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آرتو، به سوي تئاتر شقاوت
مهدي سلیمی

1
ناتمامی

بیش شود؟میاي هست که جنون از آنجا آغاز لحظهیا شایداي کنیم: آیا جایی، نقطهبا این پرسش آغاز می
ي شد؟ آیا آن نقطهاي از جنون نیچه نگاشتهدر چه مرحله»بتانغروب«ام که از هر چیز به این فکر کرده

ت؟ یا معناسباواقعاً اي ت شرح واقعهي عقالنیي شالق زدن اسب) او از دایره(دیدن صحنهفصالِنمادین ان
فراسوي خیر و شر روي فیلسوف-فرستد از نیچهبه قیصران روم میسزار وقتی دعوتنامه- نیچه

گرداند؟میبر
به اندیشیدن به کسی که قت در حقیسازد. اندیشیدن به آرتو بیشتر از هر کسی ما را با این پرسش روبرو می

ناممکنیاش را واژگون اندیشیدن به ساحت نااندیشه. ساحتی که فوکو یکبار تاریخ؛دیاندیشاندیشیدن میت
با همین اثر خود را به دام پاردوکس تقابل میان کرد و خود را به یک مرجع ابدي بدل ساخت و اتفاقاً

.بودي از آن نت و جنونی انداخت که انگار راه گریزعقالنی
تا سالها »هیرونیموس بوش«اند. از قرنها پیش از تاریخ پر است از بزرگمردانی که با سحر جنون درآمیخته

یعنی - هاي زبان و با نزدیک شدن به سرچشمهگردیمبه عقب بارمیپس از آنتونن آرتو. اما هر چقدر که 
ي زبان براي بیان ژرفناي یروهاي خفتهنزبان گفتاريِ ملفوظ و فرهنگ معاصر غربی آنجا که هنوز 
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شود. آثار تر میت و جنون سختتفکیک بین عقالنی- هیجانات و احساسات بشري را کور نکرده است
ي نوعی جنون که انگار قرون وسطائیان آنرا به مثابهشتهاي فراذهنی و برزخی دابوش نشان از اندیشه

ت ازگاه تفکیک سفت و سخت بین عقالنیه روایت فوکو آغمذهبی در خود پذیرفته بودند. عصر کالسیک ب
آالید و جنون را به هرمانان خود را از جنون میشود قو جنون بود. ادبیات نمایشی که در این عصر زاده می

.راندي خرد میبیرون از صحنه
خواهد زبان را و میا«شود. هاي بدوي پیشینیان خویش میي آئینآنکه تاریخ جنون را بکاود شیفتهآرتو بی

شوند و با حروف هیروگلیف به هاي آغازین خود که از ایما و اشارات و حرکات زاده میبه سرچشمه
اما گویا، آن «برد. بکار می»گویاکوفرانسیس«چنانکه این فرض را فوکو براي . 1»آیند باز گرداندیر میتصو

ي دیگري داشت. این جنون انسان اش جلوه، جنونکردزمان که دیسپاراتس و خانه مرد ناشنوا را ترسیم می
فروافکنده در اعماق ظلمت خویش بود. آیا او فراسوي زمان به عوالم قدیمی سحر و جادو، به سواران 
موهوم و جادوگران بر فراز شاخسارهاي درختان خشک(فوکو اشاره دارد به مضامین آثار بوش) نپیوسته 

ت تاریخی بوش و آرتو را فرایند تک خطی و عقالنی/وش و گویاي اتصال بین ب... این حلقه2»بود؟
شود توانست شرح دهد. همانقدر که بوش با زمان خود گسستگی دارد اینبار در صورت آرتو تکرار مینمی

دارند. زمانی چندخطی و با خود به همراه حال هردویشان روایتی دیگرگون از زمان خویش و در عین
. تاریخ جایگاه دکشو گاه آنرا به پرسش میدکشاورت سیر عقالنی تاریخ سر بر میدر مجگسسته که انگار 

شان را از برآمد کنش و واکنش با نیروهاي تي این نیروهاست. نیروهایی که ماهیدادن بازگشت دوبارهرخ
ي ن به مثابهاثر جنوبه صورتیکهشورند.یابند بر خود میت میآنجایی که ماهیدقیقاً گیرند، و دیگر می

کشد. آنکه از خود اثري باقی گذارد، آنرا به پرسش میکند که بینیروي متخاصم در برابر خرد جلوه می
شود...دهد که اثر به غیاب کشیده میجنون جایی رخ می

یک نوع روایت تاریخی ، این نوع گسست از سیر عقالنی تک خطی دیگر صرفاًاین فرایند چند خطی
اي را پایهدهد. نیچه نظریهیندي ست که در متن آثار و زندگی نیچه و آرتو نیز رخ مینیست. این فرا

