فلسفه  /جستار  /مرداد 97

جوانان ناخوشبخت
پییر پائولو پازولینی
برگردان مهدی فتوحی

یکییا اد درمایایییههای بسییرار ااییرار مر
تئییاتر تراکییین ییاییااا ترییدیر فرداییدااا
اایییه تیییه تیییامار ن یییا یییدرار را
ما ردادایید .اهیرتییا اییدارد تییه فرداییدار
خییی

یییا مومییی یییا مؤمناایید .انییر

درااشییار ن ییا ترد اایید اییار باییید ت برییه
شیاد.
م نییرم هیسییرایاا دو نییرم هیسییرایار
دمیتراتریییینو تییییه امااییییهدار هیییییار
ماقورهاایید م اچییه را تییه بییه انرشییار بروییا مارایید بییدمر مردمییه م تی ییر برییار
مات د.
اعتییرا

مییات م تییه اییین درمایایییهی تئییاتر ییاییااا را میین هیرشییه چیییر چری ی خییار اد

درک خییید ذیرفتییها تییه در جییایا دی ییر م در دمییااا دی ییر رمی داد م هیرشییه اری اییین
درمایایییه را بییا ااییدتا اییادنا ااکی اییترنو ابیی مرد م در ر ماحیید اییاد و یو ییا اد
لحاظ مرد ش اختا ااد و اا اشتها .
ملییا لحنییهای اد داییدناا فییرا راییرد تییه در ر مدبیییر شیید ا فییرک ت ی م تییه بییاهرچ
نری ناها متولی بیه اسیلا اد یدراام .فاقید نری نیا دییرا فردایدار ایه فریا داد شید ااد
م بربالرد اایید بلکییه بییه ا ی ا اد خییردمردی راییرد ااد م ب ییابراین ارایشهشییار ب یه احییی
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اجت ا اا ذیری شرمع ترد به ایین تیه هییااا باشید تیه هسیه :یو یا ب رنسیاا اا اشیته
شدر.
در ایین ایااهای اخریر مییدد مدییدی ایین فردایدار را دیییر انیر نرفتیها م اییراادا ر ی
من چ رن ااهو بیه حیدی تیه بیه انیر خیید هیم ایارما م بارحیاایه مارایدو یو یا ر ی
محکیمرییه .خرلییا تیشیید تییرد ا دریییابم م ماایییید تیی م ایییافهیم م رمی ااییتا اءها
حسییا

ت ی م م بییه برخییا تمررییراد امریید بب یید م اد لحییاظ تییاری ا ماقورییه رهییا را بییه

حسییا

مر و یو ییا خییار اد ق ییامدهای ذه ییا خرییر م شییر .ملییا بافاییید بییید .

احسییام میین محکیمرییه رهااییه م احسااییاد هییم ایاتیاا یید تمررییر یاب یید .چیییر
هیارهای د تیه تاری اااید م هییار اایه تیه دمیید ماشیید م ماقوریه اایه بیه ر یم
هیییهی باصییداقتاهایا تییه مییا ماتیییاارم بییا خیدمییار داشییته باشییرمخ .بییا خر و امییرمد تییه
ا سییترن رمدهییای اییاا  1975ااییه تکییرار مییات م احسییام میین محکیمرییه اهااییه.
نرچییه شییاید محکیمرییه ماک ی اادراییتا باشیید م شییاید بییا ارجییاع ییادین بییه بافتییار
دبارشی اختا تئییاتر ییاییااا دیکتییه شیید خ .ماجییا ااییه در ر دقری شییی چیییر احسییام
من برد اد ین محکیمرهو قطی عشی م عالقیه اایه .قطی عشیرا تیه جیایا بیه افیرد
ایادهد بلکه بیه محکیمریه مدیاا مادهید .مین چری فرانریر بی رو م تریر م تیاری دار
بییرای تیییبرخ فرداییدار .چریی ی تییه در مرای حکییم قییرار مانرییرد م خییید را اد رمی
بام طرا در هسیتا داشیتن م در ر دمییر احساایاد بریار مات ید .حیاا تیه مینو یو یا
در رماااو در تاری او فردایدار را محکیی میات م ی

