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   معرفی نویسنده   

که به فلسطین مهاجرت  آلمانی و مادری لهستانی،  از پدری  در سال 1936 
گشود. تحصیالت مقدماتی خود  کرده بودند، در شهر َحیفا1 دیده به جهان 
گذراند و در دانشگاه ِتل آویو3 به تحصیل در  را در مدرسۀ درام نویسی  هابیما۲ 

رشتۀ فلسفه پرداخت.
کرد. پس از آن، در سال 196۵  در سال 196۲ در فیلمی  به نام نی نی۴ بازی 

برندۀ جایزۀ انجمن هنرها شد.
کانسیل۵ را برای تحصیل در انگلستان به دست  سال بعد بورسیۀ بریتیش 
در  و  کرد  رها  نیمه کاره  را  ساالف6  نمایشنامۀ  روی  کار  او  بدین منظور،  آورد. 
نمایشنامۀ  شد.  منچستر  عازم  تئاتر  رشتۀ  در  تحصیل  برای   1966 تابستان 
آرامِش  برای  خانوادگی  آلبوم  یک  از  ارزشمند  »لحظه هایی  به  بعدها  ساالف 

خاطِر تو در سال های دراِز پیِش رو« تغییر نام داد.

1. Haifa
2. Habima
3. Tel Aviv
4. Nini
5.	British	Council
6. Salaf



    ۱2          لحظه هایی ارزشمند...     

کانسیل یک سال دیگر نیز تمدید شد. وی در انگلستان  بورسیۀ بریتیش 
 به عنــوان دســتیار ِاد ِبرَمــن1، نمایشــنامه نویس و تهیه کننــدۀ امریکایــی، در 
 Almost Free Theatre و    Ambiance Lunch Hour Theatre Club گروه 

بــه فعالیت پرداخت.
از  متفـاوت  تجربـۀ عرصـه ای  جـرا۲  روْز   اݬِ تئاترهـای  در  ِبرَمـن  بـا  او  همـکاری 
گونـه ای اجـرای  شـکل های تئاتـری متعـارف انگلسـتان را فـرا روی او قـرار داد: 
کـرده  تعاملـِی تئاتـر3 به مثابـۀ یکـی از حوائـج روزمـره. آن دو زبـان مشـترکی پیـدا 
گـروه  گـروه Almost Free Theatre به عنـوان بهتریـن  کـه باعـث شـد  بودنـد 

جریـان تئاتـر حاشـیه۴ شـناخته شـود.
گونـه ای از تئاتـر در  کمپانـی تئاتـر دیگـر۵ و ارائـۀ  نفتالـی یاویـن بـا تأسـیس 
ـ  به عنوان یک ضرورت در زندگی  گر ــــ کارِی تماشا روزهای هفته و در وقت های 
گروه  ـ   پـای مخاطبینـی جدیـد و متفـاوت را بـه تماشـای اجراهـای ایـن  روزمره  ــــ
ـ   به خصوص  کـرد؛ به طوری کـه ایـن شـکل از اجرا بعـد از آن در سراسـِر لندن ــــ بـاز 

شـد. ـ   همه گیـر  میخانه ها  ــــ
حمایـت  از  بعدهـا  امـا  شـد،  مواجـه  کامـی  نا بـا  ابتـدا  در  دیگـر  تئاتـر  گـروه 
کـودکان، تئاتـر خیابانی  گـروه تئاتر  کنسـول فرهنگـی بهره منـد شـد و در قالـب سـه 
اشـتغال  اصلـی6  جریـان  تئاترهـای  اجـرای  بـه  اغلـب  ـ   کـه  امبیانس ــــ گـروه  و 
پینتـر۷،  هارولـد  از   آثـاری  گـروه  ایـن  در  آنهـا  داد.  ادامـه  ـ   به   فعالیتش  داشـت  ــــ
جیمـز سـاونِدرز8، دیویـد ِمرِسـر9 و پیتـر  هانتکـه10 را بـه روی صحنـه بردنـد. وی 
ـ  بر اسـاس نمایشنامۀ توهین  تجربۀ نگارِش نمایشـنامه ای مشـترک با سـاوندرز ــــ

