امکان درام شاعرانه
تی .اس .الیوت/ترجمه علی اسدالهی

پیش درآمد
درام شــاعرانه ،شــکلی از درام اســت کــه در لبــاس و شــکل شــعر بــروز میکنــد .بــرای مدتهــای مدیــد ،درام شــاعرانه،
فــرم اصلــی درام در اروپــا بــود .نمایشــنامههای یونانــی و رومــی همگــی در فــرم شــعر ( )Verseنوشــته شــدهاند ،کمــا
ت گوتــه نیــز اینگونهانــد .از نیمــه دوم قــرن
آنکــه بیشــتر درامهــای شکســپیر ،جــان فلچــر ،بــن جانســون ،و البتــه فاوسـ ِ
بیســتم بــه بعــد اقبــال بــه درام شــاعرانه بــه کل از تــب و تــاب افتــاد ،و شــاید آثــار کریســتوفر فــرای و تــی .اس .الیــوت
ه باشــد.
آخریــن نمونههــای درام شــاعران 
امــا چــرا ایــن متــن را ترجمــه کــردم؟ اخیــرا ً درگیــر منظومـهای بــودم کــه در آن تــاش داشــتم از امکانــات دراماتیــک در
شــعر بهــره ببــرم .از همیــن جهــت قبــل از پیشــروی و تکمیــل منظومـهی مذکــور ،بــه مطالعــه در اینبــاره (ارتبــاط شــعر
ـش رو از تـی .اس .الیــوت در کتــاب «چــوب مقــدس» ()۱۹۲۰
و درام) روی آوردم و طــی گشــت و گــذار بــه مقالـهی پیـ ِ
رســیدم .الیــوت در ایــن مقالــه تــاش میکنــد کــه بحــران و تکــرار حاکــم بــر جریــان «رومانتیسیســم» در شــعر را بــا
فاصلهگیــری شــاعران از ســنت درام شــاعرانه هـمارز کنــد .ســپس تــاش خــود را بــه ارائـهی راهکارهایــی بــرای نیــل بــه
درام شــاعرانهی نــاب ،آســیب شناســی آثــار درام اخیــر و روشهــای اجــرا معطــوف مینمایــد.
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چــرا امــروز هیــچ درام شــاعرانهای وجــود نــدارد؟ چگونــه صحنـهی نمایــش تمــام داشــتههای هنــر ادبــی را باختهســت؟
چــرا نمایشــنامههای زیــادی نوشــته میشــوند کــه ،بــدون هــر گونــه لذتــی ،فقــط میتواننــد خوانــده شــوند و خوانــده
شــوند –آن هــم اگــر خوانــده شــوند!-
این سواالت دیگر بیمزه و تا حدی آکادمیک شدهاند.
جمعبنــدی و پاســخِ معمــول بــه ایــن ســواالت غالبــا ً یکــی از اینهاســت« :شــروط و شــرایط»(برای نوشــتن درام شــاعرانه)
توپاگیرند ،یــا ،مــا انــواع دیگــر ادبــی را ترجیــح میدهیــم ،یــا ،مــا بیانگیزهایــم.
زیــاد و دسـ 
در پاســخ بــه مــورد آخــر (یعنــی بیانگیزگــی) بایــد بگوییــم کــه درام شــاعرانه چیــزی بــرای ســرگرم شــدن (و ایجــاد
انگیــزه) نیســت .در پاســخ بــه دو مــورد دیگــر (یعنــی ســختی شــرایط و ترجیــح دادن انــواع دیگــر ادبــی) بایــد بگویــم کــه
تــا بــه حــال ،جــز افــراد ســطحی ،کســی بــه مــن ایــن «شــروط و شــرایط» را نشــان نــداده اســت.
دالیــل دیگــری کــه بــرای طــرح دوبــاره ســوال (چــرا امــروز هیــچ درام شــاعرانهای وجــود نــدارد؟) داریــم ایــن اســت کــه
اوال ً بخــش بزرگــی از شــاعران (درامپــرداز) پــی محــل اجــرا و دیــده شــدناند ،و دومــا ً درخواســت بســیار اندکــی از ســوی
عام ـهی مــردم بــرای اجــرای شــعر وجــود دارد .البتــه بــدونشــک میــل قابــل توجهــی هــم ،کــه محــدود بــه افــراد کمــی
نیســت ،تنهــا بــا اجــرای شــعر ارضــا میشــود.