برویا اایه تیه در ادامیه هیم

به احیی اا ار ی ت بره اار را بپذیر .
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ادیپ شا 1967؛ ایر ائیلی ادملر اخ

برای بار ا سیه در دایدنرم ماتییاام اد ریی ایاد م تیاری دقری م ش میاو ر حکیم
تدریییدی م اات اعییا م محشییت اک هیسییرایار ت ییا را در مجییداام صییادر م رهییا ت ی م تییه
ت بره فردادار را بروا قلیداد مات د.
فرا این تیه هیسیرایار تیه فرداا یا کر

باحافنیهای داراید ا یافه ماترداید تیه اچیه

ته فردادار به خا ر ر ت بره شد ااد ن یا یدرار بیید اایه .ی

مین هیم یین لحنیه در

اذعییار م تایریید ر درایین ایییات م .یو ییا در ییذیره هیییار ن ییا بییه صیییرد ش مییا؛ م
انر من فردادار را محکیی میات م بیه ماایطهی قطی عشی اسیبه بیه ایارخ م ب یابراینو
ت برییهِ رهییا را فییرک مییاداام تیییچکترین تردیییدی اییدار تییه هیییهی اچییه تییه رمی
مادهد ن یا مین اایه .در مریا یین یدرو در مریا یکیا اد یدرار؛ یکیا اد یدرااا تیه
اما در مرابییف فاشرسییم م بویید اسییبه بییه ییین رکیییم مسییرحا فاشرسییتا ملییا بییه صیییرد
جولییا دمیتراتریین تییه اییراادا قالییا ایییین قییدرد را ییذیرفه احسییام مسییئیلره
ماترد .قدرد ممر نرایا یو ا خرین ت ریا ته مادر هیهی ت ریاهااه.
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ن ییا ییدرااا تییه فرداییدار باییید تییامااد را بپردادایید فاشرسییم ااییه .هییم در قالاهییای
بااییتااا ر م هییم در قالاهییای مطلرییان ایییین رو جدییید چیییر بییدمر هییرچ همتییراد م
هماردی در نذشته ااه.
برایم دشییار اایه اذعیار تی م تیه ن یا ایین اایه .شیاید بیه د ییف خمیصیا م ذه یا.
چیییر میین ش مییان هیرشییه اتافاشرسییه بییید ا م هرنیی قییدرد جدیییدی را هییم
اپذیرفتییها تییه مییارت

در ماق ی بییه احییی رش ی ییااهای در ماارفسییه خییید اد ر ایی ن

مانفییه م نیییار ماتییرد اد تا رتالرسییم در دمییار خیییده ایی ن مانیییید .بییه انییر
چر ی ح

بادی م بسرار م طراو یو ا رر تاری او در تشف ن ا در این هسه.

االی یا  1۲۰رمد در ایدم 1975؛ ایر ائیلی ادملر اخ

البتییه نییرد خییید اتهییا مالارطییا بیییدر م در ادامییه بییا خیییاها رهییا را هییم احسییام
مییات م .بییه قییدری تییه هیییرن حییا دار ر را اذعییار مییات م .رشییا رد اتهامیاد رهییا را
احسام مات م ته فالایا مرتدی و ما

نیرا م دشیین میرد اایه؛ تیه ایاتیااید ع اصیر

هرچ یید دراماتریین اییینرایاای را درک ت یید تییه در فرداییدار هسییه؛ تسییا تییه ایافهییید

