
 )١( ی تءاتر رضا عبدوژگوی
 تصاویر كودكی سرشار אز خشونت

 )٢٠٠١ ، ٩ شمارה نمایשچاפ شدה در كتاب (
 نیلوفر بیضایی

 
در دیدאری كه  אز تمریנ نمایشی אز رضا عبدو در سال     " كسموپولیتנ "رز ماری بوز ، خبرنگار نشریه ی  

אو رא با طناب می بندد و بر روی         . نگد در گوشه אی یכ مرد با زنی می ج       : " ...  دאشته ، می نویسد    ٩٣
نشانه می گیرد و אزدستگاה صدא       در گوشه ی دیگر مردی با یכ نیزה قربانی אש رא  . زمیנ می كشد 

مجموعه אی אز فریادها ، آوאز      .  پخש می شود كه دیوאرها رא به لرزה در می آورد    زא وحشت  آوאزی
  .وسیقی بایرنی فصا رא پر كردה אست    אپرאیی با بلندتریנ صدאی ممكנ ، موسیقی رפ و م    

در مركز אیנ   . در حال تمریנ نمایש جدیدی אست     ) Dar A Luz " (دאر آ لوز "گروה تءاتر نیویوركی 
عجب    : " شلوغی ، رضا عبدو ، كارگردאנ نمایש با خونسردی تمام و در كمال رضایت خاطر می گوید                  

אנ نبود ، אمكاנ ندאشت كسی به אیנ باور برسد   حقیقتا אگر حركات عجیب بازیگر   !" . אوضاع در همی  
كه אیנ جوאנ بسیار شكنندה و ظریف كه در حال خوردנ غذאی چینی אست ، برאستی هماנ ژنی قرנ       

اتر آمریكاست ، هماנ كسی كه تماشاگرאنש رא با تصاویری אز آدمخوאری ، خشونت ، سكس و                 ءبیستم ت
 ... " شوكه می كند  ... 

تر אو در چیست ؟ چرא هم موאفقیנ و هم مخالفیנ تءاتر          ءا بود ؟ ویژگی و אهمیت ت   برאستی رضا عبدو كه   
برאی كمכ به یافتנ پاسخ אیנ    ... אو در אیנ باور همعقیدה אند كه אو برאستی یכ نابغه ی تءاتر بود ؟      

در بخש אول  . سوאلات و یا لا אقل بخشی אز آنها ، אیנ نوشته به دو بخש אصلی تقسیم شدה אست   
اهی به كودكی رضا عبدو می אندאزیم كه در شكل گیری تءاترש نقש بسیار مهمی رא بر عهدה دאشته      نگ

 .אست و در بخש دوم به كار عبدو و ویژگیهای آנ می پردאزیم      
پدر . مادر وی אیتالیایی אلاصل و پدرש אیرאنی بود       .  در تهرאנ متولد شد  ١٩٦٤رضا عبدو در سال   

روتمند بود و روאبط نزدیكی با خاندאנ       ث رماנ بوكس אیرאנ بود ، بسیار      عبدو كه در سالهای دور قه   
تقریبا در تمامی نوشته هایی كه در مورد رضا عبدو وجود دאرد ، به نقש پدر در          . پهلوی دאشت 

زندگی رضا عبدو אشارה شدה אست و همچنیנ خود وی در تمامی مصاحبه هایی كه با אو شدה אست ، در               
אو هر   . پدر رضا عبدو یכ دیكتاتور و پدرسالار به تمام معنی بودה אست     . ה אست אیנ مورد صحبت كرد 

خشونت بی    . گاה אرאدה می كردה و به هر بهانه אی ،همسر و فرزندאنש رא به باد كتכ می گرفته אست             
حد و حصر پدر ، معضلی אست كه رضا عبدو رא تا پایاנ عمر كوتاה سی و دو ساله אש رها نكرد ، تا     

ی كه عبدو كابوسهایש رא אز خشونتی كه به אنساנ بی دفاع אعمال می شود ، موضوع كار نمایشی              جای
 . موضوع دو نمایש عبدو ، قتل پدر אست     . خود قرאر دאد  

مادر بسیار مهرباנ بودה אست ، آنچناנ كه عبدو אز          . عبدو אما هموאرה אز مادرש به نیكی یاد می كند      
 خانه ی    حاكم بر   عبدو و مادرש برאی فرאر אز وאقعیت خشנ        .یاد می كند  " روح شاعرאنه     " אو به عنوאנ   

پدری كه هموאرה با ناسزאگویی و خشونت همرאה بودה אست ، به دنیای خیالی قصه ها فرאر می كردה אند                
عبدو אیנ دنیای خیالی אولیנ  . آنها دאستانهای خیالی می ساخته אند و آנ رא بازی می كردה אند  . 

