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۱۱ پیشگفتار: بکِت فیلسوف و ابزورد ما 
۱۵ ـ تئاتر«های زوال و امکان مقاومت  مقدمه: درام متأخر  بکت: »تکه ــ

۳۳ پیش نویس تئاتر  ۱ )۱۹۵۸-۹( 
۴7 کراپ )۱۹۵۸(  آخرین نوار 
۶۵ بازی )۱۹۶2-۳( 
۹۱ آمد و رفت )۱۹۶۵( 
۱۰۱ س )۱۹۶۹(  َ

نف
۱۰۵ من نه )۱۹72( 
۱۱۹ صدای پا )۱۹7۵( 
۱۳۱ یک تکه مونولوگ )۱۹7۹( 
۱۴۳ تاب خوردن )۱۹۸۰( 
۱۵۹ بداهه سرایی اوهایو )۱۹۸۱( 
۱۶7 فاجعه )۱۹۸2( 
۱7۹ کجا )۱۹۸۳(  چی 



که از سال  کارهایی هستند  گرد هم آمده اند همگی  که در این مجموعه  آثاری 
»تئاتر  گروه  در  همیشگی،  کاری  پروژٔه  يک  به عنوان  به تدریج   ۱۳۹۵ تا   ۱۳۸۶
و  ݧَس۳،  ݧ ݧ نفݧ مونولوگ2،  تکه  يک  نه۱،  من  متن:  چهار  به جز  شده اند،  اجرا   »۸۴
اجرا خواهند شد. همگی  زمان ديگری  در  احتمااًل  آنها هم  که  تاب خوردن۴، 
درام  عنوان  ذیل  و  دارند،  تعلق  درام نويس  به عنوان  بکت  متأخر  کار  به  اينها 
متأخر بکت دسته بندی شده اند. این آثار دو بار، يکی در سال ۸۶ و ديگری در 
کنار هم اجرا شدند. در سال ۸۶ آمد و رفت۵،  ـ تئاتر  سال ۹۵، در قالب چند تکه ــ
کنار هم در تاالر  بداهه سرایِی اوهایو۶، صدای پا 7، پیش نويس تئاتر ۱ ۸، و فاجعه۹ 
مولوی، و در سال ۹۵ نیز متونی مثل آخرین نوار کراپ۱۰، فاجعه، بازی بی کالم 2   ۱۱، 
و آمد و رفت در قالب »پروژٔه تاالر قشقایی« اجرا شدند. در این فاصله نیز بازی 
1. Not I
2. A Piece of Monologue
3. Breath
4. Rockaby
5. Come and Go
6. Ohio Impromptu
7. Footfalls
8. Rough for Theater I
9. Catastrophe
10. Krapp's Last Tape
11. Act Without Words 2
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کجا ۳ خود به عنوان آثار مستقل در سالن های  بی کالم ۱و2   ۱، کراپ، بازی2، و چی 
کوچک  تر اجراهای معدودی داشتند. همین طور علیرضا کیمنش، کراپ و من نه 
کرد. و در نهايت، آثاری مثل آمد و رفت و  را به عنوان پروژٔه مستقل در هلند اجرا 
فاجعه، به ترتیب در رومانی و منچستر اجرای مجدد شدند. از بین تمام قطعاتی 
که در این مجموعه آمده است، فقط پیش نويس تئاتر ۱ با بقیه همخوان نیست 
ـ تئاترها را ندارد، اما به دلیل اجرا، در  گی های فرمال سایر این تکه ــ و در واقع ویژ

