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سخنسردب�یر
ذوق یــک هنرمنــد از انگیــزه او نشــئت میگیــرد .هرســاله در اوایــل پاییــز دانشــجویانی از سراســر ایــران پــا بــه دانشــکده هنــر
دانشــگاه دامغــان میگذاشــتند .آنهــا آمــده بودنــد تــا درس بخواننــد .ولــی از درس فــرار میکردنــد تــا پــا بــه صحنــه ســیاه
نمایــش بگذارنــد و بــه امیــد اجرایــی در آخــر ســال گروهــی تشــکیل میدادنــد و بــاذوق شــرکت در جشــنواره و دیــده شدنشــان
تمریــن میکردنــد .گاه حتــی بــه خانههایشــان برنمیگشــتند تــا تمریــن کننــد .عــدهای از آنهــا مســیر را تــا آخــر ادامــه دادنــد
و حتــی کارشــان بــه جشــنواره راه یافــت امــا  ...همــه چیــز باخبــر لغــو جشــنواره دگرگــون شــد .دیگــر تئاتــر ضــرورت زندگیشــان
نبــود .حــال محبــوس مانــدن در خانــه بــرای حفــظ جــان اولویــت دارد و چشــم بــه انتظــار روزی کــه دوبــاره تئاتــر زنــده شــود.
فصلنامــه تخصصــی ادبیــات نمایشــی چنــد ســالی بــود کــه خــاک میخــورد و متأســفانه بــه هــر دلیلــی مجــال چــاپ را پیــدا
نمیکــرد .امســال و در اوج اپیدمــی کرونــا کــه همهمــان را دور از فضــای هنــر قــرار داده .گروهــی از دانشــجویان جمــع شــدند تــا
نشــریه را بــه چــاپ برســانند .هــدف اصلــی از ایــن اقــدام تنهــا احیــای انگیــزه بیــن دانشــجویان اســت .تــا در ایــن دوران کوشــا و
همچنــان مشــتاق هنــر بماننــد .تــا بعــد از اپیدمــی بــا شــوری بیشــتر از قبــل بــه فضــای عملــی هنــر بازگردنــد در ایــن شــماره مــا به
ً
تئاتــر و مخصوصــا تئاتــر دانشــگاهی میپــردازد جایــی کــه اولیــن قدمهــای یــک هنرآمــوز در آن برداشــته میشــود ولــی متأســفانه
ســال قبــل بــا فراگیــری ویــروس کرونــا برچیده شــد و ما تــاش کردیــم با انجــام مصاحبــه از عوامــل برگزاری جشــنواره اردیبهشــت
تئاتــر و کارگردانــان .کمــی ایــن فضــا را زنــده و پویــا در ذهــن دانشــجویان نگهداریــم و در بخــش دوم نشــریه یادداشـتهایی پیرامون
فضــای تئاتــر دانشــگاهی و فضــای جشــنوارهها و در آخــر ترجم ـهای از مدخــل تــراژدی در دانشــنامة نقــد ادبــی را میخوانیــد.
امــا جشــنوارههای هنــری .در حقیقــت جشــنوارهها از اهمیــت باالیــی برخوردارنــد .چــرا کــه قدمتــی بــه درازای تاریخچــه تئاتــر
دارنــد .هــدف جشــنوارهها از دیربــاز چیــزی جــز گردهمایــی و تعامــل نبــوده .جایــی کــه در آن مخاطــب و اجراکننــده جمــع
میشــدند و باهــم تعامــل برقــرار میکردنــد و اجراهایــی را انجــام میدادنــد .ولــی امــروزه متأســفانه بعضــی جشــنوارهها هدفــی
جــز ایــن را مدنظــر قــرار دادهانــد .هدفــی کــه حتــی شــرکتکنندگان را هــم گاهــی دچــار توهمــی غلــط میکنــد و گاه حتــی
ً
مخاطبــی هــم ندارنــد و آثــار صرفــا بــرای داوری و جایــزه در جشــنواره شــرکت داده میشــوند .جشــنوارهای را فــرض کنیــد کــه بــا
مقــدار بودجـهای برگــزار میشــود .عــدهای شــرکت میکننــد و عــدهای لقــب برگزیــده را میگیرنــد و ایــن ظــرف زیبــای بیرونــی
ُ
جشــنواره اســت .امــا چیــزی کــه در باطــن وجــود دارد .ایــن اســت کــه؛ بودجـهای بــه ارگانــی اعــم از فرهنگــی یــا غیرفرهنگــی بــه
ـتاق رزومــه بــا اهدافــی یکســان دور هــم جمــع میشــوند و عزمشــان
فعالیــت هنــری اختصاصدادهشــده .مدیــران و عوامــل مشـ ِ
را جــزم میکننــد تــا جشــنوارهای برگــزار کننــد و بــا ایــن جملــه کــه؛ میراثــی برجــای بگذارنــد .شــروع بــه فعالیــت میکننــد .مهــم
ً
نیســت کــه تــو یــا مــن جایــزه بگیریــم .یــا اصــا کمکــی بــه رونــد پیشــرفت هنرمنــد و فضــای هنــر بکنند .بلکــه مهــم این اســت که،
ُ
فالنــی دبیــر و فالنــی داور و فــان ارگان ،جشــنوارهای بــا لقــب سراســری برگــزار کردهانــد .از ایــن جشــنوارههای آبکی در اطـراف فضای
ً
هنــر فراوانانــد و باعــث شــدهاند بــر جشــنوارههایی کــه واقعــا مســیر درســتی در پیــش دارنــد اثــر منفــی بگذارنــد .حــال کــه دنیایــی از
جشــنواره داریــم ،چــاره چیســت؟ تنهــا راه این اســت که مدیـران و نهادهایشــان حداقــل به مخاطب و شــرکتکنندگان احتـرام بگذارند
ً
و سیاستگذاریشــان را جــوری بچیننــد کــه برپایــه تعامــل و کاربــرد باشــد و مســئله آمــوزش در صــدر باشــد نــه صرفــا تجمــات.
در آخــر از تمــام کســایی کــه در طــول ایــن مســیر بــا مــا بودنــد تشــکر میکنــم .مســیری کــه متأســفانه هیــچ زیرســاختی در آن
وجــود نداشــت و هــر بــار مســئلهای ســد راه میشــد و بــه دلیــل نبــود فعالیــت انتشــاراتی در ســالهای قبــل کلــی زمــان را از مــا
میگرفــت .امــا بــا تمــام کموکاســتیها خوشــحالیم بــه ســرانجام رســید و امیدواریــم مــورد رضایــت شــما هــم قــرار گیــرد.
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| دب�یر پنجم�ین دوره جشنواره سراسری تئاتر اردی�بهشت |
قبــل از شــروع یــک توضیحــی بدهــم ،همانطــور کــه میدانیــم جشــنواره تئاتــر دانشــگاه دامغــان بــه خاطــر ویــروس کرونــا و
قرنطینــه برگــزار نشــد و شــاید حــاال کمــی حــرف زدن دربــاره جشــنواره مناســب نباشــد امــا هــدف مــا بــرای پرداختــن بــه ایــن
مســئله بیشــتر بــه خاطــر تقدیــر از بچههــا و زحمتهــا و درنهایــت گفتــن برنامــه و حرفهایشــان بــوده کــه نتوانســتند بزننــد.
 ســام ،امیــدوارم حالتــان خــوب باشــد و ممنــون از ای�نکهوقتتــان را در اختیــار مــا میگذاریــد و بــه ســؤالهای مــا
پاســخ میدهیــد .لطفــاً خودتــان را معرفــی کنیــد؟

 ســام .کیانــوش محمــدی هســتم .دانشــجوی تــرم هفت ادبیات نمایشــی،دبیــر پنجمین جشــنواره سراســری تئاتر ملــی اردیبهشــت و در خدمتم.
 -از برنامهها�یی که برای جشنواره داشتید بگویید؟

 مــا بــرای جشــنواره برنامههــای زیــادی داشــتیم .باتوجهبــه همــانبودجــهای کــه داشــتیم .ســعی کردیــم برنامههــا را در چنــد پنــل قــرار
دهیــم .کاری کــه مــا نســبت بــه ســالهای پیــش انجــام داده بودیــم
ایــن بــود کــه ســعی کردیــم ســامانه فروشــمان را در تیــوال بگذاریــم تــا در
یــک ســایت معتبــر تئاتــری فــروش بلیــط داشــته باشــیم و از ایــن طریــق
جشــنواره را گســترش دهیــم تــا نظمــی هــم بــه برگــزاری جشــنواره داده
باشــیم .مــا حتــی ســه ورکشــاپ از طــرف اســاتیدی کــه بــرای داوری
میآمدنــد قــرار بــود برگــزار کنیــم کــه ظرفیــت محــدودی داشــت .در
بخــش خیابانــی کارهایی کــه فرســتاده بودند متأســفانه کیفیــت آنچنانی
نداشــت و در بازبینــی کارهــا انتخــاب نشــدند .در نمایشــنامهخوانی هــم به
همیــن صــورت بــود و تنهــا بخشــی کــه مــا توانســتیم روی آن تأکیــد کنیــم
همیــن بخــش صحن ـهای و نمایشنامهنویســی بــود .مــا بخــش صحن ـهای
را توســط دوتــا از اســاتید (دکتــر علــوی طلــب و دکتــر نادعلــی زاده) و یــک
نفــر هــم از دانشــجوهای ورودی قبــل دانشــکده (آقــای محمــد کبکانــی)
بازبینــی کردیــم؛ و درمجمــوع حــدود شــصت کار در بخشهــای خیابانــی،
نمایشــنامهخوانی و صحنــهای را بررســی کردیــم و درنهایــت هــم همــان

