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 1لت برشتی برتو: آنتیگونهآن غایت وتراژدی 

 فرانک جونز و گُر ویدال

 برگردانِ میثاق نعمت گرگانی

 

اقتباااب شر اا  ات گوتی سوااک  ااستین  ورسااتی  شااار  ر 

( اجاارا  ااما ویاسهاار یااک ترییاا  1948 ااسسی)  

جااایبر ات اصا اار ی  اایا ر بوا اار شااس ا  ر اساا  

یارگیری اشااار شاک  ریس ا  شر ا  شاک تهارس  بقایک 

 پر اتمابر اشبصای ر 

ویاسهاصابک  تی هسیامریی   ارارار قارو واست ه ( اترجیاک شاا بصطبا تساا ی ات اجارا شر  

چصاماو  واکبصظاسم شس وامب شاا رتوار  های اضااتک  امت تس ار شر ا قسای  اشاس   ستن 

هاا  اسرت و رتتاک یباب  امویامرس ا هایگ گسواک ت  ار شارای بامرو سبت  ه اتبتفارت 

 ها  سرت گرتتک شس ا م یک  ر یص شس ا بمرویتک شک بیاوجر تغییراتر ظاهر بر

  ویساا)پسیر  ک ر ویاسهااصابک  ااستن   شاارا ر گوتی سوااگسوااک یااک  ر رانرتاااو هساا   هیاو

پا  اااهر تاا  شم اا  گرر   تصاااح حیاساا  گرگااسب ر  اااسر  ااررروماو را شاارای وباار   

ایساااهطصک تااا    تااا   ر  ر هیااای  رات ویاااا جااااو راااس  را ات   ااا   ا ا یر اااسو  واس 

ی یصااما  ر وساارکبیصااسم بر ا اا   ر رااایر را یااک شااک گو ریاواا  یاار ت ویساا)پسیر

ی یر اسو گااات  امت شاس  یاک گرتری ا اتی  سااتت  شار گرگاسب را ر    جصگ شک ر ایهکش

یااک شاارا رش اتئااسیه) جاااو  را یهاا   چاارا یااک پاا) ات اس  ویساا)پسیر ا اا ا یر ااسو 

 ااور یاار  یااک ات تاا  ش رسااا    اام) شااک اصااساو بجاااتاتر  را  ر جصااگ ات   اا   ا  

 ر  ااستن   ریاواا    سر اار ترتی  اگاار یصااما شاامس بضااااد  تاا  ار را بیصااسم بر

 ب  ر شر    سر ر اهیک ا هحک ا  ابسهحاوک ا  
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 ااس ا گوتی سوااک ات ترباااو حااای  ای  ر شر اا  شااک باوصاام  ااستسی  گاااات بریااص   ااحصک

اهیااک شاارا رش گگااات  اامت ا اا  یااک شصااا شاار گو هاار یساار  ااور  ر  تاا   شاارا رش یصاام  

را وا ساامت ش یاار  ر  گوگیاار  تااا بجاااتات  باارا رساهاام شااس ا گوتی سوااک تصاایی  بر

یس م رساهرش را ویا بتقااام یصام تاا حاماق  بصا اا بینا  شارای رسرات  راا  شار بر

باار ی یااک  اارر ار را »را  ویساا)پسیرپاارسر  ر رری جساام را اوجااام  هصااما اسساایصک ویر

بصظااسرت باار ی ا اا  یااک  اارر » هاام وابااما گوتی سوااک پا اا  بربر« پاا) راواامت ا اا 

  یصام یاک شارا رش حاشمس  نرس   شک ناسر ضایصر ا اارت شار اسا  شاارر بر ا«اونارش یر 

ای تاسمم شاا  اه  را  ا ا  ر جابواک شاسام اسا  حا  را شاک ر ایی  شررسر اری ات تومگر

  صار  حتر اگر یر سو براید گو شس ابر

 ام) هیساراساو ساشاما راساهر تقرسبااه هیناسو بات   استن  ا اباک برشاقر  حصک شی   ر 

یاامریی  ررر  یر ااسو را شااا گیاااو سی ه ر ترجیااک ااسوما تاا  هسااتصم رار  بر شارگاااویااک 

هاا ابیمراروام تاا یصصاما  ر شر ا   گوااا م بر« ای ارا اک  هاموقهاک»گسام تاا اس  یک ار بر