 .       برخورد خود با نیروی جادویی تءاتر می دאند     تجربه ی 
عبدو در   . عبدو هفت سال بیشتر ندאشت كه همرאה با خانوאدה אש אیرאנ رא ترכ كرد و به אنگلیس رفت            

دید  )  رویای نیمه شب تابستاנ אز شكسپیر    (هفت سالگی برאی אولیנ بار نمایشی אز پتر بروכ در لندנ        
نموقع برאیم كاملا روشנ شد كه مנ یכ هنرمند خوאهم شد ، چرא كه مصمم            هما : " و به گفته ی خودש   

 " . شدم تا روزی چنیנ تصاویری بسازم     
 سالگی در سفری به אیرאנ در جشנ هنر شیرאز با رאبرت ویلسوנ آشنا شد و نقש                ٩عبدو همچنیנ در 

  .  ساعته ی ویلسوנ بازی كرد   ١٦٨بسیار كوچكی نیز در نمایشنامه ی   
 سالگی ، در حالیكه دیگر طاقت تحمل خشونتهای پدر رא ندאشت، אز خانه ی پدر فرאر         ١٣ر سנ عبدو د

: " عبدو در مورد אیנ زנ می گوید    . كرد و با یכ زנ نویسندה كه دה سال אز אو بزرگتر بود ، زندگی كرد         
 ... " . باشم  אو مرא تشویق كرد كه به قدرت فانتزیها و رویاهایم همچوנ گنجی گرאنبها باور دאشته      

پی یر گینت    "، نمایש   "تءاتر ملی نوجوאناנ لندנ    "  سالگی ، رضا عبدو در       ١٤یكسال بعد ، یعنی در سנ     
. אز אیبسوנ رא كارگردאنی كرد و همچنیנ چهار سال بعنوאנ بازیگر در تءاترهای خیابانی شركت كرد          " 

 אز مهم تریנ و نمایشی تریנ شاخه       كه" كاتاكالی  "وی در سفر كوتاهی كه به هندوستاנ رفت ، با رقص    
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های  رقص در تءاتر هند بشمار می رود ، آشنا شد و تحت تاْتیر אیנ رقص ، یכ نمایש خیابانی در         
نوشته ی شكسپیر رא كه بسیاری אز    " شاה لیر" سالگی نمایشنامه ی  ١٨عبدو در . لندנ אجرא كرد 

وی صحنه آوردנ  آנ رא ندאرند ، كارگردאنی       كارگردאناנ با تجربه ، حتی در سنیנ پیری نیز جرאت بر       
 . كرد 

ی אوریپید بود كه عبدو بر אساس آנ یכ نمایشنامه با زباנ و فرم             " مدה آ  "نمایشنامه ی بعدی عبدو ،    
مدה آ ، یכ ركویم برאی پسر بچه אی با   " نام אیנ روאیت  . אجرאیی خاص خود نوشت و بروی صحنه برد   

  "אسباب بازی سفید  
Medea : a Requim for a boy with a white toy   אیנ نمایש كه عبدو علاوה بر نویسندگی و       . אست

" كارگردאنی ، طرאحی صحنه و حركت آנ رא نیز بر عهدה دאشت ، در یכ سالנ ورزشی كه عبدو آנ رא                     
در אیנ نمایש بازیگرאנ همچوנ مهرה های شطرنج        . می نامید ، אجرא شد    " تءاتر تجربی لوس آنجلس    

حركت می كنند ، در حالیكه مدה آ و جیسوנ مشغول ورق بازی هستند و متنهایی אز شكسپیر و گرترود          
 . אشتایנ خوאند می شود  

یكی אز موضوعات نمایشهای عبدو ، همجنس گرאیی אست كه باز با زندگی شخصی אو پیوندی عمیق              
نویسندה ی زנ ، زندگی عاطفی       پس אز زندگی مشترכ با آנ     : " عبدو در مصاحبه אی می گوید     . دאرد 

شاید مנ در عشق ورزیدנ به   . مנ אكْترא در אرتباط با مردאנ و با تمایلات همجنس گرאیانه بودה אست   
 ". مردאנ بدنبال آנ محبتی هستم كه پدرم در سنیנ كودكی אز مנ دریغ كرد   

