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 1962در بريستول؛  1ي ملي درام دانشجويي سخنراني هارولد پينتر در جشنواره

 
 
 
 
 
 

ي جامعه، يا  ي دراماتيك، صحنه نظر مقتدر و قابل اعتمادي در صحنه صاحب. من نظريه پرداز نيستم
پس با كمي . كلش همين است. همين نويسم و من وقتي بتوانم نمايشنامه مي. اي نيستم هر صحنه

وجه ممكن دارد، بسته به  24دانم كه هر گزاره به تنهايي حداقل  چون مي. زنم ميلي حرف مي بي
وقت  بندي كننده هيچ ي طبقه به نظرم يك جمله. ايد، يا هوا چطور است كه آن وقت كجا ايستاده اين

موضوع تغيير  بيست و سه امكان ديگر ماند و به سرعت توسط براي هميشه سر جايي كه هست نمي
ها  يكي دو تاي آن. سازم نبايد نهايي و قطعي فهميده شوند هايي كه من مي بنابراين، گزاره. شود مي

ممكن است نهايي و قطعي به نظر برسند؛ حتي تقريبا نهايي و قطعي باشند، ولي من فردا 
واهد شما هم امروز نهايي و قطعي خ قبولشان نخواهم كرد، و دلم نمي] مثل امروز[طوري اين

  . بدانيدشان
  

هايي  حتما، تفاوت. اولي يك هفته اجرا شد و دومي يكسال. ام در لندن توليد كرده 2دو نمايش بلند
تيره در متن، ميان عبارات،  از مقادير مشخصي خط "3جشن تولد"در . بين دو نمايشنامه هست

پس به جاي . را حذف كردم و به جايشان نقطه گذاشتم ها خط فاصله  "4سرايدار"در . استفاده كردم

                                          
1 Student Drama 
2Full-Length 
3 The Birthday Party 
4 The Caretaker  
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ببين، نقطه، ":شد متن خوانده مي "ببين، خط تيره، كي، خط تيره، من، خط تيره، خط تيره،": مثال
 به اينجا برسيماز اين ممكن است  "نقطه، نقطه ،نقطه، نقطه، كي، نقطه، نقطه،نقطه، من، نقطه، نقطه

كه  اين. بيشتر از جشن تولد اجرا شد سرايدارترند و به همين دليل  وبها محب ها از خط تيره طهكه نق
توانستيد بشنويد واقعيتي جنبي  ها را نمي ها و خط تيره كدام از دو مورد، هنگام اجرا نقطه در هيچ
توانيد مدت زيادي منتقدان را گول بزنيد؛ از يك مايلي نقطه را از خط تيره تشخيص  نمي. است
 . كدام را نشنوند گر هيچدهند، حتي ا مي

  
در گويي انتقادي و عمومي  مدت نسبتا زيادي طول كشيد تا من به اين واقعيت عادت كردم كه پاسخ

خطر جايي در كمين و در اين رابطه، . است 5غير قابل اعتمادي حرارتيپيروي نمودار  ،تئاتر
ولي به نظرم دوسلدورف  .و توقع  اي شود براي حشرات پير تحسين كه شكار ساده ه استنويسند

دو سال پيش در دوسلدورف، بنا به سنت اين قاره، . پاك كرد] از اين حشرات[هواي اطراف من را 
گروهي كه به نظرم تر و  ،در لحظه. آخر نمايش تعظيم كردم "سرايدار"همراه گروه آلمانيِ 

گروه . د ولي فقط دهن بودفكر كردم بلندگو دارن. تميزترين هوكنندگان دنيا بودند ما را هو كردند
و چهار بار روي صحنه دعوت شديم فقط براي   ، سيلشقي تماشاچيان بود، و به هر حا هم به كله
اين ماجرا به طرز . كردند و چهارم فقط دو نفر در سالن مانده بودند و هنوز هو مي  بار سي. هو شدن