کارنامـه دارد. نیـز در  ـ   را  گر هانتکه  ـــــ بـه تماشـا

1. E.D. Berman
2. lunchtime
3.	 interactive	theatre
4. fringe theatre
5. Other Company
6. mainstream plays
7. Harold Pinter
8. James Saunders
9. David Mercer
10. Peter Handke
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کـه »نمایشـنامه  یاویـن بـه ایـن جملـۀ تومـاس مـان1 اعتقـاد بسـیار داشـت 
گونـه ای از شـعر اسـت، امـا تئاتـر ادبیـات نیسـت... واقعـًا نیـازی بـه آن نـدارد و 

بـی آن هـم می توانـد وجـود داشـته باشـد.«
ســــِن ســــال 19۷۲در  در  افـســــردگی  دوره  یـــک  پـــِی  در  یـاویــــن   نـفـتـالــــی 

 سی و شش سالگی در لندن درگذشت.

1. Thomas Mann



   روز مادر   

  شخصیت ها

پدر
مادر
پسر 

دختر
مادربزرگ



گنجــه. فقــط از  اتاق خــواب. یــک میــز توالــت، آینــه و چندیــن 

 تختخــواب دونفــرۀ مرســوم خبــری نیســت. در جاهــای مختلــف 

گلدان های گل قرار دارد.

دختر در حال مرتب کردن گل هاست. پسر روی نردبام ایستاده و 

سرگرم نصب پارچه ای است با این مضمون »با صادقانه ترین 

و بهترین آرزوها و از صمیم قلب«. در گوشه ای دیگر پارچه ای 

آویخته که بر آن نوشته شده »مامان دوستت داریم«.

پسر:  )با خوشحالی رو به دختر( یوهو!

دختر:  )و نیز شادمان رو به پسر( یووهو، یووهووو.

شروع به خواندن اولین میزان از یک آهنگ خیلی شاد می کنند، 

سپس از خنده روده بر می شوند.

کمکی به من بکن خوشگله. پسر:  بیا یه 

کمکش می کند تا پارچه  را  دختر:  اومدم شاه پسر. )به سوی او می رود و 

کند.( واااو. خیلی قشنگ شد. نصب 
پسر  با رضایت می خندد.

نگ.
َ
اوه آره، آره، خوشگل، قشنگ، جیگر و َمل
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ســروقت  برمی گــردد  دختــر  می خندنــد.  سرخوشــی  بــا  دو  هــر 

گل هــا. مادربــزرگ وارد می شــود. او چنــد عکــس  مرتب کــردن 

قدیمــی  به همــراه خــود مــی آورد و همچنــان کــه بــا خــودش حرف 

می زنــد، آنهــا را در جاهــای مختلــف اتــاق قــرار می دهــد.

مادربزرگ:  اوه، پروردگار را تقدیس می کنم. پروردگار را تقدیس می کنم.

پسر:  )با محبت بسیار رو به مادربزرگ( مامانی جون. مامانی جون.

مادربزرگ:  پروردگار را تقدیس می کنم. 

گوگولی َمگولی. پسر:  )به مادربزرگ( 

تمام  را  گل ها  مرتب کردن  )کار  آه...  آ آ آ می کند.(  بو  را  دختر:  )گل ها 

اوه، خیلی خوشگل شد،  نگاه می کند.(  دور و بر  به  و  می کند 

کاماًل خوشگل! )باز شروع می کند به آواز خواندن.( واقعًا و 
پسر:  اوه، اوه... 

خداوند را تقدیس می کنم. مادربزرگ: 

 پسر و دختر با عالقه مندی به او نگاه می کنند، سپس می خندند

و شــروع می کننــد بــه آواز خوانــدن بــا یکدیگــر. پــدر با بســته هایی 

پــدر  به طــرف  آنهــا  می شــود.  وارد  کادوپیچ شــده  به دقــت 

 برمی گردنــد، او بســته ها را پیــش پایــش می گــذارد و بــه دور و بــر 

نگاهی می اندازد.

پدر:  )با رضایت بسیار( اوهو، اوهو، اوهو!

همگی با رضایت  خاطر به همدیگر نگاه می کنند.

