
 

 

 است ممنوع پرولتاریا از بردن نام آن در که سرزمینی
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 مورد این از پیش که هایی نامه نمایش اکثر[ 1.]باشد مهاجرت تئاتر ی دغدغه کلمه واقعی معنای به تواند می سیاسی درام تنها

 تئاتر. اند مانده عقب خود زمان رخدادهای از سو این به اخیر سال پانزده یا ده از بودند، گرفته قرار سیاسی مخاطب توجه

 .شوند ساخته دیگرباره باید هایش نامه نمایش همچنین بلکه اش، صحنه تنها نه. کند آغاز آغازگاه از نو از باید مهاجرت

 پاریس در برشت جدید درام ی مجموعه از هایی بخش اجرای نخستین در را مخاطبان که بود تاریخی وضعیت این درک حس

 این درنظرگرفتن با. شناختند بازمی دراماتیک مخاطبانی عنوان به را خودشان بار نخستین برای مخاطبان. آورد هم گرد

 که است این متخصص او. کرد عرضه را جدیدی دراماتیک شکل برشت که بود جدید تئاتری وضعیت این و جدید مخاطبانِ

 معاصر تاریخ های نمونه برابر در را هایش درام که این از هرگز او 1930 تا 1920 بین های سال در. کند آغاز آغاز از مدام

 تئاتر برای او. آزمود را مردم های تیپ ترین متنوع و فراوان تئاتری های شکل او کاری چنین انجام برای. نشد خسته بیازماید،

 غربی بورژوای آوانگاردهای عالوهبه و برلین کارگرِ ی طبقه برابر در را تولیداتش او کرد؛می کار اپرا همچنین و عمومی ی صحنه

 .گذاشت می نمایش به

 ما طریق آن از که ست-ای  نشانه اتفاقاً این و. کرد آغاز آغاز از دوباره و دوباره برشت دیگر، کس هیچ به شباهت بی بنابراین

 قول به(. است پنهان دیالکتیسین یک هنری ی رشته یک استادکارِ هر درون در) دهیم تشخیص را دیالکتیسین یک توانیم می

 قرار خود عمل ی سرلوحه را شعار این برشت. خورد نمی تان بعدی کار درد به آوردید، دست به شما که ای انگیزه مسلماً ژید،

 .اند شده طراحی مهاجرت تئاتر برای که جدیدی های نامه نمایش در ویژه به ـ است داده

 داده ثمر برشتی تئاتر استوار و ویژه استاندارد در نهایت در ابتدایی، های سال این( Versuche)  های کوشش:  خالصه طور به

 سوی از بار نخستین آن تئوری که را دراماتیکی تئاتر تعریف، این با و کند می معرفی اپیک عنوان به را خودش تئاتر، این. است

 خواند،می «ارسطویی ناـ» را خود ینظریه برشت که است دلیل همین به. گیردمی چالش به بود، شده بندی صورت ارسطو



 

 

 در چه آن کرد، رد را موازی خطوط مسلم اصل ریمان. نهاد بنا را «اقلیدسی ناـ» ی هندسه ریمان زمانی که طور همان درست

 متالطم سرنوشتِ با پنداریذات هم طریق از احساسات پاالیش [یعنی] ارسطویی، کاتارسیس است، شده رد جدید درام این

 چه آن) برد می خود با و کَند می جا از آن طول در را مخاطب که آسا موج حرکتی تالطم از برآمده سرنوشتی: بود قهرمان

 آرام تا غلتد می پایین به و شکند فرومی که است موج نوک همان واقع در است مشهور (Peripeteia) تغییر ینقطه عنوان به

 [2] (.بگیرد

قاطعی تأثیر از برگرفته آن اساسی شکل. رود می پیش نامنظم طور به فیلم،بریده یک تصویرهای مانند اپیک، تئاتر مقابل، در

 و صحنه دکورِ در موجود های نویس میان آوازها،. گذارند می هم بر نامه نمایش درون در آشکار و متمایز های وضعیت که ست

 طور به این و شوند، می خلق جا همه ها فاصله بنابراین. هستند وضعیت هر جداسازی خدمت در بازیگران ایماییِ[ بازیِ] قواعدِ

 مخاطب شوند باعث که دارند وجود منظور این به ها فاصله این. کند می زایل دارد، سیطره تماشاگران بر که را توهمی کلی

 بینابین در جایی آن، در که فرانسه کالسیک تئاتر ی صحنه شبیه مسیری) بیاندیشد که آن یا برگزیند، انتقادی نگرشی

 (.داشت قرار باز ی صحنه روی بر هاآن های صندلی که صورت این  به بود، شده تعبیه بلندمرتبه اشخاص برای بازیگران،

 واژگون بودند، تئاتر آن تولیدات از تر عالی دقت، و شیوه در که تولیداتی با را بورژوایی تئاتر حیاتیِ و خاص مواضع اپیک تئاتر