ام، دوسلدورف  سين و توقع شدهكنم گرفتار لرزش تح عجيبي گرمم كرد، و حاال، هر وقت حس مي
  . شوم آيد و خوب مي يادم مي

  
. نوشتن، براي من فعاليتي كامال شخصي است. تئاتر يك فعاليت بزرگ، پرانرژي و عمومي است

اي،  تئاتر حرفه. وجور كرد توان جفت را ساده نمي  عيتدو واقاين . كند شعر يا نمايشنامه فرقي نمي
هاي محاسبه  هاي دروغين، تنش شك دارد؛ دنيايي است از اوج كه بيي خوبيهايي  همه] گذشته از[

ـ كه به نظرم اين دنيا ) Alarms(اخطارهاي. تاثيري و مقدار زيادي بي خوردي اعصابشده، كمي 
ي من مثل  ولي وضعيت پايه. يابند كنم ـ به تدريج گسترش و نفوذ بيشتري مي من هم در آن كار مي

. اي در قبال چيزي جز خودش ندارد نويسم هيچ وظيفه زي كه ميچي. مانده است  قبل باقي
كنندگان، كارگردانان، بازيگران، يا به طور كلي  مسووليت من در برابر تماشاچيان، منتقدان، تهيه

                                          
  . مد نظرش بوده است Eroticتفاده كرده است و شايد بازي كالمي با استفاده از مشابهت اين كلمه با اس Erraticي  پينتر در سخنراني از كلمه ٥
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ي  درباره. اي است كه در دست دارم هاي ديگر نيست، خيلي ساده، در برابر نمايشنامه انسان
  . ولي انگار خودم همين االن يكي گفتمهاي قطعي هشدار دادم،  گزاره

  
خاص  6اي شروع كردم؛ چند شخصيت را در يك بستر ي خيلي ساده ها را به شيوه معموال نمايشنامه

ي كارهاي سخت را انجام  و همههايشان گوش كردم  پيدا كردم؛ انداختمشان كنار هم و به حرف
وقت  هيچ. اند ها هم ملموس بوده صيتاست؛ شخ  بستر هميشه براي من خاص و ملموس بوده .دادم

وقت تصوير ذهني  نكردم و هيچ اي انتزاعي يا نظريه شروع اي را از ايده هيچ نمايشنامه
يا به عبارت  7.هايم را  به عنوان پيام آوران مرگ؛ فنا؛ بهشت يا كهكشان راه شيري نساختم شخصيت

 . ه ممكن است بدهندهاي نمادين نيروهاي خاص، با هر معنايي ك ديگر بازنمايي

  
توان شخصيتي را با عبارات آشنا به راحتي تعريف كرد و فهميد؛  وقتي نمي] عمومي[تمايل 

توان راجع به او حرف زد و  در اين قفسه، مي. ضرر بي] كاري[ي نمادين است؛  چپاندنش در قفسه
ود روي نقش منتقدان و اي از د توان پرده از اين طريق، به سادگي مي. نيازي به زندگي با او نيست

  . مخاطبين كشيد، روي بازشناسي، روي مشاركت فعال و ارادي
  

اين [كنند،  هايمان برچسب نداريم، و اگرچه ديگران مدام به ما برچسب سنجاق مي ما روي سينه
ي  ميل بررسي و تاييد نقش هركدام از ما، با توجه به تجربه. كند كسي را قانع نمي] ها برچسب

: پيشنهاد من اين است. ي ديگران قابل فهم هست ولي هميشه قابل ارضا نيست تجربهخودمان و 
تفاوت فاحشي ميان چيزهاي واقعي و چيزهاي غيرواقعي؛ بين چيز حقيقي و چيز دروغ، وجود 

شخصيتي كه . تواند هم دروغ باشد هم حقيقي لزوما يا حقيقي يا دروغ نيست، مي ،يك چيز. ندارد
اش يا رفتار يا  ي گذشته اي بر طبق تجربه ند هيچ ادعا يا اطالعات قانع كنندهتوا روي صحنه نمي