نــگاه انتقــادی (در ایــن وضعیــت) تــاش میکنــد کــه شــرایط و ســایر دادههــا را تحلیــل کنــد .در همیــن راســتا اگــر
بتوانیــم برخــی از موانــع بــزرگ را از راه برداریــم ،تحقیــق (انتقــادی) مــا حداقــل بــه مــا کمــک میکنــد کــه نظراتمــان
را تبدیــل بــه عملــی ســودمند کنیــم؛ و اگــر ایــن هــم نشــود ،میتوانیــم امیــدوارم باشــیم کــه ســرانجام بــه درکــی از
شــرایطی برســیم کــه قابــل تغییــر اســت .ممکــن اســت بفهمیــم کــه ناکارآمــدی مــا علــت عمیقتــری دارد :هنرهــای
گوناگــون در زمانهــای گوناگــون بــارور شــدهاند و رشــد کردهانــد ،بیکــه نیــازی بــه درام باشــد .شــاید مــا همــه بــا هــم
بیانگیــزه شــدهایم ،آن هــم در شــرایطی کــه صحنــه نمایــش ،دیگــر مســند مــا (شــاعران درام) نیســت ،بلکــه تمــام
اتفاقــات (روی آن) نشــانهای از یــک بیماریانــد.
ی اســت .حماســه ،تصنیــف« ،شونســن دو ژوســت» ،شــکلهای
درام از منظــر ادبیــات ،تنهــا یکــی از فرمهــای شــعر 
«پرووِنــس و توســکانی» و ...همــه و همــه بــه نهایــت کمــال خــود در جوامــع خــاص خــود رســیدهاند .شــکلهای
نوشــتاری افــرادی نظیــر «اوویــد»« ،کاتولــوس»« ،پروپرتیــوس» (چامــه ســرایان رومــی) ،اجتماعشــان را بــه شــکلی
متفــاوت و متمدنانهتــر از معمــول زمانشــان تغذیــه میکــرد .در عصــر و اجتمــاع «اوویــد» امــا درام شــکلی از هنــر
بــود کــه در قیــاس بــا شــکلهای دیگــر ارزشــی نداشــت .در مقابــل میتــوان گفــت کــه درام بــه نظــر بــا دوامتریــن
شــکل ادبــی بــوده اســت کــه در قیــاس بــا ســایر اشــکال ،تنــوع بیشــتر و قابلیــت بیانگــری احــواالت اقشــار بیشــتری را
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بــا خــود داشــته اســت.
شــکلهای مختلــف درام (شــاعرانه) ،بــه تنهایــی ،در بریتانیــا تنــوع زیــادی یافــت؛ امــا روزی کــه درام (شــاعرانه)
نیمهجــان پیــدا شــد ،فرمهــای دیگــر ادبــی کــه زندگــی ِ محتــاج بــه درام داشــتند ،مــرده بودنــد .مــن آمــاده نیســتم کــه
مســئولیت ســایر تحقیقهــای تاریخــی را تقبــل کنــم ،امــا بایــد بگویــم کــه هیچکــس بــه انــدازه (وقــدرت) «چارلــز لمــب»
(نویســنده انگلیســی ابتــدای ق  )۱۹درام شــاعرانه را کالبدشــکافی نکــرده اســت .بــر بــاالی گــور ایــن فــرم (یعنــی فــرم
درام) کــه هنــوز کامــل نمــرده اســت –مگــر اینکــه همــه بــر ایــن بــاور باشــند ،-ســعی «چارلــز لمــب» در نبــش قبــر ،بــه
بهتریــن شــکل ،بــه مــا آگاهــی زیــادی بخشــید؛ آن هــم دربــاره شــکاف عظیمــی کــه بیــن حــال و گذشــته وجــود دارد.
ارتبــاط میــان کتــاب شــعر «مُغَنّــی انگلیســی» از «لــرد بایــرون» (شــاعر رمانتیــک ابتــدای قــرن  )۱۹و شــعرهای «جــرج
کربــی» (شــاعر انگلیســی اواخــر ق  )۱۸در اثــر «پــاپ» ،یــک جــور ارتبــاط مســتمر تاریخــی اســت؛ در حالــی کــه ارتبــاط
کتــاب «سنســی» از «پرســی بــی شــلی» (شــاعر رومانتیــک ابتــدای ق  )۱۹بــا درام غنــی انگلیــس ،شــکلی از نــو ســاختن
و ایجــاد یــک نمون ـهی (تــازه و) اصلــی اســت .بــا گــم کــردن ســنت ،مــا داشــتههای حــال خــود را میبازیــم؛ امــا بــرای
«شــلی» ســنتهای دراماتیــک موجــود در عصــرش ،چنــان ارزشــی نداشــتند کــه او بــر آنهــا اصــرار بــورزد .ایــن تمــام
تفــاوت میــان نگهــداری و ترمیــم اســت.
