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  دكتر رجبعلي عسگرزاده
  دانشگاه فردوسي مشهد

  
  و ادبيات نمايشي مدرن و بست مدرن سام شپرد                                             

  

نمايشنامه نويسان آمريكا در  .ادبيات نمايشي آمريكا به عنوان يك هنر جدي محصول قرن بيستم است 
اين واقعيت  .ني اول به بعد همواره در پي بيان واقعيت بوده اندقرن بيستم خصوصا از سالهاي جنگ جها

در ادبيات نمايشي به صورت داستان، ديالوگ و شخصيت پردازي ظهور و بروز داشته است و اگر در مقام 
مقايسه برآئيم خواهيم ديد كه اين گروه از نمايشنامه نويسان آمريكا نسبت به نمايشنامه نويسان قبلي 

ر بوده اند و حتي در مقايسه با ساير انواع هنر آنچه را كه عرضه كرده اند در نوع خود منحصر واقعيت گرات
كه اين گروه از نمايشنامه نويسان آمريكائي عرضه مي كنند نه تنها در را واقعيتي  .به فرد بوده است

  .تفاوت دارد نيزو مباحث مشاهده و گزارش كردن متفاوت است بلكه در نوع بيان روانشناختي مسائل 
را مي توان از همه برجسته  1از ميان گروههاي نمايشي كه در آمريكا پديد آمد گروه نمايشي پراوينستون

اين گروه نمايشي از اولين گروههائي بود كه فرصت و شرايطي را پديد آورد تا نمايشنامه . تر دانست
گروه نمايشي . را بر روي صحنه بيازمايند خودو توانائي نويسان جوان آمريكايي بتوانند خالقيت، استعداد 

يوجين بخصوص  نويسان آمريكائي  بسياري از نمايشنامهستون نقشي اساسي در بيان و عرضه آثار نپراوي

به عنوان  20برعهده داشت و همين گروه بود كه توانست اين نمايشنامه نويش را در دهه  2اونيل
  .ر ادبيات نمايشي نوين آمريكا معرفي كندنمايشنامه نويسي برجسته و سپس به عنوان پد

. نمايشنامه هاي اونيل بيشتر در رابطه با طبيعت انساني و نيروهاي تاثيرگذار بر آن بودند 1930قبل از 

» متفاوت«، )1915( »به سوي شرق به سمت كارديف«: برخي از اين نوع نمايشنامه ها عبارتند از

هوس در «و  )1922(»گوريل پشمالو«، )1921(» ريستيآناك« ،)1920(»امپراطور جونز«، )1920(
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نمايشنامه نويس ديگر آمريكايي كه از  3ماكسول آندرسوندر همين دوره . )1924(»زير درختان نارون

» يكشنبه ها«به سمت كمدي  )1924(» افتخار به چه قيمت«نمايشنامه اي خشونت آميز به نام 

 1930بعد از . يل از برجستگان تئاتر امريكا به حساب مي آيدتغيير مسير داده بود به همراه اون )1927(
براي مثال بعد از اين كه يوجين اونيل شاهكار . ادبيات نمايشي آمريكا ديگر آن قوت و تازگي را نداشت

را  1933را در سال  »آه وايلدرنس«و كمدي  1931را در سال  »سوگواري شايسته الكترا است«خود 

اثر معروف خود يعني  1946چ نمايشنامه موفقي بنويسد تا اين كه در سال نوشت ديگر نتوانست هي
  .را خلق كرد »مرد يخي مي آيد«

اين دو . بود هادبيات نمايشي آمريكا در دوره بعد از جنگ جهاني شاهد ظهور دو نمايشنامه نويس برجست

ه پانزده سال اين دو براي مدتي نزديك ب. بودند 5و آرتور ميلر 14نمايشنامه نويس تنسي ويليامز
تنسي ويليامز نمايشنامه نويسي را با . دراماتيست تمام فعاليتهاي نمايشي را به خود اختصاص داده بودند

تابستان و «و  )1947(» به نام هوس ياتوبوس«شروع كرد و سپس با  )1945(» باغ وحش شيشه اي«

اولين نمايشنامه آرتور ميلر  )1946(» منتمام پسران «. خود را ادامه دادنمايشي فعاليت  )1948(» دود

بهترين تراژدي دهه چهل را به خود اختصاص عنوان كه ) 1949(»  فروش مرگ يك دست«بود كه با 
نمايشنامه هاي عمده تنسي ويليامز در دهه پنجاه كه به نمايشنامه هاي روان شناختي . داد ادامه يافت

» گربه روي شيرواني داغ«، )1953(»واقعي وكامين«، )1950(»رزتاتو«: عبارتند ازشهرت يافتند 

: نمايشنامه هاي عمده ميلر نيز در اين دوره عبارتند از ).1957(»اورفئوس مي آيد«، و )1955(

يوجين اونيل با نمايشنامه  ،اما با اين وجود. )1955(»نگاهي از پل«و  )1953(»جادوگران شهر سالم«

ولين بار در سوئد به اكه براي  )1957(» تاچ يك شاعر« و )1956(» سير طوالني روز به شب«هاي 
  .روي صحنه رفت هنوز پيشتاز بود