هفــت کار در بخــش رقابتــی و چهــار کار هــم در بخــش نــگاه بــه جشــنواره
راه یافتنــد .ده اســفند تاریــخ برگــزاری جشــنواره بــود کــه باتوجهبــه شــرایط
پیشآمــده از پنجــم و ششــم اســفند مــدام جریــان جشــنواره عقــب
میافتــاد تــا رســیدیم به اینجــا کــه اآلن هســتیم .بخش نمایشنامهنویســی
را هنــوز اعــام نکردیــم .میخواســتیم دوبــاره فراخــوان بزنیم که متأســفانه
ً
مــن خــودم برایــم مشــکالتی پیــش آمــد .چــون پارســال واقعــا بــا بچههــا
انــرژی گذاشــتیم و از همــه اعضــای آن گــروه ممنونــم کــه ایــن کار را قبــول
کردنــد و حامــی جشــنواره بودنــد .ازآنجاییکــه کارهــای بخــش رقابــت
را نمیتوانیــم نادیــده بگیریــم دو راهــکار را در نظــر گرفتیــم .اول اینکــه
دوســتان فیلــم بفرســتند بــرای مــا تــا بررســی و داوری شــود و یــا بگذاریــم
بــرای یــک تایمــی کــه بتوانیــم کارهــا را حضــوری ببینیــم کــه بــه نظــر مــن
بــا اوضــاع فراگیــری بیمــاری ایــن کار مقــدور نیســت .از همــه دوســتانی که
کار فرســتادند ممنونــم مــا همــه ســعیمان را کردیــم کــه کیفیــت کارهــا را
در نظــر بگیریــم بــدون اینکــه نگاهــی بــه دانشــگاهها داشــته باشــیم .حتی
در بازبینــی اســم دانشــگاه و کارگــردان گفتــه نمیشــد و فقــط براســاس
چارتــی کــه گذاشــته بودیــم بــه بازبینهــا اعــام میکردیــم تــا جایــی کــه
متأســفانه کیفیــت کارهــا کاهــش پیــدا میکــرد و درواقــع امســال کمــی
کیفی��ت کاره��ا پایی��ن ب��ود و رضایتبخ��ش نبوــد .میتوانســتیم تبلیــغ
جشــنواره را در بخــش پژوهــش و نمایشنامهنویســی بیشــتر کنیــم؛ اما اآلن
بــا ایــن شــرایط و اوصــاف فکــر میکنــم یکــم در حــق بچههــای صحنـهای
ظلــم میشــود .آنهــا زحمت کشــیدند و بــرای جشــنواره کار فرستادند،
درهرصــورت هزینـهای کردنــد و اآلن کــه فکــرش را میکنیــم
حتــی اگــر بچههــا نیاینــد .میتوانیــم گروهــی پــول بگذاریــم
و بچههــا فیلــم بفرســتند و آنالیــن پخشکنیــم کــه بازهــم
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من با شیوه آنالین برای تئاتر موافق نیستم.
 بــرای ای�نکــه جشــنواره را باکیفیــت بیشــتری برگــزارکنیــد �بودجــه چــه تأث�یــری در برنامههایتــان داشــت؟
 در مــورد بودجــه بایــد بگویــم کــه دانشــگاه پانــزده میلیون بــه مــا داده بود.ً
دقیقــا همــان مقــداری کــه جشــنواره پارســال بودجــه داشــت .ما آن پــول را
بیــن بخشهــا تقســیم کــرده بودیــم .بااینکــه خیابانــی و نمایشــنامهخوانی
حذفشــده بــود امــا بههرحــال پانــزده میلیــون مبلــغ کمــی بــرای برگــزاری
جشــنواره بــود و مــا آنطــور کــه حســاب کــرده بودیــم حداقــل هزین ـهای
کــه بــرای اســکان و پذیرایــی داشــتیم خیلــی زیــاد میشــد و چیــزی بــرای
جایزههــا ،داورهــا و کســانی کــه در جشــنواره کار میکردنــد نمیمانــد.
کاری کــه مــا کردیــم از دبیــر جشــنواره کــه خــودم هســتم تا ســایر دوســتان
ً
ایــن شــرط را گذاشــتیم کــه هیــچ مبلغــی دریافــت نکنیــم .واقعــا بودجــه
کمبــود مــا ســعی کردیــم از راههایــی بودجــه را زیاد کنیــم باتوجهبــه مبلغی
کــه قــرار بــود از فــروش بلیــط بــه دســت بیایــد و میخواســتیم ایــن پــول را
ً
تقســیم کنیــم بیــن قســمتهای جشــنواره مثــل جایزههــا مخصوصــا  ...و
از طرفــی ورکشــاپهایی کــه قــرار بــود برگــزار شــود ،نمیگویــم زیــاد ولــی
هزین ـهی بیســت هــزار تومــان گذاشــته بودیــم بــا ظرفیــت محــدود بــرای
دانشــجوهای دانشــکده هنــر و حــاال هزین ـهی بیشــتری از دانشــجوهای
دانشــکدههای دیگــر بــرای کمــک بــه بخشهــای دیگــر جشــنواره و
تأمیــن هزینههــا .حتــی داشــتیم امکانــات ســختافزاری دانشــکده را
ارتقــا میدادیــم ،مشــکالتی کــه پالتوهــا داشــت از قبیــل نــور ،صــدا و...
را ســعی کردیــم رفــع کنیــم و پنــل دیگــری کــه مــا اضافــه کردیــم ،اینکــه
قــرار بــود ســه تــا منتقــد بیاوریــم .از دانشــجوهای دانشــکده خودمــان و
منتقدهایــی کــه در تهــران ســاکناند کــه البتــه هزینـهای را برایمان داشــت
ً
و حقیقتــا ســعی کردیــم تــا بودجــه جشــنواره صــرف امــور آموزشــی بــرای
دانشــجوها شود.
 بهعنــوان کســی کــه همــراه هیئــت بازبینــیتمامکارهــا را دیــده �بودیــد حرفــی در مورد کارهــا دارید؟
(چــون باالخــره جشــنواره برگزار نشــده و سمتوســو�یی
هــم نــدارد نظــر شــما)؟
 نظــر شــخصی مــن باتوجهبــه تئاترهایــی کــه تــا اآلن دیــدم و شــناختیکــه از تئاتــر دانشــگاهی داشــتم .متأســفانه کارهــا انــگار تبدیــل بــه یــک
قراردادهایــی شــده بودنــد از طــرف دانشــجوها و اکثــر کارهــا بهشــدت
ضعیفــ بودن��د .در واقــع قراردادهایــی کــه اســتفاده کــرده بودنــد خالقیت
ً
را از بیــن میبــرد .تقریبــا همــه بهســوی یــک جریــان کپــی رفتــه بودنــد
و کارهایــی کــه فرســتاده بودنــد ازنظــر تکنیــک ،فــرم ،همــان چیزهایــی
ً
بــود کــه اکثــرا در تئاتــر ایــران میبینیــم و تکــرار میشــود و متأســفانه
ً
شــرایط تئاتــر دانشــجویی اصــا خــوب نیســت .از دانشــگاههای تهــران،
شــیراز و شــهرهای دیگــر بــرای مــا کار فرستادهشــده بــود و حســرت
برانگیــز کــه تئاتــر در دانشــگاهها بــه ســمتی در جریــان اســت کــه آدم
بــاورش نمیشــود .ولــی در ایــن جریانــات هــم اجراهایــی بودنــد کــه بــه
جــد میگویــم جــزو بهتریــن اجراهــا در بدنــه تئاتــر دانشــگاهی بــوده کــه
میتوانســته اجــرا شــود .از مجمــوع هفــت کار میتوانــم بــه دو یــا ســه
کار اشــارهکنم کــه اســم نمیبــرم ولــی از ســطح کیفــی خیلــی خوبــی
برخــوردار بودنــد .آن جســارت ،خالقیــت و زحمتــی کــه
کشــیده بودنــد تحســینبرانگیز بــود .خــب متأســفانه روز
بازبینــی ،بازبینهــا تــا چهــارده کار جلــو رفتــه بودنــد و
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هنــوز قطعــی نمیدانســتند کــه کــدام کار را انتخــاب کننــد و حتــی یــک
اثــر هــم در لیستشــان قطعــی نبــود ،مــن خــودم تأســف میخــورم کــه
تئاتــر دانشــگاهی دارد بــه ایــن ســمت م ـیرود و بچههــا بــرای اینکــه در
جشــنواره باشــند بــه ایــن شــکل کار میکننــد .البتــه بحــث امکاناتــی کــه
دانشــجوها دارنــد هــم مطــرح اســت کــه از پالتوهــای دانشــگاههای ایــران
تــا راه آمــدن بچههــا باهــم و خیلــی از جریانــات دیگــر در تئاتــر مــا دیــده
نمیشــود و متأســفانه در تئاتــر بدنــه مــا ایــن مشــکالت راداریــم کــه البته به
تئاتــر دانشــگاهی هــم تزریقشــده ایــن جریــان.
 در مقایســه جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی بــا جشــنوارهمــا خواســتم بدانــم باای�نکــه جشــنواره ماهم سراســری
شــده چــرا تمرکــز بیشــتری بــه کارهــای بچههــای
خودمــان هســت؛ یعنــی واقعاً ســطح کارهای دانشــگاه
مــا باالتر اســت یا سیاســت خاصی پشــت آن قــرار دارد
کــه انتخا�بیهــای دامغــان بیشــتر میشــود؟
 چیــزی کــه بایــد بگویــم ایــن اســت کــه مــا فــرض را بــر ایــن نگذاشــتیمو خــود دانشــگاه ،نــه دانشــکده ،خــود دانشــگاه اینطــور بــود کــه
میگفتنــد :مــا بودجهمــان کــم اســت و هزینـهی اســکان و پذیرایــی بــرای
مــا صفــر میشــود .ولــی بــا ایــن اوصــاف مــن حتــی روز اول بازبینــی بــه
بازبینهــا گفتــم کــه خواهــش میکنــم هیــچ کاری ،حتــی کاری کــه
کیلومترهــا از اینجــا دور اســت یکوقــت فــدای کارهــای اینجــا نشــود.
ً
مــا اصــل را بــر ایــن قراردادیــم کــه کیفیــت کارهــا واقعــا خــوب باشــد و
ســعی کردیــم کیفیــت کار را مدنظــر قــرار دهیــم و حــاال نمیدانــم امســال
جریــان چــه بــود ولــی بــه جــد میگویــم کــه کارهــای بچههــای دامغــان
ازنظــر کیفــی خیلــی باالبــود و باتوجهبــه اینکــه جشــنواره در خــود
دانشــگاه برگــزار میشــود خــب تعــداد شــرکتکنندهها زیــاد بــود در همــه
بخشهــا البتــه بهجــز خیابانــی و نمایشــنامهخوانی .در بخــش صحنـهای
درخواســت خیلــی زیــاد بــود و خــب ایــن کمیتــی کــه هســت کیفیتــی هم
ً
بــا خــودش بــه همــراه دارد و حقیقتــا کارهــای خوبــی را از دامغــان دیدیــم
ً
کــه واقعــا تــاش بچههــا ســتودنی بــود.
 دربــاره هیئــت بازبینی کــه چقدر باهم تفاهم داشــتنددر انتخــاب کارهــا و چــه مشــکالتی پیــش میآمــد از
ای�نکــه نقطهنظرهــای کامــ ً
ا متفاوتــی داشــته باشــند
بــرای انتخــاب یــک کار بــرای مــا توض�یــح میدهیــد؟
 مــا یــک نفــر را از قشــر دانشــجو آوردیــم و دو اســاتیدی کــه هرکــدامسمتوســویی جــدا داشــتند .ولــی حقیقتــش خیلــی اختالفنظــر دربــاره
کارهــا وجــود داشــت و بایــد قبــول کنیم کــه جــدای از ســواد آکادمیکی که
اســاتید دارنــد خــب ســلیقه هــم دخیــل میشــود ولــی همــه سعیشــان
را کردنــد تــا ایــن مشــکل پیــش نیایــد و همــان روز بازبینــی تــا ســاعت
دو ،شــب مشــغول گــپ و گفــت بودنــد و حــاال اختالفنظرهایــی پیــش
میآمــد کــه ســعی کردنــد یکدیگــر را متقاعــد کننــد و اینکــه در حــق یــک
نفــر ،یــک گــروه و یــک دانشــگاه ظلــم نشــود؛ کــه البتــه ایــن باعث شــد که
ســه دیــدگاه متفــاوت در کنــار هــم قــرار بگیرنــد بــرای انتخــاب کارهــا و خدا
را شــکر کــه بازبینهــا دنبــال خــود اثــر بودنــد.
 دربــاره کارها�یــی کــه برچســب مشــروط خوردنــد کمیتوض�یــح میدهیــد و اصـ ً
ا چــرا مشــروط؟

