


٭  یادداشتی در مورد حقوق مادی و معنوی این اثر:
ایران بدل شده  تئاتر  کاری معمول در  به  ناشر،  و  از مترجم  کسب اجازه  اجرای نمایشنامه های چاپ شده، بدون 
کتمان  کار بیشتر اوقات با تغییر جزئی در ترجمه و دست بردن در آن صورت می گیرد و هدف و نتیجۀ آن  است؛ این 

(

حقوق معنوی و مادی صاحبان اثر، و توهین به مخاطبان و نپذیرفتن هیچ گونه مسئولیت حرفه ای است.
که بدون چشم          داشت مادی اجازۀ اجرای اثر را بدهند، به   خصوص برای  برای مترجمان بسیار پیش  می آید 
ذکر نام  همراهی با اجراهای شهرستان ها و دانشجویان، اما بی                شک همۀ آنان خواستار رعایت حقوق معنوی خود 

مترجم( در هر اجرایی هستند.
کوچک یا بزرگ،  بنابراین، نشر بیدگل استفادۀ بدون اجازه از ترجمه               های نمایشی      اش را، اعم از اجراهای رسمی 
به               جد  را  از طریق مراجع مربوط موضوع  و  قلمداد می     کند  قانونی  اقدامی غیر  تهران و جشنواره ها،  تئاتر  به                                ویژه در 

کرد. پیگیری خواهد 



اینکه  چیز:  دو  اول  می شود؟  تئاتر  نویسندۀ  یک  بزرگی  موجب  چیزی  چه 
دنیای او دقیق ترین ارتباط را با دنیای زمان خودش داشته باشد، و او این 
کند؛ دیگر اینکه صاحب  دنیا را به باشکوه ترین و توانمندترین شکل تشریح 
یک زبان باشد، زبان خود او و نه زبان هم عصرانش، نه زبان شخصیت هایش 
که  کسانی  یا زبان قشری از اقشار جامعه، زبان شخص خودش، در دهان همۀ 
کلتس چنین  که آن را بشناسیم.  کنند، زبانی  می بایست با آن زبان صحبت 

است: آیینه ای هوشیار و در عین حال نویسنده ای صاحب نوشتاری عظیم.
برای  می کند،  مطرح  کلتس  که  سؤاالتی  تمام  میان  در  این،  بر  مضافًا   
گذرگاه  او  ابدی،  تعلیق  از  است  مکانی  او  نمی یابد،  پاسخی  هیچ کدام 
گر متن تمام پاسخ ها را  ـ یا تصور ما از برشت ــــ  ا معماهاست. به عکس برشت ـــ

کار خواهد آمد؟ در خود داشته باشد، پس صحنه به چه 
مرد  این  کلتس،  زندگی  مسیر  گویی  که  می گیرد  شکل  جوری  همه چیز 
کرد و خودش را با آن مواجه دید، برای  که خیلی زود با مرگ مالقات  جوان 
مسئله  این  آیا  است.  داشته  اختیار  در  را  آثارش  مجموعه  کل  خود،  بازتاب 

مرد جوان و مرگ1

1. Ubersfeld, Anne. Bernard-Marie Koltès, Actes Sud-Papiers,1999, P.7-8. 
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رابطه ایی با زندگی نامۀ او دارد؟ شاید و شاید هم نه؛ رابطۀ آثار یک هنرمند و 
که از سالینجر1و به استثناء  زندگی او رابطه ای مبهم است. ولی روشن است 
شبی درست پیش از جنگل ها 2 ــــ ولی آیا واقعًا این یک استثناء است؟ ــــ در 
مصاف  به  که  می شود  حکایت  جوانی  مرد  داستان  او  نمایشنامه های  تمام 
که  چرا  است  مشخص  کاماًل  مسئله  این  غربی3  بارانداز  در  می رود؛  مرگ 
دوست  جانب  از  کلتس،  قول  به  »پیشکشی«،  مرِگ  همین  داستان،  پایان 
مذکر،  و  است  سیاه  مرگ  است.  داستان  قهرمان  جوان  به  سیاه پوست 
به   der Tod( است  چنین  زبان  آلمانی  کشورهای  گویش  در  که  همان طور 
یا مرگ  نزدیک است(.  4 بسیار  متز  به فرهنگ  آلمانی  و فرهنگ  آلمانی  زبان 
)یا مرگ تقریبِی( مرد جوان در بازگشت به برهوت5 ــــ بدون اینکه از مرد جوان 
که پرواز می کند به سوی یک...جای دیگر. مثال غریب تر از  دیگری حرف بزنیم 
که تنها در آخرین  که اتفاقًا در حاشیه باقی مانده، به حدی پنهان است  همه، 
ع  کارگردانی شرو6 از این نمایشنامه متوجه آن می شویم، یعنی در خلوت مزار
 )Dealer( که مرگ تنها در آخرین لحظه به زبان می آید. دالل پنبه 7، جایی 
گه  کنید، تعقیبتون می کنم؛ ا گه فرار  که مستقیم حرف خود را می زند: »ا است 
گرم تصمیم  کنارتون می مونم تا به هوش بیاین؛ ا زیر لگدهام بیفتید، انقدر 
بگیرین بیدار نشین، من در خوابتون، در بی هوشی تون و حتی در اون دنیا 
آشکار  را  خود  واقعی  هویت  دالل  که  اینجاست  می مونم.«  کنارتون  در  هم، 
بر باالی  را ترک نمی کند و  که قربانیش  او فرشتۀ مرگ است، همان  می کند: 
که موضوع را فهمیده است، دو دیالوگ  جنازه اش منزل می گزیند. و مشتری 
قبال  که  کنیم  پیدا  دست  چیزی  به  نمی تونیم  ما  »نه،  می کند:  اقرار  بعدتر، 

