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ریشه های بوتو؛ کازه داروما 1

با یک تعریف آغاز می کنیم؛ »داروما« عروسک مانندی بی دست و پاست 
که طوری طراحی شده که پس از هر ضربه، سر جایش برمی گردد و در 
ژاپن نماد »ایستادگی تا پیروزی«ست. افزون بر این، کوتاه شده ی واژه ی 
»بودی  دارما«2 نیز هست؛ راهبی افسانه ای اهل خاورمیانه که گفته می شود 
آیین بودا را در حدود سال 500 پیش از میالد به چین برده است. پس از 
آن هم این آموزه ها در سال 372 میالدی راهی ُکره شد و سرانجام به ژاپن 
رسید و شاهزاده شوتوکو3 در سال 594 میالدی آن را مذهب رسمی ژاپن 

اعالم کرد.
از آغاز جشنواره ی  در فوریه ی 1985 تاتسومی هیجی کاتا شبی پیش 
بوتو 85 توکیو و سالی پیش از مرگش در آساهی  هال4 متنی را با نام »کازه 
داروما« )دارومای باد( خواند که داستان یک راهب بودایی باستانی بود به 

1. Kaze Daruma  2. Bodhidharma
3. Shōtoku   4. Asahi Hall
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نام کیوگایی1 که از زمستان های سخت زادگاهش آ کیتا 2 تعریف می کند؛ 
جایی که چندین داروما در باد استخوان سوز این سو و آن سو ِقل می خوردند. 
هیجی کاتا می گوید حرکت دارومای باد در آستانه ی در خانه که گاه می ایستد 
و گاه به سوی خانه پرت می شود، »یک بوتوی آغازین بوده است«. او به 
یاد می آورد چگونه در زمان کودکی اش در روستایی گل آلود و پوشیده از 
برف، زغال نیم سوخته به خوردش داد ه اند تا کج خلقی اش را درمان کنند. 
سپس از سومین دوره ی تاریخی »شووا«3 می گوید که همزمان با تاریخ تولد 
او )1928( سرآغاز جنگ بود؛ »وقتی که آسمان آسیا داشت اندک اندک و 
به شکلی هراس انگیز تیره و تیره تر می شد« )هیجی کاتا، 2000 د؛ 74(. دوره ی 
تاریخی شووا در ژاپن )1926 ــ 1988( با محدوده ی عمر هیجی کاتا )1928 ــ 
1986( هم پوشانی دارد؛ دور ه ای نشانگر طول عمر یک امپراتور که سلسله اش 

از سال 645 آغاز شده و نیز معیاری برای پیوند با تاریخ میالدی ست. 
هیجی کاتا در طول زندگی اش شاهد بود که چگونه ژاپن پیش از جنگ، 
چهر ه ای نظامی به خود گرفت و پس از جنگ به سوی غرب رنگ باخت. او 
شاهد شکست ژاپن و دگرگونی های شدید در ارزش های سیاسی و اجتماعی 
آن به ویژه در دهه ی 1960 بود. هیچ جنبه ای از زندگی ژاپنی ها از تغییرات 
سیاسی همزمان جهان در امان نماند. به سال 1968 در ژاپن هم مانند آمریکا 
و اروپا، جوانان به شکلی بی سابقه به خیابان ها ریخته بودند و همان زمان 
بود که هیجی کاتا، رقص طغیان جسم4 را اجرا کرد؛ هر چند انقالب تئاتری 
نیز  با اعتراض های روز  هیجی کاتا، چِپ مدرن شمرده نمی شد و همگام 
نبود. در آن سال های پس از جنگ، ژاپن زیر چتر آمریکا به پیشرفت اقتصادی 
بی مانندی دست یافت و به یکی از توانمندترین قدرت های اقتصادی جهان 

تبدیل شد. 

1. Kyogai
Akita .2؛ استانی در شامل غربی ژاپن. ــ م.

Showa .۳؛ دوره ای در تاریخ ژاپن همزمان با حکومت امپراتور هیروهیتو از 192۶ تا 1989. ــ م.
4. Revolt of Flesh
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تصویر 1 ؛ تاتسومی هیجی کاتا در خانه ی آرام1. عکس از ریوزن توری۲. مجموعه ی 
عکس تاتسومی هیجی کاتا.

