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 تئاتر کالم 

 تئاتر ی گفتگو با پازولینی درباره

 برگردان مهدی فتوحی

 
 (1969) یخوکدان لمیدر پشت صحنه ف ینیپازول

یاری بس یافته است تا جایی کهای کنندهابعاد نگران در این چند سال اخیر بحران تئاتر در ایتالیا،

های تئاتری عظم گروهبخش ا و موجب اضمحاللبه سینما بروند  را مجبور کرده نرپیشگانه از

 د. آوانگارد بشو

 همه جا سخن خالصه در در فرانسه و ست، خواه در انگلستان خواهارا عمومی بحران آشکا -

گردد. می بازتر در ایتالیا اما بحران به خیلی پیشد. آیمی میانو بحران مخاطبان به لفان ؤماز بحران 

و مشکل در سطح سنت زبانشناختی و زبان اند فرهنگی شناختیآن از لحاظ هستیهای ریشه

تئاتری واقع شده. درست بر خالف این در فرانسه و در انگلستان و در اسپانیا رخ داده که در 
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یک سنت فرهنگی مشابه را  ه. اما ایتالیا نتوانستدارد م و محکمتئاتر تکیه بر یک سنت مداو جاآن

لتی وحدت زبانشناختی را الذکر وحدت سیاسی و دو. در کشورهای فوقو بیافریند باز بشناسد

از وار تکه بودن کشور با چیدمانی موزائیکدانید تکهمی ر که. در ایتالیا همانطودر پی داشته

است، به دالیل عینی مانع وحدت  وی خودمختاری محلیکه هر یک حامختلف های استان

از لحاظ  بوده ایتالیا شاهد زایش کنش یکپارچگی خویش ه. در زمانی کهزبانشناختی ملّی شد

به خاطر مانع بزرگ زبانی به دنیا . اما چشم این تئاتر توانسته یک تئاتر ملّی زاده شودمی نظری

برخالف فرانسه یا  ،در غیبت یک زبان مشترکشاید  همین سدباز نشد. از لحاظ وجودی 

گویم که باعث همین وحدت ایتالیایی نوشتاری نمی زبان شود. من سخنی ازمی تشکیل ،انگلستان

کز فرهنگی گوناگونی ساخته شد(. ا)سنت زبان نوشتاری ایتالیایی پیرامون مر هدر سطح ادبی شد

نود نشناخت. کافی است فکر کنیم که در زمان وحدت ایتالیا ایتالیایی شفاهی این ابزار تمرکز را 

 به معنای این است که از لحاظ ادبی نه خود سواد بودند کهبیها درصد از ایتالیایی و پنج

توانند میها کردند. گویشمی توانستند بخوانند و نه بنویسند و فقط به گویش خود صحبتمی

 اما متقاطع و جاری یک زبان واحد.های مهسرچش یعنی میراث خانوادگی یک ملت را بسازند

مختلفی های گوید به شیوهمی که هر یک از ما به آن سخنای ایتالیایی ه.در ایتالیا این گونه نبود

پیامد غیبت این  و ستابه یک وحدت زبانی نیاز  تئاتر مطلقاًی در حوزه شود. حاالمی تلفظ

فیلیپو در ناپل یا مثالً تئاتر ونیزی  د تئاتر دگیری تئاترهای محلّی و گویشی ماننوحدت، شکل

زیند. این جا لزوم می (نداز ویژه بودن خودکه ناشی ) خود خاصهای بوده است که با سنت

هر اقدامی از این ی ست که بر شانهتصنعی بودن ه ریسکی تجربه نیز ابداع یک وحدت و

 کند.می دست سنگینی

 .مکان گردهمایی استهمان  یولی تئاتر در تعریف ژانر+ 
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بازیگر  تعویض و مکالمه و هنرپیشه است.ی موافقم. این گردهمایی بخشی از سامانه .باشد  -

سخن بگوید ولی حتا در این مورد  یمشخص بر صحنه مجبور است بر اساس قواعد گفتار کامالً 

یی گفتاری . من از ایتالیاثر تلفظی استوار شدهؤک وحدت میی هم گردهمایی از قضا بر پایه

گویند. بازیگر می از زبانی که کارگران و مردم با آن سخن یعنی .از زبان شفاهیو گویم می سخن

 تئاتری است و نه گردهمایی زبانشناختی.های فرمانبر این گردهمایی

 .یدد نشدید و ناگهان به تئاتر بازگشتچگونه است که شما در مواجهه با این همه دشواری دلسر+ 

ناگهان؟ نه. چند وقت پیش آنقدر حالم بد شده بود که مجبور شدم در بستر بمانم و شروع   -

 کردم به خواندن مکالمات افالطون به طور کامل.

