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دو نمایشنامه
  ُویْتِسک / نظامیان   

کوب لنس      گئورگ بوشنر/ یا
  ترجمۀ محمود حدادی   

  نسخه پردازی: میترا سلیمانی   
  مدیر هنری و طراح گرافیک: سیاوش تصاعدیان   

  مدیر تولید: مصطفی شریفی   
  چاپ اول     ۱۴۰۰ تهران     ۱۰۰۰ نسخه   

  شابک:  ۹۷۸-۶۲۲-۷۵۵۴-۸۰-۹   

  همٔه حقوق چاپ و نشر  برای ناشر  محفوظ است.   
  هرگونه اجرایی از این نمایشنامه منوط به اجازٔه رسمی از مترجم یا ناشر  است.٭  

: ٭  یادداشتی در مورد حقوق مادی و معنوی این اثر

کاری معمول در تئاتر ایران بدل شده است؛ کسب اجازه از مترجم و ناشر، به    اجرای نمایشنامه های چاپ شده، بدون 
کتمان حقوق کار بیشتر اوقات با تغییر جزئی در ترجمه و دست بردن در آن صورت می گیرد و هدف و نتیجۀ آن   این 

، و توهین به مخاطبان و نپذیرفتن هیچ گونه مسئولیت حرفه ای است. معنوی و مادی صاحبان اثر
که بدون چشمداشت مادی اجازۀ اجرای اثر را بدهند، به خصوص برای  برای مترجمان بسیار پیش می آید 
همراهی با اجراهای شهرستان ها و دانشجویان، اما بی شک همۀ آنان خواستار رعایت حقوق معنوی خود )ذکر 

نام مترجم( در هر اجرایی هستند.
کوچک یا بزرگ،  بنابراین، نشر بیدگل استفادۀ بدون اجازه از ترجمه های نمایشی اش را، اعم از اجراهای رسمی 
را به جد  از طریق مراجع مربوط موضوع   به ویژه در تئاتر تهران و جـشنواره ها، اقدامی غیرقانونی قلمداد می کند و 

پیگیری خواهد کرد.

 bidgol.ir 

  تلفن انتشارات: ۲۸۴۲۱۷۱۷   
ک ۱۲۷۴      فروشگاه    تهران    خیابان انقالب    بین ۱۲فروردین و فخر رازی    پال

  تلفن فروشگاه: ۶۶۹۶۳۶۱۷- ۶۶۴۶۳۵۴۵   



    مجموعه نمایشنامه های بیدگل

کـه  مجموعه نمایشـنامه های بیدگل، مجموعـه ای منحصر به فرد از نمایشـنامه هایی اسـت 
که   تا به حال به فارسی ترجمه نشده اند و یا ترجمۀ مجددی از نمایشنامه هایی خواهد بود 
کید  از هر جهت لزوم ترجمۀ مجدد آنها حس می گردد. این مجموعه تا حد امکان می کوشد تأ
گی اجرایی آن بگذارد و بدین ترتیب به نیازهای اجرایی  خود را به جای متن نمایشی، بر ویژ

گوید.  متون نمایشی پاسخ 
این مجموعه  خواهد بود؛ جهان هایی  از اهداف اصلی  معرفی جهان های متفاوت نمایشی 
گشوده مانده اند یا سیاست های فرهنگی خاص، مانع  که تا به حال برای خوانندگان فارسی نا
آثار نمایشی را پوشش دهد،  کثر  آنکه حدا آنها شده است . این مجموعه برای  گشوده شدن  از 
خود به حوزه های کوچک تر  زیر تقسیم شده است: کالسیک ها، کالسیک های مدرن، آمریکای 
التین، بعد از هزاره، تک پرده ای ها، چشم انداز شرق، نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های 
آمریکایی، نمایشنامه های اروپایی. برای درک بهتر خواننده از دنیای نویسنده و متن او، هر 

نمایشنامه با یک مقاله یا نقد همراه خواهد شد.

