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 مقدمه بعنوان

م وقفه ی ناشی از خستگی مفرط يک دهه کار مداوم تئاتر برای مخاطب     بعد از يکسال و ني٢٠٠۴در سال 
" حاجی آقا"در ابتدا قصد داشتم  .  پراکنده در تبعيد، تصميم گرفتم متنی از صادق هدايت را بروی صحنه ببرم

يک متن کامال رئاليستی که وقايع آن حول شخصيت اصلی داستان می گذشت و آمدن و رفتن . را کار کنم
کسی که از مذهب، از . های ديگر بهانه ای بود برای روشن تر شدن زوايای گوناگون پرسوناژ اوفيگور

 . سياست، از روابط و وجهه ی اجتماعی تنها و تنها برای تامين منافع شخصی خود سود می جويد

 و نمود  نوشته شده است، با شرايط امروزی ما نيز همخوانی دارد١٣٢۴حاجی آقا  با وجود اينکه در سال 
خطاب " کالسيک"چنين آثاری را . بيرونی آن را در فضای آشفته ی پس از انقالب نيز می توان رديابی کرد

در   . می کنند، بدين لحاظ که بی زمانند و در هر دوره ی تاريخی قابل اجرا هستند و حرفی برای گفتن دارند  
 مخاطب را در اجرای صحنه ای اين اثر    عين حال زبان محاوره و طنز هر چند سياه اين متن توانايی جذب

 .دوچندان می کرد

هر چه در برنامه ريزی مقدماتی اين طرح پيشتر می .  اما يک اتفاق درونی مرا از اين تصميم برحذر داشت
هدايت که سالها پيش " بوف کور"بيشتر بشود، تصاوير  " حاجی آقا "به جای اينکه درگيری ذهنی من با   رفتم،  

چه ارتباطی می توانست ميان حاجی آقا با بوف کور . ده بودمش، زنده تر و جاری تر می شدو بارها خوان
 .وجود داشته باشد که اينگونه مرا به سوی خود می خواند

حاجی آقا يک متن رئاليستی با رگه های برجسته ی ناتوراليستی است و بوف کور يک اثر سوررآليستی و  
حاجی آقا يک شخصيت بدون فرديت است و راوی بوف کور . ر سمبوليستیاکسپرسيونيستی با نشانه های آشکا

حاجی آقا يک اثر مستقيم و خطی است، اما بوف کور يک اثر چند اليه  و بدون خط .  به دنبال فرديت گمشده
 .داستانی معين

که در پرداخت  بوف کور به لحاط امکاناتی . دوباره به سراغ بوف کور رفتم و برای آن را چندمين بار خواندم
فرم در اختيارم قرار می داد، به شيوه ی کار نمايشی من بسيار نزديکتر از حاجی آقا بود، هر چند که اگر     
. حاجی آقا را برا ی اجرای صحنه ای آماده می کردم، در شيوه ی اجرا از فضاهای رئاليستی فاصله می گرفتم  

تنها نمونه ای که  .ی اجرای صحنه ای نوشته نشده اند حاجی آقا و بوف کور هر دو متنهای ادبی هستند که برا
از تالش برای پرداخت تصويری بوف کور ديده بودم، فيلمی مالل آور بود که هر چند بازيگر برجسته ی تئاتر  
و سينما پرويز فنی زاده در آن بازی کرده بود، اما نوع پرداخت و ساختار فيلم هيچ امکانی برای پرورش هنر 

تصاوير کشدار فيلم من را از . که انجام نداده بود، هيچ، بلکه دست و پای او را نيز بکلی بسته بودبازيگری او 
اين کار يعنی بروی صحنه بردن بوف کور يک  . نمونه ی ديگری نبود  . ديدن آن فيلم تا به آخر باز داشته بود  

 ارائه ی درخور اين شاهکار ادبی بر هراس از اينکه مبادا از پس. لذت توام با هراس را در من برانگيخته بود
 . نيايم و لذت تجربه ای ديگر اما سخت در حوزه ی کار خالقه ام ، تئاتر

 



 تئاتر  ی  صحنه  بر  کور بوف يی اجرا فرم

 

آنچه در متن بوف کور بسيار روشن به چشم می خورد، عناصر سوررآليستی و اکسپرسيونيستی ست که شاه 
 . يز هستکليد اجرای صحنه ای اين اثر ن

