
 

 

  بهروز دهقاني: نوشته ای از
  
  
  

  بازی الل
 شعر خاموش 

  
   
 ،در اینگونه نمایش. شود وسيله یک یا چند بازیگر اجرا می گفتاری است که به نمایشنامه بی) بازی الل(پانتوميم  

. یدگو  آنچه گفتنی است باز می،آنکه نيازی به سخن داشته باشد، با زبان نگاه و حرکات بدن بازیگر  بی نویسنده
 هنوز در درام هند به جا مانده است که هنرپيشه از ،یادگار آن. گفتار بوده است های بشری بی شاید اولين نمایش

در . بازی آغاز کرد به هر صورت سينما کارش را با الل. کند حرکات دست و صورت بيشتر از زبان استفاده می
آثار نخستين . کار گيرد ویش را برای تفهيم مطلب بهای نبود جز آنکه بازیگر همه قدرت خ های صامت چاره فيلم

 .بازیهای سينمائی است های خوبی از الل چارلـی چاپلين نمونه
  

درآمد " کتاب ماه"در " پوپک سياه"بازیش  نخستين الل. نویسد تنها کسی است که پانتوميم می" گوهرمراد"در ایران  
همين نمایشنامه را . چاپ شد" آرش"بار در  و یک" سخن"جله بار در م یک" فقير". "آرش"تای دیگر در  و دو سه

 و جائی که نمایش. درآمد" بازی ده الل"جعفر والـی با موفقيت در تلویزیون تهران اجرا کرد و آخر سر مجموعه 
گفتارش محلـی از اعراب نخواهند  های بی های باگفتارش چنان حال و روزی دارند، پرواضح است که نمایش

 .داشت
  

نظر  اغلب این قطعات مانند قطعه شعری زیباست و آنچه در آنها ضروری به: "رضا سيدحسينی عقيده دارد که 
بهتر بگویم به نظر من بيشتر این قطعات .... رسد حرکات مخصوص پانتوميم نيست، بلکه آهنگ است و رقص می
آنکه خود نویسنده به این نکته اشاره   است و بی"باله"که پانتوميم شمرده شود بيشتر شبيه داتتانهائی برای  جای این به

عنوان  به. سازد خود این رقص و آهنگ را در نظر خواننده مجسم می خودی ها به کرده باشد، بعضی از نمایشنامه
 ).١انتقاد کتاب، دوره دوم، شماره ... (مثال پوپک سياه 

  
موقع مطالعه که خواننده . ر صحنه تئاتر استبازی، برای خواندن نيست، برای اجرا د نمایشنامه، مخصوص الل 

 صحنه را در نظر مجسم کند و با جهد، فرصت و قدرت آن را ندارد که ای می ای به کلمه نگاهش به سرعت از کلمه
 .ستان نمایش را دنبال کندا د،کات بازیگرحر
  

پنجره،  زی وسط صحرا، دیوارها بیاتاقک فل: "از پوپک سياه. بازیها این نکته به خوبی پيداست از طرز نوشتن الل 
صحرا، چاهی در وسط صحنه قرار دارد که : "از فقير." ها و دریچه کوچکی کنار دری تماشاچی در اطاق روبرو

 ."اند دورش را سيم خاردار کشيده
  

کنند که  هنگام اجرا حرکات بازیگر، آرایش صحنه، نور و گاهی موسيقی و صداهای مفهوم به بيننده کمک می 
با اینحال اکنون که امکانی برای . طلب را بهتر درک کند و از آن لذت ببرد که هنگام خواندن ممکن نيستم

به هر طریق باید حرف . تنها چاره است" بازی ده الل"بازی نيست، نه در تئاتر و نه در تلویزیون، انتشار متن  الل
 .حرکاتو  بان نگاهبا زبان سر نشد با ز .یا به تماشاچی، یا به خواننده. را زد

  
نهند، با زبان پانتوميم  شاعر خاموش در وطنش و در همه جای دنيا که به هنر حقيقی ارزش می" مارسل مارسو" 