ادبیــات بریتانیــا در «عصــر الیزابــت» (عصــر طالیــی  )۱۶۰۳ -۱۵۵۸قــادر بــود کــه حجــم زیــادی از آرا و تصاویــر جدیــد را
بپذیــرد ،آن هــم بــدون توجــه بــه ســنت (آنهــا) ،چــرا کــه آن عصــر ،فــرم باشــکوه خــودش را یافتــه بــود ،و میتوانســت
خــود را در هــر چــه کــه بــه آن وارد میشــود ،بــروز دهــد .در نتیجــه حضــور شــعر آزاد ( )blank verseدر نمایشــنامههای
ایــن عصــر چنــان قــدرت نامحســوس ،ناخــودآگاه و البتــه روشــنفکرانهای را عیــان کــرد کــه قبــل از آن در هیــچ شــعر ِ
آزاد دیگــر (غیــر دراماتیــک) اینگونــه توســعه نیافتــه و یــا حتــی تکــرار نشــده بــود .همزمــان بــا ایــن اتفاقــات شــگرف در
عرصـهی درام ،در ســایر عرصههــای ادبیــات ،ادبیــات عصــر الیزابــت انگلیــس -در قیــاس بــا ادبیــات فرانســه و ادبیــات
ایتالیــا -مالنقطــی ،خــام و پیــش پــا افتــاده بــود .قــرن نوزدهــم (عصــر جــوالن رومانتیکهــا) سرشــار بــود از تأثــرات و
اکتشــافات تــازه ،امــا ایــن عصــر فــرم مشــخصی پیــش پــای ادبیــات ننهــاد تــا بتــوان ایــن اکتشــافات را در حــدود آن
قــرار داد .دو فــرد« ،ویلیــام وردورث» و «رابــرت برونینــگ» ،توانســتند بــا تالشهــای مکــرر فرمهایــی را بنــا کننــد،
فرمهایــی شــخصی؛ در آثــاری نظیــر «گشــت و گــذار»« ،ســوردللو»« ،حلقــه و کتــاب» .امــا هیچکــس (و جریانــی)
نتوانســت بــرای ایــن قــرن یــک فــرم (همهگیــر و جریانســاز) ابــداع کنــد ،بــه آن روح ببخشــد و بــه کمالــش برســاند.
(مثــاً) «آلفــرد لــرد تنیســون» (ملکالشــعرای بریتانیــا در ق  )۱۹کــه بنــا بــر شــواهد و بــدون شــک اســتاد تــام فرمهــای
کوتــاه و کوچــک بــود ،الگوهــا (و فرمهــای) بلنــد خــود را بــه صــورت ماشــینی (بــدون روح و جــان) مونتــاژ میکــرد .در
همیــن حیــن امــا «جــان کیتــز» (شــاعر رمانتیــک اوایــل ق  )۱۹و «پــرس بــی شــلی» آنقــدر جــوان بودنــد کــه هنــوز در
معــرض قضــاوت قــرار نمیگرفتنــد ،لــذا دائــم در حــال حرکــت از فرمــی بــه فرمــی دیگــر و تجربهگرایــی بودنــد.
ایــن دو شــاعر بیشــک بــه صــرف انــرژی زیــاد در جســتجوی فــرم متعهــد بودنــد ،هــر چنــد کــه ایــن جســتجو نتوانســت
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بــه نتیجـهی کامــا ً رضایتبخشــی ختــم شــود .فقــط و فقــط یــک «دانتــه» وجــود دارد ،حــال آنکــه دانتــه خــود از ســالها
تمریــن قُدمــا و همعصرانــش در عرصـهی فــرم بهــره بــرد؛ او جوانــی خــود را بــرای ابــداع وزنهــای تــازه تلــف نکــرد ،و
وقتــی کــه بــه «کمدی-الهــی» رســید ،میدانســت چگونــه بــه دســتاوردهای ایــن و آن دســتبرد بزنــد« .شکســپیر» ،در
مقــام کســی کــه فرمــی خــام را در دســت بگیــرد و بتوانــد در آن بــه پاالیشــی نامحــدود دســت بزنــد و امکانهــای نادیــده
را ببینــد ،شــاعری بســیار موفــق بــود .ایــن قابلیــت (در نوشــتن درام شــاعرانه) انــگاری شــوری در خیلیهــا نظیــر «جــان
دانــی» (شــاعر اواخــر ق -۱۶اوایــل ق  )۱۷بــه وجــود آورد .ایــن جــور افــراد مــا را (در درام) جلــو آوردنــد و و ســرآخر بــه
ســراب امــروز در درام شــاعرانه رســاندند.
