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فریاد روي خط دهان

بابک سلیمی زاده

حنجرهودهانازدیگريياستفادهزدن، حرفجزتوانبه ندرت میبنا بر شواهد و قرائنکهايزمانهدر

از را به ما بیاموزد چه معنایی دارد؟» دنزفریاد «آنتونن آرتو که میخواست رسايصداي،ي خویش کرد

هايي زندگیخفهينالهو تپسغرایزگسیختگیلجام«ر بود و هست از که پتاریکهايپس این دهه

ها چگونه می، از پس گرد و غبار این دهه1»اندگشتهآتشهايي شعلههمطعنشکفتههنوزکهسوخته

و هنريوتاریخیهايتوانیم جز در قالب برخی اصطالحات و کلیشهاگر نمی؛شنیدراآرتوفریادتوان

در تئاتر خواهیم کرددستکم تالشآنچه او میخواست بگوید را فراچنگ آوریم،دانشگاهی یا آماتوري 

هايآئینیِ نثر و ایدهبرخی التزاماتصرفاًدون هیچ تاویل و تفسیري و برکت جستهمقدس و آئینی او ش

.کنیمرعایترااوجادوییومبهم
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زام اول: اندام چندظرفیتیتال

در اروپا دیگر کسی فریادکشیدن را بلد «نویسد: می» ورزش عاطفه و احساس«يدر انتهاي مقالهآرتو

جز سخن آنها. نیستندسینهازفریادبرآوردنبهقادردیگرخلسهحالدربازیگرانخصوصنیست و به

کهستپس طبیعیي تئاتر جسمی هم دارند، صحنهبرکهاندگفتن توانایی دیگري ندارند و فراموش کرده

2».اندي خود را نیز از یاد بردهحنجرهازاستفاده

طویی [و متافیزیک ان حیوان و انسان در متافیزیک ارستفاوت اساسی میتوان گفتمیارگانیسم،نظراز نقطه

انسان » سخن گفتن«اتفاق می افتد. تفاوت انسان و حیوان نزد ارسطو در توانِ » دهان«غرب بطور کل] در

در واقع در اینجا دهان . صحبت به میان آورد» سیاست«توان از میکهجاستهمینو اتفاقاً نزد وياست. 

کلمات، به یک قلمروزدایی اساسی: پر کردن دهان فرد با حیوان. ياز پوزهچیزي نیست جز قلمروزدایی

قلمروي لبهاي او کودك نیز، توسطزبانیادگیريفراینددرکهدانیمو البته میجاي غذاها و آواها.

تادر واقعاز خوردن به سخن گفتن. از جیغِ کودکانه به کالمِ عاقالنه. .کلماتبهپستاناز: دشوبازتعریف می

کهبودمدعیتوانکند، میعملانسانيیا چهرهن یک اندام در درون ارگانیسم بدنکه دهان همچوجایی

دنبالبهاوکهفهمیدتوانمیگویدوقتی آرتو از فریادزدن سخن میلوگوس،ودهانمیانهستايرابطه

دهان به عنوان اندامی چندظرفیتی. . گیرندست که روي خط دهان قرار میپروازيخطوط

توان به جاي سخن گفتن و دیالوگ، میچگونهکهدهدنشان»شقاوت«تئاتريآرتو سعی داشت با نظریه

یک محتوا قرار دهیم، به جاي آنکه فرم را بازنمایانگریعنی. کردابرازبدنازاياحساس را با تکیه بر نقطه

همچون . بزنیمآزمایشگريوورزيو به جاي تفسیر، دست به تجربه. بسنجیماشآن را با امکانات بیانی
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کند. با این تفاوت که نزد بازیگر میاتکاخودجسمازايیک دونده یا پهلوان که در هنگام دویدن بر نقطه

.استدویدنحالدرخوددروندراوگوییوستدویدن درونیعملِ

توانددر تئاتر رویال کورت می1973اثر سامول بکت با اجراي شگفت انگیز سال » نه، من«ي نمایشنامه

له باشد. بازیگر این نمایش نه تنها به لحاظ بصري بل به لحاظ حرکتی نیز منزوي ئي بارزي از این مسنمونه

شود. ما با یک دهان روبروئیم، که بر روي صحنه در حال حرف زدن است. اما چیزي گفته میافتادهو تک

