اولین رهبر 
داده  فریـب  شـکم گنده  بـورژوازی  توسـط  پرولتاریـا 

می شود.
اژدهـا و  مضمـون اصلـی بی شـک مبـارزه میـان 
ایـن  »نمایـش  همچنیـن  امـا  اسـت،  بـزرگ آدمـک
موضـوع اسـت کـه تنهـا یک عرصـه ی ثابت اسـتثمار و 
تمـام  از  اینهـا  زیـرا  نـدارد،  وجـود  ازخودبیگانگـی 

جنبه های زندگی سـاخته شـده اند.« ولی این نمایش، 
سیاسـت،  جهـان  بـه  قـوی  بسـیار  حملـه ی  از  جـدا 
همچنین حاوی مناقشـه ای علیه »جامعه ی هنرهای 
تفریحی« و جامعه ی مصرف کننده است - همین طور 
هـدف گرفتن نویسـندگان متفاوتـی از هربرت مارکوزه 
بـه نحـوی  آن همـه چیـز  در  کـه   - پازولینـی  تـا پی یـرو 
هدایـت  به سـمتی  مـردم  کـه  می شـود  داده  نمایـش 
داده می شـوند تـا مشـکالت خـود را فرامـوش کننـد. 
دسـت  مـردد  »شورشـیان  قسـمتی  در  مثـال،  به طـور 
کـه  شـعبده باز  یـک  به وسـیله ی  تـا  زده  به مخاطـره 
گهی تجاری- حقه هـای اصلی اش فوتبال-آخر هفته-آ
همچنیـن  بشـوند.«  هیپتونیـزم  اسـت،  موزیـک 
رو  »تلویزیـون  دارد:  وجـود  ایـن  ماننـد  سـطرهایی 

روشن کن/و انقالب رو خاموش کن.«
تغییـر  پـالت  سراسـر  امـا،  دوم،  پـرده ی  در 
تحـت  کارخانـه  در  کار  متقاضیـان  اینجـا  در  می کنـد: 
آزمایـش پزشـکی قـرار می گیرنـد تـا خـود را بـرای خـط 
تولیـد محصـول جدیـدی آمـاده سـازند، زیـرا در ایـن 
اسـتفاده  نیـز  پاهایشـان  از  بایـد  آنهـا  تولیـد  خـط 

. کنند
صحنـه ی پایانـی بحثـی اسـت در یـک تظاهـرات 
بـه »کمونیسـم«   

ً
آن مشـخصا کـه فـو در  دانشـجویی 

از  یکـی  کنـد.  مـی  حملـه  شـوروی  اتحـاد  ظاهـری 
تظاهرکننـدگان سـؤال می کنـد: »این حقیقـت دارد که 
اتحـاد شـوروی چندیـن میلیـون بـه ژنرال هـای یونـان 
 بـا یـک کودتـای نظامـی 

ً
وام داده اسـت؟« )آنهـا اخیـرا

کنترل را به دسـت گرفته بودند.( پاسـخ داده می شود: 
»هر کسی در این مورد کنجکاوی داره، بازی مرتجعین 
را می کنـد.« تظاهرکننـده ی دیگـری  و امپریالیسـت ها 
شـوروی  جماهیـر  »اتحـاد  می کنـد:  اظهـار  قاطعانـه 
میلیون هـا وام بـه ارتـش در جاکارتـا داده، همان هایی 
کـه یـک  را قتل عـام کردنـد.«  کـه ۶۰۰ هـزار کمونیسـت 
دریافـت  کالسـیک  بوروکراتیـک  اسـتالینی  پاسـخ 
تبلیغـات  موضـوع  ایـن  دربـاره ی  »صحبـت  می کنـد: 

پیش پاافتـاده ای اسـت، عوام فریبی اسـت، اخالقیات 
احمقانه است.«۱۹ 

جدید تماشاگر
توسـط  کـه  مـردم«  »خانه هـای  در  اجراهـا  ایـن  اغلـب 
اداره  ایتالیـا  کمونیسـت  حـزب  فرهنگـی  شـاخه ی 
توسـط  تشـکیالت  ایـن  می گرفـت.  صـورت  می شـد، 
جنبش سوسیالیستی در آغاز قرن ]بیستم[ به وجود 
آمده بودند و شکل سیاسی تر باشگاههای مردانه ی 
کارگـری انگلسـتان بودنـد و بـه عنـوان مـکان مالقـات 
حـزب  و  ایتالیـا  کمونیسـت  حـزب  اعضـای  انبـوه 

سوسیالیست ماندگار شدند.
گـروه تئاتـر جدیـد فـو، صحنهیجدیـد، در محل 
هایـی کـه بـرای آنهـا تـازه بود و بـرای تماشـاگرانی جدید 
آنهـا مهمانـان یـک سـازمان جدیـد  اجـرا می کردنـد، و 
حـزب  عضـو  ریکـوردی2۰  نانـی   ،۱۹۶۸ سـال  در  بودنـد. 
کمونیسـت ایتالیا و همچنین دبیر شـاخه ی فرهنگی 
از  »مـا  کـه:  مـی آورد  به یـاد  او  بـود؛  میـالن  در  حـزب 
شـعبه های فرهنگـی حزب کمونیسـت ایتالیـا، آنهایی 
کوسـتیک  که هم از نظر سـاختمانی )فضای فیزیکی، آ
اجـرا  بـرای  بـه معنـی تمایـالت سیاسـی  خـوب( و هـم 
از  بسـیاری  کردیـم.«  تهیـه  نقشـه ای  بـود،  عملـی 
بـه   

ً
اساسـا فرهنگـی  شـاخه های  و  مـردم«  »خانه هـای 

پاتـوق تبدیـل شـده بودند و از هرگونه تعهد سیاسـی 
قوی بی بهره بودند. ریکوردی نقل می کند که برای آن 
کـه ایـن نمایش هـا موفـق شـوند، »الزم بود قبـل از آن 
دو یا سه جلسه ی مقدماتی داشته باشیم تا بفهمیم 
بـرای سـازماندهی بـه چـه چیزهـای احتیـاج اسـت. باید 
نیـاز  چیزهـای  چـه  بـه  تکنیکـی  لحـاظ  از  می دانسـتی 
اسـت، جنبه هـای قانونـی قراردادهـای فـروش بلیـت 
آوردن موافقـت  توضیـح داده شـود.« بـرای به دسـت 
ایـن شـعبه ها، کـه اغلـب غیرفعـال بودند، ریکـوردی از 
مطمئـن  تـا  می کـرد  اسـتفاده  خـود  حزبـی  ارتباط هـای 
شـود کـه پیشـنهادات صحنـهیجدیـد، جـدی گرفتـه 

می شـود: »مقدمـات کار قبـل از ایـن کـه مـا بـه مقصـد 
برسـیم، انجـام شـده بـود. اگـر دفتر لونگو یـا برلینگوئر 
قبـاًل تلفـن نکـرده بودنـد، مـن نمی رفتـم بـا ]شـعبه ی 
فرهنگـی[ بولونیـا صحبـت کنم.«2۱ )لونگـو و برلینگوئر 
ایتالیـا در  از رهبـران اصلـی حـزب کمونیسـت  نفـر  دو 
هـم  و  کمونیسـت  حـزب  هـم  بودنـد.(  دوره  ایـن 
صحنـهیجدیـد  شـعبه ی فرهنگـی حـزب نسـبت بـه 
تعهـد سیاسـی داشـتند - کـه سـرانجام، هنگامـی کـه 
شـد،  روشـن  نمایش هایشـان  سیاسـی  محتـوای 

تبدیل به یک مشکل گردید.
کسـانی  از  اسـیر  تماشـاگر  گروهـی  آغـاز  در  فـو، 
مـردم«  »خانه هـای  بـه  منظـم  به طـور  کـه  داشـت 
می آمدنـد، معهـذا، اعضـای شـعبه های فرهنگـی حزب 
کـه به خاطـر پیشـینه ی فـو مشـتاق و به علـت فضـای 
سیاسی عمومی آن دوره رادیکال بودند، سعی کردند 
تـا بزرگتریـن تماشـاگر ممکـن را پدید آورنـد. آن طور که 
یک روایت آن دوره توضیح می دهد، »سازماندهندگان 
جـوان شـعبه ها بـرای دریافت بلیت مجانـی، داوطبانه 
کارخانه هـا  ورودی  در  کارگـران  بـا  اطالع رسـانی  بـرای 
بـه  خانـه  و  روسـتایی  نواحـی  بـه  و  می کردنـد  مالقـات 

خانه ی کشاورزان می رفتند.«22 
در گزارشـی دیگـر از ایـن دوره کـه به طـور جالبـی 
روزنامه نـگاری  دارد،  را  کامـل«  آزمایـش  »یـک  عنـوان 
توضیـح می دهـد کـه فـو چگونـه گـروه خـود را در شـهر 
بـدون پوسـتر یـا بروشـور معرفـی می کـرد. صحنه هـای 
گـروه فی البداهـه بودنـد، اصـاًل  اتـاق رختکـن نداشـت، 
تمریـن  روز  طـول  در  نمی کـرد،  تبلیـغ  روزنامه هـا  در 
نمی کـرد امـا گفـت و شـنود   ترتیـب مـی داد… بازیگـران 
کـه همچنیـن تکنیسـین نیز بودند، وسـایل را در برابر 
سـوار  می رسـیدند،  راه  از  کـه  تماشـاگرانی  اولیـن 

می کردند.2۳
گروه اغلب در شهرهای نیمه روستایی کوچک 
نمایش می داد، و مردم محلی خوشحال بودند که به 
کمونیسـت  حـزب  روزنامـه ی  اونیتـا،  می رونـد.  تئاتـر 

صحنه های گروه 
فی البداهه بودند، اصالً  

اتاق رختکن نداشت، 
در روزنامه ها تبلیغ 

نمی کرد، در طول روز 
تمرین نمی کرد اما 

گفت و شنود ترتیب 
می داد… بازیگران که 
همچنین تکنیسین 

نیز بودند، وسایل 
را در برابر اولین 

تماشاگرانی که از راه 
می رسیدند، سوار 

می کردند.
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تماشـاگر   ۴۵۰ میـان  در  کـه  می دهـد  گـزارش  ایتالیـا، 
سـان مارتینو2۴ در منطقه ی فیومه2۵، تنها دو نفر قباًل 
به تئاتر رفته بودند. در سنت ایالریوی انزا2۶، در وسط 
ژانویـه، ۱۷۰۰ نفـر در یـک آشـیانه ی سـرد هواپیما درهم 
چپیـده بودنـد. در شـهر فابریکـو بـا جمعیـت پنـج هزار 
، در دو شـب بارانـی در وسـط هفتـه، بیـن۸۰۰ تا ۹۰۰  نفـر
نفر تماشاگر در هر شب شمارش شد.  در شب دوم 
 نیمی از تماشـاگران در اجرای شـب قبل حضور 

ً
تقریبا

داشـتند، و آن طـور کـه یکـی از تماشـاگران توضیح داد: 
کـه  بـود  چیـزی  یـک  چـون  برگشـتم  امشـب  »مـن 
شـب  از  پـس  روز  بفهمـم.«  بهتـر  می خواسـتم 
افتتاحیـه ی تـور نمایشـی در ِسه ِسـنا، دویسـت نفـر از 
تماشاگران برای ادامه ی بحث با بازیگران برگشتند.2۷

اعتبـار فـو کـه بیـش از یـک دهـه به وجـود آمـده 
پیشـی  او  از  جدیـدش  رفـت،  گـروه  کـه  جـا  هـر  بـود، 
جنبـش  پیشـاپیش  در  کـه  تصمیـم  ایـن  می گرفـت. 
توده ای رشـد یابنده قرار گیرد، به روشـنی پاسـخ خود را 
داده بـود. جـدا از سرشـت آشـکارا سیاسـی نمایـش، 
آنچـه بیشـتر برجسـته می نمـود تأکیـد بـر یـک »پرده ی 
تماشـاگران  و  بازیگـران  میـان  بحـث  بـود،  سـوم« 

بالفاصله پس از اجرای تئاتری: 
یـکسـاعت تـا ، پیـر و کلیـهیخانوادههـا،جـوان
فـو هسـتند. » »تئاتـر  در نمایـش شـروع  از قبـل
پایانفصـل]تئاتری[،اودر حسـابمـیکنـدکهدر
نمایشدادهاسـت… نیـممیلیونتماشـاگر برابـر
پایـاننمایـش،دربارهییکموضوعمعینکه در
خوباستیابد،یادلنشینبودیانههیچبحثی
ایـنکـهآیـاآنواقعیـتاجتماعـی نمیشـود،مگـر

حقیقتداشتیانه،آیاآشنابودیانه.2۸

خـود  از  طوالنی تـر  گاه  مناظره هـا  ایـن  واقـع  در 
پایـان  بـه  صبـح  اول  سـاعات  در  و  می شـد،  نمایـش 
ایـن بحث هـا  از شـرکت کننـدگان در  می رسـید. یکـی 

چنین به خاطر می آورد:

آدمنبضموقعیتسیاسیراحسمیکرد.همه
آدمـیبـود؛کارگرهـارامیدیـدیکـهصحبـت  جـور
چهجـوری نمیدانسـتند کـه آدمهایـی میکننـد.
را صحبتشـان امابهرحـال کننـد، سـخنرانی
اگـر گفتـنداشـتند. بـرای چـونچیـزی میکردنـد
کسیبیسوادبودمردممیگفتند،»بذارصحبت
کنـه،تـوبایـدحرفبزنی!«شـایدآنهااعصابشـان
هـممـیریخـت،امـامـردممیگفتنـد،»صحبت در
صحبتکن،ادامهبده،داستانتروبگو.«2۹ کن،

