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سید حسین رسولی

تئاتــر ایــن روزهــای ایــران از 
جامعه شناسی و توجه به جامعه ایرانی 
غافل شــده اســت. البته در الیه های 
زیرین آثار هنری شاهد بازتاب هایی از 
جامعه هستیم. جی برنستاین در کتاب 
»تقدیر هنر: بیگانگی زیبایی شناســی 
از کانت تا دریدا و آدورنو« می نویســد: 
»به  نظر می رســد هنر و زیباشناسی تا 
حدودی حقیقی تر از حقیقت تجربی، 
عقالنی تر از عقالنیت روشمند، عادل تر 
از عدالت لیبرال دموکرات، و اخالقی تر 
و ارزشــمندتر از اخالقیات عمل کرده 
است.« از سوی دیگر تئودور آدورنو در 
کتاب »نظریه زیباشناختی« برخالف 
ایده بی غرض بودن زیباشناسی از نظر 
کانت، می نویســد: »ایده خنثی بودن 
زیباشناســی به لحاظ ارزشی مزخرف 
است.« بنابراین، شــاید هنر تنها امری 
وابسته به ذوق، سلیقه و امر زیبا نیست. 
هنر به خوبی می توانــد بازتاب دهنده 
وضعیت اجتماعی زندگی روزمره باشد. 
آثار هنری حتی نشانه ای از شیوه زندگی 

و »روح جمعی« ما هستند. 
سه جریان گریزان از زندگی 

روزمره ایرانی
این روزها ســه نمایش تازه را دیدم. 
نمایش »وقتی کبوترها ناپدید شدند« 
به کارگردانی هستی حسینی در تئاتر 
مستقل تهران، نمایش »چیزهای سرد« 
به کارگردانی رامین اکبری در تئاترشهر 
و نمایش »بیا جلوتر« بــه کارگردانی 
ســجاد باقری در عمارت نوفل لوشاتو.  

هر ســه این نمایش ها تالش می کنند 
رویکرد متفاوتــی را در قبال اجرا و متن 
در نظر بگیرند. هر ســه این نمایش ها، 
متنی به شــدت متفاوت دارند و هر سه 
در میانه سه جریان گوناگون تئاتر ایران 
قرار می گیرند. با اینحال، هر سه جریان 
از بازنمایی جامعه و مشکالت آن دوری 
می کنند. تنها بازتاب هایی ترسو و الکن 
را ارائه می دهند. نمایش »وقتی کبوترها 
ناپدید شدند« شــکلی حرفه ای دارد و 
وابسته به جریان اصلی تئاتر ایران است. 
این نمایش ها دارای بازیگران حرفه ای 
هســتند و با دکور و لباس اســتاندارد 
روی صحنه می رونــد. در واقع، نمایش 
»وقتی کبوترها ناپدید شدند« کیفیت 
اجرایی باالیی دارد و مخصوص مخاطب 
طبقه متوســط و باال تولید شده است. 
هستی حســینی و مصطفی کوشکی 
در این اجرا نگاهــی تاریخی را انتخاب 
می کنند. موضوع اصلی داستان مربوط 
به جریانات جنگ جهانی دوم در کشور 
استونی می شود. زمانی که هم نازی ها و 
هم کمونیست های شوروی سابق وارد 
این کشور کوچک می شوند. هر کدام از 
این جریانات سیاسی هم تالش می کنند 
هژمونــی و تمامیت خواهی سیاســی 
خودشــان را اعمال کنند. هیچ کدام به 
فکر مردم نیستند و امر »جاسوسی« و 
»خبرچینی« محور اصلی داستان است. 
البته نویســنده تالش می کند دوگانه 
»قهرمان ملی گرای مردمی-خبرچین 
وطن فــروش« را به خوبی بــه تصویر 
بکشــد. او از نماد »کبوتر« هم به خوبی 
بهره می گیــرد. دیالوگ های کلیدی 

