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سوءقصدهایی به زندگی آن زن نوشته ی مارتین کریمپ۱ اولین بار سال ۱۹۹۷ 

در رویال کورت اجرا و از همان اجرای اول به اثری بسیار پرسرو صدا و بین المللی 
تبدیل شد. نمایش نامه که بعضاً از آن به عنوان اثری پُست دراماتیک، ضد طرح 
و ضد شخصیت یاد می شود، مشتمل بر هفده سناریوست: تقریباً بدون دستور 
ـ  ( که به  صحنه و تنها حاوی عالئمی نظیر خط موّرب )/(، مکث ها و خط فاصله )ــ
جای شخصیت ها می نشینند. کریمپ در ابتدای نمایش نامه اشاره کرده است که 
اجرای این اثر می تواند هر بار با شمار متغیری از بازیگران اجرا شود. اجرای تیم 
آلبری۲  در رویال کورت در سال ۱۹۹۷، شامل هشت بازیگر )چهار مرد و چهار 
زن( بود، در حالی که مثالً اجرای کتی میچل۳ در سال ۲00۷ یازده بازیگر )چهار 

مرد و هفت زن( داشت.
تنها  است.  غیر ممکن  نمایش نامه  برای  داستانی  طرح  نوعی  تعریف  عماًل 
چیزی که تماشاگر/  خواننده می تواند بدان استناد کند این است که هر هفده 

1.Martin Crimp 
2. Tim Albery 
3. Katy Mitchell
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سناریو در مورد »  او« )her ل  یک زن ( است که اسمش در ظاهر، آن )Anne( است. 
اما در درون سناریو ها واریاسیون های این نام ابهام شخصیت را مضاعف می کند: 
آنی۱، آنیا۲، آنوشکا۳. پس » او« کیست؟ هر سناریو به تصویری متفاوت از »  او« 
اشاره می کند که حتی بعید به نظر می رسد اصاًل در صحنه ظاهر شود. »  او« 
حضوری غایب دارد. تنها در سناریوی ماقبل آخر است که »  او« در ظاهر حضوری 
صحنه ای پیدا می کند. در هر سناریو تعریف قبلی از این »  او«ِی نامتعین سرنگون 

می شود، شخصیتی شکل نمی گیرد:

لل اون می گه یه شخصیت واقعی نیست، نه یه شخصیت واقعی شبیه چیزی که 
توی کتاب یا تلویزیون باهاش برخورد می کنید، بلکه اسمش رو می گذاره نبود 

شخصیت، فقدان شخصیت، این طور نیست؟

برای  نام  هرگونه  حذف  در  نمایش نامه نویس  خط مشی  باال  قطعه ی 
ـ  « به جای آن ها را توضیح می دهد؛ و بنا  کاراکترهایش و نشاندن عالمت »  ــ
به نقل قول ابتدایِی کریمپ از بودلر در شروع نمایش نامه، »هیچ کس به گونه ای 
مستقیم علت واقعی چنین رخدادهایی را تجربه نخواهد کرد، ولی همه کس 
نظیر حضور،  مسائلی  به  در عمل  نمایش نامه  داشت«.  آن خواهد  از  تصوری 
بازنمایِی تآتری، ماهیت تآتر، مرگ شخصیت، تروریسم، ایدز، جنسیت، جنگ، 
از  سناریوها  همان حال  در  و  می پردازد،  سرکوب  و  لیبرالیسم  روان پریشی، 
یک حال و هوا و داستان، به حال و هوا و داستانی کاماًل متفاوت تغییر می کند: 
شاعرانه، کمیک، تلخ و تراژیک، موزیکال و الی آخر. البته تمامی این مسائل در 
زمینه ی فرهنگ جهانِی چند رسانه ای طرح می شوند. شاید استفاده از الگوی 
تم و واریاسیون برای تبیین خط مشی های کلی نمایش نامه مناسب تر باشد. بر 

1. Anny 
2. Anya 
3. Annushka 
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این اساس شاید بتوان گفت سوءقصدهایی به زندگی آن زن هفده واریاسیون بر 
روی یک تم واحد است، و این تم واحد، زندگی )هاِی( »  او« )آن( است. بنابراین 

بازی تم و واریاسیون هر بار با تغییراتی بر روی تم اصلی ارائه می شود. 

