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  غیرممکن ی: نظریهمانیفست تئاتر

 آیا تئاتر هنوز هم به مانیفست نیاز دارد؟

 قاسم نجاری 

 

، کارگردان سوییسیِ ساکن بلژیک که به تازگی کارگردان ارشد تئاتر رائو میلو، ۲۰۱۸ماه مه 

شده، مانیفست تئاتری خود را منتشر کرد. میلو رائو کارگردانی است که هر کدام از  خنت

و « تریبون کنگو»اند. از اجرای اجراهایش در چهار سال گذشته، اتفاقی ویژه در تئاتر اروپا بوده

 و «آسان یقطعه پنج» در پدوفیلیا یالمللی، تا مکاشفه دربارههای بینبازنگری در قانون محاکمه

رائو را به یکی از  . اجراهایی کهLam God در هنر تاریخ آثار مشهورترین از یکی بازسازی

. حاال او به اندههای اخیرِ تئاتر اروپا بدل کردترین کارگردانانِ سالتوجهبرانگیزترین و قابلبحث

ش نشان داده. کنشی اهای خود را با انتشار مانیفستآلعنوان کارگردان ارشد تئاتر خنت، ایده

شود. آن هم در دنیای تئاتر که به تئاتر پنداشته می« شدهمنسوخ»که در اولین نگاه، رویکردی 
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جریانی را دهد. اقدامِ  های اخیر به یاد نداریم مانیفستی منتشر شده باشد که نویدِ حداقل در سال

های تئاتری. آیا تئاتر هنوز هم به جان مانیفسترادیکالِ رائو، شوکی است به بدنِ کمابیش بی

 مانیفست نیاز دارد؟

 

 

 مانیفست خنت، برای تغییرِ جهان

 تغییر را اروپا تئاتر آن یخواهد بواسطهمانیفستِ خنت، همان مانیفستی که انگار میلو رائو می

 قانون، اولین. کنند پیروی آن از باید شهر تئاتر اجراهای یشده که همه تشکیل قانون ۱۰ از دهد،

 تغییر تئاتر، یمسئله. نیست جهان تصویرکردن دیگر تئاتر یمسئله»: گرفته هدف را بازنمایی

 «است هدف ،بازنماییخوِد  کردنِواقعی بلکه نیست، واقع امر تجسم هدف،. است جهان دادن

خواهد بر ای کامالً مارکسی. و انگار مییِ تئاتری است، به شیوهبازنمای به ایحمله قانون، اولین

 به را اشضربه خنت، مانیفست. بگذارد پایانی ینقطه تئاتر ضدبازنمایی/بازنمایی یدوگانه

 هایرسانه عصر در سیاسی تئاترِ برای ستراهکاری راهکارش، و زندمی هم تقلید یمسئله

 .چندگانه هایواقعیت و اجتماعی
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 بازیگر، انتخاب تحقیق،. اجراست یتئاتر یک محصول نیست، بلکه یک پروسه»قانون دوم: 

 به از دیالکتیکی منطقی لزوم «.باشند دسترس در عموم برای باید مربوطه مباحثات و هاتمرین

 همچون نهایی، محصولِ یک عنوان به تئاتر مرسومِ جریان مقابلِ در که اجرا، یک رسیدن ثمر

 روند یکند. در عصرِ مصرفِ کاالهای آماده، مشاهدهیک قوطی کبریت قد علم می یا کنسرو یک

 . کندنمی تبدیل مصرفی تماماً محصولی به حداقل را تئاتر اجرا، تا هاایده ثمردهی

سوای  اند،ها و اجرا دخیل بودهحق تالیف تماماً متعلق به کسانی است که در تمرین»قانون سوم: 

زند. تر در تئاتر اروپا میمانیفست، چکشی دیگر بر سنتی طوالنی« غیر.ال و –ها سِمَت آن

شوند کارگردانِ مولف، بازیگر مولف، نویسنده به عنوان خدایگان یک اجرای تئاتری و... دود می

 . نشود طبقاتی مناسبات بازتولید به تبدیل اجرا، یروند تا پروسهو به هوا می

 چه –اقتباس جز به جز آثار کالسیک برای صحنه ممنوع است. اگر متنی منبع »قانون چهارم: 

 حداکثر تواندمی تنها نهایی اجرای در شده، استفاده پروژه شروع برای - نمایشنامه یا فیلم کتاب،

 از اللفظیتحت اقتباسِ به خشن یحمله این «.بیشتر نه و باشد داشته بازتاب درصد ۲۰

ای که به آئین شدهایِ سنتی. و بسیار با تئاتر موزهاست خنت مانیفست قلب ها،نمایشنامه

 گردهمایی طبقاتی خاص بدل شده سرِ ستیز دارد. 