نمایشــنامه، تاکید ویژه ای روی کبوتر 
دارند؛ حتی شخصیت پردازی ها. با این 
اوصاف این نمایش به خوبی نمی تواند پلی 
میان زندگی روزمره ایرانی و نمایشنامه 
ُسفی اکسانن بزند. یکی از اشکاالت عمده 
کارگردانی عدم توجه به نشانه شناسی 
»کبوتر« اســت. کبوتر و کبوتربازی در 
فرهنگ ایرانی هم نقــش مهمی دارد. 
مقاالت مختلفی در این زمینه به نگارش 

درآمده است.
 بازیگوشی ترسو

نمایش »بیا جلوتر« نیز تقریبا یک 
مونولوگ اســت. تنها یک بازیگر روی 
صحنه حضور دارد ولی او که نامش سجاد 
است، مرتب با شخصیتی به اسم حسین 
در میان تماشــاگران صحبت می کند. 
حسین به او امر و نهی می کند. گویا سجاد 
از معضل چند شــخصیتی بــودن رنج 
می برد. نمایش با آمپولی آویزان از سقف 
و ترس ســجاد از آمپول آغاز می شود. 
حاال حســین مدام از سجاد می خواهد 
شخصیت های دیگرش را نشان بدهد. 
شخصیتی در پشــت صحنه هم هست 
که نامش رضا است. سجاد از او می ترسد 
و حتی یک بــار هم از رضــا می خواهد 
حســین را بخورد. به نظر می رسد بیان 
روایت داستان تا همین جا کافی باشد. 
گم گشتگی و عدم شناخت از اصول درام 
و شیوه  های اجرایی تئاتر به خوبی مشهود 
است. نمایش »بیا جلوتر« در زمره آثار 
جمع وجور ساده قرار می گیرد. این آثار 
ادعایی ندارند و بیشــتر متکی بر قدرت 
بازیگر و ایده کارگردانی هســتند. البته 
نمایش »بیا جلوتر« از هر دوی این چیزها 

خالی است. این جریان از تئاتر ایران هم 
از جامعه دور شده اســت. دیگر چالش 
و دغدغه ای در کار نیســت. تنها بازی و 
اجرایی بی خاصیت و خنثی دیده می شود. 
گویی تئاتر برای چنین کارگردانانی مانند 
بازیگوشی است. جامباتیستا ویکو، اعتقاد 
دارد فرهنگ مانند روح یک جامعه است، 
روح حیات بخش آن، و هنر یک جامعه، 
بیانگر آن روح اســت. اندیشــه مارتین 
هایدگر هــم در خور توجه اســت. او در 
زمینه فلســفه هنر به شدت تحت تاثیر 
هگل اســت. هایدگر در کتاب »سرآغاز 
کار هنری« به پیروی از هگل وظیفه هنر 
را »آشکارگی حقیقت« می داند. او تاکید 
می کند اثــر هنری بــزرگ، روی دادن 

حقیقت موجودات است.
فرم فروپاشیده

نمایــش »چیزهــای ســرد« به 
کارگردانی رامین اکبری به شــدت در 
»فرم گنگ« گیر کرده است. این نمایش 
تالش می کند ایده هــای جذابی را پی 
بگیرد. نظرگاه اصلی کارگردان بدن بیمار 
و فاجعه پس از مرگ مادر در یک خانواده 
است. اما مشــکل اصلی در اجرای ایده 
است. اکبری عالوه بر ناکامی در طراحی 
فرم و بالفعل کردن ایده ها، در ســاختار 
درام هم مشــکل دارد. البته باید تاکید 
کنیم رویکرد اجرا تجربه گرایانه است. 
همین امر پاشنه آشیل هم شده است. 
لحن، ساختار و کلیت روایت، آشفته و 
پریشان اســت. خانواده ای را می بینیم 
که پس از مرگ مادر بــه هم ریخته اند. 
آنها در ابتدا با یکدیگر صحبت نمی کنند 
ولی وقتی لب به سخن هم می گشایند، 