دبیر مجموعه
کبر علیزاد علی ا





    ُویْتِسک    
    گئورگ بوشنر    





کریسمس رفته بودم. همه جا انبوه آدم های  به تماشای بازار    
 ژنده پوش و بچه های سرمازده ای که با چشم های خیره و 
چهره ای غمگین به تماشای شیرینی های چشم نواز درون 
ویترین ها ایستاده بودند. فکر آنکه برای بیشتر آدم ها حتی 
فقیرانه ترین لذت ها و شادی ها هم نفایسی دسترس ناپذیرند، 

کامم را بسیار تلخ می کند.

، از نامـه به والدیـن در اول ژانـویۀ ۱۸۳۶، از جملـه  بـوشـنر
که در صـحنه های سـوم و چهارم نمایشـنامۀ  مشـاهداتی 

ویتسـک بازتاب یافته است.

باالترین  امروزه  که  و طبیعت پژوه عدالت خواهی  نویسنده، پزشک  بوشنر،  گئورگ 
جایزۀ ادبی آلمان به نام او زینت یافته است، در حومۀ شهر دارمشتات به دنیا آمد و 

در بیسـت وسه سـالگی، در بهار جوانی، در زوریخ بر اثر تیفـوس درگذشـت.
 خویشـانش همه پزشـک و دانشـمند بودند، خود نیز در هجده سـالـگی بـه 
 استراسـبورگ رفت که پزشـکی بخواند. اقامـت دوسـاله اش در این شـهر فرانسـوی 
آشنا  فرانسه  جمهوری خواهانٔه  انقالِب  کامی های  نا و  آرمان ها  با  بیش از پیش  را  او 
ساخت. تقدیرباوری و واقعیت گرایی در آفرینش ادبی شیوه ای بود که در رویارویی با 
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بحران های سیاسی و اجتماعی زمانۀ پرآشوب او به اندیشه اش شکل داد. ولی با آنکه 
کنش اخالقی و اجتماعی آدمی را برآیند و حتی مقهور مناسبات اقتصادی می دید، 

در همه حال به آرمان عدالت اجتماعی پایبند ماند.
در سال ۱۸۳۳ برای ادامۀ تحصیل به آلمان بازگشت و از بنیان گذاران سازمانی 
زیرزمینی  به نام »انجمن حقوق انسان ها« شد. پس در فراخوانی به مبارزه با ستم 
که در نفی  اجتماعی ناشی از مناسبات فئودالی شب نامۀ پیک ِهِسن را نوشت 
 تضادهای اجتماعی، پیشگام اندیشه های فیلسوفان اجتماع گرایی چون کارل 
مارکس و سنت سیمون بود. در پی از هم پاشیدن این سازمان، بوشنر تحت پیگرد 

قانونی قرار گرفت و ناچار به مهاجرت از آلمان و زندگی در تبعید شد.
که نمایشـنامه نویسی به مراتب بیش از رمان نویسی شاخِص هنِر  از بوشـنر،  زمانی 
 نویسندگان بود، سه نمایشنامۀ مهم به جا مانده است: مرگ دانتون ،  در تحلیل 
انقالب فرانسـه؛ لئون ولنا ،  در نفی مناسـبات فئودالی و ویتسـک که بوشنر صحنه های 
که تنظیم نهایی اش را به  اصلی آن را نوشت، اما مرگ زودهنگامش مانع از آن شد 

سرانجام برساند.
 بوشنر در دوران اقامتش در شهرهای استراسبورگ و زوریخ عالوه بر پزشکی، به 
تحصیل فلسفه پرداخت، به استادی دانشگاه منصوب شد و در زمینه هایی چند 
از  تاریخ فلسفه  نیز  و  و دوزیستان، اعصاب جمجمه  کالبد ماهی ها  مانند مقایسۀ 
گر مرگ زودهنگام بر جان این غول  دکارت تا اسپینوزا درس هایی برگزار کرد. بی شک ا
آلمان و  آثار ماندگار دیگری به جامعۀ ادبی  بزرگ علم و ادب چنگ نمی انداخت، 

جهان تقدیم کرده بود. 
وی در شیوۀ نمایشنامه نویسی، چنان که به روشنی از ترجمۀ حاضر پیداست، 
گوته پیروی می کرد و در نزدیکی عاطفی با  این  کوب لنس، نویسندۀ هم دوران  از یا
کامی های شخصی و ادبی روحْی پریشان یافته بود،   نویسندۀ آرمان گرا، که از پی نا
که تیماردار روحانی این  شرح جنون او را نوشت. بوشنر  بر پایۀ یادداشت هایی 
نویسندۀ تیره بخت از حاالت روانی او نوشته بود، با نیروی قوی الهامش  در جان وی 
کرد تا از نگاه او رنج های فردی آرمان خواه و مبتال به دوپارگی روح را دریابد و  حلول 
کاغذ آورد. رمان لنس، حاصل هم ذات پنداری او با این روشنفکر شوریده و یکی از  بر 