مجموعه آثار بکت، آن را در اينجا آوردم. 
گردهم آورده است، در وهلٔه اول اجرای  بنابراین آنچه این آثار را در اينجا 
آنهاست نه چیز ديگر. به همین دلیل من مایل و امیدوارم این ترجمه ها بیشتر 
که  سمت و سویی اجرایی از خود نشان دهند تا نوعی وجهٔه ادبی/ فلسفی، 
همیشه از این آثار انتظار می رود. ترجمٔه این آثار، درست شبیه خود اجرايشان 
بوده  پیچیده  و  مشکل  به شدت  بکت«(،  »پروژٔه  شروع  )زمان   ۸۶ سال  در 
و تا حد زيادی با آزمون و خطا )در فهم عملی/ نظری بکت( پیش رفته است. 
این متون بسیار بیشتر از متون بزرگ بکت ابهام آمیز، چند اليه، و فشرده اند 
ترجمٔه  به همین دلیل،  می کند.  سخت  به شدت  را  ترجمه  کار  امر  همین  و 
دقیق تر(  لزومًا  نه  شايد  )و  متفاوت  ديگر  ترجمه های  از  می تواند  قطعًا  فعلی 
نوعی  از  منتج  بیشتر  که  تفاوتی  بلکه  تفاوت  ِصرف  به  نه  تفاوتی  باشد؛ 
ترجمه های  سیاق  به  که  هر چند  ديگر.  چیز  هر  تا  است  اجرایی  پس زمینٔه 
قبلی ام از نمايشنامه های ديگر، در اينجا نیز تالشی برای از بین بردن ابهامات 
و  ضرب آهنگ  از دست رفتن  به قیمت  ترجمه،  راحت  تر کردن  يا  بکت،  متون 

چنداليگی متن بکت، صورت نگرفته است.
ـ  چه قبل و چه بعد از انقالب.  آثار متأخر بکت به ندرت در ایران اجرا شده است ـــ
که خوِد آن هم  گودو۴ بوده است  کار بکت، طبق معمول، در انتظار  معروف ترین 
همیشه در اجرا دستخوش بدترین تغییرات )کوتاه شدن، تفاسیر غلط، اجراهای 

1. Act Without Words 1 & 2
2. Play
3. What Where
4. Waiting for Godot
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سانتیمانتال، يا بومی( بوده است. سوای ذوق زدگی عوامانٔه منتقدین، اساتید و 
عامٔه تئاتری برای این به اصطالح »خالقیت«های آماتوری۱، شناخت ما از بکت و 
تئاترش از اجراهای دبیرستانی )يا در تضاد با آن، اجرای تجاری( گودو، و واژه های 
به شدت مستعمل و نخ نما شده ای نظیر ابزورد، پوچی، پوچ گرایی، معناباختگی، 
کادمیک و شبه منتقدانه با این اصطالحات فرا تر نرفته است. بنابراین  و بازی آ
که حتی در قیاس با پنج سال پیش متشنج تر، به شدت  در فضای تئاتری امروز 
عوام زده، غیر علمی، و بیشتر مبتنی بر ياوه های نقادانه و شبه فلسفی علمای تئاتر 
است )ن.ک. به نقدهای فضای مجازی در مورد تئاترها(، تکثیر بدفهمی ناشی از 
گویی هنوز هم می شود  تئاتر مدرن و مابعد آن خودش را بیشتر نشان می دهد. 
آدم ها را سر کالس ها، کنکور، و سخنرانی های تکراری، و يا پای صفحات مجازی با 
گزيستانسیالیسم، و ابزورديسم  مفاهیمی مثل پوچی، پوچ گرایی، معناباختگی، ا

گذاشت. کار بکت و مابقی نمايشنامه نويسان مدرن سرکار  در 
کتاب توضیح داده ام، وقت آن رسیده  که در مقالٔه همراه این  همان طور 
که از ابتذال ابزورديسم فرا تر رفته و بکت را در پرتو ديدگاه های جديدتری  است 
که از او يک فیلسوف بدبین پوچ و مأیوس و قربانی شرايط نمی سازد.  ببینیم 
ادبی  فیلسوف  به عنوان  بکت  تصویر  از  که  است  رسیده  آن  وقت  همچنین 
کوچک غیر مهم(، فرا تر رفته و به  قرن )فیلسوفی با رمان های بزرگ و تئاترهای 
که در اجرا / تئاتر نمود می يابد. و بیشتر از همه،  کنیم  تصویری از بکت رجوع 
کنیم نه با توسل  که تئاتر را از طریق نظرئه تئاتر تبیین  وقت آن رسیده است 

