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 جوانان ناخوشبخت

 پائولو پازولینی ریپی

 برگردان مهدی فتوحی

 

های بسییرار ااییرار مر  یکییا اد درمایایییه

تئییاتر تراکییین ییاییااا ترییدیر فرداییدااا 

 اایییه تیییه تیییامار ن یییا   یییدرار را

د. اهیرتییا اییدارد تییه فرداییدار  رداداییما

. انییر اییدامنؤا میییا مومییی  ییی خییی 

ت برییه  اییار باییید اایید  درااشییار ن ییا  ترد 

  شیاد.

 نییرم  هیسییرایاا دو نییرم  هیسییرایارم 

هیییییار  دارتییییه امااییییه ودمیتراتریییین

 برییار رایید بییدمر مردمییه م تی ییر ما اتییه بییه انرشییار  بروییرا  چییهد م  ااییاماقوره

 د. ت ما

ا میین هیرشییه چیییر چریی ی خییار  اد ر تئییاتر ییاییااای ت م تییه اییین درمایایییهمییا اعتییرا 

اییین  اریی  م هیرشییه جییایا دی ییر م در دمییااا دی ییر رمی داد تییه در ا   ذیرفتییه خییید درک

اد  و یو ییامرد م در  ر ماحیید اییاد ابیی  وبییا ااییدتا اییادنا ااکی اییترن درمایایییه را

  ا .و اا اشتهش اختا ااد لحاظ مرد 

هرچ بییا فییرک تیی م تییها  فییرا راییرد  تییه در  ر مدبیییر شیید ا  ای اد داییدناملییا لحنییه

ااد ردایدار ایه فریا داد  شید فاقید نری نیا  دییرا ف م.اد  یدراا متولی  بیه اسیلا نری ناها

ه احییی بیی شییارارایشهم ب ییابراین ااد بلکییه بییه ایی ا اد خییردمردی راییرد اایید بالرد م بر
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ه یو یا ب رنسیاا اا اشیت :ااا باشید تیه هسیهبه ایین تیه هیی اا ذیری شرمع ترد اجت ا 

  ر.شد

ی م اییراادا  ر ا  فردایدار را دیییر انیر نرفتیهاخریر مییدد مدییدی ایین های در ایین ایاا

ی رایدو یو یا ر ما رحیاایهم با د  هیم ایارمای تیه بیه انیر خییهو بیه حیدرن اامن چ 

ها ءفهیم م رمی ااییتا ادریییابم م ماایییید تیی م ایییاا  . خرلییا تیشیید تییرد محکیمرییه

بییه  راهییا ورییه  رحسییا  تیی م م بییه برخییا تمررییراد امریید بب یید  م اد لحییاظ تییاری ا ماق

.    بیییدفایییدذه ییا خرییر م شییر. ملییا باهای یو ییا خییار  اد ق ییامد حسییا   مر و

چیییر  .تیاا یید تمررییر یاب ییدایا هییم داحسااییا هااییه ماحسییام میین محکیمرییه  ر

م شیید م ماقوریه اایه  بیه ر یما  دمیید تیه  ر اایههییام ااید های د تیه تاری اهیار

امییرمد تییه  وخیدمییار داشییته باشییرمخ. بییا خر تیییاارم بییا ما هایا تییه مییاصییداقتابا یهیییه

. هااییهت م احسییام میین محکیمرییه  امییا کییرارااییه ت 1975ا سییترن رمدهییای اییاا 

 شییاید بییا ارجییاع   ییادین بییه بافتییارم   باشیید اادراییتای نرچییه شییاید محکیمرییه ماک 

احسییام  چیییر در  ر دقریی  شییی  . ماجییا ااییهشیی اختا تئییاتر ییاییااا دیکتییه شیید خدبار

تیه جیایا بیه افیرد  ااایه. قطی  عشیر م عالقیه قطی  عشی  وین محکیمره برد ادمن 

فرانریر بی رو م تریر  م تیاری دار   دهید. مین چری ما مدیاا هدهد بلکه بیه محکیمریایا

 م خییید را اد رمی نرییردما برخ فرداییدار. چریی ی تییه در مرای حکییم قییراربییرای تییی

