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  کدراماتیپست هایدو نمونه از متن یبررس

  ست؟یدرام ن شنامهیموقع نما چه

  یستار وشایبارنت، ترجمه: ن دیوید

 

  عنوان یک مقوله تئاتریدراماتیک بهپست -

ست ترجمه کتاب  صت    رید نکهیبا ا  ،یس یلمن به انگل-سیاثر هانس ت کدراماتیتئاتر پ  یصورت گرفته، باالخره فر

سال تئاتر   یواندو حساس درباره چهل  دهیچیپ قیتحق کیبه  ندازندیتازه ب ینگاه دیخوانندگان جدفراهم آورده تا 

توجه خود را کارگردانان و  یکرده و کانون اصننل یبررسنن اتئاتر ر هایاز جنبه یاریمطالعه بسنن نی. ایباشننناسننیو ز

بروم تا   ییایتانیمتأخر بر شنننامهیبنا دارم به سننراد دو نمامقاله  نیدر ا ن،یبا وجود ااجراکنندگان قرار داده اسننت. 

  کار بست.   به زین هاشنامهیلمن را بر خود نما هایشهیآراء و اند توانینشان دهم چگونه م

شته متن  یط شته تحر  یکه برا هاییدو دهه گذ شان داده  یاتیفیدرآمده ک ریتئاتر به ر اند که موجب از خود ن

عنوان نمونه که به یرو، قبل از پرداختن به دو متن نیها با درام روز به روز دشوارتر شود. از هم  آن وندیشده حفظ پ 

 یسننینوشنننامهیدر نما یاعنوان مقولهبه کدراماتیپسننت قولهم یبه معرف قدری دارم بنا ام،بحث انتخاب کرده یبرا

 بپردازم. 

ست  صرفاً مرحله  د،آییبرم کیدراماتچنانکه از نام پ سته م  خیاز تار یادرام  هرچند  یامرحله شود، یتئاتر دان

درام را  یادی بن های جنبه  یمتفاوت که برخ   یاناظر اسنننت به مرحله    کی دارامات پسنننت اعتبار، نیهمبه و  ،یطوالن

  :کندیشاره ما یمونب ورسیهمانطورکه کارن . کشدیمنتقدانه به پرسش م
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ست » نجایدر ا ست و   خیاز تار ایناظر بر دوره ایمقوله توانیرا نه م« پ دان

  یبه معنا گریبه عبارت د ایدرام، « بعد از» یشمارانه به معناگاه یرینه تعب

شته  فراموش ست     نوعی را آن دیبلکه با ک،یدراماتکردن گذ س  یفرارو ایگ

جهات  یاریو از بسنن کندیحفظ مدانسننت که هنوز ارتباخ خود را با درام 

 درام است.   «ادآوردنیبه »و  لیتحل ینوع

داللت بر  الزاماً نکهیباشد، نه ا  شینما کیبر وجه درامات یش یبازاند یناظر به نوع تواندیاصطالح م  نیا ن،یبنابرا

سست کامل از درام     شد. باا   گ شته با ست  د،ید میچنانکه خواه حال،نیدا ضافه  معنایبه صرفاً  کیدراماتامر پ کردن ا

 . ستیبه درام هم ن کیفرادرامات هیال کی

و به زمان سننناختار     کند یم ییدرام زمان را بازنما    :کند یم فیتعر یاصنننل ند یبه زبان سننناده، درام را دو فرا  

شد یم سطو از محاکات   فیهمان تعر نجایدر ا یی. مراد از بازنمابخ ست؛ باز  کی دیتقل یعنیار   ندهینما گرانیکنش ا

 اریدر تئاتر بس  بازنمایی مسائل ... . و هامکان ندهیاو خود صحنه نم  اءیاش  ندهیصحنه نما  لیهستند، وسا   هاتیشخص  

ستند و در ا  ادیز سائل غالب خواهم انداخت. بازنما  یبرخبه  یاجمال یمن فقط نگاه نجایو متنوع ه  چیبه ه ییاز م

را به  شودیم بازنمایی چهصفت هر آندو  نیاست. ا ویو هم سوبژکت ینشی: هم گزستین طرفیو ب یخنث یوجه امر

 شده آن است. هساداز بازنمود  تردهیچیپ شودیم ییچون همواره آنچه بازنما دهد،یم لیاز انحاء تقل ینحو

بگذارند. مثالً پرسنننش   شنمایرا به  ییبازنما هایتمحدودی  اندتالش کرده هاسنننتیاز درامات یاری البته بسننن 

 یدر جستجو تیشش شخصخانواده بدبخت را در  کیداستان  توانیبود که چگونه م نیااز تئاتر  راندللویپ یجیلوئ

ستراتژ  وسته یپ هاتیشخص  که  ردگییم جهیداد و نت شینما سنده ینو  اریکه تئاتر در اخت ییمختلف بازنما هاییبا ا

  ای به نحو کامل فهم کرد.     کی تئاتر درامات   یها روشبا   تواننمی را ها آن «تی واقع» - شنننوند یدارد مغبون واقع م
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شت تالش م  شدن یدرگ یبرا هاییوهیش  کردیبرتولت بر ضه   ییتئاتر با بازنما ر ساختارها عر  یکیدئولوژیا یکند تا 

س    ندیفرآ نیا زندهسا  شا کند. در ب ضاع و   یگفتگو ینوع ریاو، فرد درگ کیاپ هایشنامه یاز نما یاریرا اف مداوم با او

 کپارچهی یدرک گذاردیمثال نم یکه برا دیآیدرم انیها به باز پاسخ  یفیط انیم نیاطراف خود است و در ا  طیشرا 

خود تئاتر  هایاز روش ییسننوال بردن بازنما ریز یبرا سنویشنننامهی. هر دو نماردیشننکل بگ تیشننخصنن ییاز بازنما

  هاآن یهردو نکه ی: بااآورندمی وجودکننده به سنننردرگم نهیتاالر آ ینوع ییو از خود بازنما  رندیگیبهره م کی درامات

 ریدرگ اخود ر هایشنننامهیهمزمان نما جهیآن هم اشنناره دارند و درنت یهابه ضننعف بندند،یپا بازنمایی به همچنان

   . کنندیم ییبازنما هایتیمحدود

سئله  یفقط به لحاظ فرم ییبازنما حال،نیباا ضا را به  یفناور هایشرفت ی. پست نی ساز م   درهم شدت زمان و ف

کرد.   ییبازنما شننودمی تررا که مدام کوچک یجهان توانیکه چگونه م دهیکشنن شیپسننوال را  نای و کرده فشننرده

 الزم زمان و هاما نسبت به فاصله   دیهمراه، باعث شده د  هایتلفنو  نترنتیا ،ایقارهنیب متقیارزان یپروازها راًیاخ

 که کرده مرتبط همجهان را به یطور یجمع هایاطالعات و رسانه  یکند. فناور رییتغ وبنخیاز ب شان مودنیپ برای

 :  لمن قول به. است آمده وجودکردن جهان بهتجربه یمتفاوت برا قاًیعم هاییراه حاال

را  یو متوال یخط هایوهیش  یادراک جا یهمزمان و چندمنظر هایوهیش 

ند گرفته   یجا  رتریحال فراگ  نیو درع تریسنننطح تی حسننناسننن  نوعی. ا

 و متمرکزتر نشسته است. ترقیعم تیحساس

 یرا طور یبدل شننده و فناور یجهان یبه نظام اقتصنناد باًیاکنون تقر ،سننازییدر قالب جهان زین داریهیسننرما

مثال   یموضوع، برا نیدشوارتر کند. با توجه به ا شیاز پ شیامور را ب یو جزئ زمتمای وجه درک که گرفته خدمتبه
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ست به ییکتایحس  یبا نوع ختهیآم یبازنمود تواندیم تیشخص   کی تیفرد  یتیفیک نیچن کهوقتی همآن دهد، د

 وجود ندارد.  