بهـنیستدهانلزومادیگرکهـحفرهیکازکهشوندرفته رفته به آواهایی تبدیل میکلمات. شودنمی

شوند. این نوعی قلمروزدایی از زبان است. اگر زبان با قلمروزدایی از دهان و زبان و دندان ن پرتاب میبیرو

» معنا«آواهاي ملفوظ آن را در و ـ میان گفتن و خوردن/نوشتن و خوردنگسستـگیردشکل می

کند و آوا یا کالمِ خود آوا را قلمروزدایی میدهان،ساختنبا منزويدر اینجا بکتکند، بازقلمرودهی می

رود. حرکت بر روي خطوط گریز زبان، در طرز بیان و معنایی فراتر میزبانِاز،برآمده از این قلمروزدایی

تلفظدرمگریابدکه دیگر ارزش خود را در چیزي نمیکردهآزادرابیانگروزندهايتلفظ بازیگر، ماده

زدنهاي کافکا نیز مملو از چنین آواهایی ست. جیرجیر گرگور سامسا، سوتداستان. آواآهنگدروواژه

دهان باز در نمایش بکت دیگر اندامی متعین در یک ارگانیسم نیست. اینجا ما دان.موسیقیسگهايموش،
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طریق دهانِ باز از خودش رها دیگر با بدن و سازمان اندامهایش روبرو نیستیم. بدن ناپدید شده است. بدن از 

چندظرفیتیيشود. اینجا دهان دیگر شکل یک اندام را ندارد، بل یک روزنهه میریختبیرونبهوشودمی

تواندکه هم میمقـعـدي. شودوصف میNaked Lunchست. همچون داستانِ مقـعـدي که در فیلم 

.بزندحرفهموبریند،همبخورد،

به. داردوجوددادنسرقهقههیازدنفریادبرايجسمازايهاي بسیاري از تکیه بر نقطهدر هنر، نمونه

از طریق فریادکشیدن دهان باز پاپاثر فرانسیس بیکن توجه کنید. »پاپ معصوم دهم«مختلف هاينسخه

با تمام فشار بدنکلّآنمیانجیبهکهستفریاد در اینجا عملیگویی. ریزدتمام فشار بدن را به بیرون می

3.و بگریزدرهایی یابداز راه دهانخواهدمیاش جسمانی



mindcircle.mindmotor.net»آرتوآنتونن«يپرونده5

زام دوم: اغوا به جاي زیباییتال

کهشناختیطرفی تئاتر توصیفی و از سوي دیگر تئاتر روانآرتو با تاکید بر این فشارها و هیجانات بدن، از 
همچونکهکردپیشنهادراتئاتريو،مردود شمردراپرداختپیچیدگی روانی روابط فردي و انسانی میبه

کند. بدین ترتیب، او اصلی را به میتاکیدداردوجودبازیگربدندرکهاحساسیوعاطفهبرجمعیآئینیک
و »ژست«هنر از طریق اینکه. بودشدهنهادهکناربههنراز»زیباشناختی«تلقیباکهگرداندهنر بازمی

کرد استفاده از میسعیآرتوکهبودخاطرهمینبه(توصیفیامعناطریقازنهوکندعمل می»حرکت«
ی جدیدي باعث تلقهجدهمقرندرشناسیدانیم که پیوند متافیزیک و زیباییمینمایشنامه را کنار بگذارد). 
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احساسآنعملآنچهوشناسی،ی، زیبایکنداحساس آدمی را تعیین میاز هنر شد که به موجب آن، آنچه
راخوداو کهاي، نحوه»انسان«یا » من«وضعیت اساساًیعنی شود.مینامیده»زیباامر«استآنبراياز
میچگونه چیزها و هر آنچه را که با آن مواجه »من«که یابد، معیار تعیینِ این خواهدمیچیزيکناردر

اش نسبتدرآدمیاحساسحالتدرنظرکردنازشودمیعبارتشناسییابد. بنابراین زیباییدرمیشود
آرتو به این معنا . ستتا آنجا که در پیوند با حالت احساس آدمی» زیبا«با امر زیبا. یعنی نظر کردن بر 

کهنیست»ايابژه«هنر نزد آرتو دیگر کند. ي بیستم واژگون میسدهاوایلدرراهنرتعریفکهستانقالبی
»اغوا«ي به حیطه»زیبایی«ياز حیطههنر. گرددتجربهزیباشناختینحوبهايتواند توسط سوژهمی