یو یا  ومینتیه حیاا  ت ید.ما بریار ر احساایاد ر  دمیی در م طرا در هسیتا داشیتنم با

 هیم ادامیه برویا اایه تیه در  ی   ت ممیا و فردایدار را محکیی  در تاری ا و در  رمااا

 ت بره  اار را بپذیر . ی  ی اا اربه احی
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 خائیلی  ادملر ایر  ؛  ا1967 شا  دیپ ا

 و  ر حکیمی دقری  م ش میاتییاام اد  ریی  ایاد م تیارما برای بار ا سیه در دایدنرم

تیی م تییه  صییادر م رهییا  ت ییا را در مجییداام اراات اعییا م محشییت اک هیسییرای م تدریییدی

 ت د. ما ت بره فردادار را  بروا قلیداد

ترداید تیه  اچیه ما ای داراید ا یافهحافنیهبا فرداا یا کر  هیسیرایار تیه فرا این تیه

در  مین هیم یین لحنیهن یا   یدرار بیید  اایه.  ی  ااد ته فردادار به خا ر  ر ت بره شد 

م  بییه صیییرد ش مییا؛ در  ییذیره هیییار ن ییا یو ییا  . متدرایین ایییااذعییار م تایریید  ر 

 وقطی  عشی  اسیبه بیه  ایارخ م ب یابراینی ت م  بیه ماایطهمیا فردادار را محکیی  انر من

 رمی اچییه تییه ی داام تیییچکترین تردیییدی اییدار  تییه هیییهمییا را فییرکهییا  ر ت برییهِ

یکیا اد  یدرااا تیه  دهد ن یا  مین اایه. در مریا  یین  یدرو در مریا  یکیا اد  یدرار؛ما

بییه صیییرد  لییارسییتا ماما در مرابییف فاشرسییم م بویید اسییبه بییه ییین رکیییم مسییرحا فاش

 یلرهئ ییذیرفه احسییام مسییاادا  قالییا ایییین قییدرد را اییر جولییا دمیتراتریین تییه

 . اههات ریای ته مادر هیه  خرین ت ریا نرایا یو ا ر. قدرد ممتردما
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هییای شرسییم ااییه. هییم در قالابپردادایید فا ن ییا   ییدرااا تییه فرداییدار باییید تییامااد را

 تییراد مهم چیییر بییدمر هییرچجدییید  مطلرییان ایییین  روهییای م هییم در قالا ر  بااییتااا

 . ااه اردی در نذشتههم

بیه د ییف خمیصیا م ذه یا.  . شیایدبرایم دشییار اایه اذعیار تی م تیه ن یا  ایین اایه

را هییم  یجدیییدم هرنیی  قییدرد ا  فاشرسییه بییید میین ش مییان هیرشییه  اتاچیییر 

 ای در ماارفسییه خییید اد  ر ایی نمییارت  در ماقیی  بییه احییی  رشیی ییااه تییها  اپذیرفتییه

نیییید. بییه انییر  ما تییرد اد تا رتالرسییم در دمییار خیییده ایی نما نفییه م نیییارما

 . هسه ایندر  و در تشف ن ا یو ا  رر تاری ا وم طرا م بسرار چر ی ح   بادی

 

 ئیلی  ادملر اخیر  ا؛  ا1975  رمد در ایدم  1۲۰ ایاالی 

 احسییامهییم را هییا بیییدر م در ادامییه بییا  خیییاها  رمالارطییا نییرد خییید  اتهییا  البتییه 

را هییا اد  رم.  رشییا رد اتهامییت مییا دار   ر را اذعییار هیییرن حییا  بییه قییدری تییهت م. مییا

ع اصیر  تیاایدتیه ایا ؛اایه دشیین میرد  م نیراما   ومرتدی  ته فالایا ت مما احسام

ییید فهایا تسییا تییه ؛را درک ت یید تییه در فرداییدار هسییه ایهرچ یید دراماتریین اییینرایا
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مین هیم حی  دایدنا  ت م فویالنمیا ا ایین هییه مین فکیربی ااد؛به هر حاا دادناها ته  ر