حــال ایــن دقیقــه محــل ســوال اســت کــه آیــا بیــش از دو یــا ســه نفــر در نســل حاضــر وجــود دارنــد کــه چنیــن «قابــل»
باشــند -الاقــل کمــی ،-تــا از مزایایــی کــه از گذشــتگان بــه مــا رســیده بهــره ببرنــد؟ در بهتریــن حالــت دو یــا ســه نفــر واقعــا ً
خودشــان را وقــف کشــف ایــن فرمهــا کردهانــد ،آن هــم بــا انــدک شــهرت عمومــی یــا بــدون آن .آفرینــش فــرم فقــط
اختــراع شــکل ،آهنــگ و ریتــم نیســت ،بلکــه ادراکــی از تمــام محتــوای درخــوری اســت کــه همــراه بــا آهنــگ یــا ریتــم
ت شکســپیر فقــط و فقــط یــک قالــب نیســت ،راهــی اســت دقیــق ،بــرای فکــر کــردن و احســاس
ارائــه میشــود .ســونا 
کــردن« .چارچــوب» فراهــم شــده بــرای درامنویســان عصــر الیزابــت (عصــر طالیــی) فقــط شــعر بیقافیــه نبــود ،اجــرای
پنــج حرکتــی ،یــا خانـهی نمایــش الیزابــت نبــود؛ ایــن چارچــوب فقــط پــات داســتانی هــم نبــود ،آن هــم بــرای شــاعرانی
(درامنویــس) کــه وقتــی شــرایط ایجــاب میکــرد ،ایــن امکانــات را دوبــاره منســجم میکردنــد ،از نــو شــکل میدادنــد،
بــاز میپروراندنــد یــا ابــداع مینمودنــد .ایــن (میــل بــه درام بــا شــکوه نوشــتن) شــاید «شــور زمانــه» بــود -اصطالحــی
کــه (بــرای توصیــف آن دوره) رضایتبخــش نیســت-؛ یــک جــور آمادگــی کلــی ،یــک نــوع عــادت میــان بخشــی از مــردم،
بــرای عکسالعمــل نشــان دادن بــه وقایــع ژرف (در قالــب درام شــاعرانه) .بایــد کتابــی نوشــته شــود دربــاره اشــتراکات
موجــود در هــر دورهی شــاخص حیــات درام ،پیرامــون پاســخ ایــن آثــار بــه (ســواالت) دیــن و مــرگ ،و همینطــور تکــرار
حــال و هواهــا (در آثــار مختلــف) ،لحنهــا و موقعیتهــا .آنــگاه بایــد ببینیــم چــه «انــدازه» هــر شــاعر چیــزی بــرای
انجــام دادن داشــته اســت .همانقــدر کــه بایــد بدانیــم چــه چیــز او را بــه نوشــتن نمایشــنامه خــودش وا داشــته اســت،
همانقــدر بایــد بدانیــم چــه چیــزی اساســا ً اثــر او را از باقــی آثــار متمایــز کــرده اســت.
(بــا اینگونــه مداقــه کــردن در فراینــد خلــق شــعر و) در حضــور چنیــن تالشهایــی میتــوان بــه امــکان حضــور چندیــن
شــاعر ،و حتــی تعــداد زیــادی شــاعر (درامنویــس) در یــک زمــان امیــد داشــت .بــه نظــر نمیآیــد دورههــای باشــکوه درام
اســتعدادهای بیشــتری از زمــان مــا «ســاخته باشــند» ،امــا اســتعدادهای کمتــری را «هــدر دادهانــد».
حالیــا در زمانـهی بیفــرم ،امیــد کمــی هســت بــه اینکــه معــدود شــاعران موجــود ،دســت بــه هــر عملــی –کــه ارزشــش
را دارد -بزننــد .و البتــه وقتــی میگویــم معــدود ،منظــورم قطعــا ً (معــدود) شــاعران خیلــی خــوب اســت .شــاعرانی
تجهیــز شــده بــا آنتولــوژی شــعر یونــان و کتابهــای اشــعار عصــر الیزابــت ،حتــی آثــار یکــی مثــل «هریــک» (شــاعر
اوایــل ق  .)۱۷شــاعرانی کــه نــه فقــط شــاعران درجــه دو را بشناســند ،بلکــه بــرای امثــال «ادمونــد والــر» (شــاعر ق )۱۷
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و «جــان دنهــام» (شــاعر ق  ،)۱۷نیــز اهمیــت قائــل باشــند و نقــاط حضــور آن دو را در پیشــرفت یــک فــرم همهگیــر را
تبییــن کننــد .وقتــی همــه چیــز بــرای حضــور معــدود شــاعران آمــاده باشــد ،شــاعر میتوانــد بــه تنــاوب بــه نقــاط اقبــال
و کشــف ،حتــی در درام ،دســت پیــدا کنــد .مثــل «جــرج پیلــی» (شــاعر ق  )۱۶و «الکســاندر برومــی» (شــاعر ق .)۱۷
در شــرایط حاضــر ،معــدود شــاعران (درامنویــس) تکالیــف زیــادی دارنــد؛ و همیــن علــت دیگــر ناتوانــی زمانـهی مــا در
عرصـهی درام شــاعرانه اســت.