تکان دهنده ترین آثار ادبی آلمان است.
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یتسک در تاریخ ادبیات آلمان در دوره ای به قلم آمده است که »پیش درآمد  و
انقالب اجتماعی ۱۸۴۸« عنوان دارد و تاریخی را در بر می گیرد که شکست انقالب 
جمهوری خواهانٔه فرانسه در ۱۸۱۵ تا جنبشهای اجتماعی ماه مارس ۱۸۴۸ شاخصۀ 
آن است. نویسندگان این دوره، متأثر از آرمانهای سیاسی انقالب فرانسه، به طرح 
دغدغه های اجتماعی و سیاسی پرداختند و از ایدئالیسم نخبه گرای آلمانی فاصله 
گرچه سبکی واقع گرایانه دارد، اما در گامی پیشاهنگ شیوه هایی از  گرفتند. ویتسک ا
ناتورالیسم و شمه هایی از شاعرانگی دوره های ادبی بعدی آلمان نیز به آن نقش داده 
گفتار از مشخصه های ادبیات  است. استفاده از زبان روزمره، گویش محلی و سیاق 
ناتورالیستی به شمار می روند و از نبوغ بوشنر است که این شیوه ها را نیم قرن پیش از 

ظهور ناتورالیست ها در نمایشنامۀ ویتسک به کار گرفته است. 
 از دیگر ویژگی های آثار بوشنر این که رویدادهای عینی را دست مایۀ الهام می کرد. 
یتسـک مانند روایت لنس اثری نیمه مسـتند است، زیرا زندگی   همین نمایشنامۀ و
گرفته اسـت: و او بینوا مردی بود   شخصی واقعی به نام ویتسـک الگوی آن قرار 
فصلی  کار  با  زندگی اش  گذران  نوجوانی  از  و  الیپزیک  شهر  اهل  چهل ویک ساله، 
بود و شغل هایی مانند نوکری، آرایشگری و بهیاری. وی در تنگنای فقر و بیکاری 
وقتی به خیانت معشوقۀ خود پی می برد، او را با چاقو می کشد. قتل در تابستان 
که به اعدام محکوم شده بود،  ۱۸۲۱ روی می دهد و در زمستان ۱۸۲۴، ویتسک را 
کارفرمایان  که یکی از  گردن می زنند. چند روزی بیش از دسـتگیری او نگذشـته بود 
پیشینش یادداشتی در روزنامۀ محلی به چاپ می رساند و شهادت می دهد که این 
کالروس، پزشک  گهگاه به اختالل حواس دچار می شود. در پی آن دکتر  کارگرش 
معتمد دادستانی الیپزیک به معاینۀ ویتسک مأمور می شود و در نهایت به سالمت 
روانی او گواهی می دهد، هرچند این نکته را نیز قید می کند که او را فردی یافته است 
کابوس زده و  کارفرمایانش،  کار، و تحت تأثیر آزار و تحقیر  در تنگنای فقر و دشواری 
که خالی از شائبه همدردی با قاتل نیست، در روز  گواهی،  آلودۀ الکل. با وجود این 
گران این  کالروس میان انبوه تماشا اعدام ویتسک اعالمیه ای به قلم همین دکتر 
کاهلی، قمار و ارضای میل  از  را  که به ویژه جوانان  صحنۀ خونین پخش می شود 
ارتکاب  اعالمیه  این  با  کالروس  دکتر  می دهد.  زنهار  ع  شر حکم  از  بیرون  جنسی 
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 قتل را گناهی می خواند ناشی از َمنش خود ویتسک. بوشنر  اما با مطالعۀ معاینات 
کالروس، در نمایشنامٔه حاضر خوانش تازه ای از  پزشکی و یادداشت های دکتر 
مفهوم بزهکاری و گناه فردی ارائه می دهد. این فیلسوف، پزشک و روان پژوه جوان 
برای نخستین بار به جای شاهان و بزرگان انسانی روان پریش را در جایگاه شخصیت 
 اصلی نمایشنامه می نشاند، سرنوشت ضدقهرمان خود را با نقد مناسبات اجتماعی 
 پیوند می زند و این چنین، جامعۀ بی ترحمی را به تصویر می کشد که از روی طمِع 
 بهره کشی روح و جسم انسان خرده پا را مسخ و پایمال می کند. آنچه خاصه در این 
 نمایشنامه تکان دهنده است، بی اعتنایی انسان است در قبال انسان، خودپرستی ای 
کارکرد رسانه ای آن را می گیرد و هرجا   که می تواند، آن را به ابزار تحقیر و   که از زباْن 
گاهی ای است بر مناسبات خشونت باری   سرکوب بدل می کند. این نمایشنامه پیش آ
بر جوامع  اول قرن بیستم  تا نیمۀ  نوزدهم  که سرمایه داری بدوی در سراسر قرن 