همراه با قضیه ی طرح داستانی، تعریف هرگونه شرایط مفروض، پروتاگونیست، و 
خود شخصیت به عنوان شخصیت نمایشی در نمایش نامه غیر ممکن است: از » او« 
هر بار در جایی و در زمانی صحبت می شود که برای ما غیر قابل تشخیص است. 
» او« در هر  سناریو تبیینی متفاوت می یابد: معشوق یک سیاست مدار، دختری 
از دست داده، یک هنرمند  را  جوان و سرخوش، زنی که در جنگ فرزندانش 
آوانگارد، تروریستی جوان و الی آخر. هرچند به نظر من در نهایت نمایش نامه از 
نوعی وحدت برخوردار است که به دلیل تمرکز سناریوها بر روی یک زن خاص 

)آن، آنی، آنیوشکا، او( پدید آمده، حتی اگر بر ضد این وحدت حرکت کرده باشد:

لل در هر حال اگر هر نیتی ارائه شده باشه قطعاً این نیت هست که نیتی که ساخته 
شده همون نیت نیست و هرگز در واقع این نیت نبوده. اون قطعاً این نیته که 
این  عبارتی،  به  ل  تمرین  نیت  این که کل  و  بی معناست  نیت  برای  جست و جو 
سوءقصدها به زندگی ِ خودش ل به این اشاره داره. یاِد این ضرب المثلی چینی 

می افتم: تاریک ترین مکان همیشه زیر چراغه.

شاید دیالوگ باال اشارتی باشد به این که چگونه نمایش نامه می کوشد هر گونه 
وحدت معنایی و روایی را که پیشتر ساخته است سرنگون کند، اما در عمل تکثر 

»  او« )آن زن( خود سازنده ی معنا و منطق روایِی نمایش نامه است.
اولین اجرای سوءقصدهایی به زندگی آن زن، به دلیل فرم غیرقراردادِی 
در  رادیکال.  و  درخشان  تآتِر  ضد  نوعی  بود؛  بحث برانگیز  بسیار  نمایش نامه، 
عین حال تبیین نمایش نامه به عنوان اثری »پست مدرن« ظاهراً نمی توانست 
هیچ چیزی را توضیح دهد به جز این که نمایش نامه هرگز با الگوهای رایج ساختار 



10   سوء قصدهایی به زندگی آن زن

درام همخوان نیست. در واقع نمایش نامه ی کریمپ هنگام اولین اجرای خود به 
اصطالح  به کارگیری  که  بود  غیر همخوان  درام نویسی  رایج  الگوهای  با  قدری 
»پست مدرن« از جانب برخی منتقدان فقط پوششی بود برای پنهان ساختن 
عدم درک آن ها از ساختار ضد دراماتیک و متناقض نمای متن. کریمپ ظاهراً 
در جای جای نمایش نامه ی خود در صدد تبیین این ساختار و سالیق تآتری اش 
مدرن«  »پست  واژه ی  از  بهتر  بسیار  روی  هر  به  که  چیزی  است؛  بر آمده 

خط مشی های دراماتیِک متن را توضیح می دهد.

لل ولی چرا نه؟ چرا نباید / »یه اجرا« باشه؟
لل دقیقاً ل تبدیل می شه به یه جور / تآتر.

لل تآتر ل درسته ل برای دنیایی که درونش خود تآتر مرده. به جای قراردادهای منسوِخ 
دیالوگ و به اصطالح شخصیت هایی که به سمِت گره گشایی های آزاردهنده ی تآتر 
حرکت می کنند، آن به ما دیالوِگ محِض اشیا رو پیشنهاد می کنه: از چرم و 
شیشه، وازلین و فوالد، خون، بزاق و شکالت. اون به ما نمایشی از وجود خودش 

رو پیشنهاد می کنه...