ادبیــات مســتمر ،همیشــه نوعــی از «نمایش/ارائــه ( »)presentationاســت :یــا نمایــش یــک حالــت ذهنــی ،یــا نمایــش
احــواالت ناشــی از رویارویــی بــا مجموعــه اتفاقاتــی در رفتــار انســانی یــا اشــیا حاضــر در جهــان بیرونــی .در ادبیــات
«متقــدم» -بــرای پرهیــز از بــه کارگیــری واژه «کالســیک» میگویــم «متقــدم» -مــا هــر دو شــکل نمایــش را مییابیــم،
همانگونــه کــه در بعضــی از دیالوگهــای افالطــون ادغــام ایــن دو نــوع یافتنــی اســت .ارســطو نیــز تفکراتــش را بــدون
وابســتگی بــه ســاختاری حیاتــی ،نمایــش مـیداد و ارائــه میکــرد ،و نویســندهی خوبــی اســت« .مکبــث» (نمایشــنامه
شکســپیر) یــا «آگامنــون» (از نمایشــنامهی «توریلــوس و کرســیدا» از شکســپیر) هــم هــر دو وضعیــت تقریــری-
توصیفــی دارنــد ،آن هــم حــول ســیر اتفاقــات .ایــن دو اثــر همانقــدر کار «فکــری» بــه حســاب میآینــد کــه آثــار
ارســطو .در زمــان حــال نیــز آثــاری یافــت میشــوند کــه از لحــاظ کیفیــت کار فکــری ،شــانه بــه شــانهی آثــار «اســکیلس»
(تراژدینویــس بــزرگ یونــان» ،شکســپیر و ارســطو بزننــد .مثــا ً کتــاب «تربیــت احساســات» از گوســتاو فلوبــر یکــی از
آنهاســت .همیــن اثــر را بــا کتابــی مثــل «بــازار خودفروشــی» از «ویلیــام تاکــری» (نویســنده ق  ۱۹انگلیــس) مقایســه
کنیــد؛ آن وقــت میفهمیــد مداومــت کار فکــری بــه شــکلی وســیع ،در تصفیــه و خــروج اضافــات بــروز میکنــد؛ در
بیــرون کــردن حشــوهایی کــه تاکــری (در اثــرش) نگــه داشــت؛ در پرهیــز از انعــکاس تفکــرات شــخصی نویســنده
()reflection؛ در وقــت گذاشــتن روی ســاختن وضعیــت بــه شــکلی کامــل ،آنگونــه کــه نیــازی بــه بیــان و دخالــت
انعکاســی نویســنده نباشــد .نــگاه بــه افالطــون هــم) هنــوز روشــنگر و راهگشــا اســت« .تهتتــوس» (از مکالمــات
افالطــون) را برداریــد .جــز در مــواردی اندکــی ،هیــچ کــدام از کلمــات مطلــع هــر فــراز ،حــس ،شــخصیت یــا احساســی
مشــخص را خلــق نمیکننــد ،تــا (ایــن کلمــات از پیــش) بــه ادامـهی گفتــار ،فضــا (و جهــت) ندهنــد؛ آن هــم وقتــی کــه
(ایــن فضــا) هیــچ ارتباطــی بــه ادام ـهی گفتــار نــدارد :چیدمــان خــاص کالم افالطــون ،بــا ابهامــات موجــود در تئــوری
معرفــت -کــه در هــر فــراز بســط پیــدا میکنــد ،-بــدون ســردرگمی هماهنگــی دارد .کــدام نویســنده معاصــر میتوانــد
چنیــن تســلطی را (بــر کالم) از خــود بــروز دهــد؟
در قــرن نوزدهــم شــکل دیگــری از اخالقیــات خــود را عیــان ســاخت (اخــاق مــدرن) .ظهــور (و تعریــف) ایــن اخالقیــات
در شــعری قابــل و درخشــان ،قابــل مشــاهده اســت« :فاوســت» اثــر «گوتــه»« .مفیســتوفل» (شــخصیت اهریمنــی)
در اثــر «کریســتوفر مارلُــو» (شــاعر ق  ۱۶انگلیــس کــه او هــم کتابــی بــه نــام «فاوســت» داشــت) موجــود ِ بســیاری
ســادهتری از مفیســتوفل در فاوســت گوتــه اســت ،امــا الاقــل مارلُــو در انــدک کالمــی ،مفیســتوفل را خالصــه کــرده
اســت .او (یعنــی مارلــو) آنجاســت کــه بایــد باشــد (در فیگــور یــک درامنویــس) ،و بــر حســب اتفــاق تکلمــهای بــه
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ت گمشــدهی «جــان میلتــون» (شــاعر ق  ۱۷انگلیــس) میزنــد (و در راســتای ســنت ادبــی درام قــرار
شــیطان بهشــ 
میگیــرد) .امــا ابلیــس موجــود در فاوســت گوتــه مــا را ناگزیــر فقــط بــه خــود گوتــه (و ابلیســی کــه او ســاخته اســت)
ارجــاع میدهــد .شــیطان گوتــه در حقیقــت بــه یــک فلســفه و ســنت فکــری تجســد میبخشــد( .ولیکــن) آفرینــش
هنــری (در درام) نبایــد چنیــن کنــد ،بلکــه بایــد خــود جایگزیــن فلســفه شــود .مبرهــن اســت کــه گوتــه اندیشـههایش
را قربانــی درام و معطــوف بــه درام نکــرده اســت ،چــرا کــه درام خــود یــک واســطه (و نــوع دیــدن و اندیشــیدن) اســت.
