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مقدمۀ چاپ سوم
بیـش از یـک ربـع قـرن پیـش ،وقتـی تـازه بـه ایران برگشـته بودم ،جـزوهای تهیـه کردم که
در آن بر نکاتی از دسـتورالعملهای دیوید بال در خوانش نمایشـنامه تأ کید شـده بود.
دوران مـن کـه خوشـبختانه امـروز در میـان سـردمداران تئاتـر و اسـتادان
دانشـجویان آن
ِ
دانشـگاهها مقامـی برجسـته دارنـد ،ایـن جـزوه را مؤثـر دانسـتند و از مـن خواسـتند کـه
کتـاب دیویـد بـال را ترجمـه کنم.
ترجمۀ کامل این کتاب در سال  1373انجام شد و در همان سال هم نشر گل آن را
منتشر کرد .چند سال قبل از اینکه مجبور به ترک ایران بشوم ،شنیدم که کتاب نایاب
و انتشارات گل تعطیل شده است .دوباره با همت یکی دیگر از دانشجویان عالقهمند
که خود با انتشارات لوح سیمین همکاری میکرد ،این کتاب به همراه ترجمهام از
نمایش رؤیای شب نیمۀ تابستان 1اثر شکسپیر منتشر و پخش شد .چند سالی از
بازگشت من به امریکا نگذشته بود که از طریق دوستان مقیم ایران دریافتم که تمامی
نسخههای این کتاب به فروش رفته و عالقهمندان جوان کپیهای غیرقانونی آن را به 
قیمت گران تهیه میکنند و میخوانند .تا اینکه بهتازگی نشر بیدگل طی تماس با من
آمادگی خود را برای انتشار دوبارۀ این کتاب ابراز کرد.
1. A Midsummer Night's Dream
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بدیهـی اسـت کـه از تمـاس ایشـان بسـیار خشـنود شـدم ،چرا کـه برخلاف روش
ً
نادرسـت کپـی و فـروش کتابهـای کمیـاب در ایـران ،انتشـارات بیـدگل کاملا قانونـی و
بـا رعایـت حقـوق مؤلـف و مترجـم اقـدام بـه ایـن عمـل نمـوده اسـت .همچنیـن از فرصتی
کـه بـرای مـرور و بازبینـی متـن و تصحیـح بخشهایـی از آن در اختیـارم قـرار داده شـد
سپاسـگزارم .تصحیـح متـن بـرای چاپ سـوم این کتاب با کمک همـکار ارجمندم ،خانم
دکتـر روجـا ابراهیمـی ،انجـام گرفـت و الزم میدانم همینجا از تلاش و همکاری بیدریغ
ایشـان تشـکر کنـم .بـه امیـد دیـدار و همـکاری بـا دیگـر دوسـتان تئاتـری مقیـم ایـران.
محمود کریمی حکا ک

مقدمۀ مترجم
از اولیـن دسـتورالعمل تحلیـل نمایشـنامه ،یعنـی هنـر شـاعری ارسـطو تـا زمـان حاضـر،
یشـماری بـا هـدف درک مکنونـات مسـطور در یـک نمایشـنامه
کتابهـا و جزوههـای ب 
بـه تحریـر درآمدهانـد .در ایـن میـان ،گروهـی نمایشـنامه را از دیـدگاه نویسـندۀ آن
شـکافتهاند ،برخـی بـا نـگاه یـک کارگـردان آن را بررسـی کردهانـد و جمعـی نیز بـا نظر یک
بازیگـر بـه آن نگریسـتهاند.
در اواخر دهۀ  ،۱۹۸۰وقتی در دانشگاه تاوسن ایالت مریلند تدریس میکردم و
برای روزآمدکردن کالس کارگردانی پیشرفته به دنبال کتاب درسی مناسبی میگشتم،
دوست و همکارم ،رالف ِبلستینگ ،2که خود نمایشنامهنویسی ،تئوری و تاریخ تئاتر
تدریس میکرد ،کتاب حاضر را به من هدیه داد .همان شب کتاب را خواندم و فردای
آن روز این کتاب در سرلوحۀ کتابهای اجباری کالس کارگردانی پیشرفته درآمد.
دیری نپایید که دانشجویان دیگر کالسهایم (مبانی کارگردانی ،بازیگری ،مدیریت
صحنه و )...نیز این کتاب را در میان کتابهای اجباری خود مطالعه کردند و بسیاری
از آنها هنوز از این کتاب بهعنوان دستورالعملی جامع و مؤثر سود میجویند .از آن
1

