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 مایاکوفسکیولادیمیر  یگونهسیرکپروپ و -یتگهای اَنمایشنامه

 فرانتیشک دیک

 بیکترجمه: فرزاد عظیم

 کیبر یلیو ل کیبر پیاوس اکوبسن،یرومن  ،یاکوفسکیما 

ده از استفاشود که با تهییج مخاطب با ای گفته می( و پروپ )پروپاگاندا( تشکیل شده است، و به طور کل به آثار نمایشیAgit, Agitationیت )گپروپ از دو بخش ا-ترکیب اگیتتوضیح مترجم: 

عنوان بخشی از گیری شوروی بههای ابتدایی شکلاین شیوه بیش از همه در سال عوامل متنی و فرامتنی، ساختاری و محیطی تلاش دارد تا در زمانی کوتاه پیام سیاسی تبلیغاتی خود را عرضه کند.

ی نمایش بپردازد؛ داد تا به تلفیق صریح امر سیاسی با عرصهم به هنرمندانش )اعم از نویسنده و طراح و کارگردان( اجازه میگرفت. این فری عظیم آموزشی و تبلیغاتی حاکمیت مورد استفاده قرار میپروژه
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-با املای آژیت در برخی منابع این ترکیب ترپیش ها( تئاتر، چیزی نیست جز کنش عمومی سیاسی.ها، ساختارگراها و مانند آنهنرمندان تئاتر پیشروی روسیه و شوروی )فوتوریستاساساً در نگاه هرچند 

  . رددشناسی متمایز گتا با اصطلاح مشابه در روان اما بنا را آوانگاری و خوانش انگلیسی این واژه قرار دادیم. که از زبان فرانسه استخراج شده بود پروپ )آژیتاسیون پروپاگاندا( ضبط شده بود

حمام ( و ۹۱۹۱)ساس (، ۹۱۹۹ی دوم، )نسخهبوف -میستری(، ۹۱۹۱)ولادیمیر مایاکوفسکی، یک تراژدی اکوفسکی عبارتند از مای متون نمایشی هایترین نمونهمعروف

یادی متون نمایشی مایاکوفسکی تعداد ز ۹۱۱۱تا  ۹۱۹۱های گرد آمدند. هرچند میان سالهای مایاکوفسکی نمایشنامه یهمهاین آثار در کتابی با عنوان  ۹۱۹۱در (. ۹۱۱۱)

راجع به  ی کوتاهینمایشنامه، های اول ماه مه روی یک صندلی چرخدار بورژواییبافیشد اگه؟... خیالو چی میتوان به این آثار اشاره کرد: شان میدیگر نیز نوشت. از میان

برای روز کارگر نوشته شده  ۹۱۹۱های کوتاه در سال ی این نمایشنامههرسه) ذرانندگشان را چطور میها تعطیلاتبعضی آدم، فهمند تعطیلات یعنی چهکشیشانی که اصلاً نمی

( ۹۱۹۹)رادیو اکتبر (، ۹۱۹۹)نمایش کوتاه در  کشی دیروزبهرهبرای اجرای سیرک نوشته شده بود(،  ۹۱۹۱)که در سال  نبردهای طبقاتیالمللی بینمسابقات قهرمانی . (بودند

 برای اجرای سیرک نوشته شد(.  ۹۱۱۱)در سال سوزد مسکو میو 

مانند انقلاب یا ص هایی خااین است که بیشتر متون برای مناسبتعلت اصلی این امر ها به شکلی گسترده نادیده گرفته شده و ناشناخته ماندند. این متون و نمایشنامه    

اشته به جای آن که ارزش ادبی مستقلی د تواند این باشد که این آثاراین امر میعامل دیگر داشته است. مند منظور و هدفی خاص و زمانیا نبردهای سیاسی نگاشته شده، و 

 گیرند.کمونیست قرار می ]حزب[محتوای ایدئولوژیک قرار بود تا سناریوهایی نمایشی باشند که در راستای  باشند،

 ساس شیاز نما یصحنه ا 
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 بزرگداشت  انقلاب

ان از همشد. سازی از دل آن را شامل میدلی تا پذیرش تام و هویتتفاوتی و همخبری، بیای وسیع از تقابل، مخالفت، بیبازه ۹۱۹۷ی هنری روسیه به انقلاب واکنش جامعه

وجود  های مسکو(وتوریستف)و دیگر چنین سؤالی برایم اصلاً پذیرفتن یا نپذیرفتن؟ »گوید: او میی موضع مایاکوفسکی نسبت به انقلاب نبود. درباره پرسشیهیچ جای ابتدا 

 «نداشت. این، انقلاب من بود.

