سرشناسه :باربا ،یوجنیوBarba, Eugenio ، _ 9431 ،
عنوان و نام پدیدآور :درخت [نمایشنامه] /نویسنده یوجنیو باربا؛ مترجم محسن تمدنینژاد
مشخصات نشر :تهران ،نشر ِلگا9411 ،
شابک .181-055 -1118-55-5 :وضعیت فهرستنویسی :فیپا
عنوان اصلیOdin teatert: tree :
موضوع :نمایش --ایتالیا موضوعTheater -- Italy :
ردهبندی کنگره . PN8011 :ردهبندی دیویی818/5844 :
شمارۀ کتابشناسی ملی5118580 :

مجموعۀ تئاتر بهمثابۀ زندگی

درخت

نوشتۀ یوجنیو باربا ترجمۀ محسن تمدنینژاد
چاپ اول 055 ،9411 ،نسخه طراح جلد محمد رهبری

تهران ،خیابان انقالب ،چهارراه کالج ،ساختمان  ،355طبقۀ دوم،
واحد  ،۵نشر ِلگا تلفن تماس)589( ۵۵ 1۵ ۵۵ 11 :

هرگونه استفادۀ اجرایی از این نمایشنامه منوط به اجازۀ مترجم و ناشر است.

«کلیۀ حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است»

@lega.press

www.legapress.ir

فهرست مطالب
دربارۀ نویسنده 0 ....................................................................

مقدمۀ مترجم 8 .....................................................................
درخت و ریشههایش 1 ..............................................................

در چنگال کرونوس 44 ..............................................................

جیکجیکی از شاخهای خشک 31 ...............................................

دو پرنده روی درخت 51 .............................................................

ضروری 04 ...........................................................................

جنگ یک چهره دارد 84 .............................................................

اجرای یک نیایش 88 ...............................................................

آخرین نمایش 81 ...................................................................
تقدس خیال 18 .....................................................................

درخت [متن نمایشنامه] 994 ........................................................

دربارۀ نویسنده

یوجنیو باربا ( 9متولد  )9140کارگردان تئاتر ،مؤلف ،پژوهشگر و کرئوگرافر در شهر
گالیپولی ایتالیا متولد شد .در سن چهاردهسالگی به کالج نظامی رفت ،بعد از
مدتی کالج نظامی را رها کرد .در سال  9109به ورشو عزیمت کرد تا در دانشگاه
دولتی تئاتر ،در رشتۀ کارگردانی تئاتر مشغول به تحصیل شود .اما بعد از گذشت
یک سال دانشگاه را ترک کرد و به اوپوله رفت و به مدت سهسال با یرژی
گروتفسکی همکاری کرد .سال  9103به نروژ رفت تا بهعنوان کارگردانی حرفهای
مشغول به کار شود ،اما بهعنوان یک خارجی نتوانست کاری پیدا کند .گروهی
از جوانان را که در مدرسۀ دولتی تئاتر پذیرفته نشده بودند ،دور هم جمع کرد و
گروه اودین تئاترت ( )Odin Teatretرا تأسیس کرد .او همچنین در سال  9181با
راهاندازی مدرسۀ بینالملی انسانشناسی تئاتر (ایستا) مطالعاتی تازه در حوزۀ
تئاتر بنیان نهاد .باربا طی  55سال کار با اودین تئاترت و آنسامبل بینافرهنگی
تئاتروم موندی ( 81 )Tetrum Mundiاجرای تئاتری خلق کرده است که برخی از
آنها از این قراراند :پرنده دوستان ،فرای ،خانۀ پدریام ،تاالبوت ،کائوسموس،

میتوس ،ایتسی بیتسی ،نمک ،رؤ یای آندرسون ،هملت دیرین ،زندگی مزمن،
درخت و...
1. Eugenio Barba

متعالی اسرار زندگی ،دستیافتنی حتی برای کسانی که از ارث
«تئاتر چیست؟ علم
ِ
زمین محروم ماندهاند».
یوجنیو باربا

