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که کردم بیـشازیـکربـعقـرنپیـش،وقتـیتـازهبـهایرانبرگشـتهبودم،جـزوهایتهیـه
کیدشـدهبود. درآنبرنکاتیازدسـتورالعملهایدیویدبالدرخوانشنمایشـنامهتأ
کـهخوشـبختانهامـروزدرمیـانسـردمدارانتئاتـرواسـتادان دانشـجویانآندوراِنمـن
کـه دانشـگاههامقامـیبرجسـتهدارنـد،ایـنجـزوهرامؤثـردانسـتندوازمـنخواسـتند

کنم. کتـابدیویـدبـالراترجمـه
گلآنرا کتابدرسال۱۳7۳انجامشدودرهمانسالهمنشر کاملاین ترجمۀ
کتابنایاب که کرد.چندسالقبلازاینکهمجبوربهترکایرانبشوم،شنیدم منتشر
گلتعطیلشدهاست.دوبارهباهمتیکیدیگرازدانشجویانعالقهمند وانتشارات
از ترجمهام بههمراه کتاب این میکرد، لوحسیمینهمکاری انتشارات با کهخود
از سالی چند شد. پخش و منتشر شکسپیر اثر تابستان۱ نیمۀ شب رؤیای نمایش
کهتمامی کهازطریقدوستانمقیمایراندریافتم بازگشتمنبهامریکانگذشتهبود
کپیهایغیرقانونیآنرابه کتاببهفروشرفتهوعالقهمندانجوان نسخههایاین
گرانتهیهمیکنندومیخوانند.تااینکهبهتازگینشربیدگلطیتماسبامن قیمت

کرد. کتابابراز آمادگیخودرابرایانتشاردوبارۀاین

1. A Midsummer Night's Dream
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روش برخـالف کـه چرا شـدم، خشـنود بسـیار ایشـان تمـاس از کـه اسـت بدیهـی
کامـاًلقانونـیو کمیـابدرایـران،انتشـاراتبیـدگل کتابهـای کپـیوفـروش نادرسـت
بـارعایـتحقـوقمؤلـفومترجـماقـدامبـهایـنعمـلنمـودهاسـت.همچنیـنازفرصتی
ازآندراختیـارمقـراردادهشـد بـرایمـروروبازبینـیمتـنوتصحیـحبخشهایـی کـه
کتابباکمکهمـکارارجمندم،خانم سپاسـگزارم.تصحیـحمتـنبـرایچاپسـوماین
گرفـتوالزممیدانمهمینجاازتـالشوهمکاریبیدریغ دکتـرروجـاابراهیمـی،انجـام

کنـم.بـهامیـددیـداروهمـکاریبـادیگـردوسـتانتئاتـریمقیـمایـران. ایشـانتشـکر

ک کریمیحکا محمود



ازاولیـندسـتورالعملتحلیـلنمایشـنامه،یعنـیهنـرشـاعریارسـطوتـازمـانحاضـر،
کتابهـاوجزوههـایبیشـماریبـاهـدفدرکمکنونـاتمسـطوردریـکنمایشـنامه
آن نویسـندۀ دیـدگاه از را نمایشـنامه گروهـی میـان، ایـن در درآمدهانـد. تحریـر بـه
کردهانـدوجمعـینیزبـانظریک کارگـردانآنرابررسـی شـکافتهاند،برخـیبـانـگاهیـک

بازیگـربـهآننگریسـتهاند.
و میکردم تدریس مریلند ایالت تاوسن۱ دانشگاه در وقتی ،۱۹۸0 دهۀ اواخر در
کتابدرسیمناسبیمیگشتم، کارگردانیپیشرفتهبهدنبال کالس برایروزآمدکردن
تئاتر تاریخ کهخودنمایشنامهنویسی،تئوریو ِبلستینگ۲، دوستوهمکارم،رالف
کتابراخواندموفردای کتابحاضررابهمنهدیهداد.همانشب تدریسمیکرد،
درآمد. پیشرفته کارگردانی کالس اجباری کتابهای سرلوحۀ در کتاب این روز آن
مدیریت بازیگری، کارگردانی، )مبانی کالسهایم دیگر دانشجویان که نپایید دیری
کردندوبسیاری کتابهایاجباریخودمطالعه کتابرادرمیان صحنهو...(نیزاین
آن از مؤثرسودمیجویند. و بهعنواندستورالعملیجامع کتاب این از هنوز آنها از

1. Towson University
2. Ralph Blasting
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کردهاموبهبسیاری کتابراخواندهام،تدریس باراین تابهحال،شایددهها زمان
کردهاموهربارباخواندندوبارۀآننکتههایتازهایدرشناخت ازدوستانممعرفی