 بیشتــر قضیــة مشــروط ایــن بــود کــه کارگردانهــا بایــد یــک ســریجریانــات را در کارشــان درســت میکردنــد و بــا بازبینهــا حــرف میزدنــد.
بــرای کیفیــت کار بــود مشــروط بــه اینکــه بــا نــگاه کارگردانــی کــه داشــتند
بایــد یــک قســمتهایی را تغییــر میدادنــد تــا آنهــا را درســت کننــد و
ســه تــا مشــروط داشــتیم آنهــا کارهایــی بودنــد کــه نمیشــد در بخــش
نــگاه باشــند و حتــی مســتقیم هــم نمیتوانســتند در بخــش رقابتــی قــرار
بگیرنــد.
 دل�یــل اضافهشــدن ناگهانــی بخــش نــگاه بــهجشــنواره چــه �بــود؟
 کارهــای خیلــی زیــادی آمــده بودنــد امــا مــا نمیتوانســتیم که همــه را دربخــش رقابتــی قــرار بدهیــم .نمیگویــم کارهــا مشــکل زیــادی داشــتند نــه
ولــی خــب آن شــرایط کیفیتــی خــوب را هــم نداشــتند و مــا فکــر کردیــم که
میشــود ایــن کارهــا در جشــنواره اجــرا بشــوند و کمــی هــم مایــه دلگرمــی
بــود بــرای دوســتان و در کل درســت اســت کــه فضــای رقابتــی نداشــتند
امــا باالخــره در جشــنواره بودنــد و میتوانســتند دو اجــرا داشــته باشــند؛ و
قــرار بــود هزینــه فــروش بلیــط بــه خودشــان برگــردد چــون زحمتکشــیده
بودنــد و خــرج کــرده بودنــد و نمیخواســتیم گروههــا ضرب ـهای بخورنــد.
ً
نــه اینکــه صرفــا هــم بــرای ایــن موضــوع در بخــش نــگاه قــرار بگیرنــد خیر،
باالخــره کارهــا کیفیــت مناســب را بــرای اجــرا داشــتند کــه حــاال بــا کمــی
تفــاوت بــه دو بخش تقســیم شــدند.
 بــه نظرتــان بــرای اینکــه جشــنواره تئاتــر دامغــانســالهای بعــد شــناختهتر بشــود بایــد چــهکارکــرد؟

ً
بــه ایــن شــکل برگــزار شــود تــا بعــدا کارهــای صحنـهای که حــاال متأســفانه
ً
ایــن بعــدا کــی باشــد مشــخص نیســت.
 خیلــی ممنونــم از وقتیکــه گذاشــتید .نکتــهای،حرفــی هســت کــه بخواهیــد اضافــه کنیــد؟
 یــک چیــزی کــه میخواهــم بگویــم ،مــا یــک هدفــی امســال گذاشــتهبودیــم کــه جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی متأســفانه عقــب افتــاد دبیرشــان
خیلــی دیــر انتخــاب شــد .ولــی حــاال باتوجهبــه ســال قبــل کــه خروجــی
داشــتیم بــرای جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی در همــان وســطهای دوره
چهــارم جشــنواره باتوجهبــه اینکه یکــی از داورها در جشــنواره دانشــگاهی
نقــش داشــت ،پیگیریهــای دبیــر قبلــی جشــنواره محمــد محمــدی کــه
بــه شــدت از ایشــان ممنونــم بــرای تــاش صادقانـهای کــه چند ســال اخیر
داشــت و جشــنواره را از حالــت منطقــهای ،اســتانی درآورد و گســترش
داد و توانســت یکــی از کارهــا کــه خــب خــودش در بخــش رقابتــی بــود و
یکــی دیگــر هــم از کارهــا را بــرای اجــرا در تئاتــر دانشــگاهی ببرند اســم کار
«مجلــس مهتــاب کشــون» بــود اگــر اشــتباه نکنــم و مــا هــم بــر اســاس این
و کســانی کــه در کادر جشــنواره دانشــگاهی بودنــد بنــا بــود کــه بــا آنهــا
حــرف بزنیــم و دوتــا از کارهــای خروجــی جشــنواره بــه آنجــا راه پیــدا کننــد
و راهــی باشــد تــا دوســتان خودشــان را نشــان بدهنــد .در آخــر هــم تشــکر
میکنــم از تمــام کســانی کــه همــراه مــا بودنــد بــرای برگــزاری جشــنواره
ً
و کمکهــای بیدریغشــان حتمــا در یــاد میمانــد و امیــدوارم تــا هــر چــه
زودتــر فرصتــی فراهــم شــود بــرای دیــدن کارهــا.

 مــا امســال ســعی کردیــم بــا همــان قــراردادن فــروش بلیــط جشــنواره درتیــوال تبلیــغ بیشــتری داشــته باشــیم .ولــی بایــد قبــول کنیــم کــه رســانه
دانشــگاه بــه شــدت ضعیــف اســت .حــاال دورة چهــارم تبلیغهــای خوبــی
شــد امــا بایــد شــرایط بهتــری فراهــم کــرد ،بودجه بیشــتری گذاشــت چون
ً
واقعــا بــا پانــزده میلیــون جشــنواره سراســری برگــزار نمیشــود؛ یعنــی
بــرآورد هزین ـهای کــه داشــتم خیلــی تفــاوت داشــت بــا هزین ـهای کــه در
اختیارمــان بود .من از اســاتیدی که مشــارکت داشــتند بســیار سپاســگزارم
چونکــه بــدون هیــچ چشمداشــتی همراهــی کردنــد .بههرحــال مــا بایــد
قبــول کنیــم داوری کــه میآیــد بــرای مــا هزینـهای دارد و اگــر ایــن هزینــه
حــاال مــادی و معنــویاش جبران نشــود در ایــن وضعیت اقتصادی کشــور،
دیگرکســی حاضــر بــه شــرکت در جشــنواره مــا نمیشــود و گروههــا بایــد
انگیــزهای داشــته باشــند و جایزههــا درخــور جشــنواره سراســری باشــد.
دانشــگاه بایــد ایــن مبلــغ را حداقــل بــرای جشــنواره بعــد بــه پنجــاه یــا
شــصت میلیــون افزایــش بدهــد ایــن انگیــزة مشــارکت بــرای دانشــجوها بــا
ایــن وضعیــت اقتصــادی را بــه وجــود مـیآورد تــا بهاینترتیــب باعــث رشــد
خــود دانشــگاه هــم شــود.
 تــا جا�یــی کــه مــن در جریانــم اکثــرگروههــا قــراراســت کارشــان را اجــرا کننــد و میخواســتند بداننــد
دانشــگاه برنامــهای بــرای فراهمکــردن ا�یــن خواســته
دارد کــه گروههــا حداقــل یکبــار اجــرا داشــته باشــند؟
 بنــده بــا دکتــر جاویــد کــه صحبــت کــردم ایشــان میگفتنــد کــه مــاجشــنواره را در بخــش نمایشنامهنویســی و پژوهــش برگــزار کنیــم دکتــر
ً
علــوی طلــب هــم نیــز موافــق اســت و فعــا قــرار بــر ایــن شــد که جشــنواره
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الهه بیگی

