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V يادداشتعدبيرمجمو ه

يادداشت دبيرمجموعه

نوشـتنعنمایشـنامهعدرعارتبـاطعبـاع لمعطیعجنگعجهانـیعدومعدچارعتحولع
شـد،عتحولـیعکـهع مـالًعبـهعپدیـدعآمـدنعژانـریعجدیـدعدرعنمایشنامهعنویسـیع
انجامید:عنمایشنامهعهایع لمی.عباعآنسهعنگارشعگفتعوگوهاییعدربارۀع لمع
ازعآغازعپیدایشع لمعجدیدعبابعبود،عرواجعوعتثبیتعپدیدۀعنمایشنامهعهایع
 لمیعبهعبرشتعوعگالیلهعهایعاوعبازمیعگردد:عگالیلۀعقبلعازعجنگعوعگالیلۀ 

بعدعازعجنگ.
گسترۀعشمولعاینعمجمو هعبسیارعمحدودعاست.عاینعمجمو هعازعنظرعزمانیع
خودعراعمحدودعمیعکندعبهعنمایشنامهعهایع لمیعبعدعازعجنگعجهانیعدوم.ع
کارعدرعاینعمحدودۀعزمانیعدرعدوعمرحلهعدنبالعخواهدعشد.عنخست،عمطالعهع
وعبررسـیعاجمـاععجهانـیعدربـارۀعدرخشـانعترینعنمایشـنامهعهایع لمـیعوع
انتخابعحدودعدهعنمایشنامۀع لمی.عپکعازعاین،عکارعترجمۀعنمایشنامهعهاییع
کهعپیشعترعبهعفارسیعترجمهعنشدهعاندعآغازعمیعشود.عازعآنجاعکهعگمانعمیعرودع
اینعنمایشنامهعهاع مدتاًعمربوطعبهعیکعرشتۀع لمیع)فیزیک(عباشندعوعدرع
نتیجهعمجمو ۀع» لمعبرعصحنه«عفاقدعتنوععموضو یعشود،عگامعدومع بارتع
اسـتعازعجسـتعوجویعآنعدسـتهعازعنمایشنامهعهایع لمیعکهعاعگرچهعممسنع
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اسـتعبهععاندازۀعدسـتۀعنخسـتعشناختهعشـدهعوعکالسـیکعنباشـند،عاماعاینع
حسنعراعدارندعکهعبهعرشتهعهایع لمیعمتنوععترعوعماجراهایع لمیعمتأخرترع
میعپردازند.عچارلزعپرسعاسنوعنیمععقرنعپیش،عشسافعمیانعدانشمندانعاهلع
 لمعوعروشنفسرانعاهلعهنرعراعشسافعمیانعدو فرهنگعخواند.عدرعدوعسهع
دهۀعگذشـتهعشـاهدعبودهعایمعچگونهعتئاترعبرخالفعفیلمعوعتلویزیونعتوانسـتهع
اسـتعبرعاینعشـسافعغلبهعکندعوعراهگشـاعباشـد.عمنشأعالهامعانتخابعهایع
ایـنعمجمو ـهعهمیـنعبصیـرتعخواهـدعبودع-عیعنـیعتالشعبرایعرسـیدنعبهع
پیونـدع لـمعوعتئاتـر.عبدیهیعاسـتعاجرایعاینعطرحعدرعگروعمشـارکتعافرادع

 القهعمندعازعرشتهعهایعمتفاوتعاست.

شاپورعا تماد
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برگردانیعبرایعهمراهمعسپیدهعخسروجاه
ح.عا.



1 مقدمۀعمترجم

مقدمۀ مترجم

آنـاعزیگلـرعشـا رعوعنمایشـنامهعنویکعمعاصرعامریساییعاسـت.عاوعدرعسـالع
۹۷۹کعدرعشـهرعنیویورکعبهعدنیاعآمده،عدرعدانشـگاهعییلعادبیاتعانگلیسـیع
خوانـدهعوعمـدرکعکارشناسیعارشـدعخـودعراعدرعرشـتۀعادبیـاتعنمایشـیعازع

دانشگاهعنیویورکعدریافتعکردهعاست.ع
ازعسالع200۷عتاعبهعحالعبیشعازعدهعنمایشنامهعازعاوعاجراعوعمنتشرعشدهع

کهعمهمعترینعآنهاععکس 51عاست.
 عکس 51عبرایعنخستینعبارعدرعسالع200۸عدرعشهرعمریلنِدعامریساعروی
STAGE International Script Competitionصحنهعرفتعوعدرعهمانعسالعجایزۀع 
راعازعآنعخـودعکـرد.عتئاتـرعآنسـامبلعاسـتودیوعایـنعاثرعراعدرعسـالع0ک20عبرایع
نخستینعبارعدرعشهرعنیویورکعاجراعکردعوعدرعسالععک20عمایسلعگراندیجعآنعراع
درعتئاترعنوئلعکووآرِدعشهرعلندنعکارگردانیعکرد.عباعاینعاجراععکس 51عجایزۀع
WhatsOnStage راعبهع نوانعبهترینعنمایشـنامۀعاجراشـدهعدرعلندنعدریافتع

