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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
 برتولت برشت: نويسنده

  حميد محوی: برگردان از
  موسوی: ويراستار پورتال

  ٢٠١٩ سپتمبر ١٩

 ٢ -اھميت موافق بودن
  ١٩٣٠ - بادن-نمايشنامۀ آموزشی بادن

مدنی از قوانين و موازين کپی رايت برای ترجمۀ آثار به زبان فارسی و انتشار آزاد و رايگان در با اعالم نافرمانی 

  .انترنت

 
١٩٢٩نمايشنامۀ آموزشی، صحنۀ دلقکھا، بادن بادن   

  
۴  

   مردو شدهکمک

  :گروه سرايندگان 
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 .پس به آنان کمک نخواھيم کرد

  .بالشت را پاره می کنيم و آب را دور می ريزيم

  .)راوی بالشت را پاره می کند و آب را بيرون می ريزد(

  

  .) :برای خودشان می خوانند(مردم 

  بی گمان شما در بيش از يک نمونه ديده ايد

  که انسانھا به کمک ديگران بيايند

  :به وضعيتی که در آن ھستيم بستگی دارد . ه شيوه ھای متنوعب

  .نمی توانيم از خشونت صرفنظر کنيم

  ولی پيشنھاد ما اين است، با شقاوت جھان مقابله کنيد

  .باشقاوتی بيشتر

  وضعيتی را که در آن کمک رسانی ضروری ست ترک کنيد

  .و با چنين کاری، از درخواست کمک صرفنظر کنيد

  .اب نکنيدروی کمک حس

  .امتناع از کمک رسانی مستلزم خشونت است

  .دريافت کمک نيز مستلزم خشونت است

  .تا وقتی که خشونت حاکم است، کمک می تواند مردود باشد

  .وقتی خشونتی وجود نداشته باشد، ديگر نيازی به کمک رسانی نيست

  .جای درخواست کمک، خشونت را از بين ببريده پس، ب

  ت در ھم تنيده شده است،کمک و خشونت يک کلي

  .اين آن چيزی ست که بايد تحول يابد

  

۵  

  . برای تصميم نھائیذاکرهم

  :ھوانوردان سقوط کرده 

  .برادران، ما در حال مرگ ھستيم

  

  :سه مکانيسين ھواپيمای سقوط کرده 

  ما می دانيم که در حال مرگ ھستيم، ولی

  تو، آيا به وضعيت ما آگاه ھستی؟

  

  : گروه سرايندگان 

  !خوب به ما گوش کن 

ُتو کامال خواھی مرد ً.  
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  زندگی تو از تو برکنده خواھد شد،

  کارھای قھرمانی تو حذف خواھد شد،

  ُتو برای خود به تنھائی خواھی مرد

  .کس به اين رويداد توجھی نخواھد کرد ھيچ

  ُسرانجام تو خواھی مرد

  .و ما نيز بايد بميريم

  

۶  

  تماشای مرگ 

  :راوی 

  !نيدمرگ را تماشا ک

، و عکس ھا برای »دومين تماشای مرگ«: ده عکس از مرگ در ابعاد بزرگ ظاھر می شود، سپس راوی می گويد (

  .)پس از تماشای مرگ، ھوانوردان سقوط کرده شروع می کنند به فرياد زدن. بار دوم ظاھر می شود

  :ھوانوردان 

  .ما نمی توانيم بميريم

  

٧  

  خواندن متن نظريات

 : به ھوانوردان سقوط کرده گروه سرايندگان

  .ما برای شما ھيچ کاری نمی توانيم انجام دھيم

  .فقط يک پيشنھاد، يک حرکت می توانيم به شما پيشنھا کنيم

  بميريد، ولی بياموزيد،

  .بياموزيد، ولی اشتباه نکنيد

  

  :چھار ھوانورد سقوط کرده 

  ما وقت زيادی نداريم،

  .چيز زيادی ديگر نمی توانيم بياموزيم

  

  :گروه ھمسرايان 

  وقت اندک،

  ھمين نيز وقت بسياری ست

  .زيرا آنچه که صحيح و عادالنه است به سرعت آموخته می شود

  .)راوی با کتاب پيش می آيد، به سمت چھار ھوانورد می رود، می نشيند و قطعاتی از کتاب را می خواند(
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  :راوی 