                                                 
3   Maxwell Anderson 
4   Tennessee Williams 
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منتقد معروف و معاصر انگليسي معتقد است كه تنسي ويليامز و آرتور ميلر پرورش  6كريستوفر بيگزبي

 واكنش به شرايط اقتصادي و واقعيتهاي«مي باشند و آنچه نوشته اند در حقيقت  30يافتگان دهه 

دنياي نمايشنامه هاي ويليامز و وميلر بسيار ساده  )1:  جلد دوم1985. (»اجتماعي دوره خود بوده است
گرچه رويكرد تنسي ويليامز . است و تنها سرمايه داري است كه در اين دنيا به عنوان شر معرفي مي گردد

،  از انسان  داري سرمايه ايو آرتور ميلر متفاوت از يكديگر بود اما تنها بودن انسان و بهره كشي دني
  .داد مي  هاي آنان را تشكيل اصلي نمايشنامه  موضوعات

تجربي است كه با مجموعه اي نويسي   آمريكائي، نمايشنامهاز نمايشنامه نويسان ديگر يكي  7بيلادوارد ا 

هنگامي . شدوارد سنت نمايشنامه نويسي آمريكا  50از نمايشنامه هاي كوتاه تك پرده اي در اواخر دهه 
بي به عنوان يك موفقيت لي ويليامز و آرتور ميلر كم كم از صحنه نمايشي دور مي شدند ادوارد انسكه ت

هاي ميلر و ويليامز  نامهدر اين هنگام نمايش. به روي صحنه آمدو ادبيات نمايشي بزرگ در حوزه نمايش 
  .ا به خود جلب مي كردهاي اونيل نيز توجه بسيار كمي ر نامهو حتي اجراي آخرين نمايش

داستان باغ « است كه با دو نمايشنامه  28»خارج از برادوي«بي يكي از نمايشنامه نويسان موفق لادوارد ا

اين دو نمايشنامه توجه بسياري را . به روي صحنه آمد )1960(»روياي آمريكائي«و  )1959(» وحش
و مسائل روانشناختي مربوط به شخصيتها نوع مكالمه شخصيتهاي اين نمايشنامه ها . به خود جلب كرد

تنهائي و انزواي او در دنياي پست مدرن و جامعه كنوني  ،بي با انسانلنوع رفتار ا. بسيار تازه و بديع بود
چه كسي از وير « ،»روياي آمريكائي« ،»داستان باغ وحش«آمريكا خصوصا در نمايشنامه هاي 

قابل توجه  )1966(» توازن ظريف«و  )1964( »آليس كوچولو «، )1964(»جينياوولف مي ترسد
بي در اين نمايشنامه ها و تاثيرات دراماتيك آنها و نحوه تعامل شخصيتها با هم اصوال با لنوع زبان ا. است

بي حركتي لبي قابل مقايسه نيست و به جرات مي توان گفت كه ادوارد القبل از ا نويسي سنت نمايشنامه
  .يسي آمريكا پديد آورده بودنو را در سنت نمايشنامه نو
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7   Edward Albee 
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تم اصلي كه مي توان . بي رابه خاطر تم هايش در شمار نمايشنامه نويسان تئاتر بوچي مي آورندلادوارد ا
آنچه را كه به . ميان انسانها و شكست روابط انساني است 9در اكثر نمايشنامه هاي او يافت عدم ارتباط

نمايشي او بر روي لبة د اين نكته است كه شخصيتهاي بي ديلطور اخص مي توان در نمايشنامه هاي ا
. هاي او ديد توان به طور ضمني درنمايشنامه را مي  ياتغيير شخصيت  شن پيمايند و ترانسفورمي تغيير راه مي

چه كسي از ويرجينيا «و  »باغ وحشداستان «در نمايشنامه هاي  توان را مي شن اين نوع ترانسفورمي
اما همانطور كه بيشتر ذكر آن رفت شخيصتهاي او بر روي لبه تغيير  .ت دريافتبا دق »وولف مي ترسد

را  10ي شن و تغييرمگام مي نهند و در آثار نمايشنامه نويسان بعدي است كه مي توان اين نوع ترانفسور
مايان در آثار خود ن  را به خوبي  كه اين تكنيك ييكي از نمايشنامه نويسان. و وضوح مشاهده كرد  به خوبي

  .است 11سام شپرد ساخته است

در  1943در پنجم نوامبر باشد مي 12از برادوي-خارج-هاي خارج كه يكي از پديدهساموئل شپرد راجرز 
مادرش معلم بود و پدرش كه در . به دنيا آمداي نظامي  در خانوادهآمريكا الينوي فورت شرايدن ايالت 

پدر ساموئل پس . برد يگاهي نظامي به سر ميهنگام تولد شپرد خلبان ارتش آمريكا بود در پا
طولي نكشيد كه پدر . ازبازنشستگي مزرعه اي در داكوتاي جنوبي خريد و مدتي به كشاورزي پرداخت