مصاحبه با

عرفان علینژاد

| کارگردان نمایش ((مراسم قطع دست در اس�پوکن)) |
کارگردان :عرفان علینژاد | نویسنده :مارتین مکدونا | طراح صحنه :مهدیه قربانی | منشی صحنه :فائزه لطفی
بازیگران :مهدی خاوری ،غزاله عابدی ،علی کیانیان ،عرفان علینژاد
 لطفــاً یــک معرفــی کوتــاه از خــود و اثرتــان داشــتهباشــید؟
 ســام .عرفــان علینــژاد ورودی  96ادبیــات نمایشــی دانشــگاه دامغــانهســتم .مــن قبــل از اینکــه دانشــگاه قبــول شــوم یــک فعالیتهایــی
درزمینــه تئاتــر و بازیگــری انجــام دادم؛ و بعــد وارد دانشــگاه شــدم تــا آن
را بهصــورت آکادمیــک دنبــال کنــم و خــب راجعبــه کار بخواهــم بگویــم،
مــن تجربــه جشــنواره و کارهــای حرفـهای بــه ایــن صــورت را داشــتم ولــی
اینکــه بخواهــم خــودم یــک کار را بهصــورت حرف ـهای کارگردانــی کنــم،
بهصــورت حرف ـهای هــم کــه آنقدرهــا نمیشــود گفــت ،بهصــورت جــدی
بخواهــم یــک کار را کارگردانــی کنــم همیــن کار «قطع دســت در اســپوکن»
بــود کــه حــاال موقعیتــش پیــش آمــد و یــک گــروه دور هــم جمــع شــدیم و
کار را اســتارت زدیــم و خــدا را شــکر بــه جشــنواره هــم راه پیــدا کــرد.
 چرا نمایشنامه مراسم «قطع دست در اس�پوکن»؟ دوســتش داشــتم  ...نــگاه کنیــد خــب واقعیتــش اینکــه کارهــای مــکدونــا ازنظــر ذهنــی خیلیخیلــی بــه چیزهایــی کــه مــن فکــر میکنــم و
مینویســم شــبیه اســت و وقتــی نمایشــنامه را خوانــدم از آن بــه شــدت
خوشــم آمــد و تصمیــم گرفتــم کــه ایــن کار را تولیــد کنــم .تنها دلیلــش این
ً
بــود کــه واقعــا خوشــم آمــد وگرنــه هیــچ هــدف خاصــی پشــتش نبــود کــه
مــن بهخاطــر فــان دیــدگاه بیایــم ایــن کار را اجــرا کنــم و بــه فــان نتیجــه
برســم و همــه تماشــاچیان فــان برداشــت را بکننــد .نــه همچیــن چیــزی
نبــود و فقــط بــرای اینکــه بــه متــن عالقــه داشــتم کار را تولیــد کــردم.
 یعنــی بــه نظــر شــما صرفاً لــذت بــردن یــک کارگرداناز یــک نمایشــنامه بــرای انتخــاب و اجــرای آن اثــر کافی
ا ست ؟
ً
 ببینیــد صرفــا ایــن قضیه مهــم نیســت .ولی خــب کارگردانً
ً
حتمــا خــودش بایــد از نمایشــنامه خوشــش بیایــد و مثال یک
کاری کــه پیامــی ،مضمونــی ،هدفــی ،همــه چیــز را دارد ولی
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وقتــی کارگــردان نتوانــد ارتبــاط بگیــرد و بخواهــد آن کار را تولیــد کنــد بــه
ً
ً
نظــر مــن ارزشــی نــدارد .صرفــا نبایــد حتمــا آن پیــام و محتــوا مهــم باشــد.
بــه نظــر مــن اینکــه کارگــردان بتوانــد بــا یــک کار ارتبــاط بگیــرد و بتواند آن
کار را خیلــی خــوب بــه اجــرا برســاند خیلــی مهمتــر اســت .یــک کار خــوب
ً
تولیــد کــردن بهتــر از ایــن اســت کــه بخواهیــد صرفــا برویــد ســراغ یک متن
خیلــی خــوب ولــی بــه آن هیــچ عالقـهای نداشــته باشــید .اگــر من بــه یک
ً
متنــی عالقــه داشــته باشــم و بخواهــم برایش وقــت بگــذارم مطمئنــا کاری
کــه تولیــد میکنــم کیفیــت الزم را دارد و مخاطــب هــم از آن لــذت خواهــد
بــرد چونکــه فضــای ذهنــی مکدونــا بــه فضــای ذهنــی مــن نزدیــک بــود
مــن ایــن اثــر را انتخــاب کــردم و تصمیــم گرفتم کــه تولیــدش کنم.
 دربــاره جمعکــردن گــروه کمــی توض�یــح بد�یــن.انتخــاب بازیگــر و گروهتــان بــه چــه شــکل �بــود؟
 مــن خــودم دامغانــی هســتم و گروهــی هــم کــه باهــم کار میکردیــم.ً
بیشترشــان هــم ســاکن دامغــان بودنــد؛ یعنــی تقریبــا مــن یــک گــروه
بومــی جمــع کــرده بــودم بــرای تولیــد ایــن اثــر و مــن از قبــل بــا همــه
دوســتانم ،کســانی کــه داخــل دامغــان و دوســتانی کــه داخــل دانشــگاه
هســتند صحبــت کــرده بودیــم کــه یــک گروهی داشــته باشــیم کــه هرکدام
ً
خواســتند اثــری تولیــد کننــد مثــا بــه مــن میگوینــد و مــن مــیروم
برایشــان بــازی میکنــم یــا یــک گوشــهای از کار را بگیــرم یــا اگــر مــن
خواســتم کاری تولیــد کنــم بقیــه یــک گوش ـهای از کار را بگیرنــد کــه ایــن
گــروه دور همشــکل بگیــرد تــا بتوانیــم آثــار زیــادی را تولیــد کنیــم و بــه اجــرا
برســانیم .درواقــع از قبــل بســترش مهیــا شــده بــوده یعنــی فقــط کافــی
بــود کــه یکــی از افــراد بخواهــد کاری را شــروع کنــد ،بــه هــم دیگــر کمــک
میکردیــم.
 اســتاد مشــاور و یا اســاتید دیگر چقدر تأث�یر داشــتنددر بــه اجرا رســیدن و کیفیــت کارتان؟
 مــن چنــد تــا از اســاتید را نــام نمیبــرم ولــی چنــد تــا از اســاتید را نــامً
میبــرم  ...یکــی دوتــا از اســاتید کــه کال ارزشــی قائــل نشــدند و حاضــر

ً
ـوب،
ـوب خـ ِ
بــه شــرکت در جلســات تمریــن نشــدند و مثــا میگفتنــد خـ ِ
نمیگویــم کــی ،بازهــم دمشــان گــرم کــه نظــر دادنــد ولــی آنطــور کــه
ً
بایــد راهنمایــی کننــد خیــر .مثــا یــک اســتاد میگفــت :مگــر مــن اســتاد
ً
راهنمایــت هســتم کــه ســر تمریــن باشــم ،یکــی از اســاتید مثــا فقــط یــک
ً
نــگاه کــرد و گفــت عالیــه عالیــه بــرو  ...کال میگویــم آنطــور کــه بایــد
حمایــت میکردنــد ،نکردنــد و بــه نظــر مــن زیــاد ارزش قائــل نمیشــوند
ً
بــرای ایــده دانشــجو  ...یکــی از اســاتیدی کــه واقعــا بــه نظــر مــن خیلــی
دلســوزانه نظرشــان را میگوینــد و راهنماییهــای مثبتــی میکننــد اســتاد
ً
نادعلــی زاده هســتند .واقعــا مــن هرچــه بگویــم کــم گفتــم از ایشــان ،بــه
شــدت دانــا و حــاال در زمینههــا و کارهــای دیگــر هــم از ایشــان مشــورت
گرفتــم و خیلــی نظــرات خوبــی بــه مــن دادنــد .در کل اســاتید گرامــی بهــا
میدهنــد ،امــا بهتــر اســت کــه ایــن توجهــات بیشــتر شــود.
 لــزوم اجــرای اثــری کــه تــا اآلن چند�یــن بــار در تئاتــربدنــه اجراشــده در فضــای دانشــگاهی بــرای شــما چــه
�بــوده؟ (بــا ا�یــن دیــد کــه تئاتــر دانشــگاهی در مقابــل
تئاتــر بدنــه قــرار دارد)
 بیشــتر هــدف مــن تجربهکــردن بــود و میخواســتم کــه یــک کار رادرســت اجــرا کنــم .در حــد توانــم نمونههــای خارجــی دیــدم ،مقالــه
ً
خوانــدم و کال زیــاد وقــت گذاشــتم بــرای ایــن کار .یکــی از دوســتان مــن
کــه بازیگــر کار هــم بــود .رشــتهاش زبــان بــود و مــن از ایشــان خواســتم کــه
نمونــه کار ببینــد و مقالههــای مرتبــط را بخوانــد و بــه مــن توضیــح دهــد و
باهــم صحبــت کنیــم تــا مثــل کارهایــی کــه در کل جهــان اتفــاق میافتــد
ایــن کار را پیــش ببریــم .شــاید از اجــرا هــزار و یــک نقــص بگیرنــد امــا هدف
مــن بیشــتر ایــن بــوده کــه کار را درســت بــه اجرا برســانم حــاال اینکــه چقدر
از عهــدة آن برآمــده باشــم را بایــد وقتــی اجــرا شــد ببینــم .باید با یک ســری
اثرهــا شــروع کــرد ،تجربــه کــرد تــا بتوانیــم کار خودمــان را تولیــد کنیــم و
مــن بــا ایــن اثــر شــروع کــردم و تجربــة خیلــی خوبــی هــم بــود.

عجیــب غریــب بســازم کــه خیلــی هــم باورپذیــر باشــد .ولــی خــب بگذارید
حقیقــت را بگوییــم ،در حــال حاضــر چیــزی بــه ذهنــم نمیرســد .یــا نبوده
کــه بــه ذهنــم نمیرســد یــا حداقــل اآلن چیــزی بــه فکــرم نمیآیــد.
 دربــاره پابرجــا مانــدن گروهتــان و ا�ینکــه چطــور بــهاجــرا رســیدید میخواهیــد چ�یــزی بگوییــد؟
 ســؤال خیلــی خوبــی پرســیدید .اولازهمــه راجعبــه حفــظ گــروه،ً
اوایــل چهــل گــروه درخواســت پالتــو میدهنــد و در آخــر مثــا ده گــروه
ً
میماننــد کــه میخواهنــد اجــرا کننــد .ســیتای دیگــر چــه شــدند؟ مثــا
یکــی میگویــد بازیگــرم نیامــد ،یکــی میگویــد مــن کارم تولیــد نشــد
ً
و حــاال هــزار بهانــه  ...مــن دقیقــا همیــن هــزار و یــک دلیــل در کار برایــم
اتفــاق افتــاد .بازیگــرم نیامــد ،یکــی بازیگــرم را ُبــر زد ،دس ـتهای پشــت
ً
پــرده رأی مثــا فــان بازیگــرم را زدنــد و ...مــن فقــط چهــار ،پنــج تــا
بازیگــر عــوض کــردم .مــن خــودم دو نقــش را بــرای ایــن کار تمریــن کــردم
و آخــرش هــم مجبــور شــدم کــه خــودم یکــی از نقشهــا را بــازی کنــم.
ولــی بیخیالــش نشــدم و میتوانــم بگویــم کــه هــزار موقعیــت پیــش آمــد
کــه مــا کار را کنســل کنیــم ولــی همــة ســعیمان را کردیــم کــه کار را تولیــد
کنیــم .درواقــع دو تــا ســه مــاه از تایــم تمرینهــای مــا بهخاطــر بازیگــر تلــف
شــد و کاری کــه مــا تولیــد کردیــم حاصــل دو و نیــم مــاه اســت .باالخــره
ســختی هســت بــرای هــر گروهــی و اینکــه جــا نزنیــم مهــم اســت و ایــن جا
زدن غیرحرفـهای اســت .در آخــر هــم بــرای اجــرای کارمــان همــة دوســتان
موافــق هســتند و حتــی اگــر در دانشــکده فرصــت پیــش نیایــد اجــرا برویــم
ً
حتمــا کار را ضبــط میکنیــم و حــاال در جایــی بــه اشــتراک میگذاریــم کــه
دوســتان تماشــا کننــد.

