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دیویــد َممــت متولــد ســال  1947در شــیکا گو و دانشآموختــۀ کالــج گــودار 1ورمونــت و
ٔ
دانشکده تئاتر ِن ِیبرهود ݭݫ ِپلیهاوس 2نیویورک است .در کالج گودار ،دانشکدۀ
همچنین
نمایــش ییــل و دانشــگاه نیویــورک تدریس کــرده و در کمپانی تئاتــر آتالنتیک ،که خود
از بنیانگــذاران آن نیــز هســت ،درسگفتارهایــی ارائــه کــرده اســت .نمایشــنامههای
ٔ
نوشته رمزی ،اولئانا ،از تو برکت ،گلنگری گلن راس ،بوفالوی امریکایی،
تحسینشــدۀ
انحراف جنسی در شیکا گو ،و همچنین فیلمنامههایی چون خانۀ بازیها ،فیلم نامزد
ـکار هیئتمنصفه ،زندانی اســپانیایی ،پسر وینســلو و سگ را بجنبان تعدادی از آثار
اسـ ِ
ُ
ٔ
جایزه ابی 3شدهاند.
او هستند .نمایشنامههای َممت برندۀ جایزۀ پولیتزر و همچنین
1. Goddard College
2. Neighborhood Playhouse

 Obie Award .3یا ( Off-Broadway Theater Awardsجشنوارۀ تئاتر آف برادوی) :سلسلهجوایزی
است که توسط روزنامۀ ویلج ُویس ( )The Village Voiceبه هنرمندان و گروههای تئاتر فعال در
نیویورک اعطا میشود.
ظرفیت  500نفر گفته
تئاتر برادوی به نمایشهای ارائهشده در سالنهای حرفهای با حداقل
ِ
میشود که در امتداد خیابان برادوی در منهتن نیویورک به روی صحنه میروند .تئاتر آف برادوی،
در همین منطقه و در سالنهایی با ظرفیت بین  100تا  499نفر اجرا میشود و تئاتر آف آف برادوی
نیز در همین منطقه و در سالنهایی با ظرفیت کمتر از  100نفر روی صحنه میرود .تئاترهای
غیرتجاریتر ،آوانگاردتر و تجربیتر در سالنهایی کوچکتر اجرا میشوند(.م).

سخن مترجم
دیویـد َممت را کـموبیـش مـیشـناســیم .نمـایشــنامـهنویســی اســت خـوشقریحــه و
فیلمنامهنویسی چیرهدست .کتابی که در دست دارید ،سه کاربرد چاقو ،نه نمایشنامه
و فیلمنامه که از مکتوبات نظری ممت است؛ حوزهای که ،در سایۀ دیگر آثارش ،کمتر
دیده شده .این کتاب در ظاهر دربارۀ نوشتن و خاصه نمایشنامهنویسی است ،اما
میتوان بهنوعی آن را مانیفست هنری ممت به شمار آورد ،رسالهای در باب چیستی هنر
و چرایی و چگونگی نوشتن .متنی است سهل و ممتنع با فراز و فرود بسیار که بیشتر به
متن پیادهشدۀ یک سخنرانی روی کاغذ میماند و کمتر میتوان آن ساختار شستهرفتۀ
متون دانشگاهی را در آن یافت .طبیعی است ،چون ممت نظریهپرداز نیست .حکایات،
چاشنی لحنی آمیخته به طنز و آیرونی ،به متن
نقلقولها ،مثالها و مثلهای متعدد با
ِ
غنای ویژهای بخشیدهاست و از سوی دیگر ،ممت با بیانی موجز و صریح دست روی
واقعیتهایی چالشبرانگیز میگذارد و مسائلی را پیش میکشد که خواسته یا ناخواسته
درگیرمان میکند .شاید متن پیش رو در ظاهر دربارۀ نوشتن باشد ،اما درواقع حکم
شمعی را دارد که باریکۀ نوری میتاباند بر زوایای پنهان و آشکار شخصیت ما و دنیایی
که در آن زندگی میکنیم و همین امر بود که من را به ترجمۀ کتاب ترغیب کرد.