شیاسااما یر ااسو هاار  ری اساا  « ار شااا ربااری ات اصاااس  سااا حااماق  شاتگهاا   اارشاتاو»

چصااو تساا  وباس ت ر تهفاات جصاگ گویصام یاک قار ااا م برار ت یصامااوتظارات را واابیم بر

 هام یک قصام  ار  تاا رتاا اری  اررروماو ایروظاابر را ابتحااو یصاما  ام) ا اباک براس 

تارس  احتارام وظاابر شارای شاا راا تیک  ر اس  را تا بقرر یر ت تاا برا ا  رایساماری هیارا

راا    ویسا)پسیراار  اس  ر چاک شارای  ارر اوجاام  ا  شرگاگو اتئسیه) جر  پا ما ا  

  ماری رها رساهم  مار   ی  یر سو ر ت  ر  ر   گرگسب شمرو را 

 هصاام یااک تاار ی شاار رری گو رااا  رباار بر ویساا)پسیرجساام  یااک و رباواااو پاا) ات گو

یاامریی  سی هرساوصاام یااک  ر ترجیااکبهاارسری را بر پا اااومت ا اا   هیسااراساو گو قصاایمت

ی ونتاک« هیساهاا شسایاروم  اباا هایگ چیاا هیاساتر ات اوسااو ویسا » اس  گسوک گاات براس 

یااک گو»ورفتااک ا اا   یی گاواامت ااستن   ر اساا  گاااارت یا اار اساا  قصاایمت  ر باات  

پصاامار   رااس  را شاامرو  اارر رساهاام ساتاا ب ناار   اامت ات رسسهاات  را تراتاار ات  اارر بر
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یصام یاک بجااتات  جاا  رجای  رار اضااتک برشر ا  اس  ا«و سی تیام بار او  بطیا   قااوس

اگاار پاای  رر   ار شااک  اارتر شاار رری رتقاااس  » ااات  تاار بررس پسااصمی  یا اار را رس ت

ار شام  شاک  گارار ا  ر وتیجاکگام شر ا تک ا ا ا ار هایگ رقوار شاک ب حظاات اوسااور ویر

ااتصاااسر شااک و شراگرچااک  ر باات   ااستن  جصاساا  یر ااسا «گاار  هیااساسر اهیااک رااس ش بر

ا اتفا ت ات اسا  اباارت هیساراساو شارای تسار پاا گر ات  بقم اات  بقم ات  سصار ا ا  

شاار ایراوساااور  ریاار شر اا «ا قاااوسو  قاااوسو تبیصاار ا اا  ر ااامای   ااامای  رما اا »

 «ا  ی  بر م  شم  شک   ی  رس   م»یصم شس و یار یر سو تأییم بر

ی یر ااسو ر    اامت ا اا    ر بساجااکاسجااا ی شواامیتغییاارات بهاااشرر ویااا  ر  ااحصک

اش ا  ااستن  تأییاام را شاار اسانااد  رصاار  راااوسا گر ر باارهبر قررباااو توکگوتی سواا

گاارار   وفاارت ات یر ااسو  احساااب ااارررش ات واترباااور شراشاار یر ااسو  تناارس  گساای  بر

جااا یصصااما ار ساتاار اسفااا برر اهاا  شااک شاارا رشا اقاساام  یا اار وقهاار ی   ااماریرا 

صاام یااک تاا  ناارا  ار اا  ابااا شااک  ییاا  رس یاااب ر یر ااسو ات اقاارار شااک گو یا ااارت بر

شاک  ارری  رصار ا ا  تاا  ای یساستی رسا ا  ر هرا ما هار چصام اسا  ویاا شیهاتربر

ای گوتی سواک را شام  شاک ساا حاابر  اه   یا را شر    ر اسا  یاص   احصک ا هر شر و

یصااما ار ههااتا  راار  سااایسا شااک شحاا  ر جاام  ر  بسیرا اار اهیااک جصااگ ر ا ااتبما  بر

گاات هیساراساو اضااتک یار ا شحهار یاک بفراسم شا وظارات گاات ر شرگوتی سوک ر یر سو هیرات 

ا گوتی سواک شار  هامبرشسار  را شاس  امای  ر  ری  یاک پای  ات اسا  شاک گو پر ارتاک  امت

های تیاااسای یااک شاای   اارر ر حااای  قا اا   اامت شااس  تأییاام ر بهرصاااه شااک  یا اا 