به ُمدها و اصطالحات دهن ُپر کن فلسفی.
از  نظر من بخشی  به  این متون مهم است؟ چون  اجرای  چرا خواندن/ 
عقب ماندگِی تصویری تئاتر ایرانی، در نخواندن/ عدم اجرای این متون، چه 

و  »هوشمندی«،  نظیر  واژه هایی  مجدد  تعريف  داريم،  احتیاج  آن  به  بیشتر  که  چیزی  امروزه   .۱
به خصوص »خالقیت«، در ارجاع به آثار هنری است. دلیلش هم تنزل این واژه ها و تقلیلشان 
است.  نظری  عملی/  کامل  جهل  و  لوس بازی،  اجباری،  آماتوريسم  مهارت،  عدم  نمايش  به 
تقسیم  تز  به  فرهنگی  جنبٔه  از  شصت،   ٔ دههݧ در  مستضعفان  به  کاال  عادالنٔه  تقسیم  تِز  کنون  ا
کسی و خالقانه خواندن هر کاری منجر شده است:  عادالنٔه جهالت هنری و خالق دانستن هر 

کاالی هنری ُبنجل. تقسیم، توزیع، و مصرف 
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کتاب توضیح داده ام  بعد و چه قبل از انقالب، بوده است. در مقالٔه ابتدای 
که چگونه این آثار به بخش مهمی از جنبش های تئاتری و آوانگارد معاصر، و 
تئاتر ُپست دراماتیِک مابعد آن شکل می دهند. بدون بکت قطعًا تصور چنین 

تئاترهایی بسیار مشکل می بود.
در طی این سـال ها بازيگـران زيادی با من در تجـربه و درک زیبایی 
ـ تئاترها شريک و ياری رسان بوده اند، و پا به پای  منحصر به فرد اجرای این تکه ــ
او در  من در اجرايشان پیش آمده اند: خسرو محمودی )که اجرای سال ۸۶ 
کشور نشان می داد(،  را در این  از فاجعٔه سال های پیِش رو  فاجعه تصویری 
کراپ(، و مرتضی حسین زاده و  کیمنش )با تصویر زوال ذهنی/ جسمی  علیرضا 
کتایون سالکی )با تصویر زوج نفرین شدٔه بازی(. از همکاران نشر بیدگل )عماد، 
آال، و سیاوش( به خاطر دلگرمی و پیگیری شان در به ثمر رسیدن این مجموعه 

کمال تشکر را دارم. نیز 

کبر علیزاد علی ا
بهار ۹۸
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گوشٔه خیابان. ویرانه ها.

الف، نابینا، روی یک چهارپایٔه تاشو نشسته است و ویولن 

کاسه ای  کیف نیمه باز ویولن و روی آن هم  کنارش  می نوازد. 

به طرف راست صحنه  نواختن دست می کشد.  از  دارد.  قرار 

گوش می کند. مکث.  بر می گردد. 

یه ســکه برای پیرمرد بیچاره، یه سکه برای پیرمرد بیچاره.  الف: 

می کشــد.  دســت  دوبــاره  می گیــرد.  ســر  از  را  نواختــن  )ســکوت. 