بوییالم  بییرای میین  .تشییمایا م داییه اد فردایید بیییدرهسییت بییه اییین دلرییف تییه  ییدر م دار 

فردایدار جدیید بیا  اچیه تیه مین ماقویان ی اد چهیر  براایدادیتیااد ماالن در  رد  ما دادنا

 هیر چری  بیه تییریندایدنا  یرد اد  .به خییبا تدلییا برابید ت مما  اار احساماسبه به 

 ارسییه م تیتییر اد  ر نرییریمما ج ییاحا تییه بسییت ا دارد م قطوییان در ااییتد ای باتااییهبا

 . بهتیر اایه دشیین میرد  باشیرم تیادر ج اح دادنا ته بیاری بیه هیر جهتیا ایا  اایه

  دشین ماقوره.

 یا دییاید. هیاهر هی ایجیاایار م ترهیابیه میی   جیارااید ترد فردادااا تیه میا را احا یه 

بیار ارسیه بیا حالیه بسیرار ااراحیهبار اایه م مقتیا دهشیهترریبان دهشهها فر یکا  ر

 ومیهیییای تاریکیییاتیری وافت یییاح محشیییت اکهیییای ای ااخیشیییب ه اایییه. تهت  ییید 

تییه ااد ایهاااییبو هییایا اد تشییری هیییه ارا  فییرم با چشیییار م  رییید رایین های  یاییه

  م اا ناهاایه تیه ماق میدااد اییعا المیااید اهایاایه. ییا اریا  ای ایبوااهبه احی فرررااه

 اا ر د. ایابرترحیا 

 
  ادملر اخ یر  ائیلی؛  ا1961 اتیاه  ت

م نییراید بییه تبوریید ترداشییار بییه نتیهییاو  اسییبه بییه  ییدرارهییا برداشییتن حایف  یی  اد

های م اییار بییه اییر وهییایا بهتییریاب یید. در حالهما در نتیهییای م ییالفهییم خیدشییار را 
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ماا ید نیدایار  اد.ابیه هیر حیاا ااسیار چییرا راید ما م به میاااد خاردار  ر نتی چ ن دد 

هرفریه ای ن  ااداراید م حتی اتیخیاه ید دییرا جر ما ایمردی ته فرا با ا یا  چری ی را

بریااا لحین م اد  ایارخ هیرچ هیا نفتن اری  اداراید. در مییاردی ایه بیدتر م ایه بهتیر  مرلریر

افکارشییار  .نری اییدما مییدا  اایید. چشیااشییارابهییا  م اارمشیی ا تدسیید یافتهادارایید م فرییا 

داراید.  در خیید م هیم خرلیا تحرریر ئم جای دی ر ااه در  ر ماحید هیم خرلیا احتیرا دا

 شییار در د  یییا برسییه رصییبراد. چریی ی برشییتر اد هییم ایین م اابا ر م بسییراریبسییرار صییب

 اخالقیا ارسیه.ی اق دی یر مسیالهن المی. اییملیا ایه بیه قیدر تیافاااید ااا  رد  میخته

ایین م ااید. ماقوا ادر مییارد بیدتر جیدان ج ایتکیاراا .اایه شییره رم نیذاری شید  دی ر

هییرچ نرمهییا اد باشیی د. تیاا یید ج ایتکییار ما در ماقیی  برشترشییار ج ایتکییارار چ یید افرایید 

 ایار هیرچ ب ییری م ج ایتکیار اباشی د.  اسیرت د تیه تیی در خرابیار بیه  اهیا بیرها این بچیه

 ر بییا هااییهجولییا رمباد شییار    م رایینر ادارایید.    م رانچشیااشییا فرم ییا در

ت ید. ما اعتییادبا ته هرچ چری  ش میا  ایار را اد درمر میی   ت ید. قیالبا بییدر  ایار را

 خ ییا   یاد  چیه تیکیاباشید  داراید   یین ترا یای تیینِی تیااد مردمیهما اکید  اار

 خریی دما خییید تییه اد ع التشییار بییرهییای ییین چاقیتشییا.  اییار دی ییر مییالکرتا بییه ت د