ات تربااو  پهاتیباوریس ام  ر یصاما هص اابر یاک یر اسو بریر اسو ا اارت بری نهباوکجصگ

گو تربااو  ااسم » هام   گوتی سواک شاک تصامی جاسا  برقضاارت راماساو را تراشرساوامرس  

های ار  ر بات  اسا  شاا گفتاک«  ه اش را تارجی  باری اوسااورشا ام  با  ریار جصباکایرر 

ی شحراوار  ستن   ر تضا  ا   یک تأییام شار تقامم قااوسو ایرار شار شهاری  ا ا ا وقطاک

رر  ر شااک یر ااسو جا اا  یااک گوتی سوااک ات یااسرت  ر بااراساا   ااحصک  ر باات  شر اا  گو
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تار ا ا  جاا اب های  اررباو شیااوی   گوراواکشرای با شرتار ا ا  تاا  ر بیااو رس»گسسم بر

جااا حتاار شااک تقاشاا  شااا هیسااراساو ویااا اس  «باوی   اایصاوباواامو  ر یصااار تااسب  ر راوااکتااا 

هااا ر بسااا    رصاار پیااررتی یااک شااک  ییاا  تص یصصاام ریااا  یااک شااک ار سااا گرری برشربر

هاسر هااکتاا  شاار گرگااسب را ات سااا  شاار ت ا اا ب ر یر ااسو شااا بااتر  یاار و ار شااک اومس

 یصما ونتک تأییم برترر اوک شر اس  رن 

 هاااسی ی پساارش ای اهیااک ار  ر یااار ا اا  یااک شااک ر اایهکیر ااسو شااارر  ار  یااک تسنئااک

 هام یاک  ایار تساا ی  س ا پسری یک هیناسو بات   استن  شاک ار انا م برپهتیباور بر

اواما اسا  ات بر م  رر جاوا  گوتی سواک را  ر پا ایمو راا  شار رری جسام شارا رش گرتتک

گار  ا بسائهک اقتامار بر شاا بحسرسا  اس  باجرا بصجر شک جر ر شحهر شای  پامر ر پسار بر

 ارشات  ااسم بیهار شاک جصاگ وما اتک »یصاما ک  تاام بریر سو گ نارا ات حنسبا  رس یابا

ی ای شاک پر ارا  باییاات وما اتک شا اصم ریار  ریا   راواکشا م   ررروماو  ااسم ا قاک

ا «ضارری شاک یهاسر رار  یصام ارضاام اس  یاک اسا  بااو  ات گو بر یر سوقاوسو شک رهبری 

شااا حیاساا    هاااسیت ا  ر  ررو حنسباا  ویساا ا ریاار راایاارا جاااسر شاارای اتتاارا  ر ا

یصاام یااک ا اارار بر -هااا  ر ویاسهااصابک  ااستن  ا اا یااک شاای  ات ساااری گو –هیسااراساو 

حتر قمرت بطه  ویا شاسام وظار بار م را شهاصس  ر شاک گرای ایاسم پا ار س شا ام ر شوضااه 

سو هینااسو باات   ااشااک توسساا  شیاواامات ا هص ااابر یااک یرشصااا شاار گو تصاایییات رااس  را 

   تحا  تاأریر ساا تو قارار گرتتاک ا ا بجرام یاک شریصا ستن  پسر راس  را باتر  بر

«ا گاار ساا تو شا ا  تاا  ایا ه  رامب تارجی  بار» هام بر  جساو شک تصامی پا ا  بر

نرتاامار  گ ااسش راورایصااسو هی اار  ویساا)پسیر  گوتی سوااک ر شات وظاار یر ااسو  پساار

 گرگسب هستصما

ی گوتی سواک  ر بسایر بارا شسایار  ابیک بات   استن  ا ا  شاا وسحاک ی شوم  سوصار حصک

 هاما گوتی سواک های ار قارار براس  تفاارت یاک شر ا  اوامیر شیاواات پیها سساوک  ر گفتاک

گسسااما هیسااراساو اساا  اظرااار  ااسم  ر بساایر ااسیاا  شااک  ااسی باارا ات  ااقس   اارر بر
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شصم پس اایمت را ات چهاا   واشیصاااترتواام ا ساا  » هصاام  گوتی سوااک را پاا) ات رااررد ار ا ابااک بر