4

فلسفه  /جستار  /ترر 97

ته رها به هر حاا دادناااد؛ بیا ایین هییه مین فکیر میات م فویالن مین هیم حی دایدنا
دار م بییه اییین دلرییف تییه ییدر هسییتم داییه اد فردایید بیییدر ایاتشییم .بوییالم بییرای میین
دادنا ماتیااد ماالن در رد براایدادی اد چهیر ی فردایدار جدیید بیا اچیه تیه مین ماقویان
اسبه به اار احسام مات م به خییبا تدلییا برابید .دایدنا یرد اد هیر چری بیه تییرین
باباتااییهی ااییتد ا بسییت ا دارد م قطو یان در ج ییاحا تییه مانرییریم ارسییه م تیتییر اد ر
در ج اح دادنا ته بیاری بیه هیر جهتیا ایا

اایه .بهتیر اایه دشیین میرد باشیرم تیا

دشین ماقوره.
فردادااا تیه میا را احا یه ترد ااید بیه میی جیارترهیا م ایجیاایار هی یا دییاید .هیاهر
فر یکا رها ترریبان دهشهبار اایه م مقتیا دهشیهبیار ارسیه بیا حالیه بسیرار ااراحیه
ت ییید ای ااخیشیییب ه اایییه .تههیییای افت یییاح محشیییت اکو میهیییای تاریکیییاتیریو
یاییههای رایین رییید م چشیییار بافییرم هیییه ارا هییایا اد تش یری

اییبوااهایااد تییه

به احی فرررااهای ایبوااه اایه .ییا اریا هایاااید اد اییعا المیاق میدام م اا ناهاایه تیه
ترحیا برایااا ر د.

تاتیاه 1961؛ ایر ائیلی ادملر اخ

یی

اد برداشییتن حایفهییا اسییبه بییه ییدرار م نییراید بییه تبوریید ترداشییار بییه نتیهییاو

خیدشییار را هییم در نتیهییای م ییالف مایاب یید .در حالههییایا بهتییرو اییار بییه اییرمهای
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خاردار ر نتی چ ن دد ااد م به میا ماا راید چییر بیه هیر حیاا ااسیارااد .ماا ید نیدایار
ایمردی ته فرا با ا یا چری ی را ماخیاه ید دییرا جر تیا اداراید م حتیا هرفریه ای ن
نفتن اری اداراید .در مییاردی ایه بیدتر م ایه بهتیر مرلریرهیا اد ایارخ هیرچ لحین م بریااا
ادارایید م فرییا ابهییا م اارمشی ا تدسیید یافتهاایید .چشیااشییار مییدا مانری ایید .افکارشییار
دائم جای دی ر ااه در ر ماحید هیم خرلیا احتیرا م هیم خرلیا تحرریر در خیید داراید.
بسییرار صییبیر م بسییرار باصییبراد .چری ی برشییتر اد هییم ایین م اا رشییار در د یییا برسییه
ااا رد میختهااید ملیا ایه بیه قیدر تیافا .ایین المیاق دی یر مسیالهی اخالقیا ارسیه.
دی ر شییره رم نیذاری شید اایه .در مییارد بیدتر جیدان ج ایتکیارااا ماقواااید .م ایین
ج ایتکییارار چ یید افرایید در ماقی برشترشییار ماتیاا یید ج ایتکییار باش ی د .هییرچ نرمهییا اد
این بچیهها اسیرت د تیه تیی در خرابیار بیه اهیا بیر ب ییری م ج ایتکیار اباشی د .ایار هیرچ
فرم ییا در چشیااشییار ادارایید.

