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وقتی بازیگری خود را . متصلب ستامری ،ایکردم که فضای صحنهمن همیشه احساس می

که آنان با  گویی، داشت در پیشآمدهایی نیز پی برای دیگر بازیگران بالدرنگ، کردجابجا می

از  ی هم ارزواکنش منجر به، برداشتنی درنتیجه، هر گامهستند.  یکدیگر متصلبهآهنین  زنجیری

 پویاموجبِ پاسخی  کوچک، هر کنشی، هراندازه. شدصحنه می  حاضر درجانب تمام بازیگرانِ

 .شدممیساعت زیستی یک  سازوکارِبخشی از  به عنوان یک تماشاگر، من نیز و :شدمی

ی رابطهبرپاسازیِ برای  باز یا سربسته محیط یک درکه هر مکانی یعنی یک فضای اجرایی )

یک نیست.  خنثی امری ( هرگزباشد آگاهانه انتخاب شده طرزیمخاطب به-بازیگر یویژه

، مزرعه کوبیِ یکخرمن یمحوطه، میدانی مقابل کلیسا، ، حیاطِ یک قلعهمتداول تئاتری صحنه

 ایدارای گذشته زندان، همگیری یک میدان اصلی شهر یا سالن غذاخوسالن بزرگ دانشگاه، 

و  هاداده تا حد انفجار سرشار از این فضاهاهستند، حتی اگر متعلق به عصر حاضر باشند. 

شمرد اما  ، یا مردودمخالفت نمود، تاکید کردها توان بر آنهستند که می ایهای مادینشانه

 .کرد شانحذف تواننمی



 

ای دوگانه ادراکتماشاگر برای  برانگیختنظرفیت آن در  درونبرای من، اثربخشی فضای اجرایی 

)همچون یک تئاتر، یک کلیسا یا یک باشگاه ورزشی(  پذیرشناختفضای یک است: نهفته از فضا 

 براثرِ نیروهای اجرا، فضایی بالقوه که آمادگی دارد خود را از هویتش جدا سازد تا حالعینو در 

، و نه فضایی که درونش بود شدهتهییک فضای فضایی  چنین. دچار دگرگونی و تغییر شود

تا خود را نفی  زمان، آماده بود یرفته، و همپذ آنچه را که بودپیرایه و خاموش: بی چیزی نیست؛

و تئاتر  ، برای تأییدِفضاامر  خالی کردنِپر و برای  رژیهای متفاوتی از دراماتومن با شیوهکند. 

کار  هااین یباطل کردن تمام ،، و در نهایتهامفارغتو  پیوندها، قراردادها، برای ساختنِ آننفی 

 کردم.

 
 

آرامشی  گاهکه ، بادها به دستِمتالطم  بر دریایست ایکشتیآن ی فضا برای من یادآور عرشه

پیچد و شود، بر خود میآشفته می دریا های زیردیگر از شورشِ آنیِ جریان گاهِبار دارد، و مرگ

، گرای آنانرونگرا و بهای درونگیکنشِ بازیگران، پویایی آنان، ویژایستد: باز استوار می

 از زمزمه تا جیغ. –شان استفاده از صدای هایروش

دهند: یک دو مرکز را میتشکیل کشد. دو شُشِ آن فضای اجرایی نفس می کردماحساس می

ی تقارِن فضایی است، و تماشاگران به شکل مداوم و ناخودآگاه، که نتیجه ثابتِ هندسی مرکز

ی حرکت واسطهکه به (dynamic) مرکزی پویا دیگر، کنند؛ وخود را به آن سمت متمایل می

شوند، بر هم منطبق می پویارکز زمانی که مرکز هندسی و مشود. متعین میحولِ آن بازیگر 



 

را با  تنشی ،در اطراف شحرکت باهای دیگر، بازیگر در زمانکند. بازیگر بر تقارن فضا تأکید می

 ،از سمتی به سمت دیگرنقاط پویا و توجه تماشاگر نتقال ی اواسطهبهمرکز هندسی ایجاد کرده و 

گرایی و به جای هم پویامن عمداً از چرخش بین مرکز هندسی و کند. جابجا میرا نیز فضا 

و فاصله بین بازیگران، و  تقارب، یهارمونی و ناسازگارمناسباتِ واگرایی، تقارن و عدم تقارن، 