گيرند، او نيز آن را حفظ می   کسی که از او چيزی را بر میآن. آن کسی که چيز را بر می گيرد آن را حفظ می کند. ١

  .ولی آن کسی که چيزی را حفظ کرده، آن را از او بر خواھند گرفت. کند

از بين ما آن کسی که می ميرد، چه چيزی را ترک می کند؟ او بيش از ميز و تخت خوابش را بر جا می گذارد و ترک 

من ھر آنچه را که ھست ترک می کنم، بيش از آنچه را که « :  داند  د، اين را میاز بين ما آن کسی که می مير! می کند

از بين ما آن کسی که می ميرد، خيابانی را که می شناسد ترک می کند ولی در عين حال . ».در اختيار دارم می بخشم

حتا فقر را نيز ترک می . می کندثروتی را که دارد و آنی را که ندارد ترک . خيابانی را ھم که نمی شناسد ترک می کند

  .کند

. وقتی فيلسوف دچار اختالل شديدی شده بود، درون ماشين بزرگی نشسته بود و جای زيادی را اشغال کرده بود. ٢

نخستين کاری که کرد اين بود که از ماشين پياده شد، در دومين حرکت پالتوی خود را درآورد و در سومين حرکت 

  .ه اين ترتيب در کوچکترين بعد وجود خودش بر اختالل درونی غلبه کردب. روی زمين دراز کشيد

  

 :چھار ھوانورد سقوط کرده از راوی می پرسند 

  او بر اختالل درونی اش غلبه کرد؟

  

  : راوی 

  .در کوچکترين بعد وجود خودش بر اختالل درونی غلبه کرد

  

  :چھار ھوانورد سقوط کرده 

  .ل درونی غلبه کرددر کوچکترين بعد وجود خودش بر اختال

  

  :راوی 

. برای تشويق فردی به مرگ، فيلسوفی که در ھمۀ امور نفوذ کرده بود، او را بر آن داشت تا اموالش را ترک کند. ٣

باز ھم بيشتر رھا « فيلسوف به او گفت . وقتی او ھمه چيزش را رھا کرد، تا جائی که فقط زندگی برايش باقی مانده بود

  .»کن 

در . شناخت، و با آن موافق بود وف بر اختالل درونی غلبه کرد، علت اين بود که اختالل درونی را میاگر فيلس. ۴ 

جوی توافق  و پس آن که در جست. نتيجه، اگر می خواھيد بر مرگ غلبه کنيد، بايد آن را بشناسيد و با آن موافق باشيد

او به . ز او بگيرند، در حالی که توافقی وجود نداردچيز ھا را می توانند ا! و نه به چيزھا. کند  میءاست به فقر اتکا

و نه حتا به انديشه ھا، زيرا . زندگی از او گرفته خواھد شد، در حالی که توافقی وجود ندارد.  نمی کندءزندگی نيز اتکا

  .انديشه ھا را نيز می توانند از او بگيرند، در حالی که توافقی نيز وجود ندارد

  

٨  

  آزمون

١  
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  :گان به مردم، ھوانوردان  سقوط کرده را به آزمون می گذارد گروه سرايند

  :گروه سرايندگان 

  تا کجا اوج گرفتيد؟

  

 :سه مکانيسين 

  .ما خيلی اوج گرفتيم

  

  :گروه سرايندگان 

  تا کجا اوج گرفتيد؟

  

  :سه مکانيسين 

  .به ارتفاع کافی دست يافتيم

  

  :گروه سرايندگان 

  تا کجا اوج گرفتيد؟

  

  :سه مکانيسين 

  .می بر فراز زمينک

  

  :رھبر گروه سرايندگان به مردم 

  .آنھا کمی بر فراز زمين پرواز کردند

  

  :خلبان سقوط کرده 

  .من خيلی اوج گرفتم

  

  :رھبر گروه سرايندگان به مردم 

  .او خيلی اوج گرفته بوده

  

٢  

  :گروه سرايندگان 

  استقبال به عمل آوردند؟ آيا با افتخار از شما

  

  :سه مکانيسين 

  .با افتخار از ما استقبال کردندخيلی 
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  :گروه سرايندگان 

  آيا شما را ستايش کردند؟

  

  :سه مکانيسين 

  .ما را ستايش کردند

  

