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اخبار نمایش

نگاهی به «تئاتر مستند» به مناسبت اجرای نمایش «به زبان خواب»

«اکنون» اولویت دارد ،نه «تاریخ دفنشده»

سید حسین رسولی

این روزهــا ســومین دوره رپرتوار
«عصر تجربه» تئاتر مستقل با نمایش
«به زبــان خواب» به کارگردانی ســما
موسوی آغاز شده اســت .نمایشی که
گفتهمیشوددربسترهاییچون«تئاتر
مســتند»« ،ورباتیم»« ،تئاتر مستند
زندگینامــهای» و رویکردی زنانه اجرا
میشــود .این رپرتوار باعث شده است
دوبارهبهمباحثجدیتئاترروزبازگردیم
و گفتوگوهای کاربردی بسیار خوبی
در این زمینه شکل گرفته است .جلسه
نقدی نیز با حضور امید طاهری ،احسان
زیورعالم ،سید حسین رسولی ،عباس
جمالی ،رفیق نصرتــی ،بابک احمدی،
ســما موســوی و...به منظور تحلیل و
بررسی تئاتر مســتند و تئاتر تجربهگرا
ونمایش«بهزبانخواب»برگزارشد.
درآمد:چگونگینقدتئاترمستند
واژه نقد مانند دیگــر واژگان معانی
صریح و ضمنی متفاوتی دارد که نسبت
بهتفکراتطبقهحاکموتفکراترادیکال
شکلهایمختلفیبهخودگرفتهاست.
مثالبهواژگانروشنفکروفرهنگوتمدن
نگاهی بیندازید هر کدام معانی عجیبی
درطولسالهابهخودگرفتهاندکهگاهی
متضاد یکدیگر است و از همه جالبتر
این است که فرانســویان به واژه تمدن
به جای فرهنگ چســبیدند و آلمانیان
هم بالعکس .تمام این تضادها به خاطر
جنگها و تفاوتهای نژادی و تاریخی

شکلگرفتهومعانیرادستخوشتغییر
کرده اســت .اجازه بدهید نقد را امری
بحرانی و رادیکال بدانیــم؛ زیرا این واژه
در زبان یونان باستان و زبانهای غربی
هر دو معنی مذکور را بــا خود به همراه
دارد .در واقع ،امروز منتقد کســی است
که مفاهیم و مناســبات تولیــد هنر را
بحرانی میکند .البته لیبرالها اعتقاد
منتقد کسی اســت که با مخاطبان آثار
هنری «گفتوگو» میکنــد و دنیال
ریشــههای «دیالوگ» میگردند .نقد
اگربحرانینباشدبهسویمحافظهکاری
فرمولیزه میرود .منتقد چون شــارل
بودلر (ســاکن در قرن نوزدهم) است
که در شــهر و میان هنر مدرن «پرسه»
میزند.منتقدتئاتریامروزدرسالنهای
تئاتر و میان هنرمندان و اجراها پرســه
میزند و از این پرســهزنی لذت میبرد.
به منظور مطالعه بیشــتر در این زمینه
به مقاله «نقاش زندگی مدرن» شــارل
بودلروآثارمارشالبرمنووالتربنیامین
درباره بودلر رجــوع کنید .منتقد مانند
فیلسوفانمعترضقرننوزدهماستکه
از طریق روزنامهنگاری و نظریهپردازی
چیزهایی را در سرمایهداری میدیدند
و نقد میکردند که خیلیها ندیدند .این
مســائل امروز تبدیل به گفتمانی مهم
در عرصه دانشگاهی و اندیشه انتقادی
شده اســت .البته منتقد چون کارآگاه
ههم اســت زیرا که تنها «ردپا»هایی
در اختیــار دارد تا بتوانــد تحلیل کند
و حتی دزد را بگیرد .بــه نظر نگارنده،

یکی از نکات مثبت اجرای
موسوی این است که هرتا
مولروسیمیندانشورهر
دو مبارز علیه طبقه و افکار
طبقهحاکمبودند.نکته
مثبتدیگرحضورامید
است .در این اجرا شاهد
امیدبهتغییرزندگیو
رسیدن به بزرگترین
جایزه ادبی دنیا و خلق
اولین رمان ایرانی توسط
یکزنهستیم