در پایان از دوستانم ،مهدی فروتن ،رضا بهرامی و نرگس فرشی بابت خواندن متن
و پیشنهادهای کارسازشان کمال تشکر را دارم.

شاخص سوزباد

1

دراماتیک کردن در طبیعت ماسـ ــت .ما دس ـ ـتکم روزی یک بار آبوهــــوا ـــــ پدیدهای
ً
ذاتا غیرشـ ــخصی ـ ـ ـ   را ب هشـ ــکل تعبیـ ــری از دیدگاه آن لحظهمان به جهان ،بازتفســــیر
میکنیم« :محشـ ــر اسـ ــت .باران میآید .درسـ ــت وقتی دلم گرفتــــه .زندگی مگر چیزی
غیر از این است؟»
یا میگوییم« :هیچ یادم نیست که هوا اینقدر سرد بوده باشد ».تا فصل مشترکی
بین خود و همدورهایهایمان ایجاد کنیم .یا میگوییم« :جوان که بودم ،زمستانها
طوالنیتر بودند ».تا بهاصطالح ریشسفیدیمان را به رخ بکشیم.
ن را بهشکل دراماتیک درک میکنیم و
بوهوا [پدیدهای] غیرشخصی است و ما آ 
آ 
خود ما
همانگونه نیز به کار میگیریم ،یعنی به آن پیرنگی 2الحاق میکنیم تا قهرمان ،که ِ
باشیم ،معنایش را درک کند.
بوهـوا ،ترافیـک و دیگـر پدیدههـای غیرشـخصی را بـا بهکارگیـری اغـراق ،ترکیبـات
مـا آ 
 :Wind-Chill Factor .1سرمایش بادی یا سوزباد پدیدهای است اقلیمی که به ترکیب دماهای پایین
و بادهایی با سرعتهای متفاوت گفته میشود و بهنوعی بیانکنندۀ احساس دریافت سرما توسط
جسم انسان است(.م).
 :Plot .2معنای دسیسه و توطئه هم میدهد و به نظر میرسد نویسنده گوشۀ چشمی به این معانی
نیز دارد(.م).
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آیرونیـک ،وارونهسـازی ،فرافکنـی و تمـام ابزارهایـی کـه نمایشـنامهنویس بـرای آفرینش و
روانـکاو بـرای تفسـیر پدیدههـای مهـم احساسـی بـه کار میگیرنـد ،دراماتیـک میکنیـم.
شک ــردن پیش ــامدها ،کم و زیاد کـــردن
درواق ــع م ــا ی ــک رخ ــداد را ب ــا پس و پی 
و آب و تـاب دادن بـه آنهـا دراماتیـک میکنیـم تـا معنـای شـخصیاش را دریابیـم ــــــ   مایی
اصلـی 1درام منحصربهفـردی هسـتیم کـه برداشـت مـا از زندگیمـان اسـت.
کـه شـخصیت
ِ

ا گـر بگوییـد «امـروز تـو ایسـتگاه اتوبـوس معطـل شـدم ».شـاید چنـدان دراماتیـک
نباشـد« .امـروز تـو ایسـتگاه اتوبـوس کلـی معطل شـدم ».چیزکی دراماتیـ 
ک در خـود دارد.
ک اسـت (و واقعیتـش
«امـروز اتوبـوس خیلـی زود رسـید ».عـاری از هـر گونـه جنبـۀ دراماتیـ 
ایـن اسـت کـه گفتـن هـم نـدارد) .اما ممکن اسـت بگوییـد «میدانـی امروز اتوبـوس چقدر
زود رسید؟» و این لحظهای است که ابزارهای دراماتیک را با مواد خامی از وقایع زندگی
درهـم آمیختهایـد.