گذاری روزهای تعطیل جدیدی که جایگزین تعطیلات مذهبی در تقویم قدیم روسیه شده بود. نام، مانند گذاری شدای پایههای تازهسنتهای پیاپی پس از انقلاب، در سال    

مین سالگرد انقلاب در در نهشود. ی سوسیالیستی تاریخ محسوب میاولین نمایشنامهرا نوشت که بوف -میستریی ی اولیهدر نخستین سالگرد انقلاب، مایاکوفسکی نسخه

د بلو ی شریهاین نمایشنامه یک بار دیگر توسط ویراستار نها )بلو بلوز( نوشت. لباس آبی تئاتر سازمانرا برای رادیو اکتبر ، مایاکوفسکی با همکاری اوسیپ بریک ۹۱۹۹پائیز 

های تئاتر بلافاصله توسط گروه ]ی دوم نمایشنامهنسخه[ منتشر شد رادیو مِی، تحت عنوان ۹۱۹۷در  ۵-۹ی ها، بازنویسی و در شمارهتئاتری لباس آبی سازمانی ، نشریهبلوز

 اجرا و به صحنه برده شد.  این سازمان

ای نامهگراد( از مایاکوفسکی خواستند تا به این مناسبت نمایشکارگردانان تئاترهای دانشگاهی در لنین)هیئت سازماندهی بزرگداشت دهمین سالگرد انقلاب ، ۹۱۹۷در فوریه     

ایاکوفسکی هفت مای( متنوعی مورد استفاده قرار بگیرد. ها )اجراهی باشد که در آن پرفورمنس«تئاتر سنتتیک»عنوان مبنایی بر خواست که بهاین هیئت متنی میبنویسد. 

 1. اسمولیچعلاوه بر این، نمراسم تهیه شد. ]نمایش در[ برایاین شعر های متنوع گونهشده بود( را برای این کمیته خواند.  تحریر اکتبر)ابتدا با نام  خوببخش ابتدایی شعرش، 

سرعت از پی به ، وهای کوتاه یکی پس از دیگریصحنههره گرفت. ب 2]سخنگو[ ی زندهروزنامه و نمایش فیلم نیز در نمایش بزرگ ی گروهی، دکلمهاز پانتومیمکارگردان، 

 اجرا شد. ۹۱۹۷نوامبر  ۹۹و  ۱، ۷در روزهای  3گرادبود و در اپرای کوچک لنینوپنج بیستپرفورمنس این نام آمدند، درست مثل مونتاژ. هم می

 برای انقلاب هیاهوتهییج و 

 ۹۱۹۱رادیو تا پس از -ارتباطی  هایمحدودیت عصردر شد. ( پروپاگاندا عاملی حیاتی برای انقلاب محسوب می۹۱۹۹-۹۱۹۷های جنگ داخلی )کمونیستی( روسیه )در سال

 ]سازوکار[ اب،در اولین سال انقلگرفت. ، پوستر و فیلم صورت می«سخنگو هایروزنامه»از طریق ها غالباً پیام سوادی مردم،درصد بالای بی و -شداستفاده نمیشکل عمومی به

                                                           
Nikolai Smilich   1(۹۱۱۱-۹۱۹۱ .کارگردان تئاتر روسی. م ) 

2  Living Newspaper 
3  Leningrad Little Opera 
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ل، ی مثاابرشد. استفاده میها ای جهت انتشار پروپاگاندا میان تودهمتعدد تازههای راه. قرار داده بود مخاطبرا  ، دهقانان و سربازان ارتش سرختماماً کارگرانپروپاگاندا 

ی تئاتر، بر صحنه نوردیدند.ها را درمیتمام رودخانه 2های تبلیغاتیکشتی .کردندسفر میکه سرتاسر با شعارها نقاشی شده بودند در تمام سطح کشور  1تبلیغاتیقطارهای 

ی خوانی گروهی، محاکمات تئاترای، آمار و ارقام( دکلمه)خبرخوانیِ صحنه سخنگوهای شان روزنامهدرمیانمسیرهای جدیدی هم برای نمایان کردن پروپاگاندا ابداع شده بود. 