1. Calm House  2. Ryozen Torii
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این شرایط برای هیجی کاتا و رقص بوتوی او، آزمون سختی بود. او در 
زمان جنگ، نوجوانی تنها و افسرد ه بود که در خانه ای خالی زندگی می کرد؛ 
از  او  پنج برادر بزرگ تر او به جنگ فراخوانده شده بودند )2000 د؛ 73(. 
سال 1946 و در سال های سخت اشغال پس از جنگ، مطالعه ی رقص 
مدرن را آغاز کرد، یعنی زمانی که ژاپن داشت پس از بمباران های بی پایان، 
دوباره زندگی تازه می یافت؛ بمب های آتش زایی که در توکیو بیش از تلفات 
بمب های اتمی هیروشیما و ناگازاکی کشته داده بود و در حدود 300هزار 
رقصی  هیجی کاتا  بود.  گذارده  جای  به  مجروح  آن  از  بیش  و  کشته  تن 
نمایشی و کاماًل جدید به نام آنکوکو  بوتو یا رقص تاریکی را بنا نهاد که در 
نخستین روز های دوره ی پس از جنگ ژاپن به دنیا آمد و در دگرگونی های 
او  ناآرامی های سیاسی دهه ی 1960 شکوفا شد. رقص/نمایش  جهانی و 
که حاال به سادگی بوتو )گام رقص( خوانده می شود، به شکل زیرزمینی در 
توکیو رشد کرد ولی سرانجام در جلوه های رقص، تئاتر، هنر های دیداری و 

عکاسی سراسر جهان بازتاب یافت. 
هم  و  غربی  هم  به روز،  هم  و  بدوی  هم  هیجی کاتا  بوتوی  میراث 
فراتر  بوتو  می زند.  پل  جهان،  فرهنگی  تفاوت های  میان  و  شرقی ست 
مفهوم  به  بینافرهنگی  و  فردی  تجربه های  راه  از  بومی اش  خاستگاه  از 
هویت نقب زده است؛ راهی که با آن ژاپنی ها توانسته اند در میان ترکیب 
بوتو  از فرهنگ خود، پاسداری کنند. روش راهبردی  فرهنگ های محیط 
نیز همین است؛ از آغاز نیز از ناخشنودی هیجی کاتا از باله ی غربی شکل 
گرفته است. او در دهه ی 1950 پس از سال ها آموزش باله، دریافت که بدن 
ژاپنی اش مناسب این حرکت های غربی نیست. او روانی و انعطاف پذیری 
الزم برای باله را نداشت؛ در عوض برای کشش و خمیدگِی بیشتر مناسب 
بود. او خیلی به هنگام، این نقص را به سرمایه تبدیل کرد؛ به ریشه های ژاپنی 
خود بازگشت و از این ناامیدی، چیزی بیرون کشید که به ذات بدن خویش 

تعلق داشت. 
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او فلسفه ای سوررئال و ابزورد را گسترش داد و تابو های اجتماعی را به 
رخ کشید. کینجیکی1 نخستین اجرای بوتوی هیجی کاتا در سال 1959 در 
جشنواره ی انجمن رقص »پرفورمنس چهره های نوین« در توکیو روی صحنه 
رفت که از رمان همجنسگرایانه ی کینجیکی )رنگ های ممنوع( نوشته ی 
یوکیو میشیما 2 اقتباس شده بود. در این اجرا، مرغی زند ه روی صحنه بود 
که یوشیتو اونو3، پسر جوان کازو اونو آن را بین پا هایش می فشرد؛ همان 
کازو اونو )زاده ی 1906( که بعد ها به یکی از بنیان گذاران تئاتر بوتو و یکی از 
ارزشمندترین اجراکنندگان ژاپن در سده ی 20 تبدیل شد. صحنه، تاریک و 
رقص کوتاه بود ولی پیام جنسیتی نمایش، تکان بزرگی برای انجمن هنری 
رقص ژاپن -که سپس به انجمن رقص ژاپن تغییر نام داد- به همراه داشت. 
ولی  کرد  اخراج  را  هیجی کاتا  اجرا،  این  از  پس  انجمن  می گویند  برخی 
حقیقت این است که او به همراه اونو و دوست دیگرشان تسودا 4 داوطلبانه 
از انجمن استعفا دادند. تم ویران گرانه در کار های هیجی کاتا از آثار ژان ُژنه 5 
برداشت شده بود. آثاری که تازه در میانه ی دهه ی 1950 به ژاپنی گردانده 
شده بودند؛ مانند روزنگاری  های دزد )1949( و بانوی گل های ما )1944(. 
هیجی کاتا حتی یک دوره، نام مستعار »هیجی کاتا ژنه« را برگزیده بود. او 
در یادداشتی بر اجرای کینجیکی نوشته بود؛ »استادم میتسوکو آندو6، برادرم 