«امروز نیم ساعت منتظر اتوبوس بودم ».عبارتی دراماتیک است .ب ه معنای «مقدار
زمانـی کـه بـرای مـن کافـی اسـت تـا مطمئـن شـوم متوجـه انتظـار “بیـشاز حـد” مـن در
ایستگاه اتوبوس شدهاید.».
(ای ــن مرزبن ــدی ظریف ــی اس ــت ،چرا ک ــه گوین ــده ب ــرای حص ــول اطمین ــان از انتق ــال
منظـورش نمیتوانـد مدتزمـان کوتا هتـری را انتخـاب کند و ا گر مدتزمـان طوالنیتری
را انتخاب کند ممکن است به زعم شنونده چیزی پرت باشد و آن را نپذیرد که در این
صـورت از درام فاصلـه گرفتـه و وارد وادی لودگـی میشـود .ازایـنرو ،نمایشـنامهنویس،
پیـرو اقتضـای طبیعتـش ،ب هشـکلی ناخـودآ گاه و بینقـص ،مدتزمانـی را برمیگزینـد
ْ
انتظـار چیـزی بیـرون از دایـرۀ
تـا نابـاوری مخاطـب را معلـق سـازد ،تـا بپذیـرد نیـم سـاعت
احتمـاالت نیسـت و درعینحـال در محـدودۀ امـر غیرمعمـول قـرار دارد .بنابرایـن،
شـنونده ایـن ادعـا را به موجـب لذتی کـه ایجاد میکند میپذیرد و بدینترتیب نمایشـی
ً
کوتـاه امـا کاملا مشـهود اجـرا شـده و مـورد پسـند افتـاده اسـت).
1. Protagonist
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 1 Nاین سومین بار است که بازیکن تازهواردی که کل فصل را بهخاطر
«در تاریخ  FL
مصدومیتی سنگین نیمکتنشین بوده ،توانسته در یک بازی حذفی آخر فصل توپ را
بیش از  90متر با خودش حمل کند».
این آمار  ،NFLمثل انتظار برای اتوبوس ،چیزی پیشپاافتاده را دستمایه قرار داده
و ب ــه آن ش ــکلی میبخش ــد که حاوی ل ــذت دراماتیک باش ــد .فریاد ُپرحـــرارت «عجب
حملـ ـهای!» اطالعاتی همراه خود دارد که ما را مجاب میکند لذت بیشـــتر/طوالنیتر/
نوچرا
متفاوتتری ببریم .وزن دراماتیک منتسبشده به این حمله آن را مسلم و بیچو 
جلوه میدهد.
دو عبارت کاربردی «تو همیشـه» و «تو هیچوقت» را در نظر بگیرید .در این عبارات
چیـزی کـه هنـوزشـکل نگرفتـه را در قالـب دراماتیـک ریختهایـم .از کلمات سوءاسـتفاده
کـرده و بـه آنهـا شـکلی دراماتیـک دادهایـم تـا نفـع شـخصی ببریـم .گاه مثـل همیـن مـورد
«تـو همیشـه» و «تـو هیچوقـت» میتوانیـم بـر مخاطـب خاصمـان 2موضعـی برتـر پیـدا
ً
ـب ݭݪ «امروز نیم سـاعت منتظر اتوبوس
کنیـم و گاه ،مثلا سـر شـام ،بـا همیـن موضوع مناس ِ
بـودم ».سـر صحبـت را بـاز کنیم.
در ایــن نمایشهــای کوچــک مــا چیزهــای کلــی یــا پیشپاافتــاده را خــاص و عینی
ل فهم اســت.
میکنیم ،یعنی آنها را به دنیایی میبریم که به زعم ســاختار [ذهن] ما قاب 
این همان دراماتورژی خوب است.