مدام به هــم می پرند. آنقــدر عصبانی 
هستند که جایی برای »کنش ارتباطی« 
نمی ماند. عقالنیت فروپاشــیده، هیچ 
خرد و آرامشی در کار نیست. کارگردان 
تالش می کند بازیگوشی کند و روایت را 
پیچیده و گنگ کند. همین کار مشکل 
بزرگی را ایجاد می کند. کارگردان عالوه 
بر اینکه راه ارتباط شخصیت های نمایش 
را می بندد بلکه راه ارتباط تماشاگر را هم 
مســدود می کند. هیچ قراردادی هم با 
تماشاگرش ایجاد نمی کند. همان طور 
که عنوان شــد این اجرا در زمــره آثار 
تجربه گرا قرار می گیرد. با اینحال، این 
جریان هم به شدت از زندگی روزمره و 
جامعه ایرانی دور شده است. البته اکبری 
موفق می شود اســکلتی از عصبانیت 
جامعه معاصر را بســازد ولی هیچ نمود 
عینی صیقل یافته ای در اجرایش  ظاهر 
نمی شود. لوسین گلدمن مطالعه کلیدی 
در زمینه جامعه شناســی تئاتر آن هم 
درباره نمایشــنامه های راســین دارد. 
او تالش می کند نشــان دهــد که آثار 
راسین تجســم بخش آن بینش تیره 
طبقه ای خاص به زندگی است. بینشی 
که بخشی از اشرافیت فرانسه دارا بوده 
است. اندیشه های طبقه اشرافیت فرانسه 
در قرن هفدهم که قدرتش در حال زوال 
بود. شــاید اکبری تالش می کند زوال 
طبقه متوسط ایران را به نمایش بگذارد 

ولی به شدت الکن است. 
بازتاب یا شکل دهی؟

ویکتوریا الکساندر در کتاب »جامعه 
شناســي هنرها« می نویسد: »رویکرد 
بازتاب در جامعه شناسي هنر مشتمل 
بر حوزه گسترده اي از تحقیقات است که 
مبني بر این عقیده مشترك هستند که 
هنر آیینه جامعه است یا هنر به واسطه 
جامعه مشــروط شــده یا حتی تعین 
مي یابد.« حال پرســش این اســت که 
چرا و چگونه بعضي از آثار هنري از نظر 
زیبایي شناختي بهتر از سایر آثار شناخته 
مي شوند، در حالي که همه در یک جامعه 
خاص خلق شــده اند؟ لوسین گلدمن 
برای شــناخت این وضعیت از اصطالح 
»فرد اســتثنایي« بهره می برد. یعنی 
هنرمندی یکتا که جامعه را به خوبی در 
آثارش بازتاب می دهد. گلدمن مي گوید 
که این فقط فرد استثنایي و خالق معتبر 
هنر اســت که مورخ اجتماعي باید به او 
توجه کند. پرســش این است که کدام 
یک از نویسندگان تئاتری در دهه ۱۳۹۰ 
جامعه ایران را به خوبی بازتاب داده اند؟ 
رویکرد دیگر در جامعه شناســی هنر 
»شکل دهي« است. شلینگ می نویسد: 
»درســت همان طور که فلسفه صرفا 