چارچوب نظری کــه میتواند امروز به
نقدماکمککندازمفاهیموروشهایی
چون«رئالیسمانتقادی»گئورگلوکاچ،
«هنر به مثابه نقــد اجتماعی» تئودور
آدورنو ،مفهوم «ماشین توخالی» لئون
تروتسکی«،ایدئولوژیزیباییشناسی»
تــری ایگلتــون ،نظریــه «کارخانه
محسوســات» ژاک رانســیر ،نظریه
«طبقه تنآســا» و «مصرف تظاهری»
تورستین وبلن« ،جامعه نمایش» گی
دُبور«،امرسیاسی»کارلاشمیت،کتاب
«فرهنگ خودشــیفتگی» کریستوفر
لش ،نظریه «کینتوزی» ماکس شلر و
« ۶تز زیباشــناختی« هربرت مارکوزه
میآید .توجه داشــته باشید که طبق
نظریه انتقادی ،نیروی مادی میتواند
کارمایه اجرا و نقد باشد که فرم و محتوا

را هم بــا یکدیگر عجیــن میکند .در
اینجا« ،دیالکتیک امر انتزاعی» و «امر
انضمامــی» و همچنیــن «تئوری»
و «پراکســیس» نقد مهم میشــود.
متفکرانی مانند والتر بنیامین ،تئودور
آدورنو و هربرت مارکوزه و ...در پی «نقد
آگاهیبخش»و«زیباییشناسیرهایی»
بودند؛ بنابراین نقد قطعا در «آســتانه»
تئوری و پراکسیس قرار میگیرد .یعنی
هم از نظریه میآیــد و هم جنبه عملی
دارد .پروبلمهای اساسی تئاتر ایران به
چند موضوع مهم اجتماعی و سیاسی
برمیگردد که به منظور شــناخت این
پروبلمها به هربــرت مارکــوزه و  ۶تز
زیباشناختیوینگاهمیکنیم-۱:میان
هنروکلیتمناسباتتولیدرابطهمعینی
وجوددارد،وامکانداردازدگرگونیهای
اجتماعی عقب بیافتد یــا اینکه پیش
گوینده آن باشــد؛-۲میان هنر و طبقه
اجتماعی رابطه معینی وجود دارد .هنر
اصیل ،حقیقی و مترقی مربوط به هنر
طبقه رو به پیش (مترقی) است؛ و هنر
بیان کننــده آگاهی این طبقه اســت؛
-۳درونمایــه انقالبی و کیفیت هنری
در امر سیاســی و امر زیباشناختی ،به
جانب انطباق بر هــم گرایش مییابند؛
-۴نویسنده و هنرمند ملزم است عالیق
و نیازهای طبقه باال رونده اجتماع را به
روشنیبیانکند؛-۵یکطبقهروبهزوال
یا نمایندگانش ،جز هنر «تباهیزده» یا
«منحط» قادر به فــرا آوردن هیچ چیز
دیگری نیستند؛ -۶رئالیسم در معنای
گوناگون،بهمنزلهشکلیا فرمهنریدر
نظر آورده میشود که به شایستهترین
نحو با مناسبات اجتماعی انطباق دارد
و بنابر این ،شــکل هنــری «صحیح»
است .البته با این نظر آخر موافق نیستم
و امکان دارد به قول لوکاچ شــاهد آثار
رئالیســتی واپسگرا هم باشــیم که
انتقادی را مطــرح نمیکنند و حتی به
قول تروتسکی میتوان آثاری به مثابه
«ماشین توخالی» را هم دید؛ ماشینی
که نه موتوری دارد و نه قدرتی .بنابراین،
نظریه «مولفگرایــی» در هنر محکوم
است و قطعا ســازمانها ،نهادها ،خط
قرمزها،عرفهایجامعه،مسائلمادی،
زمینه فرهنگی ،فشار جامعه مردساالر
و ...در تصمیمها و انتخابهای هنرمند
اثرگذارهستند.
نقد:گذشته
وکاراکترهایدفنشده
نگاه به تاریخ ،گذشته و کاراکترهای
مدفونشده کارکردی مانند «ماشین