  :گروه سراينگان 

  آيا شما را ستايش کردند؟

  

  :سه مکانيسين 

  .ما را خيلی ستايش کردند

  

  :گروه سرايندگان 

  آيا شما را ستايش کردند؟

  

  :سه مکانيسين 

  .ه ستايش به عمل آوردنداز ما به شکل گسترد

  

  :رھبر گروه سرايندگان خطاب به مردم 

  .از آنان به شکل گسترده ستايش به عمل آوردند

  

  :خلبان سقوط کرده 

  .من را به اندازۀ کافی ستايش نکردند

  

  :گروه سرايندگان 

  .و او ا به آندازۀ کافی ستايش نکردند

  

٣  

  :گروه سرايندگان 

  شما چه کسانی ھستيد؟

  

  :ين سه مکانيس

  .ما آنانی ھستيم که از اقيانوس عبور کرده ايم
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  :گروه سرايندگان 

  چه کسانی ھستيد؟

  

  :سه مکانيسين 

  .ما چند نفر از بين شما ھستيم

  

  :گروه سرايندگان 

  چه کسانی ھستيد؟

  

  :سه مکانيسين 

  .کس نيستيم ما ھيچ

  

  :رھبر گروه سرايندگان خطاب به مردم 

  .کس نيستند آنان ھيچ

  

  :ده خلبان سقوط کر

  .١من شارل نانژسر ھستم

  

  :گروه سرايندگان 

  .او، شارل نانژسر است

  

۴  

  : گروه سرايندگان 

  چه کسی منتظر شماست؟

  

  :سه مکانيسين 

  . در انتظار ما ھستندبحاراخيلی از مردم، فراسوی 

  

  :ه سرايندگانوگر

  چه کسی منتظر شماست؟

                                                 
1 Charles Nungesser 

او يکی از .  در نقطه ای نامشخص در اقيانوس اطلس در گذشت١٩٢٧ مه ٨ در ١٨٩٢ چ مار١۵لبان فرانسوی متولد شارل نانژسر خ
ی که ئبر فراز اقيانوس اطلس با ھواپيماماھرترين خلبانان جنگ اول جھانی و پيش از چارل ليندبرگ بر آن بود تا فاصلۀ پاريس تا نيويورک را 

وفان و کمبود سوخت در نقطه ای نامعلوم سقوط طمريکا در اثر اولی ھواپيمای او پيش از رسيدن به سواحل . يدناميده بود بپيما» پرندۀ سفيد«
 .کرد
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  :سه مکانيسين 

  .پدر و مادر در انتظار ما ھستند

  

  :ايندگان گروه سر

  چه کسی در انتظار شماست؟

  

  :سه مکانيسين 

  .ھيچکس در انتظار ما نيست

  

 :رھبر گروه سرايندگان خطاب به مردم 

  .ھيچکس در انتظار آنان نيست

  

۵  

  :گروه سرايندگان 

  پس بگوئيد، وقتی شما می ميريد چه کسی می ميرد؟

  

  :سه مکانيسين 

  .آن کسانی که خيلی ستايش شده اند

  

  :دگان گروه سراين

  وقتی شما می ميريد چه کسی می ميرد؟

  

  :سه مکانيسين 

  .آنانی که کمی بر فراز زمين پرواز کردند

  

  :گروه سرايندگان 

  وقتی شما می ميريد چه کسی می ميرد؟

  

  :سه مکانيسين 

  .کس در انتظارشان نيست آنانی که ھيچ

  

  :گروه سرايندگان 

  وقتی شما می ميريد چه کسی می ميرد؟
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  :سه مکانيسين 

  .ھيچکس

  

  :گروه سرايندگان 

  :حاال می دانيد 

  ھيچکس

  .نمی ميرد وقتی شما می ميريد

  .ُحاال آنان به کوچکترين بعد خودشان پيوسته اند

  

  :خلبان سقوط کرده 

  ولی من با پرواز

  .ُبه بزرگترين بعد خودم دست يافتم

  کس وقتی اوج می گرفتم، ھيچ

  .باالتر از من پرواز نکرده بود

  فی به من تبريک نگفتند،به اندازۀ کا

  .به اندازۀ کافی نمی توانند به من تبريک بگويند

  کس پرواز کردم، من برای ھيچ چيز و برای ھيچ

  من برای پرواز پرواز کردم،

  کس منتظر من نيست، ھيچ

  من برای پيوستن به شما پرواز نکردم،

  من برای گريز از شما پرواز کردم،

  .من ھرگز نمی ميرم

  