1. Towson University
2. Ralph Blasting
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زمان تا به حال ،شاید دهها بار این کتاب را خواندهام ،تدریس کردهام و به بسیاری
از دوستانم معرفی کردهام و هر بار با خواندن دوبارۀ آن نکتههای تازهای در شناخت
ویژگیهای یک نمایشنامه آموختهام.
روشی که در این کتابچه ارائه میشود مکمل روشهای پیشین است نه در تضاد
با آنها یا تکرارشان .این جزوۀ بسیار ضروری انباشته از ابزار و وسایلی است که آشنایی
و کاربرد آنها به همۀ کسانی که در اجرای یک نمایش شریکاند (کارگردانان ،بازیگران،
طراحان ،متخصصان صحنه و )...کمک میکند تا عناصری مانند طرح ،شخصیت،
موضوع ،تصویر ،انگیزه ،کشمکش ،مانع و تمام قسمتهای دیگری که ساختمان یک
نمایشنامه را در بر میگیرند بشناسند .راهنماییهای دیوید بال ،در این کتاب ،کشف
عناصر عمدۀ یک نمایشنامه را آسان میکنند ،امکان این را فراهم میآورند که تعابیر
اجرایی براساس ستونهای ساختمان نمایش پایهریزی بشوند نه بر جزئیات سست
و کمارزش .همچنین این کتاب به نمایشنامهنویسان جوان تفاوت میان زبان نمایش
با دیگر آثار ادبی (شعر ،رمان و )...را میآموزد و به آنها کمک میکند «نمایشنامه»
بنویسند ،نهفقط گفتوگوهای بیرویه و نامربوط.

بیوگرافی نویسنده
دیویــد بــال ،1اســتاد ســابق نمایشنامهنویســی ،بازیگــری و تاریــخ تئاتــر دانشــگاه
کارنگیـ ـ   ملــون ،2برنــدۀ چندیــن جایــزۀ هنــری و ادبــی اســت .او تحصیــات دانشــگاهی
خــود را از انســتیتو پلیتکنیــک رنســلیر 3در رشــتۀ مهندســی علــوم آغــاز کــرد و در
دانشــگاههای آلفــرد ،4مریلنــد 5و کاتولیــک 6ادامــه داد و باالخــره بــه دریافــت درجۀ دکتری
مینســوتا 7نائــل شــد.
تئاتــر و ارتباطــات از دانشــگاه ِ
8
کانکتیکـت راننـدۀ تا کسـی بـود و
در سـالهای  1960-1962دیویـد بـال در ایالـت
ِ
هنـوز هـم معتقـد اسـت ایـن دلخواهتریـن شـغل او بـوده اسـت .در اواسـط دهـۀ شـصت
دیویـد بـال بهعنـوان عضـوی از گـروه صلـح امریـکا 9مدتـی را در افغانسـتان گذرانـد .دکتـر
بـال بیـش از یکصـد نمایشـنامه در تئاترهـای حرفـهای ،ناحیهای و دانشـگاهی به روی

David Ball
Carnegie Mellon University
Rensselaer Polytechnic Institute
Alfred
Maryland
Catholic
Minnesota
Connecticut
American Peace Corp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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صحنـه بـرده اسـت کـه از آن میـان میتـوان بـه برداشـت تـازهای از ُویتسـک ،1شـاهکار
بوخنر ،2و نمایش تروریسـت ،3به نویسـندگی خود او ،اشـاره کرد .از آثار مهم دیگر
گئورگ ِ
4
آقـای بـال میتـوان خلافکار مـرداب را نـام بـرد .کتـاب حاضـر بیـش از سـی سـال اسـت
کـه در دانشـگاهها و مـدارس تئاتـر تدریـس میشـود و از جملـه کتابهـای ُپرفروش تاریخ
تئاتـر امریـکا بـه حسـاب میآیـد.
در سـالهای اخیـر ،دیویـد بـال وقـت خـود را بـه مشـاهدۀ وکالی دادگاهـی امریـکا
اختصاص داده و در این زمینه چند کتاب نیز نوشته است که   Damagesو Damages 3
از نمونههـای مشـهور در ایـن زمینـه اسـت.

1. Woyzeck
2. Georg Büchner
3. Assassin
4. Swamp outlaw

پیشگفتار
اغلب ما وقتی نمایشنامه میخوانیم سعی میکنیم متن آن را در تصورمان بر صحنه و
در حال اجرا ببینیم .اما زمانی که من افتخار همکاری با ِسر ِبری جکسون 1در رپرتوار
تئاتر بیرمنگهام 2انگلستان را داشتم ،دریافتم که همۀ افراد با یک نمایشنامه بدینگونه
ً
برخورد نمیکنند .وی شخصی کامال استثنایی و یگانه بود که جزو آخرین هواخواهان
واقعی تئاتر انگلیس نیز به شمار میرفت .یکی از خصوصیات جالب ِسر  جکسون این
بود که سعی میکرد در حین دیدن یک نمایش روی صحنه ،آن را در صفحات یک
نمایشنامه تجسم کند.
بهتازگی برایم فرصتی پیش آمد تا این روش نگرش عجیبوغریب را آزمایش کنم!
قضیه از این قرار بود که از من خواسته بودند پیشنهادها و راهنماییهای الزم خود
را دربارۀ نمایش روح مهربان ،3اثر نوئل کاوورد ،4که هر شب در حضور تماشاچیان
فراوانی به اجرا درمیآمد ،اظهار کنم .من این نمایشنامه را نخوانده بودم .به همین
دلیل سه بار اجرای کامل آن را دیدم .درحالیکه اجرا را تماشا میکردم بهشدت سعی
Sir Barry Jackson
Birmingham
Blithe Spirit
Noel Coward