توخالی» دارد و به هیچ عنوان نمیتواند
حرکتی در ذهن و اندیشــه مخاطب در
روزگار کنونــی ایجاد کنــد مگر اینکه
امری را آموزش بدهد یا آگاهی را نسبت
به پدیدهای افزایش بدهد و حتی عقل
و خرد مخاطب را بــه کار بگیرد .نگاه به
وضعیتهای بحرانی گذشــته و تالش
برای «خاطرهسازی» کارکردی ضعیف
دارد و بــه هیچ عنــوان نمیتواند وارد
«سیاستهای اکنون» شود .مونولوگ
و مونــودرام هــم باعث نمایانشــدن
کاراکترها ،نویســندگان و کارگردانان
«خودشیفته» میشــود .امر «فردی»
در تئاتر به شدت جدا از پدیده «تئاتر»
اســت .تئاتری امری جمعی است که با
تماشاگر معنا پیدا میکند و ریشه واژه
تئاتر به معنای جایگاه تماشــاگران هم
این امر را روشن میکند .از سوی دیگر
ما امروز با جامعــهای «اتمیزه» مواجه
ی و نگاه جمعی رنگ و
هســتیم .همدل 
روی خود را باخته اســت و بیشتر مردم
در فضای مجازی سرگرم هستند .تئاتر
میتواند«امرروزمره»و«مالل»زندگی
اتمیزه فعلی را بحرانی کند و در آن شَ ک
ایجادکند.بنابراینپرسشهایاساسی
این اســت که چرا باید شاهد اجراهایی
باشــیم که در آن تودههای مردم حذف
هستندونخبگانراویهستند؟چراباید
کاراکترهایمردهبهمنظوراجرابرگزیده
شــوند؟ چرا باید از وضعیــت بحرانی
گذشته حرف بزنیم؟ چرا «امر روزمره»
و پروبلمهای مردم فعلی از اجراها حذف
شدهاست؟چرا«تئاترهایتجربهگرا»به
سوی«فرمالیسم»رفتهاند؟نمایشفیلم
برندهشدن جایزه نوبل توسط هرتا مولر
در نمایش «به زبان خواب» چه سودی
برای مخاطب امروز تئاتــر ایران دارد؟
چرا «کنش دراماتیک» یا «کنش ضد
دراماتیک»درچنیننمایشهاییشکل
نمیگیردومدامحرفمیشنویم؟الگوی
اجرایی و میزانســنهای اخته و خنثی
سما موسوی ،زنانی پشت پرده را نشان
میدهد که به جلوی صحنه میآیند و
مدام از خودشان تعریف میکنند .این
نوع از تئاتر مستند چه ســودی دارد؟
رابطهاینشکلازمستندهاباآثار«سینما
حقیقت»« ،ســینما چشم» و «سینما
مشت»ژیگاورتوفوحتیتئاترسیاسی
و مستند اروین پیسکاتور چیست؟ آیا
اجرای موسوی مخاطب خاصی را هدف
گرفته است؟ که جواب این پرسش بله
است.طبقهاینخبهوالیتوروشنفکرنما
هدف کارگردان هستند که در گذشته