کـردعوعنیسـولعکیدمـنعباعایفـایعنقشعُرزالیندعبرندۀعجایـزۀعبهترینعبازیگرعزنع
سالعایونینگ استانداردعشد.ع

Dramatists Play Service Inc. 20عکس 51عراعنخستینعبارعدرعسالعکک 

مقدمۀ مترجم
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منتشرعکرد.عاینعانتشاراتعوعهمچنینعانتشاراتعOberon نسخهعایعتازهعترععک
ازعایـنعاثـرعراعدرعسـالععک20عمنتشـرعکردنـد.عبرگـردانعحاضرعبـرعپایۀعمتنع
منتشرشـدۀعانتشـاراتع»دراماتیسـتزعپلیعسرویک«عدرعسـالععک20عانجامع
شدهعوعمترجمعدرعچندعموردعازعمتنعسالعکک20عنیزعاستفادهعکردهعاست.عچندع
دیالوگعنیزعدرعمتنعانتشـاراتع»اُبرون«عآمدهعاسـتعکهعدرعمتونعانتشـاراتع
»دراماتیسـتز«عوجـودعندارد.عمترجمعبیشـترعاینعدیالوگعهـاعراعنیزعدرعترجمۀع

حاضرعآوردهعاست.
***

 سـکعکعع نـوانعتصویـِرعپرتویعایسکعازعبلورعدیعانعایعاسـتعکهعُرزالیندع
فرانسلینعوعهمساِرعدانشجویشعریموندعگازلینگعدرعسالع2ع۹ک درعکینگزع
کالجعلندنعگرفتند.عاینعتصویرعسـهمیعحیاتیعدرعکشـفعسـاختارعدیعانعایع
داشـتعوعکمکعبزرگیعبهعجيمزعواتُسـن،عدانشـمندعامریسایی،عوعفرانسيکع
کريک،عدانشـمندعانگلیسـی،عدرعکشـفعوعسـاختعمدلعمولسولىعدیعانعایع
کرد.عاینعدو،عهمراهعباعموریکعویلسینز،عدانشمندعانگلیسی،عبهعدلیلعکشفع
سـاختارعدیعانعایعموفـقعبـهعدریافـتعجایـزۀعنوبـلعدرعسـالع۹۶2ک شـدند.ع
نمایشـنامۀعحاضـرعبـهعنقشـیعکـهعُرزالیندعفرانسلینعدرعاینعکشـفعداشـتهعوع

نادیدهعگرفتهعشدنعاینعسهمعدرعدنیایعمردانۀع لمعمیعپردازد.
بـاعسـپاسعازعدکتـرعفریـدهعسیاوشـی،عاسـتادعدانشـسدۀعزیستعشناسـیع
دانشگاهعتهران،عوعراهنماییعارزشمندشانعدرعبرگردانعاصطالحاتع لمی.

حمیدعاحیاء
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یادداشت های نویسنده

سبک
اینعنمایشنامهعدربرگیرندۀعچندعشسلعگوناعگونعداستانعگوییعاست:عگونهعایع
بسـتِرعآینـدهع ازعهمعسـراییعوجـودعداردعکـهعدرعآنعشـخصیتعهایعمـردعدرع
رویدادهـایعتاریخـیعگذشـتهعراعروایتعمیعکنند؛عنو یعمجادلۀعلفظیعوجودع
داردعکهعمردهاعبرعسـرعاینسهعیکعلحظهعیاعیکعواقعهعدرواقععچگونهعاتفاقع
افتـادهعبـاعیسدیگرعبحثعوجدلعمیعکنند؛عصحنهعهایـیعواقععگراعبینعآدمعهایع
نمایشعهستعکهعبایدعباعحکعزمانعحالعبازیعشود؛عوعفضاییعرؤیاییعنیزع
وجودعداردعکهعدرعدرونعخودع»چهعمیعشدعاعگر«عهاعراعحملعمیعکند،عفضاییع
کهعمشخصاًعدرعقلبعُرزالیندعوعویلسینزعجایعدارد.عباعتمامعاینعحرفعها،عکلع
نمایشعبایدعباعفوریتعوعسر تعوعقدرتعوعضرورتیعیسسانعبازیعشود.

تغییر صحنه ها و آهنگ سرعت
ایـنعاثـرعگرچـهعازعتسهعهایعکوچسیعتشـسیلعمیعشـود،عهمۀعنمایـشعدرواقعع
پـردهعایعبلنـدعاسـتعوعهـرعصحنـهعایعبایـدعتـاعحـدعامـسانعبهعشـسلیعتنـدعوع
بیعفاصلـهعبـهعصحنـۀعبعـدیعمتصلعشـود.عایدئالعاینعاسـتعکهعشـسلعهایع
گوناعگونعداسـتانعگوییعکهعدرعباالعبهعآنهاعاشـارهعکردیمعهمدیگرعراعهمعپوشـیع

یادداشتع هایعنویسنده
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کنندعوعپایانعیکعتسهعوعشروععتسهعایعدیگرعتمایزعزیادیعازعیسدیگرعنداشتهععک
باشند.عداستانعبایدعسریععپیشعبرودعوعاجرایعنمایشعنبایدعبیشترعازعنودع

دقیقهعطولعبسشد.

