




    مجموعه نمایشنامه های بیدگل

یا  که  است  نمایشنامه هایی  از  منحصر به فرد  مجموعه ای  بیدگل،  مجموعه نمایشنامه های 
تا به حال به فارسی ترجمه نشده اند، و یا ترجمۀ مجددی از نمایشنامه هایی خواهد بود که از هر 
کید خود  جهت لزوم ترجمۀ مجدد آنها حس می گردد. این مجموعه تا حد امکان می کوشد تا تأ
را به جای ادبیات متن نمایشی، بر ویژگی اجرایی آن بگذارد و بدین ترتیب به نیازهای اجرایی 

گوید.  متون نمایشی پاسخ 
معرفی جهان های متفاوت نمایشی، از اهداف اصلی این مجموعه خواهد بود؛ جهان هایی 
گشوده مانده اند یا سیاست های فرهنگی خاص، مانع  که تا  به حال برای خوانندگان فارسی نا
کثر آثار نمایشی را پوشش دهد،  گشوده شدن آنها شده است . این مجموعه برای اینکه حدا از 
کالسیک های مدرن، امریکای  کالسیک ها،  کوچک تر زیر تقسیم شده است:  خود به حوزه های 
التین، بعد از هزاره، تک پرده ای ها، چشم انداز شرق، نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های 
امریکایی، نمایشنامه های اروپایی. برای درک بهتر خواننده از دنیای نویسنده و متن او، هر 

نمایشنامه با یک مقاله یا نقد همراه خواهد شد.

دبیر مجموعه
کبر علیزاد علی ا



گروه نمایشی »صفحه های  کارگردان هنری  کارگردان تئاتر و  کریس سالت۱، نویسنده، 
کارگردانی های ُپرهزینه در زمینٔه تئاتر شهرت دارد  خالی... و شوروشوق«2 است. او به 
از سوی  کرده است.  انگلستان همکاری  تئاتر  بازیگران بزرگ  از  با بسیاری  کنون  تا و 
که از آن جمله،  کتاب های بسیاری را در این زمینه  به نگارش درآورده  کنون  دیگر، تا
که در میان بازیگران هوادارانی ُپرشمار دارد. سالت  کارآمد کردن بازیگری۳ است  کتاب 
و  مردان4  برای  مدرن  تک گویی های  عنوان  با  را  رو  پیش  کتاب  از  مشابه  نسخه ای 
تک گویی های  عنوان های  تحت  نیز  را  دیگر  نمایشی  تک گویی های  مجموعه  چهار 
کالسیک  تک گویی های  مردان۶،  برای  معاصر  تک گویی های  زنان5،  برای  معاصر 
همچنین،  است.  ویراسته  مردان۸  برای  کالسیک  تک گویی های  و  زنان۷  برای 
نگارش  به  نیز  را  صحنه ای  و  رادیویی  نمایشنامٔه  و  مستند  کار  چند  کنون  تا وی 
است. لندن۹  بازیگری  مرکز  ثابت  آموزشیار  هم اینک  سالت  کریس  است.  درآورده 

1. Chrys Salt
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۱۳ مقدمه  
2۱ گوست استریندبرگ   مادمازل ژولی نوشتۀ آ
25 ریشه ها نوشتۀ آرنولد ِوسِکر 
2۹ ک برنار  ـ ژا بهار دیگران نوشتۀ ژان ــ
۳۳ ج برنارد شاو  اولین نمایشنامٔه فانی نوشتۀ جور
۳۹ ِرشتاین نوشتۀ فرانک ِوِدکینت  قلعٔه ِوتݪݭِ
4۳ گرهارت هاوپتمان  بافندگان نوشتۀ 
4۷ آشفتگی ها نوشتۀ آلن ِایکبورن 
5۱ کاوارد  که به زحمت افتادید نوشتۀ نوئل  متأسفیم 
۶۱ زن خوب ایالت سچوآن نوشتۀ برتولت برشت 
۶5 کامیل نوشتۀ َپم ِجمس 
۶۹ آوازخوان طاس نوشتۀ اوژن یونسکو 
۷۳ شراب در بیابان نوشتۀ آلیس چیلدرس 
۷۷ سینما َعدن نوشتۀ مارگریت دوراس 
۸۳ یس نوشتۀ جان وایتینگ  ّ ݧ ݧ روز قدݧ
۸۹ کریستی  گاتا  میهمان ناخوانده نوشتۀ آ
۹۳ ی دی دافورد را می شنود... نوشتۀ دیوید هالیِول  کݪِ ی دی دافورد صدای  کݪِ
۹۷ یک عالمه نوشتۀ دیوید ِهیر 
۱۰۳ بازی با ببر نوشتۀ دوریس لسینگ 