ایــن شــکل از هنرهــای (دراماتیــک) ترکیبــی بعدهــا توســط افــراد مختلــف و در ابعــاد کوچکتــری از گوتــه تکــرار شــد.
نمونههــای جــذاب دیگــری از ایــن دســت (کار ترکیبــی) را میتــوان در «پیــر گینــت» (اثــر «هنریــک ایبســن» بــه ســال
 )۱۸76و بعضــی نمایشــنامههای «موریــس مترلینــگ» (نویســنده بلژیکــی ق  )۲۰و «پــاول کالودل» (نویســنده
فرانســوی ق  )۲۰یافت .در آثار مترلینگ و کالودل از یک ســمت ،و آثار «آنری برگســون» (فیلســوف ق  ۲۰فرانســه)
از دیگــر ســو ،مــا بــا ادغــام ژانرهایــی روبــرو هســتیم کــه در عصــر مــا مــورد توجهانــد.
هــر عملــی در حــوزه تخیــل بایــد فلســفهای بــا خــود داشــته باشــد و هــر فلســفهای بایــد شــکلی از کار هنــری (اجرایــی)
باشــد .چقــدر زیــاد شــنیدهایم کــه برگســون یــک هنرمنــد (دراماتیــک) اســت! و ایــن الفــی اســت کــه طرفــداران او
میزننــد .شــاید ایــن ادعــا (وابســته بــه) معنایــی اســت کــه هواخواهــان او از هنــر(درام) در ذهــن دارنــد ،و البتــه کــه
اصــول ایــن نــوع از تفکــر (در فهــم هنــر) خــود قابــل بحــث اســت( .بــا ایــن نــگاه بــه درام) بعضــی آثــار خــاص در حــوزه
فلســفه میتواننــد بــه عنــوان اثــر هنــری (دراماتیــک) خوانــده شــوند :بخــش عمــده آثــار افالطــون و ارســطو ،اســپینوزا،
بخشــی از نوشــتههای دیویــد هیــوم ،کتــاب «اصــول منطــق» اثــر «فرانســیس بردلــی» ،متــن آقــای «راســل» دربــاره
«سرشــت معنــا» .ایــن نمونههــا همــه آثــار فکــریای هســتند کــه شــفافاند و بــه زیبایــی فــرم گرفتهانــد .امــا ایــن آن
چیــزی نیســت کــه تحســینکنندگان برگســون ،کالودل یــا مترلینــگ مــراد میکننــد .مــراد آنهــا (از هنــر درام) چیــزی
اســت کــه اصــا ً شــفاف نیســت ،امــا محــرک احســاس اســت .اندیشــه ،و دیــد (دراماتیــک) در صــورت ترکیــب بــا هــم،
تحریــک بیشــتر (مخاطــب) را بــه بــار میآورنــد؛ ولــی بــا پیشــنهاد شــدن (حضــور) ایــن دو کنــار هــم ،هــم شــفاف
اندیشــیدن و هــم شــفاف بیــان کــردن بعضــی موضوعــات الجــرم بــه محــاق م ـیرود.
«ایــده» و فلســفهی جــذب شــده (در ادبیــات ،نــه ســوار شــده بــر ادبیــات) ،یــا همــان ایده-احســاس ،در درامهــای
شــاعرانه (معاصــر) قابــل یافتنانــد .آثــاری کــه وظیفهشناســانه ،بــر اســاس ادراکات معاصــر ،جهــت روزآمــد کــردن
درام -چــه آتنــی چــه الیزابتــی -در یــک ســاختار منســجم تــاش کردهانــد .البتــه ایــن کوشــش گاه در پرهیــز (ظاهــری)
از (رســیدن بــه) ســاختار بــه کمــک ســاختار درونــی (کــه منجســم اســت) بــروز میکنــد« .امــا از هم ـهی اینهــا مهمتــر
ســاختار رخ دادن وقایــع اســت :ایــن ســاختار در تــراژدی (ناشــی از) محــاکات اســت ،آن هــم محــاکات نــه از افــراد،
بلکــه از اعمــال و حیــات .و حیــات در عمــل تــداوم مییابــد ،و پایــان حیــات نیــز خــود شــکلی از عمــل اســت ،نــه حالــت
کیفــی» (نقــل از پوئتیــک ارســطو)
ـکان) محــاکات از آثــار یونانــی و آثــار عصــر
مــا از یــک ســو (منبــع غنــی) درام(هــای) شــاعرانه ( )Poetic Dramaو (امـ
ِ
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طالیــی و فلســفه مــدرن را داریــم ،و از دیگــر ســو کمــدی ِ «ایدههــا» را از «جــرج برنــارد شــاو» (نمایشــنامهنویس ق
 )۲۰و «جــان گالزورثــی» (نمایشــنامهنویس ق  )۲۰تــا نمونههــای ســافلتر .در نازلتریــن آثــار روحوضــی ِ «ساشــا
گیتــری» (کارگــردان اوایــل ق  )۲۰هــم (حتــی) ایدههــا و نظــرات کوچکــی دربــاره زندگــی وجــود دارنــد کــه در پایــان از
دهــان یکــی از شــخصیتها بیــان میشــود.