برنامـه ی  یـک  بـه  را  بازیگـران  بحث هـا  ایـن 
فرسـاینده متعهـد می کـرد، آن گونـه کـه یکـی از اعضـا 
به یـاد مـی آورد: »یـک اسـتادیوم ورزشـی بـود بـا یکـی از 

صحنه هـای بـزرگ مـا. و مـا آنجا را  سـاعت ۵ صبح ترک 
می کردیـم، چـون  بحـث سـاعت ۳ صبـح تمام می شـد؛ 
بعـد مـا بایـد صحنـه را پیـاده می کردیـم، بـار می زدیم، و 
بـرای نمایـش شـب بعـد به طـرف شـهر دیگـری حرکت 

می کردیم.۳۰
ایـن روایت هـا همچنیـن به وسـیله ی گزارشـی از 
صحنـهیجدیـد کـه پـس از فصـل دوم اجراهای شـان 

نوشته شده، تأیید می شوند:
شـهرهایکوچـک۸0درصـدتماشـاگراناغلـب در
کارگـران ع، )کارگـرانمـزار بودنـد کارگـر طبقـهی از
منطقـه بـه بسـتگی غیـره، و خانـه کارگـران یـدی،
بـودکهبه داشـت(وهمیـندرصـدبـرایاولیـنبار
میآمدند.جالبتریـنومثبتتریننکتهاز تئاتـر

بحـث در اطالعـات،شـرکتواقعـیتماشـاگر نظـر
احسـاس همـه بحثـی.  هـر جریـان  در اسـت،
میکننـدکـهدربـارهیآنچـهکـهدیدهاندالزماسـت
بحـثکننـد.اغلـبشـبهابحـثبـراییـکیـادو
بیشـتر پیـدامیکنـد؛ ادامـه اجـرا  از پـس سـاعت
را اول سـاعت یـک تماشـاگران تمـام اوقـات

میمانند.
فعـاالن اغلـب میکننـد، صحبـت کـه آنهـا
جمـع  در  هرگـز کـه هسـتند کارگرانـی یـا قدیمـی
صحبتنکردهاند؛آنهابهعلتفضایغیرعادیو
نمایـش موضوعاتـیکـهدر سرشـتتحریکآمیـز

مطرحشده،ترغیبمیشوند.۳۱

تـا  بـود  سیاسـی  بیشـتر  بحث هـا  ایـن  چـه  اگـر 
تئاتـری، فـو، امـا، بـه عنـوان نویسـنده گـوش مـی داد، 
تفسـیر می کـرد و برپایـه ی آن بحث هـا کـه برانگیختـه 
شـده بـود، عمـل می کرد: »متـن از درون عامـه ی مردم 
متولد می شد. نویسنده آن را به تدریج انطباق می داد 
و  واکنش هـا  بـه  کـه  حالـی  در  می کـرد،  اصـالح  و 
از  می گویـد  فـو  می سـپرد.  گـوش  پیاپـی  انتقادهـای 
، حداقـل ۴۵ دقیقـه از نمایـش را  اجـرای اول تـا امـروز

اصالح کرده است.«۳2
میـالن  بـه  جدیـد  صحنـهی کـه  هنگامـی 
برمی گشـت، آنهـا روی »بحث هـا بحـث می کردنـد«، کـه 
اکثر اعضا در طول سـفر در آنها شـرکت داشـتند. نانی 
»ایـن  گفتنـد:  مـی  مـردم  کـه  مـی آورد  به یـاد  ریکـوردی 
ح شـده.  ، پنـج، شـش یـا هفـت بار مطر مضمـون چهـار
داریو، اگر بتوانی از آن ایده ای بگیری، شـاید به شـکل 
تئاتـری از آن چیـزی به وجود بیاوری؟« و در مورد تولید 
خالقـه ی عملـی: »نـود درصد آن کار داریـو بود، معهذا، 
کـه در  آن سـهیم بوده انـد، به همان گونـه  دیگـران در 
جریـان سـفر در بحث هـا شـرکت مـی کردنـد.«۳ ۳ یکـی 
دیگـر از اعضـای کمـون،۳۴ این بار پـس از نزدیک به ۳۰ 
بـر  جمعـی  تأثیـر  از  متفاوتـی  خاطـره ی  فاصلـه،  سـال 
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نوشـته ی فـو دارد: »آن  بحث هـا چیزهـای کـم اهمیتـی 
بودند. اگر داریو می خواسـت بگوید ”خاکسـتری“ و ما 
“«۳۵ از  “، او می نوشـت ”مایـل بـه سـبز می گفتیـم ”سـبز
ایـن جلسـات یادداشـت برداشـته نمی شـد، بنابرایـن 
غیرممکن اسـت که دقت خاطرات افراد را اثبات کرد. 
خاطـرات پی یرو سـیوتو، یکی از همـکاران طوالنی فو و 
شـرکت کننـده در بحث هـای درونـی جمع کمون که در 
در  و  اسـت  منفـی  بیشـتر  شـد،  گذاشـته  بنیـان   ۱۹۷۰
اطراف جدایی ایدئولوژیکی در درون جمع دور می زند:
رویپیشـنهاداتداریـوبـرایتهیـهیـکنمایـش
ایـن آیـا کـه ایـن برپایـهی 

ً
واقعـا نـه بحـثشـد،

پیشـنهاداتدرسـتاندیاغلط،بلکهبهعلتاین
جمعیخلقنشـدهبود.سـوء کـهنمایـشبهطـور
ُدگـم، بـه تبدیـل کـه داشـت  وجـود تفاهماتـی
کـه داشـت وجـود رنجشهایـی شـد… قانـون
بهعلـتجـویبـودکـهحاکمشـدهبـود،یکروش
کـه داشـت گرایشـیوجـود ]سیاسـی[… شناسـی
کننـدکـههرگز داریـورابـهنوشـتنچیزهایـیوادار
نمیکـرددرسـت کـهفکـر قصـدنداشـتبگویـد،
کردنوجودداشـت، هسـتند…یـکگرایـشوادار

مثلاینکهداریوبرایآنهامینویسد.۳۵
ً
تقریبا

»سیاسـی« میزبـان اجراهـا، مـورد  در
صحنـهیجدیـد،یعنـیحـزبکمونیسـتایتالیـا،
اتفـاقمیافتـاد، داشـت

ً
واقعـا کـه آنچـه درک در

معصومانـهای بهنحـو اولیـه نقـد یـک بـود. ُکنـد
اجرا مـیداردکـهسرشـتبحثهـایپـساز اظهـار
جوکـی - اسـت بـوده سـوءتفاهمات »نتیجـهی
دربـارهیچکوسـلواکییـاعبارتیدربـارهیلنینکه

اورتودوکسنبوده.«۳۷

سرشـت  و  فـو  تماشـاگر  وسـعت  بـه  توجـه  بـا 
بحث هایـی کـه صـورت می گرفـت، در واقـع زنگ هـای 
بـه  ایتالیـا  کمونیسـت  حـزب  بـاالی  رده هـای  در  خطـر 

صدا درآمدند. فو به یاد می آورد:

بزرگیگذاشـتیموبههمیندلیلاعضای ماتأثیر
شـروع بالفاصلـه تقریبـِا بوروکراتهـا، متوسـط،
کننـد.بهخاطـر بـابیاعتمـادیبـهمـانـگاه کردنـد
دومینسالما،بدون رهبراندر دارمکهیکیاز

کنایـهبـهمـنگفـت:“سـالپیـش هیـچنشـانیاز
بـهجلسـاتنیامدنـد، دهنفـر هیچوقـتبیـشاز
کـدام نیسـتند-هـر پنجـاهنفـر از کمتـر هرگـز حاال
کـردن”.  خمیـر و ُخـرد بـرای تبرهایشـان بـا هـم
شـجاعت مـردم بـه مـا کـه بـود ایـن واقعیـت
رهبـریخانـه از انتقـاد بـه بخشـیدیم،اغلـبهـم

ختممیشد.۳۸  

به تدریج آشکار شد که حزب کمونیست ایتالیا 
و تئاتر صحنهیجدید فو، اگر چه با هم کار می کردند، 

اما دو برنامه ی سیاسی کاماًل متفاوت دارند.  

سیاستصحنهیجدید
گروه با ساختار سازمانی به شدت برابری خواه و اصول 
گـروه  اعضـای  تمـام  بـود.  شـاخص  اجرایـی  منطقـی 
دسـتمزد   - می کردنـد  دریافـت  مسـاوی  دسـتمزدی 
تمـام  در  بازیگـران  تمـام  و   - اتحادیـه ای  حداقـل 
نمایش هـای گـروه به طـور مسـاوی )بـه ترتیـب حـروف 
الفبـا( معرفـی می شـدند. فـو، در ابتـدا نمایشـنامه های 
شـیوه ای  بـه  را  بـزرگ«  »پانتومیـم  ماننـد  جدیـدش، 
می نوشـت که بازیگر اصلی می توانسـت نقش چندان 
بزرگتر از سـایرین را نداشـته باشـد - خوِد او نقش یک 

شورشی کوچک را در نمایش بازی می کرد.
کـه در سـال ۱۹۶۸ بـه چـاپ  گـروه  اساسـنامه ی 
از  »جمعـی  می کـرد:  تعریـف  چنیـن  را  اعضـا  رسـید، 
مبـارزان کـه خـود را در خدمـت نیروهـای انقالبـی قـرار 
داده انـد. نـه به منظـور اصالح دولـت بورژوایی از طریق 
بـه  کمـک  بـرای  بلکـه  اوپورتونیسـتی،  سیاسـت های 
رشـد یـک فرایند انقالبی واقعی کـه عماًل طبقه ی کارگر 

را به قدرت برساند.«۳۹

باوجـود ایـن، ممکـن اسـت کـه صحنـهیجدید 
نکـرده  ارزیابـی  را  موضعـی  چنیـن  ثـار  آ کامـل  به طـور 
آنهـا  کـه  آورد  مـی  خاطـر  بـه  ریکـوردی  نانـی  باشـد. 
مجموعـه ای از نوشـته های آنتونیـو گرامشـی دربـاره ی 
اتحادیه هـای کارگـری را به چاپ رسـاندند که در آن این 
ح می کـرد کـه »اتحادیه های کارگری سـعی  بحـث را مطـر
مسـلم  بزننـد.  ترمـز  کننـد،  خامـوش  را  شـعله  کردنـد 
اسـت کـه در آن مرحلـه ایـن مقـاالت گرامشـی انفجارزا 
بـود، چـون بنیانگـذار حـزب کمونیسـت ایتالیا بـود.«۴۰ 
برای اعضای حزب کمونیست ایتالیا که می پنداشتند 
ماننـد   CGIL قبیـل  از  اتحادیـه  تشـکیالت  رهبـری 
»تسـمه نقاله«ی سیاسـت های حزب است، این ایده 
که بنیانگذار حزب شان معتقد است رهبران اتحادیه 
باشـند،  کارگـر  طبقـه ی  مبـارزه ی  دشـمنان  می تواننـد 
میـان  تنـش  بـود.  کننـده  مضطـرب  بسـیار  مفهومـی 
رهبـران اتحادیـه و کارگـران عـادی، پـس از »پائیـز داغ« 
آن  از  تنهـا  و  کنـد،  پیـدا  گسـترش  کـه  ۱۹۶۹، می رفـت 
امـا  کمونیسـت  رهبـران  مفهـوم  کـه  بـود  پـس 
صحنـهی شـد.  آشـنا  مفهومـی  اتحادیـه،  محافظـه کار 
جدیـد، همـراه بـا بقیـه ی چپ ایتالیا، که در این سـالها 
از زمـان،  ناآرامـی به سـرمی برد، در برهـه ی کوتاهـی  در 

طیفی از نوشته ها و عقاید جدیدی را کشف کردند.
میـان ایده آل هـای صحنهیجدید و اسـتفاده از 
داشـت،  نظـر  در  اجراهایـش  بـرای  کـه  مکان هایـی 
صحنـهیجدیـد  آمـد.  رابطـه ی تشـنج آمیزی به وجـود 
 برای تهیه کردن هم محل اجرا و هم تماشـاگر 

ً
اساسـا

انجمن هـای  بـود.  وابسـته  فرهنگـی  انجمن هـای  بـه 
امـا  بودنـد،  مسـتقل   

ً
رسـما کـه  آن  بـا  فرهنگـی 

خواسـت های  از  وسـیعی  طـور  بـه  آن  فعالیت هـای 
می کـرد.  پیـروی  ایتالیـا  کمونیسـت  حـزب  رهبـری 
در  کـه  آنسـت  امـر  ایـن  درک  بـرای  اساسـی  مسـأله ی 
طول سـالهای ۶۹-۱۹۶۸، فو، رامه و بسـیاری از اعضای 
صحنـهیجدیـد دچـار ایـن توهـم بودند کـه می توانند 
حزب کمونیست ایتالیا را برای چرخش به چپ تحت 

فشـار قرار دهند. یک نمونه ی آن تصمیم فرانکا رامه 
بـرای پیوسـتن بـه حـزب کمونیسـت ایتالیـا بـود کـه به 