اصنننطالح به ای تیواقع هایسنننازیهیشنننب یعنی ها،خلق وانموده یو رسنننانه برا یفناور تیقابل ن،یعالوه بر ا

که در کار   یتیبدون آن نوع شکاک  ست، یدرامات کی: اگر کندیم تردهیچیرا پ ییبازنمامشکالت مربوخ به   ها،ییوانما

نخواهد بود جز  یزیصنننورت تئاتر چنیدهد، در ا شینما یماد تواقعی عنوانرا به ییالزم اسنننت، وانما یدراماتورژ

که  یتئاتر ،ییبازنما یاست ورا یتئاتر کدراماتیپستشود. تئاتر  دهیکه بهتر است به پرسش کش  یطیشرا  ییبازگو

خود مصنننالا کار    شیها به نما   روال نیا. گذرد یدرم ییبازنما   های تی از محدود  یاجرا و دراماتورژ  های در آن روال

 .  ردیگیرا مسلم نم رونیصحنه و جهان ب نیب انهیو بازنما میمستق ینسبت گریو د آوردیم یرو

 به تعلیق درآوردن سیر خطی روایت  -

ست، او م  کیمعرف تئاتر درامات هاییژگیاز و یکیاز نظر لمن،  ست   انیدرام جر» :دگوییپرداختن به زمان ا زمان ا

ادراک که  هایوهیشده آشکارا با آن ش لیکه به درام تحم یبودن یخط«. شده کاریدرآمده و قابل دستکه به مهار 

ست، از ا  م،یبحث کرد نیاز ا شیپ س   دادهایرو نیو تک یجزئ ییبازنما هجهت ک نیناهمخوان ا ست با ب  یاریممکن ا

 . ددرآی متناقض هاتجربه

و نقاخ اوج   ها رویشپی ها، تنش ند، یای ب بترتی به  ها لحظه  نیا وقتی و هاسنننت لحظه  ییبازنما   کی کنش درامات 

ست . در مقابل، شوند یم انینما ش  ردیگیالهام م ایرو یاز الگو کیدراماتتئاتر پ سوم برا  یکه رو  انیجر قیتعل یمر

ست. رو  کیتمات ساختار آن       یرخطغی و تکهتکه اهایزمان ا سر  سرتا ستند: معنا در  ست،  پراکنده هاه که  طوریبه ا

 محتمل آن نداشته باشد.  یمعانکردن به روشن یدخل چیبسا هچه ایرون ایمثال، دانستن پا یبرا
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سد آ   دیفرو ایدر رو یمنطق خط فقدان شاند که از خود بپر صر منفرد را تحت  توانیم ایرا به آنجا ک  ،الفظیعنا

نا  ماد  ای  یخیتار  ،ییک فت  تی قطععدم   نیکرد. ا ریتفسننن نین ناختی  معر ئاتر  دادی به رو  ای رو شننن ئاتر   یت در ت

 را معنادار کند.  شیتا خود مصالا نما ردگییم خدمت به را آن  هایییو توانا کندیم تیهم سرا کیدراماتپست

که در رمان    لقبی  آن از ندارد،  مند برود که سننناختار زمان     یاتی به راه ادب  خواهد یم کدراماتی  تئاتر پسنننت 

  یمعرف نژادی هاترالفامادور را به خواننده اهالی گاتکورت ونه یلیتخیرمان علم. مشنناهدی 5 شننماره خانهسننال 

از  خوانند،یسننوال که چگونه کتاب م نیبه ا هایفامودوراز ترال یکیدارند. پاسننخ  اتیاز زمان ح رونیکه ب کندیم

 قرار است:   نیا

 چینه جدا جدا. ه م،خوانییم جاکی را هاترالفامودور، تمام صننفحه یما اهال

  با چنان را هاآن سننندهینو نکهیوجود ندارد، جز ا هاامیپ نیب یرابطه خاصنن

قت  خاب  د با     وقتی که  کرده انت مه را    با، یز یریتصنننو مینیبیهم مه

نه  ،ایانهیم نههست،   ی. نه آغازدیآیم دیبه د یو ژرف از زندگ زانگیشگف 

 مان های که ما در کتاب    یزی. چینه علت و معلول   ینه درس اخالق  ،یقیتعل

ست   سورکننده  یژرفا م،یداردو ست که   ایآن همه لحظات مح در  کجایا

 . دآیینگاه به چشم م کی

ص  ینیفرازم گانگانیب نیا ضوع منتخب   کیدرباره  ریتجربه فراگ کی را هنر هابا هنر دارند، آن یمواجهه خا مو

 قیتعل کدراماتیهدف تئاتر پسنننت یول م،کنییتئاتر را خارج از زمان تجربه نم مااسنننت که . معلوم دانندیخاص م

ارائه کند که  یاز مصننالا تئاتر یغن یانیجر کهناسننت، چندااجر کار در آن کردن دارحداقل مسننئله ای یخط ریسنن

 است.  تیو موقع طیتوجهش نه بر کنش بلکه بر شرا
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از عناصننر غالب در تئاتر  یکی که هااسننت. کلمه دهیپد نیاز ا یفقط بخش کوچک کدراماتیمتن تئاتر پسننت

مراتب موجود در اجرا قد علم  سننلسننله هیکه عل شننوندیم لیدر تئاتر تبد یبه عنصننرهسننتند، خودشننان  کدراماتی

تئاتر  دیتول یوجود داشننته که برا کیتدراما هایمتن یاریبسننگفت  دیموضننوع با نی. با در نظر داشننتن اکنندیم

متون  یو برخ اریکه متون مع دهرسی  جاآن به کار اروپا قاره تئاتر در خصوص به. اندشده  گرفته کاربه کیدراماتپست 

اثر  سننه خواهرچون  ییهاشنننامهی. نماکندیم بازنگری تئاتر در هاآن ایشننهیر گاهیجا رییرا در پرتو تغ گریمهم د

  لی شنننائیم یبه کارگردان  ) نگ یاثر لسننن یگالوت  ای لیام ای ( 1997 ن،یمارتالر، برل   سنننتوفیکر یکارگردان  هچخوف )ب 

 تیاند که از ناجرا شده  هاییوهیبه ش  کند،می اعمال هاکه طرح آن هاییتی(، فارد از محدود2001 ن،یبرل مر،یتالها

 دور بوده است.  اریبسمتون  نیمولفان ا

ست  کی صری  عنواناز همان آغاز خود را به ک،دراماتیمتن )بالقوه( پ سب  عن و از  کندیم یاجرا معرف یبرا ین

نشننده   ریتفسنن انیکه هنوز وارد جر شیاز مصننالا نما بخشننی عنوانبه گاهشیخود و جا نیرو به وجه نامتع نیهم

 اشاره دارد. 

)شننروع  مپیکر نیاثر مارت آن زن یبه زندگ قصنندهاییسننوء شنننامهیدر ادامه بحث کانون توجه خود را دو نما

سارا ک  4:48جنون ( و 1997مارس  7کورت لندن،  الیرو یاجرا در طبقه باال سالن،      نیاثر  شروع اجرا در همان  (

ست  یرتباطها چه امتن نیکه ا مینیبب( قرار خواهم داد تا 2000ژوئن  23 دارند و بعد از آن هم   کدراماتیبا تئاتر پ

 طرح خواهم کرد.  کیدراماتپست یدر اجرا ینسب یدر خصوص آزاد ییهاسوال

 آن زن یبه زندگ قصدهاییسوء -

سرباز  هاالوگیمتن د یدر ابتدا هاتیاست که از آوردن نام شخص نیا مپیکر شنامهینما یفرم یژگیو نتریبرجسته

کار را  نیمولر دو دهه قبل از او ا نریپتر هاندکه و ها - سننتین ایخود حرکت تازه یکار به خود نی. گرچه ازندیم
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ند   ما ا  -کرده بود ند یخلق م مپ یکرکه   اسی نوع  نیا گان   یاسننننت. نو یدی جد  زیچ ک ند در واقع  گرید سننن