فهرست



۱۰۷ کلفت ها نوشتۀ ژان ُژنه 
۱۱5 چی بپوشم؟ نوشتۀ ِهرماُینی جینُگلد 
۱۱۹ کانت نوشتۀ ِرینر ورنر فاسبیندر  اشک های تلخ پترا فون 
۱2۳ ِمری بارنز نوشتۀ دیوید ِادگار 
۱2۹ تمرین اجرا نوشتۀ ژان آنوی  
۱۳5 کروالین چه بگوییم؟ نوشتۀ جان مورتیمر  به 
۱4۱ شب ایگوآنا نوشتۀ تنسی ویلیامز  
۱4۷ کس فریش  دون خوآن یا عشق به هندسه نوشتۀ ما
۱5۱ زوج رها نوشتۀ داریو فو و فرانکا ِریم  
۱5۷ رؤیای امریکایی نوشتۀ ادوارد آلبی  
۱۶۳ روزالیند نوشتۀ ِجی.  ام. َبری  
۱۶۹ کوس نوشتۀ پیتر َشِفر   ِا
۱۷۳ زنی بی اهمیت نوشتۀ ُاسکار وایلد  
۱۷۹ گارسیا لورکا   ُعلیامخّدره ُرزیتای ترشیده نوشتۀ ِفِدریکو 
۱۸۳ فیلوِمنا مارتورانو نوشتۀ ادواردو ِد فیلیپو  
۱۸۹ شبی بیرون از خانه نوشتۀ َهرولد پینتر  
۱۹5 باغ وحش شیشه ای نوشتۀ تنسی ویلیامز  
۱۹۹ قطعًا! )شاید( نوشتۀ لوئیجی پیراندّلو  
2۰۳ برای لوکِرس نوشتۀ ژان ژیرودو  
2۰۹ اوبو شاه نوشتۀ آلفرد ژاری  



که از نمایشنامه های معروف نیمٔه  گزیده ای است از تک گویی هایی  کتاب  این 
دوم سدٔه نوزدهم )ِوِدکینت۱، وایلد2، هاوپتمان۳، ژاری4( تا دهٔه ۱۹۷۰ )داریو 
کوتاه برای  فو5، ِایکبورن۶، ِجمس۷، دوراس۸( برگرفته شده، و ایستگاهی است 
دیدار با بسیاری از نمایشنامه نویسانی که به کمک هم در درازنای این راه پرچم 
تئاتر مدرن را برافراشته اند. من در این کتاب قطعه هایی را برگزیده ام که مهارت 
و قؤه خیال خواننده را درگیر می کنند، و کوشیده ام تا به اندازٔه ممکن قطعه های 

گونی را برحسب شخصیت، سن، سبک و درون مایه پیش رو بگذارم.  گونا
که نه تنها برای  هدف من همسو کردن شما با قطعه های مصاحبه است، 
که پیش رو دارید هم می آیند؛  کار مصاحبه ای  خودتان مناسب اند، بلکه به 
به  به عنوان هنرمند  را  کیفی خاص خود  گی های  ویژ بدین ترتیب، می توانید 

که برگزیده اید.  شخصیتی بدهید 
یا از شما  را برای آزمون )عملی( بازیگری فرا می خوانند،  که شما  هنگامی 