مقدمۀ مترجم

ایدۀ ترجمۀ فارسی مجموعه اجراهای اودین تئاترت از کارگاهی بهسرپرستی
تاگه الرسن و جولیا وارلی شروع شد .یکی از جلسات آموزشی هفتۀ اودین
[هولستبرو ،دانمارک ،]8590 ،کارگاهی با محور یت «بیان و کنش» بود .تاگه و
جولیا قسمتی از نمایشنامۀ اتللو اثر ویلیام شکسپیر را بازخوانی میکردند و
کنشهایی را میآفریدند .ردیفی از کاغذها (بخشی از پردۀ سوم اتللو) به زبان-
های مختلف روی هم چیده شده بودند و هر شرکت کننده میتوانست
نسخهای از زبان مادریاش را از میان آنها پیدا کند .زبان فارسی اما غایب
بود .وقتی جستوجوی من و تاگه برای یافتن نسخۀ فارسی بیثمر ماند ،او
عذرخواهی کرد و پیشنهاد داد نسخۀ فارسی را در بازگشت به ایران برایش
ارسال کنم.
اما کار عملی سه سال بعد و پس از آشنایی با نشر ِلگا شروع شد .پس از
گفتوگو با مدیر محترم نشر ِلگا ،تصمیم گرفتم با هماهنگی اودین تئاترت
متنهای (موجود) مکتوب اجراهای اودین تئاترت را به فارسی برگردانم.

هر کدام از کتابهای مجموعۀ تئاتر بهمثابۀ زندگی شامل متون اجرایی
نمایشها و مقاالتی است که از مرحلۀ «تولد تا بلوغ» اجرا را روایت میکنند.
این روایتها به پازلی میمانند که کارگردان ،بازیگران ،دراماتورژ ،طراحان
صحنه ،مشاوران ادبی و هرکس که نقشی در این آفرینش داشته است،
قسمتی از آنها را تکمیل کردهاند .در برخی موارد (اجراهای انفرادی) بازیگر،
مؤلف و کارگردان ،راوی این قصه بودهاند و در موارد دیگر (اجراهای گروهی)
دراماتورژ ،طراح صحنه ،مشاور ادبی و  ...نیز بخشی از این ماجرا هستند.
یوجنیو باربا ،در سالهای اخیر (در کتابها ،مقاالت یا سخنرانیهایش)
تکنیک یا متدی تحتعنوان متد باربا را با فراست خاصی و بهطرزی
خاص او به مقولۀ دراماتورژی
آیرونیک نه تأیید کرده و نه انکار ،اما نگاه
ِ
منظری را باز کرده است تا کسانی که نیمنگاهی به مسئلۀ آموزش دارند با
دنبال کردن نگرشهای حرفهایاش ،کار عملی او و سیر آفرینش یک اثر در
اودین تئاترت را کشف کنند .امیدوارم این مجموعه نیز برای کسانی که رؤیای
محقق کردن ایدهای را دارند ،فانوسی باشد برای گذر از کورهراههای آفرینش.
از یوجنیو باربا ،ایبن ناگل راسموسن و روبرتا کارری سپاسگزارم ،چرا که
این متون را برایم ارسال کردند و پرسشهایم را از سایه بیرون راندند .از استاد
عزیزم صالح نجفی سپاسگزارم که راهنمایم بودند و اسباب آشنایی من با نشر
ِلگا شدند .و در انتها ،صمیمانه از سعید باقرزاده ،مدیر جوان و خوشذوق نشر
ِلگا و همکارانشان تشکر میکنم که تالش کردند این مجموعه به بهترین
شکل چاپ و منتشر شود.
محسن تمدنینژاد
بهار 9911

درخت و ریشههایش

اجرایی که در حین خواندن روزنامهها قد کشید
یوجنیو باربا

چطور میتوانیم در تئاتر ،قربانیکردن یک انسان را نمایش دهیم؟

چرا باید این کار را بکنیم؟ برای دفع هراس و اضطرابمان؟ برای نشان

دادن خشم و برآشفتگیمان؟ بهعنوان یک چالش حرفهای؟ چراکه

واقعیتیست که ادراکمان را به چالش میکشد؟ مردی در کمال
خونسردی مردی ،زنی یا بچهای را قربانی میکند :میخواهم دربارۀ
چنین موقعیتی که هر روز در روزنامهها میخوانیم ،نمایشی بسازم.

«پرواز» نخستین واژهای است که بهعنوان نام موقتی این نمایش به
ذهنم خطور میکند .این عنوان ،دریچههای فکری و تصاویر تازهای را

میگشاید که میتوانند در نخستین مرحلۀ تمرینات الهامبخش
بازیگران و کارگردان باشند .عنوان اجرا ،پیشفرض آن است.

تئاتر مجالی میدهد تا آنچه داریم و برایمان آشناست را کنار

بگذاریم در ازای [رسیدن به] آنچه میخواهیم و آنچه دانستناش را