ي شخصيتي  هايش ارائه كند؛ به اندازه تواند تحليل كاملي از انگيزه الهامات االنش ارائه كند، يا نمي

                                          
6   Context 

هر دو معني را با خود دارد و گرچه معنايي كه در متن  Envisagedي  كلمه. ها نگاه نكردم به شخصيت........ وقت به عنوان امكان بالقوه  هيچ ٧

  . ست، معناي دومي هم به هر حال قابل استفاده استتر ا آورده شده محتمل
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هرچه تجربه . كارها را آژيركشان بكند مشروع است و ارزش توجه دارد تواند همه ي اين كه مي
  . تر بيان  تر، غيرقابل دقيق

  
ـ اگر نه عدم امكان ـ بسيار بزرگ بررسي و تاييد گذشته ي ديگري، ما با دشواري  جدا از هر مسئله

چه اتفاقي افتاد، اتفاقي كه افتاد . منظورم سالها قبل نيست؛ همين ديروز، امروز صبح. روبرو هستيم
چه ديروز اتفاق افتاده  از سختي دانستن آنچه طبيعتي داشت، چي شد؟ به نظر من، اگر كسي بتواند 

االن چه اتفاقي در حال افتادن است؟ . كنار بيايد] به همان روش[تواند با امروز هم  حرف بزند، مي
به ] در آينده[يا فراموش كرديم يا خيال ما . دانيم وقت هم نمي دانيم، آن تا فردا يا شش ماه بعد نمي

شود، اغلب در  شود و محو مي لحظه دور مي. است  منصوب كردهامروز ويژگيهاي كامال دروغي را 
  . دشزمان تول

  
ي  دهيم ديدگاهي كه زمينه گرچه ترجيح مي. كنيم ي يكسان را متفاوت تفسير مي ما يك تجربه

ي مشترك عمومي وجود دارد؛ ولي  پذيرم كه زمينه مي. شناخته شده است] كه[مشترك دارد بپذريم، 
كنيم؛ يا  اي بسيار محكم و قوي است و ما فكر مي كلمه "واقعيت"زيرا . ن استبيشتر شبيه شن روا

كند به همان اندازه محكم، با ثبات و  به آن اشاره مي] "واقعيت"ي  كلمه[اميدواريم؛ حالتي كه 
  . نه بهتر از بقيه است نه بدتر] اين كلمه[طور نيست، و به نظرم  به نظرم اين. معنايي باشد تك

  
با تزريق ي آخر  در پردهنيست؛ و نمايشنامه نويس تحت هيچ فشاري نبايد  8مه متن توصيفينمايشنا

ها را به خطر  ثبات آن/ هايشان، همگرايي هايش به خاطر كنش شخصيتافسوس يا عذرخواهي به 
ايم كه چه باراني و چه آفتابي،  با اين توقع بزرگ شده ،فقط به اين دليل كه ما] هم  آن[. بياندازد

تحميل كردن يك برچسب اخالقي آشكار به تصوير دراماتيك  .است "گره گشايي "ي آخر  پرده
پس از اين اتفاق؛  تئاتر . رسد متغير و جذاب؛ دور از صداقت، ساختگي و گستاخانه به نظر مي

. كند ها را پر مي دارد، نمايش جاخالي مخاطب كاغذ را نگه مي.  نيست، جدول كلمات متقاطع هست
  . حالند خوشهمه 

                                          
٨ Essayجا متن توصيفي معادل  به نظرم اين. هايي مثل مقاله، يادداشت، قطعه حتي انشا براي آن به كار رفته است ، در متون مختلف معادل

  . رساند تري است و منظور پينتر را بهتر مي مناسب
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جور فهماندن واضح و ملموس به نمايش  يكخواهند  ي قابل توجهي از مردم مي همين االن بدنه
نويسان اين روزها  نمايشنامه. باشد 9پيامبر/شگونويس پي خواهند نمايشنامه مي. معاصر اضافه شود