بررمایا تربریه  دییر هیاهر درار مییرد م اریر چرسیه. مریی داا د فاصیلهایا . خی اداراد

انیر اد  .ایدما سی را دار اییعا دم تیا بیدمی دایدنا شیرایا بهبییدبرتر ااکی ایترن م 

اد اییی ااد ت  ید  شید متیایا تحررر االریایایت نیی ید ییا شیبره یینما اییا بهتر ای ن

ت  ید ییا اصیالن ما صیحبه اقیدییا ایامفهیمهیای بیه نیید : یو یاااید دی ر دبیار  رید

نیی یید تییه ما تودبییا تشیی د م جیییالدما م هییر اد چ ییدی فریادهییایا اد نلیییااد اییاته

فرییا  یدخ یید ددر م  .داا ییدایا اایید. لب  یید ددر م خ دیییدرا مقر هی ییا بییه صیییرت

 ر بیاد هیم یین بیار دی یر اد ی عنیرم  تیه اییایهی . در ایین تیید بلداید ریش  د تیردر

ان متولیی  بییه فرداییدار خیاا ییدنار خ ا ب ییار هییم هسییت د تییه  بروتیی  م مرتیی  ااییهج ییی

های  یید اذعییار ت  یید تییه فردادااشییار بچییهخیاهایا اایید. ملییا اییین خیاا ییدنار میینمن

 نییار م تکیرار ا ارار احیی تیه برخیا رمداامیها مسیترف  ا یایه  صیری  ییااد خیشب تا
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ت  ییدخ. ااوطییا  ما هایا فراییتاد  شیید  بییه ییین  نییر رفتییارماا یید فاشرسییهم ت  یید ما

دختیرار را هیم مو یادار تیرد  اایه.  ایار در تیف رفتیار  امذتر حتیی جولا در مرار تید 

  نرچییه بییهدی یید ما فییت  تیی د م  دادی می ماقیی  در ییین لحنییهش مییان بهترایید در 

 اد خاتییهیشینیرا ببیا ایین تیه ما  هیا لکیرد  رعی وخ. ملا در قالیا تلیاای فریب د شری 

بییر عییاداد اییکی ر هییا در  رتیاایید ایا  بروتییاند. در ماقیی   دادی هدیییه داد  شیید  یابییما

  چرر  شید.تدمین شد  

  یییدخمدیییییع  رشییییارتر اد  ر رمدناراا ر تیییه  تیییه درهیرر یییان نیییرم  جیاایییار فر

رم تیا بیه عنیهیای براا ر اد چیر درداات د.  ایار بیه ایبا شیرایطا تیه بیرای تید تحسرن

م تییر مالیم ورمترو خرلییا  رشییم فییا بییید   هییم امیرمد فرییا م فییا بییید  م بییه احییی فدرویا

بک  یید بییا تیاا یید ما ملییا چییه تییار. مشییابه د  برسییه اییاا  ییردهییای اد نرم  اییدترمطل 

 شار دقه م فره ن

ااد ت بریه شید  .اادبر رم فردایدااا ت بریه شید میا ب ابراین فردادااا تیه میا در  ررامییر خیید

تییدا   داایید اد چییه چریی ی م تیاییاایا تسییاهییم  یید  در  ی شییار ماد ایییی ااخیشب تا

 اا ذیر مااهخ. یاه د شد  این احسام تشفااالخار ت بره خ

 ییا ایین  ؛ ملیایو یا ن اهیار  درااشیارااد ابا ن اهیار میا ت بریه شید این فردادار به ملا 

 ااییخ اد  ر م طیی  با مییدرر  راشییای دراییه ااییه  در ماقیی  اییین بییرای ییین خیاا یید 

 . ااه تئاتر ییاااا بر حاتم

ای را  دمیید  اایه تیه میدرر در ماقی  تدربیهی خیاا ید  .با این هییه  ری درایه اایه

تیه بیه انیر ایین ایار  -تراکیکیا ام را بیه تایرید قابیف درک ایین اکتیهاراادا  م به احیی 