1. Frank Wedekind
2. Oscar Wilde
3. Gerhart Hauptmann
4. Alfred Jarry
5. Dario Fo
6. Alan Ayckbourn
7. Pam Gems
8. Marguerite Duras

مقدمه



    ۱۴         تک گویی های مدرن برای زنان     

می خواهند تا متنی را »با خونسردی« بخوانید )برای مثال، می گویند: »می توانی 
نیزه  با  َپرش  لیتوانیایِی  ورزشکار  یک  خانم  "این  بخوانی:  برایم  را  جمله  این 
که عالقٔه زیادی به آبجو دارد..."(، و یا می خواهند متنی را از قطعه هایی  است 
کنید. بنابراین، الزم است پیشاپیش  کرده اید برایشان اجرا  کار  که قباًل روی آنها 
کالسیک و  چند قطعٔه نمایشی را نزد خود آماده داشته باشید؛ یا »یک قطعٔه 
که برای  یک قطعٔه معاصر« معمولی برای ورود به مدرسٔه تئاتر، و یا قطعه ای 

کارگزار. گروه های فرعی تئاتر و یا حتی برای یک  آزمون نمایش، 
ـ  حتی بی هیچ  به هر روی، کاوش در متن نمایشنامه و یا اجرای یک تک گویی ـــ
ـ  تجربه ای ارزشمند خواهد بود. چنین تمرینی ذهن شما را پویا می کند  هدفی ـــ

گوهر خالقانٔه درونتان را زنده نگه می دارد. و 
که قطعه های نمایشی خود را برمی گزینید، خوب بیندیشید  هنگامی 
ارائه دادن  است.  مناسب تر  شما  مصاحبٔه  هدف  و  شما  برای  چیزی  چه 
شخصیت فناناپذیر آنتیگونه۱ برای ورود به تئاتر آموزشی )TIE( بی فایده است، 
گر  ا در ضمن،  میچل۳.  گری  نمایش  آخرین  برای  وود2  ویکتوریا  تک گویی  یا  و 
ِانِدرز4 هستید،  کرده اید و شبیه فراری های ایست  چهل و دو سالگی را رد 
که را بهر  کنید. منطقی باشید. هر  که شخصیت ژولیت5 را ارائه  شایسته نیست 

کاری ساختند. این طور نیست؟
کتاب کارآمد کردن بازیگری را می نوشتم، بحث های زیادی سر  که  زمانی 
ِکلی۶، مدیر هنری پیشین تماشاخانٔه یورک شایر غربی۷  با جود  این مسائل 
برایتان  را  ایشان  حرف های  از  گوشه ای  می خواهم  مجال،  این  در  داشتم. 
گفته های او را  گزینش قطعٔه مورد نیاز خود  بیاورم؛ شاید بخواهید به هنگام 

مد نظر قرار دهید.
که  که به بازیگر بفهمانی دلیل رد شدنش این نیست  »خیلی سخت است 

1. Antigone
2. Victoria Wood
3. Gary Mitchell
4. East Enders
5. Juliet
6. Jude Kelly
7. West Yorkshire Playhouse



      مقدمه          ۱5    

دیگران از او بهترند، یا اینکه بازی اش خوب نیست. بازیگران از این موضوع 
را دربارٔه فالن اجرا بپرسی،  گر نظرشان  ا ناراحت و رنجیده می شوند و  خیلی 
بوده  محض  اشتباه  نقش  آن  برای  مواردی  چنان  و  می گویند:"چنین  اغلب 
است" و همچنین، در مورد زمینه های بازیگری بدون “تیپ سازی”۱ نیز بحث 