 ها بودند. بازسازی وقایع تاریخی( و مونتاژهای ادبی، تلفیق مستندات با شعر و شعار و دیگر متنمحور )های تودهنمایش)نمایشی(، 

، شعر و روزمرهو  فوریرفع احتیاجات برای مدتی به خاطر گذاشت. « انقلاب»اش را و بعدتر نام مایاکوفسکی به رُستا )آژانس تلگراف روسیه( پیوست،، ۹۱۹۱در اکتبر     

های این پوسترها در اصل روی پنجرهاند. ( معروفWindow Rostaی رُستا )ای ساخت که به پنجرهو به جایش، پوسترهای تبلیغاتی موقتاً کنار گذاشتشاعری را 

به  های عمومی سراسر کشورها و دیگر مکانآهن، کلوپهای راهاین پوسترها در ایستگاهشان، با افزایش محبوبیتبعدتر، شد. ند، نصب میهای مسکو که خالی بودمغازه

د آگاه هایی ساده و کارآمشیوهی واسطهی مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی، نظامی و... بهرا دربارهها توده  ی رُستا طراحی شده بود تاپنجره پوسترهای نمایش درآمدند.

 کرد.بینی میکرده و راهکارهایی برایشان پیش

ای رم تازهفبوجود آمده تا اخبار تلگرافی را سریعاً به زبان پوستر برگرداند و ازش شعار در بیاورد... ست... ایالعادهچیز خارقی رُستا پنجره»نویسد: می ۹۱۹۱مایاکوفسکی در     

ند، شعار)های ربوجود آمده بود تا مردان ارتش سرخ پیش از رفتن به نبرد به آن نگاه کنند، قبل از درگیری به جای آن که دعا بر لب بیاوود جان گرفته بود... خبود که خودبه

 «پوسترها( سر دهند.

هر ت(. شد )عموماً چهار تصویر در خود داشمعمولاً شامل بیش از یک تصویر میی رُستا پوسترهای پنجرهپوستر سیاسی هم بر روی فیلم و هم بر تئاتر تأثیر گذاشت.     

شعار )متن  ها، هر صحنه تصویری بود حامل یکشد که در آنپروپی یافت می-یتگا ز داشت. چنین ساختاری از کاریکاتورها نیز غالباً در تئاترهایتصویر، به توالی شعاری نی

فیلم -یتگضوح در اَتوان به وتأثیر پوسترها را میتوالی تصاویر(. -شد کرد، بلکه تصویری جایگزین تصویر دیگری میتغییر نمی نمایش یا پرفورمنس صحنه به صحنه

نمایش  ر دیگریسپس، شعاشدند. ی شعارها شکل گرفته بودند، پشت هم نمایش داده میکه براساس ایده تصاویری ایستا ]هادر این فیلم[)پوسترهای فیلم( نیز مشاهده کرد. 

 شد که تصویر یا تصاویری همراه خود داشت. داده می

                                                           
1  Agit-train 
2  Agit-ship 
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هایی برای بیرون شده، سوراخبینیدر نقاط پیشگرفت. ، پوستر بزرگی روی صحنه قرار می«پوستر متحرک»در چنین به بخشی از طراحی صحنه نیز بدل شد. پوستر هم    

زمانی که کنند. را بازخوانی می ]پوستر[متن به محض قرار گرفتن در موضع، که خودشان را درون پوستر قرار بدهند. طوریشد، بهآمدن دست و پای بازیگرها ایجاد می

اند، در سراسر یک بازیگر با پوسترهایی که روی بوم نقاشی شده داد: ایصحنه یستفاده از پوسترهاا جهتی دیگری هم زد، ایدهی رُستا طرح میمایاکوفسکی برای پنجره

توانست این پوسترها را به اجرا بازیگر هرکجا که می که روی بوم کار شده و حاوی موضوعات مهمی هستند. ستهر مجموعه شامل پوسترهای متعددیکشور سفر کند. 

