مجموعۀ تئاتر :نظریه و اجرا
چرا به نظریه و عمل تئاتر نیاز داریم؟ جدایی نظریه و عمل در تئاتر ایرانی چه پیامدهایی را
بههمراه داشته است؟ بعد از چندین دهه از سپریشدن عمر تئاتر ایرانی ،نیاز به ترجمۀ آثار
کالسیک نظریهپردازان و پیشروان تئاتر بیش از پیش در تئاتر ما حس میشود.
مجموعـۀ تئاتـر :نظریـه و اجـرا ،بـا ایـن نیـت طراحـی شـده اسـت تـا بـه معرفـی جریانهـای مهـم
تئاتـری دنیـا ،در دورۀ مـا بپـردازد .سـنت هایی کـه لـزوم خوانـش مجددشـان از هـر جهـت حـس
میشـود .بـر ایـن اسـاس معرفـی جریانهـای عمـدۀ تئاتـر و اجـرای معاصـر ،بازخوانـی آن هـا،
تأ کید نهـادن بـر رابطـۀ میـان عمـل و نظریـۀ تئاتـر از اهـداف اصلـی ایـن مجموعـه اسـت.
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مقدمه
ژان ژنه ( )1910-1986نویسنده و نمایشنامهنویس فرانسوی در ایران چندان شناختهشده
نیست .بهغیر از نمایشنامۀ کلفتها که بار اول در دهۀ  1340ترجمه و چاپ شد و در
سالهای اخیر چندینبار به صحنه رفت ،نمایشنامههای دیگر ژنه ،بالکن ،سیاهان و
پاراوان ها در کشور ما آثار گمنامی هستند ،گرچه سیاهان و بالکن در دهۀ  80و  90ترجمه
و چاپ شدند.
ژنه همیشه نویسندهای جنجالبرانگیز بوده است .فیلسوف بزرگی چون سارتر
در زندگینامهای تحلیلی با عنوان قدیس ژنه ،بازیگر و شهید ،1که ژنه را به شش سال
سکوت کشاند ،و نویسندگانی چون کوکتو 2یا فرانسوا موریا ک 3در زمان حیات او له یا
5
علیهاش موضعگیری کردهاند .پس از آن نیز فیلسوفانی چون ژرژ باتای 4و ژا ک دریدا
آثار ارزشمندی همچون ادبیات شر و ناقوس عزا را دربارۀ او به رشتۀ تحریر درآوردهاند.
همۀ این نقدها نشانگر اهمیت نویسنده است؛ اهمیتی که شاید علیرغم مقالهها،
ً
نقدها و سمینارهای بیشمار هنوز کامال روشن نشده است .گویا غنای نوشتههای او
مرور زمان خود را نمایان میکند.
به ِ
1. Sartre, Jean-Paul, Saint-Genet, comédien et martyr, 1952.
2. Jean Cocteau
3. François Mauriac
4. Bataille, Georges, la littérature et le mal, 1957.
5. Derrida, Jacques, Glas, 1974.
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لحن ژنه همراه شد :ژنه متناقض مینویسد و تناقض محور اصلی
باید با ادبیات و ِ
اندیشۀ اوست ،و برای همین ممکن است فهم آن در ابتدا دشوار باشد ،پس یکی از
1
محورهای اصلی آثار ژنه که کشف تمامیت معنایی آن را به تعویق می اندازد ،تناقض
است؛ بدین معنا که پیچیدگی آثار او نوعی سادگی را پنهان میکند اما همین سادگی
دوباره دری به سوی پیچیدگی باز میکند .برای نمونه در نمایشنامۀ سیاهان بیان
تمام ساز و کارهای نمایشی یعنی آنچه در متن نمایشنامه یا در پشت صحنه می گذرد
ـ ــ  توسط بازیگران روی صحنه ـ ــ  خود نوعی ساده سازی ساز و کار پیچیدۀ نمایشی
است .اما همین بیان یا عیان سازی ،درک نمایشنامه را پیچیده تر می کند زیرا الیه های
معنایی بیشتری را می گشاید.
گذشته از تناقض« ،اغراق» نیز یکی دیگر از محورهای اصلی اندیشۀ ژنه بهویژه در
نمایشنامههای اوست .ژنه برای فاصلهگذاری میان فضای نمایشی خویش و فضاهای
نمایشی دیگری که کپیبرداری از واقعیت روی صحنه محسوب میشوند ،تمام عناصر
نمایشی یعنی بازی هنرپیشهها ،حرکات و گفتار آنها ،لباسها ،آرایشها ،طراحی
صحنه ،نورپردازی و صداها را چنان از ابعاد معمول خارج میکند که نمایش به بازنمایی
ناواقعیت روی صحنه بدل میشود .برای نمونه طراحی صحنه و نورپردازیای که ژنه
برای اجرای نمایشنامۀ سیاهان روی صحنه خواسته بود به این ترتیب است:
ً
ً
همـۀ هنرپیشـهها بایـد حتمـا سیاهپوسـت باشـند .ا گـر تصادفـا یـک شـب تمـام
ً
تماشـاچیان سیاهپوسـت بودنـد بایـد حتمـا یـک «عروسـک» سفیدپوسـت در میـان
جمعیـت نشـانده شـود .نـور صحنـه و نـور سـالن هـر دو بایـد همزمـان روشـن شـوند و باید
نـوری سـفید و بسـیار قـوی باشـد.