از آنجا به سمت ايالت  ،حركت كرد اكشاورزي را رها كرد و به همراه خانواده از داكوتا به سمت فلوريد
نيز نسپنديد و به گوام نقل مكان كرد پس از مدتي به پاسادناي  را اما آنجا. يوتا در غرب آمريكا رفت

  .ت در كاليفرنياي جنوبي اقامت گزيدرجنوبي رفت اما در آنجا نيز دوام نياورد و سرانجام در دوا

ساموئل از دبيرستان فارغ التحصيل شد و در كالج سنت آنتونيو شروع به تحصيل در  1961در سال   
ليرغم تالشهاي فراوان پس از سه ترم كالج را رها كرد و در يك مزرعه پرورش ع. رشته كشاورزي نمود

در همين دوران تجربيات بسيار زيادي درباره اسبها به دست آورد و عالقه اي . اسب مشغول به كار شد

                                                 
9   Lack of Communication 

10   Transformation 
11   Sam Shepard 
12   Off-Off-Broadway 
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مدتي بعد هنگامي كه يك آگهي را مبني بر استخدام يك هنرپيشه در يك گروه . عجيب به آنها پيدا كرد
  .ديد به آن گروه پيوست و به نيويورك رفتد ر دوره گرتئات

اين فرد  .را پيدا كرد اش ساموئل در نيويورك بود يكي از همكالسي هاي قديميكه پس از مدتي   
ساموئل از گروه . بود در نيويورك بود كه پدرش يكي از معروفترين موسيقي دانان جاز 13چارلي مينگوس

چارلي توانست در يكي از كلوپ هاي نيويورك كه در زمينه موسيقي تئاتر جدا شد و با كمك دوستش 
اين دو دوست كه پس از مدتها همديگر را يافته بودند اكنون  .جاز بسيار معروف ومعتبر بود كاري پيدا كند

در خيابانهاي نيويورك به تعقيب يكديگر مي پرداختند و رفتارهاي كابوهائي را كه در فيلمها مي ديدند 
داشته است و او آنچنان به كابوها و آثارش اين دوره از زندگي شپرد تاثير بسزائي در او  .ميكردندتقليد 

در آثار اولية او كامالً   شپرد  اين دوره از زندگي .كرد عالقه داشت كه هويت خود را در آنان جستجو مي
نام داشتند كه اكنون در دسترس »  كابوها« نمايان است و چنانچه بعداً خواهيم ديد اولين نمايشنامة  او 

  .نيست
اگرچه شپرد به خاطر عالقه اش به تئاتر خانواده و خصوصا پدرش را رها كرد اما حضور پدر در بسياري   

شپرد پدرش را بسيار دوست مي  «: مي نويسد 114الن اومانو. از نمايشها و فيلمهايش كامال مشهود است

شپرد در . )13:1986(» سيار با او احساس همدردي مي كردداشت و در تمام دوراني كه با او بود ب
توانستي  زندگي واقعا سختي داشت به وضوح مي«اظهار مي دارد كه پدرش  15مصاحبه اي با دن شوي
زندگي اش بسيار نااميد كننده بود و او در سراسر عمرش به دنبال اميد مي گشت . رنج كشيدنش را ببيني

  .)15:1985(»به تمام معني رنج بود. رخوردگي بودزندگي او س .و زندگي اي بهتر
اصلي آن يعني به زبان  16با اين همه پدر ساموئل اولين كسي بود كه او را با آثار فدريكوگارسيالوركا  

اولين كسي بود كه به شپرد موسيقي آموخت و او را با جاز آشنا كرد چرا او همچنين . اسپانيائي آشنا كرد
در همين آموزشها بود كه بعدها . بود و شعر و شاعري را بسيار دوست مي داشتز نيكه پدر موسيقي دان 
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14   Ellen Oumano 
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گيتار «نويسد كه شپرد  گزبي مييب. رشد كرد و شپرد را به يك شاعر و موسيقي دان نيز بدل نموداو 

  .)225،  جلد سوم1985(» پيانو و طبل مي زند و به طور منظم جاز مي نوازد ،نوازد مي

مراكز مهم ايجاد . ر ودگرگوني اي در موسيقي تئاتر و به طور كلي هنر در جريان بودتغيي 1960دردهه  
نمايشنامه نويسان و هنرمندان، استقالل و  ،نويسندگان. ها و رستورانها بودند ها، كلوپ اين تغييرات كافه

  17يتئاتر برادو. جدائي خود را از تئاتر، جنبشها و سنت هاي تئاتري گذشته اعالم مي داشتند
تئاتري كه از درون در حال , ديگركاربردي نداشت و تئاتر خارج از برادوي نيز كم كم كنار گذاشته مي شد

در همين زمان تئاتري نو در حال پيدايش بود كه هدفش بازسازي جامعه بود اين جنبش  .تغيير بود
همين شرايط جديد «: دهمانطور كه بيگزبي مي نويس. از برادوي معروف شد-خارج-تئاتري جديد به خارج

 1985(» تئاتري بود كه باعث شد شپرد بتواند در آن به فعاليت بپردازد و نمايشهاي خود را عرضه نمايد