نیروهايباوکند،، وسوسهگیردقرارجمعیيمورد تجربه،قرار است به جاي تاملیعنی. گرددبازمی
تئاتر غرب با تکیه بر روایت و توصیف دیگر نمی کند که میتاکیدهایشآرتو در مقاله.درآمیزدزندگی
او اي آنها را بازنمایی کند.آینههمچونتواندمردم را روي صحنه آورد، بل صرفا می» حقیقت وجود«تواند 

نهوباشد،آنهیجاناتوفشارهاتمامبامردمهايبدن» حقیقت وجود«ست که خود هاییبه دنبال ژست
در التزامِ اول، در اینجا به » موقتی«یا » چندظرفیتیاندام«يپس از استفاده از واژهآن.روایتیابازنمایی

موقتیگویايچندظرفیتی،اندامموردهمچوننیزکلمهاینکهکنیماستفاده می» ژست«ي این خاطر از کلمه
شوند. میانجام»ژست«يها به واسطهآئینست.یآئینقواعدبربناکدامهراتخاذوجسمحالتهايبودنِ

نیست. یک نقاب و یک » من«نیست. کسی که در آئین شرکت دارد یک » هویت«ژست عبارت از یک 
ماسک است. نقاب (نقاب حیوان، نقاب گیاه، و الخ) ناتمامیِ یک صورت است. این نقاب نشانه و نماد چیزي 

پس از قربانی کردن کهکنیدتصورراهاآزتکنیست. بل جزئی از اسباب و وسائل آئین است. مراسم قربانی 
کرد. این یک میرقصبهشروعوپوشیدکندند و فردي دیگر پوست او را میفرد، پوست او را درسته می

داشته باشیم یا این ژست » عقیده«یک تصنع که نیازي نیست به آن . آئینیالتزاماتبهورودبرايستاژست
یکيخصیصهاین، گفتتوانبه تاسی از بودریار میباشد. اختیِ شخصیت ما شنروانحاالتگربازنمایان

»و تضمینآئینينااخالقیتی که از طریق ژست، بدون عقیده داشتن بدان، به ادامه.است»آئینینااخالقیت
هرگونهلزومیاآنبهايبودنِ ژست حضور هر گونه عقیدهموقتی. پردازدبنیاد میبا قواعد بیافسونگري

یک ژست . استآنبودنناتمامژستیکيکند. بنابراین اولین خصیصهتام و تمام را منتفی میهویت
هر لحظه ممکن است نیاز به تغییر آن کهچیزي نیست جز تاکتیکی براي ورود به التزامات بازي و از آنجا 

.  لزوما باید موقتی باشدبسته به اقتضائات آئینی پیش آید
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و .گیردها با هدف افسونِ دیگري (طبیعت/خدا/روح) انجام میگري اصل اساسی آئین است. آئینافسون
اند شدهیافتیا تین آثار هنري که در غارهاي فرانسه و اسپاننخسنیست؟افسونهمینهنريآیا سرچشمه

بر روي دیوار غارها نقش نبسته »زیبایی«یاحسیيرا در نظر آورید. مطمئناً آنها به دلیل القاي یک تجربه
این غارنگاره. شدنددر این صورت در اعماق یک غار که کسی را دسترسی به آن نیست، ثبت نمیچون اند.
یی بودند که شکار باید در آنها بیافتد، به عبارت دیگر »دامها«دهند در واقع مینشانراحیواناتنقشکهها
بودند. این ناشی از باور انسان عصر حجر بود که به قانون اغوا گرفتهپیشازراشکارکهبودندهاییتله

خود حیوان را نیز شکار با کشیدنِ نقشِ او باور داشت. با افسونی که در تصویر سراغ داشت، معتقد بود که 
دنِزاو را پیشاپیش شکار کرده است. بنابراین عملِ نقشْخواهد کرد؛ یا به عبارت بهتر، با افسونِ تصویر

ي نمادین و رمزيِ عملی واقعی که قرار است بعداً جنبهاو،تصویرِبسويتیراندازيآئینوجانورتصویر
کرد.میپذیربود که جادو را امکان» عملی واقعی«اتفاق بیافتد نبود، بل خودش 

التزام سوم: پهلوانی

تاثیراتی که هرکدام از دیگري گذاشت.بیستمقرنتئاتربرژرفیاتتاثیرجمعیهايتاکید آرتو بر آئین