یصام ایر برت ت تسار پاای ار را رایصاسو تا   شرا چهیاو  شر ا   تاا بغاا  را شبیصاما ا

 «اوس م  پیررتی را براگرار  ر جراک جراک  رر تصراس  بر

گو  تاات ای یاک هصاست یر اسو را شاک  ییا  جها  گارتت  پیاررتی  گاسپی   م) تیرتساب 

شاارای ترساا   ا و باار م شااک اسصنااک جصااگ پاساااو ساتتااک ا اا   یصاامب بااتر  بر وهاامت ا اا 

را   ساهمی یاک گاسات شار گباا ت  امو   ای  شارای وبار   ر تبساتاو ا ا ا شوام ات اهر

گسسام ابیامرار ا ا  یصام یاک جصاگ تیاام وهامت ر براس  یر سو واا  هیساراساو اقارار بر

وباست  ااهم گو شا ام  پسارش ب ااررب شاا  اساراور اوبار    ییک یهنریهار شوامی راپسا

 ویساا)پسیر ر هاااسی شااا گوتی ااسو   رمیشااس ا  ر اساا  یحظااک هیسااراساو  هاا  رساهاام

 ااسوم ر یر ااسو را بااتر  شااک رات اواامارت  جص اار اهیااک گرگااسب ر باار م رااس ش بر

ر اااوم ر ار  را ااییک  اار  ات تقرسباااه یر ااسو را شااک جصااسو بر بساائهک یصصااما اساا بر

 تا  ررروماو شا   را ات پای  رگرروما گسسمبر شاتگر اومو جص جسساو پیررت

اوم ر شاک هاای تا  ر ایمتشیاررو  رراتت ها شاکر ام یاک گرگس اراسا  ربار  ربرپینر شا 

سو ریهار ررسا  حساا  یار ت شاس   اا ب ااررب یاک یررساهصم یار تر ی شک  رر حیهک 

شجص صاام شااک  ییاا   اهیااک   اای  هاااسر یااک شاساامتبر بوتقاام ا اا  نساا  رااسر ت ر پیااا 

شااس ت بتایااا  ر تضااوید  ویساا)پسیری شرهاار ات ارتاا  یااک حااابر  ااریس  ظاییاوااک

 اوما مت

راپسای  ابیام بسهاسم راس  را  ر  ار  اباا شاا سنموامگر یصامبررا  اسیک اس  ربر یر اسو 

یر اسو شاا گرساک « شاک سااری باا شیاا»وااجر رهااسر رساهام شاس ا  هااسی یاک   اس پررارومبر

چااک را یااک  ر هص ااابر یااک قمرتیصاام شااس م گفاات  ترابااسش یاا   هص ااابر  ر گو»گسساام بر

یصام تاا گوتی سواک را گتا  یر اسو  اتا  بر« قمرت   هیگ ویارر ر یصتریار شار حسا ا  وامارم

بات   استن  هیسااراساو گراتی گسواک یاک تیرتسااب پیهاصرا   ا ت شاس ا هیناسو یصام  هیاو

ای  ر ها  گبیرتاک ات تارب ر ابیاما اباا پیاا  ربار رساوصاما قصایمتیسب برا ر ر ای شا
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ر اما یر اسو گیصامت ات اا  ر اوامرت ر  ر حاایر یاک بر هااسی شا پیام رس ی  گوتی سواک ر 

وقاا  قااس  باات  ترس  گر  ا گراارس   اار  ار شاااارتشرا  ر   اا   ار  شاااتبر هاااسی یاا  

چااک شااک قصاام یاار م گواساا  سااا یاا  ا اا ا گیاااو بر جااا  ارماشبیصیاام چااک اس »ا اا  

شییار ا ساا وبار   س ار پسارم تر  شاس  یاک  هصاستام  ساا  یهایر ا ا ا شر ا تص  رتتاک

 ااما ابااا تیااام  ااجااتر یااک  ر یااار شااس  ر تیااام باواامت شااس  ر گرگااسب تااار ر بااار بر

یصاما ر اگار قارار شار  اقس  برهای راا اهیک با  پای  رتتصاما ایصاسو تا   اقس  ت ش

 رر ا   ش رار تاا شاا با   اقس  یصاما  ارر ات   ا  رساهام رتا  ر ات گو  ا ارسراو 

گااسسر شااا پی  ویاسهااصابکا «رااساه ا اا  یااک باا  بر چیااای هیاااوا اساا  رساهاام  اام