کم کرد. اروپایی حا
•••

 در زیر و از دیدگاهی فلسفی شرحی بر همین شرایط اجتماعی به قلم فریدریش 
دوِرْنمات، می آید، بخشی از سخنرانی وی به مناسبت دریافت »جایزۀ بوشنر« در سال 
ویتسک را  ۱۹۸۶. دورنمات در جهان بینی با بوشنر همسویی داشت و پیش تر نیز 
بر اساس درام شناسی خود تنظیم کرده و در سال ۱۹۷۲ در زوریخ به صحنه برده بود. وی 
ـ  چیزی  ـــ ـ  جمله هایی گواه پیوند فکری او با بوشنرـ  ـــ در این تنظیم بیش از یک دو جملهـ 
 به این اثر پیشکسوتش نیفزوده است مگر توضیحاتی در پیوند رویدادهای هر صحنه و 
 توصیه هایی به بازیگران در نقش پردازی. ترجمۀ حاضر می توانست به همان خوبی 
از روی قرائت دورنمات انجام بگیرد، نظر به انسجام آن، اما در غایت امانت قلم بوشنر 
برتر شمرده شد. طبیعی است، بوشنر خود امان اجل نیافت تا بر این اثرش توضیحی 
 دراماتورژیک بنویسد، یا در صحنه پردازی و شیوۀ اجرا توصیه هایی کند؛ برای همین 
به جبران طرح گونگی نسبی آن، در آخر کتاب شرحی جدا پیوست شده است که روابط 
گوشه ای از روحیات آدم های آن را  بینامتنی این نمایشنامه، پس زمینۀ صحنه ها و 
کید این حقیر اینکه نگاهی به آن شرح پیش از رجوع به  روشن می سازد. توصیه و تأ
خود نمایشنامه به یقین در درک اثر اشراف بیشتری می بخشد. با این حال در رابطه با 
صحنه پردازی های دورنمات جا دارد در اینجا به یک نکته اشاره شود: دورنمات در 
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صحنۀ پنجم، از مجموع آدم های اندک این نمایشنامه، مادربزرگ را بر اساس تحلیل 
که چون  کارل، پسربچۀ دیوانه را هم؛ با این استدالل  خود به میان می آورد. و جز او، 
ماری، معشوقٔه ویتسک، رابطه ای بیرون از زناشویی دارد، با مادرش زندگی می کند 
گرفته است.  کارل را هم به سرپرستی  و چون زنی فقیر است، برای درآمدی مختصر، 
ک می کند، کاری که ارتباط آن در این نمایشنامه د ر  مادربزرگ در این صحنه نخود پا

جای خود معلوم خواهد شد.
در اینجا اما بخشی از سخنرانی دورنمات را می خوانیم در نگاه به زندگی ادبی 

بوشنر، متنی با عنوان »بوشنر و سخن از ِعلیت«:

 »... مهم تر از درستی این یا آن فلسفه نتایج آن است و امکان تکامل بخشیدن 
 به این نتایج. کانت علوم طبیعی را از فلسفه جدا کرد، در این راه پایه را بر 
امری متناقض نما گذاشت، بر آن شد فیزیک نیوتون را به وسیلۀ فلسفه ثابت 
برای  را  ریاضی  امری ممکن است.  ریاضی  اساسًا دانش  و پرسید چرا  کند 
 تجربه قابل استفاده دانست و متافیزیک را برای ریاضی غیرقابل استفاده. 
 این چنین، جهان را به دو حیطه تقسیم کرد: حیطۀ جهان جسمانی، که 
که  به وسیلۀ شیوۀ تصور و مقوالت فکری ما قابل دریافت است و حیطه ای 
از اساس در  آن سوی هر دریافت و تجربه قرار دارد، یعنی حیطۀ شیء در 
 ذات خود... جایی که مارکس بر آن بود فلسفه باید به جای تفسیر جهان 
که جهان را تغییر می داد،   به تغییر آن بپردازد، اینک این علوم طبیعی بود 
 تغییری حتی بیشتر از آنکه از سیاست و جنگ برمی آمد. علم به تفسیر 
که  پیوستۀ جهان رو آورد و هر تفسیر خود را از نو بر واقعیت محک زد تا 
گام  به تفسیری نوتر راه ببرد و هم زمان از اشتباهی به جانب اشتباه دیگر 
؛ و در فراز و   بردارد، از یک دلیل ظاهری به جانب دالیل ظاهری دیگر
بگذرد  مرزهایی  از  سرانجام  نوتر  پیوسته  فرضیه های  و  نظریه ها   فرود 
کانت بر آن نهاده بود و این چنین، قلمروهایی را به تصرف خود درآورد   که 
که نیروی تصور انسانی را  کانت تصورناپذیرشان پنداشته بود، چرا  که 
صوتِی  دیوار  از  است  قادر  که  را  نیرو  این  دست کم  بود،  گرفته  دست کم 
که امروزه حتی  ک حسی و نمودار هم بگذرد، چندان  مرزهای علیت و ادرا
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جسورانه به جانب پرسش هایی گذار می کند که در گذشته تنها متافیزیک 
مطرح می کرد. از زمان کانت دو فرهنگ وجود دارد: فرهنگ علمی و دیگری 
فرهنگ ادبی. کار فرهنِگ علمی به ندانستن می انجامد، زیرا هرچه بیشتر 
ـ  از آنجا   که  ـــ بدانیم، درمی یابیم که کمتر می دانیم؛ در حالی که فرهنگ ادبیـ 
زبان  هزارتوی  در  درمانده  موشی  ـ  مانند  ـــ می انگاردـ  فلسفه  را  خود  هنوز 
در  یا  که  می شود  کسانی  قدرت  توجیه  ابزار  ادیان  همچون  و  می چرخد 
مسند قدرت اند یا که می خواهند به قدرت برسند. و تا آنجا  که صرفًا ادبیات 
است، یکسر بی تأثیر شده است. مگر آنکه بخواهیم با مد مقایسه اش کنیم، 
آن  بودن  زائد  ادبیات  وجودی  دلیل  سفارشی.  یا  پیش دوخت  رخِت  با 
است، زیادی بودن مطلقش و، در نتیجه، وارستگی بی کم و کاستش! ما در 
جهانی سقراطی زندگی می کنیم. در بسیاری زمینه ها می شود فرهنگ ادبی 
را با سفسطه و چرخش دائم آن در مفاهیم خاص خود مقایسه کرد و علوم 
طبیعی را هم با سعی افالطون در راه یافتن به جهان ُمُثل. ما با کمک شیوۀ 
 عینی علم ریاضی، که در کیفیت روح و عقل ما ریشه ای ذهنی دارد، به 
درک عینیت می کوشیم و عینیت پیوسته نمودی از ُمُثل می یابد، هرچند که 
گر که بود، یقین که پیش این مشکل شانه   در قالب کالمی زیبا. سقراط ا
 باال می انداخت. اویی که بیشتر خوش داشت به حرف خودش گوش دهد، 
که خوابش می برد، امـروز  زیرا با این شیوه بهتر خیال پردازی می کرد یا 
 چه بسا به فلسفۀ ما می خندید و در پیش ادبیاتمان خمیازه می کشید. 
که نادان است، در  که بداند همانا  و چون به پایه ای از دانش رسیده بود 
ِ عملی  ݫ ݫ جهان فقط یک خیر می شناخت، نیت خیر را. و تنها در قبال ِخردݫ
قلمرو خرد  در  آن  بسیار  از تصرفات  کنجکاوی نشان می داد، شگفت  زده 
که برای انسـان بسـیاری غنیمت سـودمند و ناسـودمند و  ناب، تصـرفاتی 
که بشریت به جای  مرگ بار می آورد. پس با ابروی درهم کشیده درمی یافت 
که امروز در رویارویی با فاجعه از  جهانی پیوسته امن تر، دنیایی می سازد 
همان قدر  رفته رفته  صلح  که  چندان  است،  شکننده تر  نیز  دیروز  دنیای 
که تا پیش از این جنگ بود. و جنگ هم دیگر جنگ  ک می شود  خطرنا
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که در آن نه تنها  نخواهد بود، بلکه آشوویتس اتمی نسل بشر خواهد بود 
 جسم او دود می شود و به هوا می رود، بلکه روحش هم؛ و از آن بیشتر 
 ، ، تراژدی های یونانیان، خشم شاه لیر هر دستاورد بشکوه این روح: هومر
گور در محراب  از  باخ، چهارگان های بتهوون، رستاخیز مسیح  فوگ های 
کلیسای ِایِزنهایمر، همچنین گور فراعنه و کل بشریت، گور صاحبان قدرت 
آنها. پس با جام شوکرانش در دست به دریغ سر تکان  به همراه قربانیان 
که  که انسان ها نشان می دهند هنوز به آن پایه از بلوغ نرسیده اند  می داد 
که نمی دانند، از این رو خرافه باورتر از همیشه در روشنگری خود  بدانند 
کج می جویند، آن هم  که آزادند، از آزادی بهرۀ  نافرجام می مانند. نیز آنجا 
چندان که به زودی آزادی یا اسارت فرقی به حالشان نمی کند. و در همان 
که  که جام شوکرانش را باال می برد، نه خالی از طنز، نتیجه می گرفت  حال 
ما، با وجود آن همه شواهد که حکم به خردمندی می دهند، به جای ِخرد 