اند و یا خوهای پوستر را میگرفت، نوشتهو در اجرای پوسترها، هر بار نقش و شخصیتی متفاوت به خود می -های نظامیهای کارگری و کلوپابتدا در باشگاه-آورْد درمی

   داد.تی ارائه میها را نشان داده و بر روی هرکدام توضیحاخیلی ساده، بوم

-یتهای ژانر اگین متون بهترین نمونهای کوتاه هم برای بزرگداشت روز کارگر نوشت. کرد، سه نمایشنامهی رُستا کار میکه برای پنجره، مایاکوفسکی درحالی۹۱۹۱در     

 کند. اش فرق میفقط رسانهد؛ با همان سادگی و سرراستی. ی رُستا هستنتراز پوسترهای پنجرههای کوتاه هماین نمایشنامه از یک نظر،پروپ هستند. 

های کوتاه بازتابی از روی هم افتادن روز سوبوتنیک نمایشنامهبنابراین، بود و روز عید پاک هم با روز اول می مصادف شده بود.  1روز سوبوتنیک ۹۱۹۱روز اول ماه مه سال     

 با عیدی مذهبی بودند. 

ی ت رویامس، ایوان ایوانوویچ بورژوایی نیمههای اول ماه مه روی یک صندلی چرخدار بورژواییبافی؟؟... خیالشد اگو چی میدر ها خیلی ساده بودند. ها نمایشنامهداستان    

کند که سپس با شخصی برخورد می امروز سر کند. 2قعیت ناخوشایندو حالا باید با وادیده یابد که فقط داشته خواب میبیند. اما بیدار شده و درمیبازگشت دوران قدیم را می

فهمند راجع به کشیشانی که اصلاً نمی ی کوتاهینمایشنامهی در نمایشنامهخواهد تا در روز سوبوتنیک به کارگردان بپیوندد. بخشی کرده و از بورژوا میجاناول ماه مه  به

که به معنای  ،زدن راجع به کارگران در روز کارگر بود چون دیگر کسی نبود تا از او بخواهد که مراسم عید پاک را به جا بیاوردمشغول نق پدر اسوینویل ، هتعطیلات یعنی چ

ل عید پاک، ، روزهایی مثگذرانندشان را چطور میها تعطیلاتبعضی آدمی کارگرها به کشیش بیل دادند و بردندش به سوبوتنیک. در نمایشنامهکسب درآمد کشیش بود. 

ارگر قیاس ها سپس با تعطیلات روز کشود. این جشنمستی ملت تمام میشوند: جشن سال نو، برای مثال، با سیاهبه شکلی غیراخلاقی برگزار میکریسمس و عید سال نو 

 شوند. می

                                                           
 های صنعتی و مانند اینها. سوبوتنیکها و ماشینها، کارگاهها، تمیز کردن کارخانهها، رسیدگی به امور عمومی معابر و کوچهاز جمله جارو کشیدن خیابانورزیدند. روز اول ماه مه که مردم بدون دریافت مزد به کارهای داوطلبانه مبادرت می1 

 کردند. م. پوشی میای از ماه مه بود یا روزی تعطیل که مردم در آن روز از دریافت دستمزد چشممعمولاً یکشنبه

 که برای بورژوازی ناخوشایند بوده است. م. واقعیتی 2 
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فارِس - 1پسند(عمومی )هنر عامه های هنرگیری از فرمچنین در چگونگی بهرههم دارند.ی رُستا را پنجره ]پوسترهای[های ساده و سرراست ویژگیها این نمایشنامک    

وتاه های کاین نمایشنامهشعارهای سیاسی. های محلی معروف و به زبان که مخلوطی بود از لهجه و رویکردشان -تاه وجود دارندهای کوفولکلوریک روسی که در نمایش