می تواند طنز و طعنه را توصیف کند، اما 
این هنر اســت که می تواند آن را به کار 
بندد. به همین ترتیب، فلســفه صرفا 
می تواند امر مطلق را توصیف کند، اما این 
هنر است که می تواند آن را به کار گیرد.« 
برخي جامعه شناســان هنر معتقدند 
تاثیرات آثار هنري بر جوامع معاصرشان 
انکارناپذیر اســت و این آثار به رفتارها، 
ارزش هــا و تحوالت اجتماعي شــکل 
مي دهند. ویکتوریا الکســاندر اعتقاد 
دارد بر اســاس نظریه هاي شکل دهي، 
هنر مي تواند ایده ها و افکاري را در ســر 
مردم قرار دهــد. نظریه پردازان مکتب 
فرانکفــورت از جمله تئــودور آدورنو و 
ماکس هورکهایمر نیز با نظریه »صنعت 
فرهنگ« این رویکرد را گسترش داده اند. 
آنها اعتقاد دارند هنرهاي مردم پسند، 
شرایط پذیرش سرمایه داري را از سوی 
کارگران آماده مي کننــد. در واقع، آثار 
هنری، مردم طبقات مختلف را به شیوه اي 
جامعه پذیر مي سازند تا با عالقه کار کنند. 
آدورنــو در نظریه زیباشــناختی خود 
نظریه رهایی بخشی هنر یا »زیباشناسی 
رهایی« را هم طرح می کنــد. از نظر او، 
یک اثر هنری می تواند خود را در تقابل با 
شرایط موجود ارایه دهد و از این رو »حال 
را رو به سوی آینده بگشاید«؛ آینده ای 
که قلمرو امید و شــادمانی است. البته 
نهایت کاری که هنر می تواند انجام دهد 
این است که ما را علیه »شیءشدگی« 
تمامیت خواهی کــه در زندگی روزمره 
در حال وقوع است یاری رساند؛ چرا که 
حتی خود هنر هم در این روزگار تبدیل 
به »کاالیی مصرفی« شده است. پرسش 
این اســت که کدام یک از نویسندگان 
تئاتری در دهه ۱۳۹۰ جامعه ایران را به 

خوبی شکل دهی کرده اند؟

نگاهی جامعه شناسانه به سه اجرای »چیزهای سرد«، »بیا جلوتر« و »وقتی کبوترها ناپدید شدند« 

بازتاب های ترسو

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

طناز طباطبایی و بابک حمیدیان 
در »جنایات و مکافات« 

رضا ثروتی قصد دارد در خــرداد ماه نمایش  
»جنایات و مکافات« را براســاس رمان مشهور 
فیودور داستایوسکی روی صحنه برد. در تیزری 
کوتاهی که ایــن کارگــردان در فضای مجازی 
منتشــر کرده اســت، از بازیگران تازه ترین اثر 
خود رونمایی کرده  است.  بابک  حمیدیان، طناز 
طباطبایی،  آتیال پسیانی، مهدی سلطانی، مینا 
ســاداتی، پیام دهکردی، پانته آ پناهی ها، اصغر 
پیران و بهناز جعفری بازیگران معرفی شــده در 
تیزر نمایش  »جنایات و مکافات« هســتند. این 
نمایش پرســتاره ترین اثر رضا ثروتی تا به امروز 
است. قرار است این نمایش در خرداد و تیر ۱۳۹8 

در تاالر وحدت روی صحنه رود.
    

 رضا کیانیان با »بداهه« 
در راه شهرزاد

پروژه »بداهه« به کارگردانی آروند دشت آرای 
به پردیس تئاتر شــهرزاد می رود.  »بداهه« پروژه 
جدید آروند دشت آرای است که محمد قدس به 
همراه پوپک کم گویان آن را تهیه کرده اند و از ۱۶ 
خرداد در سالن شــماره دو پردیس تئاتر شهرزاد 

روی صحنه می رود. 
در این پروژه دشت آرای دومین همکاری خود را 
با نغمه ثمینی تجربه می کند. بازیگران این نمایش 
)به ترتیب حروف الفبا(: بهرام افشــاری، ســتاره 
پسیانی، دیبا خاتمی، کاظم سیاحی، امیرحسین 
فتحی، الهام کردا، رضــا کیانیان، میثم میرزایی، 
فاطمه نقوی و مارین ون هولک هستند. اطالعاتی 
درباره داستان یا شکل اجرایی این نمایش منتشر 

نشده است. 
    

