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چرا جهان شكسپير ميخواند
براستي هيچ به اين فكر كردهايم كه چرا
جهان غرب آنقدر به بازخواني شكسپير
ميپردازد ،آثارش صدها و هزاران بار
در صحنه تئاتر اجرا شدهاند و باز درباره
او نقد و مقاله و تفسير و تحليل نوشته
شده است .اينها همواره دو دليل عمده
دارد ،نخست بار روانشناسي و تحليل و
نقد و جرح اين نويسنده شهير است كه
همواره بشر غربي را زير تيغ انتقاد قرار
داده و بيپروا نابهنجاريها را به چالش
ميكشد .دوم اينكه پيام حكمي و اخالقي
آثار اوست كه همواره در دل درام
پرتنش به ذهن متبادر ميشود .شكسپير
هميشه نتيجهگيري اخالقي درستي ارائه
ميدهد .تازگيها هم بروك از آخرين
نسل غولهاي تئاتري دنيا كتابي را درباره
شكسپير منتشر كرده است .پيتر بروك
با انتشار مجموعه سخنرانيهاي خود در
ارتباط با شكسپير ،شاعر انگليسي ،سالروز
تولد او را گراميداشت .منابع اينترنتي
نوشتهاند مقارن با تولد شكسپير ،پيتر
بروك كه پيشتر نيز با انتشار كتاب
توجوي شكسپير» (Evoking
«در جس 
 )Shakespeareدر سال  ،1999اداي
ديني به اين نخستين مرجع هنري خود
كرده بود ،به تازگي اقدام به انتشار كتاب
ديگري در اين باره كرده است.
اين كتاب بروك كه «در چيستي
شفقت :انديشيدن به شكسپير» (The
Quality of Mercy: Reflections
 on (Shakespeareنام دارد و به
تازگي و در  23آوريل به كتابفروشيها
راه يافته ،مجموعهاي از  9سخنراني او
درباره شكسپير است .بااين تفاسير،
شكسپير ابعاد ديگري هم دارد .مث ًال
جنبه كاربردي آثارش است .بهعنوان
مثال «اتللو» يكي از مشهورترين
نمايشنامههاي او جنبه نمونه و معياري
براي آناليز نقش قرار گرفته است.
«كنستانتين استانيسالوسكي» نخستين
نظريهپرداز هنر بازيگري با معيار قرار
دادن اتللو و قهرمانهاي نمايشي آن در
كتابهاي متعددش ،تئوريهاي خود را
از هنر ايفاي نقش استوار ساخت.

یادداشت
روايتي نمايشي از يوكو اوگاوا

آن مرد حافظ دوست
آرش آزادي

خميرمايه ما طوريس��ت كه همه چيز را باخود و
خودم��ان را با همه چيز مقايس��ه ميكنيم ،از اين رو
خوشبختي يا بدبختيمان بس��تگي به آن چيزهايي
دارد كه معيار مقايسه قرارشان ميدهيم.
داستان «رنجهاي ورتر جوان» درباره جواني است
به نام ورتر كه عاشق دختري به نام شارلوته ميشود،
اما ش��ارلوته كه بهرغم در دس��ترس بودن و محبتي
كه نس��بت به ورتر دارد ،عش��قش دس��ت نيافتني و
مالكيت��ش نش��دني مينماید (مي ت��وان به آن لقب
س��يب سرخي كه قابل چيدن نيس��ت را نيز داد) ،از
اين جهت ش��رايط براي گس��يختگي روحي و ذهني
قهرمان داستان (كه فرديست هنرمند) فراهم ميشود
و هرچ��ه قص��ه پيش ميرود ورتر ك��ج خلقتر و غم
زدهتر ميگردد.
 éاثری جریان ساز
رمان كوچك «ورتر جوان» از آن دست كتابهایی
اس��ت كه چه به لحاظ تاريخ��ي و چه به لحاظ ادبي
جريان س��از بوده ،گوته آلماني آن را در  24س��الگي
طي يك زمان فش��رده چهار هفتهاي خلق ميكند و
به يكباره به بزرگترين و جنجاليترين موفقيت تمام
عمرش نائل ميش��ود ،اما چه باعث شد كه اين رمان
كوچ��ك آنقدر مورد لطف و توج��ه جوانان آن زمان
(يعن��ي اواخر قرن 18م) قرار گيرد ش��ايد جواب اين
س��وال نهفته در تحوالت اروپاي دوره كالسيسيسم
باش��د ،البت��ه اي��ن حرف بجایي اس��ت ك��ه مكتب
كالسيسيس��م خاصه فرانس��ه قرن هفده��م بود اما
تاثيرات خود را بر اروپاي آن دوره گذاش��ت و حدود
يك ق��رن بعد در اوايل قرن هجده��م كه رفته رفته
طبقه اشراف به دليل فساد از اعتبارش كاسته ميشد
ديدگاه مردم هم با نويس��ندگان كالس��يك ناهمگام
ميش��د ،چرا كه نويسنده كالس��يك اساساً مردمي
نبود و نميتوانست تصويرهاي ذهني مردم عادي كه
روز به روز به تعداد باسوادهايش��ان افزوده ميشد را
باز آفريني كند ،به همين س��بب بس��ياري از جوانان
هنر كمالگراي كالس��يك را نميخواستند ،در چنين
شرايطي بود كه واژه رمانتيك كه تا يك قرن پيش به
آثار عجيب و غريب و هوسبازانه اطالق ميشد روحي
دوباره به خود گرفت و ابتدا در انگلس��تان متولد ،در
آلمان رشد و س��پس در فرانسه در تالطم انقالب به
تعالي رسيد و تا 1850م بر ادبيات اروپا حاكم بود ،چرا
كه مكتب رمانتيك ميتوانست بياني انتقادي ،مردمي
و احساس��اتي را فاقد قواعد سفت و سخت و خارج از
يوغ اش��رافيت بيان كند ،هرچه كالسيسم به دوران
باس��تان (يونان و روم) پناه ميبرد و از قرون وسطي
نفرت داش��ت ،در نقطه مقابل رمانتيسم به فضاهاي
مرموز و سياهچالهاي قرون وسطايي عالقهمند بود،