عملی به ورطۀ نابخردی عملی افتاده ایم.
در اینجا به واپس نگاه می کنیم، به گذشته ای نه بیش از یک صد و پنجاه 
سال، به زمانه ای که چرخ صنعت و فناوری آهسته به چرخش درمی آمد؛ 
، پناه جو، مؤلف جدل نامه ای  تصویری شبح آلود می بینیم: گئورگ بوشنر
سیاسی علیه دولت ایالت ِهِسن و، جز این، آشنا بر محفلی کوچک به خاطر 
اما  است،  نوشته  فرانسه  انقالب  دربارۀ  که  غوغایی  و  پرغلغه   نمایشنامۀ 
هنوز ناشناخته در مقام نمایشنامه نویسی انقالبی، در نوامبر ۱۸۳۶، چهار 
سال بعد از مرگ گوته و سه ماه پیش از پایان کار خودش، با یقین بی تزلزلی 
ک تاریخ، یکسانی هراس انگیز سرشت انسانی و قدرت قاهر  که به جبر هولنا
کار دانشگاهی خود را با تدریس  و مهارناپذیر مناسبات اجتماعی داشت، 
چشمان  مقابل  ـ  با ذره بین  ـــ روزـ  در  و  کرد  آغاز  دانشجو  بیست  شاید  برای 
زیبایی ماهی،  قوانین  ـ  با چاقوی جراحی در جست وجوی  ـــ نزدیک بینشـ 
کوچۀ  آمادۀ تدریس می ساخت و شب در  و  غ و قورباغه تشریح می کرد  وز
یتسک   اشپیگل، خانۀ شماره دوازده، کنار انبوهی کتاب می نشست و و

را می نوشت:
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، موضوعی که به آن می پردازیم، رابطۀ میان  ... آقایان دانشجو  : »پروفسور
عین است و ذهن، اگر که ما یکی از موجودات را بگیریم که 
در کالبدش سازوارۀ پویا و خدایِی تکامل به مرحله ای عالی 
رسیده است، و نسبت آن را با فضا و زمین، باری نسبت آن 
 ! را با موقعیت های این سیاره بررسی کنیم... آقایان دانشجو
از پنجره بیرون بیندازم، حیوان در  را  گربه  مثاًل   اگر من این 
واکنشی  چگونه  غریزه اش  و  گرانشی  جاذبۀ  کانون  با  رابطه 
خواهد داشت؟ آهای ویتسک، )عربده سر می دهد( ویتسک!