دهد. شان میاین موضوع را ن -نام دارد« تئاتر مضحکه»شخصیتی مشترک که استفاده از -ی آثار مایهشباهت درونبودند تا پشت هم اجرا شوند. احتمالاً به این قصد نوشته 

 ( نوشته شده است.طنزتئاتر )تئاتر  ]قالب[برای یک مناسبت و جهت اجرا در یک ی این متون نمایشی شباهتِ دیگر آثار نیز این است که همه

ی کارگری و وسکی، از اعضای بازرسئاین آثار توسط رفیق کیتاکرد، های کوتاه را در راستای جاانداختن سوبوتنیک تبلیغ میجدا از این موضوع که دولت این نمایشنامه    

به این شکل بیان  ]ی آثار مایاکوفسکیدرباره[نظرش را ای به هیئت مذبور به این ممنوعیت اعتراض کرده و در نامهآناتولی لوناچارسکی ممنوع شد. ، 2)رابکرین( دهقانی

 دارد:می

که ضرباهنگ اند یپرداختآمیز خوشصاویر سخرهتدُر ِ هنر نیستند، اما کننده برای تئاتر مضحکه نوشته است. این آثار البته ی سرگرممایاکوفسکی سه نمایشنامه»

 «اجرا شوند. طنزتوانند توسط تئاتر منشانه نمیهای عمیقاً شورویاین نمایشنامکشوم چرا متوجه نمیمطلوبی دارند... 

اجرا  3طنزدر کارگاه تئاتر  ۹۱۹۱در اواخر شد اگر؟... می یو چ دلایل رفیق کیتائوسکی البته نه وابسته به بافتار سیاسی، بلکه از سلیقه و ترجیح شخصی نشئت گرفته بودند.

هم طی یکی از گذرانند شان را چطور میها تعطیلاتبعضی آدمتر انقلابی طنز به روی صحنه رفت. در محل تئا ۹۱۹۹نیز در ی کوتاهی راجع به کشیشان... نمایشنامه رفت.

 )؟( اجرا شد.  ۹۱۹۹ی نظامی ارتش در های ضدمذهبی کلوپ مدرسهکمپین

ایاکوفسکی نگارشش که مبوف -میستریی دوم در نسخهی شاخص پساانقلابی مایاکوفسکی تأثیر داشتند. نمایشنامه بر هرسهپروپ -یتهای اگسیاسی و نمایشپوستر     

ی صحنهکار شده بودند.  ۹۱۹۱ی زمانی اکتبر تا دسامبر توان دید که در فاصلهرُستا میی ها و شعارهایی از کارهای پنجرهمایهها، درونشخصیتآغاز کرد،  ۹۱۹۱را در اکتبر 

 گونهیتای اگهصحن ،ساسی ی دوازده نمایشنامهصحنهبرای مثال دقیقاً از دل همین پوسترها استخراج شده بود. پنجم که مایاکوفسکی آن را در بازنویسی به نمایش افزود، 

ای و شعارگونه را به بازیگران کار طرز ازبرخوانی خطابهکرد، مایاکوفسکی که در به صحنه بردن همین نمایش به مایرهولد کمک می ضد اعتیاد به الکل است. (کنندهتهییج)

 یاد داد. 

                                                           
1  Popular Art  
2  Worker-Peasant Inspection (Rabkrin) 

Theater of Satire   3 دهد. م. های طنز و کمدی افتتاح شد و تا امروز هم به کار خود ادامه میدر مسکو جهت نمایش ۹۱۹۱تئاتری که در 
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 همان ها عیناًاین شعاربودند. اثر  ]یطراحی صحنه[گرفتند، بخشی از محیط ها را به سخره میشعارهایی که تئاتر هنری مسکو، منتقدان و بوروکراتحمام در روند تولید     

 یتی بود در دلاگ نمایشی، نیزی تئاتر رسمی و تئاتر طبقه متوسط. ای بود به بدنه، درواقع حمله۱ی تمام صحنه .بودند که در محیط سالن روی صحنه قرار گرفتندطوری 

چند مثالی که در  اند.به وضوح قابل تشخیصحمام و ساس ی دوم(، )نسخهمیستری بوف گونه در یتهای کوتاه اگاسی و نمایشنامهارتباط میان پوسترهای سینمایش اصلی. 