 گفتیــد کــه نمونههــای زیــادی از اجراهــای مراســم«قطــع دســت در اســ�پوکن» دیــده �بودیــد .ازکمکهــا و
ایدهها�یــی کــه گرفتیــد کمــی برایمــان میگوییــد؟
ً
 ایــده و کمــک  ...اکثــر کارهایــی کــه دیــدم وفــادار بــه متــن بودنــد .اکثــراکــه نــه همــه کارهــا و خــب یکــی دو تــا چیــز خــاص بــود کــه از آنهــا هــم
ایــده نگرفتــم و چیزهایــی کــه اضافــه و طراحــی کــردم بــرای کار فــرق
داشــته و میشــود گفــت کــه ذهنیــت خــودم بــوده .حتــی قبــل از اینکــه
مــن ایــن ویدئوهــا را ببینــم حتــی آنهــا را طراحــی کــرده بــودم و تمرینــش
را هــم انجــام داده بودیــم  ...مــن بــه بازیگرهــا میگفتــم کــه فــان فیلــم را
ً
ببینیــد یــا در چــه فضایــی باشــند کــه بــه کاراکتــر نزدیــک شــوند مثــا بــه
خیلیهــا گفتــم کــه فیلــم «پالــپ فیکشــن» را ببیننــد یــا بــه یکــی دیگــر از
بازیگرهــا گفتــم «سـگهای انبــاری» تارانتینــو را ببینــد و کارهایــی کــه در
فضــای کاری مــا بــود را بــه آنهــا معرفــی میکــردم .کــه بهتــر فضــا را درک
کننــد و همینهــا باعــث میشــد کــه بیشتــر ارتبــاط بگیرنــد.
 ازنظــر شــما نســبت مارت�یــن مــک دونــا و ا�یرلنــد بــها�یــران و فضــای دانشــگاهی مــا بــه چــه شــکل �بــوده؟
 چــه ســؤال ســختی پرســیدید  ...فضــای ایرلنــد را بــا فضــای ایــران ودانشــکده مقایســه کنــم؟ واقعیتــش میتوانــم اآلن ب ـهدروغ یــک نســبت
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بازیگران :هادی محرابی ،مهسان بهرامی ،مریم بابایی ،امین ناطقی ،شقایق جمشیدی ،پیمان صادقی ،فرنیا اسماعیلی ،مصطفی درویش گوهری
 ایــده نمایــش از کجــا شــکل گرفــت و بــه چــه شــکلپیــش رفــت؟
 در ســال آخــر کــه دیگــر فارغالتحصیــل میشــدم تصمیــم گرفتــم یــکگــروه بــی حاشــیه جدیــد تشــکیل بدهــم .از دوســتان دعــوت کــردم و آنها
هــم اســتقبال کردنــد و تمریــن را بــدون ایــده شــروع کردیــم؛ و بــرای مــن
ً
واقعــا اینکــه بــه جشــنواره یــا بــه اجــرا میرســیم مهــم نبــود و بیشــتر نفــس
تمرینهــا بــود کــه برایــم مهــم بــود؛ و ایــن را خواســتم بــه بقیــه اعضــای
ً
گــروه هــم منتقــل کنــم کــه تئاتــر صرفــا جشــنواره یــا موفقیــت نیســت و در
پروســه تمریــن اســت کــه اتفــاق واقعــی میافتــد .بــه یــک دیدگاه مشــترک
رســیدیم و از تمرینــات لــذت میبردیــم .تــا یکــی دو مــاه اول هیــچ ایــدهای
ً
نبــود نمیدانســتیم قــرار اســت چـهکار کنیــم و صرفــا تمریــن بــدن و تخیل
و پــرورش روح و  ...انجــام میدادیــم تــا اینکــه یــک جلس ـهای گرفتیــم تــا
تصمیــم بگیریــم کــه چــه ایــدهای بــرای اجــرا داشــته باشــیم .در آن جلســه
هرکســی حرفــی زد .پیشــنهاد مــن ایــن بــود کــه چــه چیــزی
در حــال حاضــر شــمارا در جامعــه کنونــی آزار میدهــد و
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه عنصــر خانــواده ،بنیادیتریــن
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گــروه اجتماعــی ،میتوانــد موضــوع اجرایمــان باشــد .یکــی از بچههــا
فیلمــی بــه نــام «بــرای دوشــنبه چــه اتفاقــی میافتــد؟  »1را معرفــی کــرد.
ماجــرای فیلــم در مــورد شــهری اســت کــه در آن منــع زادوولــد وجــود دارد
و هــر خانــواده اجــازه دارد یــک بچــه داشــته باشــد .زن خانــواده ،هفتقلــو
بــه دنیــا مــیآورد؛ و بچههــا ممنوعیــت خــروج از خانــه رادارنــد .فیلــم،
فیلــم خوبــی نیســت امــا ایــده جذابــی دارد .بهصــورت کارگاهــی داســتان
را پیــش بردیــم .ســعی کــردم در ایــن اجــرا مشــکالتی کــه در واترپــروف
داشــتیم را نداشــته باشــیم؛ یعنــی از همــان اول ســنگها را واکندیــم کــه
همــه نظراتشــان را میدهنــد ولــی درنهایــت نظــر مــن تعیینکننــده اســت
و اینطــور نیســت کــه دموکراســی کامــل باشــد و یـکذره دیکتاتــوری هــم
قات ـیاش کــردم .البتــه بچههــا خیلــی کمــک میکردنــد .شــروع کردیــم
بــه کارکــردن .داســتان را پیــش بردیــم و نتیجــه دلچســبی داشــت و بــه آن
چیزهایــی کــه در تمرینهــا میخواســتیم برســیم ،رســیدیم.

1. whats happened to Monday

 در مــورد طراحــی صحنــه نمایــش «پای�یــن ســمتچــپ» بگوییــد .در کار کارگاهــی طراحــی صحنــه بــه چه
شــکل انجــام میشــود؟
 مــن اول بــرای خــودم مشــخص میکــردم کــه چــه چیــزی میخواهــمو دنبــال چــه چیــزی هســتم .شــیوه اجــرا بــرای مــن مهمتــر از طراحــی
صحنــه بــود .اینکــه در ایــن اجــرا میخواهــم بــه چــه چیــزی برســم و چــه
ً
چیــزی را تجربــه کنــم .نمیخواســتم صرفــا یــک اجــرا ماننــد اجراهــای
قبلیــم داشــته باشــم .دنبــال ایــن بــودم که چه شــیوه جدیــدی بــرای روایت
کــردن میتوانیــم ایجــاد کنیــم .شــیوه جدیــد بــه ایــن معنــی نبــود کــه یک
شــیوهای خلــق کنیــم کــه تابهحــال کســی کارنکــرده باشــد بلکــه شــیوه
جدیــد بــرای خودمــان .باتوجهبــه چیزهایــی کــه در مــورد تئاتــر برشــت،
روایــت در تئاتــر برشــت و فاصلهگــذاری میدانســتم ،ســعی کــردم از آن
الگوهــا اســتفاده کنــم .نمایشــنامه بــه مــا میگفــت کــه طراحــی صحنــه
بایــد به چه شــکل باشــد .خــود من تمایلــم بــه اجراهای اکسپرسیونیســتی
اســت و دوســت دارم نمایشهــای اکسپرسیونیســتی ببینــم .متنــی کــه
داشــتیم چندپــاره بــود و چنــد بخــش متفــاوت داشــت و حــس کــردم ایــن
شــکل از متــن ،اینچنیــن طراحــی صحنــهای را میطلبــد .در مرکــزی
روی صحنــه کــه همــه چیــز معطــوف میشــود بــه در و ورود و خــروج
آدمهــا؛ و در کنــار آن فضــای ســرد خانــه .همچنیــن یــک فضــای ســورئال
و خیالانگیــز کنــار صحنــه کــه آن بخــش ،نســبت بــه بخشهــای دیگــر
صحنــه ،غیرواقعیتــر و انتزاعیتــر بــود .بهخاطــر اینکــه فضــای شــاعرانه
در متــن را بایــد آنجــا خلــق میکردیــم .طراحــی صحنــه مــا بهمــرور شــکل
گرفــت و از همــان اول معیــن نبــود کــه چــه چیــزی بایــد در صحنــه باشــد؛
امــا تنهــا چیــزی کــه بــرای مــا معیــن بــود ،یــک در ،در وســط صحنــه کــه
تمرکــز روی آن باشــد و یــک میــز کــه اعضــای خانــواده دور آن جمع شــوند.
بقیــه اجــزا و آکسســوارها در ادامــه بــه صحنــه اضافــه شــد.
 بخــش بزرگــی از نمایــش «پای�یــن ســمت چــپ»بــدون دیالــوگ و بهصــورت فــرم و ف�یزیــکال اســت .در
مــورد ا�یــن شــ�یوه اجرا�یی و لــزوم وجــود راوی در چن�ین
فضا�یــی بگوییــد؟
 خــود مــن فکــر میکنــم تئاتــر یعنــی بــدن .تئاتــری کــه بدنهــا،بدنهــای هوشــیاری نیســتند و روی جزئیتریــن حرکاتشــان وقــت
نگذاشــتند ،بــاب ســلیقه مــن نیســت .در ادامــه پرسشــتان بایــد بگویــم
کــه راوی یــک عنصــر اساســی بــرای مــا در ایــن اجــرا بــود .همانطــور
کــه گفتــم اصلیتریــن چالشــی کــه میخواســتیم بــه آن بپردازیــم شــیوه
ً
روایــت بــود .مــن دوســت نداشــتم صرفــا راوی گوشـهای بنشــیند و قصهای
تعریــف کنــد و خنثــی باشــد و ســعی کــردم شــیوه جدیــدی از روایــت را بــا
آن بازیگــر ایجــاد کنــم .نمیدانــم تــا چــه حــد موفــق بودیــم یــا نبودیــم.
بههرحــال تجربــه کردیــم .تجربــه میتوانــد درســت یــا نادرســت باشــد.
اولیــن کاری کــه کردیــم ایــن بــود کــه دیالــوگ را حــذف کردیــم و بازیگرها با
بدنشــان حــرف میزننــد .بهجــای آنهــا راوی داســتان را روایــت میکنــد.
ً
البتــه ایــن بخشــی از اجراســت نــه صرفــا روایــت کننــده اجــرا .قــرار نبــود ما
یــک کتــاب تصویــری بشــنویم؛ و ایــن خیلــی برایــم مهــم بــود روایتــی کــه
در صحنــه اتفــاق میافتــد بــا روایتــی کــه راوی بیــان میکنــد ،دو روایــت
ً
ً
گاهــا" همشــکل و گاهــا" متناقــض باشــد تــا هوشــیاری تماشــاگر را تــا
پایــان نمایــش حفــظ کنیــم؛ یعنــی بهطــوری نباشــد کــه راوی را فرامــوش
کنــد و یــا بازیهــا را نبینــد؛ و از ایــن تکنیــک اســتفاده کردیــم کــه راوی
ً
گاهــا" دروغ میگویــد و یــا تمایــات شــخصیاش را کــه اتفــاق نیفتادنــد

