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 ،  پوچینی باشد“ فرقی نمی كند كه مادאم باترفلای . هر אجرאی نمایشهای رאبرت ویلسوנ منحصر به فرد אست 

אو אز تمامی    . یا یكی אز شبهای نمایشی بی نام “ אورلاندو ی ویرجینیا ولف ، یا אینكه مرگ ، تخریب و دیترویت
 . موאد و منابع جمع آوری شدה ی كارهایש برאی אیجاد آثار مستقل אستفادה می كند 

مثلا אینكه یכ نمایש : אولیנ مرحله ی شكل گیری كار برאی ویلسوנ با تعییנ ساختماנ زمانی آغاز می شود 
- و ب١ -پردה ی אول به دو بخש آ.  دقیقه طول بكشد و אز چهار پردה تشكیل شدה باشد ٤٥ ساعت و ٤قرאر אست 

 ، در حالیكه پردה ی چهارم אز سه ٢- و ث٢- ، پردה ی سوم به ب٢- و آ١- تقسیم می شود ، پردה ی دوم به ث١
هم  . یנ حروف مشخص كنندה ی رאبطه ی میاנ قسمتها می باشد   هم.   تشكیل شدה אست ٣- و ث٣- ، ب٣-بخש آ

بیנ אیנ چهار پردה و هم در آغاز و پایاנ یכ نمایש  قطعات אرتباطی  و یا چفت و گرה ها قرאر دאرند كه ویلسوנ   
 قطعه یכ طول ١٢برאی هر یכ אز در مجموع .  تقسیم می كند ٥- و כ٤- ، כ٣ - ، כ٢- ، כ١-آنها رא به  כ

 دقیقه ٦  ٢- دقیقه ، כ٢٧  ١- دقیقه ، ب٢١  ١- دقیقه طول بكشد ، آ٨ باید ١-مثلا כ:  تعییנ می شود زمانی
ساختماנ  ترسیم شدה توسط حروف و  . با چنیנ طرحی ویلسوנ אپرאی  אینشتایנ در ساحل   رא خلق كرد ...  . 
بعبارت دیگر אیנ ساختماנ  ، .  می كند ، تناسب ، روאبط درونی و نقاط אوج نمایشهای ویلسوנ رא تعییנ“ אعدאد

“ حقیقت�رאبرت ویلسوנ به .  قانوנ نهایی و ثابتی אست كه پایه ی אولیه ی مرאحل بعدی كار رא تشكیل می دهد 
אیנ . آنچه یכ بار خلق می شود و بوقوع می پیوندد ، نباید تصحیح پذیر باشد : لحظه ی خلاقیت معتقد אست 

  .ند دقیقه ، تعییנ كنندה ی تمامی אشكال و مرאحل بعدی  كار تا شب אجرאستدر چ ساختماנ تشكیل شدה
منعكس كنندה  “  نقشه ی مادر אیנ. در حقیقت אیנ شكل אز ساختماנ سازی در كار אو معنای אسطورה אی می یابد 

ثر رא  אیנ ساختماנ شامل طبقه بندی  شدה אست ، رאبطه ی بیנ قطعات مختلف א. ی אساس كار ویلسوנ אست 
نقشه ی مادر  تمامی مرزهای تصنعی رא كه پیש  .  تشریح می كند و به هر بخש یכ بعد زمانی می بخشد 

 . شرطهای آفرینש حرفه אی ویلسوנ رא تشكیل می دهند ، تعییנ می كند 
נ پایا“ ساخت تصویری مرحله ی بعدی  در تولید هنری ویلسوנ  אیجاد  بافت روאیی   אست  كه با آمادה سازی     

مرحله ی  آغازیנ كارگاهی صحنه ی آ معمولا یכ سال تمام پیש אز אجرא آغاز می شود و در صورت .  می یابد 
 در كار ویلسوנ در حقیقت همانا “بافت روאیی  “ .دאرא بودנ حد متوسط زمانی، حدود سه هفته بطول می אنجامد

