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 یادداشت ناشر
 

چهار سال پیش، شاید هنوز هم، وقتی در  - تا سه
های ایرانی  ها سراغ نمایشنامه ها و کتابخانه فروشی کتاب
های کتاب  قفسه رفتم، از کمی آثار داخلی و خالی بودن می

قریحه و باذوق عرصه  از نام نویسندگان جوان و خوش
ای ادبی  شدم. گونه ادبیات نمایشی، دچار یأس و ناامیدی می

ترین زمان  زده و در بحرانی ترین شرایط جوانه که در سخت
بالیده و رشد کرده بود، حاال دچار رکود و فراموشی شده 

 بود!
های زیادی وجود  حل هکردن آثار، را برای احیا و جمع
ها تماس و ارتباط گرفتن با عزیزان اهل  داشت. یکی از آن

قلم و صاحب سبک بود که تعدادی از اساتید دانشگاهی و 
راه دیگر   قلم بودند. تعدادی هم از دوستان تئاتری و هم

های جوان  ایجاد انگیزه و دست دراز کردن به طرف مؤلف
 79ولین کتاب را در سال بود که همین کار هم انجام شد. ا

چاپ کردیم که با استقبال خوبی همراه بود و بعد به ترتیب 
نام که بر ما  طی هماهنگی با نویسندگان بزرگ و صاحب

منت گذاشتند تا در خدمتشان باشیم. تعداد زیادی اثر به 
شد. بهترین  دستم رسید. خب باید از این استقبال قدرانی می

ادبی و منصفانه با  -یشکل قدردانی، برخورد علم
کردم آن هم  ها را انتخاب می ها بود. باید بهترین نمایشنامه

با اصول و معیارهای قابل قبول. برای اینکه این برخورد 
ادبی منصفانه صورت گیرد، از میان همه  -علمی
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کرده بودند. تعداد چشمگیری را   ها کار نویسندگان که سال
ین پک ادبی بودند. تا انتخاب کردم که شایسته چاپ در ا

ی مخاطب اهل تئاتر را فراهم کرده  هر خواسته و سلیقه
پسند که چندین اثر گواه  گیر و مشکل باشم. بسیار سخت
 این ادعاست.  

نویسان  انتشارات آماره به نیت همراه شدن با نمایشنامه
ها در این  و ارج نهادن به شور و شوق آفرینشگرانه آن

اقتصادی به یاری و خواست خدا  وضعیت عجیب و ترسناک
و همت شما نویسندگان عزیز این مسیر را ادامه خواهد داد. 

ها مورد پسند خوانندگان  امیدواریم که مجموعه نمایشنامه
 ای باشد برای خلق آثار بهتر. عزیز قرار بگیرد و انگیزه

پایان از مدیرمسئول محترم انتشارات آماره جناب آقای  در
که زحمت بسیار زیادی کشیدند و از تیم  پرست فرهاد نوع

زحمتکش این نشریه و انتشارات که امکانات گرم کردن 
 این فضا را مهیا ساخت، بسیار متشکرم.

 
 هومن بنائی

دبیر بخش ادبیات نمایشی و 

داستانی



 
 

 

 یادداشت مترجم
 
 ؛اند زندهکه  پندارند میهمه  ها آدم
 ات،یتنها نشانه ح ها آن یبرا
 !است هایشان نفسگرم  بخار
 :پرسد نمی یاز کس یکس
 !یفالن یآها
 خانه دلت چه خبر از
 است گرم

 دارد هنوز؟ ینور چراغش
 
 «احمد شاملو»
 

در این کتاب دو نمایشنامه پیش روی خوانندگان است. آثار 
ی بین عناصر مختلف،  ی پیچیده ها رابطه سورئالی که در آن

تمایزات و تناقضات به بازی گرفته شده است و از زندگی 
ها ترکیبی از  کارانه فاصله دارد. نمایشنامه ی محافظه روزمره
 نامحدود است.های تئاتری و شم هنری  تکنیک
،  نگاهی به واقعیت سیاسی موجود در «تنها گریخته»در 

ی چهار زن  شده های خفه دنیا وجود دارد. رها کردن بغض
در حیاط پشتی خانه و افشای رازهایشان با چنین 

های فاسد شده و  انگیزی، بیان از ترس های شگفت مونولوگ
های  ریزد. شخصیت محتومی است که ناگهان بیرون می
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عجیب و آخرالزمانی در دنیای پیش رو، در عین سادگی 
 کننده است. گیج

و وقتی خانم جارت قدم به  شود با یک دعوت شروع می
گر آلیس در سرزمین عجایب است.  گذارد، تداعی داخل می
هایشان  های سابق و سرگرمی ها، شغل ها از نوه پیرزن