  .)222،  جلد سوم
او هر از چندگاهي در . ساموئل راجرز فعاليت خود را در اين جنبش نوين تئاتري با نوشتن شعر آغاز كرد  

بيگزبي . ش آفريني مي كرد و كم كم شروع به نمايشنامه نويسي نموداين جنبش جديد نيز نق ي نمايشها
شپرد نمايشنامه نويسي را در دوران نوجواني شروع كرد هرچند كه در آن ايام تجربه بسيار «:نويسد مي

در همين ايام او نمايشنامه اي نوشت كه تقليدي از يكي از نمايشنامه هاي  .كمي از تئاتر و نمايش داشت

پس از مدتي كه ساموئل در فعاليتهاي تئاتري . )221ـ 222،  جلد سوم1985(»يامز بودتنسي ويل
   19جنسيسكارگردان هنري گروه نمايشي  18نيويورك فعاليت داشت دوستش چارلي او را به رالف كوك

كوك نيز از شپرد خواست كه نمايشنامه اي را براي اين گروه بنويسد تا آن را در صحنه . معرفي نمود
  .بود به اجرا درآورند 20يشي خود كه زيرزمين كليساي مارك مقدس در باورينما

 »باغ سنگي«و  »كابوها«دو نمايشنامه كوتاه تك پرده اي به نامهاي  1964ساموئل راجرز در سال 
اين كه او چرا نمايشنامه هايش را به اين نام . نوشت و كارهايش را تحت عنوان سام شپرد امضا نمود

                                                 
17   Broadway 
18   Ralph Cook 
19   Genesis 
20   St. Mark Church in the Bowery 
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ماجرا بنا به گفته الن اومانو از اين قرار بود كه ساموئل مدتي پيش . ار جالب داردياجرائي بسمنتشر كرد م
در روزنامه خوانده است  كه يكي از افسران ارشد نيويرك به نام سام شپرد همسرش را به ضرب چاقو به 

رد آن صحبت مي قتل رسانده است و اين ماجرا در نيويورك چنان صدا مي كند كه تمام مردم شهر در مو
ساموئل راجرز از آنجا كه بسيار ماجراجوست نمايشنامه هايش را با زيرنويس سام شپرد عرضه مي . كنند

د به تئاتر برويم و ببينيم كسي كه نكند و در اين هنگام است كه مردم كنجكاو به يكديگر مي گوي
  .همسرش را به قتل رسانده چه نمايشنامه اي نوشته است

خود او بعدا در . جرز پس از انتشار اين دو نمايشنامه نام خود را رسما به سام شپرد تغيير دادساموئل را   
نام من ساموئل شپرد راجرز بسيار طوالني بود و من فقط قسمت آخر  «: مي گويدبا الن اومانو اي  مصاحبه

پرد راجرز به مدت نام ساموئل ش«: پس مي افزايدسواين در حالي است كه . »يعني راجرز را حذف كردم
از آنجا « :اومانو سپس نظر خود را اين چنين بيان مي دارد. »هفت نسل در خانواده ما وجود داشته است

كه ساموئل مي توانست قسمت مياني نام خود يعني شپرد را به جاي قسمت انتهائي نامش حذف نمايد 
ايجاد هويتي جديد اين كار نشانگر شكستن عمدي سنتي خانوادگي است و تالشي در جهت 

منتقدين بسياري نظر اومانو را تائيد مي كنند و از جمله كريستوفر بيگزبي معتقد . 25:1986(»است
  .است كه شپرد با تغيير دادن نام خود از سنت خانوادگي و نسلهاي پيشين اعالم استقالل كرده است

ن نيامد و اين دو نمايشنامه را تا خوششا »باغ سنگي«و  »هاوكاب«بسياري از منتقدين از دو نمايشنامه 
 21نواي دهكدهاما هنگامي كه مايكل اسميت منتقد مجله  .حدي كپي نمايشنامه هاي اروپائي مي دانستند

به طور «اسميت اين دو نمايشنامه را بسيار اصيل و . نظر خود را اعالم كرد اوضاع به نفع شپرد تغيير كرد
اسميت . و جسور خواند يامه نويس جوان را ستود و او را پر انرژاو اين نمايشن .خواند »مشخص امريكائي

تئاتر گشتالت است كه در پس «همچنين درباره نوع نمايشهاي شپرد اظهار داشت كه كارهاي او نوعي 

  .)13:1964(»انگيزاند رفتار شخصيتها وجود و زندگي رابرمي

                                                 
21   Village Voice 
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ود را در كيفي جمع آوري نمود و به سمت شپرد كه از اين موفقيت به وجد آمده بود تمامي نوشته هاي خ
مشهورترين نمايشنامه نويس وقت آمريكا در آنجا زندگي مي كرد البي منقطه گرينويچ جائي كه ادوارد 

البي نيز . شپرد همه نمايشنامه هايي را كه نوشته بود به البي داد«: اومانو نقل مي كند كه. حركت نمود

اين ).37ـ 38: 1986( »برگزيد »تا پنج شنبه«ن ميان يكي را به نام همه نمايشنامه ها را خواند و از آ
شخصيت اصلي نمايش كه پسر جواني است از انجام . نمايشنامه در مورد تجربيات خود شپرد است