راییااد اد هیسییرایار دراماتریین  تیین تهیین تییه ما -اییییدما م طیی  م خشیینبا وتیرتیرااییه

در ماقیی   سییرااا تییه ادن اهییار  درااشییار  .فرداییدار باییید تییامار ن اهییار  ییدرار را بپردادایید

ای اد ن اهکییاری قطوییا م ااب شیییداای م هییرچ اشییااهااد شیییاد ااخیشییب هایا رهییا
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اخالقااییه با رااییا  رچیییر ااخیشییب تا ارسییه. خرلییا اییاد  م در مفهییی  تییاری ا م ا

 اچیه   یرمره هیر درااید ترد  شیار خطیااد ایین تیه  درارشییاد تبرئیه  ته فردادارااه 

 ایار تیااید ارییا اد ما  دراایهم فیا مریرا  . اایهر ااسیااا م  ری و دا د دشه هاته در  ا

ن یاها با یل د. هیرچ فرداید مومیی  مئهیم مسی خیدشیار وایرم دی یر در ملا .را تبرئه ت د

هییم  م دراییه  اهکاراییدن اهکییار ااییه ملییا فرداییدار هییم ن خ1 تییا اِاییتِ  مجییید اییدارد.

خیید را ااید قیادر ابید  . چییرن اهکارشیار دی یری ارییه بیه خیا ر سه ته ت بریه شییاده

 خالص ت  د.  اد داتد

  در ماق  ن ا   درار چه بید  ااه  مااد تهما هیچ ار باقا مساله

 اریدر اهیریه داشیته تیه  هیر  اچیه اهیریه دارد. چییر اااایان رن ااه تیهم اراادا  هی

ن چ ییرن م  رامییدی اییی در فرداییدار شییید خشیین شییرایطا اییین چ ییرن تحرییین م دییر بییه

ترین . شییاید ایی  رنباشییدبییید  ن ییا  ب رنییا ی باییید اتردییه خشیین اد ت برییه بییه بییار  مرد

مییا هسییترم.  وم اییین  ییدرار اادو  تییاریخ بشییریه مرتکییا شیید ن ییاها تییه  ییدرار در تیییا

 راد. ما کرداابامرا مارچر ی ته به انر

  تیه ایین ن یا  در ار را اد ایین اا یارهیااطیر تیه قیبالن اشیار  تیرد  فویالن میا بایید خیدمی

رهییا یو ییا بییا قییدرد میییرر تا رتالرسییتاو  وشیییدما تبوییاد فاشرسییم تهیین م اییی شیی اخته

شییاد ما ای چ یرن ت بریه خشی ا شیاربیدری بیه خیا ر شیری  تیه امیرمد  ااادیم. فرداداا

م ها فاشرسییهترخ فرداییدار  اتاتر م محشییت اکدر  ی یید  قطوییان بییا چریی ی ملییییمم  

  هم هست د.ها تییارسه

هی ییا ن ییاها  هییم اارالبرییارواربابییار م  هاو هییمفاشرسییههییم  اتا مها فاشرسییههییم  یی  

مقتییا بییه  یییر  ومییا تییا بییه امییرمد بییا  نییاها ا اد راییتااهی مشییترک دارایید. در ماقیی  هیییه

 اد  یدرار م  سیرارِ ایم ای نمیدا  فکیر تیرد  وایماد  یدرار م فردایدار ای ن نفتیهما   

 .  تاریخ تاریخ  اار بید چیر ااه.هبیرکما
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تیه در  ر فردایدار بیه ایادنا ااد هی م  رتائرین داشیتاحاشیرهو تیاری ا به دعیم میا ومرد 

م اایید هیافتما د ت ااییخ میییدما تهیین بییه مییاهییای اد فره نش ااییا هیاا یاییه تییه مرد 

 اد. ا تردما را تکرار خیید  درار

ت رم انیر میا امرمد هیه چر  دنرنیر شید  اایه. مقتیا میا صیحبه اد  یدرار م فردایدار

بیرکماهییا بپ ییداریم مرمیییدمار اد فرداییدار هییم فرداییدار ی ر  برییهتیاتییار  ییدرار را د