 کنند. گاهی یکی احساسات دیگری را به چالش صحبت می
کشد و اتفاقاً تصادفی نیست. اما در لحظاتی گنگ،  می
شود،  ای از اضمحالل آخرالزمانی نمایش داده می پرده
بلعند، قحطی و  هایی که زندگی را می هایی از سیل داستان

ی  اهمیتی هستند که در برنامه های بی طاعون ظاهراً پدیده
 شوند. آشپزی تلویزیون پخش می

های هر  ابل بیانی به نگرانیها بصورت غیرق این صحنه
کند،  ی ما متصل است و آن خیاالت را باورپذیر می روزه

دوست داشتی چه "خوانیم:  مثل جایی که در نمایشنامه می
 "ای باشی؟ پرنده
همراه یادآوری  شکل دراماتیک مرگ به «بزن بریم»در 

ای نمایش  مرگ خودمان و احساس فناپذیری دلسردکننده
اننده در جایی از متن با شوک دراماتیک شود. خو داده می

 شود که دوستان مرد متوفا، گیالس در واقعی مواجه می
شکنند و با جزئیات مرگ خود را  دست، دیوار چهارم را می

کنند. در بخش دوم خواننده با دنیای تاریک مرد  بازگو می
ها، آرزوی برگشت  شود. در پشت این صحنه مرده همراه می
 ی نهفته است. به زندگی جسمان
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ناپذیر تکرارِ زندگی  ی آخر که فرآیند پایان در صحنه
پیرمرد است، لباس پوشیدن، از تخت بلند شدن، روی 
ها را  صندلی نشستن و سپس به تخت برگشتن و لباس

های واپسین است.  درآوردن، یادآور تکرار زندگی برای انسان
. این همراه ندارد اما روزمرگی پرستار هم کم تراژدی به
 صحنه برایم یادآور این جمله است:

کنید  ها مراقبت می شما عاشق کسانی هستید که از آن"
 ."کنند عاشق کسانی که از شما مراقبت می و

آور کوتاه بودن زندگی و  کوتاه بودن نمایشنامه، پیام
شوند، نشان  مانند و ناگهان قطع می جمالتی که ناتمام می
 از مرگ ناگهانی است.

 



 
 

 
ی نویسنده درباره  

 
در لندن است. بیش  8731سپتامبر  3کاریل چرچیل متولد 

های اجتماعی را با تجربیات  از سی سال است که مسئولیت
تئاتری ترکیب کرده است. او در آثار خود به فمینیسم، سوء 

توان  پردازد. می های جنسیتی می استفاده از قدرت و سیاست
ت. او را مخترع زندگی دراماتیک به زبان انگلیسی دانس

ی سبک سنتی زبان و  تخریب و ساخت دوباره
 های بارز اوست.  سرایی از ویژگی داستان

دهد  آثار تلخ او به تماشاگر و خواننده این فرصت را می
های خویش باشد. ما در  ها و نومیدی تا شاهد بازتابی از غم

معنای  بریم، نه به تکرارهای زندگی خودمان را از یاد می
کردن خاطراتی خاص، بلکه از یاد  اللفظی فراموش تحت

ی  هایی از وجودمان که در آن احساس ویژه بردن بخش
کنیم. ما به کمک چنین آثاری باطن  بهزیستن را تجربه می
آوریم. انسان با خالی کردن احساس  خود را به حرکت در می

ناسازگارش در محیطی غریب ولی قابل باور دچار لذتی 
ی  کننده ای غریب اما مسخه شود. در صحنه بخش می جان

توان از عادات ذهنی گریخت و به  آثار کاریل چرچیل، می
 عمق دنیای اطراف وارد شد.
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 سالی، وی، لنا، خانم جارِت  هاشخصیت
 دارند.سال سن  97همه آنها حداقل 

حیاط پشتی منزل سالی. تعدادی صندلی   مکان
هببا  نامتناسببب، شبباید یکببی از صببندلی 

 صندلی آشپزخانه باشد.
 بعد ازظهر تابستان زمان 

تعدادی بعدازظهر تابستانی، اما متبوالی و  
 پیوسته.
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متفااو  باشاد. در نا نه اول     اواند میها  اعداد شخصیت

 5نفا هم بیشتا باشند. شاید  8نفا کمتا بوده و از  3نباید از 

اوانیاد   نفا خوب باشد. در مورد سا  و ننیایت مای    6یا 

 اصمیم بگیاید.

نییت  نیازی و باشد متفاو  اواند می "بعد"شخصیت در 

همان مادی باشد که مااسم اشییع او در ن نه اول اسات.  

 اواند میآن پاستار  "باالخاه رسیدن "همینطور در بخش 

 .ایم ندیده قبالًشخص ندیدی باشد که 