سال ۱۹۶۰ برمی گشت.
علیرغـم ایـن توهمـات، تـداوم جنبـش تـوده ای 
طبقـه ی کارگـر در ایتالیـا، دالیل دیگری بود برای اثبات 
محتـوای نمایشـنامه های فـو. و قـدرت ایـن جنبـش 
بـود که سرشـت برخورد میـان صحنهیجدید و حزب 
فـو  سـو  یـک  از  می کـرد:  تعییـن  را  ایتالیـا  کمونیسـت 
احسـاس می کرد که ناگزیر از اسـتفاده از این سـاختار 
تشـکیالتی اسـت، و از سـوی دیگـر حـزب کمونیسـت 
دشـوار  را  صحنـهیجدیـد  رسـمی  ممنوعیـت  ایتالیـا 
اتحـاد  بـه  سیاسـی  فعـاالن  از  بسـیاری  زیـرا  می دیـد، 
خـود  جامعـه ی  سـرکوبگر  ماهیـت  به خاطـر  شـوروی 

واشغال چکوسلواکی می تاختند.
صحنـهیجدیـد، کـه حـول نوعـی  همچنیـن در 
حـزب  بـا  می بایسـت  کـه  بـود  شـده  متمرکـز  رابطـه  
می مانـد، اختالفـات سیاسـی بـه وجـود آمـده بـود، امـا 
ایـن اختالفـات نمی توانسـت مطابـق میـل همـه حـل 
شـود. ایـن تنش هـای درونی و بیرونـی ادامه پیدا کرد. 
به طـور مثـال، در یـک سـند درونـِی صحنـهیجدیـد بـه 
تاریخ سپتامبر ۱۹۷۰ پیشنهاد شده که کوشش شود 
تا به طور موقت »روابط سازمانی محکمی با گروههای 
مانیفسـتو،  ایـل  گـروه  )هـواداران  محلـی  سیاسـی 
اعضای مائوئیسـت حزب کمونیست ”مارکسیست-

اعضـای  و  دانشـجویی  جنبـش  فعـاالن  لنینیسـت“، 
منفرد حزب های کمونیسـت و سوسیالیسـت( برقرار 
شود تا به طور مستقل در حومه ها و تاالرهای کوچک 

ج داد.«۴۱ ابتکار عمل به خر
در بازاندیشی حوادث، همان طور که فو توضیح 
می دهد، روشـن بود که صحنهیجدید به عنوان یک 
 
ً
گـروه دربـاره ی ماهیت حزب کمونیسـت ایتالیا عمیقا

دچـار سـوءتفاهم بـود: »مـا دچـار این توهـم بودیم که 
می توانیـم در همـکاری بـا اعضـا، سـاختارهای رهبری را 
تغییـر بدهیـم؛ کـه حـزب کمونیسـت ایتالیـا بـه همـت 
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فشـاری کـه از طـرف جنبـش دانشـجویی و کارگـران بـر 
آن وارد می شـود، یـک خـط انقالبـی اتخـاذ کنـد.«۴2 ایـن 
توهمـی بـود کـه مقـدر شـده بـود تـا بـر سـنگالخ های 

جدل های طوالنی سیاسی نقش بر آب شود.

اصالحطلبی جداییاز
در پائیـز ۱۹۶۹، فـو دو نمایشـنامه نوشـت کـه هـر دو 
حاصل تجربه ای بود که در طول سـال قبل از نوشـتن 
و اجـرا بـرای تماشـاگران طبقـه ی کارگـر به دسـت آورده 
بـود. او بـرای خـود یـک سـری از وظایـف جدیـد معیـن 
بدبینانـه ی  نـگاه  بـر  تـا  داشـت  »ضـرورت  بـود:  کـرده 
فقـط  بایـد  هنـر  آن  طبـق  کـه  روشـنفکرانه،  معمـول 
انتقاد بکند و هرگز پیشنهادی ارایه ندهد، فائق آمد. 
مشـکالت  از   

ً
مسـتقیما کـه  نمایش هـا،  ایـن  در 

همچنیـن  مـن  بودنـد،  برآمـده  زندگـی  مشـخص 
به دسـت  راه حل هایـی  برخـی  بـودم  کـرده  کوشـش 

بدهم.«۴۳

کلمـه   ۳۰۰ »کارگـر  بحـث،  مـورد  نمایـش  اولیـن 
می دانـد، اربـاب ۱۰۰۰ کلمـه، بـرای همین رئیس اسـت«، 
ادامه ی مضمونی اسـت که در مورد مسـایل سیاسـی 
مسـلط ایـن دوره در حـوزه ی چـپ بـود، به ویژه این که 
آیـا بایـد راه انقـالب را پیـش گرفت یا اصـالح را که حزب 

کمونیست ایتالیا پیشنهاد می داد.
صحنه ی نمایشنامه به خودی خود تحریک آمیز 
کارگـر در یـک »خانـه ی  ُنـه  بـر  کـه  بـود، به ایـن صـورت 
مـردم«۴۴ تمرکـز داشـت. در واقـع خـود ایـن اجراها یک 
زلزلـه ی واقعـی بـرای سـاختاری )خانـه ی مـردم( بـود که 
به قـول رامـه، رو بـه احتضـار بودنـد: »ایـن نیـاز اساسـی 
کارگـران و دهقانـان کـه مکانـی بـرای مطالعـه و تولیـد 
فرهنـگ خـود، همـراه بـا هـم، خلـق کننـد بکلـی از بیـن 
 تبدیـل شـده 

ً
رفتـه بـود. آن »خانه هـای مـردم« عمومـا

بودنـد بـه محـل توزیـع مشـروبات الکلـی، سـالن های 
رقـص و اتاق هـای بیلیـارد… عمـاًل دیگـر هیـچ بحـث و 

گفتگویی وجود نداشت.«۴۵

ح داسـتان حـول یک گـروه از کارگران می گردد  طـر
که به یک »خانه ی مردم« فرستاده شده اند تا کتابخانه 
را برچینند و یک اتاق بیلیارد بسازند. برچیدن کتابها از 
قفسـه ها صحنه هایـی به وجود می آورد کـه در آن برخی 
از نویسندگان »زنده می شوند« و زندگی و ایده هایشان 

مورد بحث قرار می گیرد.
ضـرورت  سـر  بـر  مشـاجره  نمایشـنامه  بیشـتر 
بازپس گرفتن سـنت انقالبی توسـط کارگران اسـت که 
به وسـیله ی شـخصیت هایی ماننـد آنتونیـو گرامشـی، 
رهبر اصلی حزب کمونیست ایتالیا از ۱۹2۱ تا ۱۹2۶، ارایه 
خوشـحال  ایتالیـا  کمونیسـت  حـزب  رهبـری  می شـد. 
بنیانگـذاران  از  یکـی  طـرف  از  می دیدنـد  کـه  بودنـد 
آنچـه کـه محتمـاًل  حزب شـان سـتایش می شـوند، امـا 
و  علنـی  انتقـاد  برمی انگیخـت  را  آنهـا  آشـکار  دشـمنی 
دیالوگ هـای  و  صحنه هـا  بـود:  استالینیسـم  از  مکـرر 
مختلفـی بـه اسـتثمار کارگـران ماشین سـازی روسـی در 
تولیاتی گـراد،  در  فیـات  سـازی  اتومبیـل  کارخانـه ی 
معامـالت مشـکوک استالینیسـت ها در جنـگ داخلی 
نمایشـی  دادگاههـای   ،۱۹۳۰ سـال های  در  اسـپانیا 
استالینی در اروپای شرقی در طول سال های ۱۹۵۰، و از 

این قبیل اشاره می کرد. 
نظـر  از  روسـیه  ماهیـت  تشـریح  مسـأله ی 
سیاسـی کـه در ارتبـاط بـا حـوادث دهه هـا پیـش بـود، 
به معنـی  بحـث  مـورد  موضـوع  نبـود؛  اصلـی  موضـوع 
آن  بـا  مقایسـه  در  روسـیه،  ایـا  کـه  بـود  ایـن  واقعـی 
سوسیالیسـم یـا کمونیسـمی کـه فکـر می شـد، مـدل 
از  روسـیه،  کـه  نداشـت  بـاور  هرگـز  فـو  بـود.  معتبـری 
زمـان قـدرت گرفتـن اسـتالین در اوایـل سـالهای ۱۹2۰، 
ایـن نقـش را ایفـا کرده، اما حزب کمونیسـت ایتالیا به 
حمایت خود از روسیه تا مدتها پس از مرگ استالین 
مقالـه ی  مفیـد  مثـال  یـک  داد.  ادامـه   ۱۹۵۳ سـال  در 
صفحـه ی اول اونیتـا، ارگان روزانه ی حزب کمونیسـت 
بـه  حـزب  مرکـزی  کمیتـه ی  توسـط  کـه  اسـت  ایتالیـا 
شـوروی  اتحـاد  کمونیسـت  حـزب  مرکـزی  کمیتـه ی 

در   ۱۹۷2 دسـامبر   ۷ در  مقالـه  ایـن  شـده.  نوشـته 
بزرگداشـت پنجـاه و پنجمیـن سـالگرد انقـالب اکتبـر 
از  را  گـرم و برادرانـه ی خـود  به چـاپ رسـید: »تبریـکات 
کمونیسـت  حـزب  اعضـای  و  مرکـزی  کمیتـه ی  طـرف 
ادامـه  در  مقالـه  کنیـم.«  مـی  ابـالغ  شـما  بـه  ایتالیـا 
و  گسـترش  در  ایتالیایـی  کمونیسـت های  »اشـتیاق 
کارگـر  طبقـه ی  و  کمونیسـتی  جنبـش  اتحـاد  تحکیـم 
جهانی« را ابراز می دارد و به دنبال آن »کمونیست های 
ایتالیایـی و مـردم ایتالیـا نقـش تعییـن کننـده ی اتحاد 
می کننـد.«  درک  عمیق تـر  هرچـه  را  شـوروی  جماهیـر 
پاراگـراف و جملـه ی نهایی جای هیچ ابهامی باقی نمی 
سـاختمان  در  تـازه  موفقیت هـای  امیـد  »بـه  گـذارد: 
شـوروی  جماهیـر  اتحـاد  سوسیالیسـتی  جامعـه ی 
و  دوسـتی  گسـترش  بـه  تعهـد  بـا  و  سوسیالیسـتی 

همکاری های بیشتر ما.«۴۶
پیونـد حـزب کمونیسـت ایتالیـا با روسـیه چنان 
اشـغال  ماننـد  دهنـده ای  تـکان  حـوادث  از  کـه  بـود 

صحنه ها و دیالوگ های 
مختلفی به استثمار 
کارگران اتومبیل سازی 
روسی در کارخانه ی 
اتومبیل سازی فیات 
در تولیاتی گراد، 
معامالت مشکوک 
استالینیست ها در 
جنگ داخلی اسپانیا 
در سال های ۱۹۳۰، 
دادگاههای نمایشی 
استالینی در اروپای 
شرقی در طول 
سال های ۱۹۵۰، و از این 
قبیل اشاره  می کرد.
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مجارسـتان در ۱۹۵۶ توسـط شـوروی حمایـت کـرد و از 
اخیـر  اشـغال  حـول  کـه  موضوعاتـی  دربـاره ی  بحـث 
ح بـود، عمـاًل پرهیـز  چکوسـلواکی در سـال ۱۹۶۸ مطـر
هـزار  صدهـا  بعـد،  بـه   ۱۹۶۸ سـال  از  واقـع  در  کـرد. 
قابـل  تعـداد  همچنیـن  ایتالیایـی،  دانشـجویان 
مالحظـه ای از اعضـای حـزب کمونیسـت ایتالیـا، بـرای 
اولیـن بـار سیسـتم روسـیه را بـه عنـوان الگویـی بـرای 
گرایش هـای  ایـن  علیرغـم  بردنـد.  سـؤال  زیـر  ایتالیـا 
مخالـف، رهبـری حـزب کمونیسـت ایتالیـا همچنان در 
اسـاس همان فرمول های فرسـوده ی قدیمی را که هر 
چـه کمتـر و کمتر برای فعاالن سیاسـی متقاعد کننده 
متوالـی  افزایـش  معهـذا،  می دادنـد.  پیشـنهاد  بـود، 
انجـام انتخابـات و تعـداد کل اعضا، نشـان می دهد که 
در شـرایط سیاسـی آن دوره، حـزب کمونیسـت ایتالیـا 

کمتر و کمتر رادیکال می شد.
بدیـل  می شـد،  ارایـه  فـو  توسـط  کـه  ایده هایـی 
موجـودی را بـه جـای روسـیه ارایـه مـی داد کـه بـه شـکل 
چیـن مائوتسـه دون بـود. فـو، شـاید همـراه بـا اکثریـت 
چـپ انقالبـی )گـر چـه اغلـب برپایـه ی اطالعـات گمـراه 
چیـن  جامعـه ی  کـه  داشـت  اعتقـاد  خالصانـه  کننـده( 
بسیار بازتر و دموکراتیک تر از روسیه است، و طبقه ی 
قـدرت  از  چیـن  کمونیسـت  حـزب  به واسـطه ی  کارگـر 
بیشـتری برخـوردار اسـت. بـا وجـود ایـن، فـو همچنیـن 
در  سوسیالیسـم  سـاختمان  ناکامی هـای  بـه  نسـبت 
روسـیه به صورت انتقادی بحث می کرد، و  عالوه بر آن، 
موضـوع  یـک   