کازو اونو و آن که ستایشش می کنم َسنت ژنه است« )هیجی کاتا، 1959(.
ناریو گودا 7 درباره ی کینجیکی می نویسد:

»پایان این اجرا به جان ما لرزی انداخت ولی پس از سپری کردن این 
لرز، به حس باطراوت ر ها شدن در بدن هامان دست یافتیم. شاید در 
بدن های ما ظلمتی پنهان همچون رنگ های ممنوع هست که این حس 

رهایی در آنها پدید آمده است« )گودا، 1983؛ صفحه بندی نشده(.

1. Kinjiki   2. Yukio Mishima
3. Yoshito Ohno  4. Tsuda
5. Jean Genet  6. Mitsuko Ando
7. Nario Goda
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آ کیرا  فیلم های  چون  گوناگونی  منابع  از  که  هیجی کاتا  تئاتر  سرانجام  و 
کوروساوا 1 -به ویژه فرشته ی مست 2- و نویسندگان سوررئالیست اروپا 
الهام می گرفت در میان آوانگارد های توکیو، جایگاهی برای خویش یافت. 

بوتوی هیجی کاتا

کرد؛  اجرا  را  خود  کار های  مهم ترین  از  یکی   1968 سال  به  هیجی کاتا 
تاتسومی هیجی کاتا و ژاپن؛ شورش بدن 3. این اجرا که سپس به طغیان 
جسم شهرت یافت نشانی از گرایش تبار شمنی هیجی کاتا به تاریکی بود 
و نوعی تازه از رقص را بنیان نهاد که ریشه در خاطرات او از توهوکو4 
داشت؛ منطقه ای فقیرنشین در ژاپن که هیجی کاتا، کودکی اش را سپری 
از طریق  کرده بود. هیجی کاتا در طغیان، جادوی شکل های بدنی اش را 
بدنی  کشش های  اجرای  می دهد؛  نمایش  تکان دهنده  مجاورت های 
نشئه مانند با بدنی برهنه -که تنها لباس زیر بندی بر تن دارد- در کنار 
تصویر غیر واقعی سترگی از یک خرگوش که از میله ای آویزان است. او 
یک فالوس ساختگی طالیی رنگ به خود بسته و می چرخد و تماشاگر را 
برمی انگیزاند؛ گاه نیز با پیراهنی بر تن می رقصد، از طنابی آویزان می شود و 
با پارچه ای که دور کمرش بسته، تصویری شبیه مسیح مصلوب را نمایش 
می دهد. تنها پس از 10 سال از پایان جنگ و نوسازی توکیو، هیجی کاتا 
از رقص نمایشی را نشان داد که نمایش برهنگی رایج در  گونه ای نوین 
جهان، خمیدگی سالمندان سرزمینش، رنج کودکی اش و بی اعتمادی اش 
به راه های ورود غرب به ژاپن را -در روزگاری که آمریکا ژاپن را اشغال 

1. Akira Kurosawa  2. Yoidore Tenshi
3. Hijikata Tatsumi to nihonjin; Nikutai no hanran

Tohoko .4؛ ناحیه ای در شامل رشقی ژاپن شامل ۶ استان آ کیتا، آئوموری، فوکوشیام، ایواته، 
میاگی و یاماگا. ــ م.
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کرده بود- در بر می گرفت )فرالی، 2005؛ 328(. هیجی کاتا به سال 1961 
در به سوی زندان می نویسد:

»از یک چیز مطمئنم، دیگر این الگوی بد را نمی خواهم که دموکراسی 
می نامند... بدبختی از این بزرگ تر هم هست که رؤیایت را به واقعیتی 

واگذار کنی که مجبور است بیدارت کند؟« )2000 ب؛ 43(.

