مقدمۀ مترجم
چگونه میتوان از تئاتر معاصر فرانسه صحبت کرد و نامی از میشل ویناور 1به
میان نیاورد؟ میشل ویناور با نام اصلی َگرنبرگ ،2متولد  1927در پاریس ،امروز
بیش از نود سال دارد و از معدود نمایشنامهنویسان معاصری است که آثارش را
َ
کارگردانان بزرگی چون ویتزُ ،3
پالنشنُ ،4
فرانسن 5و ل َسل 6اجرا کردهاند و مهمتر
آنکه از معدود نمایشنامهنویسانی است که در زمان حیات خود شاهد به
نمایش درآمدن آثارش در کمدی فرانسز 7بوده است ،این در حالی است که
در ابتدا بنا به پیشۀ والدینش ـــــ پدری عتیقهفروش و مادری وکیل ـــــ سرنوشت
دیگری برای او مقدر شده بود.
ویناور در سال  1953برای کارآموزی در امور مشاورۀ حقوقی وارد شرکت
ژیلت شد تا اینکه در سال  1966به مقام مدیرعاملی شعبۀ این شرکت در فرانسه
رسید .با اینهمه این حرفه سد راه او ،که سودایی جز نوشتن نداشت ،نبود،
Michel Vinaver
Michel Grinberg
Vitez
Planchon
Françon
Lassalle
Comedie Française