ً
صرفـا شـرق  بلـوک  بـه  نسـبت  نظـرش 

تئوریکـی نبـود. به طـور مثـال، او اجـرای نمایشـنامه اش 
در چکوسـلواکی پس از اشـغال ۱۹۶۸ توسـط روسـیه را 
در  اجراهایـش  بـرای   ، نیـز دوره  همیـن  در  کـرد.  لغـو 
کشورهای بلوک شرق، به دلیل سطح وسیع سانسور 

که توقع داشتند، عماًل به او اجازه داده نشد.
نمایشـنامه ی  صحنـه ی  طوالنی تریـن  واقـع،  در 
دادگاههـای  دربـاره ی  می دانـد،…«  کلمـه   ۳۰۰ »کارگـر 
نمایشـی اسـتالینی معروف در چکوسـلواکی در سـال 

۱۹۵2 اسـت. علیرغـم فاصلـه ی زمانـی ایـن واقعـه، فـو 
به علـت  آن  سـاختن  برجسـته  بـرای  می بایسـت 
موضوعیت آن با اشغال چکوسلواکی توسط روسیه، 
افتـاد،  اتفـاق  نمایـش  اجـرای  از  پیـش  یـک سـال  کـه 
اسالنسـکی  رودلـف  باشـد.  گرفتـه  تصمیـم  پیش تـر 
رهبر حزب کمونیسـت چکوسـلواکی بالفاصله پس از 
قربانیـان  دیگـر  متهمـان  از  نفـر  ده  و  او  بـود.  جنـگ 
بدترین دادگاه نمایشی در اروپای شرقی در این دوره 
بودنـد. بـا آن کـه او در سـال ۱۹2۱ بـه حـزب کمونیسـت 
نازی هـا  برابـر  در  برجسـتگان مقاومـت  از  و  پیوسـت 
یـک  هرگـز  »مـن  کـرد:  »اعتـراف«  دادگاه  در  بـود، 
کمونیسـت واقعـی نبـودم.« مدتهاسـت فـاش شـده 
کرملیـن  مقامـات  توسـط  واقـع  در  او  »اعتـراف«  کـه 
را  کل ماجـرا  کـه  آن  بـرای  تنهـا  بـوده، و  نوشـته شـده 
بیشـتر قابـل بـاور بنماینـد، متهمـان در طـول دادگاه 
از  پـس  می خوردنـد.  سـوگند  و  می زدنـد  فریـاد 
اتهـام  بـه  شـدن  آویختـه  دار  بـه  و  محکومیـت 
»تیتوئیسـم«، خاکسـتر اسالنسـکی و دیگـران بـر روی 
پاشـیده  رودخانـه  یـک  بـر  نامشـخص  یخـی  قطعـه 
خـود  قـدرت  اسـتحکام  بـرای  شد.استالینیسـت ها 
چکوسـلواکی را تبدیـل بـه اردوگاه زنـدان کردند: ۶۰،۰۰۰ 
عضـو حـزب کمونیسـت زندانـی شـدند، و در مجمـوع 

۱۳۰،۰۰۰ نفر به اردوگاههای کار فرستاده شدند.
بخشـی از دادگاه اسالنسـکی روی صحنـه بـازی 
شد، و در اواخر نمایش او درمی یابد که علت اساسی 
مـرگ قریـب الوقـوع او ایـن واقعیـت اسـت کـه رهبران 
حـزب دیگـر در ارتبـاط بـا مـردم نیسـتند. اسالنسـکی 
جامعـه ی  در  کارگـر  طبقـه ی  کـه  می شـود  متوجـه 
چکوسـلواکی و درون حـزب کمونیسـت، بـه عنصـری 
منفعـل و بـازی یـک نقـش منفعـل تقلیـل یافتـه، بـه 
بـه  دادن  گـوش  »جلسـات،  بـه  شـدن  دعـوت 
سـخنرانی ها، کـف زدن، تأییـد کـردن، چنـد انتقاد آبکی 
کـردن، تشـویق مـا، حمایت از ما، خواسـتن رأی از ما«. 
بدتریـن کاری کـه کارگـران مـی توانسـتند انجـام دهنـد، 

شک به دل راه دادن بود: »شک، یک ضعف بورژوایی 
می کننـد…  حمـل  خـود  بـا  روشـنفکران  کـه  اسـت 
دارنـد…  دادن  هـدر  بـرای  وقـت  کـه  ادم هایـی 
سوسیالیسـم عجلـه دارد.«۴۷ صحنـه ی پایانـی پـرده ی 

اول، دار زدن اسالنسکی است.
جـدل سیاسـی مرکـزی دیگـری کـه در »کارگـر ۳۰۰ 
ترکیـب بی پـرده ی »حامـی  ح می شـود…  کلمـه…« مطـر
آنتونیـو گرامشـی  مقـدس« حـزب کمونیسـت ایتالیـا، 
اسـت بـا دانشـجویان معاصـر کـه از حزب کمونیسـت 
ایتالیـا انتقـاد می کنند و با کارگران متحد می شـوند. در 
نمایش، مانند زندگی واقعی، گرامشی یک دانشجوی 
فعال سیاسی در تورین بود که در طول جنگ جهانی 
کارخانه هـا  اغلـب  در  آن،  از  پـس  بالفاصلـه  و  اول 
بـه  کار  لبـاس  بـا  کارگـر  شـخصیت  می کـرد.  سـخنرانی 
شخصیت دانشجو نگاه می کند و می گوید، »ولی اون 
اون  داره!  تعلـق  دیگـه ای  نـژاد  بـه  دانشجوسـت!  یـه 
هیـچ ربطـی بـه مـا نـداره!« در عیـن حـال ایـن اشـارات 
بیشتر رو به دانشجویان امروزی است تا دانشجویان 
توریـن در ۱۹۱۹: »اون میـاد اینجـا کـه تحریـک کنه، اونو 
گروه افراطی اش. اونا از ما می خوان که اعتراض کنیم 
- همیـن حـاال، درسـت موقعـی کـه رئیـس کلـی بهبـود 
ایجـاد کـرده.« ایـن انتقـادات بـه میانه روی امـروز حزب 
از  محـدودی  تعـداد  چشـم  از  ایتالیـا،  کمونیسـت 
ایـن  بیـن  بعـد،  بمانـد.  دور  می توانسـت  تماشـاگران 
کارگـر و دانشـجو بحثی دربـاره ی تأثیر تکنولوژی جدید 
پیـش می آیـد، و فـو کارگـر را وامی داردکـه دانشـجو را بـا 
نام واقعی او خطاب کند: »می دونی چیه گرامشی؟ تو، 
بـا اون ایده هـات، حزبـی رو کـه تـو کله تـه هیچوقـت رو 
زمین به وجود نمی آد! و من آدمی ام که این چیزا سرم 
مـی شـه.«۴۸ ایـن طعنـه ای کامـاًل شـرورانه اسـت: فـو، 
الفاظ بوروکراسـی حزب کمونیسـت ایتالیای معاصر را 
در دهـان کارگـری در سـال ۱۹۱۹ می گـذارد، کارگـری کـه 
هرکـس  از  بیـش  شـاید  کـه  را  مـردی  نیـات  و  ایده هـا 
کمونیسـت  حـزب  رشـد  پایه هـای  کـرد  سـعی  دیگـری 

آنها که به پرولتاریا 
و توانایی های آن 

اعتقاد سستی دارند، 
مارکسیست های 

وحشتناکی هستند…   
به ما می گویند 

کارگران طبیعت تنبلی 
دارند، پس آنها را با 

بحث های پیچیده 
خسته نکنیم، به 

آنها چیزهایی داده 
شود که می فهمند، 

مسایل را ساده 
کنیم… رفقا، مراقب 
باشید، انجام دادن 
امور به این شیوه، 

یعنی درجا زدن 
فرهنگ ما در سطح 

جشن های روستایی.
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نادیـده  کنـد،  را خلـق  تـوده ای  بـرای یـک حـزب  ایتالیـا 
می گیرد.

اکنـون  کـه  دانشـجو  صحنـه،  ایـن  پایـان  در 
گرامشـی نـام گرفتـه، به نحـو مؤثـری تماشـاگر را خطاب 

قرار می دهد:
اعتقـاد آن تواناییهـای و پرولتاریـا بـه کـه آنهـا
وحشـتناکی مارکسیسـتهای دارنـد، سسـتی
هسـتند…بـهمـامیگوینـدکارگـرانطبیعـتتنبلی
بـابحثهـایپیچیـدهخسـته را آنهـا دارنـد،پـس
نکنیم،بهآنهاچیزهاییدادهشودکهمیفهمند،
مسایلراسادهکنیم…رفقا،مراقبباشید،انجام
بـهایـنشـیوه،یعنیدرجـازدنفرهنگ دادنامـور

مادرسطحجشنهایروستایی.۴۹

ایـن  ایتالیـا  کمونیسـت  حـزب  رهبـری  مشـکل 
دیـدن  بـه  آنهـا  اعضـای  از  نفـر  هـزار  دههـا  کـه  بـود 
را  او  اسـتعداد  آنهـا  زیـرا  می رفتنـد،  فـو  نمایش هـای 
بـر سـرگرم  سـتایش می کردنـد؛ در عیـن حـال، عـالوه 
کـردن آنهـا، فـو دیدگاهی متفاوت از حزب شـان به آنها 
مـی داد. نویسـنده ای این طـور اسـتدالل کـرده: »گـروه 
، خـود را از طبقـه ی کارگـر چـپ جـدا نکـرده بـود،  تئاتـر
از  کـه  می کـرد  ابـراز  را  موضعـی  سـاده  به نحـوی  بلکـه 
سـال ۱۹۶۸ بیـش از بیش گسـترش یافتـه بود، حتا در 
کمونیسـت  حـزب  اعضـای  حـزب.«۵۰  اعضـای  میـان 
نمایـش  نظـرات  اظهـار  از  بسـیاری  بـا  اغلـب  ایتالیـا 
موافـق بودنـد، همان طـور کـه اونیتـا پذیرفـت کـه: »آن 
شـب عمـاًل هیچ کـس ابراز شـک نکرد کـه توافق میان 
فیـات و دولـت شـوروی نشـان دهنـده ی یـک خطـای 
فاحـش توسـط گـروه رهبـری اتحـاد جماهیـر شـوروی 

سوسیالیستی است.«۵۱
نگرانـی  نمایشـگر  بسـیار  کـه  سـخنرانی  یـک 
وضعیت درونی حزب کمونیست ایتالیا است توسط 
از نمایـش در  کارگـر صنایـع و عضـو حـزب، پـس  یـک 

فلورانس چنین بود:

ایتالیـا[ کمونیسـت ]حـزب شـعبه جلسـات  در
هیچـی و دارد… ادامـه سـاعت دو بـرای بحثهـا
چنینلحظاتیکارگرانخسته گفتهنمیشود.در
میشـوندومیرونـدبـه»خانهیمـردم«کهبیلیارد
چـپ روشـنفکران آن بـه مـن خـب، بازیکننـد.
کنید مسـألهایراکـهفکر میگویـمکـهکارگرهـاهر
فشـار مغزشـان بـه میتواننـد آنهـا  میفهمنـد،
مشـکلیبربیاینـد،البتـهتـا پـِسهـر بیاورنـدتـااز
کـهاسـتفادهمیشـودمشـخصو کـهزبانـی آنجـا
ایـن کـه زبانـی بگویـم بایـد باشـد. محسـوس
زبانـی جوانهـااسـتفادهمیکننـدملموستریـن
ایـن۴۳سـالشـنیدهام،ومـناز اسـتکـهمـندر
ایـن جلـوی موانـع  بعضـی چـرا میپرسـم خـودم
دلیـل بههمیـن و میدهنـد،  قـرار نمایـش
»انجمـنتفریحـیوفرهنگـیایتالیا« میخواهـماز
رهبـران و اونیتـا روزنامهنگارهـای آیـا کـه بپرسـم
کـهکارگـرانایدههـاو مایـلهسـتند

ً
حـزبواقعـا

نظراتشانراتکاملببخشندیانه.منمعتقدم
بدهیـد، ادامـه را مـردم بـه زدن انـگ شـما  اگـر
جداییطلبهـا، مائوئیسـتها، مثـل انگهایـی
اینها،پسشـمابـهکارگران از ماجراجوهـا،یـابدتر
برایتکاملدادننظراتشونکمکنمیکنید.۵۱ 

ایتالیـا در  فدراسـیون محلـی حـزب کمونیسـت 
جنـوا، جایـی کـه تـور نمایـش آغـاز شـد، از همـان ابتـدا 
فرهنگـی  کمیتـه ی  رئیـس  شـد.  اغتشـاش  دچـار 
فدراسـیون »مخالفـت شـدید« خـود را بـا نمایـش ابـراز 
کـرد، در صورتـی کـه دبیـر فدراسـیون از یـک »نمایـش 
مقایسـه  واقعیـت  بـا  کـه  هنگامـی  عقب افتـاده 
تلفن هـای  آن  به دنبـال  کـرد.  صحبـت  می شـود« 
بـه  کـه  شـد،  آغـاز  ُرم  در  ملـی  رهبـری  بـه  جنون آمیـز 
جلوگیـری از چـاپ یـک نقد و بررسـی طرفدارانه توسـط 
منجـر  تئاتـر  منتقـد  و  حـزب  محلـی  اعضـای  از  یکـی 
گردید. نقد او از روزنامه ی حزبی، اونیتا، برداشـته شـد 

گنجانـده  یـک سـرمقاله ی پرخاشـگرانه  آن  به جـای  و 
شـد کـه فـو را بـه »عمـل غیراخالقـی احساسـاتی خام با 
زیـر پـا گذاشـتن واقعیت هـای عینـی از طریـق تحریـف 
آنها« متهم می کرد.۵۳ نویسـنده ی نقد اصلی به عنوان 

