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 شهرام کرمی

های یکی از نمایشنامه )  wajdi mouawad)به فرانسوینوشته وجدی معود « هاآتش سوزی»نمایشنامه 

خیلی زود  هایشوجدی معود نویسنده لبنانی فرانسوی با مجموعه نمایشنامه درخشان تئاتر معاصر است.

های آموزشی و سمینارهای علمی و به شهرت جهانی رسید و هم اکنون ساکن کانادا بوده و در دوره

هم در ایران و هم در سایر کشورها اثری موفق « هاآتش سوزی»ادبی حضوری فعال دارد. نمایشنامه 

این نمایشنامه اثری چندگانه است. دومین قسمت از یک نمایشنامه چهارگانه که قسمت  شود.شناخته می

 نوشته شده است. «ساحلی»اول آن با عنوان 

و  «ژان»نامه توسط مادر برای خواهر و برادری دو قلو به نام روایت خواندن یک وصیتنمایشنامه 

و هویت خود و تاریخ پرفراز و نشیب  است که همین امر باعث کنکاش آنها درباره گذشته «سیمون»

خطاب به فرزندانم ، ژان و سیمون. سیمون و ژان. »شود: خوانده مینامه در وصیتشود. زندگی می

« شید.توان به راحتی آن را بیرون کدوران کودکی مانند چاقویی است که بر گلوگاه فرو شده است. نمی
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ساختار سیر و سفر نمایشنامه در هر صحنه راهی را  شود.این آغاز یک کنش در این درام طوالنی می

ا های جهان درام رگم شده انسان وضعیتتواند گذشته و آینده میراز  کند که فقط کشفآغاز می

تر میشیم. دو زن شونه به شونه هم. منو با خودت من اهل سفرم و دو نفری قوی: »سودامشخص کند. 

  «ت.کنم. اینجا هیچی نیسخونم. اگه خسته بشی کمکت میمیات بگیره برات آواز ببر. اگه غصه

و و ساختار و نگاه نو  موضوعدارد.  ارزندهچند امتیاز ویژه به عنوان یک اثر  «هاآتش سوزی»نمایشنامه 

اثر  این اجرای چگونگیها در کنار این قابلیتقابلیت این درام است. نویسنده در خلق یک درام خالق 

اهم ها خوو کار درخشان مترجم قابل بحث است که به طور خالصه به هرکدام از آن نمایشدر صحنه 

 پرداخت. 

درباره جستجو و اشخاص روزمره و رابطه در بستر یک روایت « هاآتش سوزی»نمایشنامه  موضوع

ی های زندگحقیقت است. ماهیت انسان به عنوان یک موجود صاحب عقل و کنکاش همه برههکشف 

د. شومیشف و شهود کدرک معانی حقیقی زندگی بوده و این ماهیت در نمایشنامه بستر  برای

کند تا زندگی و حقایق آن برای اشخاص هویدا وضعیتی را ایجاد می ،یک عاملبه عنوان نامه وصیت

های نمایش حادث شده شامل جنگ و خشونت مسیر زندگی آنها واقعه زندگی که بر شخصیتشود. 

ند. کنمایش را آشکار می مضمون و درونمایهآخرین دیالوگ نمایشنامه عصاره اده است. را تغییر د

 شود برمالیشان کرد، مگر به شرطیحقایقی وجود دارند که نمی»گوید:  جایی که شخصیت نوال می

   « که کشف شده باشند.

فتگو زبان در گیشی که های نماها و موقعیتدر زبان و گفتگوی شخصیتدارد. ویژه نمایشنامه ساختار 

رویایی و  رئالیستی فضایگرایانه و واقعشویم که با ظاهر شود با اثری روبرو میپرداخت مینمایشنامه 

. ها به زندگی روزمره بسیار نزدیک استگفتگوی شخصیتنمایشنامه ای دارد. در زبان محاوره شاعرانه

اثری  دتوانگیری از یک زبان خاص نمیدلیل بهرهبه « هاآتش سوزی»که نمایشنامه  داشتباید توجه اما 

در آنها  کنشهای نمایشی واقعی بوده و ها و موقعیتبا اینکه در نمایشنامه شخصیتشود. رئال تلقی 
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گیرد اما دریافت از کلیت اثر معنایی امپرسیونیسم دارد. ذهنی اشخاص شکل میحقیقی و فضای 

ن ها همیکنم. انگار هزار سالمه. روزها و ماهاس پیری میاحس»گوید: مرگ میاز نظیرا قبل شخصیت 

گذرن. نوال چیزی نمیگه. حرفی نمیزنه. ها میگذره. خورشید باال میاد و پائین میره. فصلجور می

ها با منه. شنوم. درد زیادی از خیلی قدیمسرگردونه. شکمش رفته و من صدای زمین پیر رو می

های جاری جویبارها ن آخر زمستون صدای پای مرگ رو از آبرختخوابم رو بیارین. با رسید

 «افتد.()نظیرا در بستر می ...شنوم.می

وق دگی ذهنر نویسناشاره کردم.  –نگاه نو و خالق نویسنده  –به یک ویژگی درباره نمایشنامه با عنوان 