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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بلکه برعکس ،از سویی ،به او در حدی استقالل مالی میداد تا با فراغ بال و
آزادانه به نوشتن و تنفس در هوای تئاتر بپردازد و ،از سوی دیگر ،سبب آشنایی
عمیق او با مکانیسم پیچیدۀ دنیای تجارت و اقتصاد شده بود و این آشنایی،
این امکان را به او میداد که در آثار خود ،بربادرفتن ارزشهای انسانی و نبرد
نابرابر فرد و دنیای کار را در دنیای امروز با استادی تمام به نمایش گذارد.
ویناور در دهۀ پنجاه میالدی کار نوشتار را با دو رمان و ترجمۀ آثاری از تی .اس.
الیوت ،شکسپیر و گورکی و ...آغاز کرد ،ولی خیلی زود دریافت که در میان
اشکال ادبی درام بهتر میتواند افکار او را منعکس کند .اینچنین شد که این
نمایشنامهنویس ،بیش از نیم قرن ،در وادی نمایشنامهنویسی و نوشتن دربارۀ
تئاتر آ کادمی فرانسه در سال  2006تنها
نمایش حضور مستمر یافت .جایزۀ بزرگ ِ
یکی از افتخاراتی است که ویناور به آن دست یافته است.
زمانی که ویناور نمایشنامهنویسی را آغاز کرد ،فضای حا کم بر تئاتر فرانسه
هم بهشدت تحت تأثیر تئاتر ابسورد یعنی آثار بکت و یونسکو و آدامف بود و
هم ،به همان شدت ،متأثر از تئاتر سیاسی برشت و سارتر و کامو .اما او خود را
همسوی هیچیک از این دو جریان نمیدید ،چراکه برای انعکاس زمانۀ خود
در جستوجوی زبانی تازه در قالب فرمهای نوین بود .ویناور در دهۀ هفتاد
2
و در کنار نمایشنامهنویسان دیگری چون میشل دویچ 1و ژان ــ  پل ِو ِنزل
آثاری خلق کرد که تحت عنوان «تئاتر زندگی روزمره» شناخته میشوند .ولی
بهتدریج از این گروه نیز فاصله گرفت و ،در نهایت ،صاحب قلمی میشود که
مختص خود اوست و همه چیز برایش از کالم و کار بر روی زبان آغاز میشود:
«حرکت من از کالم است ،هر کالمی ،کالمی ،بهشکلی افراطی ،معمولی،
پاافتادگی
کالمی بهشکلی افراطی ،هر کالمی .نقطۀ حرکت من ،همواره ،پیش
ِ
3
درآشفتگی است .و نمیتواند غیر از این چیز دیگری باشد».
ْ
پاافتادگی کالژ و مونتاژ این کالم
شیوۀ او برای دگرگونکردن این پیش
است تا سادگیاش را به پیچیدگی هولنا ک و مضطربکننده تبدیل و فرم
1. Michel Deutsch
2. Jean-Paul Wenzel
3. Vinaver, Michel, Écrits sur le thèâter Paris, L'Arche, 1982, p.124.
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«چندصدایی» 1را جانشین دیالوگنویسی مرسوم کند .از سوی دیگر ،برای
او که متن و ریتم کالم و ضرباهنگ هر صحنه در درجۀ اول اهمیت قرار دارد،
چگونگی اجرای آثارش بر روی صحنه دغدغهای محسوب نمیشود؛ بهزعم
او چگونگی تبدیل دنیای ذهنی و کالم او به عینیت وظیفۀ کارگردان است.
اما در عوض برای چگونه خواندهشدن آثارش اهمیت ویژهای قائل است .از
همین رو ،در نمایشنامههای بعدی خود ،دیگر متونش را سجاوندی نکرد
تا مخاطب ،چه خوانندۀ متن چه بازیگر نمایش ،خود را مقید به رعایت
مکثهای از پیش تعیینشده با ویرگول و نقطههای مرسوم در متن نبیند و
عادت وابستهبودن به ریتم اجباری نمایشنامهنویس را ترک کند و آزادانه و با
ادرا ک و احساس خود با متن برخورد کند و نوع بازی و تنفسش در خوانش یا
اجرا به مکثهای کوتاه و بلند شکل دهد.
وقتی نمایشنامۀ درخواست کار 2برای اولینبار در سال  1972در بخش
َ
تئاتر باز 3جشنوارۀ اوینیون اجرا شد ،موجی از وا کنشهای متضاد را ایجاد
کرد .با اینکه سالها از شروع کار این نمایشنامهنویس میگذشت ،گویی قصد
داشت با این نمایشنامه مخاطب خود را تا آنجا که ممکن است متعجب و
دچار عکسالعملهای متضاد کند ،مخاطبی که تا آن هنگام با چنین ساختار
پیچیدهای در متن دراماتیک مواجه نشده بود .درخواست کار نمایشنامهای
است در سی قطعه .انتخاب کلمۀ «قطعه» که اصطالحی است مختص
موسیقی بههیچوجه تصادفی نیست« :من کمکم به این نتیجه میرسم
آنچه من میکنم بیش از آنکه نمایش باشد تئاتری شنیداری است ،تئاتری
که هنوز کارگردانی را نیافته است که عالقهمند باشد سلسلهمراتب را درهم
بریزد و به ُبعد سمعی اولویت بدهد 4».در اصل چهار شخصیت نمایشنامه
ً
بهمثابۀ چهار ساز دائما بر صحنه حضور دارند و خالق اثر آن را چون دفتر
نت برای اجرای کوارتو نوشته است .داستان یا بهتر بگوییم داستانهای
polyphonie
la Demande dʼemploi
le Théâtre Ouvert
Vinaver, Michel, Écrits sur le théâtre 1, Paris, L'Arche, 1982, p.292.