اعتراض از شغل خود در روزنامه استعفا داد.
با اقدام مسـئول سـازماندهی سراسری »انجمن 
تفریحـی و فرهنگـی ایتالیـا« کـه سـعی می کـرد اطمینـان 
یابـد اجـرای بعـدی نمایـش را متوقـف کنـد، ایـن ماجـرا 
مانند گلوله ی برف هر چه بزرگ تر می شد. او در جریان 
گفـت و گـوی پـس از اجـرا بـه بازیگـران حملـه کـرد کـه  با 
را  ایتالیـا  یـک نمایـش قصـد دارنـد حـزب کمونیسـت 
تغییر دهند به جای تغییر نمایشی که استثمار مردم را 
سـطرهای  میـان  خوانـش  بـا  رامـه  می کنـد.  محکـوم 
حمـالت بـه کل تماشـاگران چنیـن پاسـخ داد: »همـه ی 
شـما یا همدسـتان یا ناظران چگونگی نابود کردن یک 
سـازمان تئاتری هسـتید.« او، با آگاهی از مشـکالتی که 
می توانسـت توسـط انجمـن تفریحـی و فرهنگـی ایتالیـا 
آنهـا  از  را  حمایـت اش  کـه  صورتـی  در  آیـد،  وجـود  بـه 
برمی داشـت، بـه گریـه افتـاد و موجـب آشـوب در میـان 
تماشاگران شد؛ عده ای برایش دست زدند و عده ای با 
فریادهـای »شـرم« یـا »اینجـا مـردم دارنـد ِگل بـه حـزب 

پرتاب می کنند «۵۴ به او حمله کردند.
منتقـد تئاتـر حـزب کمونیسـت ایتالیـا چنـد روز 
بعـد حملـه ی خـود را از سـر گرفت، با این اسـتدالل که 
همـان  در  را  فرانکـو  ژنـرال  پلیـس  نمی توانیـد  »شـما 
دهیـد«  قـرار  سوسیالیسـتی  دولـت  پلیـس  سـطح 
)یعنـی دولـت روسـیه(. او همچنیـن فکـر می کـرد کـه 
وقایعـی نظیـر محاکمـه ی اسالنسـکی و اعـدام او نباید 
روی صحنـه نمایـش داده شـود: »آن وقایـع صفحـات 
بسـیار دردناکـی در تاریـخ جنبـش طبقه ی کارگر اسـت 
ح تئاتـری نمی توانـد حل شـان کنـد - چـه  کـه هیـچ طـر

رسد به یک رو در رویی هر چقدر کافی.«۵۵
روزنامـه ی اونیتـا، با پذیرفتـن برخورد مثبت آن، 
بـه صحنـهیجدیـد اجـازه داد کـه به این انتقـادات، که 

من از خودم می پرسم 
چرا بعضی موانع 
جلوی این نمایش قرار 
می دهند، و به همین 
دلیل می خواهم از 
»انجمن تفریحی و 
فرهنگی ایتالیا« بپرسم 
که آیا روزنامه نگارهای 
اونیتا و رهبران حزب 
واقعاً مایل هستند 
که کارگران ایده ها و 
نظرات شان را تکامل 
ببخشند یا نه. من 
معتقدم اگر شما 
انگ زدن به مردم را 
ادامه بدهید، انگهایی 
مثل مائوئیست ها، 
جدایی طلب ها، 
ماجراجوها، یا بدتر 
از اینها، پس شما به 
کارگران برای تکاملدادن 
نظرات شون کمک 
نمی کنید.
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اسـتدالل می کـرد »در برابـر یـک دولـت بورژوایـی شـما 
تنهـا بـا همـکاری با هـم می توانید یـک آلترناتیو واقعی 
بنا کنید«، پاسخ دهند. معهذا بخشی از این همکاری 
مشترک باید با پذیرش نیاز به بحث درباره ی مسایل 
کـه  ماسـت  وظیفـه ی  ایـن  می کنیـم  فکـر  »مـا  باشـد: 
بحـث دربـاره ی همـه چیز را بدون تابو و پیشـداوری ها 
بر بیانگیزیم، زیرا ما معتقدیم که تماشاگران ما کاماًل 
در  قادرنـد  بنابرایـن  و  هسـتند  ”بزرگسـال“  و  بالـغ 
کننـد.«۵۶  انتقـادی شـرکت  بـا دیـدی  فعالیت هـای مـا 
باوجـود ایـن، شـکاف میـان صحنـهیجدیـد و حـزب 
کمونیسـت ایتالیـا اکنـون دیگـر ُپـر کردنی نبـود. اونیتا 
از حـد  را فراتـر  پـای خـود  کـه فـو  بـه روشـنی می گفـت 
گذاشـته: »انتقـاد از حـزب کمونیسـت و سـازمان های 
 - این کار شدنی است و باید بشود. 

ً
توده ای؟ مسلما

اما باید از درون انجام گیرد، به عنوان بخشی از حرکت 
کـردن  بـرای متوقـف  ترغیـب  به عنـوان  نـه  و  بـه جلـو، 
حرکـت.«۵۷ حـزب کمونیسـت ایتالیا در ایـن زمان برای 
محـروم کـردن فـو و رامـه از تماشـاگران طبقـه ی کارگـر 
دست به اقدام زد. در عمل مسافرت برای آنها اکنون 
بسـیار دشـوار شـده بود: در یک مورد سـالن »شـورای 
بازرگانی« در میالن در اختیار آنها گذاشته نشد، و آنها 
ناگزیر شدند در چادر یک سیرک واقعی نمایش خود 
را اجرا کنند، جایی که شیرها، ببرها و فیل ها در عقب 
 
ً
عمومـا ایتالیـا،  مرکـز  در  بودنـد.  قفـس  در  صحنـه 

صحنـهیجدیـد را در اسـتفاده از محل هـای »انجمـن 
پـوچ،  بهانه هـای  تحـت  ایتالیـا«،  فرهنگـی  و  تفریحـی 
و  پـرت  محل هـای  آن  جـای  بـه  می کردنـد.۵۸  محـروم 
دورافتـاده اجـاره می شـد، و اعضـای »انجمن تفریحی و 
هیـچ  ایتالیـا  کمونیسـت  حـزب  و  ایتالیـا«  فرهنگـی 
انجـام  بلیـت  فـروش  یـا  آنهـا  تبلیـغ  بـرای  کوششـی 
شـد.  لغـو  آنهـا  اجراهـای  از  زیـادی  تعـداد  نمی دادنـد؛ 
رهبـران محلـی حـزب کمونیسـت ایتالیـا برخـی اوقـات 
کـه  در »پـرده ی سـوم« برمی خاسـتند و می خواسـتند 
بحـث سیاسـی انجـام نشـود.۵۹ بهرحـال، ایـن بحث ها 

کـه اعضـای حـزب  آغـاز تغییراتـی شـد، به ایـن صـورت 
را  اونیتـا  در  خصمانـه  نقدهـای  ایتالیـا  کمونیسـت 
بـه  پیش اندیشـیده  انتقـادی  نظـر  بـا  و  می خواندنـد 
نانینـی  کـه  همان طـور  می رفتنـد.  نمایـش  دیـدن 
ریکوردی به یاد می آورد: »مسـأله ی اعتقاِد بد نبود، نه 
. اما اگر کسـی وارد خانه ی  از ایـن سـو یـا از سـوی دیگـر
مـن شـود و شـروع کنـد بـه انتقـاد از پسـر مـن - خـب، 
انتظـار داریـد مـن چـه بگویـم؟«۶۰ در هـر حـال، در اواخـر 
کمونیسـت  حـزب  عضویـت  کارت  رامـه   ۱۹۷۰ سـال 

ایتالیا را به رهبر حزب، انریکو برلینگوئر پس داد.
بـه  بازنگـری  در  کـه  فـو  نظرهـای  اظهـار  از  یکـی 
حـزب  کـه  می دهـد  نشـان  داشـته،  ابـراز  گذشـته 
کمونیسـت ایتالیـا و صحنـهیجدیـد سـرانجام ناگزیـر 
آنهـا بسـیار عمیـق  بـه جدایـی بودنـد، زیـرا اختالفـات 
و  می رفتنـد  پیـش  بـه  جدیـد  صحنـهی و  فـو  بـود. 
ایده هـای تـازه ای کشـف می کردنـد، و نتیجـه ی ایـن امر 

به جدایی قطعی منجر شد:
مـا داشـتیم. عمیقتـری  بسـیار  نظـر اختـالف مـا
جنبـش خدمـت  در را خـود  کار میخواسـتیم
بگذاریـم.امـابـرایمـا»درخدمـت« طبقـهیکارگـر
یـک  از پـارهای کـه نبـود معنـی ایـن بـه بـودن
پیـشتعییـنشـدهبشـویم،یـا معاملـهیکلـیاز
»هنرمندانچپ«یباشـیمکهدسـتورات

ً
اساسـا

وسـازشهارابپذیریـموبـهحـزباجـازهدهیمکه
گرفتـه تصمیـم مـا ببـرد. پیـش را سیاسـی خـط
آن بودیـمکـهباجنبشهمکاریکنیم،بخشـیاز
در - باشـیم  درگیـر مبـارزه  در 

ً
باشـیم،مسـتقیما

واقع،مبارزانانقالبیباشیم.۶۱ 
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موفق تریـن  و  محبوب تریـن  از  یکـی  فـو  داریـو 
نمایشنامه نویسـان ایتالیائـی اسـت. او همچنیـن یـک 
بازیگـر، کارگـردان، طـراح رقـص، طـراح صحنـه و لبـاس، 
محقـق،  موسـیقی دان،  شـاعر،  گرافیسـت،  نقـاش، 
سـازمانده فرهنگـی و رزمنـده ی سیاسـی اسـت. چنین 
تنـوع شـگفت انگیزی تنهـا می توانسـت بـه آرمـان فـرد 
نزدیـک  شـانزدهم  و  پانزدهـم  قرن هـای  فرهیختـه ی 
باشـد؛ تعجـب آور نیسـت کـه فـو از کشـوری اسـت کـه 
شـد.  زاده  آن  در  رنسـانس«  »انسـان  مردمـی  مفهـوم 
ویـژه ی  شـرایط  از  ج،  ار ژرف تریـن  بـا  او،  آثـار  معهـذا 
جامعـه ی معاصـر ایتالیـا سـر برمی آورنـد، و تنش هـای 
عمیـق اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی یی، که سـیمای 
ایتالیـای پـس از سـقوط رژیـم فاشیسـتی را مشـخص 

ساخته، منعکس می سازند.
داریـو فـو بسـال ۱۹2۶، در خانـواده ای از طبقـه ی 
مبـاردی زاده شـد و دو ویژگـی را از محیـط 

ُ
کارگـر شـمال ل

بالواسـطه ی خـود بـه ارث بـرده اسـت؛ اول ویژگی هـای 
نیرومند دموکراتیک و اعتقاد سیاسی ضد فاشیستی 
و دوم عشق به نمایش مردمی در شکل »افسانه« های 
تخیلـی کـه توسـط مردمـان محلـی ابـداع و بطـور خـود 
انگیختـه روایـت مـی شـده اسـت. در کودکـی اسـتعداد 
بهمیـن  و  شـد  مشـهود  طراحـی  در  او  خارق العـاده ی 
جهـت بـرای آمـوزش هنـر در آکادمـی بررا2، که شـهرت و 
اعتبـار بسـیار دارد، بـه میـالن فرسـتاده شـد. اما فضای 
آزادی از  آشـفته و هیجانـات سیاسـی ایتالیـای پـس از 
سـلطه ی فاشیسـم و اشـغال آلمانهـا، او را بـه درگیـری 
مسـتقیم در زندگی جمعی شـهر خود تشویق می کرد. 
در  معمـاری  رشـته ی  در  تحصیـل  سـال  چنـد  از  پـس 
دانشـگاه، تمایـل رشـد یابنـده ی او بـه صحنه پـردازی و 
هنرهای تزئینی، همچنین اسـتعداد او در بداهه سازِی 
روایت های کمیک، او را به تئاتر کشاند. پس از شرکت 
در چنـد واریتـه ی موزیـکال درخشـان، دو مجموعـه ی 
موفـق  بسـیار  انتقـادی  طنزآمیـز  کوتـاه  نمایش هـای 
نوشت و در کارگردانی آن ها سهیم شد، که با پرداختی 

تجربی نظیر تئاتر کاباره ای اجرا شـد. این نمایش ها که 
در سـالهای ۱۹۵۳و ۱۹۵۴ اجـرا شـد، بـرای داریـو فـو، هـم 
بعنوان نویسنده-کارگردان-بازیگر و هم بعنوان خاری 
حاکـم،  طبقـه ی  کار  محافظـه  تشـکیالت  کنـار  در 
به مثابـه ی سـکوی پـرش شـد. کنایه هـا و تمسـخرهای 
صریح و آشکار این نمایش ها علیه نهادهای عمده ی 
، توسـط مطبوعـات نشـان  سیاسـی و اجتماعـی کشـور
خوردنـد. منتقـدان دسـت راسـتی آن هـا را هـدف رگبـار 
حمـالت و فشـار قـرار دادنـد و سانسـور دولتـی عمـاًل 

آن ها را واداشت تا کار را تعطیل کنند.