بر این اساس درام کریمپ به نحوی درام تکثر و از هم پاشیدگِی نفِس مدرن 
و له شدن آن در زیر چرخ نظام سرمایه داری و تبعات آن است که در اشکالی 
همچون جنگ، سیاست، پورنوگرافی، تروریسم، نسل کشی و زندگِی مدرن نمود 
می یابد. فرم پراکنده ی درام کریمپ ارتباط تنگاتنگی دارد با تم هایی که ذکرشان 
رفت، به خصوص سرکوب، خشونت و سلطه ی نهفته در پس ظواهر فرهنگ غرب 
مدرن و پست مدرن. نمایش نامه ی کریمپ برعکِس ظاهر فریبنده اش که فضا را 
برای اراجیف پست مدرنیستی در مورد عدم قطعیت معنا باز می کند، از موضعی 
به شدت انتقادی و سیاسی برخوردار است؛ وجهی که به طور مشخص خود را 
در ارجاعات غیر مستقیم به جنگ بوسنی )اپیزود ۳، ۱۲، ۱۵(، سیاست های 
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سرکوبگر دولت مدرن )اپیزود ۲(، سلطه ی رسانه ای )اپیزود ۵(، معنای هنر مدرن 
)اپیزود ۱۱(، تروریسم )اپیزود ۶، ۹ ، ۱۳( و الی آخر می یابد.

از این حیث کریمپ بیش از هر نمایش نامه نویس دیگری به سنت انتقاد
و ضد تآتر پینتر و بکت متأخر و نیز به گونه ای واضح تر، به سنت انتقادی سار
کین بزرگ وابسته است. هر دو نمایش نامه نویس مسأله ی خشونت، جنسیت

تکثر خود و جنون مدرن را دست مایه ی کار خود قرار می دهند. هر دو به سن
ضد ناتورالیستی و دراماتیک انتهای قرن وابسته اند، و هر دو به نقد ریشه ای خو

تآتر و بازنمایی آن بر صحنه می پردازند.
نمایانگ پست دراماتیک  اثری  عنوان  به  نمایش نامه  توصیف  هم چنین 
تنش غیرقابل حل اجزای نمایش نامه و تضاد همیشگی آن هاست. این قضی
با تغییرات فرمال در زبان نمایش نامه تشدید شده است. ساختار زبانی از ی

انتقا گونه  هر  حذف  با  کریمپ  و  می شود  متفاوت  دیگر  اپیزود  به  اپیزود 
نظی اطالعات داستانی توسط خود کاراکترها، طرح پیش رونده و تمهیداتی 
مقدمه چینی، بخش مهمی از شخصیت پردازی نمایش نامه را از طریق فرم زبان

انجام می دهد: به کارگیرِی زبان های متفاوت در اپیزودهای متفاوت، هر بار به م
خبر می دهد که با شخص/ اشخاص جدیدی روبه رو هستیم که احتماالً هما
شخص/ اشخاص اپیزود قبلی نیستند. اگر بخواهیم در مقام قیاس با نقاش
به کار متأخر دیوی از هرچیز  بیش  سوءقصدهایی به زندگی آن زن  بر آییم، 
واقع نمایی،  هاکنی شبیه است؛ جایی که مفهوم کلیت تصویر، پرسپکتیو، 
تاریخ نقاشی معضل می شود. در کار کریمپ نیز مفهوم کلیت، انسجام کاراکت

و روایت خطی به پرسش گرفته می شود.

2
مارتین آندرو کریمپ، نویسنده ی انگلیسی، متولد ۱۴ فوریه ۱۹۵۶ در شهر کن
است. وی اولین نمایش نامه ی خود را در حین تحصیل در زبان انگلیسی و تح
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تأثیر بکت و یونسکو نوشت. شش نمایش نامه ی اولیه کریمپ در اورنج  تری 
تیه تر ۱در ریچموند اجرا شد. هفت نمایش نامه ی دیگر او و ترجمه ای از اوژن 
یونسکو در رویال کورت به اجرا درآمد. اما شهرت و جهانی شدن کریمپ بیش 
پر  اجرای  از  است. پس  به زندگی آن زن  سوءقصدهایی  مرهون  هر چیز  از 
سروصدای این نمایش نامه، کریمپ دائماً به نگارش نمایش نامه هایی برای تآتر 

رویال کورت ادامه داده است.
ترجمه ی این متن، به شیوه ی ترجمه های قبلی، با رعایت کامل قواعد دستوری 
متن اصلی و حفظ سبک زبانی آن صورت گرفته است؛ از جمله حفظ جمالِت 
بلند و بدون عالئم دستوری که در جای جاِی متن وجود دارند. از دوست عزیزم 

رضا سرور که زحمت بازخوانی آن را بر عهده گرفت تشکر می کنم.