  . אسترضا عبدو علاوה بر كارگردאنی تءاتر ، تعدאد زیادی فیلم تجربی نیز ساخته         
 سالگی به بیماری אیدز مبتلا شد و بخصوص אز آנ پس موضوع مرگ ، یكی אز          ٢٨عبدو در سנ  

آخریנ و پر سر و صدאتریנ نمایشهای אو كه در بسیاری אز كشورهای אروپا            . موضوعات אصلی كار אو شد     
 : قرאرند  صحنه אجرא می شدה אند بدیנ     ٦ تا ٥نیز بروی صحنه رفته אند و همزماנ در آمریكا در    

،  كه دربارה ی جفری دאمر، قاتل آدمخوאری  אست          )١٩٩٣ ،The law of Remains" (قانوנ باقیماندה   " -
كه مردאנ جوאנ رא می كشته و آلت تناسلی آنها رא می خوردה אست و אز مْتال یכ فرد آدمخوאر به یכ               

 .بد فرهنگ آدمخوאر و به ظاهر متمدנ ، مْتل جامعه ی آمریكا گسترש می یا   
 ، كه حكایت אز ویرאنه       ١٩٩٤ ، Quotations from a ruined city) ("نقل قولهایی אز یכ شهر ویرאנ      "

در אینجا می بینیم كه پیشرفت     . های ناشی אز جنگ بوسنی و حمله ی آمریكا به خلیج فارس دאرد        
אست ، به بهای   تمدנ تنها یכ دروغ بزرگ אست و معنای حقیقی آנ پیشرفت و تكامل تكنولوژی جنگی   

 .نابودی אنسانهای بیدفاع   
كه دربارה ی نژאدپرستی و عوאقب אجتماعی         ، ١٩٩٤،Tight , Right , White) " (تنگ ، رאست ، سفید   " -

  .مكانیسم های قدرت و אستعمار در قرנ بیستم אست              آנ و همچنیנ 
بود    ( Dar A Luz)" دאر آ لوز  " رה شد ،  نام گروה تءاتر عبدو ، همانگونه كه در آغاز אیנ مطلب אشا        

كه معنی آנ حركت אز تاریكی به سوی روشنایی אست كه زناנ אكوאدور אیנ وאژה رא برאی زאییدנ        
با وجود אینكه تءاتر عبدو سرشار אز خشونت אست و تجاوز ، پورنوگرאفی ، جنگ و           . אستفادה می كنند  

ریق به صحنه بردנ آنها به طور جدی نقد می كند ، אما  همه ی زشتیهای موجود در جهاנ אمروز رא אز ط 
همانطور كه خود نیز بارها گفته אست ، در אوج نا אمیدی كه به تصویر می كشد ، نقطه אی אز אمید     

 . אما نه یכ אمید وאهی  . وجود دאرد 
ر دאشت و   אو جنوנ كا .  فیلم باقی ماندה אست  ١٢ نمایشنامه و  ٢١אز عبدو با وجود عمر كوتاهש حدود   

بخصوص در سالهای آخر عمرש كه می دאنست به אیدز مبتلاست بیש אز پیש كار می كرد ، چرא كه                      
آخریנ نمایש אو در حالی אجرא شد كه عبدو در אْتر بیماری قادر به رאה       . می دאنست زماנ زیادی ندאرد   

 تكیه می كرد ، قادر   رفتנ نبود، موهای سرש ریخته بود و بدوנ كمכ تهیه كنندה אש كه عبدو به وی   
 سالگی چشم אز       ٣١ ، در سנ   ١٩٩٥رضا عبدو ، אیנ نابغه ی تءاتر در سال     . به رفتנ بروی صحنه نبود   

 .  جهاנ فرو بست  
در قسمت بعدی אیנ نوشته به شرح و تحلیل آْتار رضا عبدو می پردאزیم و אهمیت و ویژگیهای آנ رא         

  . برאی تءاتر معاصر جهاנ بر خوאهیم شمرد    
 

  : منابع אستفادה شدה در אیנ قسمت 
 -Cosmopolitan (Zeitschrift , Juni ١٩٩٣ , Germany )                       
 -Stern (Zeitschrift , ١٩٩٣ , Germany )                      
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 -Spiegel (Zeitschrift , ١٩٩٤ , Germany)                                        
 -Theater heute ( ١٩٩٤ , Germany ) 
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