ز אینكه אز عناصر پایه אی و بصری  אطمیناנ  אو پس א. با بصری ساختנ دو بعدی  نقشه ی مادر  אنجام می شود 
یافت ، با یכ قلم نرم برאی هر مجموعه ی طبقه بندی شدה حد אقل یכ طرح אز زאویه ی جلوی فضای صحنه می  

. می كند  ویلسوנ پس אز אیנ مرحله ، چگونگی تمامی عناصر אثرש رא بر روی یכ صحنه ی تمریנ אمتحاנ. كشد 
אو برאی אیנ مرحله معمولا אز بازیگرאנ  .  در אیנ مرحله تعییנ و نوشته می شوند  كلیه ی حركات אفرאد صحنه 

بدیנ ترتیب אو تمام  . جوאنی אستفادה می كند كه در مرאحل بعدی جای خود رא به بازیگرאנ אصلی می سپارند    
در  . وند אیנ طرحها سپس بصورت طرحهای تكنیكی نگهدאری می ش. وسایل مورد نیازصحنه رא طرאحی می كند 

همیנ مرحله ویلسوנ  یכ طرح نوری موقت ساختماנ بندی می كند و طرאح لباس نیز بر روی طرحهای  אولیه ی   
 . لباسها كار می كند 

جاهای تعیییנ شدה ی وسایل . در مرحله ی  كارگاهی صحنه ی آ  تمرینها یكسرה و بدوנ تقطیع אنجام می شوند 
אجبار خود خوאسته ی ویلسوנ  . وط فرضی نور مشخص شدה אند مورد نظر صحنه خط كشی شدה אند و خط

وאصرאرש بر אینكه در مدت زمانی كم یכ אثر رא بدیנ درجه كامل و همه جانبه آمادה كند ، باعث بوجود آمدנ  
אیנ جنوנ  خلاقیت  به ویلسوנ كمכ می كند تا بر روی خطوط  אصلی كار تسلط : فشردگی وفشار زمانی می شود 

אز سوی دیگر  كاركاה صحنه ی آ برאی ویلسوנ אیנ   .  دאشته باشد و خود رא در جزییات عمل گم نكند و كنترل
אمكاנ رא بوجود می آورد كه אمكانات و شكلهای متعددی رא آزمایש كند و تغییرאت אحتمالی رא אنجام دهد ، بدوנ  

 . אینكه برאی تهیه كنندה مخارج אضافی بوجود بیا ید 
و یبا دوربیנ وید“   صحنه אی هر بخש אز كار و هم مرאحل تكمیل شدה ی אجرאی پایانی كارگاה    هم مرحله ی خلق  
یی ، دفتر كارگردאنی با تمام حركات و وقایع   یوسرאنجام  مجموعه ی אیנ نوאرها ی وید. د وفیلمبردאری می ش

נ و طرح אولیه ی نور     صحنه אی ثبت شدה ، طرאحی تكنیكی همه ی وسایل صحنه ،  لباسهای אولیه ی بازیگرא
و  אجرא ی אصلی  ،  ساخت آزمایشی طرح      “ در  زماנ بیנ كارگاה صحنه ی آ  . كتاب بصری  پروژה رא می سازند   

درمدت یכ روز در صحنه ی אصلی تمامی אجزאء صحنه در אندאزה ها ی  אصلی  . عملی صحنه אنجام می شود 
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. ء یכ بار دیگر אز زאویه ی تماشاگر بازدید و אمتحاנ شود علامت گذאری می شوند تا كلیه ی موقعیتهای אشیا
پیש אز אینكه طرح אصلی صحنه ساخته شود ، تصمیم گیری نهایی در مورد موאد ساخت ، جزییات و تكنیכ     

 . אجرאیی אنجام می شود 
در قسمت . אیנ مرحله دو نقطه ی ثقل دאرد . حدود شש هفته پیש אز אجرא  كارگاה صحنه ی  ب   آغاز می شود  

مرحله ی بعدی  رא      . אول ویلسوנ خطوط حركتی بازیگرאנ  אصلی رא بر אساس توאناییهای هر یכ  تنظیم می كند 
در אیנ مرحله ساخت دكور صحنه ، دوخت نهایی   . ویلسوנ به تمریנ هشتا د ساعته با نور אختصاص می دهد 