1.
2.
3.
4.
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داشتم به آن دسته از اهداف نویسنده پی ببرم که در اجرا از بین رفته بود یا کمرنگتر
جلوه میکرد .بهعبارتدیگر ،تالش میکردم بتوانم از اجرا به متن نمایشنامه برسم .در
این هنگام ،با کمال تعجب ،متوجه شدم که روش نگرش ِسر  بری جکسون برای درک
ذهنیات و اهداف نمایشنامهنویس ،بسیار مؤثرتر از روش عادی و معمولی دیوید بال،
نویسندۀ کتاب حاضر ،است که خواندنش برای همه ضروری و یاریگر به نظر میرسد.
اما روش ِسر  جکسون به نمایشی در حال اجرا روی صحنه احتیاج دارد نه متن مکتوب.
ارزش و اهمیت روش شیوۀ فنی نمایشنامهخوانی در این است که نهتنها نمایشنامه
را بهعنوان نوشتهای ادبی میشکافد و تجزیهوتحلیل میکند ،بلکه آن را بهعنوان مادۀ
خام یک اجرای تئاتری زیر ذرهبین قرار میدهد و گاهی نیز با چنان تیزبینی دقیقی
ساختمان آن را بررسی میکند که یک موسیقیدان قطعهای از موسیقی را مطالعه
میکند .تفاوت بین قطعهای ادبی و یک قطعۀ دراماتیک بسیار زیاد است .هریک از
آنها دنیای خاص خود را البته با ویژگیهایی متفاوت دارند؛ چرا که اصوات ،حرکات،
بوجوش و بسیاری دیگر را فقط میتوان در اعماق یک نمایش
موسیقی ،نظرگاه ،جن 
جست .اما اینهمه نمیتوانند فقط از طریق روشهای متداول تجزیهوتحلیل یک
ً
قطعۀ ادبی موشکافی شوند .بررسی انجامشده در این کتاب نسبتا کوچک نگاهی
دقیق به داخل جعبۀ ابزار یک نمایشنامهنویس است تا بتوان ابزار خاصی را کشف کرد
که او به کمک آن ساختۀ خود را جال بخشیده است.
مبتدی متنهای نمایشـی ،شـیوۀ فنی نمایشـنامهخوانی روشـی
برای یک خوانندۀ
ِ
ً
را ارائـه میدهـد کـه تقریبـا دربرگیرنـدۀ تمامـی ابزارهـای مفیـدی اسـت کـه در خوانـدن
یـک نمایشـنامه بـه آنهـا نیـاز داریـم .بـرای خواننـدۀ باتجربـه و حتـی حرفـهای  ،این کتاب
راهنمایـی اسـت روشـنگر بـر طبیعـت نمایـش و میتوانـد بـه شخصیسـازی و غنـای
دوکاو و مکاشـفات او یـاری برسـاند.
کنـ 
مایکل النگهام
آموزشگاه عالی جولیارد 2نیویورک 1982 /
1

1. Michael Langham
2. The Juilliard School
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آنــگاه ســیمای پادشــاه دگرگــون شــد و افــکارش چنــان بــه آزار وی برخاســتند کــه
مهرههــای پشــتش بــه لــرزه درآمدنــد و زانوانــش پیوســته بههــم فشــرده شــدند .آنــگاه
پادشــاه لــب بــه ســخن گشــود و گفــت« :هــر آنکــس که ایــن نوشــته را بخوانــد و رمزهای آن
را بــر مــا بگشــاید همانــا وی را بــا پوشـشهای گرانقیمــت بپوشــانیم و زنجیــری از طــای
نــاب بــر گــردن او بیندازیــم».
تورات ،کتاب دانیال ،فصل پنجم ،سطر هفتم.
پولونیوس :چه میخوانید سرور من؟
هملت :حرف ،حرف ،حرف.
پولونیوس :موضوع چیست ،سرور من؟
هملت :چه موضوعی؟
پولونیوس :موضوعی که مطالعه میکنید ،سرور من.
ً
خود شما ،حضرت آقا به اندازۀ من پیر میشدید ،ا گر
هملت :چرند آقا ،چرند ...مثال ِ
میتوانستید مثل خرچنگ عقبعقب حرکت کنید.
پولونیوس( :زیر لب) هرچند مثل دیوانهها حرف میزند ،اما صحبتش خالی از معنی نیست  .

هملت 2.2

 .1در ادامۀ متن این اعداد از راست به چپ به شمارۀ پرده و صحنه اشاره میکنند  .اینجا منظور پردۀ دوم ،صحنۀ
دوم است .م.
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