ها،  خطارها، موعظها .كنند هاي زيادي اضافه مي10 گونه وحي/ داخل و خارج از متنشان قطعا پيشگويي
هاي اخالقي، مشكالت تعريف شده با  هاي ايدئولوژيك، قضاوت هاي رفتاري، نصيحت آموزه
رفتار پشت  .گونه اردو بزنند وحي/توانند زير پرچم پيشگويي مي] ها اين[هاي توكار؛ همگي  حل راه

   "!گم دارم بهت مي":شود در يك عبارت جمع كرد اين جور چيزها را مي
  

تواند  مي "X"و تا جايي كه به من مربوط است . خواهد نويسي مي جور نمايشنامه جهان همهساختن 
راه انداختن جنگ زرگري بين مكاتب . كه من سانسورش كنم ادامه بدهد مسير منتخبش را بدون اين

ولي . اي نيست و من هم قطعا چنين قصدي ندارم نويسي به نظرم سرگرمي سازنده نظري نمايشنامه
زبانانه  چربتوانم جلوي اين حس را بگيرم كه ما تمايل داريم روي ترجيحات توخالي خود،  نمي

است كه واقعا زندگي   معرفه به زندگي نكره ـ منظورم زندگي "زندگي "ترجيح دادن : تاكيد كنيم
كه اين فضايل چقدر  اين] توجه به بي[المنفعه و  ترجيح دادن نيت خير، خيريه، كارهاي عام. كنيم مي

  . اند ساختگي شده
  

هايش  اي كه دغدغه از نويسنده: االت اين استفرض قانوني ارائه كنم يكي از احتم اگر بخواهم پيش
و ، مفيد بودنش،  ي با ارزش بودنش درباره] اي كه نويسنده. [گذارد تا بغلشان كنيد بترسيد را جلو مي

كند قلبش در جايگاه درست است و كاري  كه اعالم مي. گذارد ش هيچ سوالي باقي نمي گري ايثار
بيشتر . جا هستند هايش آن اي پرتپش كه شخصيت د؛ تودهش كامال ديده شو]قلب[ي  كند منظره مي

شود در واقع بدني است در زندان  اي از فكر فعال و مثبت اراده مي ها، چيزي كه به عنوان بدنه وقت
  . ها تعاريف توخالي و كليشه

  

                                          
٩ Prophet افتد تا پيامبر شگو، به نظر پيشگو در متن پينتر بيشتر جا ميدهد هم پي هم معني پيامبر مي .  

١٠  Prophecy رسد  با توجه به اين كلمه و جايگاهش به نظر مي. دهد دهد، هم معني كالمي كه پيامبر از جانب خدا مي هم معني پيشگويي مي

  . هاي بهتري هستند پيشگو و پيشگويي جانشين
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ي  خود من احساسات مختلطي درباره. اي كامال به كلمات اعتماد دارد واضح است كه چنين نويسنده
كنم، و  را تماشا مي  كنم، ظاهر شدنشان روي صفحه كنم، مرتبشان مي بينشان حركت مي. كلمات دارم

ي كلمات دارم كه با  ولي همزمان، احساس قوي ديگري درباره. برم از اين كارها لذت زيادي مي
چنين باري از كلمات هر روز و شب مقابل ماست، . چيزي كمتر از اشمئزاز قابل توصيف نيست

نويسيم و  شوند، كلماتي كه من و ديگران مي گفته مي] سخنراني[لماتي كه در بسترهايي مثل اين ك
نهايت بار تكرار و  هايي كه بي ايده. اي بيش نيست بوي نا گرفتهشناسي مرده و  مجموعشان ريشه

بازگشت  شكست خوردن از اين اشمئزاز و. شوند آور مي بار و مالل معني، كسالت بي اند؛  تركيب شده
ولي اگر مقابله با . ها چيزي از اين نوع فلج بدانند ي نويسنده كنم همه تصور مي. به فلج، ساده است