بوتو در ژاپن و بیرون آن، طرفدارانی یافت و هیجی کاتا و همکارانش، بار ها 
یوکو  خانم  و  اونو  کازو  با  همکاری  کردند.  بازاجرا  را  خود  نمایش های 
آشیکاوا که از شاگردان او بود، زیبایی شناسی بوتو را از آلت محوری به طیف 
کامل و قابل گسترشی از رقص رساند. هیجی کاتای جوان در سال 1954 
همکاری دائمی خویش را با اونو آغاز کرد که دوران جوانی اش را سپری 
کرده بود و در همان زمان هم، یکی از رهبران رقص مدرن در ژاپن به شمار 
از  او نیز خود رقص را پیش  اونو شاگرد تاکایا ایگوچی1 بود که  می آمد. 
جنگ جهانی دوم در درسدن آلمان و زیر نظر ماری ویگمان2 آموخته بود؛ 
ولی پس از آشنایی با هیجی کاتا، رقص مدرن غربی را کنار گذاشت. اونو 
با ذات بخشند ه ای که داشت و با سفر هایش به دور دنیا، توانست رقصی را 
نمایش دهد که هم در »در ستایش الآرخنتینا« فالمنکو باشد و در »نیلوفر 
آبی«3 با الهام از مونه، نقاش فرانسوی، در عین حال امپرسیونیست هم باشد 
و تماشاگران جهانی بسیاری را گرد آورد؛ در حالی که هیجی کاتا، هیچ گاه 

از ژاپن بیرون نرفت )فرالی، 2005؛ 328(.
از سال  را  او کارش  دانست.  بوتو  بنیان گذار  باید سومین  را  آشیکاوا 
1966 با هیجی کاتا آغاز کرد و به شیو ه ای شاعرانه از سیال بودن کودکی و 

1. Takaya Eguchi  2. Mary Wigman

Water lilies .۳؛ مجموعه ای از 250 نقاشی از کلود مونه، نقاش امپرسیونیست فرانسوی در 

سال های آغازین سده ی 20. ــ م.
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کشف های بدنی به تصویرسازی واژگان از نوع هیجی کاتا دست یافت و 
بدنش را در تصویر های جنبشی سرشار در بوتوفوی هیجی کاتا جاری کرد. 
او این رقص ها را شمارش و طبقه بندی کرد و در نتیجه، بوتو هم شکل 
باقی ماند و هم ساختار نمادسازی کالمی و  تئاتر  از  دیدارِی شاعرانه ای 
تصویری هیجی کاتا برای این رقص انگیزاننده حفظ شد. )درباره ی ساختار 
بوتو بنگرید به استیوارت1، 1998؛ 45- 48(. امروزه تم های گوناگونی از بوتو 

در سراسر جهان از هیجی کاتا به یادگار مانده است. 

تصویر  ۲؛ یوکو آشیکاوا در عاشق آقای باکه ۲. طراحی رقص از هیجی کاتا. عکس 
از ماکوتو اونوزوکا 3 )از مجموعه ی تاتسومی هیجی کاتا(.

1. Stewart                  2. Lover of Mr Bakke                  3. Makoto Onozuka
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طبیعت، ِگل و ریخت شناسی بوتو
»من از ِگل زاده شد ه ام.«1
تاتسومی هیجی کاتا