1. Sallinger (1995)
2. La Nuit juste avant les forêts (1988)
3. Quai Ouest (1985)

کلتس Metz .4، زادگاه 
5. Le Retour au désert (1988)
6. Patrice Chéreau
7. Dans La Solitude des champs decofton (1986) 
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نداشته باشیمش، برای اینکه آدم اول می میره، بعد به دنبال مرگش می گرده 
اون مالقات  با  نور دیگه،  به  نوری  اتفاقی  برحسب قضا، در مسیر  باالخره،  و 
از  پیش  درست  شبی  مورد  در  آیا  بود.«1  همین  فقط  پس  می گه:  و  می کنه، 
ناشناس  کنیم،  تصور  نمی توانیم  پنبه  ع  مزار درخلوت  مثل  نیز  جنگل ها 
که تمام مونولوگ عظیم نمایشنامه خطاب به اوست ــــ  یعنی همان  نادیدنی، 

شخصیت مذکر ــــ  فرشتۀ زیبای مرگ باشد؟
ـ قربانی فرشتۀ مرگ را بلعیده  در روبرتو زوکو2 به نظر می آید مرد جواِن جالد ــ
نام  اینجا  در  باشد:  احتیاجی  آن  به  گر  ا مدرک،  شده اند.  یکی  دو  آن  است: 
که با مرگ همپنداری می کند و تبدیل به چهرۀ مرگ می شود.  است، خوِد من، 

گفتن نامش به دخترک امتناع می کند: روبرتو زوکو از 

امکاننداره.ممکنهشرشمنروبگیره. روبرتو زوکو: 

چیزینمیشه.بگوبهمديگهاسمترو. دخترک: 

گهبهتبگم،میمیرم. ا روبرتو زوکو: 

گهبايدبمیریهم،بهمبگو. حتیا دخترک: 

)پردۀسومروبرتوزوکو(

که او آن را  پس روبرتو زوکو در دیالوگ درونی قاتل و مرگ ظاهر می شود، مرگی 
کاماًل درخود فرو برد.  با خود حمل می کند، پیش از آنکه مرگ او را 

مرد جوان و مرگ، تم اصلی تمام آثارش است. اسطوره ای که بخش عمده ای 
کالم است.  که برای ما اسطورۀ  کلتسی  کلتس از آن است،  کالم  از 

 

1. Koltès, Prologue et autres texts, Minuit, P.120
2. Roberto Zucco (1990)



  شخصیت ها

 Koch, Maurice ُکش، موریس )شصت ساله(  
Pons, Monique ُپنس، ُمنیک )چهل و دو ساله( 
Cecile ِسسیل )چهل و چهار ساله( 
Claire کلر )دختر ِسسیل، چهارده ساله( 
Rodolfe ردلف )شوهر ِسسیل، پنجاه و هشت ساله( 
Charles  )شارل )پسر آنان، بیست و هشت ساله

 Fak ک )حدودًا بیست و دو ساله( 
َ
پسری با نام مستعار ف

َبد« (Abad) صدایش 
َ
که شارل در آغاز، دو یا سه بار »ا مردی سی و چند ساله، بدون نام، 

کرده است.

  صحنه

که رودخانه ای آن را  کشوری غربی، در محله ای رها شده  شهر بندری بزرگی در 
از مرکز شهر جدا می کند، انباری متروکه، در بندر قدیمی. 



»متوقفمیشودتاجهتشرابیابد،ناگهانبهپاهايشنگاه
میکند.پاهايشناپديدشدهاند.«

ویکتور هوگو

تاريکی. )مقابلدیواریاز

صدایموتوريکاتومبیل،درحالکمکردنسرعت.درنزديکی.