لحن
لحـنعوعفضـایعنمایـشعبایـدعواقعیعباشـد،عهرچندعلحظاتیعوجـودعداردعکهع
اندکـیعغلـوعالزمعاسـت.عواتسـنعوعکریـکعگـهعگاهعاندکیعغیرواقعـیعبهعنظرع
میعرسند،عولیعهرگزعنبایدعبهعصورتعکاریساتورعبازیعشوند.عدرعنقطۀع طفع
نمایش،عوقتیعرزالیندعبیمارعمیعشودعوعواتُسنعوعکریکعساختارعدیعانعایعراع
کشفعمیعکنند،عهرعدوعاتفاقعبایدعهمعزمانعاوجیعنمایشیعبگیرندعوعهمعسطحع

وعهمعوزنعباشند.

نکته هایی دربارۀ اجرای برخی نقش ها
بازیگِرعنقشعویلسینزعنبایدعآنعراعبیشعازعاندازهعخجولعوعناشی،عیاعمغرورع
بـازیععکنـد.عاوعنبایـدعخیلیعزودعازعجلبعرضایتعرزالیندعناامیدعشـودعوگرنهع
تماشـاعگرع القهععوعهیجاِنعناشـیعازعامسانعرسـیدنعاینعدوعبهعیسدیگرعراعازع
دسـتعمیعدهـد.عاوعنبایـدعازعنظراتعخودعشـرمندهعباشـد،عچراعکـهعزادۀعزمانع
خویـشعاسـتعوعا تقـاداتعرایـجعدورانعراعبیانعمیعکند.عاوعهمچنینعنبایدع
درعصحنهعهـایعآغازیـنعزیـادهعازعحـدعمواظـبعرفتـارعخـودعباعرزالیندعباشـدع
- جدایـیعآنعدوعازعیسدیگـرعناشـیعازعاختالفعهـایعطبیعـیعوعبیعمنظـورع
اسـت.عبازیگـرعنقـشعرزالینـدعهمعنبایدعقـدرتعزیادیعبهعویلسینزعببخشـد.ع
اوعدرعلحظاتیعگیجعوعآشـفتهعمیعشـود،عولیعبیشـترعآرامعوعمسـلطعبهعخود،ع
صـادقعوعُرکعوعروراسـتعاسـت.عاعگـرعرزالینـدعبرخـالفعایـنعبـازیعشـودع
ویلسینزعبالفاصلهع»عبرندۀع«عجدالعبینعاینعدوعمیعشـود.عاعگرعویلسینزعبیشع
ازعانـدازهعآشـفتهعیـاعپوزشعآمیـزعوعدفا ـیعبـازیعشـود،عیـاعدرعاوایلعنمایشع
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خودعراعببازد،عرزالیندع»برنده«عخواهدعبود.عرابطۀعرزالیندعوعویلسینزعبسیارع
ظریفعاست.عاماعاعگرعبازیگِرعنقشعویلسینزعرویعهیجانعناشیعازعاهمیتع
کاِرعتحقیقیعشـانعوعراضـیعکـردنعرزالینـدعبهعهمساریعتسیهعکنـد،عوعبازیگِرع
نقشعرزالیندعلحظاتیعراعکهعاینعشخصیتعنرمعمیعشودعوعچندعلحظهعایعراع
کـهعواقعـاًع صبانـیعمیعشـودعپیـداعکردهعوعبـرعآنهاعتسیهعکند،عتعـادلعنمایشع
بهعدرستیعپیداعخواهدعشد.عاجازهعدهیدعاینعدوعشخصیتعدرعمواقعیعتقریباًع
بهعهمعبرسند؛عقلبعوعتراژدِیعاینعنمایشنامهعدرعازعدستعدادنعفرصتعهایع

بینعوعیاعمابینعاینعدوعاست.

و سرانجام
ایـنعنمایشـنامهعاثـریعتخیلـیعبراسـاسعداسـتانعواقعـِیعرقابتعدرعکشـفع
مارپیچعدوگانهعدرع]ساختارعمولوکولیعدیعانعایع[عدرعانگلستانعبینعسالعهایع
کع۹کعتـاع۳ع۹کعاسـت.عمـنعخطعزمانی،عحقایـقعوعرویدادهاعراعتغییرعدادهع
وعآدمعهاعراعباعدرعنظرعداشـتنعاهدافعوعنیازهایعنمایشـیعبازسـازیعکردهعام.ع
اینعآدمعهاعکپیعدقیقعشخصیتعهایعواقعیعنیستندعوعتحقیِقعبیشعازعاندازهع

دربارۀعآنهاعممسنعاستعبهعزیانعبازِیعبازیگرانعتمامعشود.
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