  یپا به قلمروها هاتینامنسننوب به شننخصنن گفتارهای هاآن در که اندکرده میرا ترسنن «یاز آگاه اندازهاییچشننم»

و  یعاد که نسننبتاً سنند،نوییم یصننیتشننخقابل هایالوگیعمدتاً د مپیاما کر. گذارندیحافظه و تجربه م تریجمع

ستند. باا  ایمحاوره صدها سوء  ییابتدا سنویشیدر پ نکهیه سئله  یدر پ مپینام بودند، کر دارای کاراکترها ق  دارم

سخنگو بود. به هم    گاهجای کردن شده به جا      نیسوژه  شر سخه منت شت  مورب خطوخ هانام یمنظور، در ن  در. گذا

 محدود شد.  وهایسنار زا کیتنها به تعداد خطوخ مورب در هر یاز لحاظ نظر هاندهگوی تعداد قصدهاسوء

 ویهر سنار دیاجازه ده»: افتی شنامهیبر نما مپیکر یمقدمات ادداشتیدر  توانیرا م وسناری عنوانمتن به دهیا

ستر   - هاالوگید یعنی -در قالب کلمات  شکل   نیبرود، تا به بهتر شیپ -طرح  کی یعنی - زیجهان متما کیدر ب

صطالح   نیا یتعمد یریکارگبه« آورد. دیخود را در معرض د یرونیآ ضوح آن   ]ویسنار [ا صطالح  مقابل در رابه و  ا

صطالح    با ثبات گره خورده  یکه به نوع دهدمی قرار «صحنه » ست. ا دارد،  یمحور تیاهم نجایدر ا زین «یرونیآ»ا

باشنند، اشنناره دارد به  یاللفظتحت یمعناآنکه در مقابل  جایبه کیرونیآ یاشنناره دارد. معنا تیچون به عدم قطع

بات یب گاه یجا  به ا ییمعنا  فیط کی معنا بر   ث خود را  اشیسنننتیناتورال ظاهراً   اتِی جزئ رغمیمتن عل ب،ی ترت نی. 

 «زیجهان متما  » ای که آ  میو گرچه ممکن اسنننت از خودمان بپرسننن    نهد یم شیو ناتمام پ   نینامتع  یزیعنوان چبه 

  یاسننت که جهان یامر دیجهان شننا نیا نبودزیگفت متما دیبا و،یکردن سننناریانضننمام یاسننت برا یدعوت مپیکر

ماست آن را اشغال    یرو شیکه پ ییزهایهمه چ شده ییکاال میاند و مفاهبر آن غالب یجمع هایرسانه  یعنیشده،  

 اند.کرده
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 تیو موقع ایمثال، جغراف یو فقدان ثبات اسنننت. برا تیقطعجهان عدم  شنننودیاثر ارائه م نیکه در ا یجهان 

مورد که کجا هستند و کجا ممکن است    نیدر ا هاندهیکه گو قیطر نیاز ا شود، یمدار مسئله  سوقصدها  در  یمکان

  :شودیشروع م طرس نیبا ا شنامهینما. دهندیمبهم م هایباشند، به کرات گزارش

از پراگ  دی ( نه ببخشنننمکث . )زنمیزنگ م نی( از ومکث ( منم. )مکث آن )

نگ م  کث ). زنمیز گه. ) م کث ( پرا به     با ی( تقرم گه.  که پرا حال مطمئنم    هر

 ... .نببی

 یحس ازجادرفتگ ینوع هاتیبه شننخصنن وهاسننتیکه حاکم بر اکثر سنننار شیجهان نما ییو فضننا یابهام زمان

شد یم شان م  بخ صر م  یایمکان در دن کیکه چگونه تجربه  دهدیو ن شد.   یواقع ریغ تواندیمعا  «زیجهان متما»با

 . ستینقابل درک  گریاست که د یجهان مپیکر

 حضور یک غیاب -

سنار   شنامه ینما شامل هفده  ست و در تمام ا  ویدرمجموع  ست. در ا  بیغا« آن» تیشخص   وهایسنار  نیا هفده   نیا

شاره  « آن»به  ویسنار  دنوالد  نی. همانطور که مارتشود یصحنه ظاهر نم  یرو چوقتیه« آن»خود  یول شود یما

سطه به فقط« آن» سد نوییم ست  گرفته شکل  زبان وا شنا   گرید هایندهیسخنان گو  قیطرهمه ما از  نای با ا با او آ

از ما دعوت   کنند، یم انی خودشنننان را به زبان هر روزه ب   یها حرف ندگان  یگو نیا دآی می نظر. گرچه به  میشنننویم

صطالحات و نگرش  مینیکه بب شود یم شمه م    قاًدقی هاآن هایا سرچ صدها سوء . در ردیگیاز کجا  خود زبان در  ق

به  هیبش  یزیچاست،   صیقابل تشخ  موضوع کامالً  نیا نکهیاست. ا  یچون فاقد بافت مشخص   دکانون توجه قرار دار

اجرا از  کی  یکردن امر آشننننا. وقت  به یغر یعنی آورد،می وجودبرشنننت به  یسنننازگانه  یب ای  یگذار فاصنننله   دهی ا
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 نیو ا شوند، یعرضه م  خاطبمتداول خود به م هایعبارات معمول، به دور از صورت  کند،یاجتناب م کردنییبازنما

 هر روزه.   هایسوال بردن شالوده ارتباخ ریبه ز یاست برا یراه

پراکنده،   یسنناختارها ،یتکرار هایفیکه جداگانه و مسننتقل هسننتند، موت  شنننامهینما یویهر هفده سنننار

خود زبان فعاالنه به مسننئله  گونه،نی. بدگذارندیم شیرا به نما یتکرار یسننطرهاو در موارد خاص  پردازیعبارت

 نی. تکرار در اشننودیم تیزنده واژگان و نحو کالم هداسننا یهابه نظام ندهیو توجه تماشنناگر از گو شننودیبدل م

به مسنننئله بدل   دآییم رونیفرد ب کیاز دهان  را که ظاهراً یگفتار ایتا اصنننالت کالم  کندیاز ما دعوت م شینما

 .  مینیبب ترایشبکه یو زبان را در بافت میکن

ص    هاییژگیو کردن کارها ولیکردن بلکه تخنه گزارش وهایسنار  نیاز ا یبرخ ست. با وجود  « آن» یتیشخ ا

ضاها  ن،یا سطرها بعد  یلیتخ یف سد ا  شود یکه آدم مجبور م دآییم یچنان خشک و قالب  ییاز    هایشه یاند نیبپر

 فقط نظر، به«مالک» یعنیچهارم،  یوینارمثال سنن برای. اندگرفتهو چگونه شننکل  کننده از کجا سننربرآوردهکسننل

 لوحاست ساده ایکنندهمصرف« آن» ییکه گو زنندیحرف م« آن»در مورد  یصداها طور نیچند صداست. ا شامل 

 : شودیشروع م طورنیا وی. سنارردپذییم ندیبمی بازار در را چه هر که

 اعتقاد داره دیخر دیرس یرو امیکه به پ ههاییاز اون دست آدم« آن»-

 «شما متشکرم دیاز خر»-

 ی: چه کسننکشنندیم شیرا پ یهیسننوال بد نیبخش کوتاه ا نهمی در شنندهو کالم گفته ندهیگو یینفس جدا

سخ  زند؟یحرف م ست    نیا یموجود برا هایپا انگاره که  نیندارند و از ا یحد و مرز چیه کدراماتیسوال در تئاتر پ
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ست   متن و  انیرا به ارتباخ متوجه خود  شود یم. از مخاطب دعوت روندیفراتر مفرد بر کردار و گفتار خود حاکم ا

 . کندمی فراهم هااز آن کیهر  ینیبازب یبرا یمعطوف کند که مجال یممکن یهابافت

  گراییاز مصننرف کندیم یاول سننع ندهیاسننت که گو نیا شننودیدو خط آشننکار م نیکه در هم یتیموقع