همان سال اين نمايشنامه سپس در .تكاليف سرباز مي زند و ادعا مي كند كه معتاد به هروئين است

به اجرا درآمد و موفقيت چشمگيري را نصيب شپرد نمود و مهمتر از همه  22تئاتر چري لين در) 1964(
  .اين كه توانست نظر منتقدين را به سوي خود جلب نمايد

شپرد در طي سه سال . بدين ترتيب بود كه دوران فعاليت شپرد به عنوان يك نمايشنامه نويس شروع شد
ي جهت اجراي بآينده نمايشنامه هاي تك پرده اي زيادي نوشت و توانست اكثر آنها را در تئاتري كه ال

نمايشنامه هاي او به سرعت در شهر پخش شدند و  .نمايشنامه هايش در اختيار داشت روي صحنه ببرد

در تئاتر  )1964(» 4كلوپ اچ  «و »ج شنبهتا پن«براي مثال . در اكثر تئاترهاي نيويورك به اجرا درآمدند

، در »مادرايكاروس«، 23در كافه الماما )1965(» صندلي گهواره اي«و )1965( »سگ«بي، لادوارد ا

چيزي نزديك به . به اجرا درآمدند 25در كليساي جودسون مموريال )1966(»صليب سرخ«و  24كافه چينو
يساي مارك مقدس مي گذشت اما در همين مدت يك سال بود كه از اولين اجراي نمايش شپرد در كل

كوتاه او توانسته بود توجه تمامي مراكز تئاتري نيويورك را به سوي خود جلب كند و همه آنها را به 
شپرد به «: آن طور كه سايمون يكي از منتقدان معروف مي نويسد. صحنه اجراي نمايشهايش بدل نمايد

  .) 384:1979(»يشنامه نويسان خارج از برادوي تبديل شديكي از مشهورترين و تاثيرگذارترين نما

                                                 
22   Cherry Lane 
23   Café LaMaMa 
24   Café Cino 
25   Judson Memorial 
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را از آن خود  26جايزه معروف ابي »شيكاگو«يكي از نمايشنامه هاي جديد شپرد به نام  1965در سال 

از برادوي  -خارج –اين جايزه را مجله نواي دهكده هر ساله به برجسته ترين نمايش سال كه خارج . كرد
. طي چند سال بعد شپرد توانست ده جايزه ابي ديگر را از آن خود كند. داد ص ميبه اجرا در مي آيد اختصا

صليب «، »مادرايكاووس«: برخي از نمايشنامه هايي كه اين جايزه را نصيب شپرد كردند عبارتند از

  .»2كابوها شماره «، و »نمايش ملودرام«، »توريست«، »سرخ

ت توجه منتقدين را به خود جلب كردند و اكثريت قريب نوش 60بيشتر نمايشنامه هايي كه شپرد در دهه 
نيز برخي از نمايشنامه هاي او را نمي از منتقدين اما تعدادي . به اتفاق آنها اين نمايشنامه ها را ستودند

پسنديدند و آنها را نمايشنامه هايي مي دانستند كه همه اصول نمايشنامه نويسي در آنها رعايت نشده 
برخي نيز اظهار مي داشتند كه شپرد نمايشنامه هايش . است اصول را نيز زير پا گذاشتهو حتي برخي  است

كه البته نظر آخر كامال درست است چرا كه شپرد  ،را بسيار سريع مي نويسد و آنها را بازبيني نمي كند
عتقد بود ايده تندنويسي كراوك و اين كه او م .بوده است 28ها و گروه بيت 27مدتي تحت تاثير جك كراوك

  .بر روي شپرد نفوذ و تاثير بسزائي داشته است »اولين فكر بهترين فكر است«كه 
مورد توجه قرار داد اين است كه ايده تندنويسي و بازبيني نكردن ذكر كرد و اما آنچه را كه بايستي حتما 

. صدق مي كند اش نمايشنامه نويس فقط در مورد دوره اول نمايشنامه نويسي  ايننمايشنامه ها توسط 
چرا كه شپرد در دوره دوم فعاليتهاي تئاتري خود كه در آن شروع به نوشتن نمايشنامه هاي خانوادگي مي 
. كند اين ايده را تا حد بسيار زيادي به كنار مي نهد و آن را در اين گونه آثار خانوادگي دخالت نمي دهد

يد مي نمايد و به صراحت مي گويد كه در دوره شپرد بعدها اين نظر را در يكي از مصاحبه هايش تائخود 
اول نمايشنامه نويسي اش تحت تاثير ايده هاي نويسندگان نسل بيت و پيشرو اين گروه جك كراوك 

در همان مصاحبه شپرد مي افزايد كه همانند شاعران . نوشته است نمايشنامه ميبوده و بر اين اساس 
منتقد معروف وينسنت  .چ گاه آثارش را بازبيني نمي كندنسل بيت بسيار سريع مي نويسدو تقريبا هي

                                                 
26   Obie 
27   Jack Kerouack 
28   Beat Generation 
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شپرد از جمله نويسندگاني است كه «: اين ويژگي شپرد را مورد ستايش قرار مي دهد و مي افزايد  29كنبي