به طــرف راســت صحنــه بر می گــردد. در همین لحظه ب از راســت 

ی یک صندلی چرخ دار نشســته است و با یک  وارد می شــود. او رو

چوب دســتی آن را هدایت می کند. می ایســتد. آشــفته.( یه سکه 

برای پیرمرد بیچاره.
مکث

یــا  یــک! پــس ایــن خواب و خیــال نیســت. باالخــره! رؤ موز ب: 

نیســت. )جلــو مــی رود، می ایســتد، داخل کاســه را نــگاه می کند. 
بی احساس.( بدبخت بیچاره. )مکث( حاال می تونم برگردم، 
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معمــا تموم شــد. )به عقب بر می گــردد. می ایســتد.( مگه اینکه 
کــه مرگ به  متحــد بشــیم، و با هــم زندگــی کنیم، تــا موقعی 
ســراغمون بیــاد. )مکــث( خــب نظــرت در ایــن مــورد چیــه 
کنــم؟ )مکــث(  بیلــی، می تونــم مثــل پســرم بیلــی صــدات 
دوســت داری با هــم همــراه بشــیم، بیلــی؟ )مکــث( کنســرو 

دوست داری، بیلی؟
ی؟ کنسرو چه  الف: 

گاو. طوری  گوشــت  گاو نمک ســود، بیلــی، فقــط  گوشــت  ب: 

که جســم و روح رو تا تابستون ســالم نگه داره، بی دغدغه. 
)مکــث( نه؟ )مکــث( یه کمی هم ســیب زمینی، یه کمی هم 

ســیب زمینی. )مکث( سیب زمینی دوســت داری، بیلی؟ 
یم سبز بشن و بعد وقتی زمانش  )مکث( حتی می تونیم بذار

یمشــون، می تونیــم حتــی امتحان  رســید، تــوی زمیــن بکار
کنیــم. )مکــث( من جاش رو انتخاب می کنــم و تو اونا رو تو 

زمین می کاری. )مکث( نه؟ )مکث(
درخت ها در چه وضع ان؟ الف: 

که. گفت. زمستونه. می دونی  سخت بشه  ب: 

مکث

روز شده یا شب؟ الف: 

گه دوســت داری.  هــا... )به آســمان نــگاه می کنــد.( ... روز، ا ب: 

البته بدون خورشــید، وگرنه نمی پرسیدی. )مکث( فحوای 
کــه ســر جاشــه، بیلی،  گرفتــی؟ )مکــث( عقلــت  کالمــم رو 

هنوز یه خرده از عقلت سر جاشه؟
ولی نور چی؟ الف: 
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کلمٔه دیگه ای  آره. )به آســمان نگاه می کند.( آره، نور، در واقع  ب: 

بــدم؟  توضیــح  بــرات  )مکــث( می خــوای  نیســت.  بــراش 
)مکث( می خوای یه تصوری از این نور بهت بدم؟

بعضــی وقت هــا فکــر می کنــم دارم شــب رو اینجا ســر می کنم،  الف: 

اینکــه  بــه  کــرده م  عــادت  گوش کــردن.  و  ســاز  زدن  حــال  در 
تاریک روشن صبح رو حس کنم و آماده بشم. ویولن و کاسه رو 
بندازم کنار و وقتی اون منو با دستاش گرفت، رو پاهام بایستم.

مکث

اون؟ ب: 

زنم. )مکث( زن. )مکث( ولی االن... الف: 

مکث

االن چی؟ ب: 

ِکی از اینجا می رم، نمی دونم، ِکی می رسم اینجا، نمی دونم،  الف: 

چقدر اینجام،نمی دونم، حاال چه شب باشه چه روز.
کــه هســتی نبــودی. چــی بــه ایــن روزت  تــو همیشــه اینــی  ب: 

انداخت؟ زن ها؟ قمار؟ خدا؟
من همیشه همین بودم که هستم. الف: 

نه بابا! ب: 

)با  تندی( من همیشه همین بودم که هستم، غرق در تاریکی،  الف: 

با اون صدای جیغ و ویِغ قدیمی که باد رو می خراشه!
)با تندی( ما زن های خودمون رو داشتیم، نه؟ تو مال خودت رو  ب: 

که دستت رو می گرفت و راه می برد و منم مال خودم که شب 
از صندلــی بیرونــم مــی آورد و صبــح دوبــاره بــرم می گردونــد. 