د بیرون از سالن تئاتر باشد. فضای تئاتری حداقل یک چهارم زمان تمرین بای»قانون پنجم: 

 مانیفست، به مکان« شود.تواند هر فضایی باشد که یک نمایش در آن تمرین یا اجرا میمی

 اجازه مستند، سیاسیِ تئاتر سمت به رائو، میلو یسویه. کندنمی رحم هم اجرا یشدهثابت

 . بگذرند سالن یایزوله فضای در هاتمرین حتی دهدنمی

قانون ششم، مستقیمًا « در هر اجرا، باید حداقل به دو زبان مختلف حرف زده شود.»قانون ششم: 

 یزند: در زمانهزند. این قانون فریاد میبه میضر خودبسنده یشدهبه اجراهای به بومی

 . نیست بیش فریبی مرکزی، زبانِ به فقط تئاتر اجرای لرزان، مرزهای و اجباری هایمهاجرت
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آیند، ای باشند. حیوانات به حساب نمیقانون هفتم: حداقل دو نفر بازیگران اجرا باید غیرحرفه

کنند از سعی می که همواره ندای به برادوی و وست اِاما حضورشان خوشایند است. حمله

استفاده کنند. همچنین « مخاطب»های تلویزیونی برای جذب پروپاگاندای سینما و سریال

 . تضادند در بسته یای، با سرشت تئاتر خودبسندهگران غیرحرفهبازی

اند. مرکزگریز و غیرتجاری های هشتم تا دهم، مستقیماً در رابطه با اجرای تئاترهای مستندِقانون

برد که به آن تعلق دارد، به دنیای آورد و به جایی میها در میآنچه تئاتر را از انحصاِر امن سالن

متر مربع بیشتر شود.  ۲۰ظرفیت کلیِ تئاتر نباید از »ئل حقیقی جهان. قانون هشتم: بیرون و مسا

عمولی هم بتواند م یباید بتوان همه چیز را داخل یک ون قرار داد. ونی که با یک گواهینامه

 یمنطقه یا ناامن یحداقل یک اجرا در هر فصل باید در منطقه»قانون نهم: « / سوارش شد.

 باید اجراها یهمه»: دهم قانون/  «.ایفرهنگی زیرساخت هیچ بدون شود، اجرا و تمرین جنگی

پرتوار ر از نباید اجرایی هیچ. درآیند نمایش به کشور سه حداقل و مختلف مکان ده در حداقل

NTGent ۱حذف شود مگر اینکه به این تعداد رسیده باشد ». 

نوشته شده و در نهایت مگر چند  NTGentفارق از اینکه این مانیفست برای اجراهای تئاتر 

 تحت را قوانین یکارگردان و چند اجرا بتوانند آن را بازتاب دهند، اولین قانونِ آن، که همه

ها «تاریخ مانیفست»، البته اگر چیزی به نام زند به تاریخ مانیفستپلی می دارد، خود یسیطره

 وجود داشته باشد.

 

 

 گر مانیفست؛ عنصر اخالل
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ها، ها، سرشتی سیاسی داشته. آنچه در مانیفستِ مانیفستاز قرن هفدهم تا این سال مانیفست

شود و در تمامی خطاب می« کمونیسم شبح»خوانیم و آنچه در آن متن، می« مانیفستِ کمونیستی»

است. « شبح»توان ردپایش را دید، صحبت از یک ها، اعم از هنری و )غیر( هنری میمانیفست

توان آن را به درستی کند، که میای را مطرح میایده ۲«تئاتر=مانیفست»مارتین پوشنر در مقاله 

 یکند تا بواسطهز شبح صحبت میگوید مانیفست کمونیستی انامید. او می« ضرورت مانیفست»

 بر که است شبحی تئاتریکالیته، و برسد حقیقی کمونیسم به و بردارد میان از را آن زبانی، کنشی

ای جز تبدیل شدن به های هنری سایه افکنده. تهدیدی برای کنش زبانی که انگار چارهانیفستم

 . 3ای نداردکنش صحنه

از مانیفست فوتوریسِم مارینتی تا مانیفستِ خنت میلو رائو، وجه تبلیغاتی، تهدیدی همیشگی 

داری بر مانیفست، به عنوانِ یک کنش انقالبی سایه انداخته است. ها بوده. سرمایهبرای مانیفست

 کند. پوشنر به خوبی این تهدید را با مثالِ مانیفست ایزابال روسلینی آشکار می
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شد. های روسلینی پخش میتِ ایزابال روسلینی در تئاترِ لینکلن سنتر و با تزئین عکسمانیفس

آنچه روی آن نوشته شده بود، دعوتی بود برای دعوتِ همگان برای نوشتنِ مانیفستِ خودشان. 

