بــه هرکــس کــه در نظــر دارد ایــن نمایشــنامهها را روی صحنــه اجــرا کنــد ،اصــرار
میکنم که توجهی به جزئیات و توضیحات صحنه که در این کتاب منتشر شده
اســت ،نداشــته باشــد؛ چنانکــه مــن خــودم در مــورد اجــرای تمام متنهــای چاپ
شــدهام چنین میکنم و شــاهد آن مدارک تاریخی مربوط به تولید هر یک از این
نمایشنامهها ست.
توصیـه میکنـم ،هـر کارگـردان متـن پیـشرو را بازآفرینـی کنـد و صحنـهای را
بیافرینـد کـه بـر اسـاس دیدگاههـای منحصر بـه فرد او ،جهـان تـازهای از این متن
را ارایـه میدهـد.
ریچارد فورمن

یادداشت نویسنده
منظـر ایـن نمایـش ـ ـ ـ  نمایشـی دربـارۀ فیلسـوف واعـظ منظرهگرایی ــــــ از بطـن
بذرهـای جنـون خـود اوسـت .برآنیـم تـا ایـن فـرض را مطـرح کنیـم کـه ایـن بذرهـا
اسب کتکخورده
نه تنها در سالهای واپسین ،زمانیکه برای در آغوش  کشیدن ِ
در خیابانهـای توریـن پـرکشـید ،بلکـه در سـالهای تندرسـتی نیـز آتـش فلسـفه
و عقایـد انقالبـی ،سـرکش و درخشـانش را روشـن نگــه داشـته و نا گزیـر ،بهطـرز
هـوسبرانگیــزی همـهچیــز را سـر  و  تــه کـرده بـودنــد( .چنـانکــه در ایـن نمایـش
لپـردازی کردهایـم ،او در آن سـر دنیـا ،در چیـن ،کلهپـا راه مـیرود!)
خیا 
نـیچــه در بیشـتر دوران حیاتـش انسـانی مهربـان ،مـتشــخص و عــزب بـود،
و از دوسـتش ریچـارد وا گنـر بهدلیـل عقایـد ضدیهـودیاش روی گردانـد .او در
سـالهای سرنوشتسـاز ،شـیدا و شـیفتۀ زن محکـم و فرزانـهای شـد ،کـه نیچـه
را برتـر از دیگـران گرامـی میداشـت ،ولـی از نشـاندنش بر صدر سـیاهۀ بلندباالی
یکـرد .چنـد سـطری کـه در ادامـه میآیـد و در
عشـاق سـینهچا ک خـود دریـغ م 
ایـن تئاترنوشـت هـم آمدهاسـت از اشـعار و نامههـای نیچـه گرفته شـده و با آنکه
خطخطیهایـی بـر حاشـیۀ فلسـفۀ او هسـتند ،دلمشـغولیها ،ناخوشـیهای
روحـی ،ترسهـا و وسـواسهای او را هویـدا میکننـد:
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ای دوستان عزیز ،آنگاه که مرا دریافتید مرا یافتهاید .باری مشقت آن است
1
که مرا گم کنید.
مینویسم بر روی میز ،مینویسم بر روی دیوار  /با قلبی نادان خطخطیهای
دیوانهوار   /تو میگویی   ـ ــ   دستان ابلهی گند زده بر میز و بر دیوار  /پا ک کن این  ـــــ
همه را ،پا ک کن /من میکوشم تا مدد کنم به شایستهترین روی با تختهپا ککنی
2
در دست ،چنانکه تو میخواهی اما  /آنگاه که این روبیدن آخر شد.
چرا آن زن  /ا کنون اینچنین باهوش و زیرک است؟  /چگونه آن را یافت؟/
از برای او ،مردی عقل از کف داد /.قبل از این بیاحتیاطی  /عقل و زیرکی در سر
3
داشت!  /مردَ ،سر زیرک ،به پای این زن از کف داد.
مـن همنوعـم را در جـوارم دوسـت نمـیدارم .لیک ای کاش ،او در دوردسـت،
هدایت
ب رفـراز و رفیـع باشـد ،ورنـه چگونـه میتواند ...درخور این باشـد کـه کوکب
ِ
4
من گـردد؟
کسـوت طـره و بذلهگویـی و چربزبانـی و زیرکـی شـیطانی پنهان
خـودت را در
ِ
میکنی تا مبادا شادیات ما را پریشان کند /.باری ،بیهوده است! زیرا ،تقدس
5
از چشـمانت میدرخشد.
بیمار بودهام هرگز؟ اینک شفا یافتهام؟ آه! زنگار بسته خاطراتم .بهراستی،
6
آنکس شفا یافت ،که فراموش کرد.