دور زدن  یبکشنند که برا شیپ یفرد تیشننکاک ینوع کندیحال که تالش م نیعدر  رد،بگی فاصننله لوحانهسنناده

را در بستر زبان   ندهیگو« است که  هاییاو از آن زن» دهندهمیتعم. گرچه، عبارت رسد ینظر مخردمندانه به ستم یس 

شخ  دهد،یقرار م هاشه یکل یقالب ست  ندهیگواز جانب  شه یکل صیدر ادامه ت   دییگفتمان تأ نیاو را در ا یدوم همد

 همان در را هاآن ندگانیگو نیاشتباه است، چرا که زبان ا   ینامرئ«  آن»و  ندگانیگو نیب یمرزکش  نی. بنابراکندیم

شان  دنبالکه به دهدیقرار م هایینظام ستند  نقد ست یس  ب،یترتنایبه. ه س    دآییم دیپد یا ستر سترده   یکه د گ

صاد  - یاجتماع هایستم یس  سته م  یارتباط یساختارها  ت،یبه هو یاقت  فیتعر هیرو نی. با اکندیو دانش را برج

 .  دهدیجلوه م یعیطب امناسبات ر نیکه ا شودیم یمعرف یالیخ یاافسانه ختهیخودانگ یانبی عنوانزبان به

نار  نیدر ا ها یسننن بان چ  و ما  قاً یعم یزیخود ز نده ی مشنننکوک ن له   یها یژگیروال از و نی. اشنننودیم ا مقو

ست  ست که در آن   کدراماتیپ سنار  ی. براشود یظاهر م «ست یزبان در مقام پروتاگون»خود ا  سوم،  یویمثال در 

س  هاینی، توه«به خود مانیا» سان  یسو از  شود یم« آن»به  یاریب و  نمایس  کنندگانهیاز ته یجمع ظاهراً کهیک

ستند. اهانت  ونیزیتلو شابه  هایه سنار  یم و  گرددیکلمه به کلمه تکرار م، !«بعجی طرزبه» دوازدهم، یویهم در 

ص  . متن ظاهراًشوند می گزارش «آن» خود سخنان  عنوانبه گریبار د شکارا  سطور  رغمبه ل،یا آن،  یست ناتورالی آ

ص یو غ ساخته شیپ متنی عنوانبه شود،   یم انیفعال نما یخود زبان همچون عامل ی. وقتشود یداده م شینما لیرا

سان  گاهیجا سان در متن از ب  تیعامل -کند  رییتغ دیبا زین کنندیم انیسطرها را ب  نیکه ا یک سش   خیان و بن به پر

 است. کیدراماتمتداول در تئاتر پست هاییژگیاز و یکی نیا. شودیم دهیکش
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 جداکردن گوینده از گفته -

  گرند،یکدینه فقط متناقض با  رندیگیشنننکل م انیم نیکه در ا هایی«آن». ندارند همبه یهم ربط وهایخود سننننار

سند یمتفاوت م کامالً افرادی نظربلکه به ساختار رو  هشبی  هاصحنه  بیقرار، ترت نی. از ار ست یبه  بحث  ترشیکه پ ا

. تازه  شننودیمختلف معطوف داشننته روشننن نم  یها«آن»مدام خود را به که توجه  یمخاطب یشنند: موضننوع برا 

او را به  دیجد هایچراکه نسننخه شننود،یتر ممبهم و مبهم« آن» تیشننخصنن رودیم شیپ شنننامهینما نطورکهیهم

اسننت، چراکه کمتر  «کیردراماتغی» عمدتاً هم ها. بافت صننحنهانندینمایم اشیقبل هایاز نسننخه تردهیچیمراتب پ

و هرگز  کندیرا دنبال م چدرپیچیمشننخص هرچند پ یریو تنش وجود دارد: متن سنن شننمکشدال بر ک یانشننانه

 . کندیرا قطع نم ریس نیمخالف ا ای ریمغا هایتیموقع

 100) عنوانیب» ازدهم،ی یوسناری  در همو آن کندیم ییبافت شناسا   نیدر ا ریانحراف از مس  کیدنوالد فقط 

.  کنندیم فیتعر« آن» شنینستالیکه از ا کندیم ریرا تصو یچند منتقد هنر ایدو  نیب ایمجادله نظرکه به« کلمه(

حرف  اهاروی در هاتناقض یاز آشت دیآن است: فرو یاگونگیاز رو یگرینشان د شنامه،ینما یفقدان کشمکش در مابق 

که  یپنهان اسننت، فرم یفرم یآشننوب ظاهر نیا ریکه در زاسننت  نیا مرمنیز نریاسننتنباخ ها ن،ی. باوجودازندیم

 گمان. بهابدییمتقارن م بایتقر یساختار  شنامه یاست و حول آن کل نما  یمنتقدان هنر یویسنار  نیکانون آن هم

ساختار تکه  یداتتمهی او سطا نما که با  ست ب  شنامه یتکه  ست، م به نظم و  لیم انگریدر تناقض ا  هیکه رو یلیمعنا

 .   کشدیرا به چالش م یاخالق تفاوتیبی و مراتبسلسله انکار مدرن پست

ست، اوالً    ضرورتاً  مرمنیکه نظر ز ستم یباور ن نیمن بر ا ست ا را  وهایسنار  یادیکه او تا حد ز لیدل نیبه ا در

 یزیبه چ دهدیم لیرا تقل وهایسنار  هیو بق زندیحرف م «عنوانیب»در بخش  یمنتقد هنر دو. او از داندیصحنه م 
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شا  نی. از اکنندیم ییبازنما در ظاهرها که آن سجام  دیمنظر،  سته پ      یبتوان ان سته ب شد    دایشک کرد. اما اگر بنا با

 . میبزنحرف  ییاز مقوله بازنما دینبا م،یریبگ یرا جد مپیکر یدراماتورژ

 رسننندینظر مبه میکجاسنننت. همانطورکه قبال گفت مرمنیکه منشننناء حرف ز دید توانیم قطعاً ن،یبا وجود ا

.  ندبییدر لفافه م هاییرا صحنه  وهایسنار  نیا مرمنیز لیدل نهمیبه احتماالَ و هستند  هامکالمه ییبازنما هاالوگید

گفتار را به  ستنی معلوم که هاخط فاصله نای شود باعث تواندیم ییآشکار به بازنما اشارهزبان و  یظاهر سمیناتورال

حدس و گمان  یباز کیرا به  یعاد یالوگید دیچرا با -و متظاهرانه جلوه کند  معنایب کندیمنسننوب م یچه کسنن

  شیپ شناسی  ییبازی دارادامه ریتأث ایحضور   کدراماتیتئاتر پست »که  کندیکرد؟ لمن خاطرنشان م  لیتبد هدفیب

ست  گریبه عبارت د - «کندیاز خود را حذف نم بدون آنکه  شود، یم کیسنت درامات  ریدرگ قاًیدق کیدراماتتئاتر پ

آگاهانه و     کردنیخنث نوعی عنواناگر خطوخ فاصنننله را به    نی. بنابرا ردگی کار را به  کی درامات  های روش ضنننرورتاً 

سش  ش پر سائل بن  شود یمصورت از ما دعوت   نیدر ا م،یریمداوم بپذ دنیک حاکم بر ارتباخ و تعامل   یادیکه به م

 .  میتوجه کن یانسان

 لیحامل متن ]از قب» ینوع کدراماتیاز گفته اسنننت و تئاتر پسنننت ندهیگو ییاجرا خواهان جدا ب،یترت نایبه

ندارد مگر انتقال متن: به  ایفهیوظ چیه هارهیخط ت نی. انشنناندیم کیدرامات «تیشننخصنن» جایرا به« [رهیخط ت

س  یعبارت سالن      یدر آن گفتار نه بر رو هک یبه مکان شود یم. تئاتر بدل ست ین رکردنیکار آن تف صحنه بلکه در 