مهدی افضلی مدیرعامل
«بنیاد رودکی» شد

مارتین کارول در کتاب
«تئاتر امر واقع» مینویسد:
«تئاترمستندتئاتری
است که از اسناد و اطالعات
از پیش موجود چون
روزنامهها ،گزارشهای
رسمی ،مصاحبهها ،مدارک
حقوقی،رسانهها،مکاتبات
ونامههااستفادهمیکند
و معموال درباره افراد و
رویدادهای واقعی است که
کمترین دخل و تصرفی هم
در آن صورت میگیرد
سیرمیکنند .یکیازنکاتمثبتاجرای
موسویایناستکههرتامولروسیمین
دانشــور هر دو مبارز علیه طبقه و افکار
طبقه حاکم بودند .نکتــه مثبت دیگر
حضورامیداست.درایناجراشاهدامید
به تغییر زندگی و رسیدن به بزرگترین
جایزهادبیدنیاوخلقاولینرمانایرانی
توسطیکزنهستیمکهمیتواندتاثیر
مثبتیرویمخاطبداشتهباشد.
مارتیــن کارول در کتاب «تئاتر امر
واقع» مینویسد« :تئاتر مستند تئاتری
اســت که از اســناد و اطالعات از پیش
موجود چون روزنامههــا ،گزارشهای
رســمی ،مصاحبهها ،مدارک حقوقی،
رســانهها ،مکاتبات و نامهها استفاده
میکندومعموالدربارهافرادورویدادهای
واقعی است که کمترین دخل و تصرفی
هم در آن صــورت میگیــرد .کارول
اعتقاد دارد تئاتر مســتند شامل انواع و
اقســامی چون «تئاتر ورباتیم»« ،تئاتر
پژوهشــی»« ،تئاتر وقایع و شواهد»،
«تئاتر شاهدمحور» و «اتنودرام» (درام
قومنگارانهمشاهدهای)است.
اتنــودرام از «اتنوگرافی» میآید و
اتنوگرافیهمبهعنوانیکروشمیدانی
(مشخصا مشاهده مشــارکتی) است..
اتنوگرافیدرمعنایسادهیعنی«تصویر
کردنمردم».اتنوگرافیتوصیفنوشته
شدهای از فرهنگ خاص ،رسوم ،عقاید
و رفتار اســت که مبتنی بــر اطالعات
جمعآوری شــده از طریق کار میدانی
است؛ بنابراین «اتنودرام» هم به معنی
«درا ممردمیمشاهدهگر»است؛درامی
که دیگر به مســائل خیالــی و تاریخی
نمیپردازد و در «زمان اکنون» جریان
داردونزدیکیبسیاریهمبهنگاه«اروین
پیسکاتور»دارد.

یادداشت
نگاهی به نمایش «آهواره»

براستی مرگ غریزهای در تقابل با زندگیست؟!
فائزه ناصح ،دکترای روانشناسی عمومی

نمایش «آهواره» نمایشــی پر از تعلیق بین
مفاهیم جنگ و صلح ،مرد و زن ،عشق و فاجعه،
و مرگ و زندگی اســت .این نمایش به بازگویی
داستان زندگی چهار شــخصیت از چهار مکان
مختلف میپردازد که زندگی و سرنوشتشان به
دلیل جنگ ،خشونت ،خونریزی و آدمکشی به
یکدیگر گره خورده اســت .هر کدام از این چهار
کاراکتربهنوعیباقصهسرنوشتشان،صحنههای
متفاوتی از تاثیرات تلخ جنگ بر زندگیشــان را
به تصویر میکشــند« .آهواره» با قصهای فارغ از
عناصر مکان و زمان تنها از طریق نمایشخوانی،
تماشاچیان را مجذوب نمایش خود میکند و از
دنیای مردگان و حسرتهای آنها با تماشاچیها
ت لحظهای تابش نور برای
سخن میگوید؛ حسر 

هویدا شــدن و بازگشــتن؛ درواقع نمایش به ما
یادآورمیشودزندگیدرگذرثانیهایپنهاناست
و باید لحظات عمر را قبل از آنکه به خاطرهای پر از
حسرتوایکاشهایتلختبدیلشوند،ارزشمند
دانستوازآنلذتبرد.نکتهحائزاهمیتآناست
که «آهواره» در حیــن اجرای نمایش در فضایی
ســورئال و پر از تعلیق ،قوه تخیــل مخاطبان را
برای درک و تجسم نمایش به چالش میکشد و
آنها را در گرمی زندگی و سردی مرگ ،حیران و
سرگردان میکند؛ در انتهای نمایش هر کدام از
تماشاگران نیز براساس فضاسازی منحصربه فرد
خود،بابرداشتیمتفاوتازصحنهتئاتر«آهواره»
خارجمیشوند.
«آهواره» بــا درآمیختن دنیــای مردگان و
زندگان تاکیــد میکند ،مــرگ و زندگی نقاط
مقابل و متضاد هم نیستند .اگر بخواهیم از نقطه