دکـوری کـه ژنـه بـرای پاراوا 
نهـا   در نظـر گرفتـه اسـت بهتدریـج تـا پایـان نمایـش بـه
ُ
نـه طبقـه تقسـیم میشـود و هـر طبقـه نیـز مکانهـای مختلفـی را نشـان میدهـد؛ کاری
بیسـابقه کـه اجـرای ایـن نمایشـنامه را بسـیار دشـوار میسـازد .لباسهـا و آرایشهایـی
کـه ژنـه بـرای همیـن نمایشـنامه در نظـر گرفتـه اسـت بـه هـر یـک از شـخصیتها چهرهای
اسـطورهای میبخشـد :لبـاس مـادر از تکهپارچههـای مختلـف اما همگی بـه رنگ بنفش
1. Paradox
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درسـت شـده و در طـول نمایـش پاهـای او برهنـه اسـت ،چهـرۀ یکـی دیگـر از شـخصیتها
پسـر مـادر ،رنگارنـگ اسـت :شـلوار سـبز،
ماننـد تار عنکبـوت آرایششـده و لبـاس سـعیدِ ،
کـت قرمـز ،کفـش زرد ،کـراوات بنفـش کمرنـگ ...حتـی در اجـرای نمایشـنامۀ بالکـن ،ژنه
ـخصیت اسـقف ،قاضی و ژنرال ارتش هر سـه کفشهایی با ِلژ سی
خواسـته بود که سـه ش
ِ
سـانتیمتری بـه پـا کنند.
ژنه در مورد حرکات و گفتار بازیگران روی صحنه نیز بسیار حساس و دقیق بود:
حرکات آنها نمیبایست هماهنگ با گفتار آنها باشد و حتی از آنها میخواست
نوسانات ُت ِن صدایشان را از زمزمه به جیغی بلند تغییر دهند.
بازی انعکاسها نیز از دیگر محورهای اصلی نمایشنامههای ژنه است.با این بازی
هویت شخصیتها مبادله یا مخدوش میشود و بدینترتیب هر واقعیتی خود را چون
ظاهری دروغین نشان میدهد؛ توهمی که آن نیز خود را همچون بخشی از توهمی
دیگر پدیدار میکند و الی آخر؛ گویی دو یا چند آینه تصاویر را در یکدیگر تا بینهایت
بازتاب میدهند تا سرانجام تصویر از واقعیت تهی شود .در مراقبت ویژه لوفران بازتاب
زیوور میشود که مرتکب قتل شده است؛ در کلفتها کلر بازتاب مادام میشود و سوالنژ
ِ
بالکن
در
کلر؛
خواهرش
بازتاب
اوهاممادام ایرما ،او و مشتریانش ،بازتاب سلطنت،
خانۀ
ِ
دربار و حکومت میشوند.
نمایشنامههای ژنه با این تالقی انعکاسها شکل میگیرند و بازی آینهها هر واقعیتی
را به توهم تبدیل میکند .نه هویت واقعی شخصیتها ،نه واقعیت موقعیتها هیچکدام
قابل تشخیص نیستند و از همینرو شک و تردید در جایجای نمایشنامهها بروز میکند.
این آثار نمایشی که واقعیت را در خود گم و آن را در بازی ظواهر تکثیر و در یکدیگر ضرب
توجویی است که از دروغینبودن تصاویر متکثر پرده برمیدارد.
میکنند ،نشان جس 
مجموعۀ حاضر ،بهغیر از متن «واژۀ غریب »...نوشتههایی نظری دربارۀ هنر نمایش
نیسـتند ،بلکـه متونـی هسـتند پرا کنـده ،برگزیـده از میـان یادداشـتها و توصیههـای
اجرایی ژنه به کارگردانان و بازیگران آثارش ،نامههای ژنه به ناشرانش که اهمیت مسئلۀ
مالـی را بـرای یـک نویسـنده روشـن میکنـد و نیـز چنـد متـن در مـورد خـود ژنـه آنگونـه کـه
دیگـران او را میدیدنـد .امـا شـاید ایـن متـون از جهاتـی بـرای کارگردانـان ،هنرپیشـگان و
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هنـر
دسـتاندرکاران تئاتـر ،بهویـژه ا کنـون کـه عالقـهای مجـدد تـوأم بـا نـوآوری در فضـای ِ
نمایـش مـا ایجـاد شـده اسـت ،الهامبخـش باشـد .بـرای مثـال نمایشـنامۀ کلفتهـا    کـه در
سـالهای اخیـر پنجبـار ترجمـه و حداقـل دوبـار بـه صحنـه رفتـه اسـت ،بـا الهـام گرفتـن از
راهکارهـای بسـیار متفـاوت و شـخصی ژنـه در امر اجـرا ،میتواند بار دگر بـا جاذبهای جدید
بـه صحنـه رود.
از ژن ــه و آث ــارش هیـ ـچگاه نبای ــد ش ــفافیتی آس ــان را طلبی ــد .ژن ــه پیچیده انـــگار و
پیچیده نوی ــس اس ــت اما دنی ــای او هر بار که چه ــرۀ خود را بنمایاند ،ســـپهری عجیب
را روش ــن می کند.