داریو فو و فرانکا رامه

داریوفووفرانکارامه
نوشتهیسوزانکوان۱
رحمانینژاد ترجمهیناصر

 تئاتر فو )در 
گسترده ترین معنی 
آن( نه تنها انتقاد از 
جامعه ی مسلط، بلکه 
همچنین کوششی 
است برای تغییر 
آن، با شرکت – به 
مستقیم ترین شکلی 
که هنر می توانست 
اجازه داشته باشد 
– در مبارزه برای 
سوسیالیسم.
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فـو پـس از یـک وقفـه ی کوتـاه، به عنـوان بازیگـر 
 به تئاتر بازگشـت؛ این بار 

ً
فیلـم و طـراح صحنـه، مجـددا

برپایـه ی  کـه  نمایشـی  کوتـاه  قطعـات  رشـته  یـک  بـا 
مجموعه ای از تکنیک های کمدی، به ویژه ملودرام های 
نیمه مردمـی و کمـدی »فـارس« فرانسـوی مبتنـی بـود. 
داریـو فـو در ایـن ُکالژهـای نمایشـی توسـط همسـرش 
فرانـکا رامـه، بازیگـر با اسـتعداد )و اکنون تهیه کننده و 
کارگـردان برنامه هـای خـود(، یـاری می شـد. ایـن دو، در 
سـال ۱۹۵۹ گـروه تئاتـری خـود به نام »شـرکت داریو فو-
فرانـکا رامـه«۳ را تشـکیل دادنـد و طـی نه سـال آینده، با 
از  »بورژوایـی«،  گانـه ی  هفـت  کمدی هـای  سـری  خلـق 
بهره منـد  تجـاری  و  مردمـی  موفقیت هـای  بزرگتریـن 
 به ایـن معنی عنوان 

ً
شـدند. صفـت بورژوایـی اصطالحا

 در برابـر 
ً
می شـد کـه آن هـا نمایش هـای خـود را عمدتـا

تماشـاگران طبقـه ی متوسـط، در مراکـز مرسـوم تئاتـری 
حرفـه ای، اجـرا می کردنـد. علیرغـم ایـن واقعیـت، ایـن 
نمایش هـا بازتـاب جسـتجوی داریـو فـو در ریشـه های 
نمایش هـا  ایـن  مـی داد.  نشـان  را  مردمـی  نمایـش 
همچنین کار برد کمدی مضحکه به مثابه ی وسـیله ی 
انتقاد سیاسـی و اجتماعی، حمله به نهادهای مسـتقر 
اجتماعـی نظیـر بوروکراسـی دولتـی ایتالیائـی، نیروهـای 
نظامـی، کلیسـای کاتولیـک، شـرکت های سـرمایه داری 
عمـده و نظـام کیفـری را به وسـیله ی داریو فو گسـترش 
داد. آخریـن و از لحـاظ تکنیکـی مشـهورترین ایـن نـوع 
جـرم  اعـالم  شـد،  اجـرا   ۱۹۶۷ سـال  در  کـه  کمدی هـا، 
خشـمگینانه علیـه امپریالیسـم ایـاالت متحـد و جنـگ 

ویتنام بود.
فعالیـت تئاتـری داریـو فو طـی ایـن دوره، یعنی در 
طـول نخسـتین دوره از فعالیـت او، دوبـار قطـع گردیـد: 
نخستین بار در سال ۱۹۶2، هنگامی بود که او و فرانکا 
رامـه محبوب تریـن سـری تلویزیونـی ایتالیـا را نوشـته، 
کارگردانـی و بـازی کردنـد )امـا زمانـی کـه شـبکه ی کنتـرل 
و  عناصـر  تـا  کـرد  سـعی  دولتـی  تلویزیـون  شـده ی 
نشـانه های جـدل سیاسـی را از نمایشـنامه های آن هـا 

حـذف کنـد، آن هـا از کار کنـاره گرفتنـد(؛ و دومیـن بـار در 
سـال ۱۹۶۶، به منظـور کارگردانـی یـک نمایـش آوازهـای 
سـنتی بود که توسـط گروهی از نوازندگان غیر حرفه ای 
بـا پیشـینه ی دهقانـی و کارگـری اجرا می شـد. گسسـت 
خ  قطعـی داریـو فـو بـا تئاتـر تجـاری، امـا، در سـال ۱۹۶۸ ر
مختلـف  مبـارزات  از  کامـل  آگاهـی  کـه  هنگامـی  داد؛ 
سیاسـی – جنبـش جهانـی علیه جنـگ ویتنام، طغیان 
در  فرهنگـی  انقـالب  فرانسـه،  کارگـران  و  دانشـجویان 
چیـن، و مـوج نـا آرام کارگـری و تالطم هـای اجتماعـی در 
سراسـر ایتالیا – او را به جسـتجوی شـیوه ی جدیدی از 
ارتبـاط بـا نـوع جدیـد مخاطـب رهبـری کـرد. او، هماننـد 
هـزاران هنرمنـد اروپایـی دیگـر در آن زمـان، یقیـن پیـدا 
کرده بود که تبدیل محصول کار خالقه ی خود از کاالی 
بـازار بـه وسـیله ی دگرگونـی اجتماعـی و سیاسـی امـری 
اجتناب ناپذیـر اسـت. بایـن ترتیـب او تصمیـم گرفـت: 
»بـازی دلقـک بـورژوازی را قطـع کنـد«، و توانایـی هنـری و 
 در خدمـت طبقـه ی کارگـر و 

ً
مهـارت خـود را مسـتقیما

جنبش انقالبی ایتالیا قرار دهد.
شرکت فو-رامه منحل شد و بجای آن صحنه ی 
حـزب  بـه  کـه  تئاتـری  تعاونـی  سـازمان  یـک  جدیـد۴، 
کمونیسـت ایتالیا وابسـته بود، تأسیس گردید. حزب، 
عـالوه بـر حمایـت مالـی و تبلیغاتی، شـبکه ی تفریحی و 
فرهنگی گسترده با مدیریت ورزیده ]انجمن تفریحی و 
فرهنگـی ایتالیـا[۵ را بـه خدمـت صحنه ی جدیـد گرفت. 
ایـن فرصـت بـه گروه امـکان می داد تـا در محل های بی 
گروههـای حرفـه ای  از طـرف  بطـور سـنتی  کـه  شـماری 
سـّیار نادیده گرفته شـده بود، نمایش های خود را اجرا 
کننـد: کارخانه ها، سـالن های اتحادیه ها، سـازمان های 
تعاونی هـای  حزبـی،  محلـی  مرکـزی  دفاتـر  کارگـری، 
کشـاورزی و از ایـن قبیـل. صحنـهیجدیـد در دو سـال 
موجودیت خود، چهار نمایشـنامه ی مهم ارائه داد که 
 
ً
تمام آن ها توسـط داریو فو نوشـته، کارگردانی و اساسـا

بـازی شـد. ایـن اجراهـا در سرتاسـر کشـور بـا فریادهـای 
می شـد.  روبـرو  کارگـر  طبقـه ی  تماشـاگر  شـورانگیز 

»پرده ی سوم« غیر ارتدکسِی این نمایشنامه ها شامل 
یـک مناظـره ی بـاز دربـاره ی موضوعاتـی بـود کـه توسـط 
نمایشـنامه برانگیختـه می شـد، و تماشـاگر را در جـای 
خـود می نشـاند تـا در یـک بـازی فی البداهـه، گاه تـا چنـد 
سـاعت پـس از آخریـن سـطر نمایـش، شـرکت جویـد. 
ایـن نمایش هـا، امـا، علیرغم موفقیت شـان در برخورد 
با تماشاگران، انتقادها و نارضایی فزاینده ای را از طرف 
در  نمایش هـا  شـدند.  موجـب  کمونیسـت  حـزب 
الزام هـای  و  انتخاب هـا  برخـی  بـا  آشـکار  مخالفـت 
استراتژیک رهبری حزب بود، و بدتر از آن، از تماشاگران 
دعـوت می کـرد تا به ایـن انتخاب ها، برای یک مناظره ی 
، نظم و ترتیب موضوعی داده شود. به عهده گرفتن  باز
عامـالن  بـرای  کـه  روال،  بدیـن  مشـارکتی  دموکراسـی 
به نظـر  روی  زیـاده  کمـی  حزبـی  محافظـه کار  اجرایـی 
می رسـید، آن هـا را واداشـت تـا نمایش هـا را سانسـور 
گـروه  بـرای  کـه  آنجـا پیـش رفتنـد  تـا  کننـد و سـرانجام 
»محدودیـت ورود« بـه مکان هـای هـوادار حزبـی اعـالم 
کردند. نتیجه آنکه در سال ۱۹۷۰، به دنبال یک انتقاد از 
خـود گسـترده، جدل و اصطکاک های درونـی، فو و رامه 
)بهمراه تعداد دیگری از اعضاء گروه( از صحنهیجدید 
جـدا شـدند و  کلکتیـو تئاتـری کمون۶ را بنیـان گذاردند: 
هـم  از  مسـتقل  خودکفـا،  تئاتـری  اشـتراکی  گـروه  یـک 
هـم  و  »بورژوایـی«  فرهنگـی  سـازمان های 
انقالبـی  چـپ  جنـاح  بـا  پیونـد  در  و  »رویزیونیسـت«، 

جنبش طبقه ی کارگر.
از شـکل گیری کمون به بعد، فو بیش از بیسـت 
اسـت،  بـرده  صحنـه  بـه  و  نوشـته  اثـر  پنـج  و 
تـک  شـامل  «هایـی  ”ُکالژ ماننـد:  نمایشـنامه هایی 
نمایش هـای  فیلمنامـه،  کوتـاه،  قطعـات  و  گویی هـا 
سریع و ضربتی به عنوان پاسخ فوری به وقایع سیاسی 
معین یا وضعیت ویژه ی محلی، نمایش های موزیکال 
محلـی جدیـد. او، همچنیـن، اشـعار و ترانه هـا و مقاالت 
طنزآمیـزی تنظیـم کـرده اسـت؛ نمایشـنامه های خـود را 
در چندیـن کشـور اروپایـی بـه روی صحنه بـرد، به چین 

سـفر کرد، دوبار در تلویزیون ظاهر شـد )بار دوم بدون 
محدودیت هـای  زیـرا   ، سانسـور دخالـت  و  تهدیـد 
رسـانه های همگانـی با گذراندن الیحـه ی اصالحی ۱۹۷۶ 
 مرتفـع شـده بـود(؛ دوره هـای آموزشـی دربـاره ی 

ً
عمدتـا

اسـکاال  در  پـرا 
ُ
ا یـک  کـرد؛  دایـر  شـعر  و  مردمـی  تئاتـر 

کارگردانی کرد، یک شبکه ی وسیع فرهنگی-سیاسی با 
شـعبه های آن در سرتاسـر کشـور بوجود آورد؛ مدتی را 
در  و  کـرد،  ایـراد  سـخنرانی  صدهـا  گذرانـد،  زنـدان  در 
از  جسـت،  شـرکت  بی شـماری  سیاسـی  مبـارزات 
سرسـخت  شـهرداری  شـورای  بـا  سـخت  کشـمکش 
بـزرگ  سـاختمان  یـک  گرفتـن  اختیـار  در  بـرای  میـالن 
متروکه، که کمون آرزو داشت برای دفتر مرکزی دائمی 
خـود از آن اسـتفاده کنـد، گرفتـه تا یک مبـارزه ی ملی در 
دفـاع از حقـوق مدنـی زندانیـان »سیاسـی« و زندانیـان 

»عادی« هر دو به تساوی.
بـرای ارایـه ی یک گزارش کامـل از کار تئاتری داریو 
 همسنگ با فعالیت او، تاریخ ایتالیای پس از 

ً
فو، واقعا

جنـگ بایـد نوشـته شـود، چـرا کـه کار او تنهـا هنگامـی 
درک می شـود کـه بمثابـه ی تداوم، و یگانه پاسـخ خالق 
بـه تحـوالت عمـده ی اجتماعـی و سیاسـی سـی سـال 
اخیـر نـگاه شـود. زیـرا گسسـتن او از صحنـه ی تجـاری، 
می تواند حتا بمثابه ی پیمانی دو جانبه توصیف شـود، 
و »تئاتـر« او )در گسـترده ترین معنـی آن( نـه تنها انتقاد 
از جامعـه ی مسـلط، بلکـه همچنیـن کوششـی اسـت 
برای تغییر آن، با شرکت – به مستقیم ترین شکلی که 
هنـر می توانسـت اجـازه داشـته باشـد – در مبـارزه برای 

سوسیالیسم  

پینوشتها:
1. Suzanne Cowan
2. Brera Academy 
3. La Compagnia Dario Fo—France Rame
4. Nuovo Scena 
5. Associazione Ricreativa e Culturale Italiana
6. ll Collectivo Teatrale La Comune 
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نمایشـنامه ی »نمی توانیـم؟ نمی پردازیم!« یکی 
اسـت.  فـو  داریـو  مهـم  نمایشـنامه ی  چنـد  از 
»انجمـن تئاتـر ایـران« بـا توجـه بـه ارزیابـی خـود از 
شـرایط پیچیـده و حسـاس سـالهای اول انقـالب، 
ایـن نمایشـنامه را بـرای فصـل تئاتری سـال ۱۳۵۹ 
انتخاب کرده بود؛ با همان دیدگاه و ارزیابی هایی 
کـه از پیچیدگی هـا، ابهامـات و سرنوشـت نهایـی 
انقالب ۱۳۵۷  داشـت و نمایشـنامه ی »کله گردها 