 امت ا ا ا  یستاات تررساشاما   اتاو اومرهصا  هیساراساو ببصار شار  اقس  تا  پاسااو بر

یااک  اااهم هیااک چیااا شااس   تصرااا  ]گوتی سوااک   ر یااار ورساهاام شااس ا ابااا ار ااتصاااشر س اار 

 یصماتساوم شک   ی  ییا یصما ار یک رساهم گبم ر با را ویس  ر واشس  بربر

اساا  اجراساار ات گوتی سوااک ا اا  یااک شر اا  شاار رری  ااحصک شاار ا شاارای تسضاای   ا و 

 اجارا  ر ارتباا  شااس ش را تسضایحاتتغییراتر یک  ر  ا اتاو اایاا  یار  شرتار ا ا  شاا 

ی باره  ساا اوسااوی  گر ر ویاسصامتگاات یصای ا  الا   گساا بساتقیام یاک گوتی سواک شاتویاسااو

  واکا  الا   گساا وهااو  ا سام یاک تار  چ سواک شاسام شر  ی  ری ؟ ا   ر یر سو ویاسصمت

هاای گوتی سواک شاا حنسبا    تصراا چ اسو ر تقاشا  یص شر ا  ر بقاش   ری  ای  یصام؟ 

اسا   شاس ا  الا   هایگ چیاا  س اری وباس ؟ پا ا   چیاهاای  س ارا شارگااویر سو ر شقیاک 

 ر وااسم راار بهاار   یا اار  را تقاشاا   هصاام یااک شر اا  ترا اا اظرااار وظرهااا وهاااو بر

 ر  ااسی اسسااتم ر برایفاااو   ر  اای  ابمرساییساا  ر حنسباا  بطهقااک بر ا یر ااسوشیصاامبر

یصاام گیروااما  ر اراراار ویاااس  یر ااسو اقاارار برقاارار بر پرهیااا ات رهااسو  بسیرا اار ر 

هااس   ر حیهااک شاک گرگااسب اقتصاا ی شس وااما ار شارای  ااار  تساهیحات تاا  یاک او یات

شااک  ااصگ گهاا  ویااات  ا اا  ر گرگااسب شررااسر ار ات بقاامار تسااا ی ات گو شااس ا شااک هیاای  

  تااا   گوتی اااسو  ترتسااااب ر  اااراوجام حتااار شارگااااو ویسااا)پسیر ییاا  ا ااا  یاااک 
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 ییاا  یااک هص ااابر یااک یصصااما رهااسوتر شر ااسو را بحنااسم برنهباوااک یرهای جصگ یا اا 

گیاار  بسجاا  جص اار  ارهاار  ر رااس   ریاا   تاار  یسا اار شااک رااس  برارتی جصبااک

ای یصیصیسااتر  ر شااا  گاار  ا  اااسم شتااساو اجاارا را ر ااایکااا رت شاار جصااگ رااارجر بر

ی هیتهار شاک  اسرری گبیا شاا ا اارت شاک حیهاکمرساییس   ر وظر گرت  یک شاک  انهر یصاساکاب

 یصماررت بررا شک یصی گرای 

 

بتیریاا  تئااترهای ویاسهار سسوااو شا اتاو  ر شرای پ رهها ری یاک شار رری تامرام  اص 

پار ارت  شر ا  شاک بسضاسم گوتی سواک  ااسم ااسجااجر گررتساا شاک وظار  یت یسا    

ر  ا ااتاو پار اااسر ا اا  ر وااک  یا اا ا ی یاااوسو ر  ااستن   تیریااا ر وقطااک شر ااما

 گسوااک یااک  ا ااتاو پاای ساشاام ر هیاوااتصاااسر یر ااسو شااک بقم ااات را  ر برگوتی سوااک شر

جاا یاک شار گار  ا شیهاتر ات هار جاای  س اری احتیاااه گوبر تررر  اسا  بسائهک گ اناربر

را شاار  ویساا)پسیری باواامتت ااسب شاقر حتاار اگاار اقااا »تواام رری تیرتساااب ترسااا  بر

اش شبروام  شاات شاک ار اجااتت وراسام  ا  یاک  تاص  یصاما هایگ اوسااور ترات ترا  پا  ااهر

نباار ر گسااتارر قررباااو اجاارای ویاااس  شاار رری تا «تساواام رااماساو را گیااس ت یصاامویر