٩  

  سلب مالکيتافتخار و 

  :گروه سرايندگان 

  و حاال

  .نتيجۀ تالشھايتان را نشان دھيد

  .زيرا فقط نتيجه است که واقعيت دارد

  موتور، بالھا و بدنۀ ھواپيما را بدھيد،

  ھمۀ آن چيزھائی که به تو اجازۀ پرواز داده

  و آن را ساخته ايد

  !ھمۀ آنھا را رھا کنيد
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  :خلبان سقوط کرده 

 . کنممن آنھا را رھا نمی

  ھواپيمای بدون خلبان چه معنائی دارد؟

  

  : رھبر گروه سرايندگان 

  !اين را از اينجا برداريد

  .چھار نفر، سه مکانيسين و خلبان سقوط کرده ھواپيما را به طرف ديگر سکو می برند(

  

  :گروه سرايندگان، طی سلب مالکيت از مردان سقوط کرده تجليل به عمل می آورند 

  .، شما قوانين زمينی را تحول بخشيده ايدبرخيزيد، خلبانان

  ھزار سال ھيچ چيزی از آسمان به زمين فرود نيامده بود

  .جز پرندگانه ب

  ھيچ سنگ نوشته ای، ھر چند قديمی

  .که گواه بر پرواز انسان در آسمان باشد وجود ندارد

  ولی شما، شما پرواز کرديد،

  .در پايان دومين ھزارۀ دوران ما

  

  ) :انگشت خلبان سقوط کرده را نشان می دھندسه مکانيسين با (

  !اين چيست؟ نگاه کنيد

  

  :رھبر گروه سرايندگان 

   است »ًکامال تشخيص ناپذير«: به زمزمه بخوانيد 

  

  :گروه سرايندگان به دور خلبان سقوط کرده جمع می شوند 

  ًکامال تشخيص ناپذير است

  که اکنون اين چھره بين او و ما به دنيا آمده،

  يازی که او به ما داشتهزيرا ن

  و نيازی که ما به او داشتيم

  .او را چنين ساخته است

  

  :رھبر گروه سرايندگان 

  اين مرد

  که عملکرد خاصی داشته

  صب شده باشدغمھم نيست که اين عملکرد 
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  .آنچه را که نياز داشت از ما گرفت، ولی از اعطای آنچه ما نياز داشتيم امتناع کرد

  : با عملکردش خاموش شد به ھمين علت چھرۀ او

  !يک چھره بيشتر نداشت 

  .)که او را بحساب بياورند بين خودشان حرف می زنند چھار نفر از اعضای گروه سرايندگان بی آن(

  :اولی 

  .اگر او وجود داشته

  :دومی 

  !وجود داشته

  :اولی 

  که بوده است؟

  :دومی 

  .کس نبوده است او ھيچ

  :سومی 

  .در صورتی که کسی بوده است

  :چھارمی 

  .کس نبوده است او ھيچ

  :سومی 

  برای ديدن او چه بايد کرد؟

  :چھارمی 

  .به او بايد کار بدھيم

  :چھار نفر با ھم 

  .با فراخواندنش، او را می آفرينيم

  .کسی که او را متحول می کند به او ھستی می بخشد

  .کسی که به او نيازمند است او را می شناسد

  .ند او را بزرگ می کندکسی که از او استفاده می ک

  :دومی 

  .کس نيست با وجود اين، او ھيچ

  

  :گروه سرايندگان، با مردم 

  آن کسی که بی ھيچ عملکردی در اينجا بر خاک افتاده

  .از اين پس ھيچ شباھتی به انسان ندارد

  !بمير، تو که ديگر انسان نيستی

  

  :خلبان سقوط کرده 
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  .نمی توانم بميرم

  

  : سقوط کرده یمکانيسين ھا

  . به بيرون پرتاب شده ای٢ای انسان، تو که از جريان چيزھا

  .ای انسان، تو ھرگز در جريان نبوده ای

  .تو خيلی بزرگ ھستی، تو خيلی ثروتمند ھستی

  تو خيلی خاص ھستی،

  .به ھمين علت نمی توانی بميری

  