ویژگیهاییکنمایشنامهآموختهام.
کتابچهارائهمیشودمکملروشهایپیشیناستنهدرتضاد کهدراین روشی
کهآشنایی باآنهایاتکرارشان.اینجزوۀبسیارضروریانباشتهازابزارووسایلیاست
کهدراجراییکنمایششریکاند)کارگردانان،بازیگران، کسانی کاربردآنهابههمۀ و
کمکمیکندتاعناصریمانندطرح،شخصیت، طراحان،متخصصانصحنهو...(
کهساختمانیک موضوع،تصویر،انگیزه،کشمکش،مانعوتمامقسمتهایدیگری
کشف کتاب، نمایشنامهرادربرمیگیرندبشناسند.راهنماییهایدیویدبال،دراین
کهتعابیر عناصرعمدۀیکنمایشنامهراآسانمیکنند،امکاناینرافراهممیآورند
اجراییبراساسستونهایساختماننمایشپایهریزیبشوندنهبرجزئیاتسست
کتاببهنمایشنامهنویسانجوانتفاوتمیانزباننمایش کمارزش.همچنیناین و
»نمایشنامه« میکند کمک آنها به و میآموزد را و...( رمان )شعر، ادبی آثار دیگر با

گفتوگوهایبیرویهونامربوط. بنویسند،نهفقط



دانشــگاه تئاتــر تاریــخ و بازیگــری نمایشنامهنویســی، ســابق اســتاد بــال۱، دیویــد
کارنگیـــملــون۲،برنــدۀچندیــنجایــزۀهنــریوادبــیاســت.اوتحصیــالتدانشــگاهی
در و کــرد آغــاز علــوم مهندســی رشــتۀ در رنســلیر۳ پلیتکنیــک انســتیتو از را خــود
کاتولیــک6ادامــهدادوباالخــرهبــهدریافــتدرجۀدکتری دانشــگاههایآلفــرد۴،مریلنــد5و

تئاتــروارتباطــاتازدانشــگاهمیِنســوتا7نائــلشــد.
کسـیبـودو کانکتیِکـت۸راننـدۀتا درسـالهای۱۹6۲-۱۹60دیویـدبـالدرایالـت
هنـوزهـممعتقـداسـتایـندلخواهتریـنشـغلاوبـودهاسـت.دراواسـطدهـۀشـصت
گذرانـد.دکتـر گـروهصلـحامریـکا۹مدتـیرادرافغانسـتان دیویـدبـالبهعنـوانعضـویاز
بـالبیـشازیکصـدنمایشـنامهدرتئاترهـایحرفـهای،ناحیهایودانشـگاهیبهروی

1. David Ball
2. Carnegie Mellon University
3. Rensselaer Polytechnic Institute
4. Alfred
5. Maryland
6. Catholic
7. Minnesota
8. Connecticut
9. American Peace Corp
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کـهازآنمیـانمیتـوانبـهبرداشـتتـازهایازُویتسـک۱،شـاهکار صحنـهبـردهاسـت
کرد.ازآثارمهمدیگر گئورگبوخِنر۲،ونمایشتروریسـت۳،بهنویسـندگیخوداو،اشـاره
کتـابحاضـربیـشازسـیسـالاسـت آقـایبـالمیتـوانخـالفکارمـرداب۴رانـامبـرد.
کتابهـایُپرفروشتاریخ کـهدردانشـگاههاومـدارستئاتـرتدریـسمیشـودوازجملـه

تئاتـرامریـکابـهحسـابمیآیـد.
بـالوقـتخـودرابـهمشـاهدۀوکالیدادگاهـیامریـکا درسـالهایاخیـر،دیویـد
 Damages 3 وDamagesکه کتابنیزنوشتهاست اختصاصدادهودراینزمینهچند

ازنمونههـایمشـهوردرایـنزمینـهاسـت.