  .) 26c: 1:1984(»وقتي سريع مي نويسد بسيار خوب مي نويسد
 30گردان معروف تئاتر جوزف چايكيندر همين دوره اول نمايشنامه نويسي بود كه شپرد هنرپيشه و كار

پس از مدت كوتاهي شپرد به اين گروه پيوست و . را مالقات نمود31موسس گروه جديدالتاسيس تئاتر آزاد
چايكين تاثير بسيار بسزائي در شيوه نمايشنامه نويسي شپرد داشته «: همانطور كه دون شوي مي نويسد

غيير شخصيت را از اين گروه گرفت و آن را در شپرد ايده ترانسفورمي شن و ت. )18:1985(» است

و  »دست نامرئي«دو نمايشنامه ديگر به نام  1970و  1969او در سالهاي . نمايشهايش توسعه داد
اين نمايشنامه ها از عالقه شپرد به اسطوره حكايت مي كند و از آن دست . نوشت »روح مقدس«

  . آنها به كار مي گيردنمايشنامه هايي هستند كه او زبان پيچيده اي در 

كه  انپسرش ،شپرد با هنرپيشه معروف اولن جانسون آشنا شد و يك سال پس از ازدواج 1969در سال 

آهنگهاي «شپرد نمايشنامه ديگري به نام  1971در سال . او را جسي موجو نام نهادند متولد شد
ملي كه درباره اسطوره هاي  اين نمايشنامه. نوشت كه در تئاتر جني سيس به روي صحنه رفت »مدداگ

ـ خارج از   خارج  در تئاتر: گويد و همانطور كه او مانو مي  ، موفقيت ديگري را نصيب او كرد آمريكا بود

دهان «همان سال بود كه شپرد نمايشنامه ديگري به نام در ). 87:1986(» برادوي نظير نداشت
اين . به رشته تحرير درآورد 32نام پتي اسميترا با همكاري يكي از ستارگان موسيقي راك به  »كابوي

با توجه به . نمايشنامه كه در هتل چلسي نوشته شده است شرح وقايعي است كه بين اين دو گذشته است
دو شخصيت حاضر در اين نمايشنامه قرار شد كه شپرد و اسميت خود به عنوان شخيصت هاي نمايش 

شپرد صحنه را ترك كرد و به همراه خانواده اش به  ،به روي صحنه بروند اما پس از اولين تمرين
از آمريكا و صحنه تئاتر موجود در آن و  شخود او بعدها مي گويد كه خارج شدن. انگلستان مهاجرت نمود

                                                 
29   Vincent Canby 
30   Joseph Chaikin 
31   Open Theater 
32   Patti Smith 
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آين نوع خود تبعيدي ها در دنياي ادبيات بي .رفتن به لندن به خاطر يك شروع جديد و تازه بوده است
  .يتوان در زندگي هنريك  ايبسن نمايشنامه نويس نروژي مشاهده نمودسابقه نيست و نمونه ان را م

بود مركز موسيقي راك اندرول دنيا كه در آن زمان براساس آنچه الن اومانو نوشته است شپرد به لندن 
در طي سه . در اين نوع موسيقي بود دست پيدا كند »رويايش كه همانا ستاره شدن«تا به   كرد  مهاجرت

شپرد نتوانست به رويايش دست يابد اما تعدادي از بهترين نمايشنامه هايش را در  ،در لندن سال اقامتش
همه رنگ و بوي سرزميني را دارد كه ازآن دور شده  ،نمايشنامه هايي كه به اعتراف منتقدين .آنجا نوشت

 )1972(»نايتدندان ج«اولين نمايشنامه او كه در لندن در تئاتر اپن اسپيس به روي صحنه رفت  .است
رول شپرد است كه در آن موسيقي نه تنها   اند هاي  راك اين نمايشنامه يكي از بهترين نمايشنامه .نام دارد

در اين  .به كمك حركات بازيگران مي آيد بلكه تمامي سخنان بازيگران نمايش براساس موسيقي است
ستارگان در اين دوئل به جاي  .يدنمايش ما شاهد دوئلي هستيم كه ميان دو ستاره موسيقي پيش مي آ

زبان وسبك هاي زباني در اين «جويند و همانطور كه بيگزبي معتقد است  تفنگ از اسلحه زبان بهره مي

  .)236،  جلد سوم1985( »نمايش حرف اول و آخر را مي زنند
مسابقات شگوي جغرافياي يك پي«درآمد تحت عنوان   به رشتة تحرير  كه در لندن  نمايشنامة ديگر شپرد  

در اين نمايشنامه همانطور كه  .به روي صحنه آمد 33در تئاتر رويال كورت 1974در سال  »اسب دواني
 نامهبيگزبي نيز به زيبائي اشاره مي كند شپرد كابوهاي آمريكائي را به خيابانهاي لندن مي آورد و نمايش

 »اقيانوس كوچك« .»روياستاظهار تاسف براي از دست دادن يك «بنابه گفته بيگزبي در اصل 
در اين نمايشنامه برخالف  .نمايشنامه اي است درباره مادران كه در تئاتر همپ استد به روي صحنه آمد