1.
2.
3.
4.
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َ
نهفته در دل این اثر بسیار ساده هستند :فژ مردی پنجاهوچندساله است
که شغل خود را از دست داده و حاال مسئول استخدام یک شرکت مسافرتی
در حال مصاحبه با اوست .رابطۀ این مرد با همسرش ،که تحمل بیکاری او
و پایینآمدن سطح زندگیشان را ندارد ،و دختر نوجوانش که ادعا میکند
باردار است و با گرایش به جریانهای چپ در وقایع مه  68شرکت میکند ،هر
یک از این خطوط داستانی برگرفته از زندگی روزمره و بسیار پیشپاافتادهاند
و بهتنهایی ،در بهترین حالت ،شاید توان تبدیلشدن به یک ملودرام یا یک
نمایشنامۀ خوشساخت را داشته باشند .اما قلم ویناور ،با مونتاژ کالم و با
درهمریختن زمان و مکان این روزمرگی را به رئالیسم 1خاصی تبدیل میکند
که مختص نگاه اوست« :زیرکی نمایشنامهنویس در ساخت مونتاژی است
َ
که نمایشدهندۀ رویدادن چیزی در ذهن فژ است :قهرمان او موجودی
لهشده توسط دنیای بیرون نیست بلکه خودآ گاهی است که در هر لحظه،
خوب یا بد ،رابطۀ خود را با واقعیت باز میسازد ،آن هم درست در همان
ً
زمانی که بهصورت کامال عینی در حال نابودشدن توسط فشار همین واقعیت
است ...بهاینترتیب ،متن تئاتر مبدل به آخرین پیام ،پیامی بینظیر ،از یک
خودآ گاه میشود ـ ـ ـ  از خودآ گاه " کشتیشکستۀ جامعه" 2درواقع ،تم اصلی
نمایشنامه «ازدستدادن جایگاه» است ،نهتنها جایگاه شخصیت اصلی
در شرکت تجاری ،بلکه جایگاهش در جامعه ،جایگاهش در خانواده و حتی
در نهایت جایگاهش در ارتباط با هویت خود او .در این میان جستوجو و
درخواست کار تبدیل به جستوجوی هویت ازدسترفته میشود.
ُ
ایفژنی ،)1959(4از
از دیگر آثار نمایشی ویناور میتوان به کرهایها   ،)1955(3هتل ِ

 .1در اینجا منظور از رئالیسم نوعی نگاه غیرمستقیم به امر واقع است ،همچنانکه ایتالو کالوینو
با استناد به اسطورۀ پرسه تأ کید دارد که ا گر نویسندۀ مدرن میخواهد تصویری مشخص از
واقعیت ارائه دهد باید از بازنمایی ناتورالیستی و عینی آن پرهیز کند و به آن به گونهای دیگر و از
منظر خود به آن بنگرد.

2. Ubersfeld, Anne, Vinaver dramaturge, Paris, Librairie thèâtrale, 1989, p.204.
3. Les Coréens
4. Iphigéni Hôtel
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،)1981( 4 معمولی،)1979( 3  طاقباز،)1977( 2   کارها و روزها،)1969( 1فراز عرشه
 یازده سپتامبر،)1998( 7 کینگ،)1988( 6 برنامۀ تلویزیون،)1984( 5پرترۀ یک زن
هایی درمورد) و به آثار تئوریکی چون نوشته2014( 9   بلوار بتانکور،)2001( 8   2001
.) اشاره کرد1982( 10  2  و1 تئاتر

1. Par-dessus Bord
2. Les Travaux et les Jours
3. A la Renverse
4. LʼOrdinaire
5. Portrait of a woman
6. LʼÉmission de Télévision
7. King
8. 11 September 2001
9. Betancour Boulvard
10. Écrits sur le théâtre
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شخصیتها
َ
والس ،مدیر بخش استخدام کارمندان عالیرتبۀ شرکت سیبیتیاف
َ
فژ ،پنجا هوسهساله
َ
لوئیز ،همسر فژ
َ
ن َتلی ،دخترشان
شخصیتها بیوقفه در صحنه حضور دارند.

Wallace
Fage
Louise
Nathalie

یک
َ
والس:
لوئیز:
َ
فژ:
َ
والس:
لوئیز:
ََ
نتلی:
َ
فژ:
لوئیز:
َ
فژ:
َ
والس:
َ
فژ:

شما متولد  14ژوئن  1927در ماداگاسکار هستید
عزیزم
ً
جسما بله
مشخصه که
ساعت چنده؟
بابا نکن این کار رو با من
ایــن یــه آرمــان مشــترکه منظــورم اینه کــه آدم فقــط محض
خاطر فیش حقوقی کار نمیکنه
باید بیدارم میکردی
میخواستم اما ِانقدر قشنگ خوابیده بودی
والدین شما سال  1927در ماداگاسکار چیکار میکردند؟
با اون بازوت که تاش کرده بودی زیر سرت ِانقدرخوشگل
بودی که آدم دلش میخواست فقط بشینه نیگات کنه
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ََ
نتلی:
لوئیز:
َ
فژ:
لوئیز:
ََ
نتلی:
َ
فژ:
َ
والس:
َ
فژ:
َ
والس:
لوئیز:
َ
فژ:
َ
والس:
َ
فژ:
َ
والس:
َ
فژ:

پاپا اگه این کار رو باهام بکنی
کفشات رو واکس نزده بودم
پدرم پزشک ارتش بود
همونجوری ِگلی ِملی رفتی بیرون
پاپا جوابم رو بده
َ
َ
َ
1
تو پادگان نظامیتننریو
تو شرکت ما
البته من هیچی از اون خیلی قدیمها یادم نمیآد
ما اهمیت زیادی برای فرد قائل هستیم
میخواستم یه اتویی هم به پیلی شلوارت بزنم
یکی از دالیلی که من به آ گهی شما جواب دادم همین بود
به همین دلیله که شرکت شما برام جالبه
وزنتون
شصت و هفت کیلو
و قدتون
یــک متــر و هفتاد و یــک متأهلــم و یه دختر شونزدهســاله
دارم که بهزودی هفدهســاله میشه یه پسر هم داشتیم که
تو تصادف موتور کشــته شد

دو
َ
ً
فژ :از نظر جسمیکامال رو فرمم
ً
َ
والس :کامال مشخصه که بنیۀ قویای دارید
1. Tananarive
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َ
فژ:
َ
والس:
لوئیز:
َ
فژ:
لوئیز:
َ
والس:
لوئیز:
َ
فژ:
لوئیز:
َ
فژ:
ََ
نتلی:
َ
فژ:
ََ
نتلی:
َ
فژ:
ََ
نتلی:
َ
والس:
لوئیز:
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همــه چیز جــور شــد عزیزم تونســتم دوتــا بلیط بــرای لندن
بگیرم
از نظر عصبی چی؟
قبول نمیکنه بره اونجا
خودم از پس کلهاش میگیرم و میکشونمش تو هواپیما
ولی عزیزم
از نظر عصبی؟
1
نمیتونــی تــو فــرودگاه اورلــی از قســمت کنترل پاســپورت
جلوتر بری
یکی دوتا قرص بهش بده
خداجونم چه قرصی؟
ً
اعصاب من؟ کامال آروم باید هم اینجوری باشه
پاپا باید یه چیزی بهت بگم
خب؟
من قراره بچهدار بشم
از کی؟
2
از یکی به اسم موالوا
درنتیجه تصمیم به استعفا گرفتید
ً
معمــوال چیزهــای کوچولــو مهمتــر بــه نظر مــیآن عزیــزم در
برخــورد اول اینهان که میتونن سرنوشتســاز بشــن اگه به
خودمــون زحمــت بدیم و کفشهــا رو واکس بزنیــم اگه زیر
ناخنهامون تمیز باشن
1. Orly
2. Mulawa
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َ
فژ:
لوئیز:
َ
والس:
ََ
نتلی:
َ
فژ:
َ
والس:

َ
فژ:

َ
والس:
َ
فژ:
ََ
نتلی:
لوئیز:

َ
فژ:

میدونم اگه گره کراوات درست وسط باشه
اگه پیراهن
تعریف کنید
تو دیدیش پاپ ا دو سهبار آوردمش خونه
اگه پیلی شلوار
خصوصیت اصلی مردی که ما در جستوجوش هستیم
اینــه کــه بــر روی اتفاقاتــی کــه در حــوزۀ وظایفــش میافتــه
مســلط باشه یعنی اینکه توانایی کنترل اتفاقات رو داشته
باشه
رشتۀ کار رو از دست نده
مسئولیت رو به گردن بگیره
ا گــه قــرار بود من همۀ پســرهایی رو که به اتــاق تو رفتوآمد
داشتن یادم بمونن که
ولی این یکی رو نمیشه یادت رفته باشه آخه سیاهه
عزیزم نامهها بیسکویت لو 1با کمال تأسف اعالم میکنیم
شــغل موردنظــر شــما بــه شــخص دیگری جــوراب دیــم 2با
تشــکر از درخواســت شما با کمال تأســف فیلیپس 3رزومۀ
شــما دریافــت شــد ولــی هیــچ گونــه مطابقتــی بــا مبلمان
5
فرانســه 4در جواب درخواســت کار شــما اوکالف ـ ـ روســل
تمایل شما به
یعنی چی سیاه؟
Lu
Dim
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