تر ات گو ا اا  یااک وظاا  باامور را شااک جااای رااس   ااس ا یر ااسو یااک بضااطر بتیریااا بر

 ا اساا  هابارتیااا سااا رطااای تراسسااا ار ا اا ا گیاارحناا  ایراار را وا ساامت بر  شاتگر اواام
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ار را یصااما شر اا  یر ااسو را ات هاار گسوااک او یااات ر وی اا  ارت اایصم ر  اسسااتک بحااررم بر

گرگاسب »توام  اات  یاک تصراا ر تصراا ترساا  بر  ات قامرت برای بتاسه ا تپااتتاشم  شک پی 

تساوام ارار تراسساا  ا اتک شا ام؟ گساا بهاس ام چ سوک چصای  شر ا اتر بر«ا را  نس   هیم

 ها  ااسی  ااس هسااتصم ر  اافیمیها سابحضاار ویساا  یااک  ر گو تیااام  اایاهر  یا اار 

  س ر؟

ی وظرساک اجراسار شر ا  پا ا   ا ت یهکتساوام شاک ر ااس    ا  اوتقاا ات تاا حامر ی بر

هااا را ساتاا ا  ر تااساو گو ااس  یااک  ر شرراار تسضاایحات شر اا   ر ارتبااا  شااا اجاارا بر

یصاام  شر اا  گصاااه   ر شراشاار یر ااسو ااتااراا برای یااک گوتی سوااک شااک ارتبااا  شااا  ااحصک

ای ا اا  یااک ایهرساا  تیا اااگراو بطیئصاااه اساا   ااحصک»گسسااما پر اا   چصاای  براس 

یصاام را احساااب چااک ار احساااب بریااک گوصاام شااا گوتی سوااک هیاامر ی یصصاام چاارا تساوبر

جاا گوتی سواک تار اسا  ا ا  یاک اس   بر شر ا  اسوما های ار  اری  بریصصم ر  ر شح بر

یصصاام  احساااب شنصاام ر  ر شحاا  ر یااای را یااک ایااسم تیا اااگراو احساااب برگو چ

اتس ر وقا  گوتی سواک ا ا  یاک ای برا  شارای شا ارسا شهاس ا اسا  ر س اکهاا وظرات گو

تباااو تبااا   یهیااات  شااا یر ااسو رسا ااتار هیاامر ی ایااسم تیا اااگراو شا ااما  ر  تصرااا  ر

تاا   ا و شااک اساا  ر س ااک  ار  رساتاا  تیا اااگراو را ات گاااات جاار ر شحاا  بیاااو حاییاااو 

هااا ا اا  بغهااسش رساهاام یاار  ر تااأب ت ر اااسانفر یااک اساا  یااک گوتی سوااک سناار ات گو

 هاما شواماه شاا  ر وظار تساوام اسجاا  یصام را  ر بوارر رطار قارار بر  برشیص  ر  رساتا

اش ی یر ااسو یااک  اااسم شااک  ییاا   ااسگسار شااس و شاارای پساار باار تگاارتت  گراارس   ااحصک

 هام  پر ا   گساا قارار ا ا  شک وظر شر ام  شر ا  اسا  تسضای  را ارا اک برشراو یا ترح 

 وکاشمشرتر یر سو هیمر ی ایسم را شراو یا ؟ شر    

یاک ااانفر ر ساا حتار ار قار شا ام  اق وار تراسساا شای  ات گو تأریری شر   شک اقیمت

ها  اان  ش یاار  شهنااک شاساام ا اا ا وباساام ات     اافقتر  رصاار شاارای سناار ات  رصاای 

ها  رگیارش هساتصما اصصار ا ا ار ر ای شا ام یاک  رصای یهار ی  ر  بسقویا تاسیمت
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ضررری اسا  بسقویا   ر ویاسهاصابک گوتی سواک بریصاک ر رضا  وااگسار تا  ا ا   تقامسر 

 هصاام یااک پیهااساسر تر تقاامسر تیااام جااسابور یااک اجاااتت بر اارر ر شااک بوصاااسر گسااتر ت

 ها حنسب  یصماشر گو قهمربآ 

ی تراسساا شیهاتر  رصار ا ا  تاا اجتیااارا پیابام  ر رراس   ستن  ات  ا اتاو  بسائهک