و کله تیزها«ی برتولت برشت را به صحنه برد. 
فـو،  داریـو  نمایشـنامه ی  انتخـاب  دلیـل 
کـه  بـود  آن  موضـوع  ظرفیت هـای  وجـود 
وضعیـت  مختصـری  تغییـرات  بـا  می توانسـت 
طبقـه ی کارگـر ایـران را به نمایش بگـذارد، و بویژه 
بـا توجـه بـه سیاسـت های ضـد کارگـری جمهـوری 
در  اسـالمی  شـوراهای  تشـکیل  و  اسـالمی 
بـر  داشـت  ضـرورت  دولتـی،  ادارات  و  کارخانه هـا 

سیاسـی خودشـان را دنبـال مـی کننـد و نـه منافع 
اقتصادی و طبقاتی کارگران را. همین امر موجب 
دولت هـای  و  دیکتاتـوری  رژیم هـای  کـه  شـده 
بـرای  مبـارزه  بخاطـر  نـه  را  کارگـران  سـرمایه داری، 
پایـه ی  بـر  بلکـه  طبقانی شـان،  حقـوق  کسـب 
اتهام هـای کاذب و تهدیدآمیـز مبنـی بـر فعالیـت 
سیاسـی آنها را سـرکوب کنند؛ حال آن که بخوبی 
درخواسـت  کارگـران  اصلـی  مسـأله ی  می داننـد 

حقوق حقه ی طبقاتی شان است.
ما، بر پایه ی تحلیل خود از وضعیت کارگری 
ایران در آن زمان، تغییراتی را که الزم می دانستیم 
آوردیـم تـا بـر  در نمایشـنامه ی داریـو فـو به عمـل 
لـزوم تشـکیالت مسـتقل کارگری و دفـاع از منافع 
طبقاتـی تأکیـد شـود، و در نتیجـه عنـوان آن نیز به 
»چـاره ی رنجبـران …« تغییـر داده شـد. )تصـور مـا 
این بود که این عنوان، تماشـاگر را به اصل شـعر 

و مقصـود شـاعر آن ابوالقاسـم الهوتی —چاره ی 
رنجبران وحدتوتشـکیالت اسـت— راهنمایی 

می کند(.
در همـان سـال ۱۳۵۹ سـندیکای هنرمنـدان و 
تئاتـر  فسـتیوال  یـک  برگـزاری  بـرای  تئاتـر  کارکنـان 
فراخـوان عمومـی داد و بسـیاری از گروههـای تئاتری از 
جملـه انجمـن تئاتـر ایـران، بـرای شـرکت در فسـتیوال 
در  فسـتیوال  نمایش هـای  کردنـد.  آمادگـی  اعـالم 
تئاترهـای اللـه زار به روی صحنه می رفتند زیرا مدیران، 
مایـل  نیـز  اللـه زار  تئاترهـای  بازیگـران  و  کارگردانـان 
بودنـد در ایـن فسـتیوال کـه »فسـتیوال تئاتـر انقـالب 
ایـران«  بـا مبـارزات ضدامپریالیسـتی مـردم  - همـگام 
نامیده می شد، سهمی داشته باشند. هر نمایشنامه 
دو اجـرا در دو شـب متوالـی داشـت و نمایشـنامه ی 
صحنـه  روی  بـه  نصـر  تئاتـر  در   »… رنجبـران  »چـاره ی 

می رفت.

انقالبی تئاتر
زمانهیارتجاع در

رحمانینژاد ناصر

تقدیمبهخاطرهینصرتالهوحدت،
وسینمایایران محبوبمردمیتئاتر بازیگر

اهمیت تشـکیالت مسـتقل کارگری و نگهبانی از 
منافع طبقاتی و صنفی آنها تأکید گذاشـته شـود. 
جمهـوری اسـالمی بـا توجه بـه فضـای تّوهم زده ی 
از  آن روزهـا توانسـته بـود توسـط عوامـل خـود و 
طریق شـوراهای اسـالمی بخشی از کارگران ساده 
گاه و مذهبـی را فریـب داده و آنهـا را علیـه  دل، نـاآ
دیگر همقطاران خود متشـکل ساخته و تحریک 
سـازمان های  از  برخـی  فعالیـت  همچنیـن  کنـد. 
بـه  نیـز  را  بهانـه  ایـن  تـوده،  حـزب  بویـژه  چـپ، 
کارگـران  بـه  کـه حملـه  جمهـوری اسـالمی مـی داد 
نمایشـنامه ی  پیـام  کنـد.  تشـدید  را  ”غیرخـودی“ 
داریـو فـو در واقـع تأکیـد بـر اسـتقالل تشـکیالت 
کارگـری و جدایـی از هرگونه وابسـتگی تشـکیالتی 
زیـرا  اسـت،  سیاسـی  سـازمان های  و  احـزاب  بـه 
تجربه نشـان داده که احزاب در حقیقت با جذب 
کارگران به تشکیالت خود، در وهله ی اول منافع 

جمهوری 
اسالمی با 
توجه به فضای 
تّوهم زده ی آن 
روزها توانسته 
بود توسط 
عوامل خود و از 
طریق شوراهای 
اسالمی بخشی 
از کارگران ساده 
گاه و  دل، ناآ
مذهبی را فریب 
داده و آنها 
را علیه دیگر 
همقطاران خود 
متشکل ساخته 
و تحریک کند. 
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معمـول  طبـق  اجـرا،  دوم  شـب  بعدازظهـر 
روزهـای اجـرا کـه خیلـی زود بـه تئاتـر می رفتـم، در تئاتر 
کـه  آورد  خبـر  دوسـتان  از  نفـر  یـک  کـه  بـودم  نصـر 
امشـب حواس تـان باشـد، حزب الهی هـا قصـد حملـه 
دارنـد. گله هـای حزب الـه پـس از انقـالب سـازماندهی 
نشـده بودنـد، بلکـه در جریـان انقـالب و پیـش از 22 
بهمـن از طریـق حوزه هـا، مسـاجد، هیأت هـای قرائت 
قـرآن و غیـره سـازماندهی شـده و حمـالت خـود را بـه 
در  به ویـژه  زمـان،  همـان  از  غیرمذهبـی  گروههـای 
محـض  بـه  مـن  بودنـد.  کـرده  آغـاز  راهپیمایی هـا، 
شـنیدن ایـن خبـر ابتـدا بـه آقـای امیرفضلـی که در آن 
زمـان مدیریـت تئاتـر نصـر را بـه عهـده داشـت، اطـالع 
از  یکـی  بـا  کـه  کـردم  کوشـش  بالفاصلـه  بعـد  و  دادم 
تمـاس  تئاتـر  سـندیکای  مدیـره ی  هیئـت  اعضـای 
کمـک بخواهـم. در واقـع قصـد مـن  آنهـا  از  و  بگیـرم 

ایـن بـود کـه عـده ای محافـظ گـرد آورم تـا بـه حزب الـه 
نشـان بدهیـم کـه مطلـع و آماده هسـتیم. متأسـفانه 
بـه  دیگـری  کـس  مدیـره  هیئـت  اعضـای  از  یکـی  جـز 
تئاتـر نیامـد. سـندیکای ناکارآمـدی کـه تبدیـل شـده 

بـود به زائده ی حزب توده. 
امـا بـا کمـال خوشـحالی آقـای امیرفضلـی اطـالع 
می رسـد.  زودی  بـه  کمـک  نباشـم،  نگـران  کـه  داد 
بازیگـران نمایـش، یعنـی اعضـای انجمـن تئاتـر ایـران 
کـم کـم از راه می رسـیدند و مـن آنهـا را در جریان قضایا 

قرار می دادم.
در حین آماده شـدن به یاد آوردم که شـب قبل 
در وسـط اجـرا دو نفـر از میـان تماشـاگران با اعتراض و 
نشـیمن  کـه  حالـی  در  سـروصدا،  بـا  و  دهنـی  بـد 
صندلـی  پشـتی  بـه  شـدت  بـه  را  صندلی هایشـان 
کوبیدند، سالن را ترک کردند. استنباط ما این بود که 
بـه احتمـال زیـاد از طرفـداران جمهـوری اسـالمی و یـا 
حزب الهـی بوده انـد. خبـر آمـدن حزب الهی هـا در شـب 
دوم این ظن را تقویت می کرد که آن دو نفر حزب الهی 
بوده انـد. چـون، در آن روزهـا، آنهـا همـه جـا بودنـد و به 
نمایش هـای  گردهمایی هـا،  سـخنرانی ها،  جلسـات 
حملـه  غیـره…  و  خیابانـی  بخصـوص  و  صحنـه ای 
درهـم  و  زدنـد  مـی  برهـم  را  چیـز  همـه  و  می کردنـد 
کارگـر  آقـا  »عبـاس  نمایـش  بـه  حملـه  می شکسـتند. 
ایـران ناسـیونال« بـه کارگردانی سـعید سـلطانپور یکی 
و  بازیگـران،  از  نفـر  چنـد  حملـه  آن  در  بـود.  آنهـا  از 
همچنین تماشـاگران، آسـیب های جدی دیدند. چند 
گـزارش از ایـن حملـه در روزنامه هـای آن زمـان به چاپ 

رسید.
نمایش سـاعت ۸ شـب شـروع می شـد. حول و 
حوش ساعت هفت بود که سروکله ی بازیگران تئاتر 
، یعنـی بازیگـران اصلـی تئاتـر کـه آقـای امیرفضلـی  نصـر
آقایـان نصرت الـه وحـدت،  خبـر کـرده بـود، پیـدا شـد. 
از  لطفـی  محمـود  و  میـری  علـی  زاده،  سمسـار  اصغـر 
بـرای حفاظـت مـا  آن شـب  کـه  کسـانی بودنـد  جملـه 

محمـود  هـا  برخـی  اسـت  ممکـن  کـه  آنجـا  از  آمدنـد. 
لطفی را نشناسـند یادآوری کنم که محمود لطفی مرد 
بلنـد قـدی بـود کـه در کنـار شـغل اصلی اش بـه عنوان 
تئاتـر  سـپس  و  سـینما  وارد  ارتـش،  درجـه دار  دژبـان 
شـد. او در دایـی جـان ناپلئـون نقش شـیرعلی قصاب 

را بازی می کرد.
و  اسـتراتژی محافظـت  آقـای وحـدت در واقـع 
مراقبـت را طراحـی کـرد و برای هر یک توضیح داد که 
چـه کار قـرار اسـت انجـام شـود. مـن از همـان ابتـدا 
مـن  معرفـی  از  بعـد  شـدند،  وارد  آقایـان  ایـن  کـه 
آنـان  قـدم همـراه  بـه  قـدم  امیرفضلـی،  آقـای  توسـط 
بـودم و توضیحـات آقـای وحـدت را دنبـال می کـردم. 
ح اسـتراتژی محافظـت یا دفاع از این قرار بود که  طـر
پیـش از پایـان نمایـش، بخشـی از کاناپه هـای چرمـی 
یـا نایلونـی مشـکی بزرگ سـالن انتظار را حرکت داده 

وسـط  در  عرضـی  صـورت  بـه  مانعـی  صـورت  بـه  و 
سـالن انتظـار قـرار داده و عبـور بـه طـرف دِر ورودی 
لـژ و دِر پشـت صحنـه را ببندنـد. ورودی ردیف هـای 
ـژ را هـم ببندنـد و تماشـاگران را 

ُ
اول سـالن، بعـد از ل

ج  خـار سـالن  آخـر  در  از  فقـط  کـه  کننـد  راهنمایـی 
وقتـی  کـه  خواسـت  مـن  از  وحـدت  آقـای  شـوند. 
نمایـش تمـام شـد، هنگامـی کـه تماشـاگران دسـت 
می زننـد، بازیگـران بـرای ِرِورانس به صحنـه نیایند. و 
پـس از نمایـش بالفاصلـه از دِر پشـت صحنه—کـه 
به یک پاسـاژ در قسـمت شمالی تئاتر باز می شد—
کـه  خواسـت  مـن  از  او  شـوند.  ج  خـار سـرعت  بـه 
بازیگرهـا حتـی گریـم خـود را پـاک نکننـد. اگـر همـه ی 
ایـن کارهـا درسـت انجـام بگیـرد، حزب الهی هـا نـاکام 

می مانند.
بـرای مـن کـه تئاتـر اللـه زار و بازیگـران آن را، بـه 

خ بابایی، شهین شمس، محمود میرزایی، رحیم دوستی، احمد هوشمند، رسول نجفیان نمایشنامه ی »چاره ی رنجبران...«. از راست به چپ: بهر