م رانشییار

م رایین جولییا رمبادهااییه بییا ر

ته هرچ چری ش میا ایار را اد درمر میی ت ید .قیالبا بییدر ایار را بااعتییاد مات ید.
اکید اار ماتیااد مردمیهی یین ترا یای تیینِ داراید باشید چیه تیکیا خ ییا یاد
ییین چاقیتشییا .اییار دی ییر مییالکرتا بییه ت دهییای خییید تییه اد ع التشییار بییر ماخر ی د
اداراد .خی

ایاداا د فاصیلهی مریار مییرد م اریر چرسیه .در دییر هیاهر بررمایا تربریه

برتر ااکی ایترن م بهبیید شیرایا دایدنا اییعا دم تیا بیدمی ما سی را داراید .انیر اد
اییا بهتر ای ن مانیی ید ییا شیبره یین ایتالریایا متیایا تحرررت ید شید ااد اد اییی
دی ر دبیار ریدااید  :یو یا بیه نییدهیای قیدییا ایامفهیما صیحبه مات ید ییا اصیالن
اییاتهااد م هییر اد چ ییدی فریادهییایا اد نلییی ماتشی د م جیییالد تودبییا مانیی یید تییه
هی ییا بییه صیییرتا مقر اایید .لب یید ددر م خ دیییدر ایاداا یید .فرییا یدخ یید ددر م
ریش د تیردر بلداید .در ایین تیید ی عنیرم تیه اییایهی ر بیاد هیم یین بیار دی یر اد
ج ییی

م مرت ی ااییهخ ا ب ییار هییم هسییت د تییه بروت یان متول ی بییه فرداییدار خیاا ییدنار

مناایید .ملییا اییین خیاا ییدنار میین ایاخیاه یید اذعییار ت یید تییه فردادااشییار بچییههای
خیشب تاااد صیری ییا مسیترف ا یایه تیه برخیا رمداامیها ارار احیی نییار م تکیرار
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مات یید م ماا یید فاشرسییههایا فراییتاد شیید بییه ییین نییر رفتییار مات ییدخ .ااوطییا
جولا در مرار تید ی مذتر حتیا رفتیار دختیرار را هیم مو یادار تیرد اایه .ایار در تیف
ش مییان بهترایید در ماقیی در ییین لحنییهی تیی د م دادی م فییت مادی یید نرچییه بییه
شری ای فریب د خ .ملا در قالیا تلیاو عیلکیرد رهیا بیا ایین تیه ما

نیرا بشییاد خاتییه

مایاب ید .در ماق ی دادی هدیییه داد شیید بروت یان ایاتیاایید در رهییا بییر عییاداد اییکی ر
تدمین شد چرر شید.
یرر یییان نیییرم جیاایییار فرهر تیییه تیییه در مدیییییع رشییییارتر اد ر رمدناراا یییدخ
تحسرن براا ر اد چیر درداات د .ایار بیه ایبا شیرایطا تیه بیرای تید هیای عنیرم تیا بیه
امیرمد فرییا م فییا بییید م بییه احییی فدرویا هییم م فییا بییید و خرلییا رشیرمترو مالیمتییر م
مطل ترایید اد نرم هییای مشییابه د برسییه اییاا ییرد .ملییا چییه تییار ماتیاا یید بک یید بییا
دقه م فره نشار
ب ابراین فردادااا تیه میا در ررامییر خیید میابر رم فردایدااا ت بریه شید ااد .ت بریه شید ااد
اد ایییی ااخیشب تاشییار م در ی یید هییم تسییا ایاداایید اد چییه چر ی ی م تیاییا تییدا
االخار ت بره خیاه د شد این احسام تشفااا ذیر مااهخ.
ملا این فردادار به ابا ن اهیار میا ت بریه شید ااد یو یا ن اهیار درااشیار؛ ملیا ییا ایین
دراییه ااییه در ماقی اییین بییرای ییین خیاا یید ی مییدرر راشییا با ااییخ اد ر م طی
حاتم بر تئاتر ییاااا ااه.
با این هییه ری درایه اایه .خیاا ید ی میدرر در ماقی تدربیهای را دمیید اایه تیه
اراادا م به احیی تراکیکیا ام را بیه تایرید قابیف درک ایین اکتیه -تیه بیه انیر ایین ایار
تیرتیرااییهو بام طی م خشیین ماایییید -ماراییااد اد هیسییرایار دراماتریین تیین تهیین تییه
فرداییدار باییید تییامار ن اهییار ییدرار را بپردادایید .در ماقی سییرااا تییه ادن اهییار درااشییار
رهییا ایاشیییاد ااخیشییب هااد م هییرچ اشییااهی قطوییا م ااب شیییدااای اد ن اهکییاری
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چیییر ااخیشییب تا ارسییه .خرلییا اییاد م در مفهییی تییاری ا م ارااییا ر بااخالقااییه
ااه ته فردادار تبرئیه شییاد اد ایین تیه درارشیار خطیا ترد ااید در یرمره هیر اچیه
ته در اها دشهو دا د م ریر ااسیااا اایه .مریرا