می کنند...«
کار  که برای »این  وظیفٔه شما در آزمون بازیگری فقط نشان دادن این نیست 
هنرمندی  شما  که  است  امر  این  نشان دادن  بلکه  هستید،  مناسب  خاص« 
شما  یک بار  چنانچه  )بنابراین،  هستید  نیرومند  تخیلی  قؤه  با  خوش ذوق، 
نقشی  برای  بازیگر  انتخاب  پی  در  که  دیگر  دفعٔه  بی تردید  نکنم،  »قبول«  را 
ممکن  باشید،  داشته  یاد  به  گرفت(.  خواهم  نظر  در  را  شما  باشم،  مشابه 
گزینش کنندگان پوشه ای برای انتخاب »بازیگر خوب« در دست نداشته  است 
که آنها  گاهی یابند؟ شکی نیست  باشند؛ پس چگونه می توانند از این موضوع آ
گزینش شخصیت هایی مثل »پیرزن فریبا«، »بلوند جذاب« یا  پوشه ای برای 
گر تحت تأثیر بازی شما قرار بگیرند، در  »کارکشتٔه سخت گیر« را مد نظر دارند و ا

گرفت.  آن فهرست جای خواهید 
و  راحت  می چسبند.  شما  به  گرمکن  زیرشلوارِی  مثل  نقش ها  از  پاره ای 
جمع و جورند. به خود شما تعلق دارند. چیزی در درون شما با روح آن نقش 
اجتماعی اش،  طبقٔه  او،  احساسات  بیان  روش  و  گفتار  زبان  است؛  منطبق 
جای  سر  درست  همه چیز  انگار  عاطفی اش.  حالت های  و  کاری اش،  برنامٔه 
گرفته است. متن نوشته ها بر زبان شما جاری می شود. بدن شما  خودش قرار 
قطعه هایی  چنین  دنبال  باید  است.  مناسب  متن  این  ادا کردن  برای  کاماًل 
که  کنید تا اطمینان یابید  باشید. شاید الزم باشد برای مدتی متنی را تمرین 

کاماًل برایتان مناسب است.
قطعه های آماده شده برای آزمون و مصاحبه می توانند اندکی توسط خود 
را بخوانید )دگراندیشی،  کل نمایشنامه  نیاز نیست  گاهی  کنند.  بازیگر تغییر 
کنید.  آه، دگراندیشی(. با درک موضوع اصلی می توانید روایت خودتان را اجرا 

1. typecasting



    ۱۶         تک گویی های مدرن برای زنان     

کار  به تازگی بخشی از نمایشنامٔه قدیمی ذرت سبز است۱ اثر ِاملین ویلیامز2  را 
کمی  با  اصلی  متن  در آمد(.  اجرا  به  ولش۳  معدنچیان  انجمن  در  )که  کردم 
بداهه سازی و جایگزین کردن »داستان پس زمینه«، با اجرای بازیگری ایرلندی 
ببخشی  )باید  در آمد  کار  از  IRA داشت، خوب  تروریست های  به  که شباهتی 

ِاملین!(.
در بیشتر موارد، بازخوانی نمایشنامه »ضرورت« حیاتی دارد و نه تنها یک بار، 
که می باید دو یا چند بار خوانده شود. داستان ناموثقی هم در این باره وجود 
کتاب داستان شب4 به  که یک بار بازیگری برای خواندن  گفته می شود  دارد: 
کتاب را نخوانده بود و هیچ گونه ِاشرافی  استودیوی رادیو رفته بود. او پیش تر 
کرد، اما  گمان می کرد از پسش برآید. شروع به خواندن  به داستان نداشت، اما 
که به این جمله رسید: »استیون5  کتاب نگذشته بود  هنوز چیزی از فصل یک 
گفت: ...«. بله، او تکالیف خانه اش را انجام نداده  با لکنت زبان همیشگی اش 

بود، ولی شما همیشه خودتان را آماده نگه دارید. 
»چند دقیقه« زمان بسیار کوتاهی است تا خودتان را برای اجرا »جمع و جور« 
که  کنید؛ برای این مقصود در اینجا چند رهنمود برایتان می آورم، به این امید 
کارتان بیاید. این رهنمودها را به هنگام تمرین قطعه های نمایشی به یاد  به 

داشته باشید: 