 .1از نامـهای بــه دوســتش گئــورگ برانـ ِـدس ،توریــن 4 ،ژانویۀ  .1889نیچه این نامه را با نام مســتعار
مصلــوب امضــا کــردهاســت .برانـ ِـدس نخســتین کســی بــود کــه اندیش ـههای فلســفی نیچــه را در
دانشگاه کپنها گ تدریس کرد .ـ ـ م.
 .2دانش طربنا ک (حکمت شادان) ،پیوست ،سرودهای شاهزادۀ عاصی ،سرود دیوانۀ ناامید .ـــ م.
 .3همان :مقدمۀ شاعرانه ،شوخی ،حیله ،انتقام ،قطعۀ « ،50از   کف  دادن عقل» .ـــ م.
 .4همان :قطعۀ « ،30همنوع» یا «همسایه» .ـــ م.
 .5همان ،قطعۀ « ،31قدیس نقابدار» .ـ ـ م.
 .6همان :قطعۀ « ،4گفتوگو» .ـ ـ م.

شخصیتها
نیچه
بچه
مرد خطرنا ک
زن زیبا
محصلها

صـــحنه اتاقـــی بـــزرگ و کمنـــور اســـت بـــا دیوارهـــایی منقـــش بـــه
تیراندازی محـو و کمرنگـی که آنها را مثل کاغذدیـواری
لهـای
سیب 
ِ
پوشــانده .مضــاف بــر ایــن ،چندیــن جمجمــۀ انســان و تعــدادی
کوس ــن نی ــز ،مث ــل اش ــیای زینت ــی ،ب ــه دیواره ــا آویخت ــه ش ــدهاند.
تمــام دیوارهــا بــا گــچ نقاشــی شــده و چیزهایی ناخوانــا و بدخط
نوشــته شــد ه اســت .گویــی نیچــۀ رنجــور اجــازه داده اســت تــا
تراوشــات ذهنش از البهالی یادداشـتهایش بگریزند و همچون
هذیانهایی دیوار را بپوشانند.
در انتهـای صحنـه ،دیـوار روبـهرو برداشـته شـده اسـت و جـای آن
را سـطحهایی عمـودی گرفتهانـد که یکـی بعد از دیگـری آویزان
شـدهاند .هرکـدام باالتـر از دیگـری بـا فاصلـه قـرار گرفتهانـد ،و
تمامشـان بـا مشـکی براقـی رنگآمیـزی شـدهاند و حجمشـان
اقیانــوس گسـتــردۀ تیــره و تاریکـی را تداعــی میکنــد .در بـاالی
اقیانـوس ،یـک طـاق دکـوری نصـب شـده و زیـر آن خورشـیدی
سـرخ ،که در دو بال سـیاه پیچیده شـده و با ریسـهای از جمجمه
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آذینبنـدی شـده ،از افـق اقیانـوس طلوع کـرده اسـت .در تاریکی
سـمت راسـت صحنـه ،گنجـهای بـزرگ قـرار دارد کـه لولـۀ یـک
تـوپ جنگـی از آن بیـرون زدهاسـت .دورتـادور دیوارهـای اتـاق،
نیمکتهایـی بـا بالشـتک چیـده شـده اسـت و دو میلـۀ فلـزی
بـزرگ در   حـدود سـ هونیم متـر مثـل چـوب ماهیگیـری از بـاالی
سـر تماشـاچیان تـا صحنـه آمـده اسـت .انتهـای میلههـا ـــــ  مثـل
گوشپا ککن ــــــ بـا اسـفنج پوشـیده شـده و در جلـو لبـۀ صحنـه
ب هصـورت اریـب تـا ارتفـاع قفسـۀ سـینۀ نیچـه پاییـن آمـده اسـت.
کف صحنه به رنگ صورتی صدفی است که کنتراست
ِ
شدیدی با رنگ تیرۀ دیوارها دارد .روی دیوارها و کف صحنه،
در فواصل معین ،حروف بزرگ الفبای التین نقاشی شده است
و بخشی از کلمات را نشان میدهد.
بعدی نـام فردریـش نیچـه ()Friedrich Nietzsche
حـروف سـه ِ