خواهد. ادبیات حاصل اندیشه و تفکر و بازتاب زندگی بشری به زبان هنر است. و استعداد و قریحه می

های زیادی ظهور کرده و هنرمندان زیادی در این رشته فعالیت در طول تاریخ از آغاز تا امروز نویسنده

مند به نگاه نو و خالق هنراند. وجه تمایز و شاخص شدن و یا برجسته شدن یک هنرمند و اثر هنری کرده

های شوند. درامدارد. تصور کنید در هر روز و ماه و سال هزاران کار و اثر هنری خلق و تولید می ارتباط

اثری ماندگار  اماشود. کنند نوشته میرعایت میبه خوبی زیادی که ساختار و اصول و تکنیک این فن را 

آتش »مند باشد. وجدی معود در نگارش نمایشنامه بهرهنده نویسشود که از خالقیت و نبوغ و برجسته می

 این قابلیت را با خلق اثری متفاوت و قابل ارزش انجام داده است.« هاسوزی

ا راین ژانر هنری نمایشنامه اثری برای اجرا بوده که جان گرفتن آن در صحنه روند آفرینش هنری 

ر باثری طوالنی و پر دیالوگ است که تصور اجرای آن  «آتش سوزی ها». نمایشنامه کندتکمیل می

در یک  «ساحلی»با نام « وجدی معود»نمایشنامه قبلی خواهد بود. حداقل پنج تا شش ساعت زمان صحنه 

یک نمایش در صحنه به تناسب زمان هشت ساعته در پاریس اجرا شده است. تجسم این زمان طولی 

است. هر چند در طول تاریخ آثار مختلف با  دشواریادی در حد زامروز حوصله و عادت تماشاگر 

های از این نوع زیاد بوده است. بوده و در دوران معاصر تجربهظرف زمانی طوالنی مسبوق به سابقه 

 های مختلف اجرا شود. اینساختار اپیزودیک نمایشنامه این قابلیت را دارد که نمایشنامه در بخش

شاهکار یوهان گوته است. نوشتن چنین کار سخت و « فاوست» آوردبرای من یاطوالنی نمایشنامه 
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آتش »خواهد که اثری طوالنی با ضرباهنگ و کشش خلق شود. نمایشنامه بری صبر و حوصله میزمان

 اهمیت است.ارزش و حائز معاصر ی در ادبیات نمایشی نبه عنوان اثری خواند« هاسوزی

ام در ایران چند ترجمه از این نوشته وجدی معود انجام شده اما آنچه من خوانده و درباره آن نوشته

اما ام های دیگر را مطالعه نکردهمن ترجمهاست.  «محمدرضا خاکی»دکتر اثر ای با ارزش ترجمه

دکتر  هی ترجمهامناسب از ویژگیادبی شاعرانه و زبان ساده و حفظ زبان  باروان و یکدست برگردان 

دکتر خاکی با شناخت و تسلط بر کرده است.  محفوظاست که بدون شک ارزش این درام را  خاکی

اثری را ترجمه و به یادگار گذاشته که بدون شک یکی  ،زبان و بخصوص هنر نمایش و زبان ادبی درام

جربه و پژوهشگر و مترجم باتدر ایران خواهد بود. این استاد دانشگاه نمایشنامه های موفق ترجمه از نمونه

وش روژویچ نوشته تادئ« فهرست»نوشته آلن بیدیو « دومین محاکمه سقراط»های پیش از این با نمایشنامه

شناخت  و.... توان و تسلط اثر اسالوی مروژوک و« پرتره»تادئوش کانتور و نوشته« آه، شب شیرین»

ک ی نگارشمه یک اثر ادبی صرفاً به معنای ترجبرگردان و نشان داده است. ترجمه خود را در حوزه 

شود و اثر از زبانی دیگر به زبان فارسی نیست. روح و قابلیت و ارزش یک اثر با کار مترجم نمایان می

ر دارد. امید جای تقدیتوسط این استاد هنر بازار این کار انتخاب و ترجمه دقیق این نمایشنامه در آشفته

های های دوباره این هنرمند باشیم که بدون شک یکی از بهترین مترجمدارم بعد از این شاهد ترجمه

 فارسی در ایران بخصوص در حوزه نمایشنامه دکتر محمدرضا خاکی است. 

ای یشنامهنما« هاآتش سوزی»در پایان این نوشته و در ستایش یک اثر شاخص و درام ممتاز باید نوشت: 

  برای آگاهی و اندیشه است. در ستایش انسان و جهان

کنند. میذارن تو قبر. با صورت رو به آسمون. هر کدوم یه سطل تا دو روز دیگه من رو دفن می»نظیرا: 

بندن. شاید سنگی هم روش بزارن. اما هیچی رو ریزن و قبر رو میپاشن. بعد روم خاک میآب روم می

 «نویسن. چون هیچ کدومشون سواد ندارن.سنگ نمی