 پوستر سیاسی بر تئاتر در روسیه در آن دوران است.  ]هنر[اینجا ذکرشان رفت نشانگر تأثیر

 رهولدیما یبه کارگردان ۰۳۹۱حمام  شیاز نما یاصحنه 
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 مایاکوفسکی و سیرک

خواست مثلاً میدید. های فراوانی در قالب سیرک میها و تواناییدر مقام شاعر فوتوریست، قابلیتمایاکوفسکی مانند بسیار از هنرمندان آوانگارد دیگر ستایشگر سیرک بود. 

ر سیرک برای مایاکوفسکی، بخشی از سنت هناش به سیرک از این هم فراتر رفت. اما علاقهی سیرک نشسته. پشت فیلی در محوطهکه بر بخواند  شعرهایش را درحالی

 آیند. منابع اساسی الهام او به شمار میها، نقاشی، تئاتر(، انه)تر اشگوناگونی هاپسند بود که فرمعامه

آغاز شد. در آن زمان، لازارنکو اجراگری معروف  ۹۱۹۱شان در دوستی اول راجع به سیرک به وی بخشید.دانشی دست ،دلقک سیرک 1رفاقت مایاکوفسکی با ویتالی لازارنکو    

ش از انقلاب، پیهای سیاسی و هنری لازارنکو بسیار شبیه مایاکوفسکی بود. گیریجهت. هم زده بود نام و اعتباری به هایش،و بندبازی 2دلقک آگوستبود که برای ایفای نقش 

ر هم اش بسا شدیدتوهوای سیاسیحالبازی کرده بود. پس از انقلاب خواهم فوتوریست باشم میدر فیلمی فوتوریستی با عنوان  ۹۱۹۱در ها بود: لازارنکو همراه فوتوریست

 نخستین دیدار مایاکوفسکی و لازارنکو در سیرک را چنین تشریح کرده است:ام با مایاکوفسکی زندگیواسیلی کامنسکی در کتاب  شد.

یاکوفسکی( لودیا )ماواش الصاق کرده بود. سینهسیاه گنده که به  تربی زن پوشیده بود با کلاه بزرگ قرمز، دو شاخ در دو گوشش و یک لازارنکو لباس مبدل شوالیه»

هات، خ دکمهمعمولاً ترب میزنی به سواروار عاشق مایاکوفسکیه. ی زنی هستم که دیوونهمن تجسم شوالیهلازارنکو توضیح داد: سیاه آویزون کردی؟  پرسید: چرا ترب

ی سیرک که سوار اسب دور محوطهخونه، درحالیکه ناامیدانه عاشقه، شعرهات رو از بَر میاون کنه تا با پوشیدن ترب تو رو اغوا کنه. و اون  هم داره تلاش می

ا این مچی کار کردی که عقل از سرم پریده؟ آه مایاکوفسکی، مایاکوفسکی! گه: ده و میترب رو به قلبش فشار میافته زمین. گرده و مدام از روی اسب میمی

ی با اسب و پرنده منو با خودت ببر، منوکشید: مایاکوفسکی، ای نابغه! فرستاد و لازارنکو مرتباً فریاد میمایاکوفسکی برای شوالیه بوسه میصحنه را تماشا کردیم. 

 «کوچولوم ببر. سراپا برای توام. من مال توام.