گوشه. کرد، انداختتم یه  که مخم عیب پیدا  وقتی هم 
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چالقی؟ )بی احساس( بدبخت بیچاره. الف: 

فقط یه مشکل هست: عقب گرد. بیشتِر  وقت ها می افتادم،  ب: 

که ســریع تر پیش بــرم، دور تا دور دنیا. تا  بعد تقال می کردم، 
یه روز باورم بشــه می تونم رو به عقب برگردم خونه. )مکث( 
مثــاًل، من تــو نقطٔه الف هســتم. )خــودش را به جلو می کشــد. 
می ایســتد.( مــی رم به نقطــٔه ب. )خودش را به عقب می کشــد. 

می ایســتد.( و بر می گــردم بــه نقطــٔه الــف. )بــا اشــتیاق( خــط 

مستقیم! فضای خالی! )مکث( حرکتت بدم؟
یــه وقت هایــی صــدای پاهایــی رو می شــنوم. صداهــا. به  الف: 

خودم می گم، اونا دارن بر می گردن، یه عده شون بر می گردن، 
تا سعی کنن و دوباره جا و مکان بگیرن، یا دنبال یه چیزی 
که  کســی ان  گذاشــته ن، یا دنبال  که پشت ســر جا  بگــردن 

گذاشته ن.  پشت سر جا 
برمی گــردن! )مکث( کــی می خواد برگرده اینجــا؟ )مکث( تو  ب: 

هیچ وقت صدا نکردی؟ )مکث( داد نزدی؟ )مکث( نه؟
تو هیچی مشاهده نکرده ی؟  الف: 

اوه، من می دونی، مشاهده ... من اینجا نشستم، تو لونه م، تو  ب: 

صندلیم، تو تاریکی، بیست و سه ساعت از بیست و چهار 
ســاعت رو. )بــا خشــونت( می خــوای چی رو مشــاهده کنم؟ 
کــه کم کــم داری منو می شناســی،  )مکــث( بــه نظر تــو، حاال 

می تونیم با هم جور شیم؟ 
گاو نمک سود؟ گوشت  گفتی  الف: 

دقیقــًا. تو چطور این همه مدت زنده موندی؟ باید همه ش  ب: 

کشیده باشی. گرسنگی 



      پیش نويس تئاتر ۱          ۳۹    

این ور اون ور یه چیزایی پیدا می شه.  الف: 

خوردنی؟ ب: 

بعضی وقت ها. الف: 

چرا سرت رو نمی ذاری بمیری؟ ب: 

کل زندگیم خوش بخت بــوده م. چند روز پیش یه  چــون تو  الف: 

کردم.  کیسه آجیل پیدا 
نه! ب: 

کوچک، ُپِر  آجیل، درست وسط راه. کیسٔه  یه  الف: 

ب:  آره، باشه، ولی چرا سرت رو نمی ذاری بمیری؟

کرده م. بهش فکر  الف: 

)ناراحت( ولی انجامش ندادی! ب: 

کافــی بدبخت نیســتم. )مکــث( بدبختیم  هنــوز بــه انــدازٔه  الف: 

کافی بدبخت نیستم. همیشه بوده، ولی به اندازٔه 
مکث

ب:  ولی باالخره باید هر روز یه خرده بیشتر شده باشی یا نه! 

کافی بدبخت نیستم. الف:  )با خشونت( هنوز به اندازٔه 
مکث

گه از من بپرسی می گم ما برای هم ساخته شده یم. ا ب: 

)با اطوار قابل فهم( االن چطور به نظر می آد؟ الف: 

یاد جای دور نمی رم،  خب من می دونی... من هیچ وقت ز ب: 

فقــط جلوی درم یه کــم باال پایین می کنــم. تا به حال این ورا 
کشیده نشده بودم.

ولی حواست به خودت هست؟  الف: 

نه نه.  ب: 