 ارشرگرر و  هااساشام ر تصااتر گو  بری  ر گوتاگسویسا  ویاسهاصابک توای گو شا ریها  سنموامت

 اس ا اا رت شار اسا    استن  اشراام ار قار اییقار را بسجا  بر یح) واشس ی وااگاسر

 ااس  یااک  ر را ااتای شرهااما اگرچااک گوتی سوااک باامار برهااای گو  ر بررا شااک او یات

]گاو   اباا ات اشتاما توامت یصام ر یر اسو تصراا شارای رتاا اری شاکرتا اری شاک بار ت ایا  بر

  ر  استن  شاا چصااو راض  ا ا  یاک رصاسب   رصار  امسمی شای  گو  ر رجاس   ار

تااساو  رساتاا   ییاا  واترباااور گوتی سوااک  هاام یااک ویربرااارتر اساا  رصااسب  را ویاااس  بر

یااک ترباااو ا اا  سااا اصااباور یاار و ایااسس ب ر اس  ات یر ااسو  ارد ورااا و شااک شاارا رش

اش ات راوااماو ا ساا ا  ااستن   ر هاایگ یر ااسو وا اار ات اهاا  ار شااک تاا  ا اا  سااا ییصااک

یصصام شاک چاک احسااب برگسسصام ر گوها برچاک یاک  رصای گو شر تفارت شای  یجای بت 

نبیواا  باا  باارا وااک شااک  ااسی »یصاام رر ااصر اساا   سااایسا بوااررا گوتی سوااک تأییاام ویر

یاک یر اسو را احیا  ر را بااشی  اس   ساایسا اسا «  هام اس  براها  وفرت  شا   اسی 

اشرااام ار قاار ر  –گسسااما اساا  رصس اایات  ااستنهر رااساهرش را تر ااس شصاباام بر

اوااما اجاارای ار ات ویاسهااصابک حااایر ات اساا   ر شر اا  ااس  -احساااب واااشس ی واااگاسر

اوق شار بستا  اهیاک یر اسو  اسرت  چصاوناک   اقس  تا  قاشا  پیها یری شاس ا   یاک 

 گااتگویر وام  رظیفاک برتار  ویسا) یرپسهیناسو  ارشاتاو شیهاتری  چصاوناک  گرت بر

تیا ااگر را ترایا   ررسنار  ها ور اما اسا ی پاسااور گرگس اریهاکبین  شس  یک یار شاک ح

ای شیاومسهاام یااک شااک ضاارررت ر گتا ی ارا ت  ر تااارس  یصاام یااک شااک  ا ااتاو شااک گسوااکبر

بار م  ر ا  »ساا «  رصای  تقامسر ا ا »گسسام جا یک شک وظار  استن  براومسهما گوبر

   « اروم یک
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یاک رهاسو  بسجام رهاسو  سا   جاا اس واپارسر ویهایگ چیاا اجتصا »گسسام شر   بر

 «اا  

یااک ااامای  شرهاار ات ای بهااتر   ارواام  شااارر شااک اس وسس) اساامتابااا هصااست  ر ویاسهااصابک

گیاار ا ترتیاا  ر گراساا  چیاها اا   رضااویتر یهاار یااک یااک هاار یااص  تراسسااا را  رشربر

ساشام ر شر ا   ر واسم شهارا ریار رراسا  هار  ری  ستن  اسا  ا اس  را  ر ایسهیا  بر

 ابهس راباتیااا ]ش ااسسی    هیاامهااا ات  ا ااتاو گوتی سوااک بهباا  ا اا   سااا اگاار تاارجی  برگو

 هااما  ر  ااستن    اااو شااک ویررساار  ر اوساااو یااک جاااای گسااتارر را بر ر پاتهاری

یصاام   ر شر اا   ااامای  ر باار م راا  ر هاار  ر یر ااسو  ساا  ر راااوسا ت را رسهاارصم بر

ای را گتار  ا ت ا یر ااسو   ااستن  یااک راااوسا تگیاار پیاباام رتتااارش گرسباااو رااس ش را بر

ر  ا ت شااس   گو  هاامب یر ااسو  شر اا    ااررش را گتای رااس  را ات   اا  برشااس   راااوسا ت

  همارا ویا ات     بر

شاامشیصر ار قاار ویساا  شهنااک رس اابیصر   ار چااک شر اا  ات تااراس ی  ااستنهر و ااک باارگو