م فیا دراایه ماتیااید ارییا اد ایار

را تبرئه ت د .ملا در ایرم دی یرو خیدشیار هیم مسیئیل د .هیرچ فرداید مومیی م بان یاها
مجییید اییدارد .تییا اِایتِ

1خ ن اهکییار ااییه ملییا فرداییدار هییم ن اهکارایید م دراییه هییم

هسه ته ت بریه شییاد بیه خیا ر ارییهی دی یر ن اهکارشیار .چییر قیادر ابید ااید خیید را
اد داتد خالص ت د.
مساله هیچ ار باقا مامااد ته در ماق ن ا درار چه بید ااه
م اراادا هیرن ااه تیه اااایان اهیریه دارد .چییر هیر اچیه اریدر اهیریه داشیته تیه
م دییر بییه تحرییین شییرایطا اییین چ ییرن خشیین در فرداییدار شییید م رامییدی ای ین چ ییرن
خشیین اد ت برییه بییه بییار مرد باییید اتردییهی ن ییا ب رنییا بییید باشیید .شییاید ا ی رنترین
ن ییاها تییه ییدرار در تیییا تییاریخ بشییریه مرتکییا شیید اادو م اییین ییدرارو مییا هسییترم.
چر ی ته به انرمار بامراکرداا ماراد.
هیااطیر تیه قیبالن اشیار تیرد فویالن میا بایید خیدمیار را اد ایین اا یار تیه ایین ن یا در
تبوییاد فاشرسییم تهیین م اییی ش ی اخته ماشیییدو یو ییا بییا قییدرد میییرر تا رتالرسییتاو رهییا
اادیم .فردادااا تیه امیرمد بیه خیا ر شیری ی بیدرشیار ای چ یرن ت بریه خشی ا ماشییاد
م در ی یید قطوییان بییا چریی ی ملییییمتر م محشییت اکترخ فرداییدار اتافاشرسییهها م
تییارسهها هم هست د.
ی

هییم فاشرسییهها م هییم اتافاشرسییههاو هییم اربابییار م هییم اارالبرییارو هی ییا ن ییاها

مشییترک دارایید .در ماقی هیییهی مییا تییا بییه امییرمد بییا نییاها ا اد راییتااهو مقتییا بییه یییر
ما

اد یدرار م فردایدار ای ن نفتیهایمو میدا فکیر تیرد ایم ای ن اد یدرار م سیرارِ

بیرکماهااه .چیر تاریخ تاریخ اار بید .
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مرد و به دعیم میاو تیاری ا حاشیرهای م رتائرین داشیتهااد تیه در ر فردایدار بیه ایادنا
هیاا یاییه تییه مرد ش ااییا اد فره نهییای تهیین بییه مییا ما میییدد ت ااییخ مایافتهاایید م
درار خیید را تکرار ماترد ااد.
امرمد هیه چر دنرنیر شید اایه .مقتیا میا صیحبه اد یدرار م فردایدار میات رم انیر
تیاتییار ییدرار را در برییهی بیرکماهییا بپ ییداریم مرمیییدمار اد فرداییدار هییم فرداییدار
بیرکما ااه م هیم فردایدار رملترهیا .یرد ی خرال میاااای تیه مین ارید میادام شیامف
هم بیرکمادی ماشید م هم مرد .
دم تییاریخ در هییم یکییا شیید ااد م اییین ا سییترن بییار ااییه تییه در تییاریخ بشییریه ر
مادهد.
اییین یکپییارچ ا دی یرِ اشییار م بییه اراد ی تیییدر ممییرفا م تحییه ع یییار تیاییوه ر داد .
ایاتیار نفه تیه اتافاشرسیهها بیه ییر فرانریر م تییارسیهها بیه ییر اخی