بـاالی صحنـه پراکنـده و بـا المپهـای زیـاد شـناورند.
در پسزمینه ،قطعههای موسیقی بهصورت تکراری (چرخهوار
ً
یا لوپ) شنیده میشود که دائما تغییر میکنند ،گاهی کودکانهاند
و گاهی مثل مارش نظامی قوی و مقاومتناپذیر.
خواب منگولهداری بر سر،
نیچه ،در فراک مردانهای بلند و با کاله ِ
دسـتی انباشـتهای را حمـل میکنـد و از اینسـو بـه آنسـوی
کیف ِ

صحنـه یورتمـه مـیرود .کلـه و کالهـش بهشـکل مسـخرهای بـه
اینسـو و آنسـو میجنبـد .بهنظـر میرسـد دسـتخوش نوعــی
جنـون شـده اسـت .در سرتاسـر بازی ،بارهـا سـکندری میخورد،
مثـل رقاصـهای نابلـد شـلنگتخته میانـدازد ،دسـتانش را بههـم
میسـاید و آن را مشـت میکنـد و بـه چشـمانش میمالـد و بـا
صدایـی خـشدار و گرفتـه کـه اوج و فرودهـای غیـر منطقـی دارد
حــرف میزنــد .او ،بهمحـض واردشــدن ،ســرش را بـاال میگیــرد
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و آواز کودکانـهای را بـرای شـخصی خـاص میخوانـد ،بیهـدف
تکـرار میکنـد« :حـدس بـزن ...حـدس بـزن»...
مدتـی پـس از نیچـه ،بچـهای از کنـار وارد میشـود ،دخترکـی با
لپهـای گلانداختـه ،مثـل پسـرها پیراهنی سـفید به تـن دارد و
کراوات بسته و کاله بچگانۀ کج و کولهای بر سر گذاشته است.

نیچه :حدس بزن...
یکــردم خیلــی فــرق داریــن.
بچه :شــما بــا اونــی کــه مــن فکــر م 
آقای نیچه...
نیچه :حدس بزن!
بچه :من یهخرده از چیزهایی که شــما نوشــتین رو خوندم آقای
نیچــه .تصور میکردم گنده و قوی باشــین و از چشــماتون
آتیش بباره!
نیچه که دست به کمر ایستاده است با ورود بچه به اتاق گیج
و آشفته بهنظر میرسد.

امکان داره ...شما آقای نیچۀ واقعی نباشین!
نیچه :حدس بزن!
بچه( :به اســب پارچهای که از سقف آویزان شده است اشاره میکند).

ً
اصــا بذار یه امتحانی بکنم! فکر کن من میرم ســراغ این

اســبه کــه از ســقف آویزونــه و شــروع میکنم بــه کتک زدن
اســبه ،هــی میزنمــش ،هــی میزنمش ـــــ     شــما بــه اســب
بیچاره کمک میکنین ،آقای نیچه؟
نیچه :حدس بزن!
مرد خطرناک که موهایش را مثل سربازها کوتاه کرده است در
چشمان دکمهای براق و بیرحمش،
آستانۀ در پیدا میشود.
ِ
چانۀ جلوآمده و چکمههای نظامی ساقبلندی که به پا کرده
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اسـت با دامن اسکاتلندی مردانهای که ،مثل شکمبند زنانه،
تا روی سینهاش باال کشیده تضاد شدیدی دارد.
مرد خطرنا ک:
نیچه:
مرد خطرنا ک:
نیچه:

حدس بیحدس!
حدس بزن.
حال  و  حوصلۀ حدس زدن ندارم .ممنون.
(کیفدستیاش را باز میکند ).حدس بزنین همین االن دارم
چی رو تجربه میکنم؟
از داخل کیفدستیاش یکمشت کاغذ را در هوا پرت میکند،
هنگامـی کـه کاغذهـا روی زمیـن میریزنـد ،چهـار محصـل بـا
کالههـای سـیاه وارد میشـوند و کاغذهـا را از روی زمیـن جمـع
میکنند و به نیچه پس میدهند .نیچه بلند میشود و سینهاش
را بـه یکـی از میلههـا فشـار میدهـد و از درد ضجـه میزنـد.

ً
یخــوام در  موردش چیزی
مرد خطرنا ک :حقیقتــش من یکی که اصال نم 
بدونم ،آقای نیچه!
نیچه :ترس از صحنه!
مرد خطرنا ک :یا عیسی مسیح ...ترس از صحنه!
نیچه( :بهسمت دیگر میچرخد ،پایش پشت پای دیگرش گیر میکند و

سکندری میخورد ).این موسیقی قشنگ چیه؟
بچه :راستیراستی این شمایین ،آقای نیچه؟!
ً
َ
نیچه :اوه ...من واقعا رقاص معرکهایام.
در این بین ،نیچه دست بچه را میگیرد و ناشیانه و بهزحمت
شـروع بـه رقصیـدن میکنـد .محصلهـا بـه گوشـۀ دیگـر اتـاق
میروند و به اسـب پارچهای آویزان از سـقف اشـاره میکنند.

مرد خطرنا ک :اوه ،شرط میبندم این یکی چیز حسابیای از آب درمیآد.
بچه مرد خطرناک را میکشد تا اسب را ببیند .مرد خطرناک
با خیزی دور میشود.

نیچه ،ای پسر بد!
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نیچه :بیایــن باهــاش رو ب ـهرو شــیم! هیچکــس خــوش نــداره تــو
تصورات دیگری به دیوار زنجیر بشه.
محصلها در حال حمل یک صفحۀ بزرگ سفید وارد صحنه
یشــوند .صفحــۀ ســفید را پشتســر نیچــه نگــه میدارنــد،
م 
چنانکه گویی او را قاب گرفتهاند .نیچه با دســتانش صفحه
را به پشت خودش میچسباند.

ً
لطفا ،منو پاک کن!

مرد خطرنا ک :اگه ازم بر میاومد این کارو میکردم ،آقای نیچه.
نیچه :تـو میتونـی .مـن دوسـت دارم مخاطـب چیزهایـی قـرار
بگیـرم کـه پریشـانکننده باشـن ،البتـه نـه بـرای دیگـران،
بلکـه تنهـا بـرای مـن( .در همان  حـال کـه هنـوز صفحـۀ سـفید

را پشتسـرش نگـه داشـته اسـت ،میچرخـد ).مـن میخـوام
مخاطـب چیزهایـی باشـم کـه مثـل تیغی ّبـران ،وجـودم رو
خـراش بـدن .بـه ایـن امیـد ،همـکاری همـه رو میخـوام.
بچه :مــا چــرا بایــد بــا شــما همــکاری کنیــم ،آقــای نیچــه؟
ً
ً
ً
اوال کــه مــا بــه شــما اعتمــاد نداریــم ،ثانیــا ،اصــا از شــما
خوشمون نمیآد.
ً
نیچه :واقعا؟ شما از من خوشتون نمیآد؟
محصلها صفحۀ سفید پشت نیچه را دستکاری میکنند،
صفحه از باالی سر نیچه به پرواز درمیآید و جلو پایش به
زمین میافتد.

بهم بگو چرا از من خوشتون نمیآد؟
بچه :خب ،اول از همه اینکه ما شما رو اونقدرا خوب نمیشناسیم
که بتونیم دقیق اظهارنظر کنیم.