ش، عبور و خروج از آن ممكن باشد، پس امكان دارد بگوييم اتفاقي  اين اشمئزاز، تعقيب يا گرفتن
  . ايم افتاده است، يا حتي به چيزي دست يافته

  
اغلب زير كلمات گفته شده چيزي هست، . است تفسيرپذيربسيار  ،نتحت اين شرايط تجارت زبا

زنند ولي چيزهاي زيادي  نميي زياد] حرف[هايم  شخصيت. شود و ناگفته است كه دانسته مي
ميان كمبود . دهند شان ارجاع مي هايشان و تاريخچه شان، الهاماتشان، انگيزه جربهبه ت. گويند مي

تنها  ها؛ قلمرويي افتاده است كه نه هاي آن ها، و تفسيرپذيري حرف ناي من از آ اطالعات زندگينامه
هايي كه روي كاغذ رشد  من و شما؛ شخصيت. آن واجب استكشف  ارزش اكتشاف دارد بلكه 

 دهيم، قابل اعتماد نيستيم، فر ّار، بيانمان خوب نيست، كم چيزهايي بروز ميكنند، بيشتر اوقات  مي
زباني كه، تكرار . خيزد هاست كه زبان برمي ولي از همين ويژگي. ميل هستيم يتراش و ب باز، مانع زبان
  . شود، چيز ديگري در حال گفته شدن است چه گفته مي زير آن] در آن[كنم،  مي
  

منظورم . ها نيست ي خودشان را دارند؛ كار من تحميل چيزي به آن برنده ها شتاب پيش شخصيت
دنش به حرف تواند حرف بزند، مجبور كر ن وقتي نميمجبور كردن شخصيت است به حرف زد

تواند  د نيست، يا مجبور كردنش به حرف زدن از چيزي كه هرگز نمياي كه بل زدن به شيوه
العاده محترمانه  ي ميان نويسنده و شخصيت بهتر است متقابل و فوق رابطه. اش حرف بزند درباره
ي  دي از نوشتن حرف بزنيم، اين آزادي نتيجهي رسيدن به آزا و اگر ممكن باشد درباره. باشد

ي اجازه  بلكه نتيجه. ثابت و محاسبه شده نيست)  Postures(هاي به ايسترهبري شخصيت 
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تواند بسيار دردناك  مي] آزادي[اين . ها به همراه آزادي محدود و مشروع است فعاليت دادن به آن
  . ها زندگي كنند م شخصيتتر و كمتر دردناك است اگر نگذاري بسيار ساده. باشد

  
] طور چون اين[دانم؛  زده نمي كنترل، يا آشوب هايم را بي جا روشن كنم كه شخصيت مايلم همين

ها را من انجام 11 ي خركاري در واقع همه. كاركرد انتخاب و تنظيم متعلق به من است. نيستند
چيزها دارم؛ از شكل يك جمله  12اي به شكل سنجانه كنم بتوانم بگويم توجه نكته و فكر مي. دهم مي

كنم اتفاق  ولي فكر مي. دهي بيشترين اهميت را دارد ساده بگويم، شكل .تا ساختار كلي نمايشنامه
ها براي  هايي را كه از طريق شخصيت سرنخ كني و پي كني و گوش مي مي  منظم .افتد اي مي دوگانه

ود؛ تصويري آزادانه تصوير ديگري ش گاهي اوقات تعادلي پيدا مي. گيري اي مي خودت گذاشته
در . اند مسلط باشي ها در آن ساكت و مخفي تواني روي مكاني كه شخصيت سازد و همزمان مي مي

  . شوند ها بيش از هميشه به من آشكار مي سكوت است كه شخصيت
  

ديگري وقتي است كه شايد يك . شود اي گفته نمي يكي وقتي است كه كلمه. دو سكوت هست
زند و مداوما  اين سخنراني از زباني كه زير آن است حرف مي. شود باني به كار گرفته ميتندآب ز