بهار ۹۳
علی اکبر علیزاد

1.Orange Tree Theater



ایلن نمایش نامله بلرای گروهلی از بازیگلران اسلت کله 
ترکیب بندی شلان بایلد بازتابلی از ترکیب بنلدِی جهلان 

باشلد. تآتر  فراسلوِی 

تغییر  به معنِی  آغاز گفتار  ) للل  ( در  فاصله  عالمت خط 
گوینده است. اگر خط فاصله ای در کار نباشد، به این معنی 

است که هنوز همان شخصیت در حال حرف زدن است.

عالمت خط موّرب )/ ( نمایانگر جای وقفه در هنگام تداخل 
دیالوگ است.

در زمان اجرا می توان سناریوی اول، یعنی همه ی پیام ها 
پاک شد، را کنار گذاشت. 
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         صدای بیب1
آن2. )مکث( منم. )مکث( از وین زنگ می زنم. )مکث(  ـــ 
نه، ببخشید؛ از... پراگ زنگ می زنم. )مکث( پراگه. 
ببین...  هر حال،  به  پراگه.  که  مطمئنم  تقریبًا  )مکث( 

کنم.  معذرت خواهی  می خوام  )نفس(  )نفس(  آن ... 

عزیِز  کرده ام،  ناراحتت  چه قدر  که  می فهمم  )مکث( 

خوشگِل خوشگلم، و... )نفس( آه. ببین. ببین، یه نفر 
دیگه اون طرف خطه، آن. من واقعًا واقعًا ــ متأسفم ــ 
ولی واقعًا واقعًا باید این تلفن رو جواب بدم. دوباره 

باهات تماس می گیرم.
»دوشنبه ساعت 8:53 ق.ظ.«

1. beep 
2. Anne 

1 . همه ی پیام ها پاک شد
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صدای بیب
دارم.  وقت  لحظه  یه  فقط  کن.  گوش  سالم.  آن.  ـــ 
اون جایی؟ نه؟ باشه. ببین. قضیه اینه. ما در مورد چی 
بحث می کردیم؟ یادت می آد؟ خب در مورد این چی، 
در مورد این چی، در مورد این که آیا، فرض بگیریم، 
درخت ها  که  بگیریم...  فرض  فقط  بگیریم،  فرض 
اسم دارند؟ خب؟ درسته ــ درخت ها. تو فکر می کنی  
ـ   می دونم ــ فکر می کنی من دیوونه ام. ولی بگذار فقط  ـ
برای یه لحظه قبول کنیم فقط یه لحظه که درخت ها اسم 
دارند. اون وقت چی می شه اگه، چی می شه اگه، در این 
ببخشید.  اَه.  بود.  اون  این درخِت  اگه...  مورد چی که 
ببین، من باید سوار شم االن. ولی در موردش فکر کن. 
باید  از اون ها مال اونه.  درخت ها اسم دارند. و یکی 

عجله کنم.

»دوشنبه ساعت 9:35 ق.ظ.«

صدای بیب
این  که  می دونی  می کند(  صحبت  ِچک  مثاًل،  زباِن،  )به  ـــ 
کوچک  کامیوِن  یه  تو  می گذاری  رو  دستگاه  کی یه. 
پشت ساختمون. کامیون رو  از باری1  می گیری. باری 
باهات تماس می گیره تا دستورهای بیشتری بهت بده.