دراماتـورژی بـد را در وراجیهـای سیاسـتمداران میتوان یافت ،کسـانی که در عمل
چیـزی بـرای گفتـن ندارنـد .آنهـا از فراینـد دراماتـورژی تخطـی کـرده و بیشـتر از چیـزی
ذهنـی و نامعلـوم سـخن میگوینـد :از آینـده ،فـردا ،را ه و رسـم امریکایـی 3،رسـالت مـا،
پیشـرفت ،تغییـر.
امریکایی امریکا(.م).
 .1لیگ ملی فوتبال ( :)National Football Leagueلیگ حرفهای فوتبال
ِ
 :Significant Other .2در محاور ه به شریک زندگی شخص در یک رابطه گفته میشود(.م).
 :American Way of Life 	.3اشاره به ارزشی ملیگرایانه در امریکا دارد که مفاد آن پایبندی به اصول
زندگی ،آزادی و جستوجوی خوشبختی است :سه اصل اشارهشده در «اعالمیۀ استقالل ایاالت
متحدۀ امریکا»(.م).
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عبارات کموبیش برانگیزاننده (با معنای «برخیزید» یا «برخیزید که وقت تنگ
این
ِ
است» ) بدل درا م هستند .در روند دراماتیک اینها حبابهایی هستند که گسستهای
درام را ُپر میکنند ،کارکردشان مثل صحنههای جنسی یا تعقیبوگریز ماشینها در
فیلم بنجل است؛به هیچ مسئلۀ واقعیای مرتبط نیستند و بهسان وصلههایی در
یک ِ 

ظاهر جذاب بر داستانی عاری از محتوا دوخته میشوند.
(بـه همیـن شـکل میتـوان گفت از آنجـا که وا کنش دموکراتهـا و جمهوریخواهان
ً
به مواضع یکدیگر برآوردن فریاد رسـوایی اسـت ،مواضعشـان ذاتا یکسـان اسـت).
نیـاز ذاتـی بـه امـر دراماتیـک در پیشبینـی روزنامههـا از مقـدار فـروش یـک فیلـم
مشـهود اسـت .این نیاز به امر دراماتیک ـــ ـ تمایل ما برای سـازمان دادن علت و معلول
بـا هـدف افزایـش دانـش عملیمـان از جهـان ـــ ـ   در خود فیلم غایب اسـت ،امـا در وا کنش
ً
مـا نسـبت بـه درامـی کـه طبیعتـا در رقابـت بیـن فیلمهـا رخ میدهد بهشـکل خودجوش
پدیـدار میشـود .درسـت همانگونـه کـه وقتـی عالقهمـان بـه زئـوس را از دسـت دادهایـم،
ب هشـکل خودجـوش پانتئـون 4را میسـازیم.
بعضیهـا میگوینـد زمیـن هـر روز گرمتر میشـود .بعضی میگویند نه اینطور نیسـت
و حسهایتـان بـه اشـتباه افتادهانـد .خـوب ،در ایـن زمینـه مـا شـاخص سـوزباد را داریـم.
ٔ
دربـاره تغییـرات آبوهوایـی را کنـار بگذاریـم آن را
از آنجـا کـه نمیتوانیـم دغدغهمـان
دراماتیـک میکنیـم ،درواقـع حتـی دمـای هـوا را که (به زعم بسـیاری) غیرشـخصیترین و
ً
علمیتری ِـن اندازهگیریهاسـت دگرگـون کـرده و دقیقـا طـوری آن را دراماتیک میکنیم که
مـدت انتظارمـان در ایسـتگاه اتوبـوس را.
اتوبـوس
ا گـر نیـاز داشـته باشـیم حـس کنیـم بـه مـا برخـورده اسـت ،میگوییـم «ایـن
ݫ ݫِ
مردهشـوربرده نیـم سـاعت دیـر رسـید!» ا گـر بخواهیـم از اضطرابمـان فاصلـه بگیریـم،
میگوییـم «شـاید دمـا بیشـتر از حـد معمـول باشـد ،امـا بـا شـاخص سـوزباد»...