ُمنیکواردمیشود.(

از ایخــدا! ور؟چــی؟ کــدوم از کـجـا؟ خـبحـاال: ُمنیک:  

جـلوتر این از ديگـه نمیشـه دیواره، يه این اینور؟
رفت؛حتیدیوارهمنیست،نه،اصاًلهیچینیست؛
يه شايدم يا خونهاس. يه شايد کوچهاس، يه شايد
گندۀتهوعآور.  رودخونهاسيايهزمینبایر،يهسوراخ
منديگههیچینمیبینم،خستهام،ديگهنمیتونم،
گرممه،پاهامدردمیکنه،نمیدونمکجابرم،ایخدا!
کلهاشپیدا گهیهويهنفر،يهچیزیسرو آخهحاالا
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اینسوراخسیاهبپرهبیرون،منچهريختی بشه،از
مرد، يه یهو گه ا میشم ريختی چه آخ خوبه؟ بشم
واقعًا شن؟ ظاهر دورم مرد عالمه يه مرد، تا چند
اما باشم داشته ريختطبیعی کنم میخوامسعی
لباسها! این با اونم اينجا، شب، وقت این آخه
وصداهایی يهسر دارم معرکهمیشه. ريختم واقعًا
از پر برمون و  دور میشنوم،صدایسگمیشنوم،
سگهایوحشیهکهدارنتوخرابههاوولمیخورن.
بايدسعیمیکردمتااينجاروباماشینبیام؛حداقل
که اینچیه نورچراغهایماشینمیديدم با شايد

دارهروزمینلیزمیخوره.
از يهدیوارهستیم،موريس،نمیشهديگه ماجلوی
اینجلوتررفت.حاالبگینببینمچیکاربايدبکنیم،
بگینببینمترجیحمیدینتویکدومسوراخبیافتیم.

)ُکشواردمیشود.(

کجاهستم. منخودمبسیاردقیقمیدونم ُکش:  

بسیاردقیق،بهبه،شماخیلیواردین،بسیاردقیق، ُمنیک:  

میدونین دقیق بسیار رو همهچیز که حاال آفرین.
بیرون. بکشین آب از گلیمتونرو تنهایی خودتون
ـلهتونهم

َ
کهمادرتوننیستم،زنتونهمنیستم،ل من

نیستم.دلمنمیخوادجونمونروبهخاطرلوسبازی
يم. شمابهخطربنداز

اصاًلهیچیروبهخطرنندازین،ُمنیک؛برگردین. ُکش:  
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برگردم؟چطوریمیخواینبرگردم؟کلیدهایماشین ُمنیک:  

دستمنه.
منباامکاناتشخصخودمبرمیگردم. ُکش:  

چه خودتون؟ شخص امکانات خودتون؟ شخص ُمنیک:  

امکاناتی؟ایخدا!شماحتیبلدنیستینرانندگی
ازهم رو راستتون و نیستیندستچپ بلد کنین،
این حتی نبودین  قادر تنهایی بدین، تشخیص
کنین،شماتنهاییبههیچوجه محلۀنکبتیروپیدا
میدونه خدا بدین. انجام کاری هیچ نمیتونین

چطورمیتونینبرگردین.
يهتاکسیمیگیرم. ُکش:  

بهبه،يهتاکسی،آفرین.بگردیندنباليهتلفن،اينجا، ُمنیک:  

دبگردینديگه؛منتظرشینيهماشینردبشه،منتظر
گم تهوعآور سوراخ این تو ما ایخدا! ديگه. بشین
تاکسیحرفمیزنین. شديماونوقتشماداریناز
کهدوباردرروزاينجاروبابندر يهکشتیباریهست ُکش:  

که جديدمرتبطمیکنه.منخیلیخوباونجاییرو
میاد؛ ساعتشش دارم؛ ياد به شد سوارش میشه

سوارشمیشم.
اينجا نمیتونم که من کنم؟ منچکار منچی؟ و ُمنیک:  

رانندگی که اونی چون برم، بذارم و کنم ولتون تنها
مسئولیت احساس این با وسط این منم؛ بلده
کاریروبلد کههیچ آوردنتونبهاينجا،وباشمایی
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نکبتیتون کشتی این با و بکنین، تنهایی نیستین
کهشايداصالديگهوجودنداشتهباشه،واقعاعجب
ريختمعرکهایدارم.حداقلمیتونستنچراغهای
يه میتونست شايد آدم بذارن، روشن رو خیابون
که چیزيه يه زمین روی بده. تشخیص رو چیزی
توی بکنین، رو فکرش چیه. نمیدونم منم و لیزه،
تاريکی توی اينکه به بودم معروف من ما، خانوادۀ
برای اينکه  از کهديگه انقدر چشممخوبمیديد،
ترسوندنمتوزیرزمینحبسمکنندستورداشتن.اما
اینهمهتاريکیرو،اینيکیرو،نه،هیچوقتنديده
روی بمونه میذاشتم کلیدهارو نبايد اصال بودم.
اونمبدزدنش،ای که ماشین،فقطهمینمونمونده
اینمحلههایبیچراغوبیتابلوی گذشتناز خدا!
راهنماییپایپیاده،چندینساعتطولمیکشه،
کساییدارنمارونگاه درضمناحساسمیکنميه
موتور سروصدای )مکث. کنین. باور موريس میکنن،

خیلیخوبيادمه.پارکداشتبادرخت.ماشین
بودن پیری آدمهای مغازه، و داشت کافه داشت؛
کالسکه؛ تو بچهها و میشدن، رد خیابون از که
استفاده پارکینگ جای بندر قديمی انبارهای  از

يکاتومبیل،خیلیدور.(

محلۀ يه داشت؛ برق چراغ اينجاها، قديمها، اون
من آمد، و رفت پر معمولی، محلۀ يه بود، اعیونی

ً ً

ً