معمــوال ً گفتــه میشــود کــه محــل اجــرای نمایــش ( )Stageمیتوانــد بــرای اهــداف گوناگونــی اســتفاده شــود کــه فقــط
یکــی از آن اهــداف ممکــن اســت بــا هنــر ادبــی (دراماتیــک) همســو باشــد .تئاتــر بـیکالم یــک امــکان اســت (منظــورم
ســینمای صامــت نیســت)« ،بالــه» نوعــی فعالیــت اســت -هرچنــد کــم بــه آن رســیدگی شــده ،-اُپــرا یــک جــور نهــاد
اســت؛ امــا شــما وقتــی «محــاکات از حیــات» را بــه همــراه کالم روی صحنــه داریــد ،تنهــا الگــو و اســتانداردی کــه
(بــرای نقــد) مجــاز اســت ،الگــو و اســتاندارد کار هنــری (و درام واقعــی) اســت ،آن هــم هنــری کــه بــا همــان قــدرت
شــعر و ســایر فرمهــای هنــری (ریشــهدار) ،هدفگیــری میکنــد .بــا ایــن نــگاه ،درامهــای برنــارد شــاویی از همــان
ریشــهی درامهــای مترلینگــی اســت ،چــرا کــه ایــن هــر دو بــه یــک ســیرهی فکــری ِ تاریخــی تعلــق دارنــد .هــر دوی
ایــن اندیشــمندان ،مقبولیــت عــام دارنــد :در لحظـهای کــه یــک ایــده از حالــت نــاب خــود خــارج میشــود تــا در ســطح
پایینتــر ِ فکــری فهمیــده شــود ،آن ایــده ارتبــاط خــود را بــا هنــر از دســت میدهــد .ایــن ایــده تنهــا در دو حالــت خالــص
میمانــد ،یــا بــه آســانی در کســوت حقایــق محــرز بیــان شــود ،یــا اینکــه بــه کل تغییــر هیئــت بدهــد؛ همانطــور کــه
نــگاه ِ «فلوبــر» بــه ســرمایهدارهای خردهپــا در «تربیــت احساســات» چنــان تغییــر شــکل داده و آنگونــه بــا حقیقــت و
وضعیــت رئــال یکــی شــده اســت کــه شــما نمیتوانیــد بگوییــد ایــدهی (اصلــی) او چیســت.
قطعــا ً ضــروری نیســت ،کــه درام در فــرم شــعر نوشــته شــود ،یــا ایــن کــه مــا بایــد حتمــا ً بــرای خــاص جلــوه نمــودن در
یکــی از نمایشهــای «اوریپیــدس» (نمایشنامهنویــس یونانــی ق  4قبــل از میــاد) شــرکت کنیــم کــه بــر در ورودی
(ســالن نمایــش آن) ترجمههــای آثــار پروفســور «هنــری مــورای» (روانشــناس آمریکایــی اوایــل قــرن  )۲۰فروختــه
ـش حیــات و محــاکات از آن بایســتد ،و بــه جهــان
میشــود؛ امــا ضــروری اســت کــه (هنرمنــد) بــر فــراز صحن ـهی نمایـ ِ
خــود دســت پیــدا کنــد .جهانــی کــه ذهــن نویســنده جهــت سادهســازی ،رامــش کــرده اســت .مــن گمــان نمیکنــم
درامــی کــه تالشــش «تجســد بخشــیدن بــه فلســفه» اســت –نظیــر فاوســت گوتــه -یــا میخواهــد فرضیـهای اجتماعــی
را بــه تصویــر بکشــد –ماننــد آثــار شــاو -بتوانــد چنیــن تمنایــی از درام را پاســخ دهــد .و البتــه جهــان امثــال «ایبســن» و
«چخــوف» هــم (در حــوزه درام) بــه انــدازه کافــی و جامــع ،سادهســازی نشــد ه اســت.