  :گروه سرايندگان 

  ولی

  حتا آن کسی که نمی تواند بميرد

  می ميرد

  اند شنا کندآن کسی که نمی تو

  .شنا می کند

  

١٠  

  .اخراج

  :گروه سرايندگان 

  يکی از بين ما

  ًبا چھره، بدن و انديشۀ کامال مشابه ما،

  بايد ما را ترک کند، زيرا

  امشب، نشانی بر او نھاده شده، و

  از ھمين بامداد دھانش گنديده،

  .ودبدنش تجزيه شده، چھره اش که در گذشته آشنا بود برايمان بيگانه می ش

  انسان، حرف بزن، ما منتظر شنيدن صدای تو ھستيم 

  !حرف بزن. در جايگاه ھميشگی تو

  .صدايش شنيده نمی شود. او حرف نمی زند

  نلرز، انسان، زيرا

  !به سرعت برو. حاال تو بايد بروی

  به پشت سر نگاه نکن، برو

                                                 
2 The Way Things Go 
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  .دور از ما

  .)را ترک می کندخواننده ای که نقش خلبان سقوط کرده را بازی می کند سکو (

  

١١  

  توافق

  :گروه سرايندگان خطاب به سه مکانيسين سقوط کرده 

  ولی شما که با جريان چيزھا موافق ھستيد

  .به نيستی بازنگرديد

   عکس همانند نمک در آب حل نشويد، ولی ب

  .سرتان را بلند کنيد

  مرگتان را بميريد

  ھمانگونه که برای خلق اثرتان کوشيده ايد،

  .تحقق ببخشيدبه انقالب 

  يعنی، در ھنگام مرگ

  .با مرگ ھمگام نشويد

  :مأموريتی را که ما به شما می سپاريم بپذيريد 

  .ھواپيمای ما را دوباره بسازيد

  !دست به کار شويد

  تا اين بار برای ما پرواز کنيد

  در جائی که ما به شما نياز داريم

  زيرا. در ساعتی که ضروری ست

  شما،

  کنيم که با ما ھمگام شويد، و با ماما از شما دعوت می 

  .نه فقط يکی از قوانين زمينی، بلکه قانون بنيادين را دگرگون کنيم

  که ھر چيزی بايد دگرگون شود، توافق برای اين

  جھان و بشريت

  و پيش از ھمه بی نظمی

  :طبقات انسانھا، زيرا بشريت به دو بخش تقسيم شده است 

  .بھره کشی و ناآگاھی

  

  :ی سقوط کرده مکانيسين ھا

  .ما برای دگرگون کردن چيزھا موافق ھستيم

  

  :گروه سرايندگان 
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  و ما از شما می خواھيم

  موتور ما را دگرگون و تکميل کنيد،

  .امنيت و سرعت آن را نيز افزايش دھيد

  .و باشد تا سرعت ھميشه  فزاينده تر، ھدف از پرواز را از يادمان نبرد

  

  :مکانيسين ھای سقوط کرده 

  .وتور، امنيت و سرعت را تکميل خواھيم کردما م

  

  :گروه سرايندگان 

  !آنھا را رھا کنيد

  

  :رھبر گروه سرايندگان 

  !به پيش 

  

  : گروه سرايندگان 

  وقتی جھان را تکميل می کنيد،

  .اين جھان تکميل شده را تکميل کنيد

  !آن را رھا کنيد

  

  :رھبر گروه سرايندگان 

  !به پيش 

   می اندازيد حقيقت را تکميل کرده ايد،وقتی جھان را طرحی نو در

  .اين حقيقت تکميل شده را تکميل کنيد

  !آن را رھا کنيد

  

  :رھبر گروه سرايندگان 

  !به پيش 

  :گروه سرايندگان 

  وقتی حقيقت را تکميل کرديد بشريت را دگرگون کرده ايد،

  .اين بشريت دگرگون شده را دگرگون کنيد

  !آن را رھا کنيد 

  

  : يندگان رھبر گروه سرا

  !به پيش 
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  :گروه سرايندگان 

  !با دگرگون کردن جھان، خودتان را دگرگون کنيد

  !رھا کردن خودتان را بياموزيد

  

  :رھبر گروه سرايندگان 

  !به پيش 

  ادامه دارد

  

 

 
  
  
  
 
 

 
 

  