رژیم های 
دیکتاتوری 

و دولت های 
سرمایه داری، 

کارگران را نه 
بخاطر مبارزه 

برای کسب حقوق 
طبقانی شان، بلکه 

بر پایه ی اتهام های 
کاذب و تهدیدآمیز 

مبنی بر فعالیت 
سیاسی آنها را 
سرکوب کنند؛ 

حال آن که 
بخوبی می دانند 
مسأله ی اصلی 

کارگران درخواست 
حقوق حقه ی 

طبقاتی شان است.
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علـت سـالها سـابقه ای کـه از خـود بجـا گذاشـته بـود، 
گونـه ای می شـناختم کـه جز آن بـود که در آن لحظات 
ایـن  حمایـت،  ایـن  اقـدام،  ایـن  بـودم،  شـاهد 
از  دفـاع  عـرق  و  هنـری  شـرافت  ایـن  و  حساسـیت 
حریـم تئاتر توسـط ایـن هنرمندان واقعه ای بود که از 
آن پـس رابطـه ی مـرا بـا هنرمنـدان تئاتر اللـه زار از این 
رو بـه آن رو کـرد. پیـش از ایـن واقعه، در همان سـال 
۱۳۵۹، من نمایشنامه ی »بازرس« اثر نیکالی گوگول 
را برای تئاتر پارس کارگردانی کرده بودم و با بازیگران 
اللـه زار چنـدان بیگانـه نبـودم. اگـر چـه پـس از انقالب 
تئاترهـای  برنامه هـای  همچنیـن  و  بازیگـران  ترکیـب 
اللـه زار دچـار تغییـرات جـدی شـده بـود و بـا پیـش از 
هنـوز  امـا  داشـت،  چشـمگیری  تفاوت هـای  انقـالب 
چشـم  بـه  تئاترهـا  در  اللـه زاری  فرهنـگ  از  الیـه ای 
می خورد و این، از برخی جهات، امری ناگزیر بود. زیرا 
همـان  کمابیـش  اللـه زار  تئاترهـای  تماشـاگران 
تماشـاگران پیـش از انقـالب بودنـد و هـر چـه روزهای 
قشـر  ایـن  رفـت،  مـی  پیـش  اسـالمی  جمهـوری  عمـر 
تماشـاگران در اللـه زار تثبیت تـر می شـدند. تئاتـر نصر 
پـر  از  یکـی  وحـدت،  حضـور  بخاطـر  انقـالب،  از  پـس 
درآمدترین تئاترها بود و وحدت یکی از محبوب ترین 
بـر  برگـردم  بازیگـری.  دسـتمزد  باالتریـن  بـا  بازیگـران 

سِر موضوع.
آن شب، همه چیز طبق استراتژی آقای وحدت 
انجام شد و ما به سالمت جستیم. اما تا ساعتی بعد 
که یکی از دوستان به من تلفن کرد و چگونگی ماجرا 
مهلکـه ای  چـه  از  نمی دانسـتم   

ً
واقعـا داد،  توضیـح  را 

جان سالم به در برده بودیم.
در  کـه  دوسـتان  از  یکـی  از  مـن  شـب،  همـان 
جریانـات انقـالب بـا او آشـنا شـده بـودم و از اعضـای 
پیشـگام بود، خواهش کردم و او نیز خود پیشـقدم 
تـه و  کنـد  از رفتـن مـا بمانـد و سـعی  کـه پـس  شـد، 
تـوی ماجـرا را در بیـاورد و بـه مـن در خانـه تلفن کند. 
بسـا  چـه  و  هیجـان،  شـدت  از  کـرد،  تلفـن  او  وقتـی 

نیـز  لحنـش  در  و  می کـرد  حـس  هنـوز  کـه  وحشـتی 
عـده ای  داد:  ح  شـر طـور  ایـن  شـد،  مـی  احسـاس 
حـدود ۶۰ تـا ۷۰ نفـر حزب الهی جلـوی در تئاتر نصر در 
 ، ، کاتـر پیـاده رو و در راهـروی ورودی تئاتـر بـا زنجیـر
ج  پنجـه بوکـس و … منتظـر ایسـتاده بودنـد تـا ما خار
ج شـده بودند،  شـویم. وقتی همه ی تماشـاگران خار
آنهـا آمـاده بودنـد تا از ما پذیرایی کنند. امـا هنگامی 
کـه کارکنـان تئاتـر هـم می رونـد و در تئاتـر را مسـئول 
همـه  کـه  می گویـد  آنهـا  بـه  و  بنـدد  مـی  مربوطـه 
باورشـان  آنهـا  رفته انـد،  هـم  هنرپیشـه ها  رفته انـد، 
نمی شـود. آن دوسـت در همـان حوالـی مانده بود و 
کـه  می گیرنـد  تصمیـم  حزب الهی هـا  کـه  وقتـی  تـا 
کـه  می شـنود  و  می مانـد  همچنـان  او  برونـد، 
آبـدار  دشـنام  یـک  بـا  الهی هـا  حـزب  سردسـته ی 
رفتنـد.  در  کـه  میکننـد  خیـال کـه:  می گویـد 

می شناسیم شـون. باالخـره گیرشـون می آریم.
بـه تحقیـق نمی توانـم بگویـم اگر آن شـب کمک 
، هوشـیاری و  ، و بویـژه اقتـدار آن بازیگـران تئاتـر اللـه زار
فاجعـه ای  چـه  نبـود،  وحـدت  الـه  نصـرت  جسـارت 
خ دهـد، و حکومتـی کـه خـود سـازمانده  می توانسـت ر
ایـن جریانـات و جنایـات بـود، چگونـه همـه چیـز را بـه 
« نسـبت مـی داد و آن واقعـه ماننـد  »عناصـر خودسـر
بـه  حکومـت،  دیگـِر  بـار  جنایـت  وقایـع  از  بسـیاری 

فراموشی سپرده می شد. 
لـس  در  پیـش  سـالها  را  وحـدت  آقـای  مـن 
و  رفتـم  نـزدش  ارادت  عـرض  بـرای  و  دیـدم  آنجلـس 
کـردم.  اشـاره  آن واقعـه  بـه  و  کـردم  را معرفـی  خـودم 
یـادش  بـه  چیزهایـی  بیـش  و  کـم  می رسـید  بنظـر 
و  کار  از  دلنشـینی  گرمـی  و  تواضـع  بـا  امـا  مانـده، 
انبـوه  دلیـل  بـه  هـم،  بعـد  و  پرسـید  روزگار  احـواالت 
ببیننـد،  را  او  داشـتند  اشـتیاق  کـه  دوسـتدارانی 
ایـن   . دیگـر دیـداری  بـه  امیـد  و  کردیـم  خداحافظـی 
یـادت  شـد.  موکـول  دیگـر  جهانـی  بـه   ، دیگـر دیـداِر 

  ! ، آقـای وحدت عزیز مانـدگار

چارهرنجبران...
نویسنده:داریوفو       مترجم: حّواهوشمند

رحمانینژاد      طراح صحنه: محمدهراتی کارگردان: ناصر
موزیک و ترانه ی پایانی: رسولنجفیان

خبابائی، شمسیگوهری، رسولنجفیان، جمالاجاللی، محمودمیرزائی،  بازیگران: بهر
آرمانامید، احمدهوشمند، حسنعلیمحمدی، رحیمدوستی.
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از  نفـر  ُنـه  فقـط  بخـوان«۳  و  »برخیـز  نمایشـنامه ی  در 
اعضای کمپانی گروپ شـرکت داشـتند. بیشتر اعضای 
بـه  لفتـی«۴  انتظـار  »در  تمرین هـای  مشـغول  دیگـر 
کارگردانـی سـنفورد مایزنـر۵ و کلیفـورد اودتـس بودنـد. 
قـرار بـود بـرای کمـک بـه »مجلـه ی تئاتـر جدیـد«، ارگان 

غیررسمی جنبش شورشی جدید در تئاتر، اجرا شود.
»تئاتـر  در   ،۱۹۳۵ ژانویـه  پنجـم  شـب،  یک شـنبه 
رپرتوار مدنی«۶ قدیمی در خیابان چهاردهم، واقعه ای 
خ داد کـه بایـد در وقایـع اتفاقیـه ی تئاتـر آمریـکا ثبـت  ر
 
ً
شـود. برنامه با یک نمایشـنامه ی تک-پرده ای نسبتا

کـه  تماشـاگران  بـرای  شـد.  آغـاز  گریـن۷  پـال  از  بامـزه 
حضـور میهمـان آن شـب، یعنـی بخـش توانـای گـروه 
تئاتر گروپ، برایشان جالب بود، هیچ تصوری از آنچه 

که در پیش بود، نداشتند. 
انتظـار  »در  اول  صحنـه ی  از  دقیقـه  دو  هنـوز 
حـس  یـک  از  شـوکی  کـه  بـود  نشـده  بـازی  لفتـی« 
خوشـایند ماننـد مـوج تماشـاگران را دربرگرفت. به نظر 
از  نوعـی  گـرم،  رضایتـی  عمیـق،  خنـده ی  کـه  می رسـید 
صحنـه  طـرف  بـه  را  تماشـاگران  لذت بخـش  شـوق 
می کشـاند. بازیگـران دیگـر اجـرا نمی کردنـد؛ آنها گویی 

وبخوان۱ برخیز
هارولدکلورمن2

رحمانینژاد ترجمهیناصر

نمایش  برخیز و بخوان
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بـه وسـیله ی نیرویـی شـادی زا از رابطـه، کـه مـن هرگـز 
نبـودم، حمـل می شـدند.  تئاتـر شـاهد  آن در  از  قبـل 
تماشاگران و بازیگران یکی شده بودند. جمله پس از 
جمله کف زدن، سوت، براوو و فریادهای صمیمانه ی 

همانندی و یگانگی بود. 
یـک   ۱۹۳۴ِ فوریـه ی  در  تاکسـیران ها  اعتصـاب 
دوره.  ایـن  کارگـری  بحـران  در  بـود  کوچـک  حادثـه ی 
تعـداد  اجـرا  اولیـن  ایـن  در  کـه  هسـتم  مطمئـن 
واقـع  در  بـود؛  تاکسـی  راننـده ی  شـماری  انگشـت 
 با رویدادی 

ً
تعـداد محـدودی از کسـانی کـه مسـتقیما

تـرس معیشـت،  از  رهـا  زندگـی در جهانـی  از  بزرگ تـر 
آزمنـدی.  دروغ، و بردگـی بزدالنـه در برابـر حماقـت و 
فقـط  نـه  بـود،   »لفتـی«  شـاعرانه ی  پیـام  »اعتصـاب« 
 ، کار کمتـر  سـاعات  بـرای  یـا  اضافـی  پنـی  چنـد  بـرای 

اعتصـاب برای قامت کامل انسـان.
تماشـاگران، مـن می گویم، یکپارچه شـور بودند. 
آنهـا بـه صحنـه هجـوم بردنـد، کـه در همـان حـال مـن 
بـاالی  بـرود  کـردم  ترغیـب  را  زده  بهـت  نویسـنده ی 
صحنه. مردم تئاتر را مات و مبهوت و شاد ترک کردند: 
یک آگاهی و اعتماد تازه به زندگی شان وارد شده بود. 

پـس از ایـن اجـرا، یک سـری اجراهـای »لفتی« هر 
یکشنبه در تئاتر رپرتوار مدنی به روی صحنه رفت—

 ۱۰ تاریـخ  در  سـرانجام،  مالـی.  کمـک  بـرای  آنهـا  تمـام 
فوریه مطبوعات برای دیدن »لفتی«، همراه با قطعات 

کوتاه تجربی »گروپ« دعوت شدند.
منتقدیـن »لفتـی« را بسـیار دوسـت داشـتند. در 
این زمان، پس از آن که »اتحادیه ی تئاتر« سه نمایشنامه 
به صحنه برده بودند، و گروه کارگران یهودی معروف به 
آرتف درجه ای از اشتهار به دست آورده بودند، یک یا دو 
منتقـد اظهـار داشـتند کـه »پیشـرفت انقالبـی درام در 
گذشـته،  تئاتـری  فصـل  دو  طـول  در  نیویـورک  شـهر 

بزرگ ترین تحول اخیر در تئاتر است 

پینوشتها:
شورانگیز« »سالهای  جذاب  کتاب  از  بخشی  قطعه  این   .۱ 
سه  از  یکی  کلورمن،  هارولد  نوشته ی   )The Fervent Years(
بنیانگذاران تئاتر گروپ است. »سالهای شورانگیز« تاریخ اجتماعی 
افق  که  است  سالهایی  در  گروپ  تئاتر  فعالیت های  و  پیدایش 
آمریکا، روشن، هموار و بسی دل انگیز  از جمله  تحوالت جهانی، 
می نمود، حتی آنجا که ناگزیر از رو در رویی و مبارزه با نیروهای ارتجاع 

می شدی! 
2. Harold Clurman

Awake and Sing  .۳ نوشته ی کلیفورد اودتس.  
Waiting for Lefty  .۴ نوشته ی کلیفورد اودتس.

5. Sanford Meisner
6. Civic Repertory Theatre
7. Paul Green

نمایش  برخیز و بخوان، برادوی، ۱۹۳۵.

این فراخوانی بود 
برای پیوستن به 
مبارزه ای به حق 
برای معیارهای 
بزرگ تر از زندگی 
در جهانی رها از 
ترس معیشت، 
دروغ، و بردگی 
بزدالنه در 
برابر حماقت و 
آزمندی.

موقعیـت  نمایشـنامه  کـه  اتحادیـه،  جلسـه ی  مثـل 
بودنـد.  ارتبـاط  در  بـود،  آورده  فراهـم  را  آن  محـوری 
هنگامـی کـه در پایـان نمایـش تماشـاگران بـه سـؤال 
مبارزه جویانـه ی صحنـه، »خـب، پاسـخ چیـه؟« با غریو 
اعتصـاب!«،  »اعتصـاب!  داد:  پاسـخ  خودبه خـودی 
چیـزی بیـش از قدردانـی از مؤثـر بـودن نمایـش بـود، 
بیش از حتی گواهی بر گرسـنگی تماشـاگر برای عمل 
اجتماعـی سـازنده. ایـن تولـد فریـاد دهـه ی سـی بـود. 
جوانـان مـا صـدای خـود را یافتنـد. ایـن فراخوانـی بـود 
معیـاری  بـرای  به حـق  مبـارزه ای  بـه  پیوسـتن  بـرای 
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