اما این مانیفست، در واقع هیچ چیز نبود، جز تبلیغِ مواد آرایشی! تقلیل مانیفست به امری شخصی 

، اگر یک چیز را هدف گرفته باشد، آن عنصرِ «هر کس مانیفست خودش را دارد»که و این

داری مانیفست را )به طرزی آیرونیک( به است. تاریخ سرمایه گرِ موجود در مانیفستاخالل

شود کاالیی مصرفی و تبلیغاتی تبدیل کرده که حتی در در همین مانیفستِ میلو رائو هم می

یفستی که حاال برای تبلیغِ تئاترِ خنت به عنوان یکی از مراکزِ تئاتر اروپا اش را دید )مانسایه

شود؟ شود(. اما چرا مانیفست اخته شده و پس از مدتی به رویکردی منسوخ تبدیل میاستفاده می

کند و و راهکاری ای در تاریخ ایجاد میچون ژست مانیفست، ژستی انقالبی است. مانیفست وقفه

دهد. یک راه حل فوری که به محض نوشته شدن رفت از وضع موجود مینفوری برای برو

تواند عملی باشد. چرا که مانیفست، در ذات خود، ناممکن وقت نمیشود و هیچمنقضی می

توانند تبدیل به دستورالعملی برای اجرای یک تئاتر شوند )حتی گاه نمیها هیچاست. مانیفست
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ای که گامِ مراحل اجرا را مشخص کرده باشند(. تئاتر فرضی اگر مانند مانیفست خنت، گام به

کند و اجرا شدنی ناپذیر پیدا میرسد، جایگاهی خدشهآلِ خود میدر دلِ یک مانیفست به ایده

تواند واقعیت را به چالش بکشد. مانیفست، متنی است برای اجرا نیست. وجود دارد، چون می

 شد، خواهد آینده در آنچه بر بتاباند نوری تواند،می اشانقالبی پتانسیل ینشدن، که بواسطه

 امروز نویسیِ مانیفست. آمد خواهد بوجود هدف مدیومِ از خارج مدیومی در حتی شاید آنچه

 هایامکان برای -ناپیدا هرچند–ای زدگیِ تئاتر بایستد تا بتواند بیراههمایهسر مقابل در تواندمی

 . بسازد تئاتر یآینده

 

زند. اما نیرویی که در نبودنش را فریاد میتئاتر ناممکِن آرتو در مانیفست تئاتر شقاوت، عملی

های پس از آن است. تئاتر آرتو روی ی تئاتر قرن بیستم و سالآن مانیفست وجود دارد، رانه
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های آینده با لرود، تا بتواند در سارسد و از بین میآل خود میبرگه، توی مانیفست، به ایده

 های خود، تئاتر اروپا را پیش برد. لرزهپس

زده دانست )اما مگر همین توان آن را نابسنده و شتابمیلو رائو هم با ده قانون خود، که می

کند تا به سوی تئاتر سیاسیِ مورد نظرش حرکت کند. ها نیست؟(، تالش میخصلتِ مانیفست

کند و از طرفی به طرز های تئاتری اروپا میای به سنتوقفههای بیمانیفستی که او نوشته، حمله

توان رویکرد او و نوع پرداختش نگاهش به نوشته شده. می« عمل کردن»ای برای پیشگیرانه

مانیفست را مورد نقد قرار داد. اما بازگشت به ژانرِ مانیفست، در دورانی که مانیفست فرمی 

هایی آلهای تاریخی، برای ابراز ایدهیجاد وقفه در روندشود، از لزومِ اجا زده می« منسوخ»

 امن نسبتاً بلژیکِ در کندنمی فرقی و اندآینده هنرِ یهایی که رانهآلگوید. ایدهنیرومند سخن می

 . پرآشوب همیشهْ یرد یا در خاورمیانهک فکر هاآن به امان و

 

1 https://www.ntgent.be/en/manifest 
2 Theatre Journal, Vol. 54, No. 3 (Oct., 2002), pp. 449-465 

پننردازد و در نهایننت، بننا اشنناره بننه اینکننه ها میپوشنننر در ایننن مقالننه، بننه قابلیننتِ اجننرای مانیفسننت

 دهد. برای تئاتر را توضیح می ها جدا نیستند، لزوم مانیفستهای تئاتر از مانیفستتاریخ
 

 ۴۶۵-۴۴9همان،  3

                                                           