بیــان میکنــد.
 بــه نظــر شــما در شــ�یوه کارگاهــی میتــوان بــدونکارگــردان و فقــط بــا ا�تــکا بــر یــک گــروه منســجم کار را
بــه ســرانجام رســاند؟
 مــن فکــر میکنــم هــر گروهــی ،چــه درزمینــه تئاتــر و چــه درزمینــهورزش .هــر جــا تعــداد آدمهــا از دو نفــر بیشــتر میشــود و حتــی
ارتباطهــای دونفــره ،یــک نفــر سرپرســت و رهبــر آن گــروه میشــود.
حــاال نــه بهعنــوان آنکــه تحکــم میکنــد .یــک نفــر تأییــد نهایــی را انجــام
میدهــد و ادیتــور اســت .در کارهــای کارگاهــی بایــد ایدههــا مطــرح شــوند
و هرکــس باتوجهبــه خالقیتــی کــه در خــودش ســراغ دارد ایــده بدهــد ولــی
وقتــی ایــده را میدهــد بایــد کســی باشــد نظــرش تعیینکننــده باشــد.
کارگــردان ماننــد نــخ تســبیح و پیونددهنــده گــروه اســت .حــاال اگــر هـم،
اســم کارگــردان حــذف شــود یــک نفــر از اعضــای گــروه نظــرش را اعمــال
میکنــد .اگــر ایــن اتفــاق هــم نیفتــد ،گــروه بهمثابــه یــک نفــر عمــل
میکنــد .چیــزی کــه فکــر میکنــم منظــور شــما باشــد فکــر میکنــم
همیــن اســت کــه اعضــای گــروه آنقــدر همســو ،همگــن و همفکــر باشــند
و بــاروح مشــترک رفتــار کننــد کــه بــه یــک نفــر تبدیــل بشــوند .ایــن امــر
خیلــی هــم ســاده نیســت ولــی امکانپذیــر اســت .بــا گروهــی کــه ده ســال
بــا آنهــا کار میکــردم تــا حــد زیــادی بــه ایــن وحــدت رســیدیم و کارگــردان
گــروه دیگــر آن جایــگاه اول را نداشــت و همســطح بــا مــا حرکــت میکــرد
و هرکــدام از مــا بهانــدازهای کارگــردان بودیــم .ایــن مســئله غیرممکــن
نیســت امــا خیلــی ســخت اســت .بهخصــوص در فضــای دانشــگاه کــه
ً
نهایتــا چهــار ســال میتواننــد باهــم کار کننــد.
 ایدههــا و تصاو�یــر ذهنــی اولیــهان نســبت بــهمحصــول نها�یــی چقــدر تفــاوت داشــت؟
 ایــن یکــی از معــدود اجراهایــی بــود کــه از وقتــی بــه ایــده رســیدیمدیگــر از حالــت کارگاهــی خــارج شــد .بــرای مــن همــه چیــز روشــن بــود و
میتوانســتم تصویــر اجــرا را مجســم کنــم؛ و وقتــی بــا بچههــا در مــورد آن
صحبــت میکــردم ،بازخــوردش را میدیــدم یعنــی اینکــه میتوانســتند
تصــور کننــد کــه چــه چیــزی میخواهیــم و قــرار اســت بــه کجــا برســیم.
ً
مثــا در مــورد کاراکتــر راوی ،وقتــی بــا بازیگــر صحبــت میکــردم میگفتــم
در ذهــن مــن اینطــور شــنیده میشــود و یــا لحنــش بایــد بــه ایــن شــکل
ً
باشــد .یــا مثــا وقتــی بازیگــر کاراکتــر مــادر میگفــت مــن ایــن ایدههــا را
بــرای بــازی دارم ،میگفتــم نــه مــادری کــه در ذهــن مــن اســت مــدل بــازی
و نگاهــش آن شــکلی اســت؛ یعنــی مــن تصاویــر اجــرا را در ذهــن داشــتم؛
و چــون متــن را خــودم نوشــتم ،همــان لحظ ـهای کــه مینوشــتم ،صــدای
راوی را میشــنیدم و بــازی بازیگــر روی صحنــه را میدیــدم .اجــرا خیلــی
بــه چیــزی کــه از اول در ذهنــم بــود ،نزدیــک بــود و ایــن خیلــی جالــب بــود.
 فکــری بــرای اجــرای «پای�یــن ســمت چــپ» در آینــدهداریــد؟ (بــا ا�یــن تفاســ�یر کــه اعضــای گــروه ممکــن
اســت تــا پایــان همهگ�یــری کرونــا فارغالتحص�یــل
شــوند و جمعکــردن دوبــاره گــروه ممکن اســت بســیار
ســخت باشــد)
 خــودم ایــن نمایــش را خیلــی دوســت داشــتم و میدانــمدوســتان هــم تــا حــد زیــادی همیــن نظــر رادارنــد .اجــرا در
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ً
زمــان بــدی متوقــف شــد ،یعنــی دقیقــا یــک هفتــه قبــل از جشــنواره.
جایــی کــه خســتگی بچههــا درمیرفــت و ثمــره اجرایــی کار را هــم
میتوانســتند ببینــد .مــن برخــاف واترپــروف کــه پرونــدهاش را خیلــی
زود بســتم .ایــن نمایــش بــه ایــن شــکل در ذهنــم نیســت کــه کارم بــا آن
تمامشــده اســت .مــا هنــوز در فضــای مجــازی باهــم در ارتبــاط هســتیم
و در نظــر دارم عــاوه بــر دانشــکده در شــهر خــودم و اصفهــان هــم اجــرا
داشــته باشــیم .البتــه بایــد تــا مســاعد شــدن شــرایط صبــر کنیــم .خــودم و
ً
گــروه اصــا دلمــان نمیآیــد کــه کار را کنــار بگذاریــم .هرچنــد وقتــی زمان
ً
نســبتا زیــادی از یــک اجــرا میگــذرد تــب و تابــش فروکــش میکنــد و آن
موقــع ضعفهایــش بیشــتر دیــده میشــود .اگــر بخواهیــم اجرایــی از ایــن
ً
نمایــش داشــته باشــیم حتمــا بــا تغییراتــی خواهــد بــود.
 حــرف آخــر و اگــر بــه نکت ـهای اشــاره نشــد و دوســتداریــد در مــوردش حــرف بزنیــد؟
 اول تشــکر میکنــم از شــما و از همــة دوســتان فعــال دانشــکده .نکتـهایکــه میخواهــم بگویــم ،چیــزی اســت کــه در ایــن چهــار ســال متوجهــش
شــدم .متأســفانه خیلــی از دانشــجوهایی کــه در آنجــا درس میخواندند یا
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میخواننــد بــه ایــن فکــر میکننــد بــرای کارکــردن همــه چیــز بایــد فراهــم
باشــد؛ یعنــی بازیگــر باتجربه باید باشــد ،نــور فالن و پــول آنچنانــی و دکور
آنچنانــی هــم بایــد باشــد .اگــر قــرار باشــد همــه ایــن چیزهــا باشــد و بعــد
یــک نفــر شــروع کنــد کــه همــه میتواننــد کار کننــد و چیــز عجیبوغریبی
نیســت .مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه دانشــجو در دانشــگاه وظیفـهاش
ایــن اســت کــه تجربــه و آزمــون خطــا کنــد .تــاش کنــد یــک اتفاقــی
بــرای خــودش و گروهــی کــه باهــم کار میکننــد رقــم بزنــد و باهــم بــه
یــک همفکــری و بلــوغ برســند .فــارغ از جشــنواره ،اجــرا و همــه چیــز .ایــن
نکتــه ایســت کــه کاش در دانشــکده بــه آن برســیم .خیلــی منتظــر نباشــیم
دســتی از جایــی بــرای مــا بیایــد و مــا را از ایــن شــرایط خــارج کنــد.

سینا علَ یتبار

مصاحبه با

فائزه ام�یرخانی
| کارگردان نمایش ((آخر بازی)) |

نویسنده  :ساموئل بکت | منشی صحنه :حدیث داوری | طراح نور :علی یعقوب زاده | اجرای موسیقی :ساغر کامیار
بازیگران :امیرحسین رضوان صفت ،حمید صبوریان ،عارف رضایی ،فائزه امیرخانی

 خودتــان را معرفــی کنیــد و از چگو��نگــی عالقهمنــدشــدن بــه تئاتــر و کارگردانــی بگوییــد؟
 فائــزه امیرخانــی هســتم ،تــرم هشــت ادبیــات نمایشــی .از وقتیکــهوارد دانشــگاه شــدم کار تئاتــر را شــروع کــردم .قبــل از ایــن کارگردانــی،
بهعنــوان بازیگــر و در پشــتصحنه کارهــا فعالیــت داشــتم و از فروردیــن
 ،98آخــر بــازی را شــروع کــردم و تصمیــم گرفتــم کارگردانــی را تجربــه کنم.
نمایشــنامه را خیلــی دوســت داشــتم و فکــر میکــردم بــا ایــدهای کــه دارم
نمایشــنامه درســتی را انتخــاب کــردم.
دربــاره انتخــاب متــن بگوییــد و ای�نکــه فکــر میکنیــد
ا�یــن نمایشــنامه چــه ارتباطــی بــا جامعــه و یــک اجرای
دانشــجو�یی دارد؟
 خیلــی چیزهــا دستبهدســت هــم داد .مــن یــک دورهای را بــه خوانــدننمایشــنامهها اختصــاص داده بــودم تــا یکــی از آنهــا را انتخــاب و کارکنــم.
جالــب اســت کــه وقتــی آخــر بــازی را خوانــدم مربــوط بــه ایــن دوره نبــود.
خیلــی ناگهانــی شــد و خیلــی از ایــن نمایشــنامه خوشــم آمــد .پیشتــر که
رفتــم ،دیــدم بــه ایــده مــن هــم بســیار نزدیــک اســت .به نظــرم نمیشــود به
طریقــی پیشــرفت کــه اول ایــده را داشــته باشــی و نمایشــنامه را بــه ایدهات
غالــب کنــی .اینطــوری نبــود و هــر چــه بیشــتر آثــار بکــت و در مــورد بکــت
و همچنیــن تأویالتــی کــه وجــود دارد را خوانــدم ،متوجــه شــدم کــه خیلــی
بــه ایــده مــن مرتبــط اســت .مــن هیچوقــت خــودم را محــدود نکــردم کــه
ایــن اجــرا قــرار اســت در دامغــان باشــد و شــاید امکاناتــی نداشــته باشــیم.
البتــه امکانــات پالتوهــای دامغــان خیلــی بهتــر از پالتوهــای شــهرهای
دیگــر و تهــران اســت؛ امــا بهخاطــر نمایشــنامه و مضمونــش ،اینطــور