بازی اکتفا  سراید و اینجا تا آنچنانی پيدا شود و محيط مناسبی ایجاد گردد، باید تنها به خواندن الل شعرهایش را می
 .کنيم



 

 

  
 .ایم بخوانيد برداشته" بازی ده الل" را که از کتاب بازیها متن یکی از الل 

 
  شهادت 
 نوشته گوهرمراد 

 
در بدنه دیوار . شوند  راهرو درازی است که اشخاص از طرف چپ وارد و از طرف راست خارج می،صحنه 

  .ـی استها، قد یک آدم معمول بلندی این حفره. اند روبروی تماشاچيان، چند حفره گورمانند به طور سرپا کنده
روبروی هر کدام زنجيری از . اند هيکل، به فاصله کمی از یکدیگر ایستاده در طرف چپ صحنه، دو مرد درشت 

زیر زنجير   .اند و از زنجير دوم، زنگ بزرگی آویزان است ای فلزی بسته  به زنجير اول حلقه .سقف آویزان است
 .اند دوم، جلوی پای مرد، مقدار زیادی جغجغه ریخته

  
  .رود دهد، از طرف راست صحنه بيرون می ای را تکان می مزمان با بازشدن پرده، مردی در حاليکه جغجغهه 
مرد، آرام و مطيع، خم . کند گيرد و خم می نفر اول بازویش را می. شود مردی از طرف چپ وارد صحنه می 

  . شود ر مرد از حلقه رد میس. کند نفر اول حلقه را گرفته، نزدیک برده، سر مرد را امتحان می. شود می
دارد و به دست مرد  ای از زمين برمی شود و جغجغه نفر دوم خم می. دهد طرف نفر دوم هل می نفر اول مرد را به 

اش را تکان تکان  مرد اول خوشحال و راضی، در حاليکه جغجغه. دهد دهد و او را به طرف راست هل می می
 .شود دهد، از صحنه خارج می می
  

مرد آرام و مطيع خم . کند گيرد و خم می مینفر اول بازویش را . شود دوم از طرف چپ وارد صحنه میمرد  
نفر اول . شود سر مرد از حلقه رد می. کند نفر اول حلقه را گرفته، نزدیک برده، سر مرد را امتحان می. شود می

دهد و او  دارد، به دست مرد می ای از زمين برمی شود، جغجغه نفر دوم خم می. دهد طرف نفر دوم هل می مرد را به
دهد، از صحنه  اش را تکان می مرد دوم خوشحال و راضی، در حاليکه جغجغه. دهد است هل میطرف ر را به

 .شود خارج می
  

مرد آرام و مطيع خم . کند گيرد و خم می نفر اول بازویش را می. شود مرد سوم از طرف چپ وارد صحنه می 
نفر اول . شود سر مرد از حلقه رد می. کند نفر اول حلقه را گرفته، نزدیک برده، سر مرد را امتحان می. شود می

دهد و  دارد و به دست مرد می ای از زمين برمی شود و جغجغه نفر دوم خم می. دهد طرف نفر دوم هل می مرد را به
دهد، از  اش را تکان تکان می مرد سوم خوشحال و راضی، درحاليکه جغجغه. دهد طرف راست هل می او را به

 .شود صحنه خارج می
  

نفر . شود مرد خم نمی. کند گيرد و خم می نفر اول بازویش را می. شود چهارم از طرف چپ وارد صحنه مینفر  
تواند  کند و نمی مرد تقال می. دهد گيرد و به زمين فشار می های مرد چهارم را می کند و شانه اول متعجب نگاه می

خواهد  برد و می  اول حلقه را گرفته، نزدیک مینفر. گيرد شود، ولـی سرش را باال می زانوانش خم می. رها بشود
. شود حلقه از سرش رد نمی. برد گيرد و صورتش را جلو حلقه می مرد سرش را راست می. سر مرد را امتحان کند