دور دوم پروژه تئاتری »امکان« 
برگزار می شود

مدیر کانون تئاتر دانشگاهی از برگزاری دومین 
دوره پروژه تئاتری »امکان« )هفته ارائه تئاترهای 
دانشگاهی( در ابتدای تابستان امسال خبر داد.  وی 
در گفت وگویی با ایسنا با اشاره به تجربه دور اول این 
پروژه بیان کرد: »سال گذشته وقتی کانون تئاتر 
دانشگاهی شکل گرفت تقاضاهای زیادی از طرف 
دانشجویان داشتیم که برای نمایش های خود به 

دنبال سالن اجرا بودند. 
در ابتدا رایزنی ها و بررســی هایی انجام دادیم 
و برای نمونه طرح جامعی به آقای ســعید اسدی 
پس از انتصاب به عنوان مدیر تئاتر شــهر دادیم تا 
پالتو اجرا را ســه ماه به مدت آزمایشی در اختیار 
ما قرار دهند تا برنامــه اجراهای پژوهش محور را 
برای دانشجویان و عالقه مندان به این شیوه های 
اجرا تعریــف کنیــم و در کنــارش کارگاه های 
آموزشی،سمینار و... برگزار شــود.اما ایشان این 
طرح را قبول نکردند و ما ماندیم با یکسری تقاضا از 

طرف دانشگاه و دانشجویان.«
 او افزود: »از آنجا که ما خودمان سالن دار نبودیم 
از ارتباطات خودمان بــرای پیگیری این تقاضاها 
اســتفاده می کردیم اما با این حــال این معضل 
در جلســات مختلف ما مطرح می شد و به دنبال 
راهکار بودیم تا اینکه برای اولین بــار ایده پروژه 
امکان )showcase( مطرح شــد و ما به سمتی 
رفتیم تا برای دانشجویانی که آثارشان در حیطه 
دانشگاه یعنی در قالب پایان نامه یا جشنواره تئاتر 
دانشــگاهی تولید که به اجرا نرسیده شرایطی را 
فراهم کنیم تا بدون واسطه کار خود را به مدیران 

سالن های تئاتر عرضه کنند.«

اخبار نمایش
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

نمایش »بی بازگشــت« مونولوگی با موضوع 
عاشقانه است که پرســه زدن در ذهن ناهشیار 
یک عاشق افسار گســیخته و حیران را به تصویر 
می کشاند که معشوق خود را از دست داده و درغم 
از دادن او به پریشانی روان مبتال شده است. در واقع 
داستان روایت حال و احوال مرد عاشقی است که 
بطرز جنون آمیزی تک تک لحظات زندگی اش را 
با مرور خاطرات و صحنه های مربوط به روز کشته 
شدن همسرش از ابعاد و زوایای مختلف سپری 
می کند. همه ما از دست دادن و مرگ عزیزانمان 
را تجربه کرده ایم؛ می دانیــم هر چقدر هم برای 

کاهش بی تابی  ها و دل شکستگی هایمان تالش 
کنیم، باز هم تلخی مــرگ عزیزمان تا ابد و حتی 
آخرین نفــس از آخریــن روز زندگی مان همراه 
ما خواهد بود. مرگ عزیز در هر حالی جانســوز 
اســت؛ انگار که با دفن عزیزمان در زیر خروار ها 
خاك، یک تکــه از وجود خودمــان را هم به تن 
خاك سرد و نا مهربان می ســپاریم؛ در این برهه 
زمانی گرچه زنده ایــم و روزگار می گذرانیم اما به 
آدمهایی مبدل می شــویم که همراه با سپردن 
عزیزمان به خــاك، با او نیز دفن شــده ایم. البته 
نا گفته نماند که واکنش ســوگ دیده ها نسبت 
به از دست دادن محبوبشــان یکسان نمی باشد 
و در این میان بعضی از افراد هســتند که ممکن 

 اســت فقط به ریزش چند قطره اشک از گوشه 
چشمانشان بسنده کنند.