نبــود کــه خــودم را محــدود کنــم کــه فقــط قــرار اســت در دامغــان اجــرا
برویــم .برنامههــای زیــادی بــرای آخــر بــازی داشــتم کــه متأســفانه کرونــا
ً
فعــا آنهــا را متوقــف کــرد.
 در مــورد �پروســه تمر�یــن آخر بازی بگوییــد و مهمتر�ینمانعــی کــه با آن روبهرو شــدید چــه �بود؟
 مــن میخواســتم آخــر بــازی بکــت را بهصــورت فانتــزی اجــرا کنــم.چیــزی کــه شــاید خیلیهــا آن را دور از فضــای بکــت بداننــد .بــا ایــن
تفاســیر ،مــن دوســت داشــتم تمریناتــم ،تمرینــات متفاوتــی باشــد و بتوانم
چیزهــای جدیــدی را تجربــه کنــم .همــه دوســتان در گــروه اســم دیگــری
بهجــز اســم خودشــان داشــتند .بازیگرهــا کــه بــه اســم شــخصیتهای
نمایشیشــان صــدا زده میشــدند و اعضــای پشــتصحنه هماســمها
و شــخصیتهایی بــرای خودشــان داشــتند کــه بیشــتر درگیــر فضــای
نمایــش بشــویم .یکــی از اهدافــم بــرای تمرینهــا ایــن بــود کــه خیلــی
وقتهــا بــه اعضــای پشــتصحنه آنطــور کــه بایــد اهمیــت داده
نمیشــود و بیشــتر توجههــا بــر روی بازیگــران اســت .خیلــی دوســت
داشــتم کــه همــه در تمرینهــا شــرکت کننــد .نیــازی نیســت بقیه دوســتان
بــر روی تئاترونهــا بنشــینند و نظارهگــر باشــند .کتــاب بــازی – بازیگــری
کــه نشــر بیــدگل منتشــر کــرده اســت هــم خیلــی بــه کمکــم آمــد و بــه
دوســتانی کــه میخواهنــد کار کننــد پیشــنهاد میکنــم .در مــورد ســؤال
دوم ،یکــی از موانعــی کــه بــا آن روب ـهرو بودیــم مدتزمــان پالتوهــا بــود.
گروههــا باتوجهبــه بررســی طــرح و ایــده و یــا زمانــی کــه درخواســت
پالتــو میدادنــد ،زمــان بیشــتر یــا کمتــری بهشــان تعلــق
میگرفــت؛ امــا دیگــران ســر ایــن مســئله اعتــراض میکردند
و ایــن وقــت زیــادی از گروههــا را میگرفــت .مــا اینقــدر
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درگیــر ایــن قضایــا و حرفوحدیثهــای حاشــیهای بودیــم کــه خیلــی
وقتهــا از تئاتــر غافــل میشــدیم .یکــی از مشــکالت دیگــر ایــن بــود
کــه یــک تعــداد از دوســتان یکهفت ـهای تصمیــم میگرفتنــد کار کننــد
و یــک مــاه تمریــن میکردنــد و ســریع اجــرا میکردنــد .درصورتیکــه
مــا در مقابــل مخاطــب مســئولیم .بــه نظــرم درســتش ایــن اســت کــه
بیشــتر روی کارهــا تمریــن شــود .بــه نظــرم دوســتان بایــد آگاه شــوند کــه
نبایــد همینطــوری ســاعت تمریــن گرفــت و خیلــی ســریع کار را بســت و
اجــرا رفــت .تئاتــر بــه یــک پروســه حداقــل هفــت ،هش ـتماهه نیــاز دارد.
احســاس میکنــم اینطــوری خیلــی بهتــر میشــود و کشــمکشها در
ســالهای آینــده کمتــر میشــود .نکتــه دیگــری کــه بســیار اهمیــت دارد
انتخــاب بازیگــر اســت .انتخــاب بازیگــر در دانشــگاه دامغــان کار بســیار
ســختی اســت .یــا دغدغــه بازیگــری ندارنــد و یــا خودشــان را دغدغهمنــد
نشــان میدهنــد ،وارد گــروه میشــوند و یکبــاره گــروه را تــرک میکننــد.
خیلــی از بدیهیــات کــه بازیگــر بایــد بدانــد را نمیدانــد و یــا تعاملــی کــه
بازیگــر بایــد بــا کارگــردان داشــته باشــد صــورت نمیگیــرد .اینهــا فقــط
در مــورد گــروه مــن نیســت ،چیــزی اســت کــه میتوانیــم بهوضــوح در
گروههــای دیگــر هــم ببینیــم .بــرای نقــش ذرهای تــاش نمیکننــد و
وقتــی تمریــن تمــام میشــود همــه چیــز برایشــان تمــام میشــود و حتــی
بــه نقــش فکــر نمیکننــد.
 جهــان بکــت بهخصــوص نمایشــنامه آخــر بــازی راچگونــه جهانــی متصــورشــدید و چــه چ�یــزی باعث شــد
کــه بــه فکــراجــرای فانتــزی ازا�یــن نمایشــنامه بیفتید؟

 جهانــی کــه خیلیهــا از بکــت متصــور هســتند ،جهانــی تیــره و تاریــکو ناامیدانــه اســت و بــه یــاس درونــی انســانها میپــردازد .درصورتیکــه
وقتــی بیشــتر درگیــرش شــویم و فراتــر از نمایشــنامههایش را بخوانیــم،
متوجــه میشــویم کــه یکــی از بحثهایــی کــه در کنــار ایــن یاسهــا وجــود
دارد طنــزی اســت کــه در آثــارش موجــود اســت و ایــن طنز بســیار مشــهود
اســت امــا آنقــدر تصورمــان ایــن شــده کــه بکــت جهــان تیــره و تاریکــی
ً
دارد حــس میکنــم اصــا حــق مطلــب ادا نمیشــود .مــن ایــن طنــز را در
کارهایــش حــس کــردم .نــه اینکــه بخواهــم یکچیــز کمــدی اجــرا کنــم.
نکتــة دیگــر شــباهتهایی اســت کــه بیــن جهــان بکــت و جهــان فانتــزی
وجــود دارد .وقتــی اســم فانتــزی میآیــد بیشــتر ذهنمــان بــه ســمت
کارهــای تیــم برتــون یــا کارهایــی کــه پررنــگ و لعــاب اســت مـیرود .اینهــا
تصــورات درســتی هســتند امــا وقتــی بیشــتر در مــورد فانتــزی بخوانیــم و
تحقیــق کنیــم میبینیــم فانتــزی خیلــی فراتــر از اینهاســت .میشــود
ً
بــه وجــه حــذف جزئیــات کــه اتفاقــا در کارهــای بکــت هــم وجــود دارد و
پرداختــن بــه مســئله اصلــی کــه در فانتــزی و آثــار بکــت مشــترک اســت
اشــاره کــرد .قضیــه وقتــی برایــم جالبتــر شــده کــه ایــن ایــده را داشــتم
و طبــق مقاالتــی کــه میخوانــدم دیــدم یکــی از مثالهــا بــرای فانتــزی،
ً
آثــار بکــت اســت .حقیقتــا ایــن هــم برایــم جذاب بــود کــه یــک کار جدیدی
بــا آثــار بکــت صــورت بگیــرد و بــه خــودم ایــن جرئــت را دادم چــرا کــه نــه.
وقتــی میخواســتم شــروع کنــم گفتــم ایــن کار دو حالــت دارد؛ یــا خیلــی
خوششــان میآیــد و یــا بــه شــدت کوبیــده میشــود کــه البتــه مشــکلی
بــا ایــن قضیــه نداشــتم .هرچنــد اآلن کــه بــه ایــن مرحلــه رســیده یــک کار
پنجاهپنجــاه اســت؛ یعنــی نیمــی از کار وابســته بــه جهــان بکــت و نیمــی
دیگــر فانتزی.
 زبانــی کــه بکــت دارد ،دارای ظرافــت بســیار زیــادیاســت .بــه نظــرشــما ترجمــه چــه صدماتــی بــه مقصود
نویســنده وارد میکنــد و اینکــه شــما چقــدر بــه متــن
وفــادار �بودیــد؟
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 زمــان زیــادی را درگیــر متــن بــودم و دنبــال ایــن بــودم کــه بهتریــنترجمــه را از بیــن ترجمههــا پیــدا کنــم و متــن را بــا نســخه اصلــی مقایســه
میکــردم .چیــزی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه چــون بکــت زبــان
ســادهای در نوشــتار دارد خیلیهــا فکــر میکننــد ترجمــه آن آســان
اســت؛ امــا وقتــی وارد ترجمــه میشــویم میبینــم در متــن تأویــات
ً
زیــادی وجــود دارد و یــک کلمــه را نبایــد صرفــا همانطــور کــه در انگلیســی
وجــود دارد بــه فارســی ترجمــه کنیــم و جــدا از آن کلمــات زیــادی در زبــان
انگلیســی هســتند کــه در فارســی برایشــان معادلــی وجــود نــدارد .مــن
بیشــتر ترجمههــای موجــود را خوانــدم و ترجمــهای کــه بــرای اجــرا در
نظــر گرفتــم ترجمــه آقــای بهــروز حاجــی محمــدی بــود کــه نشــر ققنــوس
منتشــر کــرده اســت .مــن بــا خــود مترجــم هــم در مــورد تعــدادی ایــرادات
کــه در متــن بــود صحبــت کــردم امــا زیــاد جــدی نمیگرفتنــد و میگفتنــد
همانطــور کــه ترجمــه کــردم درســت اســت .بههرحــال از اســتاد نادعلــی
زاده مشــورتی گرفتیــم و قســمتهایی را کــه فکــر میکردیــم ایرادهــای
بزرگــی دارد ،در حــد دو ســه جملـه ،خودمــان از انگلیسیبهفارســی ترجمه
کردیــم .خواســتیم متــن را دراماتــورژی کنیــم ،امــا دراماتــوژی باتوجهبــه
اینکــه میخواســتیم ســبک اجرایــی نمایشــنامه را همتغییــر بدهیــم،
بســیار ســخت میشــد .گفتیــم یکــی از ایــن دو کار را انجــام دهیــم یــا کار
را دراماتــورژی کنیــم و بــا همــان فضایــی کــه وجــود دارد کارکنیــم و یــا فضــا
را تغییــر بدهیــم و بــا همــان متــن جلــو برویــم .بعدهــا بــه ایــن رســیدم کــه
خیلــی بهتــر اســت کــه ایــدهای کــه داری را بــا متــن بکــت پیــاده کنــی .نــه

اینکــه متــن را متناســب بــا ایدههایــی کــه داری تغییــر بدهــی و چیــزی از
آخــر بــازی نمانــد .خیلــی وقتهــا زمانــی متــن بکــت را تغییــر میدهنــد
دیگــر چیــزی از بکــت نمیمانــد .فقــط قســمتهایی کــه میخواهنــد را
میگیرنــد و باقــی متــن را شــرحه شــرحه میکننــد .بــا ایــن تفســیر کــه
فکــر میکننــد در نمایشــنامههای بکــت دیالوگهــا بــه هــم ربطــی نــدارد؛
امــا اگــر بارهاوبارهــا متــن را بخوانیــم و در مــورد تحلیلهایــش بدانیــم
میبینیــم بههیچوجــه اینطــور نیســت.
 ایدههــای ذهنــی کــه در شــروع تمر�ینهــا داشــتیدچقــدر نســبت بــه تمر�ینهــای پایانــی و اجــرا تفــاوت
داشت؟
 چیــزی کــه مــن وقتــی اولینبــار آخــر بــازی بکــت را خوانــدم بــه ذهنــمآمــد ایــن بــود کــه دوســت داشــتم طــوری نمایشــنامه را اجــرا کنــم کــه
وقتــی مخاطــب از ســالن خــارج میشــود حالــش بــد باشــد .میخواســتم
تیرگــی ،یــاس و ناامیــدی موجــود در متــن را بیشــتر کنــم؛ اما وقتی بیشــتر
درگیــر متــن شــدم و کمکــم ایــده فانتــزی اجــرا کــردن متــن بــه ذهنــم
رســید و بیشــتر بکــت را فهمیــدم  -البتــه اآلن همچنیــن ادعایــی کــه بکــت
ً
را کامــا درک کــردم را نمیکنــم  -بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه میشــود
ایــن نمایشــنامه را فانتــزی اجــرا کــرد .در پروســه تمریــن بهخاطــر اینکــه
متــن یکپــردهای اســت ،متــن را بخــش بخــش کار میکردیــم .قســمت
بــه قســمت طراحــی میکردیــم و پیــش میرفتیــم .چیــزی کــه بــه نظــرم
بســیار اهمیــت دارد ایــن اســت کــه در هر شــرایطی از ایــدهات کوتــاه نیایی
و بــه همیــن خاطــر تمــام تالشــم را کــردم بــه ایدههایــی کــه در ذهنــم دارم
برســم.