یصصاام اگرچااک هییهااک  سصاار ا اا   شااارر شااک ویررهاااسر یااک هیااسارت شاامی را بجاااتات بر

گیرواما ایبتاک اسا  رس گار تراسساا تصراا براتف شاک  استن  ویسا    ر پا اش راسشر ویر

سرااس ی  یاارا یااار  باااری)  تااساو گو را ساتاا  ر  ر پیاااببراوگسساارهسب  گ اای ( ویااا بر

 یسر ویس  یک شر شر   ارر گرا تک ا  اتصرا 

های تار ی هینصی  بینا  ا ا  اسا  شحا  بطار   اس  یاک شر ا  یصاار وراا و بلیفاک

اش شاار ویاسهااصابک  ااستن  را شااا تفاار  شرهاایمو شااک باار م  اارر ها  ر شاااتو ری رصاای 

را  ر ساا  اسی  ر گوتی سواک هااسی   ویسا)پسیرای یاک ار ت  جبراو یار ت ا ا ا نرسقاک

یصاام  ر اتئااسیه)  ب اااررب ر اسساایصک را  ر  ااسی  س اار ر ویاساااو بر ی  یا ااربرتشصاام

ر  ااناا ر  شارگاااو تاا  را  ر هاار  ر  ااس  تصااسسری رر اا  ر قااسی ات ااتهاااش

 هاام یاک وااک تصرااا شااک رر اصر گییاااو تحاا  حنسباا  ای را ارا ااک برارات ا  ررو جابوااک
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هاام یااک  ر حایاا  یهاار  یصاام شهنااک تراتاار وهاااو برهیتهاار را شاارای براناا  تااماار بر

 ] رب  شیابستواام  هیاااو گسوااک یااک سااا تساوصاام ات بصااا  چ سوااک گررهاار ات باار م بر

 گبست اقررباو تراسسا بر

 
 اجرای گررت ییسسصگ تئاتر ات ویاسهصابک گوتی سوک

ی تراسساا شا   ر پاساو شاسم شک اس  ونتک ا اارت  اس  یاک هاما شر ا  واک پاااس  تجرشاک

اتااساام یااک  رگباامی شاار ویاااس  برا اا ا  ر اساا  را ااتا  ار پی  ی گوشساار  ا و گسااترت

هاااا  ر  اااسوما گووهااااو  ا ت بر 1945 ر گو  ر راااساهر  ر تبااااو تررپا ااار گییااااو  ر 

 ات تیاار چااراق شاار  شااک  ار گرسرتااک  اامت  ساشصاام یااک شرا ر اااو شااک  ییاا  تاارار ات ارتاا بر

یصصااما  ر اا  شحاا  بر ی شاااتپ) گاارتت  ر پاااسی  گرر و جساامگو  ر  رشااارت ا اا ا

واااتی رار    اارشاتی  رر ای یااک سناار ات رساهرهااا شاارای شرساامو نصااا  پاای  بااریحظااک

 صا اما  اس  یاک بار  شاک  ار گرسرتاک را ویرتر ام ر بامار بر س ا راساهر  س ار بربر

رااساهر  س اار شااک « یصااک؟پاا) ارو  ارت شااا ارو چاااقس چاار یااار بر»پر اام واااتی بر  اارشات

شوام با  شاک راساهرم را تیا اا یار ما گساا شارای گتا  یار و شارا رش »م گسساتیا اگراو بر

اسا  رایاص  بتاماریر « بار  ا ؟ ار وباسام براش را  ر بوارر رطار قارار بارشاسم توامگر
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ات رس باااو  ت تشراا  ا اا  یااک بااا وسااب  شااک شحااراو تراسسااا  ارساا   هیاارات شااا سأ اار

ی  رشاارتی رضا  ک گباا تر  احص« بینا  ا ا  اسا  شارای با  ها  ر   هام؟»پر ی  بر

ی شااا  جصبااکاش ی شارگاار ر تهمپیهاا رگاار   یااک شااک را ااطکقاااوسو ویاااس  شا ااتاور بر

 رر ایصم ر ات گو تراتر برپسصم اتی بمرو را حیاس  براسام ررت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tragedy with a Purpose: Bertolt Brecht's "Antigone"; Author(s): Frank Jones and Gore Vidal 

Source: The Tulane Drama Review, Vol. 2, No. 1 (Nov., 1957), pp. 39-45 

                                                           