ٔ
مجموعه خدایان در دنیای اساطیری
 .4منظور نویسنده معبد پانتئون در روم نیست .منظورش
یونان است که ا کثریت قریب به اتفاقشان فرزندان و وابستگان زئوس بودند(.م).
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ً
ُ
برق دراماتیک
(لطفا در نظر داشته باشید که شاخص سوزباد بیشتر یک ابزار پرزرقو ِ
است ،چون باد همیشه با یک سرعت نمیوزد و اثر خنککنندگیاش را هم میتوان با
ایستادن در مسیر آن و هم با ایستادن در خارج مسیر آن اندازه گرفت .این شاخص به
شخص اجازه میدهد تا برای لذتی که در پی میآورد ناباوریاش را به تعلیق درآورد).
وقت ــی محت ــوای فیل ــم ی ــا تصمیم ــات قانونگـــذار رضایتبخـــش نیســـت (یعنـــی
بخش اضطراب ما نیسـت  ،امید ارائه نمیکند) ،از دل فعالیت خشـک و بیروح
تسـکین ِ
َ
آنهـا یـک ا َبرداسـتان پدیـد میآوریـم ،همانطـور کـه پانتئـون افسـانۀ خلقـت را کنـار زد
و جنگهـای خانمانبرانـداز جایگزیـن ناهنجـاری ازلـی هستی/نیسـتی بشـر شـدند.
ٔ
ل تلویزیونـی دیـده باشـیم ،چـه کاخ سـفید کلینتـون باشـد
انـدازه کافـی سـریا 
(ا گـر بـه
تهـای پزشـکی ،خواهیـم دیـد کـه هسـتۀ
یهـای خیابـان هیـل و بخـش فوری 
چـه دلتنگ 
دراماتیـک اصلـی جـای خـود را بهتدریـج بـه یکیبهدوهـای خانوادگی داده اسـت .بعد از
مدتـی حـس میکنیـم سـریالهای جدیـد دیگـر جدیـد نیسـتند و نیازمنـد درام هسـتیم.
مـا جهـان را اینگونـه ادرا ک میکنیـم).
سازوکار بقای ما جهان را بهشکل نتیجهگیریهای علت و معلولی سامان میدهد.
فروید موسیقی را انحرافی چندریختی مینامید .ما از موسیقی لذت میبریم چون
یـک تـم را بیـان میکنـد ،تمـی کـه شـاخوبرگ میگیـرد و بعـد بـه سـرانجام میرسـد و مـا
آنچنان خشنودیم که انگار یک شهود فلسفی را تجربه کردهایم ،حتی ا گر این سرانجام
خالـی از محتـوای کالمـی باشـد؛ مثـل سیاسـت ،مثـل بیشـتر سـرگرمیهای عامهپسـند.
توخیز میکننـد تـا آخریـن ماندههـای انـرژی آن روز را نیـز
بچههـا آخـر روز جسـ 
صـرف کننـد .معـادل ایـن اتفـاق بـرای بزرگسـاالن پـس از غـروب خورشـید ،سـاخت یـا
مشـاهدۀ درام اسـت ،تـا جهـان در سـاختاری فهمپذیـر سـامان داد ه شـود .نمایـش/
فیلم/غیبتکردنهـای شـبانه آخریـن فعالیـت روزانـۀ سـازوکار بقایمـان اسـت .در ایـن
ی ادرا کـی را تخلیـه کنیـم تـا خوابمـان
فعالیتهـا میکوشـیم آخریـن تهماندههـای انـرژ 
ببـرد .در ایـن موقعیـت مـا بـه درام روی میآوریـم و ا گـر هـم چیـزی نباشـد دسـتمان را
بگیـرد ،از هیـچ ،درام سـرهم میکنیـم.