سرچشمه های بوتو را می توان از سه منبع اصلی دانست؛ نخست خاطرات 
هیجی کاتا از ِگل و باد است. چنان که در  سخنرانی چاپ شده اش »کازه 
داروما« به تشریح از صمیمیت جسمانی خویش با طبیعت سخن گفته است 
و بوتو را از آغاز، نوعی یگانه از اجرای یک دانش بوم شناختی با ریشه های 
کشاورزی می داند. دوم، گسترش بوتوی هیجی کاتا در فضای شرقی ـ غربی 
توکیوی در حال بازسازی ست که رقص او را وامدار مجاورت های سیاسی، 
بینافرهنگی و شهرنشینی می کند )فرالی، 2005؛ 327(. و سوم، هنر های سنتی 
ژاپن است؛ رقص بوتو به کابوکی2  های آغازین در دوره ی ِادو3 ربط دارد. 
بودند و گفته  همان نمایش هایی که اجراکنندگانش، مطرودین اجتماعی 
می شد با ِسحر و جادو و دنیای مردگان در ارتباط اند. هیجی کاتا بار ها از 
توهوکو سخن گفته است؛ خلق دوباره ی  آفرینش کابوکی  برای  تمایلش 
هنری  هنوز  که  کابوکی چرا  آغازین  و  اجرا های پست  قدرتمند  ناپختگی 
غربی  گرایش های  برای  هنوز  و  است  مردم  توده ی  به  مربوط  انعکاسی 
با آرد برنج در بوتو و پیدایش  پاکسازی نشده. سفید کردن چهره و بدن 
چهره هایی روح مانند، یکی از جنبه های تکامل یافته ی زیبایی شناختی بوتو 
در کار یاران هیجی کاتاست که ناخودآ گاه ما را به یاد تئاتر کابوکی و نو4 

1. Tsuchi kara umareta
Kabuki .2؛ تئاتر عروسکی سنتی ژاپن. ــ م.

Edo .۳؛ نام کهن توکیو. دوره ی ادو، بخشی از تاریخ پیشامدرن ژاپن است که از سال 1۶0۳ تا 
18۶8 را در بر می گیرد. ــ م.

Noh .4؛ نوعی تئاتر سنتی موزیکال ژاپنی که بازیگرانش نقاب به چهره دارند. ــ م.
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می اندازد؛ هر چند می دانیم که او اصرار داشت فاصله اش را از وجوه تئاتر 
سنتی و مدرن -چه غربی و چه شرقی- حفظ کند. صورت و بدن سفید، 
جلو ه ای از زیبایی شناسی سنتی ژاپن است ولی در بوتو، همچون پارادوکسی 
در نقاب تاریکی به کار می رود. شاید شناخته شده ترین گروه بوتوی معاصر 
که اجراهایی آراسته و محبوب دارد، گروه رقص سانکایی جوکو1 باشد که 
کارش را بر اساس بدن پیشاتاریخ بنا نهاده و طراحی رقص آن را یوشیو 

آماگاتسو2 بر عهده دارد. 
نیز همانند دوران هیجی کاتا، همچنان خود  بوتو  امروزی  رقصندگان 
را ِگل اندود می کنند یا با گچ سفید می پوشانند و در عرصه ی تئاتر همان 
بدن هایی هستند که دگردیسی درخشانی را نمایش می دهند. بوتو می تواند 
صریح و ساده باشد: بی حرکت، آهسته و خشن. بوتو یکی از برجسته ترین 
صادرات هنری ژاپن است و در مسیرش، ساختار ها را می شکند: »بدنی که 
تبدیل می شود«3 امضای اونتیک4 و دگردیسانه ی زیبایی شناسی بوتوست و 
به تازگی ، استحاله ی جدید موبو را به صحنه می برد؛ رقصی مدرن به سبک 
عادت  غرب  که  شیو ه ای ست  به  بوتو  ساختارشکنانه ی  گرایش های  بوتو. 
ندارد در شرقیان ببیند؛ آزاد، بی پروا، برهنه و خام. بوتو می تواند دست پایین 
و ساده و پر از جزئیات ماهرانه ی آغاز و محو حرکت های چهره باشد )همان، 
337(. تصویر های انکساری بوتو، نه تصویر کمال گرایانه ی انسان است و 

نه تصویر کنونی او؛ بلکه رقصندگان بوتو، تصویر هایی چندگانه را نمایش 
می دهند که گویی تبدیل به حشره شد ه اند. آنها در تالش اند تا سر پا بایستند 
خاکستر«  »ستون  معروف  فرآیند  همان  آخری،  این  که  نشوند؛  تجزیه  و 
هیجی کاتاست. در »ستون خاکستر« رقصندگان به هیأت متناقض خویش 

درمی آیند و تالش می کنند تا در عین متالشی شدن بر جای بمانند.