دایره و نشده ریزی پایه مستحکم خیلی هنوز اپیک تئاتر ی صحنه. بودند موقت آورد،  دستبه اپیک تئاتر که هایی پیروزی. کرد

 جدید اثر مبنای. بسازد مهاجرت در را نوینی تئاتر دیگر بار بتواند که نبود وسیع قدر آن بودند، دیده آموزش که کسانی ی

 .است واقعیت همین درک برشت

 گرفته شکل سنتی دراماتوژی الگوهای مطابق که ای صحنهتک نمایشِ 27 از متشکل ستای مجموعه سوم رایش نکبت و ترس

 درخشند می خوشایند ظاهربه تحولِ یک پایان در منیزیم های شراره همچون دراماتیک عناصر گاهی [ها نمایش این در]. است

 ای خانواده برای زمینی سیب ای کیسه که هستند[3]زمستانی کمک [نیکوکار ی]ها آدم آیند می تو آشپزخانه در از که هایی آن)

 برده شان میان در خانواده دختر که هستند ضربت گروه عضو روند،  می بیرون عصبانیت با که هایی آن و اند؛ آورده کوچک

 اندداده گسترش کامل طور به را دراماتیک های طرح مجموعه، دیگر های بخش(. اند کرده دستگیرش ها آن که دختری شود، می

 یکی افشای به است سرباز واداشتن او ی حقه. زند می حقه ای قهوهپیراهن سرباز یک به کارگری گچی صلیب در مثال عنوانبه)

 در موجود تنشِ این اوقات گاهی(. کنند می استفاده آن از زیرزمینی های فعالیت با مبارزه در گشتاپو دستانهم که هایی شیوه از

 در زندانی دو) شود می آشکار صحنه بر دراماتیک ای گونه به تنش، خود انتقالِ بدون تقریباً که ستاجتماعی مناسبات ناسازی

 زندان در دلیل این به یکی. هستند نانوا دو هر ها آن. کنند می پچ پچ خودشان با نرمش، حال در زندانبان، نگاه زیر در حیاط،



 

 

 شده دستگیر بود ریخته سبوس نان در که آن دلیل به پیش سال یک دیگری و است نریخته نان در سبوسی هیچ که است

 (.است

 اجرا مخاطبانی برابر در 1938 مه 21 در دوداو. ث. اس ی هوشمندانه تولید در بار نخستین برای دیگر، های نامه نمایش و ها این

 جمع این که فردیمنحصربه سیاسی ی تجربه تبعید، سال پنج از بعد سرانجام. گرفتند می  پی را ها آن پرشور ای عالقه با که شد

 اریش و راشن گونتر آلتمن، هانس اسپیرا، استفی. کرد پیدا ابراز قدرت تئاتر ی صحنه یک روی بر بود، ساخته متحد را

 اکنون بود، نیافته عرضه امکان شان کامل استعداد انفرادی، شکل به سیاسی، های کاباره در زمان آن تا که بازیگرانی شوئنالنک،

 در پیش ماه نه ترشانبیش که ای تجربه از که دادند نشان و بگذارند، مسابقه به یکدیگر برابر در را استعدادشان اندشده موفق

 .کردند استفاده خوب چه بودند، کرده کسب برشت کارار خانم های تفنگ اجرای

 او. است مانده برجای تئاترش جدید نوع در برشت قدیمی کار از چیز، هر رغمعلی که، آورد جای به را سنتی حق وایگل هلنه

 او بازی دیدن برای که داشت را آن ارزش. کرد حفظ بود، شده نهاده بنیان برشتی متقدمِ تئاتر در که را، اروپایی اقتدار از نوعی

 نقش یادآور که بخشی) پرولتر زن یک نقش در او جا آن در. بدهیم داشتیم چه هر رفراندوم، مجموعه، ی نامه نمایش آخرین در

 .بخشید می تجسم را اختناق های دوران در زیرزمینی های فعالیت روح( بود مادر در اش نشدنیفراموش

 ملموس، شکلیبه بار، نخستین برای و است آلمان مهاجرت تئاتر برای هنری و سیاسی فرصت یک ی دهندهنشان مجموعه این

 بازی ببینیم که است ساده. شوند می ادغام هم در جا این در هنری و سیاسی عنصر دو. دهدمی نشان را تئاتری چنین به نیاز

  بازیگر برای مثال، عنوانبه تا ست،متفاوتی بسیار کار پناهنده بازیگر یک برای خلقی دادگاه عضو یک یا ضربت گروه سرباز یک

 پنداری همذات همقطارانش قاتل با تواند می سیاسی مبارز یک که اندازه آن حتی. کند می بازی را یاگو نقش که ایدغدغهبی

 جا این در است ممکن ـ اپیک ی شیوه تر،ساده یا ـ بازی متفاوت ی شیوه یک. نیست راحتی دلیِهم اول بازیگر برای کند،