شـ ... )یک اسپری بیرون می آورد و اتاق را اسپری می زند.(
آه...  آ همه:  )نفسی عمیق می کشند.( آ

پدر:  و حاال؟

پسر:  و حاال؟

دختر:  و حاال... 
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کوتاه. نگران( تختخواب! پدر:  )مکث 

پسر:  )با اشتیاق( اینجاس؟

پدر:  اینجاس.

ـ  زود. ـ  زود ــ ـ  زود ــ دختر:  )تند( زود ــ

همه به جز مادربزرگ بیرون می روند. مادربزرگ روی صندلی 

می نشیند و از سِر رضایت آه عمیقی می کشد.

مادربزرگ:  خداوند را تقدیس می کنم.

گران دارد و یک سِر تختخوابی  پسر درحالی که پشت به تماشا

گرفته باز پیدایش می شود. را 

پدر:  )از بیرون( مواظب باش.

تختخواب را به داخل صحنه می آورند و سِر   جایش می گذارند؛ 

سپس دورش می ایستند و با رضایت تماشایش می کنند.

دختر:  واااااو!

پسر صدای یک بوسۀ طوالنی را درمی آورد.

مادربزرگ:  اوه، لعنت خدا بر شیطان!

پدر با رضایت خاطر می خندد، تختخواب را نوازش می کند و 

صدایی از سِر خرسندی بیرون می دهد.

و  می کنند  نگاه  را  همدیگر  بعد  می کنند،  نگاه  او  به  بچه ها 

ِهرِهر می خندند.

کوتاه. ِکرِکر می خندد. مکثی  پدر نگاهشان می کند و 

بـــزرگ به ســـمت تختخـــواب مـــی رود و دســـتش را روی   مادر

آن می کشد.

یادرفتــه« نامیــد.(  کــه می تــوان آن را »شــهوِت از )بــا فــوران چیــزی  مادربزرگ: 

گررررررر... 
همه می خندند، سپس می پرند روی تخت و داد و فریاد و هیاهو 

به راه می اندازند. چند لحظه ای به این کار سرگرم اند تا اینکه
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ّ

ـ  بسسسسه... )دست هایش را در هــم قالب می کند.( یاال بسه ــ پدر: 

، بسه دیگه.
ّ

دیگه بچه ها، یاال
از  می شوند،  بلند  تختخواب  از  سپس  می گیرند،  آرام  همگی 

داخل گنجه چند ملحفه می آورند و به روی تخت می اندازند و 

کردن. پدر نگاهی می اندازد و  در اطراف آن می ایستند به تماشا

با رضایت بسیار دستش را بر روی آن می کشد.

درسته، حاال دیگه همه چی آماده س.
همه:  همه چی؟

یمش؟ دختر:  )با بی صبری( حاال می شه بریم بیار

پدر:  )آخرین نگاه را به دور و بر می اندازد.( همه آماده ن؟

بچه ها  می گیرند؛  قرار  جایشان  سِر  و  می دهند  تکان  سر  همه 

نزدیِک در و پدر در وسط اتاق. پدر با سرعتی فزاینده می شمارد.

هفت، شیش، پنج، سه، یک، بوم!!
درحالی که  می شود  دیده  مادر  می کنند.  باز  را  در  بچه ها 

آهنگ  همگی  است.  شده  بسته  چشم بند  با  چشم هایش 

»تولدت مبارک« را می خوانند. بچه ها به سویش می روند و او 

را به طرف تختخواب می برند و خودشان در دو طرف اتاق جا 

باز  را  چشم بندش  و  می رود  او  به سمت  پدر  حاال  می گیرند. 

می کند. همه هلهله می کنند.

مادر:  )از گریــۀ شــوق زبانــش بنــد آمده( مــن... من... مــن خیلی ... 

گریه. پدر دســتمالی به دســتش می دهد و  خیلــی... )می زند زیِر 
او بــا آن دماغــش را می گیرد.( من هیچ وقــت... تصورش رو... 

این... این... )از فرط شادی قادر به صحبت کردن نیست.(
همه:  )فریاد می کشــند، ســوت می زنند و دســت به هم می کوبند.( ِهی! 

هورا! )همه به سوی مادر می روند.(