 نکهی( برشت. با ا کیجتی)دا ییروا هایکردن روال کالیراد یعنیکار  نیجهات ا یاری. از بس شود یپردازش م شینما

در  رهیتخط کنند،یدارند اشنناره مجامعه قرار  ریثأکه تحث ت یخود به عنوان امور یبرشننت به بازنمودها گرانیباز

هم بدون  آنو حصننر  حدیب هایزنیگمانه یمتن به رو یرگیشننکل یبرا کندیباز م ییفضننا کدراماتیپسننتتئاتر 

 خاص.   ینه به جهت یول کنند،یبرشت: کلمات اشاره م کیدئولوژیا هایشاخص یصاف
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از  گرداند،یبازم مپیکر شنننامهیرا به نما تیکه روا یآن سنناختار م،ینیبب طورنیرا ا مپیکر شنننامهینما یوقت

.  شننوندیوصننل نم صیقابل تشننخ هایتیموقع ای هابه صننحنه گریصننحنه د یرو یگورهایف. چراکه رودیم انیم

.  میکن تتثبی را آن یکه مبادا معنا دهدیبه ما هشنندار م آن زن یزندگبه  قصنندهاییسننوءخود عنوان  قتیدرحق

 نیدارد، ا« آن»کشننتن  یو هم برا« آن» فیتوق یهم برا یاز سننلسننله اقدامات  تیعنوان اثر حکا هامیا کهیدرحال

 کی یزندگ ییباشنند از بازنماعبارت  نامهیدارد. اگر زندگ یسنننوینامهیناظر به زندگ یضننمن هاییداللت دوم یمعنا

ست بدون زندگ  یجسد  ماندیم یآنچه باق صورت نیشخص، درا  ست.  که در زبان و به مدد زبان محفوظ  یا مانده ا

ست. زندگ  لیاطالعات و تبد تیتثب ،ییکارکرد بازنما   یسع  ییبا مقاومت در برابر بازنما ما سنوینامهیآن به دانش ا

نا  یم ند مع ندگ  یک ندگ      تی را تثب« آن» یز جازه دهد ز ند و ا ها  از  یاو کثرت ینک نا به خود بگ  یمع   رد،یمختلف 

 اعتبار دارند.  کسانیبه  شنمای سراسر در هاکه همه آن ییمعناها

 :  دهدیاجرا را نشان م نیدر ح سوءقصدها ییبازنما خطرهای هارستالک یمار

شند... نما  گرانیاگر کل باز ست یس  یرا به نوع شنامه یمرد با ساالرانه   ا مرد

. اگر همه سننازدیاز مردان دشننمن م ماًیکنند که مسننتقیمسننلط آلوده م

دستور  کیرا از « آن»حول محور  یوسواس هاییزن باشند، فانتز گرانیباز

 لقاآدم ااحسنناس را به  نیو ا کندیپر م گرید یتیو جنسنن یاسننیکار سنن

 نگونهیکه ایسلطه دارند، درحال  دارانههیسرما  هایکه زنان بر نظام کندیم

 . ستین

ست الک شکلی  به هار صوص بازنما  م ست  ییبزرگ درخ شاره م  کدراماتیدر تئاتر پ که  دگوییم یوقت کند،یا

سته نظام  یاز مجرا شه یهم گرانیباز انهیکارکرد بازنما ش  هایآن د وجود  گرانیباز نیا یکه ورا کندیعبور م یارز
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 ،یوجود داشنننته باشننند، مانند پدرسننناالر  ینابرابر ینوع ینظام ارزشننن کیاسنننت که اگر در  نیدارند. منظورم ا

سرکوب  صورت نیدرا صرف تعو  تواندنمی شده طرف  شود. در مثال الک   گاه،یجا ضیبه  ست، صاحب قدرت   اگر هار

کردن زنان در  ییکاال  یعنی ها آنبه مردان و کار    شنننودیوارد م یدگی چیبدون پ  یمرد باشنننند، نقد    گرانبازی  تمام 

س  شان یتف شند، باز هم زنان از ا  گرانیهمه باز راگ یول«. آن»از  ر چون  شوند، ینمآزاد  یداللت یندهایفرآ نیزن با

س   انگریهمه باز یمونث هستند. وقت  گریخود مذکر و د کیبر  یهنوز هم متک شند، همان  مردانه را در  ستم یزن با

که زنان در  دهدینشان م  موضوع صرفاً   نیا کند،می اشاره  هارست . همانطورکه الککنندیم دیتقل انهیبازنما یاجرا

 ندارد.  ستمیآنان از س ییاز رها نشانی و اندشدهادغام  ستمیس

ست با همان نظام  شنامه ینما نیا یدر اجرا ییبازنما نیبنابرا ست  هاییممکن ا  شنامه ینما نیکند که ا یهمد

نظام را با زبان خود  ،ییبپردازد. امتناع از بازنما شننانبررسننی به هاسننلطه آن یبرا یلیبددارد با ارائه ندادن  یسننع

خوانش . خوردیاند، گره نمآن نظام خوش نشنننسنننته لکه در د یکه با کسنننان زندیرقم م یو نقد کندیمواجه م

ست  صدها سوء  شیاز نما کدراماتیپ س که  نحویبه کند،می معلق را معنا ق  یانتقاد یبا نگاه توانیرا م ستم یخود 

 .  کندیرا معلق م ایصر یمعنا رهیخط ت یضمن یکه معنا قیطر نیاز ا د،ید

 4:48جنون  -

سارا ک  4:48جنون  ضوعات    ایشنامه ینما ن،یاثر  ست که با مو سردگ  یا سک  د،یشد  یچون اف و امکان  رناپذینیدرد ت

  ندهگوی هاکه در آن هاییاشنناره دارد به چهار لحظه در متن، لحظه 4:48 و کار دارد. عنوانبه آرامش سننر  دنیرسنن

گفتگوها   زین شنامه ینما نای در قصدها سوء . مثل کندیم دایاز طلوع آفتاب پ شیآن پ کی یوضوح ذهن را برا  ینوع

در شننش   ندهیگو نکهیوجود دارند دال بر ا مپیکر وهیبه شنن ییهارهی. خط تشننوندینسننبت داده نم یتیبه شننخصنن

 نی. ادهندیم شیمختلف نما هایفرم در را متن هاصحنه  ی. مابقکندیم رییتغ شنامه ینما نیصحنه ا  24صحنه از  
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هست که   هاییصحنه بهره گرفته؛ صحنه   یبرا یمختلف هایشیمالت است که از آرا أاز ت ایبر سلسله   لمتن مشتم 

شک    ست ت صحنه هم وجود دارد که رو    لیاز فهر شم  به عدد فقط هاآن یشده و دو  انواع  شنامه ی. نماخوردمی چ

. باوجود شننوندینسننبت داده نم ندهیگو کیدر متن به  ممسننتقی طورکه هرگز به دهدمی ارائه را هابافتاز  یمختلف

  شیرا پ تیهو ییمربوخ به بازنما سننواالتی وضننوحاسننتفاده شننده که به شنننامهینمادر « من»از واژه  یچندبار نیا

 . کشندیم

س  ست ین بیچندان عج متن وجود  نیدر ا ندهیگو کیگمان کند که فقط  شنامه یبا خواندن متن نما یاگر ک

شاره م دارد. همانطورکه کن  ساس غر  نیا شنامه یدر نما یکثرت جار» :کندیاوربن ا که  آوردیرا به وجود م بیاح

ست، تک  انهگویتک قاًیمتن عم سم  یخود واحد ول کی ییگوا ست  متناقض شدت به« من» نیا نکهیبا ا«. منق   - ا

تضادها    لیقب نیوجود ا - ترسد یاست و البته از مرگ م  یمشتاق خودکش   رد،یبم خواهدیم کند،یم یزندگ آرزوی