کنیــد و آن  کنــد و کاو  کــه می توانیــد دربــارٔه نقــش مورد نظرتان  بکوشــید تــا جایــی 
کنید.  را دریابیــد. بــه دســتور صحنه هــای نویســنده بــرای نمایــش خــوب دقــت 
بدین ترتیــب، بــه ســرنخ های ارزنــده ای دســت خواهیــد یافــت. ببینیــد دیگــران 
اســت؟  افتــاده  برایــش  اتفاق هایــی  چــه  دارنــد؟  نظــری  چــه  نقــش  آن  دربــارٔه 
کجاســت؟ حاال  تحــت تأثیــر چــه چیزهایی اســت؟ خواســته اش چیســت؟ اهــل 
کســی  کلیســا؟ پارک؟ ســالن طراحی؟ قطب شــمال؟ ســونا؟ با چه  کجاســت؟ در 
کنون چرا این حــرف را می زند؟  حــرف می زنــد؟ چه رابطــه ای با همدیگر دارنــد؟ ا

1. The Corn is Green
2. Emlyn Williams
3. Welsh
4. A Book at Bedtime
5. Stephen



      مقدمه          ۱۷    

کاره اســت؟ چه لباســی  کار چیســت؟ مربــوط بــه چه دوره ای اســت؟ چه  ســبک 
کفــش پاشنه ســوزنی؟ همٔه ایــن چیزهــا باهم فرق  پوشــیده اســت؟ لبــاس زیــر؟ 
کنیــد االن ســال ۱۹۰2 باشــد. آیــا خانم هــا در آن زمان پاهایشــان را  دارنــد! فــرض 
روی هــم می انداختنــد؟ این طــور بازی کــردن خیلــی ســخت اســت! بکوشــید تــا 
کنید. متن نمایشــنامه مثل تزیین خامه  کنیــد. مفهوم را بازی  موقعیــت را بازی 
که می گویم: »تو چشــم های آبــی قشــنگی داری«، آیا با  کیــک اســت. وقتــی  روی 
که  گــی جســمانی تصویــری برســاخته ام، یــا منظورم این اســت  ســتایش ایــن ویژ
دوســتت دارم؟ جملــٔه مــن به جــز ایــن چیزهــا چــه معناهــای دیگــری می توانــد 
کار،  کار بندید. با این  داشــته باشــد؟ بکوشــید هر بار معنای درونی متفاوتی را به 

که مقصودم چیست. خودتان متوجه می شوید 

]به هنــگام تمریــن قطعــٔه نمایشــی[ هرگــز در آینــه بــه خودتــان نــگاه نکنیــد و یــا 
کار ناچــار خواهید شــد تا آن  گــوش ندهید. بــا ایــن  بــه صــدای ضبط شــدٔه خــود 
کنیــد، و قطعٔه نمایشــی تان  ژســت های جادویــی و آن آهنــگ ُپرمعنــا را بازتولیــد 
ســاختگی و تکــراری می شــود )فرم محض، بدون محتــوا(، مگر آنکه هر بــار از نو با 

کنید. نقش موردنظر خود دست و پنجه نرم 

گهان  گر نا که ا کنید، به گونه ای  به طور پیوسته قطعه های نمایشی خود را تمرین 
در وسط تمرین تلفن زنگ زد، دستپاچه نشوید.

که ترس دشــمن  هرگــز اجــازه ندهیــد ضعــف اعصاب بر شــما چیــره شــود. بدانید 
کــه در خلــوت بــه انجــام  کار زیبایــی را  سرســخت شماســت و می توانــد تمامــی 
کار به معنی از دست دادن پایتان نیست.  کند. از دست دادن این  رســانده اید تباه 
گر من بخواهم با  که ا آزمون بازیگری را به پرســپکتیو ببرید. به یاد داشــته باشــید 
کارآزموده  شما دیداری داشته باشم، همیشه دلم می خواهد شما را آمادٔه اجرا و 
گزینش بازیگر برایم بســیار آرامش بخش خواهد بود. پس در  ببینم. بدین ترتیب، 
کمی تمرکز  کار،  کمی به خودتان فرصت بدهید. پیش از هر  کنید و  حق من لطف 