1. Sankai Juku  2. Ushio Amagatsu
3. The body that becomes

Ontic .4؛ هستی موجودشناختی؛ عبارتی فلسفی به معنای هستی یا وجودی که در سایه ی 
هستی موجودات معنایش را درک می کنیم؛ وجود مضاف. ــ م.
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تصویر3؛ اونو در دوران رقص مدرن خویش، پیش از جنگ. عکس از مجموعه ی 
کازو اونو.

باله  وارونه یا برعکس عمل کردن، جوهره ی اساسی حفظ تعادل در 
با عدم تعادل، هیجان می آفریند و حرکت های جنون آمیز  بوتو  است ولی 
لرزیدن و راه رفتن ُکند و سنگین را به نمایش می گذارد و جنبه ی جسمانی 
و  تاکه اوچی1  میکا  می رسد.  کمال  به  موشکافانه  و  ماهرانه  به آرامی،  آن 
بنیان گذاردند و اساس کارشان،  را  بوتوتراپی  ایتو موریتا 2 روش درمانی 
به  ما  تجربه های  داشت  باور  که  بود  نوگوچی3  می چیزو  برنامه ی حرکتی 
تشخیص موشکافانه ی تفاوت های لحظه ای بستگی دارد. همین تغییرات 
ظریف، ویژگی های بوتو را می سازد. بوتو تنها یک چیز نیست؛ چهره های 

1. Mika Takeuchi  2. Itto Morita
3. Michizo Noguchi
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تغییرشکل یافته و فضای سردرگمی و تناقض، زشتی  ها را به زیبایی می نمایاند. 
در دهه ی 1960 فیلم رقص گونه ای به نام بند ناف و بمب اتم1 به کارگردانی 
ایکو هوسوئه2 و بازی هیجی کاتا و همسرش آ کیکو موتوفوجی3 ساخته شد 
که از نخستین نمونه های دگردیسی بوتو یا »بدنی که تبدیل می شود« بود و 
در همان حال به نظریه ی شاعرانه و ناسازگار »طبیعتی که خون می ریزد«4 
هیجی کاتا اشاره داشت. دگردیسی و چهره های ذوب شونده، بوتو را تسخیر 
کرد ه اند. این معانی را نمی توان به روشنی برداشت کرد ولی همیشه می توان 

از آن، تفسیری نو داشت. 
هرچند هیجی کاتا دین را نفی می کند، مفاهیم بی کنشی ِذن چنان در 
بوتو  رقص های  بسیاری  در  که  نهادینه شد ه اند  ژاپن  فرهنگ سکون طلبی 
به شکلی ضمنی دیده می شوند. هیجی کاتا در آخرین کارگاه درسی اش به 
کارآموزان توصیه می کند به سوی »هیچ بودن« بروند که به پندی بودایی شبیه 
است. آ کیرا کاسایی5 که در سال های شکل گیری بوتو زیر نظر هیجی کاتا 
می رقصید، بر این باور است که فراواقع گرایی و تئاتر پوچی بر نخستین 
جست وجوی  1999؛232(.  )فرالی،  داشته اند  زیادی  اثر  هیجی کاتا  گام های 
هویت ژاپنی، هیجی کاتا را به سوی سوررئال بودن )یا بی جهتی( جنبه های 
زیبایی شناختی تکنیک بوتو پیش برده است. زیبایی شناسی بوتو از ژاپن به 
با  به ژاپن بازمی گردد. امروزه بوتو در سراسر دنیا  غرب می رود و دوباره 
نیرو های شناور و پای دار شیوه ی کاسایی به مفهوم »بدن اشتراکی« دست 
می یابد )همان؛  247-249(، در حالی که جینن بوتوی آتسوشی تاکه نوچی به 
اتاق  های مرگ و اثرهای جانبی ذرات رادیواکتیو می پردازد؛ رقص در میدان 

پر از کشتگان نبرد.

1. Navel and Atomic Bomb 2. Eikoh Hosoe
3. Akiko Motofuji  4. the nature that bleeds
5. Akira Kasai
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