ماقویان

م الف با چ یرن یکپیارچ اای هسیت د تیه می نیا ر تیتیالرتر بییداد اایه م بیرای بیار
ا سه ماقویان تیتیالرتر اایه .نرچیه ایرتیب ری ر مایف قیدیم لرسیا ارسیه م ارجیاع
مایابد به ین باب د م باری م اهفاا اری جولاخ.
ن ا درار فریا خشییاه قیدردو یو یا فاشرسیمو ارسیه بلکیه ا سیه حیذ

نیاها اد

فاشرسم تهین اد جاایا میا اتافاشرسههاایه م بیه اییدنا خیالص تیردر خیدمیار اد
دق یه عیر ی در ر بییه ارییف اد اایلیییا ۲خخ م فاشرسییهها را بییرادرار باشییویرمار اا اشییتنخ
دراییه ا یاییه تییه جیلییهای اد ااییفیرت ا ر را برییار مات یید تییه فیییرتر ا اد ر یییاد تییرد
ااییه م دم بییرد اد هییر چریی ییذیره خشیییاه تحررر مریی م اسفتشییاهای بیی رو م
ماقوا فاشرسم ای ااه ته هر چه اسبه به ر اا نا تر باشرم ن اهکارتریم.
م چرا این شراته با فاشرسم تهن م چرا این ذیره فاشرسم ای
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م اییین ر اکتییهی اصییلا ااییه دیییرا ییین اییید ی هییدایهنر صییادقااه م ررصییادقااهی
مشترک در هیه هسه م ر ایین ایید اایه تیه بیدترین شیر جهیار فریر اایه م فره ین
براد فررر باید با فره ن براد حاتم جای ین شید.
به عبارد دی ر ن ا ما یدرار بیه ایین بسیت ا دارد :در بیامر بیه ایین تیه تیاریخ ایاتیااید
چر ی ج تاریخ بیرکمادی بید م باشد.
اایشهها:

1خ  -Thyestes -Tiesteدر رمایییاد ییاییاااو ترسییت
ترست

م ترئیییم سییرار لییی

بیدایید.

به عش هیسر بیرادره نرفتیار شید اد ام خیاایه تیه بیه ترئییم خراایه ت ید.

ترئیم بیاخبر شید م دم فرداید تیچین بیرادره را تشیه م بیه درشیار داد تیا ب ییرد.
ر بر ییا ی
م ترسییت

اد نیاها اد میاجرا ر خاایدار را افیرین تیرد .ترئییم بیه ادشیاها راییرد
هییرچ قییدرد م اختر یاری ارافییه م تییا ر ه ییا تییه ترئیییم دایید بییید اییین

خرااییه باترفییر ماایید؛ امییا ایادنییار م فرداییدااد تییامار ر را ی

داداییدو بییه نیاییهای تییه

مردی به داه هیسره م مادر به داه سره تشته ماشد.
 -برنرفتییه اد مرالییهی برراییا تحلرلییا عییذا

خییدایار در ااییا رر ملییف؛ اییرن

رااییتا؛ فمییل امه

اراه/ااا/15شیار  /۲5ایر م دمستار 94خ

۲خ مارتی اایلیا اد ب رارنذارار ح

دمیترادهای رادیکاا م لربراا ایتالرا
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