از طرف راست . آورد شدت به صدا درمی نفر دوم زنگ را به. دهد طرف نفر دوم هل می نفر اول مرد چهارم را به
طرف انتهای  گيرند و به آیند و بازوانش را می طرف مرد چهارم می شوند و به هيکل وارد می یصحنه، دو مرد قو

راحتی  هيکل به دو مرد قوی. تواند رها بشود کند و نمی مرد تقال می. برند های داخل دیوار، می صحنه، نزدیک حفره
تمام بدنش الی . تواند حرکت کند  نمیکنند، مرد چهارم های داخل دیوار می گيرند و توی یکی از حفره او را می

 .جرز دیوار مانده است و تنها سرش بيرون است
  

نفر اول بازوی مرد . روند هيکل از صحنه بيرون می دو مرد قوی. شود مرد پنجم از طرف چپ وارد صحنه می 
کند و به  سرش را بلند مینفر پنجم !". آهای: "کشد مرد چهارم از توی دیوار نعره می. کند گيرد و خم می پنجم را می

کند مرد پنجم  نفر اول سعی می!". آهای: "کشد مرد چهارم دوباره فریاد می. دهد کند و باز گوش می آسمان نگاه می
گيرد و به زمين فشار  های مرد پنجم را می کند و شانه نفر اول متعجب نگاه می. شود را خم کند ولـی مرد خم نمی

مرد پنجم سرش !". آهای، آهای: "کشد مرد چهارم دوباره فریاد می. تواند رها بشود  نمیکند و مرد تقال می. دهد می



 

 

طرف نفر  نفر اول مرد پنجم را به. شود حلقه از سرش رد نمی. برد گيرد و صورتش را جلو حلقه می را راست می
هيکل وارد  د قویاز طرف راست صحنه دو مر. آورد نفر دوم زنگ را با شدت به صدا درمی. دهد دوم هل می

های داخل  طرف انتهای صحنه، نزدیک حفره گيرند و به آیند و بازوانش را می طرف مرد پنجم می شوند و به می
کنند و وارد یکی  راحتی او را بلند می هيکل به دو مرد قوی. تواند رها بشود کند و نمی مرد تقال می. برند دیوار، می
تمام بدنش الی جرز دیوار مانده است و تنها . تواند حرکت کند رد پنجم نمیم. کنند های داخل دیوار می از حفره

 .سرش بيرون است
  

نفر اول بازوی مرد . روند هيکل از صحنه بيرون می دو مرد قوی. شود مرد ششم از طرف چپ وارد صحنه می 
نفر ششم سرش را باال !". آهای: "کشند مرد چهارم و پنجم از توی دیوار نعره می. کند گيرد و خم می ششم را می

نفر اول سعی !". آهای: "کشند مرد چهارم و پنجم دوباره فریاد می. دهد کند و گوش می گيرد و به آسمان نگاه می می
های مرد ششم را  کند و شانه نفر اول متعجب نگاه می. شود کند مرد ششم را خم کند ولـی مرد ششم خم نمی می
 .دهد گيرد و به زمين فشار می می
  

شوند که خوشحال و راضی، محتاط و آرام تا وسط  دست ظاهر می  به  از طرف راست صحنه عده زیادی جغجغه 
ابلهانه . کنند دهند و به تقالی نفر اول و ششم نگاه می تکان می هایشان را تکان شوند و جغجغه صحنه نزدیک می

نفر اول حلقه را گرفته و . تواند رها بشود  و نمیکند مرد ششم تقال می. خندند زنند و می صدا لبخند می ولـی یک
 :کشند مرد چهارم و پنجم توی دیوار با خشم زیاد نعره می. خواهد سر مرد را امتحان کند برد و می نزدیک می

 !". آهای! آهای! آهای "
  

. شود شان خشک میخنده در لب. ترسند بينند و می گردند و مردان داخل دیوار را می دست برمی  به  جماعت جغجغه 
دهند و از  تکان می شان را تکان  کنند و جغجغه روند و به مردان داخل دیوار نگاه می آرام عقب می زده، آرام وحشت

 .شوند صحنه خارج می
 