ازدیالوگجايبهراشخصیتهااحساساتاش»بیومکانیک«روسی سعی کرد با تئاتر هولدمایر. اندمتفاوت

ايها نشان دهد، برتولت برشت سعی کرد با مشارکت دادن تماشاگر تئاتر را به تجربهبدنآکروباتطریق

تواند در هر سیر و سفري جمعی نگریست که میبه تئاتر چونان همگرتوفسکییرژيوکند،تبدیلجمعی

کنندگان ببخشد. اما یک نکته شرکتبهرازندگیازخُردايتجربهجمعی (مثال کوهنوردي) لحظه از حرکت

آن شوند. و میمحسوباوپیرونوعیبهکهدارددر آرتو هست که همچنان او را متفاوت از کسانی نگاه می

این تعبیر آرتو بسیار . دانداو نهفته می» قلب و احساس«اینکه آرتو نیروي پهلوانی یا ورزیدگی بازیگر را در 

(شاید خود .دادتوضیحراآني اجراينحوهتوانمبهم و رمزآمیز است، و جز در قالب مثالهایی عملی نمی

. ستهم هحرکتی درونیقع حرکت در هنر او در وااو هم تنها در لحظاتی کوچک موفق به اجراي آن شد).

اي را درونینیروهايخواهدمیآرتو 4همچون ورزشی در تختخواب آنگونه که هانري میشو سروده است.
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نه اینکه فقط جسم را معلق در هوا یا در میان جمعیت . ناپذیرندي اول رویتوهلهدرکهکندپذیررویت

شوددارند. فنِ فریاد زدن عبارت میوامیفریادبهرافردکههستندناپذیرهمین نیروهاي رویتنشان دهد. 

يدر درجهپذیر کند. رویتفریادطریقازراناپذیرتواند این نیروهاي رویتمیکه»پهلوانی«نوعیاز

بهالعادهآرتو فوقاینجا. شوندناپذیر هستند که موجب تاثیراتی در بدن بازیگر میرویتنیروهايایناول

هايي پیوستن به زنجیرهمنزلهبهبدنعاطفیمواضعشناخت«گویدوقتی میو ا. استنزدیکنیچه

ا به کند رمیعبورآنازوشودموضعی که در آن نیرو بر بدن اعمال می، کشف و شناخت»ستجادویی

رابیکنهاينقاشی» حساسفرانسیس بیکن: منطق ا«در کتاب دلوز. کندعنوان هدفی براي هنر تعریف می

:دهدمورد بررسی قرار می) ناپذیرپذیرکردن نیروهاي رویت(یعنی رویتوظیفههمینحسببر

باشد، بلکه از اش کردهها نه از جنبش و حرکتی که مجموعه بازسازيالعادة این کلّههیجان فوق«
حرکت که بر روي کلّ بیشوداي ناشی مینیروهاي فشار، گشادگی، انقباض، فشردگی و کشیدگی

حرکت در سفینۀ خود مابین شوند. آنها همچون نیروهاي کیهان هستند که با مسافري که بیاعمال می
ناپذیر از زوایاي یتؤکنند. درست مثل این است که نیروهاي ردر سفر است برخورد میها کهکشان

اکنون معناي [در کار بیکن] چهره هاي زدوده و ستردة باشند. قسمتمختلف با کلّه برخورد کرده
کردن به آن کنند که نیرو در فرآیند اصابتاي را مشخص میگیرند، چون ناحیهاي به خود میتازه

5»است.

یک پهلوانیِ توام یا. کنددر جریان این فشردگی، انقباض، و فشار، یک پهلوانیِ توام با فریاد را تجربه میبدن

گفته » پایان حکم خداوند«که در اجراي آنچنان(ریزدرا از طریق مقعد بیرون میبا گوز که تمام فشار بدن 

آکروباتدریاوبینیممی» مننه،«در که همانطورشود. بدن در جریان این پهلوانی ناپدید می)شودمی

و ورزشکاري اثر بکت که براي نیل به نقطه ي فرارِ استوانه، به بندبازي » گشتگانگم«داستانِ اوشگرانک

6ند.اها مشغولروي نردبان

شناختی که بدن انسان را بر حسب قدرت صیانت از نفس سنت یزدانبا رد»فراسوي نیک و بد«نیچه در 

میتعریفخودبرغلبهیاخودویرانگرييبدن انسان را برحسب غریزهوگذاشتهفراترراپاکندتعریف می
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است. دلوز وقتی این » ه قدرتاراده معطوف ب«یا به عبارتی بدن خود منشا کند. بدن محل تالقی نیروهاست 