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



اغلبماوقتینمایشنامهمیخوانیمسعیمیکنیممتنآنرادرتصورمانبرصحنهو
کهمنافتخارهمکاریباِسرِبریجکسون۱دررپرتوار  درحالاجراببینیم.امازمانی
تئاتربیرمنگهام۲انگلستانراداشتم،دریافتمکههمۀافرادبایکنمایشنامهبدینگونه
کهجزوآخرینهواخواهان کاماًلاستثناییویگانهبود برخوردنمیکنند.ویشخصی
واقعیتئاترانگلیسنیزبهشمارمیرفت.یکیازخصوصیاتجالبِسرجکسوناین
رادرصفحاتیک کهسعیمیکرددرحیندیدنیکنمایشرویصحنه،آن بود

کند. نمایشنامهتجسم
کنم! بهتازگیبرایمفرصتیپیشآمدتااینروشنگرشعجیبوغریبراآزمایش
کهازمنخواستهبودندپیشنهادهاوراهنماییهایالزمخود قضیهازاینقراربود
تماشاچیان درحضور هرشب که کاوورد۴، نوئل اثر مهربان۳، روح نمایش دربارۀ را
کنم.منایننمایشنامهرانخواندهبودم.بههمین فراوانیبهاجرادرمیآمد،اظهار
کاملآنرادیدم.درحالیکهاجراراتماشامیکردمبهشدتسعی دلیلسهباراجرای

1. Sir Barry Jackson
2. Birmingham
3. Blithe Spirit
4. Noel Coward
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کمرنگتر کهدراجراازبینرفتهبودیا داشتمبهآندستهازاهدافنویسندهپیببرم
جلوهمیکرد.بهعبارتدیگر،تالشمیکردمبتوانمازاجرابهمتننمایشنامهبرسم.در
کهروشنگرشِسربریجکسونبرایدرک کمالتعجب،متوجهشدم اینهنگام،با
ذهنیاتواهدافنمایشنامهنویس،بسیارمؤثرترازروشعادیومعمولیدیویدبال،
کهخواندنشبرایهمهضروریویاریگربهنظرمیرسد. کتابحاضر،است نویسندۀ
اماروشِسرجکسونبهنمایشیدرحالاجرارویصحنهاحتیاجداردنهمتنمکتوب.
ارزشواهمیتروششیوۀفنینمایشنامهخوانیدرایناستکهنهتنهانمایشنامه
رابهعنواننوشتهایادبیمیشکافدوتجزیهوتحلیلمیکند،بلکهآنرابهعنوانمادۀ
گاهینیزباچنانتیزبینیدقیقی خامیکاجرایتئاتریزیرذرهبینقرارمیدهدو
رامطالعه ازموسیقی کهیکموسیقیدانقطعهای بررسیمیکند را آن ساختمان
میکند.تفاوتبینقطعهایادبیویکقطعۀدراماتیکبسیارزیاداست.هریکاز
کهاصوات،حرکات، آنهادنیایخاصخودراالبتهباویژگیهاییمتفاوتدارند؛چرا
موسیقی،نظرگاه،جنبوجوشوبسیاریدیگررافقطمیتواندراعماقیکنمایش
تجزیهوتحلیلیک ازطریقروشهایمتداول اینهمهنمیتوانندفقط اما جست.
نگاهی کوچک نسبتًا کتاب این در انجامشده بررسی ادبیموشکافیشوند. قطعۀ
کرد کشف دقیقبهداخلجعبۀابزاریکنمایشنامهنویساستتابتوانابزارخاصیرا

کهاوبهکمکآنساختۀخودراجالبخشیدهاست.
براییکخوانندۀمبتدِیمتنهاینمایشـی،شـیوۀفنینمایشـنامهخوانیروشـی
کـهدرخوانـدن کـهتقریبـًادربرگیرنـدۀتمامـیابزارهـایمفیـدیاسـت راارائـهمیدهـد
کتاب یـکنمایشـنامهبـهآنهـانیـازداریـم.بـرایخواننـدۀباتجربـهوحتـیحرفـهای،این
غنـای و بـهشخصیسـازی میتوانـد و نمایـش طبیعـت بـر روشـنگر اسـت راهنمایـی

کنـدوکاوومکاشـفاتاویـاریبرسـاند.

مایکلالنگهام۱
آموزشگاهعالیجولیارد۲نیویورک/۱۹۸۲

1. Michael Langham
2. The Juilliard School



  پیشگفتار     17   

کــه آنــگاهســیمایپادشــاهدگرگــونشــدوافــکارشچنــانبــهآزارویبرخاســتند
مهرههــایپشــتشبــهلــرزهدرآمدنــدوزانوانــشپیوســتهبههــمفشــردهشــدند.آنــگاه
کهایــننوشــتهرابخوانــدورمزهایآن گفــت:»هــرآنکــس گشــودو پادشــاهلــببــهســخن
گرانقیمــتبپوشــانیموزنجیــریازطــالی رابــرمــابگشــایدهمانــاویرابــاپوشــشهای

گــردناوبیندازیــم.« نــاببــر
تورات،کتابدانیال،فصلپنجم،سطرهفتم.
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