 فن دیالوگ بود که این پنج شش نمایشنامه را به شما الهام داد؟ی آیا کشف دوباره+ 

م. این ه بودداشت اشخاصی را به سخن گفتن واها ندر آ که نوشته بودم و اشعاریی بعالوه  -

مانند وسایل دیگر است برای این که بندهایم را با شعر که چندی بود  یک وسیله برای منهم 

د که هر چند هم که گذاشته بودم گره بزنم. به هر حال باید دقت کر شدر شکل نوشتاری کنار

 ان معنا نیست که نباید در آن طبعی آزمود.در ایتالیا اقدام غیرممکنی است ولی این بد کار تئاتر
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 (1964) یمت تیبه روا لیدر پشت صحنه انج ینیپازول

. از خوکدانییا  تئورمامانند اند شته شدهشما در ابتدا به شکل نمایشنامه نوهای برخی از فیلم+ 

 یهایطرحپیشبیشتر  ریکوتتا() نمکپنیر بی، و ماما روما، آکاتونههای سویی دیگر فیلمنامه

ادبی  گیری آثاربیانی نو در شکلی ست جز یک شیوهد بازگشت به تئاتر چیزی نیاند. شایتئاترال

 .تاننویسیرمانی خصوص در شیوه شما و به

تئاتر یک کار  یابم که کارمی بیشتر در توانم تنها یک چیز بگویم: هموارهمی حال شاید. به هر  -

 د.طلبمی دی مادام العمرست که تعهابداهه نیست بلکه کاری 

نویسان به تاثیرپذیری از برتولت برشت شهره آیا شما هم مانند بسیاری دیگر از نمایشنامه+ 

 اید؟هشد

او را دوست  آثار درازمدتی ست کهالفانی مؤویم برشت یکی از نه. اگر واقعیت را بگ  -

 داشتم. او را خیلی دیرتر کشف کردم.نمی
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 لر؟جورجو استره 1از طریق تئاتر کوچک+ 

دهد قایل نیستم چون او بذر نوعی می لر انجامهبه هیچ وجه. من ارزشی برای آنچه استر -

به گمان من او نوعی از کیچ نمایشی  .آیدافشاند که من از آن خوشم نمیمی آکادمیسم معاصر را

در آن به یک زیبایی  مدرن و کامالً بیرونی که همه چیزی مند کرده است. نوعی سلیقهرا ضابطه

 کند.است که هیچ کس را غافلگیر نمییافته خورده تقلیلو دستخورده بینی و دهانقابل پیش

 2ریسمپمپیه وبودگی ی و َپختخت نوعی قطعاً مربوط نیست به آکادمیسم سنتی که بر ساخته از

 ولی حاصل کار چندان فرقی ندارد.  .است

شد تا معنا را به تعلیق در آورند. می ر ساختار گفتمان تالشداید که شما چندین بار اظهار کرده+ 

 ؟دارد اری برشتیگذاز فن فاصله یتاثیر ناخودآگاهانه یآیا این در ارتباط

ام و کنم که آن را غریزتاً انجام دادهمی ولی من گمان .ستامعنایی برشتی در اصل این تعلیق  -

دانید می نگاهم به اشیا که همانطور کهی و شیوه همه چیز را بگویم به دلیل شخصیت اگر بخواهم

 قطعی از قضاوت اخالقی و از داوری ،ی هستی اشیا و موجوداتگبرای احترام به نوعی رازآلود

برشت تا انتها استنتاج  برشت متفاوت است.ی در واقع این تعلیق معانی با نمونه پرهیزد.می

وجودی ی مشروط است و وارد حوزه راند. در او ابهام فقطمی پیشایدئولوژیکی خود را 

در آن عصر من  . گرچهعلیق آکّاتّونهبه عکس ت . درستشودمی شود و غالباً در تاریخ حلنمی

یک تعلیق شخصیت اگزیستانسیالیستی است. از  این شناختمباً نمیشناختم یا تقریمیبرشت را ن

ی وجود گقبال رازآلوددر  داوری توان آن را چون رای ممتنعمی لحاظ نظری چیزی است که

در هر رفتار از هر کنش انسانی است. آشکارا این تعلیق معانی یا عدم  یتبعیض تعریف کرد.

ت که در کمال آگاهی انجام جویی ایدئولوژیک اسیک مبارزهشامل ابتدا تظاهرش در اثر، در 
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های کشش برایایدئولوژیکی )گیری از روند . ولی در داخل روایت همین که زمان نتیجهشده

 پذیرد؟می مثاًل آکّاتّونه چطور پایان بریدم.می رسید آن رامی (موزشیآ

 کشد.می صلیبلیلّا حالی که با رمیرد دمی در خیابان  +

  یافته.تعلیقدر اوج ابهام  یدقتبنابراین در بیآکّاتّونه  کشد. پیاممی صلیب را معکوس -

 معانی آشکارش به عنوان نمونه، یابد و با غیبتمی شده که با سکوتش ادامهاین معنی بریده  +

 3دهد، چیزی است که الکان آن را معنامی به صورت گسترده امکان تطویل معنا آفرینی را تداوم

 نامد.می

 هر چه دوست دارید. -

و  به عکس معنای سرراستی دارداید نوشته 1968 شما در سالتئاتری که ی به هر حال بیانیه  +

که من از خودم پرسیدم آیا شما خودتان را دارد ها بندیشفافیتی آنقدر مندرج در برخی فرمول

 اید؟در یک خشونت تروریستی رها نکرده

  تروریست؟ من؟ )می خندد با شرمی کمابیش ناآرام(. -

 عرضه کنم؟ از متن مدهید آن را در خوانشمی اجازه+ 

 آفرینیم.می وحشت -

 

 منتشر شده برای بار نخست به زبان ایتالیایی زیر نظر ژان دوفلو در رویای سنتو

  1983ادیتوری ری اونیتی. رم  –جانکارلو فرراّتی ی با مقدمه
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1teatropiccolo   
2  Pompierismo – نخست ی مربوط به نیمهریسم: هنر و سبک پمپیه در نوکالسیسیسم فرانسوی پمپیه

 قرن نوزدهم

3significanza  

                                                           