کیفیتهاي نیروها آغاز نمود. این نیروها قابلیتهاي د با مفهومی از واقعیت به عنوان نیچه را احیاء کراصطالح

بهمعطوفياراده. بنابراین از نیروهایی ماهیتا مجزا دارندیا تاثیرپذیرفتنتاثیرگذاشتن بربرايايبالقوه

این نیروها بر حسب منطق اتفاق با یکدیگر مواجه . فهمیدنیروهانسبتدرونیاصلعنوانبهبایدراقدرت

گویدکند. حال وقتی آرتو میمیتعیینرانیروهانسبتاینياراده به قدرت خصیصه و نتیجهوشوندمی

اي از فریاد که سعی تازهتعریفبااستپیونددراشاین گفته»جانی ریشه در بدن داردهیواحساسهر«

پهلوانِوگیردر حالی که نزد کشتی. کنددارد به بازیگران بیاموزد. این فریاد تمام بدن را به دهان تبدیل می

اینمیانجیِبهطریقبدینو. کندست، نزد بازیگرِ آرتو جسم به نَفَس تکیه میمتکیجسمبرنَفَسجسمانی

نَفَس و این فریاد جسمانی مستلزم نوعی - جیغاین. پیمایدمیاز لبخند تا جیغ را » مننه،«تئاتربازیگرنَفَس

گیرداي درونی که طی آن سگ پژوهشگر کافکا روزه میمبارزهپهلوانی و ورزیدگی نیروهاي درون است. 

ریاضت نیست. بل نوعی این. کشددست از غذا می» هنرمند گرسنگی«هاي یک سگ) و پژوهش(

وآیداز طریق نخوردن بدست می» علم غذا«قلمروزدایی از آواهاي معنادار زبان و دهان است که طی آن 

از طریق سکوت.آوا و موسیقیعلم

:حواشی

صرفاًآیا»کنند؟مردم با دهان خود چه می«است که این سربرمسئلهنیزسیاستدرکهگفتتوانآیا می

اي سیاسی مباحثهکنندکنند یا آنچه از دهان خود صادر میو لذت و الم تولید میسرِ غریزهاي از همهمه

شود صداي مشتی میشنیدهآناندهانازکهصداییبگویندکننددر پولیس است؟ حاکمان منطقه سعی می

شود، میفرضهمهمهآنهاگفتنخس و خاشاك، معتاد، سوسک، میکروب و غیره است. مردمی که سخن

بدن . خواهند داشتشان چیزي براي از دست دادن نهایجز بدنندارند،قرارلوگوسيمردمی که در عرصه

هایی که به منظور استخراج حداکثر نیرو و کار، در زمان و اولین رکن اجراي سیاست حاکمان است. بدن
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کهباشدچیزيند آنتوامیاینوشودشیوه بدن به یک ارگانیسم تبدیل میبدین. شوندمکان توزیع می

پا از باوکنیم،شنویم، با دست کار میمیگوشبازنیم،با دهان حرف مینامد. می» حکم خداوند«آرتو 

دستباساخت،فریاديانقباضاینازتحقیر،اینازتواناما می. رویمآئیم و میهمان راه همیشگی می

دهان خطی براي پرواز ازوتبدیل کرد، » آلودگی صوتی«تمام فشار بدن را به یک کشید،جیغپابازد،فریاد

»شدهدزدیده«هايست که براي رهایی بدنقدرتیدلیلبهدانیم،آرتو را اگر انقالبی مییا خروج ساخت. 

آن دارد، » تفسیر«مردمی سعی در اي با شروع هر حرکترسانهمسلطنظمکهايدر زمانه. استقائلماي

مردمی یک ارگانیسم، یک حزب یا یک پدر ساخته شود، مردم شود از هر سیاستمیسعیکهايدر زمانه

.شودفریادي که روي خط دهان اجرا می.باشندحرامزادهتوانندتنها می

گیرد.که جهانی را دربرمیجز لبخند نخواهد بود. لبخندي غریبو در نهایت این فریاد چیزي 

164، ص 1383، ترجمه ي نسرین خطاط، نشر قطره، »تئاتر و همزادش«ي سوم، در کتاب نامهتئاتر،زبانمورددرهایینامه-1
191همان، ص -2
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