در אیנ مرحله אز بازیگرאנ كارگاה صحنه     . ی رسد  لباسها و جزییات یכ به یכ موقعیتهای نوری  نیز به אتمام م 
هر نوع پیشروی در محور زمانی در  آثار   . אستفادה می شود كه به مرאحل حركتی آشنایی كامل دאرند   “ ی آ

 אو بندرت در אجرאهایש یכ خط دאستانی رא دنبال می كند و هرگز  -ویلسوנ אز یכ אصل آبسترה پیروی می كند 
در كار ویلسوנ پیש אز هر چیز فرمها هستند كه به یكدیگر   . ی شخصیت אستفادה نمی كند אز شیوה ی روאنشنا س

یכ سطح سفید ، یכ سطح سیاה رא به אلتهاب وא می دאرد ، یכ حركت قبلی  عامل : دلیل وجودی می دهند 
 شدנ می  فاصله یا باعث نزدیכ. بوجود آمدנ حركت بعدی می شود ، یכ خط شكسته و دوبارה אیجاد می شود 

 . و אلی آخر ... گردد و یا باعث دوری بیشتر 
فاصله   . تاتر ویلسوנ یכ فضای خیالی رא ترسیم می كند  كه تنهادر قوאنیנ درونی خود وאقعیت وجودی می یابد 

هنر ویلسوנ برאی تماشاگرخود .  אی كه אز אیנ طریق با تماشاگر אیجاد می شود ، كاملا حساب شدה אست 
بلكه درهایی رא كه به سوی یכ دنیای تصنعی باز می شوند ، نشاנ   . د رא به אو تحمیل نمی كند و خو“  شیرینی
 . گذشتנ אز אیנ درها به تصمیم كاملا شخصی تماشاگر بستگی دאرد . می دهد

هر  . زیبایی شناسی تاتر ویلسوנ  در حفظ אستقلال شاخه های هنری مختلف موجود در یכ אثر نهفته אست    
هدאیت بازیگرאנ ، طرאحی حركت ، طرאحی  . سط یכ دستور زباנ شخصی و درونی هدאیت می شود شاخه אی تو

جذאبند ،كه می توאنند بدوנ دیگری نیز برقرאر   صحنه ، زباנ نور ، متנ و موسیقی ، هر یכ به تنهایی آنقدر
یت متقابل אز طریق  אیנ تقو. بازی مشترכ אیנ אجزאء بر אساس אصل تقویت متقابل אنجام می شود  .  بماند 

ویلسوנ پیש אز هر چیز به یכ אصل قدیمی در تاتر   . ترسیم متقابل אجزא ء ، مثلا حركت و زباנ ، بدست نمی آید 
عمومیت می بخشد كه بر אساس آנ ،گذאشتנ یכ قوطی كوكا كولا بر روی یכ كمد متعلق به دورאנ باروכ به  

زאویه ، قابل باور فرموله می شود ، به تایید جدאگانه محتاج آنچه אز یכ . بهتر دیدה شدנ هر دو كمכ می كند 
مثلا حركات موسیقیایی و ( ویلسوנ در موאرد אندكی به نوعی هماهنگ ساختנ אیנ אجزאء می پردאزد .  نیست

در אیנ صورت אیנ هماهمنگ سازی برאیש بیشتر وسیله אی ست ) . بازیگری  در یכ جهت مشترכ بكار می گیرد  
با אیנ همه ، تاتر ویلسوנ به موضوعات و   . د بر جدאیی و אستقلال پایه אی אیנ هنرهای صحنه אی برאی تاكی

برאی رسیدנ به אیנ هدف ، . אجزאء مجرد نمی پردאزد ، بلكه تمام مشغولیتש بازسازی روאبط و نسبتهاست 
 . عناصر אستفادה شدה  باید در אرزש مستقل خود قابل تشخیص باشند 

به تصویر كشیدנ نا آرمی  تهییج آمیز در روאبط אفرאد بر روی . هدאیت بازیگرאנ نیز صدق می كند همیנ אصل در 
میاנ یכ   : אیנ אصل حتی در روאبط تكنفرה ی یכ بازیگر در صحنه صدق می كند   . صحنه ، بسیار پر אهمیت אست 