، گاز می گیرد... آقای پروفسور ویتسک: 

انگار مادربزرگش  را،  گرفته حیوان  نرم بغلش  مردک همچو   : پروفسور

است...«

دربارۀ ساختار نمایشنامه 
بوشنر در رمان پرآوازۀ خود لنس، در تعریف هنر نه تنها از هرگونه آرمان گرایی دوری 
کوب لنس، شخصیت ادیب داستان می گوید: »طرح و رنگ  می کند، بلکه از زبان یا
ما محال است از خود زندگی زیباتر باشد، پس نباید بیشتر از بازنمایی زندگی هدفی 
داشته باشیم... ما حق نداریم بپرسیم این الگو  زیباست یا زشت. ناچیزترین چهره 
هم تأثیری عمیق به جا می گذارد. پس باید بگذاریم شخصیت ها خودشان میدان 
که در زندگی با پویش عضله و تپش نبض  بروز بیابند، بدون اینکه از بیرون، آنجا 

روبه رو نمی شویم، از خود چیزی اضافه کنیم.«
این شیوۀ اجرا، این میدان دادن به بروز انگیزه و اندیشۀ هر شخصیت، مبنای 
ساختاری این نمایشـنامه اسـت. از همین رو، با وجود موضـوع سـاده و درون مایۀ 
به نسبت مختصر آن، نمایشنامه متشکل از صحنه های متعدد، ولو کوتاهی است. با 
چنین درکی از ادبیات و هنر، بوشنر را می توان پیشگام مکتبی دانست که بعدها به 
کسپرسیونیسم شهرت می یابد، مکتبی جوانانه که در پیش پیچیدگی های جهان  ا
مدرن و در تقابل با این پیچیدگی ها بیش از هر چیز فردیت انسان را در کانون نگاه 

خود قرار می دهد.
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دربارۀ زبان نمایشنامه
که ادبیات آلمانی هنوز رنگی از آموزش اخالقی روشنگرانه، اسطوره گرایی  در دورانی 
کالسیک یا درون گرایی رمانتیک داشت، آثار بوشنر گامی بلند به سوی واقعیت گرایی 
 مدرن و روان کاوانه بود. او خود دربارۀ این شیوه از روایتگری اش آورده است: 
که باید با اصل همانند باشند، و   »من نمایشنامه هایم را تابلوهایی می شمارم 
که با عینیت و تاریخ همسوشان  ح می زنم   شخصیت های آنها را به گونه ای طر
گر کسی بخواهد من را پاسخگوی اخالقی یا غیراخالقی بودِن این   می یابم. حال ا

شخصیت ها کند، صرفًا می خندم.«
 وی همخـوان با این واقـعیت گرایی بنیادین، چنان که یـاد خـواهد شـد، از 
گفتاری  گرفته است. زبان این نمایشنامۀ او، هم  نمایشنامۀ نظامیان اثر لنس تأثیر 
گویش محلی البته در این  گویش محلی ایالت هسن. لهجه یا  ـ  به  ـــ است هم بومیـ 
کار باشد،  گر  برای آن اجرایی در  ترجمه رعایت نشده است، به دو دلیل: یک اینکه ا
که باید این شیوه را به کار بگیرند. دلیل دیگر اینکه در ادبیات امروز  این بازیگران اند 
به کار  را  تهرانی  گویش  زبان،  بومِی  رنگ  القای  برای  که  می آید  پیش  بسیار  فارسی 
و  لهجه  کشور  استان های  و  ـ  دیگر شهرها  ـــ ـ  البته هنوزـ  ـــ می گیرند، درحالی که هنوزـ 
ݭِ خود را دارند. آنچه ترجمه باید رعایت و منتقل می کرد، سبک سخن گفتاری بود  ݫ زباںݐݫ
گر که  ـ  ا و سطح واژه های آن. القای گویش بسته به مکان اجرای این اثر خواهد بود ــــ

اجرایی داشته باشد. 