البته ناگفته نماند اش��عار و افسانههاي اسكانديناو در
دوره ماقبل رمانتيك بس��يار محبوب شد و بعدها به
جزئي جدايي ناپذير از ادبيات رمانتيك بدل ش��د .از
اين ميان ميشود به مجموعهاي انگليسي از كشيشي
اسكاتلندي بهنام مك فرسن اشاره كرد كه به عنوان
ترجمه اشعار اوس��يان ( )1760شاعر حماسه سراي
اس��كاتلندي قرن س��وم به چاپ رسيد (بخشي از آن
عينا در رنجهاي ورتر جوان توس��ط گوته آورده شده
است).
ح��اال تصور كنيد در چنين فضايي نويس��ندهاي
پيدا ش��ود ك��ه رماني بنويس��د از جوان پرش��ور و
عاشق پيش��هاي كه هومر ميخوان��د و با تمام دانش
و نبوغش حالتي درويش مآب (نه در تعريف ش��رقي
آن) دارد كه هم با طبقه اش��راف ميانهاي ندارد و هم دختري كه معرف هوش��ي فراوان باش��د نيست ،در
بهخاطر عشقاش دست از آينده درخشانش ميكشد؛ اينج��ا يك نقص وج��ود دارد آن هم اينكه اگر ورتر
با اين رمان گوته دانس��ته يا ندانس��ته با كبريت وارد اينگونه فكر ميكرده و اين يك اشتباه آگاهانه است
انبار باروت ش��د ،اما نكته جالب اينجاست كه بدانيد پس بايد در بخشي كه راوي داناي كل درحال شرح
ب��ه گفته «توماس مان» بخش بزرگي از اين كتاب با ادامه داستان است اين مفهوم به خواننده اثر منتقل
واقعيت در انطباقي كامل و بازنوشت دقيق و بيكم و ميش��د ،اما چنين چيزي را مشاهده نميكنيم پس
كاست آن است (متن توماس مان در ترجمه «محمود اين برداشت گوته از شناخت حقيقي اين شخصيت
در دنياي واقعي اس��ت و احتماالً
حدادي» به اثر پيوست شده).
فكر ميكرده خواننده هم چنين
 éبه شیوه نامه نگاری
جوان
ورتر
برداش��تي را خواهد داشت ،پس
رمان در قالب نامه نگاري هايي
عمدت ًا رماني
ميتوان چنين گفت كه شارلوت
به دوس��تي به ن��ام ويلهلم پيش
دختريس��ت مهربان با دلبستگي
م��يرود (به جز دو يا س��ه نامه) و
رمانتيك
كه بيش��تر موجب��ات آزار ورتر را
عمدتاً اول شخص است ،اما حدود
محسوب ميشود رقم ميزن��د (اوجش در پرندهاي
ي��ك س��وم پاياني راوي داس��تان
ك��ه از دهان��ش غ��ذا ميگرفت
سوم شخص (داناي كل) ميشود
فراموش
ولي
و ديالوگ��ي ك��ه بع��د از خواندن
و اطالع��ات كل��ي را در اختي��ار
نشود كه گوته از اوس��يان و ماجراي��ي ك��ه پيش
خواننده ميگذارد ،به دليل سبك
ميآي��د از طرف ش��ارلوت گفته
نگارش (نامه نگاري) نويسنده اين
چهرههاي دوره
ميش��ود) ،اما از ش��خصيتهاي
مجال را پيدا كرده كه بيش��تر به
ج��ذاب اين داس��تان ميتوان به
تفكرات ش��خصيت بپردازد به اين
«توفان و شور»
كارگ��ر زن بيوه و ديوانهاي كه در
ترتي��ب توصيفات مكان��ي كمتر
آلمان است كه
پاييز به دنبال گل ميگشت اشاره
مورد توجه قرار ميگيرد و بيش��تر
از فازهاي اوليه كرد اينها تبلور عيني ناخودآگاه
محوريت با درونيات و احساس��ات
و افكار ورتر است و ميشود گفت
كاراكتر است .طرح داستان عاري
رمانتيك به
از پيچيدگي است ،مث ً
ب��ه نوعي امكان��ات و عاقبتهاي
ال شما هيچ
ديگر ورتر هم ميتوانند باش��ند،
جاي داستان غافلگير نميشويد و
حساب ميآيد
فض��اي داس��تان بس��يار گيرا و
تقريباً از اوايل ميدانيد چه اتفاقي
جذاب اس��ت و نگرشي تقديرگرا
در روند كلي قرار اس��ت رخ دهد،
اين يكنواختي و عدم تحرك كه بخشي از آن قرباني به مثابه قدرت تام طبيعت بر بشر دارد .جمله كليدي
ش��خصيت پردازي است ممكن است در قسمت اول رمان «رفتن» است كه از ابتداي شروع داستان مانند
كتاب كمي خسته كننده باشد ،اما از قسمت دوم با س��يلي نرم ص��ورت خواننده را مين��وازد و آرام آرام
سرعت بخشي وقايع اين حس هم از بين ميرود .در محكمتر ميش��ود «چقدر خوشحالم كه گذاشتهام و
رابطه با معرفي شخصيت ،شارلوت دختري صادق و رفته ام! دوس��ت عزيز» مدام اين رفتن به بهانههاي
مهربان با هوشي فراوان معرفي شده اما عمال شارلوت مختلف در سير داستان تكرار ميشود.