نظر علم روانشناســی به پدیــدهی «مرگ» و
«زندگی» بنگریم ،براســاس دیــدگاه فروید-
پدرعلمروانکاوی-میتوانگفت«زندگی»برپایه
دو گروه اصلی از غرایز یعنی «مرگ و زندگی» بنا
شدهاستکهدرواقعتمامفعالیتهایانسانبطور
مستقیموغیرمستقیمازایندوغریزهاصلینشات
میگیرند .بنابر این دیدگاه علت اصلی رفتارهای
ما در غرایز نهفته اســت .پیرو مطالب ذکر شده
میتوان گفت مرگ و زندگی در تقابل با یکدیگر
نیستند و به قول شــوپنهاور یکی از بزرگترین
فالسفه آلمان «زندگی مرگی است که هر آن به
تاخیر میافتد» .پس همانطور که مشخص است
حیات ما در گرو تلفیق دو مفهوم مرگ و زندگی
است که این دو مفهوم با یکدیگر عجین شدهاند
و نمیتوان آنها را در تقابل با یکدیگر تفسیر کرد.
حال باتوجه به تمایل انســان به جاودانگی اگر

بخواهیم مفهــوم «مــرگ» را از «زندگی» جدا
کنیم ،هراس و ترس از مرگ با نشانگان جسمی،
فیزیکیونگرانیهایروانشناختیسایهمیافکند
ودرهمینراستاانکارونپذیرفتن«مرگ»مطرح
میشود.بهباورکارشناسانومتخصصان«مرگ»
توقف کامل و بیبازگشــت ا َعمال حیات است و
به همین منظور هم تئوریهای متفاوتی درباره
مرگ،مراحلمختلفآنوهیجاناتیکهدرفرددر
حال مرگ چیره میشود بیان شده است که یکی
ازنظریههایمهمروانشناختیدراینحوزهنظریه
«الیزابت کوبلرراس» روانپزشــک آمریکایی-
سوئیسی است .کوبلرراس معتقد است پذیرش
و قبول مرگ در میان بیماران درمان ناپذیری که
در آستانه مرگ قرار دارند و یا افرادی که در سوگ
مرگ عزیزانشــان ســوگوارند طی گذران پنج
مرحله  )1انکار  )2خشم  )3معامله و چانهزنی )4
غموافسردگی)5پذیرشصورتمیپذیرد.البته
نکتهحائزاهمیتآناستکهکوبلرراس«مرحله
امید» را نیز به عنوان یک پاســخ هیجانی ششم
که در سراسر گذراندن پنج مرحله سایه افکنده

و حضور پررنگی دارد نیز تشخیص داده و درباره
این موضوع میگویــد :حفظ روحیه امید بخش
برای بیماران روبه مرگ امری ضروری و حتمی
است ،حتی اگر امیدها به شکل تصورات خیالی
و رویاگونه باشند نیز برای پذیرش و قبول شرایط
فردی که روزهای آخر حیات را سپری میکند،
کمکی نیروبخش تلقی میشوند؛ بنابراین امید
عنصری شــفابخش برای خروج از مراحل غم و
افسرگی است که ورود به مرحله پذیرش واقعیت
رامیسرمیکند.
آنچه که روانشناسان و رواندرمانگران همواره
ل معنای زندگی
بر آن تاکید دارند شناخت کام 
است .البته این نکته را باید درنظر گرفت «مرگ
و زندگی» الزم و ملزوم یکدیگرند و اگر انســان
میخواهد بر ترس از مرگ غلبه کند ،باید عشق
ورزیدن به زندگی و شفقت به دیگران را فرابگیرد
و به این ترتیب به زندگانی خویش معنا و ارزش
دهد تا به یک آرامش نسبی درونی نایل شود زیرا
مرگ آخرین هدیه شومی است که زندگی برای
مادرنظرگرفتهاست.