 استفاده کردم. بین بازیگران و تماشاگران

آمیختم، های واقعی را در هم ر و خالی کردم. کنشویی بود که من آن را پُجاد یفضا قلمروی

در را  آوازی یا کنش ضربآهنگیک معرفی کردم و ا همِ بسیاری رازهای مستقلزمان موقعیتهم

 مصرانهپادشاهی  قلمرو این ،همهبااینشکل دادم.  در آن هاو قصه تلمیحاتتصاویر،  با پیوستگیِ

ام را دیگر را برنتافت و بنابراین من و تماشاگرانِ آینده عدیبُبه  تغییر وضعیت، مخالفت ورزید

بر  توهمی که برای هر کدام از ما حقیقتی شخصی را در: رهنمون کرد ادراکاز  ایویژه سنخِبه 

 گرفت.می

کند. جدا می یکدیگراز  همان حال،در ، و کنداحاطه میفضا، بازیگران و تماشاگران را 

تنش بازیگر باید فضا را به  ترینکمینه: را بازی کند 1زیبابینی لوله نقش یکفضا خواستم می

 هایضربآهنگ تکثر، شدت و جریان )کندی و تندیهای جدید و واقعیتی دیگر تبدیل کند. فرم

ها استفاده انحالل فضا از آن یا، گسترش رهایی بودند که برای تخریب، فشردگیواگرا( ابزا

 کردم.می

 



 

، به آن بسط یا قبض دهم، تا آن را شکل دهمفضا آهنِ  به کار کردم تا من روی صدای بازیگران

های کنشعلف یا یک جنگل. وآببیابانی بی همچونقابل تنفسش کنم، ، غیربخشمبجسمانیت 

یا پنهان  برمال آن راو  کردمیخراش، فضا را متالطم ای مبهم تا فریادی گوش، از زمزمهآوازی

در اثر سکوت،  در اثر .کردتغییر میشد به طرزی ناصریح بیان می چهدر اثر آنفضا . کردمی

کل گیتی  [شد که گونهاین و]. جهندبرمیآن  ازها و نشانه هاضربان، 2سَتسقسمتی از بدن که 

 .داشت حضور جابالقوه در آنطرزی به

 (Universe) گیتیها به چیز متحرک: این نامی که هندو هزارهزاران همان، (Jagat) جگات

 کنند.اطالق می

 جگاتهای آنان. ها و تونالیتهجریان تنشبازیگران بود،  آوازیِ های فیزیکی و کنش جگات

وا فضا را فشرده کرده و  جگاتدهد. زند و تسکین میکند، زخم میمی طردپذیرد و می

کند می عطرهای خوشاز  یرا بدل به قصر آنکند، ، آن را متکثر، منکسر و گداخته میشکافدمی

و  بلعدمیلویاتانی که مرا  بدل به ، وندبودکشف و کاویدنش من در پی  های حسّانیدستگاهکه 

 درون ، بهلغزیدممن از فضایی بیرونی به فضایی درونی . اشدرون دستگاه هاضمهبه  سپاردمی

 به و به بازیگران من به من،متعلق بود  فقطزمانی که به درون و  گیتی حصن و حصاری از

 .تماشاگران من

1 Kaleidoscopeو تکه  شهیشمهره، خرده له،یچون تو نامتصل هم یرنگ یایو اش هانهیاز آ یارهیاست شامل دا یالهی: وس

 م.ف .آوردیم دیرا پد یرنگارنگ یها الگوهاکاغذ که بازتاب نور به آن
2 Sats heT :آزاد شدن در فضا آماده  یالزم برا یروهایکه تمام نی، زمانشودمقدم بر هر چیزی می امر کنشکه  یادر لحظه

در قالب یک ، ستخود را در قالب س یانرژ اجراگردرآمده و هنوز تحت کنترل هستند،  قیکه به حالت تعل انگارشوند، اما یم

کند،  یعمل م/اندیشدمیخود  سمیارگان امیتی تمواسطهبه کنشاست که در آن  یالحظه Satsکند.  یدرک م آمادگیِ پویا

 م.ف .دهدیواکنش نشان م حرکتیسکون و بی وضعیتدر  یحت ی موجودهاتنش بهکه ست ایلحظه

                                                           