خود  نینقش ا ی. اجراستین یرعادیغاست، چندان  شپریروان ایافسرده و/  دایکه شد یگوریف ییبازنما یبرا قطعاً

 . آوردنمی وجودبه رپذیانعطاف گریباز یبرا یمشکل چند تکه ضرورتاً

درمانگر   ایدکتر  کیو « من» انیم یواضننح یمرزبند محورالوگید هایکه در بخش رسنندمی نظربه نیهمچن

  ادیبه ن،یسارا ک  ربرنامهیمد ون،یاشاره دارند. مل کن  دیجد ایندهیبه گو اًکه صرف  ییهارهیتخط رغمیوجود دارد، عل

شقا »با او از  یدر گفتگو نیکه ک آوردیم شته      یبرا شنامه ینما نکهی]حرف زده[... و ا ننقش دکتر و عا صدا نو سه 

ست   س  دأییدر ت«. شده ا ضا پ  یصورت  ست یو تراپ ماریب نیب یگفتگو یگاه» :دگوییم نگریاو آنابال  .  «کندیم دایوا

  هایندهیموضننوع که با گو نیتا در ا کندیموجود دارد که از ما دعوت  هاییاز متن، صننحنه ییدر جاها حال،نیباا

 .  مینظر کن دیتجد میمختلف سر و کار دار
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مصرف و مشاهدات     زانی. داروها، مدهدیم شیافسرده را نما  ماریب کی یدکتر برا کیصحنه چهاردهم نسخه   

  ازدهمی. پاراگراف کندیرا به صنننحنه القا م ماریحس فاصنننله از ب یبه هرحال نوع یول ییاعتنایب ینوع مییاگر نگو

شاره  سبت به متن  ماندگاهیددر  کندیم جابیدارد که ا هاییا که  مخوانییم یوقت م،یصورت ده  ینظر دیتجد اهن

دو پاراگراف بعد به . «شننوندیمشننخص قطع م یبهبودو عدم  یبروز عوارض جانب لدلیبه تالوپرامیو سنن نیلوفپرام»

س  وخلق»: مخورییبرم یابیارز نیا صله ظاهر  نیالبته ا«. العادهعواطف: خشم فوق  /دیشد  اریخو: خشم ب  نیاز ب یفا

 . کندیاستفاده م یپزشک یکه از اصطالحات تخصص مشویمی روروبه ماریبا منظر ب یوقت رود،یم

صی    نظرکه به هاییالوگید :  دآییم شیسوال پ  نیو دوباره ا شوند یمتزلزل م سازند یرا م ماریدکتر و ب تشخ

باز  کشند، یم ریرا به تصو  ماریدکتر و ب هاالوگید نیممکن است به نظر برسد ا   نکهیکند. با ایکه صحبت م  ست یک

را که   یاسنننت که دارند همان گفتار     ماران یاز ب یا گروهی  مار یکالم ب ها نیا میوجود ندارد که گمان نکن    یلیهم دل

ست  ممکن هامتن نیا گر،ید. از طرف کنندیم دیها بوده تقلبارها و بارها متوجه آن شند از گفتار درباره    کوالژی ا با

 یبرا یظاهرسنناز ینوع صننرفاً نامیب یهارهیتمشننخص. پس خط یسننوژه سننخنگو  هرگونهبدون  ،یروان یماریب

عدم   یواقع هاینشننانه هاهریخط ت نی. اسننتندیدارد ن انیدو شننخص جر نیب« آشننکارا»که  یالوگید ردنکپنهان

 هستند.  تیقطع

جالب  آورندیمبهم به وجود م یمتن هایتیجهت که وضع  نیآمده از ا هاییفهرست  هاکه در آن ایدو صحنه 

سند یبه نظر م سوم نما  . بخش ر ست از عبارات  یفهرست  شنامه، یاعظم صحنه  سرزنش خود و ارز  یا   هاییابیدال بر 

صحنه ب  یمنف شنا  نیادوودوم از کتاب ست یاز خود.  شته     ،رانگریخودوذهن  دمن،یاس. ا ست و ر شده ا از  ایگرفته 

اجرا  تیشخص   کیفقط با  توانی. هردو صحنه را م کندیممختلف فهرست   یاز مصدرها  یآرزوها را در قالب رگبار

صحنه به ه  نیاز اصحنه   نیدوم حالنی. بااکندیخود را ابراز م یکرد که آرزوها و کمبودها تعلق  یاندهیگو چیدو 
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 نقل یتیفیک»: دیگویماوربن هم بر آن انگشننت گذاشننته بود. اوربن   نیاز ا شیدارد که پ یزیت از چیندارد و حکا

دوباره به  بیترتنیکنند، و بد« نقل قول»متن را در اجرا  توانندیآشننکارا م گرانبازی «.دارد وجود زبان در گونهقول

 . میگردیکار بازم یوجه برشت

شنا  ن،یبا وجود ا ضمن ظهور    دمنیآن بند از کتاب ا شده،  شکار    کیدر  گریباز کیکه در متن نقل  صاحبه آ م

مطمئن شد    تواننمی پس. اندپنهان باشند که هنوز ظاهر نشده   شنامه یهم در نما یگریمزاحمان د دیو شا  شود یم

 ن،یاسنت. باوجود ا  انیاصنالت زبان در م  لههم دوباره مسنئ  نجای. در اسنت نی کدام و اسنت  قول نقل حرف که کدام

  هم را ها آن بندی تارها و فرمول  بلکه گف  سنننت،ینمشنننهود  ینامتن یزبان فقط ناظر به روابط ب    «قولی نقل  تی فیک»

  دی آیهر آنچه به زبان م    کدراماتی  . در تئاتر پسنننت میدی هم د مپ یدرسنننت همانطور که در مورد کر   رد،یگدربرمی

 .ستیمبدع کالم خود ن ندهیگو نجاای در است، قولنقل

 امتناع از بازنمایی   -

 مشخصاً   که یارگه گذارد،می صحه  قول هم وجود دارد که بر استفاده از نقل  یفراتئاتر ایرگه 4:48 در خالل متن

 از وارمسلسل ایرشته « ،«یادب هایسرقت  یدوام آوردن در راه طوالن»: شود یسطور آشکار م   نای با هفتم صحنه  در

بر مرزها   دانهینوم«، «شودیکه آغاز م شیبر کاغذ و نما اژهو کیتنها  الوقوع،بیقر یفروپاش کی تجلی! تعجب عالئم

راحت و  یدارد که اجرا تیخود حکا یوقوف متن به وجه تئاتر یسطرها در درون متن از نوع نیا. «دهمیآواز سرم

 . کندیرا سخت و دشوار م شنامهینما نیا محورتیشخص

متن »و  «ودشنن یکه گفته م یمتن»: کندیم بندیرا در دو مقوله دسننته  کدراماتیگردا پاچمن متون پسننت 

صنرف   مهیضنم  کیآن را  دینبا یحت سنت، ین یو تابع اول ابدییصنحنه گسنترش م  چهارگوش  یورا یدوم. «یفرع

آن را با شننعر  توانیدارد و م ایبادلهکه ارزش م دید نگونهیا دیبا»را  ریمتن اخ نای پاچمن، نظر از. آورد حسنناببه
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صحنه «. خلق کند، مبادله کرد دیو با تواندیکه کارگردان م ایصحنه   فقط هاکه در آن نیک شنامه ینما نای از دو 

شتم رمز   زیو ن شوند می ظاهر اعداد ست، در مقوله متن  « RSVP ASAP»او که فقط حامل حروف  یصحنه ه ا

شده و ا معل شنامه یوجه در نما چیمتون انجام داد به ه نیبا ا توانیم یچه کار قاًیدق نکهی. اگنجدیم یفرع  نیوم ن

 . زندانگیینوشته شده که کارگردان و اجراکنندگان را به مشارکت برم طوری هامتن

درآمده که  شیصنفحه به نما  یرو یوجود دارد که جور یدر باب افسنردگ  ایمالت شناعرانه أت گر،ید ییدر جا