 پژوهش های روانشناســی ثابت کرده است 
افراد به فراخور حال و احواالتشــان برای پذیرش 
مرگ عزیزان خویش چندین مرحله را ســپری 
می کنند تا در نهایت بتوانند این واقعیت را درك 
کنند که محبوبشان را از دســت داده اند. یکی از 
تئوری های شناخته شده درباره مراحل سوگواری 
نظریه روانشناســی »کوبلر-راس« می باشد که 
بر این اساس نخستین واکنش افراد در مواجهه با 
شنیدن خبر فوت عزیزشان »انکار« است؛ در این 
هنگام فرد با التماس از اطرافیان می خواهد حقیقت 
را به او بگویند، اعتراف کنند که خبر مطرح شده 
تنها یک شوخی بی مزه و نابجا بوده است. بعضی 
از افراد ممکن اســت تا آخرین روز از عمر شان در 
این مرحله باقی بمانند و دم به دم از زندگی شان را 
در چشم براهی بازگشت ناگهانی عزیزشان سپری 
کنند. واکنش دوم »خشم و عصبانیت« است؛ اغلب 

سوگواران پس از شــنیدن خبر تلخ و نا گوار فوت 
عزیزشان از انفجار های خشم پُر و خالی می شوند 
و به زمین و زمان ناسزا می گویند که چرا خدا باید 
از میان هزاران میلیون انساِن روی کره زمین، عزیز 
آنها را انتخاب کند و آنها را داغدار ســازد. سومین 
مرحله از مراحل سوگواری »معامله و بده بستان 
با خدا« اســت. در این دوران فرد به طرق مختلف 
چانه زنی با خدا و یا هرکسی که توانایی برگرداندن 
محبوبش را دارد را بــه راه می اندازد، به عبارتی به 
هر فردی که شــاید بتواند عزیزش را زنده کند رو 
می اندازد و حاضر اســت هرچه دارد را ببخشــد 
تا محبوب از دســت رفته اش به جریان زندگانی 
باز گردد. مرحله چهــارم گذرانــدن دوره های 
»افســردگی، غم و اندوه« می باشــد. نکته حائز 
اهمیت این مرحله آن است که این بخش ممکن 
است نسبت مراحل گذشته طوالنی تر باشد و فرد 
آنقدر در اندوه و ماتم غرق شود که شیرازه زندگی 
از دستش خارج شود. از اینرو به خانواده و بستگان 

چنین فردی تاکید می شود حتما از مشورت با یک 
روانشناس غافل نشوند، و برای پر کردن خال های 
عاطفی و هیجانی وی زمینه ای را فراهم آورند تا 
فرد با امور دیگری که به آنها عالقه مند است خود را 
سرگرم کند تا فرصت کمتری برای مرور خاطرات 
و نشخوار های ذهنی  داشته باشد. در واقع فرد خود 
را همچون کودکی بی یار و یاور احساس می کند که 
تنها دلگرمی و امید زندگانی خویش را از دست داده 
و در این دنیای بی رحم و ترسناك بی پشت و پناه 
مانده است. در این مرحله شدت افسردگی ممکن 
است به قدری شدید باشد که فرد فکر خودکشی یا 
اقدام به خودکشی را در سر بپروراند تا یا این طریق 
بتواند نزد محبوبش برود. بر این اساس روانشناسان 
به شدت توصیه می کنند از تنها گذاشتن این افراد 
به شدت بپرهیزید و بطور دائم با محبت کردن و در 
کنار او ماندن، لحظه به لحظه این اطمینان خاطر 
را به او بدهید که تنها نیست و کسانی را در زندگی 

دارد که او را بسیار دوست دارند.

»بی بازگشت«، نمایش سوگ ادامه دار یک عاشق است

زندگی همچنان جریان دارد...

یادداشت

نهایت کاری که هنر 
می تواند انجام دهد 

این است که ما را 
علیه »شیءشدگی« 

تمامیت خواهی که در 
زندگی روزمره در حال 

وقوع است یاری رساند؛ 
چرا که حتی خود هنر هم 

در این روزگار تبدیل به 
»کاالیی مصرفی« شده 

است. پرسش این است که 
کدام یک از نویسندگان 

تئاتری در دهه 1390 جامعه 
ایران را به خوبی شکل دهی 

کرده اند؟
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