در ی داشت. ی شعرخوانملاقات کردند؛ جایی که مایاکوفسکی اغلب در آن برنامه ی شاعران در مسکولازارنکو و مایاکوفسکی همدیگر را کافه، درست پس از انقلاب، ۹۱۹۱در 

 تریبون پروپاگاندا چی وولعاب سیاسی، تبلیغاتبا رنگمآب به دلقکی اش را از یک ولگرد فیلسوفلازارنکو ماسک دلقکی .رفتمیشدن  به سوی سیاسیهنر دو نفر  آن زمان

  ای در سیرک داشت که متأثر از پوسترهای سیاسی بودند.اجراهای کوتاه سیاسی. او مستقل از مایاکوفسکی تغییر داد

                                                           
Vitaly Lazarenko   1(۹۱۱۱-۹۱۱۱ بازیگر، دلقک سیرک و بندباز مشهور روس که یکی از دو عضو گروه )«بود. م. « بیم بُم 

Auguste Clown   2بزرگسالان هستند. م.ها و کارهایش اغلب های بزرگ و گشاد داشته و مخاطب شوخیهای رنگارنگ و کفشگیسآمیز صورت، دماغ قرمز، کلاههای دلقک مدرن که کلاه، آرایش اغراقاز شخصیت 
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ی به وی ی لازارنکو، مایاکوفسکپرداختند و به گفتهی بازی لازارنکو میها به بحث دربارهپس از اجرا آنرفت. گاهی برای دیدن لازارنکو به سیرک میمایاکوفسکی گاه    

ین شعر ا، توسط لازارنکو بود. الفبای شورویای شعر مایاکوفسکی، شان، اجرای صحنهاولین همکاری نزدیک .بزندهای سیاسی حطرپیش هاداد تا با آنهایی میمایهدست

رای هر حرفی بهای رکیک و مبتذل شعر حروف الفبا آشنا بودند. سربازها با نمونهپسندانه جهت نیل به اهداف تبلیغاتی. های عامهگیری مایاکوفسکی از فرمست از بهرهمثالی

و مخصوصاً  او شعر را چاپ کرد. عوضاش را با شعر طنز مایاکوفسکی از این قالب استفاده کرد اما ارجاعات رکیکادبانه وجود داشت. در الفبا یکی یا دو مصرع با محتوایی بی

شده را به محوطه آورد و به مردم نشان داد، و سطرهای شعر را یکی او حروف درشت چاپخیلی ساده بود. ، الفبای شورویایِ لازارنکو از ی صحنهاجرابرای سربازان خواند. 

 احتمالاً از پانتومیم هم ضمن اجرا بهره گرفته بود. پس از دیگری خواند. 

او ی لازارنکو بوده است. قالب کُشتی گرفتن در سیرک احتمالاً ایدهبود.  ۹۱۹۱در المللی نبردهای طبقاتی مسابقات قهرمانی بینترین همکاری این دو بر سر تولید نزدیک    

 در روند پرورش موضوع همراهی کرده.  -که اختصاصاً برای خودش هم نگاشته شده-قطعاً هنگام نوشته شدن نمایشنامه 

مایرهولد ، ۱در صحنه او نقش یکی از شیاطین را داشت. به کارگردانی مایرهولد اجرا شد.  ۹۱۹۹نیز بازی کرد که در سال بوف -میستریی دوم چنین لازارنکو در نسخههم    

مایرهولد در استفاده از تعدادی از اعضای سیرک در اجرای  چنین بهلازارنکو همهای سیرک در تئاتر استفاده کرد. ها و بندبازیاز حقهبا همراهی لازارنکو در مقام مشاورش، 

 کمک کرده بود. ساس 

 ی او بود.گونهترین نمایش سیرکاین، استادانهنوشت.  ۹۱۱۵امین سالگرد انقلاب ۹۵( را برای گرامیداشت ۹۱۱۱)سوزد مسکو میاش یعنی مایاکوفسکی آخرین نمایشنامه    

ای بود از مجموعهقرار بگیرد؛ زیرا « مونتاژ»توان ذیل اش میبندی متناسبطبقه. گذاری کردنام «قهرمانی 1ملومیم»و سپس « پانتومیم»او این ژانر را با عناوینی مانند 

ر دیده( دیلم، پانتومیم و سیرک )بندبازی و حیوانات آموزشی مختلف از جمله شعر، ف«هارسانه»از کردند. را دنبال می ۹۱۱۱تا  ۹۱۱۵های مستقل که وقایع تاریخی صحنه

   این نمایش استفاده شد.

                                                           
1  Melomime 
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 بوف یستریم شیلباس نما یطراح 

     

 

             