اسعد کرم ویسه٭

داستان خدمتكار و پروفسور

 éدردهای جوان
رم��ان رنجهاي ورتر جوان عمدتاً رماني رمانتيك
محس��وب ميش��ود ولي فراموش نش��ود كه گوته از
چهرهه��اي دوره «توفان و ش��ور» آلمان اس��ت كه
از فازه��اي اولي��ه رمانتيك به حس��اب ميآيد ،اينها
تفاوتهايي جزئ��ي باهم دارند كه تميزش��ان از هم
كمي سخت اس��ت بنابر اين ما به كليت رمانتيك را
به كار ميبريم .نكته ديگر اينجاس��ت كه ش��خصيت
ورتر در رمان مدام در حال مطالعه هومر اس��ت و اين
خودش از عاليق ش��خصي گوته به ادبيات كالسيك
نش��أت ميگيرد ،با اين حال در سن  24سالگي اين
تنها نويدي ناخودآگاه از اتفاقي ديگر است ،اتفاقي كه
با فروكش تب توفان و ش��ور گوته و دوستش شيلر را
به نمايندگان كالسيك در آلمان بدل ميكند و بعدها
اين جريان به كالسيسيس��م وايمار ش��هرت مييابد،
ب��ه گونهاي كه در 1830م گوت��ه در جايي با تعريف
نه چن��دان جدي ميگويد رمانتي��ك يعني هر آنچه
بيمار است و كالسيك كه ضد آن است يعني سالم.
يوهان ولفگانگ گوته (متولد  1749در فرانكفورت
– درگذشته  1832در وايمار) نويسنده ،شاعر ،اديب،
انس��ان شناس و سياس��تمدار آلماني بود .از آثار گوته
ميتوان از اگمونت ،نغمههاي رومي ،فاوس��ت ،تئوري
رنگها ،سفرنامه ايتاليا ،ديوان غربي -شرقي ،رنجهاي
ورتر جوان و ايفي ژني نام برد .ورتر براي جوانان اثري
نمادين از عشقهاي معيار زمان بود و جرياني را موسوم
به طب ورتري به وجود آورد .به گفته محمود حدادي
ك��ه در مقدمه كتاب آمده در س��ال  1317شمس��ي
در ايران ،چاپ دوم كتاب به  10هزار نس��خه رس��يد!،
همچنين نام اين اثر در فهرس��ت  1001اثري كه قبل
از م��رگ بايد خواند ذكر ش��ده و در پايان بايد گفت
ناپلئون اين كتاب را بيش از هفت بار خوانده است.
گوته یگانه هنرمند نامدارمغرب زمین اس��ت که
با عش��ق و ارادتی افزون به حافظ ش��یراز این ش��اعر
سترگ ایرانی را به جهانیان معرفی کرد.