    ۱۸         تک گویی های مدرن برای زنان     

گر برای دیدن  کنید. برای چند لحظه چشمانتان را ببندید. خوشحال می شوم ا
کنم. نفس عمیق بکشــید. با نقشــتان دســت و پنجه  کار خــوب شــما اندکــی صبر 
که در حــال مصاحبه  کــه برای مصاحبــه می آیید این فکــر را  کنیــد. هنگامی  نــرم 
که قرار باشد پیش  کنید. اینجا استودیوی تلویزیون نیست  هستید از سر بیرون 
کنیــد. شــما در فرانســٔه قــرن نوزدهم هســتید! و  چشــم های زیــادی خودنمایــی 
که بیســت ســال پیش از دســت داده ایــد. به اینجا  یــا در حــال مالقات با فرزندی 
که هوشــتان را نشــان دهید. اصاًل »نشــان نمی دهید«، بلکه آن نقش  نیامده اید 
»هســتید«. بــه اینجــا می آیید تا دو دقیقــه از زندگی نقش مورد نظرتــان را به دفتر 
که او بر آن قدم برمی دارد.  کار من بیاورید. زمیِن زیر پای شما همان زمینی است 
اینــک بــه درون پوســت او خزیده ایــد و به جای او زندگــی می کنیــد. در واقع، به او 

تبدیل شده و دگردیسی یافته اید.

که  کفش های تنگ مدل جدید  کنید.  که در آن احســاس راحتی  لباســی بپوشــید 
انگشتان پا را می گزند حواس شما را پرت می کنند. لباس مناسب بپوشید. احمقانه 
است که یک مشاور حقوقی دکلته۱ بپوشد و یا لیدی َان2 کفش پاشنه سوزنی پایش 

کرده باشد. 

کنار بزنید. من باید چشم هایتان را ببینم. به راستی  موهایتان را از روی صورتتان 
کنید، در چشــمانتان  کــه چشــم ها آینــٔه تمام نمای روح انســان اند. هر طوری فکر 
بازتاب می یابد. برای من مهم نیســت شــما چقدر خوب ادای غرق شــدن در یک 
گــر رنگ وبــوی واقعی بــودن نداشــته باشــند، برایم  خمــرٔه حریــره را درمی آوریــد؛ ا

جذابیتی نخواهد داشت.

حساب   به  مرا  پیشنهادهای  دارد.  بستگی  خودتان  به  همه چیز  بنابراین، 
چند  یا  و  ساده  رهنمود  چند  کوشیده ام  فقط  من  نگذارید.  قطعی«  »حکم 
از این رهنمودها  بیاورم. هیچ یک  اینجا  را در  یا نحو  سرنخ پنهان در زبان و 

ـ  همٔه پانویس ها از مترجم است. décolletage: سینه باز. ـــ  .۱
2. Lady Anne



      مقدمه          ۱۹    

دسِت کم  امیدوارم  ـ  ولی  باشند؟ ـــ می توانند  ـ  چطور  نیستند ـــ سرنوشت ساز 
بتوانند شما را در پژوهش های شخصی تان یاری دهند.

در این کتاب، تک گویی ها به ترتیب سنی قرار گرفته اند؛ از کم سن وسال ترین 
شخصیت ها آغاز شده و با سالخورده ترینشان پایان می پذیرد. امیدوارم این 
گاهی  کند. البته  گزینش مناسب ترین قطعه ها یاری  آرایش بتواند شما را در 
را  آنها  تک گویی  می توان  و  بوده  انعطاف پذیر  شخصیت ها  برخی  سن و سال 
نکرده ام.  رو، چندان هم سخت گیری  از همین  گرفت.  کار  به  برای هر سنی 
کتاب، هر جا الزم بوده است، آرایش و طراحی صحنه ها را آورده ام، و  در طول 
کرده ام( آنها را با توجه به متن تغییر  در چند مورد نیز )که در جای خود اشاره 

کارتان بیاید. کند. امیدوارم به  داده ام تا بافتار منسجم تری پیدا 
نیروی آفرینشگر به همراهتان. موفق باشید.