از [ اين اجتناب. شنويم شنويم نشانگري است براي چيزي كه نمي كالمي كه مي. دهد به آن ارجاع مي
عصبي است كه اي دودي، مضحك يا خشن يا مخفيانه يا  الزم است، پرده ]بيان مستقيم چيزها

هنوز با ] صداها[آيد پژواك  وقتي سكوت حقيقي پيش مي. دارد ديگر را سر جايش نگه مي ]وجه[
ي مداومي   يك راه نگاه كردن به كالم اين است كه بگوييم توطئه. تريم ماست ولي به برهنگي نزديك
  . است براي پوشاندن برهنگي

  
يب تقريبا هميشه به كار من چسبيده و اين ترك "...عدم ارتباط":ايم  اين تركيب قديمي را زياد شنيده

وب خيلي خچه ناگفته است،  در آن ،كنم در سكوت كنم؛ فكر مي من خالف اين فكر مي. بوده است
ي سپاه  گريز مداوم است در حاليكه عقبهافتد  كنم اتفاقي كه مي ر ميفك. كنيم با هم ارتباط برقرار مي

وارد شدن . ارتباط خيلي نگران كننده است. نگه داردكند خودمان را كنار خودمان  نااميدانه تالش مي

                                          
11 Donkeywork 
12 shape 
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وصل كردن فقر درونمان به ديگران امكان بسيار . به زندگي يك نفر ديگر خيلي ترسناك است
  . آلودي است هراس

  
اش را  تواند منظور واقعي وقت نمي حرفم اصال اين نيست كه هيچ شخصيتي در نمايشنامه هيچ

گويد كه  لحظاتي كه شخصيت چيزي مي. افتد آيد و اين اتفاق مي مي ام كه لحظاتي پي برده. بگويد
ي او غيرقابل تغيير است و هرگز  افتد گفته وقتي اين اتفاق مي. وقت نگفته است شايد قبال هيچ

  . شود پسش گرفت نمي
  

دو . كني چيزي است كه از آن شروع مي. انگيز است هم ترسناك ي سفيد كاغذ هم هيجان صفحه
يك دراماتيست در طول . ي اجرا ي تمرين و دوره نمايش وجود دارد؛ دوره بردديگر در پيشي  دوره

ولي نهايتا . كند ي فعال و فشرده در تئاتر، چيزهاي بسيار با ارزشي را جذب مي ها، با تجربه اين دوره
رش داني تا وقتي پ نمي. در اين صفحه چيزي هست يا نيست. كند ي خالي نگاه مي تنها به صحفه

  . ولي اين شانس هميشه ارزش امتحان كردن دارد. نكردي؛ و تضميني نيست كه آن وقت هم بداني
  

اي ندارم كه  ام، و در اين لحظه كوچكترين ايده هاي مختلف نوشته نمايشنامه براي مديوم) 9(من نه 
همين  و به نظرم. بود "جور ديگري از شكست"براي من هر نمايشنامه . كار را كردم چطور اين

  . واقعيت مرا وادار به نوشتن بعدي كرد
  

را به شكل نوعي جشن  حال هنوز آن نامه نوشتن كار خيلي سختي است؛ با اين به نظرم نمايش
امروز صبح به وضوح به شما نشان دادم، چقدر عقالني ] اين قضيه را[كنم  و وقتي فكر مي. فهمم مي

  . مشو تر مي ناكام ]من[ تر و كردن اين فرآيند سخت
  

واقعيت اين است كه  ـ اگر در ": گويد مي "13غير قابل نامگذاري"ساموئل بكت، در آغاز رمان خود 
توانم از  ها حرف زد ـ نه تنها مجبورم از چيزهايي حرف بزنم كه نمي موقعيت من بشود از واقعيت

                                          
13 Unnamble 



www.aminhosseinioun.com 
 

 9

9 

] گفتش[بشود يكي اگر  تر است ـ بلكه من ـ اين يكي خيلي جالب ها حرف بزنم، بلكه ـ اين آن
   ".مهم نيست. تر است ـ مجبورم، يادم رفت خيلي جالب
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