)  که از عرصه ی نقاشی آغاز شد ( اکسپرسيونيستها بعنوان بنيانگذاران يک موج هنری در اوايل قرن بيستم  
شخصيت انسان را متاثر از  "  تولد تراژدی"نيچه در کتاب . بيان هنری خود را مديون فريدريش نيچه می دانند

برگرفته از آپولون و ديونيز، (و گرايش ديونيزی گرايش آپولونی : تعريف می کند) دوآليستی(دو گرايش متضاد 
 ).خدايان  يونانی

گرايش ديونيزی بسوی خلسه و آشفتگی  . گرايش آپولونی بسوی نظم و قاعده  منعکس کننده ی عقالنيت است  
اين دو . متمايل است و نيروی خالقه ی هنری و سرچشمه ی ضمير ناخودآگاه انسان را نمايندگی می کند

. بنظر نيچه هر دوی اين گرايشها در اثر هنری وجود دارد. ينکه جداناشدنی هستند، جمع ناپذيرندگرايش ضمن ا
رنگهای تند، تصاوير خارج   : پايه ی کار هنری اکسپرسيونيستها بر اساس گرايش ديونيزی بنا گذاشته شده است 

 .از قاعده و بر گرفته شده از حس و ضمير ناخودآگاه

از طريق نو آوريهای زبانی، شکستن کلمات ، شکستن قواعد عقالنی رفتارهای در تئاتر اکسپرسيونيستی 
انسانی، فاصله گرفتن از درام بمعنای عرصه ی چالش انسانها در رابطه با ديگران و گرايش بسوی مونولوگ   
 و استفاده از گويشها و آوازهای گروهی ، جستجوی امکاناتی برای به بنمايش آوردن ناخودآگاه، کابوس و

صحنه به نوعی لوله ی شکل نمای تشکيل . تصاوير ذهنی، قواعد عقالنی يک اثر دراماتيک شکسته می شود
ايجاد فضاهای آبستره و منطق جديد نمايشی که . شده از تصاوير و ترتيبهای صحنه ای رويايی بدل می شود

شده را به مرکز توجه می آورد تا    تماشاگر را به دنيای ضمير ناخودآگاه، آنچه پشت پرده مانده و به کنار زده   
بازی با نور و رنگ در صحنه نقش مهمی در جهت تعميق   . در اعماق واقعيت به پيشزمينه های آن نقبی بزند

 .زيبايی شناسانه ی فضای اکسپرسيونيستی نمايش ايفا می کند

ف کور تالش من بر اين در بو. بوف کور تمامی اين امکانات را در اختيار من بعنوان کارگردان قرار می داد
بود که تمام عناصر صحنه را از طراحی صحنه گرفته تا نوع استفاده از نور، موسيقی ، ترتيب گذاری صحنه 

زبان بوف کور دارای آهنگ است، . ها، پرداخت جزئيات را به حروف گويای يک زبان شاعرانه بدل کنم
در . رم متن قرار دارد و با آن هماهنگ است موسيقيايی است که در خدمت فضای فکری و ف-زبانی شعری 

اجرا نيز اين هماهنگی بايد گسترش می يافت تا بتوان تماشاگر را به اين دنيای ميان خواب و بيداری، به اين 
بوف کور با درهم شکستن مرزهای زمان  . دنيای سوررآل وارد کرد و او را با خود تا پايان روايت بهمراه برد

. دن عقالنيت امکان ورود و همراه شدن با بخش ناخودآگاه و تصاوير را ايجاد می کندو مکان و با قطع کر
همين بخش ناخودآگاه است که خالقيت را ممکن می سازد و ارتباط با مخاطب از طريق ايجاد امکان اين  

 صحنه ما در اجرای. می دانيم که هر ضمير ناخودآگاهی گفتمان خود را دارد. همراهی ست که ممکن می شود
ای بوف کور از اين مسير حرکت کرديم که درک و فهميدن جزء جزء متن برای تماشاگر شرط الزم نيست، 
بلکه توانايی صحنه در ايجاد ارتباط با تماشاگر به قصد همراه کردن او با همان ناخودآگاه و فعال شدن خالقانه 

 . و دغدغه های راوی نزديک کندهمراه با اثر هنری می تواند تماشاگر را به متن، به سفر ذهنی

يکی از نشانه های مهم در بوف کور اشاره به سايه هاست که در اجرای نمايشی نيز از کار با سايه  در اشکال 
امکان ديگری که متن بوف کور ايجاد می کند، تن دادن به حس خالقه است و ايجاد صحنه . مختلف بهره گرفتم