»دوشنبه ساعت 11:51 ق.ظ. «

1.Barry 
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 صدای بیب
... اوه. سالم؟ مامانم...  ـــ 

»دوشنبه ساعت 1:05  ب.ظ.«

صدای بیب
ـــ   سالم، سالی ام از کوپر تماس می گیرم. فقط می خواستم 
برای  آماده  و  نمایشگاه ست  تو  االن  ماشین  بدونید 

دریافت. متشکرم.

»دوشنبه ساعت 1:06 ب.ظ.«

 صدای بیب
می کنی.  زندگی  کجا  کثافت  پتیاره ی  تو  می دونیم  ما  ـــ 
کثافت  تو  که  کارهایی  ُمرده ای.  تو  راحت،  خیالت 
کاش  می کنی  آرزو  )مکث(  نمی ره.  یادمون  کردی. 

هیچ وقت به دنیا نیومده بودی.

»دوشنبه ساعت 1:32 ب.ظ.«

صدای بیب
... آن؟ الو؟ مامانم دوباره. )مکث( کارت پستالت رو  ـــ 
گرفتم. )مکث( خیلی قشنگ بود. )مکث( و اون عکس. 
اون واقعًا خودتی؟ )مکث( خوشحالم که دوست هایی 
پیدا کرده ای و از این جور حرف ها. )مکث( قضیه اینه 
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که، آن، دیگه هیچ پولی نیست برات بفرستم. من با 
بابات صحبت کردم، و اون گفت نه، مطلقًا نه.

صدای مردی را در پس زمینه می شنویم: » دیگه یه پنی هم 
در کار نیست. اینو تو کله ش فرو کن.« مادر تکرار می کند: 
»دارم بهش می گم، دارم بهش می گم.« سپس دوباره با تلفن 

حرف می زند: 

واقعًا متأسفم، آن عزیزم، ولی ما دیگه نمی تونیم به 
این وضع ادامه بدیم.

صـدای دوبـاره ی مرد: »اگـه بهـش نگی، خـودم خر فهمـش 

می کنـم.« 

ببین، من االن باید برم، عزیزم. بابات سالم می رسونه. 
باشه؟ خدا نگه دار.

»دوشنبه ساعت 2:20 ب.ظ.« 

صدای بیب
ـــ  آن؟ هستی؟  تلفن رو بردار، آنی. ]مکث[ باشه... این جا 
تو مینه سوتا یک ربع از ده گذشته و ما فقط زنگ زدیم 
که بگیم فکر و دعای ما پشت سر توئه، آنی. و خیلی 

دوستت داریم.

»دوشنبه ساعت 4:13 ب.ظ.« 

 صدای بیب
آن؟ درخشـــانه. تکان دهنـده ســـت. به موقـــع ست.  ـــ 
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دردناکــه. خنــده داره. شــهوت انگیزه. عمیقــًا جدی یه. 
ــیاهه.  ــرار آمیزه. س ــنگره. اس ــت. روش سرگرم کننده س
بگــذار یــه مالقاتــی داشــته باشــیم. بــه مــن زنــگ بــزن.

»دوشنبه ساعت 10:21 ب.ظ.«

صدای بیب
آن. عصر به خیر. بگذار بهت بگم می خوام باهات چی  ـــ 
یه  با  بعد  برام بکنی.  باید اون کار رو  کار  بکنم. اول 

بطرِی شکسته... و این تازه اولشه. خانوم کوچولو.

»دوشنبه ساعت 10:30 ب.ظ.«

صدای بیب
آن؟ ـــ 

گوشی رو بردار. )مکث( می دونم اون جایی. )مکث( 
می شی؟  قایم  چی  از  آن.  نداره،  فایده ای  قایم شدن 
)مکث( دنیا؟ از دنیا قایم می شی، آن؟ یاال. بزرگ شو، 

بزرگ شو، آن، و تلفن رو بردار.
مکث.

خب پس این چی یه؟ فریاد کمک؟ بهم نگو این فریاِد 
کمکه. چون من در قبال فریاد کمِک تو دقیقًا چه کاری 
باید انجام بدم؟ هوم؟ )مکث( و دوست داری دراز به 

دراز اون جا افتاده باشی، آن، ُمرده؟ هوم؟ 
این سناریویی یه که من باید تصور کنم؟
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