بتان کند. غروبي خود میعصر تراژدي را وارد زمانهدیگر عنصر جنونِگذارد که به قول فوکو بارمی
ت نظریه پی ممکنیکند و آنگاه که به ناکشاند، له میهاي کهن را به پائین میشورد، لوحایست که مینظریه

تئاتر و همزادش/آنتونن  آرتو/ نسرین خطاط1
278ي ولیانی/ص تاریخ جنون/میشل فوکو/ ترجمه2
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اي از جنس حروف هیروگلیف که نیروي کلمهنماید. دیونوسوس رخ می- ي نیچهبرد در قالب امضامی
بی خردي جزئی «د: آورچیزي را به ارمغان میغیابشاما در حینخواهد بیدار کند.اي را در زبان میخفته

آور ي مرگبار و در عین حال الزام: یعنی جنبهتسشود که در دنیاي مدرن براي هر اثري حیاتیاز چیزي می
اثر را به چالش خود حتی ضرورت وجود گاه . متن آثار و زندگی آرتو پر است از غیابهایی که 1»آن
هاي بدوي مکزیکیان در ضرورت کشد. آرتو در تئاتر دنبال چه چیزیست؟ وقتی با دیدن نمایش آئینمی

ست که هیچگاه به پردازي تئاتريام در حال مانیفست دادن و نظریهاو مد؟کندوجود تئاتر مدرن شک می
آرتو در ژرفناي «نویسد: دهد. بالنشو در مورد آرتو میرخ نمیشخودمعناي واقعی حتی در آثار اجراییِ

هائی که اندیشیدن صرف در سر داشتن اندیشه ها نیست، و اندیشهکهیافتي رنج درمیتاب آوردن تجربه
زنند که هنوز شروع به اندیشیدن نکرده است. چنانکه انگار به رغم تنها به این احساس دامن میدر سر دارد

رسد که در آن اي میباري که به خاطر آن ناله سر داده است، به نقطهي خطاي اسفخود و به واسطه
که او را مدام در است»نوشتن آنچه نانوشتنی«حکایت .  2»اندیشیدن، هنوز ناتوان بودن از اندیشیدن است

هیچگاه به او فرصت دستیابی به تئاتر شقاوتش را ست»ناگفتنیگفتن آنچه «کند و رنج خود اسیر می
دهند. نمی

2
گسست

ي خود دور شده است که دیگر قادر آنچنان از اصل و ریشهدراززبان غرب طی سالیانبود کهآرتو معتقد 
ست زنده، خشن و پرطنین که از عبارات آراسته و تجوي زبانیبه بیان هیجانات بشري نیست. او در جس

، ي خالص زبانرهنهد. او به دنبال جوهرود و قواعد و اصول زبان ملفوظ را زیر پا میپیراسته فراتر می
اي او را به سورئالیسم برتونی معاصر خود نزدیک ستهوادر نگاه اول چنین خیعنی کیمیاي کالم است. 

ناف «و »سوهان روح«پیوندد و آثار به نهضت سورئالیسم می1927که او حدود سالهاي سازد. چنانمی
هاي ناموفق آرتو در زبان او را به خود آیند. اما تجربهمحصول همان دوره از افکار او به حساب می»برزخ

284همان/ص 1
ي آرتو در همین سایت.در پروندهبالنشو/ترجمه سمانه مرادیانی/ مقاله انتشار یافتهآرتو/موریسمقاله 2
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برتون در مانیفست شاخص چرا که ترین تناقض او با برتون است. این اولین و سادهکند.زبان بدبین می
فیلیپ «ه همراهي نوشتار با ذهنی آزاد و افسار گسیخته بپس از بیان تجربه1924سورئالیسم در سال 

ین از آید که سرعت تفکر بیشتر از کلمات نیست و بنابراهنوز به نظرم می«رسد: به این نتیجه می»سوژو
العاده، هیجان . او به دنبال توهمی از ذوقی خارق1»زندجریان سیالی که بر قلم یا زبان جاریست جلو نمی

ي اینها در قالب زبان شاعرانهبسیار، حسی از تصویرپردازي با استفاده از تخیل بود که ایمان داشت همه
انسداد جریان خونی ملو گاه حتی زبان را عانالیدهاي زبان میخواهند گنجید. اما آرتو بیشتر از ناتوانی
آرتو رفته رفته از شعر و ادبیات نمایشی به از اینرو یافت. میشتپنده و سرشار از هیجان در بدن بازیگران

دارد و این شیوه را در پیوندي تنگاتنگ با آئینهاي مکزیکی سمت اجرا و تاثیر مستقیم بر تماشاگر گام برمی
بیند. او در مکزیک با یک اسب و راهنما عازم منطقه در پایان اقامتش در مکزیک میداند که بخصوصمی
شود.می»سیراتارا هومارا«