 فضاهای خالی بينا متنی يا ناگفته های البالی سطور از طريق ساختن های تصويری ورای متن و يا پر کردن
 .تصاوير جديدی که در خدمت گسترش فضای متن قرار می گيرد



امکان نزديک شدن به دنيای درونی و  . متن بوف کور همچنين امکان استفاده از عناصر سمبليستی را ايجاد کرد
برای . فاده از مونولوگ به همين مشخصه نزديک می شودشخصی راوی بعنوان کاراکتر مرکزی نمايش و است

از آغاز تا پايان ) فرهنگ کسرايی(بازيگر نقش راوی . اجرای صحنه ای بوف کور از سه بازيگر استفاده کردم
بازيگر مرد . دو بازيگر ديگر نمايش در چندين نقش ظاهر می شدند. نمايش همان نقش را بر عهده داشت

،   ١قش عمو، پيرمرد زير درخت سرو، پيرمرد خنزرپنزری، گورکن، قصاب، مرگ   در ن) منوچهر رادين(
در نقش  ) هرمين عشقی(و بازيگر زن ) در صحنه ی تصويری و برگرفته از اشاره ای در متن(طبيب باشی 

اين شخصيت در متن بوف کور نيست و من در يک صحنه ی (، پرستار ٢زن اثيری، مادر، لکاته، مرگ 
در آغاز نمايش و پيش از شروع روايت راوی هر سه بازيگر بصورت کر ). اضافه کرده امتصويری او را 

در . متن آغازين را می گويند و در جايی يکی می شوند تا بعد جدا شوند و هر يک به نقش بعدی خود در آيد
ه زن باز بصورت پايان نمايش راوی تبديل به پيرمرد خنزر پنزری می شود و چون آينه ای از او و آندو بهمرا

 .  نمادهايی از يکديگر در می آيند

 .    و کامال امروزی عملی می شد1اجرای صحنه ای بوف کور در همين چارچوبهای  پسادراماتيک

بوف کور روايت تالشی ست ناکام برای شناسايی فرديت خويش ، برای کنار زدن نقاب خويش، برای درگير 
تالشی ناکام به رسيدن يگانگی با بخش زنانه، خالق، زاينده و .  وجودشدن با بحران و شناختن زوايای تاريک

تالشی برای . سازنده ی هستی خويش، تالشی ناکام برای زدودن  مرگ انديشی، و ويرانگری از درون خويش
تالشی . تالشی برای نو شدن ، بازيابی عشق و جاودانگی . زدودن ابهام از زوايای پنهان شده ی هستی خويش

.  حفاظت از آنچه ارزشمند است و به خدمت اين نوسازی و دگر شدگی می آيد از ورای زمان و مکان برای
تالشی که ناکام مانده تا  به امروز  تا همين . تالشی برای زدون عوامل ايستايی و سترونی، برای رجاله نشدن

 همچنان اسطوره پرست و در جامعه ای که در ناخود آگاه جمعی اش. زمانه که ما در آن زندگی می کنيم
بوف کور از اين زاويه يکی از بی زمان ترين و در عين حال واقعگرايانه ترين آثار ادبی    . اسطوره زی ست 

و من همچنان بر اين باورم که هدايت اين روزگار ما را روزگار حاکميت پيرمردهای خنزرپنزری و . ماست
 .  رجاله ها را در بوف کور پيش بينی کرده است

 ٢٠١١ ليرآو

                                                 
. شد گرفته بکار Hans Thies Lehmann   من له سيتی هان توسط   Postdramatisches Theater کيدرامات پسا تئاتر اصطالح  1
 تئاتر ی واژه مقابل در من له را کيدرامات پست ی واژه. است شده شناخته زينی جهان سطح در و است فرانکفورت در تئاتر محقق و استاد او

. است تر مناسب رياخی ها دهه در گرفته شکلی تئاتری موجها و شهايگرا فيتعری برا واژه نيا که کندی م اثبات و دهدی م رقرا مدرن پست
 .است شده جدا کيدرامات پرداخت و درام عناصر از بلکه نگرفته، فاصله مدرن تئاتر عناصر از شيشهايگرا تمام در امروز تئاتر که چرا


	منتشر شده در وبسایت بی بی سی 
	نیلوفر بیضایی 
	بعنوان مقدمه 
	فرم اجرایی بوف کور بر صحنه ی تئاتر 
	آوریل 2011 