و  هاافتادگی ها،مکث ها،ها پر اسننت از شننکلصننفحه نای صننحنه اجرا کرد. متن یبر رو راحتی به را هاآن توانینم

ضا  یصفحه نوع  زین نجای. در اگرید داتیتمه یبرخ احتماالً شناختن ن یف شناخته بودن   نی. اما اآوردمی وجودبه یا نا

 داد.  لیدانش کاذب تقل یبه نوع کیبر صحنه درامات رتفسی واسطهبه توانیرا نم

  ای ییبازنما دیکه در آن کالم از ق یتئاتر یعنی شننود،یبه تئاتر زبان بدل م کدراماتیتئاتر پسننت بیترتنیبد

س  شده تا آن را   ریتف صالا ارتباط  ونددهندهیپ یتکه کیعنوان بهرها  ست  یم   تواندیم کدراماتیانتقال دهد. متن پ

ست که اگر اجراکنندگان متن   نیمهم ا جهیباز نگه دارد. نت نممک یهاخوانش یسرباز زند و راه را برا  ییاز بازنما ا

سرباز بزند. اگر  ییاز بازنما بیبه همان ترت تواندیهم مخود اجرا  صورتنیاجرا کنند، در ا پردازیتیرا بدون شخص

 داد. خواهد  یرو شیدر سالن نما ریتفس نیهم در کار باشد، ا یریقرار است تفس

  کامالً یمعنا به تئاتر یتعمد قیتعل یو رفتن به سو  کندیمتن را محدود م یکه معنا یریجهت از تفس  رییتغ

  هایاسننت در قالب دنیبلکه خود تجربه رنج کشنن سننت،ینفر ن کی دنیرنج کشنن ریتصننو 4:48.  بردیمتفاوت راه م

از  یاریشناعرانه بسن   یزهایگر م،یریدرنظر بگ ار شننامه یاگر کل نما. رودیکه از امر منفرد و محدود فراتر م یمتنوع

ص  هدفی هاصحنه   اجرا بتوان را هامتن نی. اگر اکنندیرا دنبال م یمختلف یفرد دارند و منظرها کی فیفراتر از تو

روابط  توانیم بیترت نیاباشنند و به  ندهیوجود ندارد که اجراکننده گو یلیکرد، دل ییها را بازنماآن نکهای نه و کرد
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سوم باز  شت. در ا  یناهمدل ای پنداریهمذات ،یهمدل یعنیمخاطب،  /گریمر در مرکز خود زبان  وهیش  نیرا کنار گذا

 آن.  ندهینه گو رد،گییتوجه قرار م

 داشته و در باال نقل شد، نوشته:  نیکه با مل کلو یمتفاوت یدر گفتگو نیک

ته  ته من اجرا را بسننن  رف لب    اری رف باز جا ئاتر را گ  یگریتر از  از  راتریو ت

ما  مه   ین نا باخ ف   تریزیغر... اجرا افتمی  ها شننن   یکیزیاسنننت. آدم را در ارت

 .دهدیبا فکر و احساسات قرار م یمیمستق

از تجربه  یکه عاطفه از آن رخت بربسته باشد. بلکه نوع متفاوت ستین روحیب یانیجر کدراماتیپس تئاتر پست

در نظر  شننودیاخبار منتقل م تفاوتیب یهاو رنج گزارش را که از خشننونت یکند. اگر وحشننتیم دیرا تول یعاطف

شته باش     ایدرد  ییاجراکنندگان کارشان بازنما  نیا نکهی. باامیشو  هآگا هیرایپیزبان باز قدرت پنهان  متوانییم م،یدا

 ضرورتاً  ن،یمورد نظر ک یزیامکانات تئاتر غر یول ست، یناز اجرا  یخنث یصورت  قیسرکوب آن درد از طر  ییبازنما

 . شوندینم فیتضع شیبر صحنه نما یرداللتیو غ ایانهیربازنمایغ هایروال واسطهبه

 تئاتر زبان -

در صحنه  یصحنه اول آن به شکل گفتار کهی. درحالستین یهم خط 4:48  زمانی ساختار قصدهاسوءدرست مثل 

 هایصحنه  اتجزئی به ارجاع نظردر صحنه چهاردهم به  یجعل یو گزارش پزشک  شود، یسوم تکرار م وست یب یطوالن

 دارند.  یکم یارجاع ارتباطات به اشاره هاصحنه هبقی و اعداد ها،پنجم و دهم دارند، فهرست

سطر     ست، تاک    بندیجمع خوبیبه «دکنی باز را هالطفا پرده»صحنه آخر که با  سته   انیبه پا دیشده ا انواع د

  ندهیگو تیگفت که موقع توانیم یبه سننخت یصننحنه. ول هایبه پرده تئاتریفرا ارجاع با خصننوصدارد، به هایبند
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و  هانیتکرارها، طن ده؛یچ یخاص  بیرا با نظم و ترت اهصحنه  نیا نیک است. قطعاً  دهیرس  حلی به راه ایکرده  رییتغ

 . اییشرویو نه پ یدر کار است نه معلول یاما نه علت تم،یر راتییتغ

ضع  یشرح  سخ  چیه شود، یصحنه داده نم  تیاز و ست، اما    دهیسنج  شنامه ینما ی. معمارشود یارائه نم یپا ا

آشننوب  نیاز دل ا یداسننتان چی. هسننتیمعلوم ن شیاز پ شنننامهیپالت نما ازینآن برحسننب  هایصننحنه یتوال

صالح و  افتدیاتفاق م نامیب یدر مکان شنامه ی. نماآوردیسربرنم  اگرچه  نی. بنابراآوردیدرم شینما بهرا  نینامع یم

سی  را هاگفته تواندیمآدم  سانی  به را هاکند، آن رتف سبت دهد و   ان ص   ن کند، اما   بازنمایی را هاو مکالمه هاتیشخ

زبان، که در آن   به تئاتر    یتئاتر انسنننان  لی : شنننانس تبد دهد یرا در اجرا ارائه م  یمتفاوت  اری بسننن ییخود متن توانا 

سئول ارائه  اناجراکنندگ صالا زبان  یالیخ ایم سط مخاطب جدا از محدود    یاز م ستند که بعد تو س  هایتیه  ر،یتف

 .  شودیتجربه و پردازش م

شان م  نیک س    کیدرامات هایتیاز محدود تواندیکه متن م دهدین و  افتیاز در یمتفاوت اریآزاد شود و شکل ب

 است.  یرخداد تئاتر کیدر  یاجرا و تماشاگر فبازتعری دنبالبه 4:48 .زدبرانگی مخاطبان درون را درک واقعبه

 کدراماتیپست یاجرا طیشرا -

شابه  باًیتقر یفرم هایافتیمورد بحث، ره شنامه یهر دو نما ضوع خود دارند. ز  یم را  هاالوگید توانندینم رایبه مو

  شیاز پ تیکه حکا یاند که زمان را به نحوکنار هم گذاشته یموجود را طور هایدهند و بخشربط  هاتیبه شخص 

شته  هامفهوم ای هادهیرفتن ا شد  دا ستراتژ  ن،ی. باوجود ابخشد نمی ساختار  با شابه، در پ  یفرم هاییا   آثار کامالً یم

  ظاهراً  ییگفتگو شینما با   کند؛ یباز م  قیدق یموشنننکاف  یزبان خودش را به رو   مپ یدر اجراسنننت. کر یمتفاوت 

 شده.  یفشرده و جهان شیاز پ شیب یطیدر بافت مح یستیناتورال
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در ادراک  کالیراد راتییتغ جادیا قیاز طر تیزبان و عامل اسننتیسنن ت،یمربوخ به سنناخت هو هایپرسننش

شنا غر  بیترتنیشوند. بد یم بندیمخاطبان فرمول ست   نیبر ا دیو ام شود یم ختهیبرانگ رتیح شود، یم بیامر آ ا