خود او مي گويد كه اين نمايشنامه را به . ساير نمايشنامه هاي شپرد تمامي شخيصتها زن مي باشند
ت كه شپرد در همان سال به رشته نمايشنامه ديگري اس »تحرك«. درخواست همسرش نوشته است

در اين نمايشنامه واژه اجتماع رنگ و معني . تحرير درآورد و در تئاتر رويال كورت به روي صحنه رفت
زنداني كه هيچ راه فراري  ،خود را از دست مي دهد و زندان تنها قياس مناسب براي زندگي انسان است

                                                 
33   Royal Court 
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ور سبك و الگوي نوشتاري نمايشنامه هاي اوليه شپرد اين نمايشنامه همچنين يادآ .از آن وجود ندارد
شخصيت ندارد و فقط پاره هائي از گفتار را مي توان «مي گويد اين نمايشنامه  34كه جان لهربطوري. است

اين نمايشنامه جايزه ابي را نصيب  ،با اين وجود پس از اولين اجرا در آمريكا. )90:1974(»در آن ديد
نمايشنامه هائي هستند كه همه در انگلستان  »ماده سگ آبي«نامه به همراه اين سه نمايش. شپرد كرد

  .نوشته شدند
در طي سالياني كه شپرد در لندن بود پيوسته درباره آمريكا مي انديشيد و همواره موسيقي خاصي را كه 

ايشنامه هاي لندن نمدر او از اين نكته درشگفت مانده بود كه چرا . در اين زبان وجود دارد مدنظر داشت

. آهنگ آمريكا كند و به كشورش برگردد 1975اين مسائل باعث شد كه در سال  .آمريكايي مي نويسد
جائي كه به قول الن  ،به كاليفرنياي شمالي رفت و در حومه شهر ساكن شد،  به آمريكاپس از بازگشت 

  .مي كند نيستتوصيف  »كودك مدفون شده«اومانو بي شباهت به خانه اي كه در نمايشنامه 

در اين . را كارگرداني كرد »شهر فرشتگان«شپرد نمايشنامه موسيقائي ديگري به نام  1976در سال 
نمايشنامه شپرد موسيقي جاز را به روي صحنه تئاتر مي آورد و تئوري موردنظر خود را در مورد شخصيت 

او در اين نمايشنامه نوعي . دهد كه از جوزف چايكين گرفته است در اين نمايشنامه بروز و ظهور مي
موردنظر دارد، تركيب انواع صداها،واژگان و تصاوير اين نمايشنامه همچنين تركيب بسيار جالبي را 35كالژ

اظهار مي  36چاب همان طور كه شپرد در يكي از مصاحبه هايش با .از مسائل تجربي، مدرن و سنتي است

. )208:1981( »بك نگارشي و نوشتار را آزموده استنوع كامال متفاوتي از س«دارد در اين نمايشنامه 
در حال بيان كردن تم هاي آشنا در مورد «شپرد در اين دوره   ،آنچنان كه الن اومانو نيز معتقد است

يك سال بعد يعني در . )124:1986(انزوا و از هم پاشيدگي خانواده هاي آمريكايي بوده است ،ميراث

اش را از سري نمايشنامه هائي كه به نمايشنامه هاي اونيلي معروف  شپرد اولين نمايشنامه 1977سال 
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كودك مدفون «نمايش  1978در سال . نام داشت »دشنام قحطي زده ها«اين نمايش  .شد نوشت

  .نوشت 1985را در سال  »دروغ ذهن«و  )1983(» ديوانه عشق« )1980(»راستين  غرب« ،»شده
. جايزه ابي را به خود اختصاص دادند» كودك مدفون شده«و » دشنام قحطي زده ها«دو نمايشنامه   

. شخصيت هاي سنتي وپالت را پديد آورد,تصويرهاي ذهني, شپرد در نمايشنامه اول تركيبي از مونولوگ 
اين . نمايشنامه دوم نيز يادآور نمايشهاي خانوادگي آمريكايي است كه در نوع خود بي نظير است

اين اولين جايز ه . ا از آن خود كرد و براي  شپرد موفقيتي بزرگ به ارمغان آوردر 37نمايشنامه جايزه پوليتز
  38روبي كهن. اي شد تا آن زمان در برادوي بر روي صحنه نرفته بود  پوليتزري بود كه نصيب نمايشنامه

» در جهت خلق نمايشنامه هاي تراژيك يونان مي داند« اين نمايشنامه را قسمتي از برنامه شپرد 

اي نشان مي دهد كه چگونه  شپرد به   طرز ماهرانه» كودك مدفون شده«در نمايشنامه ) 183:1982(
  شوند و اينكه چگونه اعضاي يك خانواده با يكديگر درگير شكنند و از يكديگر دور مي شخصيتها مي

  .آنها يكديگر را مي بلعند  ناخواسته ميشوند و در همين نوع روابط است كه  گوئي  جنگي
تمثيل ديگري است از انساني كه خود را به نابودي مي « : آنطور كه بيگزبي مي گويد» غرب راستين«  