 شیامف داممیا ای تیه مین ارید خرال میااای هیم فردایدار  رملترهیا.  یرد  اه ما بیرکما

 . هم مرد  م شیدما بیرکمادی هم

 م اییین ا سییترن بییار ااییه تییه در تییاریخ بشییریه ر ااد شیید  ادم تییاریخ در هییم یکیی

 دهد. ما

 ر  داد . تیییدر ممییرفا م تحییه ع یییار تیاییوهی د اشییار م بییه ارا دیییرِ اییین یکپییارچ ا

ماقویان بیه  ییر اخی  ها تییارسیهبیه  ییر فرانریر م ها فاشرسیهتیار نفه تیه  اتاایا

اایه م بیرای بیار  بییداد ای هسیت د تیه می نیا  ر تیتیالرترم الف با چ یرن یکپیارچ ا

 ارجیاعم نرچیه ایرتیب ری  ر مایف قیدیم  لرسیا ارسیه   .ا سه ماقویان تیتیالرتر اایه

 اا اری جولاخ. اهف ب د م باری مبا یابد به ینما

 سیه حیذ   نیاها اد و ارسیه بلکیه ایو یا فاشرسیم ون ا   درار فریا خشییاه قیدرد

تیردر خیدمیار اد ایه م بیه  اییدنا خیالص هافاشرسهمیا  اتا اد جاایافاشرسم تهین 

ا اشییتنخ شییویرمار ابا را بییرادرارها فاشرسییه م  خخ۲ ارییف اد  اایلیییابییه   ر  عیریی  دره دقیی

اد  ر یییاد تییرد   ت یید تییه فیییرتر اما ا برییاراییفیرت ا  ر رای اد ااییه تییه جیلییهدراییه  ا ی

بیی رو م های تشییاچریی   ییذیره خشیییاه تحررر مریی  م اسفااییه م دم  بییرد اد هییر 

  ن اهکارتریم.تر باشرم اا نا ته هر چه اسبه به  ر  ااه ماقوا فاشرسم ای

 با فاشرسم تهن م چرا این  ذیره فاشرسم ای  چرا این شراتهم 
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ی قااه م  ررصییادقااهنر صییادهییدایهی اییید  دیییرا ییینااییه  اصییلای م اییین  ر اکتییه

اایه م فره ین  تیه بیدترین شیر جهیار فریر اایه ایین ایید  مشترک در هیه هسه م  ر

 ر باید با فره ن  براد حاتم جای  ین شید.  براد فرر

 تیاایدایا ایین بسیت ا دارد: در بیامر بیه ایین تیه تیاریخ به عبارد دی ر ن ا  ما  یدرار بیه

  .باشدبید  م  چر ی ج  تاریخ بیرکمادی

 :هاایشه ا

 

 . لییی   بیداییددر رمایییاد ییاییاااو ترسییت  م  ترئیییم  سییرار  -Tieste- Thyestes خ1 

ترست  به عش  هیسر بیرادره نرفتیار شید اد ام خیاایه تیه بیه  ترئییم خراایه ت ید. 

م بیه  درشیار داد تیا ب ییرد.   ترئیم بیاخبر شید م دم فرداید تیچین بیرادره را تشیه

افیرین تیرد.  ترئییم بیه  ادشیاها راییرد   ر خاایدار را اد میاجرا  ر بر ییا  ی  اد  نیاها

تییا  ر ه  ییا  تییه  ترئیییم دایید  بییید اییین  م اری ارافییهم ترسییت  هییرچ قییدرد م اختریی

ای تییه بییه نیاییه تییامار  ر را  یی  داداییدو امییا ایادنییار م فرداییدااد ترفییر ماایید؛با خرااییه

 .شدما مردی به داه هیسره م مادر به داه  سره تشته

فمییل امه ا؛ اییرن  رااییت؛ عییذا  خییدایار در ااییا رر ملییف برراییا تحلرلییای برنرفتییه اد مرالییه -

 خ 94 ایر  م دمستار/۲5شیار /15 اراه/ااا

 ایتالرا های رادیکاا م لربراانذارار ح   دمیترادمارتی  اایلیا اد ب رار خ۲ 
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