 .کند پیدا دست موفقیت از جدیدی نوع به و بیابد جدیدی توجیه

 تواند می ـ شود می آشکار دوباره آن اپیک خصلت متفاوت شکلی در هرچند جا این در که ـ سوم رایش  نکبت و ترس  ی مجموعه

 روی بر برشت که موجودی هایوضعیت که مادامی. باشد داشته جذابیت عمومی خوانش برای تئاتر مخاطبان ی اندازه به

 محتمل مجموعه این از مفصل وبیشکم ای گزیده تولید برای الزم ابزار مهیاکردن باشد، داشته ادامه کند، می ترسیم صحنه

 یک که گونه آن. کند می صدق هم پاریس اجرای ی درباره این و روست، روبه انتقادی چالش با نیز ای گزیده چنین حتی. نیست

. نیستند تز این درک به قادر تماشاگران ی همه آید،برمی کوتاه های نامه نمایش این یکنندهتعیین تزِ درک یعهده از خواننده

 .«دهدمی شکل تغییر جهانی نظم یک به دروغ: » شود خالصه ، محاکمه کافکا، ی گویانه پیش اثر از ی اجمله در تواند می تز این



 

 

 چشم پیش در سوم رایش عنوان به که ترس ی قاعده گونهچه: کنند می اثبات را چیز یک کوتاه های نامه نمایش این از یک هر

 در سوگند یک اظهار. کند می دروغ قانونِ موضوع ناپذیر، اجتناب ای گونهبه را بشر میان های نسبت ی همه رود، می رژه ها ملت

 دروغ یک باشد نداشته عملی کاربرد آن های آموزه که دانشی ؛(قضاوت ی نامه نمایش) است دروغ یک قانون، ی محکمه برابر

 مرد یک های گوش در چه آن و( رفراندوم) است دروغ یک شود، می کشیده فریاد بام پشت از چه آن ؛(کار از ناشی مرض) است

 آخرین در زن و شوهر چه آن به بار شقاوت شکلی به دروغ ؛(کوه بر موعظه) است دروغ یک چنانهم است، شده نجوا محتضر

 کورسویی دادننشان جرأت هنوز ترحم وقتی ؛(یهودی زن) شود می تزریق بگویند، هم به مجبورند شانمشترک زندگی لحظات

 بردننام که بریم می سر به سرزمینی در ما(. خلق به خدمت) زندمی چهره به تظاهر برای که ست نقابی دروغ دارد، را زندگی از

 امنیت که آن بی بدهد غذا چهارپایانش به تواند نمی دیگر حتی دهقان یک که سرزمین آن در. نیست ممکن آن در پرولتاریا از

 به دهقان) اند شده بدل عبور ی برگه یک به چیزها جا آن در چگونه که دهد می نشان ما به برشت افکند، مخاطره به را ملی

 (. دهد می غذا خوکش

 این. است جان کم ای شراره تنها امروز ببرد، میان از پاالینده آتشی همچون را آن نظمِ و دولت این روز یک باید که حقیقت،

 گردد؛ می حمایت است، شان گفتن به مجبور که شود می هایی دروغ گفتن به حاضر میکروفن جلو که کارگری سوی از وضعیت

 از عظیم رنجی که را یارانی دیدن یارای حدّشان، از بیش کاری محافظه سوای که یابد می تداوم آنانی سکوت طریق از و

 همان جز نیست چیزی است، بزرگ ی"نه" یک آن محتوای تمام که رفراندوم ی اعالمیه که حالی در. ندارند اند، سرگذرانده

 .سوزان ی شراره خُردَک

 کامل اجرای دوره یک کتاب این صحنه، برای. باشد دسترس در کتاب شکل به زودی به مجموعه این که ستامیدواری ی مایه

 شاید که ستدرامی تنها این. است نوشته کراوس که بشر روز آخرین در همچون ستدرامی خوانندگان، برای و کند، می ارائه را

 .دهد انتقال آینده های نسل به آهنین سندی همچون را آن و داده نشان را اکنون ی لحظه سوزانِ واقعیتِ ی همه بتواند

 

 :از است ای ترجمه مقاله این

Walter Benjamin, The Country Where It Is Forbidden to Mention the Proletariat: 

Understanding Brecht, trans. Anna Bostock, Verso, 1998, pp 37-43. 

 :ها پانویس

 .است شده توشته برشت توسط نمایشی ی صحنهتک هشت اجرای نخستین مناسبت به مقاله این[. 1]



 

 

[2 .]Peripeteia یونانیِ یریشه از برگرفته. زندگی یا سرنوشت در ناگهانی تغییر معنای به درام در اصطالحی Peri پیرامون» معنای به» 

 .م. «فروریختن» معنای به Pipto و

 مترجم یادداشت) شد می برگزار کارگران پیش خودشان دادننشان خوب برای و نازی حزب توسط که دروغینی جدید تبلیغات[. 3]

 (.انگلیسی

 

 

 