مشكلي خاص در روابط خانوادگي بار ديگر تكرار » ديوانه عشق«و در )  243جلدسوم 1985( » كشاند

گري نصيب هنگاميكه كه در نيويورك به اجرا در آمد موفقيت بزرگ دي) 1985(» دروغ ذهن«. مي شود
اي  بيان بسيار دقيق نويسنده«: نمايشنامه مذكور را اين چنين توصيف مي كند 39فرانك ريچ. شپرد كرد

شپرد را نمايشنامه   40گوردون روگوف). 3:1983(»كه به اوج قدرت نويسندگي اش نزديك مي شود
ا بدون توجه به ، حماسه سرا است و خواسته ها و تصاوير ذهني اش ر بزرگ است«نويسي مي داند كه 

همچنين جايزه » دروغ ذهن«نمايشنامه).117:1985(»گنجاند در آن مي, گروه محدوديتهاي تئاتر
  .بهترين نمايش  را كه از سوي گروه منتقدان نمايش نيويورك اهدا مي شود از آن خود كرد
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شنامه نويس پس از پر اثر ترين نماي. هنگاميكه شپرد شروع به نوشن نمايشنامه هاي رئاليست خود نمود  
. در همين زمان بود كه فعاليت شپرد در سينما به اوج خود رسيده بود. تنسي ويليامز محسوب مي شد

با كاربر روي فيلمنامه اي براي ميكل آنجلو آنتونيوني آغاز  1968شپرد فعاليتش را در سينما در سال 

مردژنده «)1980(»رستاخيز«, )1978(»روزهاي بهشت«نمود او همچنين در فيلمهاي 

شپرد همچنين نامزد جايزه اسكار براي . ايفاي نقش نموده است). 1980(»ميهن«و )1980(»پوش

از  1984در سال » پاريس تگزاس«بوده است و فيلمنامه او به نام » رايت استاف «ايفاينقش درفيلم
  .جشنواره فيلم كن برنده جايزه نخل طاليي شده است

آشنا شدو در سال  41با جسيكا لنگ, »فرانسيس«بازيگري در فيلم  شپرد در ضمن 1982در سال   

» دروغ ذهن«بعد از نمايشنامه . با او ازدواج كرد و يك سال بعد همسر اولش را طالق داد 1983

. نمايشنامه ديگري ننوشت 80شپرد يكسره درگير كار بازيگري سينما بوده است و تا آخر دهه ) 1985(

را نوشت كه واكنش او را نسبت به » ويژگيهاي يك شوك«امه اي به نام نمايشن 1991اما در سال 
شپرد نه تنها در اين . سربازان آمريكائي نشان مي دهد كه در جنگ خليج فارس شركت كرده بودند

نمايش نامه از سربازان آمريكائي كه در جنگ شركت كرده بودند انتقاد مي كند و آنها را زير سوال مي 
شپرد تا سه سال بعد نمايشنامه اي . گيرد ن شدن و پيروزي پوچ آنان را نيز به سخره ميبرد بلكه قهرما

به صحنه نمايش باز مي گردد اما » سيمبتيكو«با نمايشنامه  1995نمي نويسد اما پس از آن در سال 
  .منتقدين معتقدند كه اين نمايشنامه ويژگيهاي ساير نمايشنامه هاي شپرد را ندارد

. شپرد به همكاري خود با جوزف چايكين قوت بخشيد, ن اينده به جاي نمايشنامه نويسيدر طي ساليا
/ وحشي«و » زبانها«نمايشنامه هاي حاصل از همكاري اين دو در طي سالهاي گذشته عبارت بودند از 

نام داشت » جنگ در بهشت«دومين نمايشنامه اين دو . به روي صحنه آمد 1978كه در سال » عشق

وقتي كه دنيا «جديدترين نمايشنامه حاصل از همكاري اين دو . به روي صحنه آمد 1985ل كه در سا

در همين سال بود . در بازيهاي المپيك آتالنتا به نمايش درآمد 1996در سال نام دارد كه » سرسبز بود
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در سال . يك فصل كامل را به اجراي نمايشهاي شپرد اختصاص داد42»سيگنچر« كه شركت نمايشي 

را به روي صحنه آورد و نمايشنامه  »چشمهاي كانسوئال«شپرد نمايشنامه كوتاهي به نام  1999

يك سال بعد . به رشته تحرير درآورد و خود نيز كارگرداني نمود 2000را در سال  »مرحوم هنري ماس«

  .همين نمايشنامه را براي اولين اجرا در خارج از برادوي بازنويسي نمود 2001يعني در سال 
شپرد عالوه بر نمايشنامه نويسي و فعاليتهاي متنوعش در حوزه سينما كتابهاي متعددي شامل داستان،   

او همچنين خاطرات و يادداشتهاي خود را به هنگام مسافرت با باب . شعر و داستان كوتاه نوشته است
آمريكايي همچنان در  اين نمايشنامه نويس سرزنده. دايالن به صورت كتابي به رشته تحرير درآورده است

 .حوزه تئاتر و نمايش و فيلم به فعاليت خود ادامه ميدهد
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