ش��ايدپیش بین��ی اث��ري تأثيرگ��ذار از رياضي��دان ژاپن��ي ت��ا اين حد
برآورد ناشدني است.
خان��م يوكو اوگاوا ،نويس��نده  51س��اله اه��ل ژاپن اينبار ب��ا خلق رمان
خدمتكار و پروفسور و چشماندازي ژرف از حقايق وجودي انسان به توصيف
اثري پرداخته است كه هم براي يك مردم عامه در صندلي اتوبوس ،تاكسي
و مترو قابل مطالعه است هم ميتواند دستمايه اقتباسي باشد براي جمعيتي
ك��ه به نظاره يك اثر تئاتري در س��الني از س��النهاي س��طح ش��هر تهران
نشستهاند.
اين رمان  248صفحهاي با ترجمه كيهان بهمني و در ش��مارگان هزار و
 100نسخه توسط نشر آموت عرضه شده است.
ب��ا اين حال آنچه درباره اين اثر جاي اش��اره دارد نوع روايتهاي فني و
تودرتو ،كيفي��ت نمايش ،بار دراماتيك
اثر و تعليقي است كه به شكلي فلسفي
و جهانش��ناختي سراسر داس��تانها و
رويدادهاي قصه را درهم تنيده اس��ت.
در اين ميان از يك مس��أله بسيار مهم
نميتوانيم به راحت��ي بگذريم ،آن هم
ذه��ن دقي��ق ،جزءنگر و رياض��يوار و
دانش��مندانه نويس��نده ژاپن��ي «يوكو
اوگاوا» است.
اين نويسنده چيره دست ،متكي به
ش��يوهاي از روايت ناگهاني ،پررمز و راز
در عين حال ب��ا كاربردها و كنشهاي
دراماتي��ك زبان اس��ت .طوريكه انگار
در صحن��ه تئاتر نشس��تهايم و به ناگاه
با مونول��وگ كاراكترمحوري نمايش يا
رواي روبهروي صحنه هس��تيم كه جس��ورانه از قلمرو اصل «فاصلهگذاري»
برشت گذشته است ،چشم در چشم تماشاگران انداخته و براي آنان بيمقدمه
و بيطفره رفتن به دل ماجرا ميزند و اصل قصه را تعريف ميكند.
داس��تان به ش��كلي جذاب آغاز ميش��ود« .يوكو اواگا» در اول داس��تان
خ��ود ميگويد« :ما پروفس��ور صدايش ميكرديم .او هم پس��رم را جذر صدا
ميكرد .چون ميگفت باالي سر تخت و صاف پسرم او را ياد عالمت راديكال
مياندازد .پروفسور در حالي كه موهاي پسرم را پريشان ميكرد ،گفت« :مغز
خوبي تو كله اين پس��ر هس��ت .جذر هم براي در امان مان��دن از اذيتهاي
دوس��تانش كاله ميگذاشت .با اوقات تلخي ش��انه باال ميانداخت .با همين
عالمت كوچك توانس��تيم بينهايت عدد بشناس��يم .حتي عددهايي كه قابل
مش��اهده نيستند و با انگشت روي س��طح خاك گرفته ميزش يك راديكال
كش��يد .در ميان هزاران هزار چيزي كه من و پس��رم از پروفس��ور ياد گرفته
بوديم ،معني جذر اعداد يكي از مهمترين آنها بود».
آنچن��ان ك��ه از اين روايت برميآي��د ،هالهاي از رم��ز و راز نوعي از بيان
نمايش اس��ت كه بيش��تر متناسب با صحنه تئاتر اس��ت .زيرا جوهره زبان از
س��ازهها و دس��تمايههاي بيان قصه اس��تفاده نميكند ،لي��ك از جهانبيني
مبني بر فلسفه و روانشناسي سود ميجويد .بنابراين داستان نويسنده ژاپني
با ش��كل متعارفي كه حداق��ل در رمانهاي ايراني ميبينيم متفاوت اس��ت.
اينگونه زبان كه در مرز زبان گفتار و نوش��تار اس��ت ،در رمانهاي خارجي
هم وجود دارد.
ش��ايد رمان «پدرو پارامو» اثر خوان رولف��و ،همچنين كيفيت دراماتيك
زبان ماركز در «صد سال تنهايي» هم به همين شكل است .يا نمونه و بديل
ايراني چنين زاويهاي از روايت نوشتاري را ميتوان در «بوفكور» ديد .رمان
خدمتكار و پروفس��ور با داستاني جذاب و با استفاده از همين شكل بياني به
خلق اثري خواندني و تاثيرگذار پرداخته است!
٭ نویسنده ،منتقد و مترجم تئاتر