در پایــان الزم اســت کــه ناپایــداری هــر نــوع هنــر (اجرایــی) مثــل درام ،موزیــک یــا رقــص را مدنظــر داشــته باشــیم،
چــرا کــه بســتگی بــه شــکل ارائــه توســط اجــرا کننــده ( )performerدارد .البتــه حضــور یــک اجــرا کننــده(ی خــاص
ی (هنــر درام) را نشــان میدهــد ،کــه بنــا بــر شــواهد از درون
در یــک نمایــش) ،گاه معیــوب بــودن شــرایط اقتصــاد 
جــدال کــم و بیــش ناخــودآگاه بیــن آفریننــده و اجراکننــده گریزناپذیــر
مشــکلدار و زخمــی اســت .در ایــن شــرایط
ِ
ه و میــل اجراکننــده بــه طــور کل بــر خــودش متمرکــز اســت (نــه هنــر) .نــوع شــناخت او از ســایر بازیگــران
اســت .عالقـ 
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و موزیســینها بــه ایــن ادعــا شــهادت میدهــد .اجــرا کننــده بــه فــرم بیتوجــه اســت ،و عالقهمنــد بــه فرصتهــای
بــروز ذوق هنرپیشــگی خویــش و بیانگــری «فردیــت و شــخصیت» خــود اســت .ایــن بیفــرم بــودن ،نداشــتن قابلیــت
تحلیــل و قــدرت تمیــز در موزیــک معاصــر ،قــدرت بدنــی شــگفتانگیز و تمرینــات بدنــی زیــاد –کــه معمــوال ً الزم
اســت ،-شــاید نشــانههایی از دروان ظفرمنــدی اجــرا کنندههــا باشــد .بهرهکشــی از ایــن مقبولیــت بازیگــران حیــن
اجــرا ،شــاید یکــی از محصــوالت «ساشــا گیتــری» (کارگــردان) اســت .مشــکل (اجــرا) نابــود نخواهــد شــد ،چــرا کــه ایــن
وضعیــت بــه تمامــی ریشــه در روح کار بازیگــری دارد .در کنــار نیــاز بــه تجلــی درام در متــن (نمایــش) ،اجــرا بــر روی
صحنــه ،نیازهــای زیــاد دیگــری را نیــز طلــب میکنــد .پــس عــاوه بــر ضــرورت وجــود هنــر (در متــن) –تــازه اگــر وجــود
داشــته باشــد ،-مــا همچنــان ،نگونبختانــه ،بــه چیــزی بیشــتر از ماشــینهای لطیــف شــده (بازیگــران) نیــاز داریــم.
غالــب اوقــات تالشهــا (بــرای فهــم اجــرا) بــر گــرد بازیگــر میگــردد تــا او را در پوششــی از نقابهــا پنهــان ســازند و در
جلســات از پیــش تعییــن شــده گــرد (آن پیچیدگــی) بچرخنــد و حتــی موقعیتــی را بــرای بازیگــر جهــت حضــور در یــک
نمایــش دیگــر را آمــاده کننــد .ایــن مداخلــه در روال طبیعــی (درام) بــه نــدرت بــه توفیــق میرســد ،چــرا کــه طبیعــت
(هنــر) معمــوال ً بــر ایــن مشــکالت فائــق میآیــد.
(ایــن روزهــا) بــه نظــر میآیــد بیشــتر تالشهــا جهــت آمیختــن بــا درام شــاعرانه ،بــا پایانــی غلــط آغــاز میشــود؛
چــرا کــه کســانی کــه چنیــن تالشــی میکننــد ،جماعــت اندکــی را کــه پــی «شــعر» میگردنــد ،نشــانه گرفتهانــد.
ارســطو میگویــد کــه تازهکارهــا در هنــر پیــش از آنکــه بتواننــد پالتــی (و ســاختاری در ذهــن) را شــکل بدهنــد؛ بــه
ـس امــروز) درام دوره الیزابــت ،عوامــی را کــه پــی
وســعت قــدرت کالم و قابلیــت بیــان دســت پیــدا میکننــد( .بــر عکـ ِ
ســرگرمیهای خــام بودنــد هــدف گرفتــه بــود ،امــا توانســت بــر ســر ارتباطــی مناســب بــا شــعر بایســتد و پــای بفشــارد.
ـودن دسـتیابی بــه شــکلی از ســرگرمی و رام کــردن آن ســرگرمی جهــت رســیدن بــه نوعــی
مشــکل مــا شــاید ســخت بـ
ِ

هنــر (نــاب دراماتیــک) اســت .احتمــاال ً کمدینهــای ســالنهای موزیــکال (کــه بســیار پــر مخاطبانــد) بهتریــن مــواد
خــام ایــن هــدف باشــند .البتــه خــودم میدانــم ایــن پیشــنهاد ممکــن اســت در مقــام عمــل خطرنــاک باشــد .بــرای هــر
فــرد کــه ایــن پیشــنهاد را جــدی میگیــرد ،بایــد بگویــم تعــداد زیــادی عروسکســاز وجــود دارنــد کــه مشــتاقانه حاضرنــد
بــا قلقلــک دادن جماعــت هنردوســت ،آنــان را از هرزگــی هنــر بــه قهقهــه بیندازنــد.
اندکانــد کســانی کــه هنــر (درام) را جــدی میگیرنــد .آنهــا کســانیاند کــه بــا درام بــا وقــار روبــرو میشــوند و بــه تمریــن
و مشــق کــردن از روی آثــار اوریپیــدس و شکســپیر ادامــه میدهنــد ،و در برابــر اینهــا ،کســانی نیــز هســتند کــه بــا هنــر
(درام) مثــل یــک جــوک رفتــار میکننــد.

۸