ســیدعباس صالحی  -وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمیباالخرهوپسازهفتهها،درحکمی،مهدی
افضلی را بهعنوان مدیرعامل جدید بنیاد رودکی
منصوب کرد .شایعههای انتصاب افضلی در بنیاد
رودکی و رفتن صفیپور از این بنیاد ،از چند هفته
پیشدرفضایهنریکشورایجادشد.
روابطعمومیموسسهتوسعههنرهایمعاصربه
خبرنگارتسنیمگفتهاستکهمهدیافضلیباحفظ
سمتشدرموسسهتوسعههنرهایمعاصربهبنیاد
رودکیرفتهاست.
بنیاد رودکــی در راســتای ادغــام برخی از
موسسههای تابعه معاونت هنری وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،شکل ساختاری جدیدی به خود
میگیرد .گویا موسسه توسعه هنرهای معاصر هم
کهافضلیمدیرعاملآناست،درساختارجدید،در
زیرمجموعهبنیادرودکیقرارمیگیرد.
علیاکبر صفیپور ،از ســال  1395مدیر عامل
بنیادرودکیبودودردورانمدیریتشباحاشیههای
زیادی روبهرو شــد که هر بار زمزمــهی رفتنش از
بنیاد رودکی به گوش رسید ،اما از اوایل امسال و با
حاشــیههای جدی که در بنیاد رودکی ایجاد شد،
رفتنصفیپورقطعیبهنظرمیرسید.

کارگردانی مشترک حمید
پورآذری و لیلی رشیدی

حمیدپورآذریکارگردانتئاتروسرپرستگروه
تئاتر «پاپتیها» و لیلی رشیدی بازیگر و کارگردان
تئاتر این روزها مشــغولی کارگردانی مشــترک
پروژهای تئاتری هستند که تهیهکننده آن مدرسه
سینما تئاتر «هنر هفتم» است .این اثر نمایشی با
بازی هنرجویان نوجوان این موسســه آموزشی،
اجراخواهدشد.
این نمایش که نام آن بزودی اعالم میشــود،
محصول ۲ترم آموزشی است که هم اکنون آخرین
مراحلتمرینوآمادهسازیخودراسپریمیکندو
درروزهایآینده،خبرهایتکمیلیدربارهاجرایآن
منتشرخواهدشد.
لیلی رشــیدی نیز عالوه بر ایفای نقش در آثار
نمایشــی و تصویری گوناگون ،تجربه کارگردانی
دونمایش«اسم»و«عاشقیتدرپاورقی»رادارد.
مدرسه سینما تئاتر «هنر هفتم» یک موسسه
آموزشیتخصصیتئاتروسینمایکودکونوجوان
است که از ســال ۹۴فعالیت رســمی خود را آغاز
کردهاست.

اسماعیل خلج« :جمعه کشی»
تاریخ انقضا ندارد

اســماعیل خلــج ،نمایشــنامهنویس،
بازیگر و کارگــردان تئاتر در نشســت نمایش
«جمعهکشی»که ســه شــنبه دوم مهرماه در
البی ورودی تماشاخانه سنگلج برگزار شد ،بیان
کرد« :این نمایش که از تکنیکهای تئاتری بهره
میبرد در آن ســالهایی که اولینبار اجرا شد با
تمرینهای زیاد همراه بود و فرصت کافی وجود
داشــت تا بازیگرها نقش خــود را درآورند؛ ولی
االن به دلیل کمبود وقت بیش از یک ماه تمرین
نداشــتیم و البته این را به عنوان بهانه نمیگویم
چون هیچ بهانهای قابل قبول نیست».
وی درباره اجرای نمایشنامه که پیش از انقالب
نگاشته است ،گفت« :ما در این نمایش یک اجرای
جدیدوپیشرورارویصحنهمیبریموبهنظرمتاریخ
انقضا ندارد و این طور نیســت که کهنه شده باشد
در واقع معتقدم «جمعه کشــی» از بیزمانترین
نمایشهایمناست».