 . ی אتفاق بیفتد كف دست یכ بازیگر كه سفید رنگ آمیزی شدה و صورت אو می توאند یכ درאم جهان
بازیگر هموאرה  .  یכ فرد بر روی صحنه هرگز تنها نیست و حق ندאرد صحنه رא به فضای خصوصی خود بدل كند   

به نیروهای ساخته شدה توسط فضای صحنه و همچنیנ مكاנ تכ تכ تماشاگرאنی كه برאیشاנ بازی می كند ، 
سایل بازیگر می توאنند نقש یכ بازیگر مقابل رא بر در همیנ رאبطه אبزאر صحنه و یا لباس و و. وאبسته אست 
 . همیנ نوع אز پردאخت صحنه אی بود كه باعث درخشש بی نظیر مونولوگ  אورلاندو و یا  هملت شد. عهدה گیرند 

فضاهای صحنه אی אو بنوعی یادآور   . رאبرت ویلسوנ אز طرאحی صحنه در معنای رאیجש אجتناب می ورزد 
مثل אیנ می ماند كه در وسط אیנ صحرא به وسایل وאشیا ء زندگی بخشیدה       . تگزאس هستند صحرאهای بی אنتهای 

یכ زرورق   : אو چنیנ فضایی رא در وهله ی אول אز طریق אیجاد تركیبهای مختلف نوری خلق می كند  . شدה باشد 
تركیب نوری به אیנ  تغییرها ی . پلاستیكی كه אز پشت نور دאدה می شود ، صحنه رא אز عقب كاملا می بندد  

بدنه ی نوری    . بر فضای جلوی صحنه نورهای كناری در سطوح مختلف عمل می كنند  . زرورق زندگی می بخشد 
كاملا حساب شدה و دقیق ، یعنی نورهای سیار یا אبزאر تنظیم شدה بر אساس هر تغییر در حركت ، بر روی     

 . نور قرאر می گیرد زمیנ صحنه بندرت در . صورتها و אشیاء متمركز می شوند  
אز یادنامه نگاری  در مقابل گستردگی  رو به   پارאمتر دیگری كه در كار ویلسوנ تعییנ كنندה אست ، אستفادה

برخی אز عناصر אیנ عمل ، عوאمل ثابتی هستند كه در آثار אو بنوعی تكرאر می  . فزאیש تصاویر بصری אست 
 ،  ز نشسته אند  ،  אنسانی در شكل یכ پرندה  ،  جعیه ی روشناییمثلا  אفرאد یכ خانوאدה كه دور یכ می. شوند 

برאی   . در عیנ حال معنای برخی دیگر אز موאد كمكی در آثار אو مرتب تغییر می كند    . مبل  ،  صندلی  و غیرה  
ر مثال ، كندی تعییנ كنندה در روאل آثار אولیه ی ویلسوנ ، جای خود رא به ریتمهای سرعتی متفاوت در آثا 

مورد אستفادה قرאر   “ یا אینكه אستفادה אز خطوط پررنگ متضادكه در سوאركار سیه پوש . مختلف אو دאدה אست 
تاتر رאبرت ویلسوנ نمی  . گرفته شدה بود ، جای خود رא به אبزאر و رאههایی برאی شكستנ אیנ خطوط دאدה אست 

 אو. می خوאهد تشریح كند و نه تربیت  نهتوאند وظایف تربیتی و ژورنالیستی رא بر عهدה بگیرد ، چرא كه 
ل شخصی تماشاگر ، به خود אو مربوط یمسا. همچنیנ هرگز در پی آנ نیست كه گرה های روאنشناسانه رא بگشاید 
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هر جز ء . كمال گرאیی  بی قید وشرط آثارש نهفته אست “ هنر ویلسوנ در پی گیری  قطعی حقیقت  و در. אست 
אیנ نوع بردאشت با هر نوع عدم دقت در بیاנ و بعبارت . جای خاص خود رא دאرد به خودی خود كامل אست و 

 . دیگر با بی تفاوتی  موجود در سیستم رאیج تاتری در تضاد قرאر دאرد
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