 شده گردد. ارائهدوباره مصالا  یابیهمه موجب ارز نیکه ا

 او کار چارچوب وضوح به ،یکیالکتیاو از تضاد د  بندیمعنا کرده بود: قاب دیتول ریبرشت هم مخاطبانش را درگ 

طب دعوت م   و از  زدمی رقم را خا حدود تصنننم   یداللت یقلمرو کی که در درون   کردیم ند. ول  یریگمیم   یک

سازگار بلکه سطور را در ن  ست، یتناقض ن یبندمفصل  کدراماتیپست  سازی گانهیب  نیب ییدر گفتگو کند،یرها م یا

 یوار، همه در قالب صورت عبارات کمتر فرمول ای ،یتکرار هایفیموت ها،شه یتماشاگرانشان. کل   یهاخودشان و بافت 

سته م    بغری را هاکه آن رندیگیقرار م شیاز نما س صالا       هایصحنه  و ها. فرمولاندینمایو گ صر، م شک معا بدون 

 برسنند نظراسننت بهممکن  یرا که گاه یزیزبان چ یاشننهیاسننتنطاق ر ینوع قیو از طر کنندیم یخیرا تار شینما

 . کندیبدل م یاسیس ییاست به گفتگو مزهیب یشوخ کی صرفا

را از  قیعم یافسننردگ تی. حذف فرد از اجرا، وضننعکندیم جابیاز پاسننخ ا یگرینوع د گر،یاز طرف د 4:48

را به  یرا کشف کرد که افسردگ یاسیس یعامل نجایدر ا توانی. مدهدیم میو تعم کندیمآن جدا  تریمظاهر شخص

صل   رسد ینظر مبه دهد،یم وندیوجود دارند پفرد  یکه ورا ییاز گفتارها یمتنوع فیط فراتر از  شنامه ینما یهسته ا

ست که به مخاطب مجال   شد. طب  اینامهیزندگ االتیخبه  دیرا بدهد که مق ایتجربهآن ا  یریدرگ نیا جهینت عتایبا

ست. ول    شخص ا شاگران و آن تک یخواهد زد به خاطرات فرد یتلنگر یمخاطب با اثر نام جهت  نای از را هاتک تما

 آن تفاوتییبا ب ایبکشد، رد کند، به چالش  رد،بپذی را صحنه یکه ممکن است همه مصالا رو کندیم زیمااز هم مت

 .  کند نظاره را
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 ارزشیب یامر مشنناهدی 4:48 و قصنندهاسننوء یدهایتول لیقب نیتجربه که در ا ای ریتفسنن یآن آزاد حالنیباا

ست »که  دیگویم مرمنیزی . وقتست ین سوم متن درامات    کدراماتیتئاتر پ سلط مر   ،«بردیم نیبر اجرا را از ب کیت

ست. باا    یحرف او فقط تا حد ست ا ست تئاتر  نکهیدر   آورد،یم نییصحنه پا  یمتن را بررو تیاهم اًقطع کیدراماتپ

دارند(، با متن  کسان ی یتیاهم ریآن متن و تصو )که در  دآییبرم ایرو یمراتباز مدل ضدسلسه    روشنی همانطورکه به

 شود.  تیهدا یگاهیجا نیبادقت رفتار کرد که متن بتواند به چن یطور دیبا

س  یآزاد سالن نما  ریتف ستند، تعد  ییمقاومت دربرابر بازنما ریکه درگ ییاجرا فیاز ظرا یبا خروار شیدر    لیه

گوناگون  ریتفاس  یبرا رپذیانعطاف منبعی عنوانبا متن به شتر یروز به روز ب کدراماتیتئاتر پست  کهی. درحالشود یم

 لیقب نیاسننت، اما ا یمثال بارز شنندهیامروز ریشننکسننپ - روندیفراتر مخود  سننندهیکه از تصننور نو کندیرفتار م

 را هاآن هاسال  یط کیکه تئاتر درامات ییهاروشاز همان  یست یبا کدراماتیتئاتر پست  -است   نشدنی تمام هاامکان

 نظر کند. است صرف دهبخشی تداوم

ص    شخ صدها سوء  یدر اجراها تیواردکردن مجدد    -کار ندارند  نیا یبرا ممانعتی هامتن البته که - 4:48 و ق

 به خود نگاه کردنمعطوف با قصنندهاسننوء. بردیم نیرا از ب هاشنننامهینما یبالقوه فرافرداسننت که وجه  نیاثرش ا

سئله تبد  تیت و هویفرد تیخر، ماهأمت داریهسرمای  در هاسوژه  یزبان یابیساخت    یادعا نی. از اکندیم لیرا به م

سبات اجتماع  ایمجموعه»مارکس که فرد  ست  یاز منا سر در باب خطاب ، تا «ا سوژه در مقام  آموزه آلتو  کیکردن 

 اجرا در اگر. اندبوده داریهیسنننرما یبرا ییفردگرا یدنبال آشنننکارکردن کارکردها و کاربردهابه پردازانهیفرد، نظر

سئله  یبه امر ندهیگو تیوه شود،  بدل دارم ستراتژی  ن  گریعبارت درفت. بهاز ابهام فرو خواهد  ایدر هاله مپیکر ا

که در واقع همان نقش معمول خود را در  شنننودیصنننحنه م یرو یگورهایوارد ف تیاز عامل یحالت مفهوم نیدر ا

 . کندیم فایا ستمیس کنندهیعیطب یباز
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سترده    نیک یهدف از دراماتورژ ب،یترت نهمیبه ست از تجربه ایساختن مجموعه گ افراد  هایتجربه از که ها

س  ماریب   یهمدل شینما نوعی به را توجه کانون آمده، ستوه به افراد سخنان  به هابافت گفته لیتقل. رودیفراتر م اریب

ها دهد یم رییتغ ی  پسنننت ی. اجرا مات به ابژه  ها نمت نیک ای  مپ یکر کدرا بدل م     ییها را  به ذات  ند، یقائم  به   ک

فعال بدل     یبه عنوان عامل   تواند یمتن م بی ترت نی. به ا یبدون اتکا به منظر فرد    یزبان  یها از تکه  الکواکبیمجمع

سه یف یاشود به ابژه  ص    نجای. در اکنندیکه با آن کار م یاجراکنندگان یبرا نف توجه  نوندر کا گرید پردازیتیشخ

از  رونیب یعنی کند،یمقائم به ذات عرضننه  یتیکه زبان را موجود ییهاوهیبه آن شنن دهدیخود را م یو جا سننتین

 است که ارباب زبان هستند.  نیکه گمان بر ا یافراد اریاخت

 . درمیش یندیاز نو ب هاشنامه ینما یخواندن و اجرا هایوهیتا درخصوص ش   خواهدیاز ما م کدراماتیتئاتر پست 

و  تیشخص   یعنی ک،یکه ارکان تئاتر درامات ست ین یازین گرید شود یتر مقابل دفاع ریروز غهر  ییکه بازنما یعصر 

شوند.     صحنه  صدها سوء پالت، وارد  ش  یادیبن یراتتغیی 4:48 و ق چه با خواندن  زنند،یادراک ما رقم م هایوهیدر 

تجربه اجرا باز  یبرا ییرایتازه و گ هایراه ایشنننهیر راتییتغ لیقب نای. هاآن یاجرا یشنننان  چه با تماشنننامتون

 . بردیم یو روانشناس ییفردگرا یدوقلو هایجزم یکه ما را به فراسو ییهاراه کند،یم

ست  و  یگریخالقانه را به کار باز یکردهایکه با آغوش باز رو دهندیشکل م  یخود را به نحو کدراماتیمتون پ

باشننند، و دسنننت آخر بر  یالزام تواندیاسنننت و نه م یدعوت نه الزام نیا حال،نی. بااکندیمسننناختن تئاتر دعوت 

 شوند.  روبهمسئله رو نیچگونه با ا رندیبگ میهنرمندان تئاتر است که تصم
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