را که . تناقضی که از نظر او سورئالیسمزبان روایتی آشکار داردي مسئلهها در تناقض آرتو با سورئالیست
م شاعرانه و زبانی انداخت. آرتو از این نگاه ي سورئالیسمجنون بود به ورطههاي بوشِاول ملهم از نقاشی

کند که بعدها باتاي در نوشتاري درباره سورئالیسم به زیبائی بدان گذاري مینقدي را به سورئالیسم پایه
(که سورئالیسم نوعی وضعیت ذهنی غیر فردي است، اما با انکار ارزش واالي مقوالت زبان«پردازد. می

ست که به هایی از زندگیگیرد: سورئالیسم دهشت از جلوهشکل میرند)سرشت غیر فردي داماهیتاً
سازد که با گفتار بیگانه اي را جایگزین گفتار میي بیانیشوند. سورئالیسم واسطهي گفتار آشکار میواسطه

هاي بیانیشوند که چنان واسطهاست. اما در این شرایط این قابلیت به گروه کوچکی از افراد محدود می
.  زبان دامی بود که 2»کنداي در اختیار دارند که امکان فرارفتن از گفتار فقیر را برایشان فراهم میغنی

ي اینها آرتو متوجه در سورئالیسم را با خطر ناتوانی در سخن گفتن روبرو کرد. با همه»ناگویایی«مفهوم 
. او در تئاتر پردازداتر شقاوت میپردازي تئبه نظریه1930گري زبان شده و از سال واسطهناتوانی 

زیگر انسانی ست بااز نظر او شقاوتش به سمت آوا، ایما و اشاره و تاثیرات متقابل بدنها خیز برداشت. 
کند. آرتو مشغول منسجم کردن که از نیروي غریزه تغذیه میو به دور از مدنیت خشن، تجربی، بدوي

هایی همچون طاعون و کیمیاگري نویسد و از استعارهه مقاالتی میشود و در این راي تئاتري خود مینظریه

24ي سیاوش روشندل/ انتشار یافته در مجله حرفه هنرمند شمقاله سورئالیسم چیست؟/ آندره برتون/ ترجمه1
24مقاله سورئالیسم/ ژرژباتاي/مجید اخگر/حرفه هنرمند ش 2
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ي سفر به و تجربه1935. آرتو با مسافرتش به مکزیک در سال کنداستفاده میدر برخورد با تئاتر 
کند. شود و نظریات خود را نامنسجم رها میمی»دیار دیگر«ي اجراهاي آئینی آن سیراتاراهومارا شیفته

را به همراه عصایش(که خود مدعی بود که متعلق به پاتریک مقدس است) رهسپار ایرلند گی اوشوریده
. و از آنجا به جرم ولگردي دستگیر و بر خالف میلش با کشتی به »دروئیدها«کند و به کنکاش در اسرار می

گردد. میهنش باز می

3
غیاب

که دیوانگان را به دریا راهی ود داشت وج. باوري استها سروده شدهبخشی از تاریخ جنون در کشتی
کرد یا شان دور میرا از میهن»دریافرزندانِ«سخن بود. آب این انگار موج آب را با دیوانه سرِ،کردندمی

کرد. بخشی از تاریخ جنون بلعید، یا این مایگان شرم را در سرزمینهایی دیگر رها و گم میدر خود فرومی
، بدنهایی رو به ست، بدنهاي ملتمسی در لباس زرین و شاهانهاگویا»دیوانگانکشتی «ي فوکو شرح واقعه

ش طرد »دیار دیگر«به سوي مرگ. جالب آنجاست که آرتو در اوج جنون خویش با کشتی از و مرگ 
گرداند. جنون خویش را به میهنش بازمیشود و ناتمامیِمی

با ناوگان 1720و هراسناك. طاعونی که در سال دانست، تمثیلی شگرفآرتو تئاتر را معادل طاعون می
استعاره یک حامل براي آرتو آلود کرد.  کشتی اجداد آرتو از خاور دور به مارسی سرایت و شهر را تب

.مواجهشان کردو از آنرو با شور و هیجانی دوباره مرگ رویاروي ساختکه شهر را با اياستعارهبود، 
اینبار از سرزمینهاي ایرلند وارد فرانسه طاعونویروسماند.ن طاعون زده میتئاتر آرتو به اجرا در سرزمی

ناتمامی شده بود، آرتو رنجید، دچار جنونِدر حالی که شوریده بود، میها!د، از بدویت دروئیگشت
اي که یکبار آمد، تکان داد و هیچگاه کسی صورت گی خویش را در تئاتر به جاي گذاشت، استعارهشوریده

شقاوت.... نامند و گاه مبتکر تئاتر ورش میگاه شاعر دیدهاز اینروتمامش را درك نکرد. 
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