میشــدیم و اگــر پذیرفتــه نمیشــدیم هــم زیــاد ناراحــت نمیشــدیم .در
ً
نظــر داشــتم حتمــا حداقــل ده شــب در تهــران اجــرا کنیــم .البتــه از همــان
ابتــدا اینکــه یــک هفتــه در دامغــان اجــرا کنیــم هــم قطعــی بــود .هنــوز هم
مــا ایــن برنامههــا راداریــم فقــط منتظریــم کــه شــرایط بهتــر شــود و دوبــاره
تئاتــر پــا بگیــرد .مــن چنــد روز پیــش فراخــوان جشــنواره دانشــجویی
را دیــدم و طبــق چیــزی اعــام کردنــد میخواهنــد اردیبهشــتماه
جشــنواره را برگــزار کننــد .مــن بــا دوســتان همگروهــم صحبــت کــردم و
آنهــا موافــق بودنــد کــه در جشــنواره شــرکت کنیــم .تصمیــم گرفتیــم ده
روز تمریــن کنیــم و بعــد فیلــم را بــرای جشــنواره بفرســتیم .البتــه تعــدادی
اصالحــات را در نظــر دارم .اعضــای گــروه هــم بســیار بــا مــن همــراه بودنــد
و گــروه خوبــی شــکل گرفــت .ســعی کــردم از اتفاقاتــی کــه در ایــن ســالها
تجربــه کــردم یــا میدیــدم کــه در گروههــا افتــاده جلوگیــری کنــم تــا کار
وارد حاشــیه نشــود و اعضایــی را انتخــاب کنــم کــه کار برایشــان مهــم باشــد
و دغدغهمنــد باشــند.
 حرف آخر نمیخواهــم نصیحتکنــم امــا دوســت دارم کــه دوســتان بــه ایــن ســمتبرونــد کــه بــه کــم قانــع نشــوند و بــرای کارهــا ارزش قائــل شــوند .قبــل از
شــروع تمریــن چنــد مــاه کارگــردان نمایشــنامه را مــورد تحلیــل و بررســی
قــرار بدهــد .بــا ایــن کار از خیلــی بالتکلیفیهــا در تمریــن جلوگیــری
میشــود .ســعی کننــد نــوآوری داشــته باشــند و از امتحــان ســبکهای
متفــاوت نترســند و وقتــی تصمیمشــان را گرفتنــد برایــش زمــان بگذارنــد
و درگیــر حواشــی نشــوند .کارهــای خــوب ببینــد و خودشــان را دس ـتکم
نگیرنــد.

در مــورد طراحــی صحنــه و طراحــی لبــاس نمایــش
بگوییــد .چقــدر ازکارهــای دیگــر الهــام گرفتیــد؟
 ابتــدا قــرار بــود بــا یکــی از دوســتان کارکنیــم کــه بنــا بــه دالیلــی نشــد.بــا دســتیارم شــروع کردیــم بــه طراحــی کــردن و همانطــور کــه در متــن
وجــود دارد نخواســتیم صحنــه شــلوغ باشــد و همــان ابــزاری کــه بکــت
نامبــرده را انتخــاب کردیــم بــا ایــن تفــاوت کــه طراحــی متفاوتــی داشــته
باشــند .ســطل آشــغالها را در نمایــش حــذف کردیــم و دیگــر نــاگ و نــل
دو شــخصیت ســاکن نیســتند و بــازی و تحــرک دارنــد .بــا ایــن روش ،بخش
زیــادی از ســکون صحنــه را کــم کردیــم .طراحــی تعــدادی از آکسســوارها،
بــه طــور مثــال صندلــی هــام و یــا نردبــان موجــود در صحنــه را تغییــر
دادیــم یــا شــمدی کــه بــر روی هــام اســت ،اگــر قــرار باشــد کهنــه و پــاره
باشــد چهبهتــر کــه پــر از وصلــه و پینــه باشــد .بــرای طراحــی لبــاس ،مــن
طــراح لبــاس داشــتم .خوشــبختانه فضــای ذهنــی مــا بســیار بــه هم شــبیه
بــود .از کارهــای تیــم برتــون بهخصــوص ادوارد دســت قیچــی ،کارخانــه
شکالتســازی و آلیــس در ســرزمین عجایــب ایــده گرفتنــد .مــن خیلــی
بــا ایدههــا موافــق بــودم و نزدیــک بــه فضــای ذهنــی مــن بودنــد .لباسهــا
قــرار شــد نــه خیلــی فانتــزی و نــه خیلــی ماننــد لباسهایــی کــه در کارهای
بکــت معمول اســت ،باشــد.
 چــه برنامهها�یــی بــرای اجــرا داشــتید و باتوجهبــهشــرایط موجــود چــه بــر ســر نمایــش میآیــد؟
ً
 نمیخواســتم بــه اجــرا در دامغــان قانــع باشــم حتــی صرفــا هــدفجشــنواره دانشــجویی تهــران نبــود .اگــر پذیرفتــه میشــدیم خوشــحال
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مصطفی درویشگوهری

گف��تگو�یی با

دکتر میترا علوی طلب

| مد�یر گروه و عضو هیات علمی رشته ادبیات نمایشی دانشگاه دامغان |
 لــزوم وجــود جشــنواره در چیســت؟ مخصوصــاً درا�یــن روزگار کــه تقریبــاً هــر شــهری یــک جشــنواره دارد.
آیــا جشــنوارهها باعــث رشــد میشــوند یــا برعکــس
بــا دادن جوا�یــز توهــم غلطــی در ذهــن هنرمنــد ایجاد
میکننــد و بهنوعــی مانــع پیشــرفت شــان میشــوند؟
 خیلــی ممنونــم از شــما کــه ایــن ســؤال رو پرســیدید .ایــن ســؤالً
خیلــی مهمیســت .کــه واقعــا جشــنواره باهدفــی برگــزار میشــود یــا
نــه؟ بســیاری از جشــنوارهها فقــط بــا ایــن هــدف برگــزار میشــوند کــه
بودج ـهای هزینــه بشــود چراکــه اگــر بودجــه مصــرف نشــود برمیگــردد و
ً
هــدر مـیرود .مثــا جشــنواره نمایشنامهنویســی یــا تئاتــر برگــزار میشــود
و چــون تعــداد کارهــای شــرکتکننده کــم هســتند ،حتــی بــه کارهــای
ُ
ضعیــف جایزهایــی داده میشــود و ایــن جوایــز ممکــن اســت ایــن شــبهه
ً
را در هنرمنــد ایجــاد کنــد کــه حتمــا کارش فوقالعــاده و ب ـهدور از نقــص
بــوده و ایــن باعــث شــود کــه مســئله آمــوزش بــرای فــرد متوقــف شــود؛ امــا
اگــر جشــنوارهای سیاســت گذاریــش درســت صــورت بگیــرد آن جشــنواره
تبدیــل بــه محــل تبــادل و تعامــل بیــن آدمهــا از شــهرها و محیطهــای
مختلــف بــا زمینههــای دانشــی متفــاوت میشــود .دانشــجویان کارهــای
همدیگــر را میبیننــد و گفتوگوهایــی صــورت میگیــرد و در آخــر هــم
ب��ه چندت��ا از آنه��ا جای��زه تعل��ق میگی��رد .ب��ه نظ��ر م��ن جش��نوارههای
دانشـ�جویی بایــد بــا هــدف گفتوگــو و تعامــل و رویاروییهــای مختلــف
درزمینــه هنــر شــکل بگیــرد و جایــزه در اهــداف بعــدی جــای گیــرد .زمانی
کــه مــن خــودم دانشــجو بــودم .و در جشــنوارهها شــرکت میکردیــم بیــش
از هــر چیــزی از اینکــه بــا آدمهــای جدیــدی در حــوزه کاری خودمــان آشــنا
میشــدیم خوشــحال بودیــم .از اینکــه میتوانیــم کارمــان را بــه دیگــران
نشــان بدهیــم و کار دیگــران را ببینیــم .ایــن اتفــاق بــه نظــر مــن مهمتــر
ً
از ایــن اســت کــه حــاال کــی جایــزه میگیــرد .جایــزه اصــا نبایــد هــدف
جشــنواره باشــد هرچنــد کــه جایــزه میتوانــد یــک نــگاه انگیزشــی نیــز
داشــته باشــد؛ و باعــث شــود کــه حداقــل هزینههــای گــروه بــرای کار
جبــران شــود؛ جشــنوارههایی وجــود دارد کــه اجــرا فقــط بــرای داوران
ً
صــورت میگیــرد؛ و اصــا مخاطبــی گویــا وجــود نــدارد و
در آخــر هــم جایــزهای میدهنــد و در رزومــه مدیــران قیــد
میشــود کــه جشــنوارهای بــا ایــن تعــداد اثــر برگزارشــده
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ً
اســت .خــب مــن اســم ایـنرا اصــا جشــنواره نمیگــذارم چراکه جشــنواره
بایــد رویکــرد همگانــی و تعاملــی و رودررو داشــته باشــد .درواقــع جشــنواره
یــک مواجهــه اســت .بــه نظــرم اگــر هــدف جشــنواره و سیاسـتگذاری هــر
جشــنواره بــه ایــن سمتوســو بــرود کــه آدمهــا در کنــار هــم جمــع شــوند؛ و
بتواننــد از همدیگــر یــاد بگیرنــد و در تعامــل بــا یکدیگر پیشــرفت کننــد .در
واقــع اگــر جشــنوارههای دانشــجویی بــه سمتوســویی برونــد کــه تعــداد
بیشــتری آدم در کنــار هــم قــرار بگیرنــد و آثــار متنوعــی را بــا رویکردهــای
مختلــف و شــیوههای اجرایــی متفــاوت ببینیــم .در ایــن صــورت جشــنواره
بــه هدفــش نزدیــک میشــود .و یــک گام بلنــد و اساســی در آمــوزش هــم
برداشــته خواهد شــد.
 در مــورد دانشــگاه دامغــان ،چرا وقتی رشــته تخصصیتئاتــر (منظــور کارگردانــی و بازیگــری) وجــود نــدارد .بایــد
جشــنواره تئاتــر داشــت؟ آیــا ا�یــن اتفــاق دانشــجویان
ادبیــات نمایشــی را در یــک ورطــه اشــتباه از درک کارا�یی
رشــته تحصیلیشــان قــرار نمیدهــد؟
 دانشــجویی یعنــی دوران آزمونوخطــا و قــرار نیســت اینقــدر تخصصــیدیــده بشــود کــه هرکســی فقــط در حــوزه رشــته و مطالعــات شــخصی
خــودش در یــک مســابقه یــا جشــنواره شــرکت کنــد .آزمونوخطــا درواقــع
یکــی از مراحــل کار هــر هنرمنــدی هســت ،بهویــژه دانشــجوی هنــر و
خیلیهــا اآلن کــه در حــوزه کارگردانــی یــا بازیگــری بهصــورت حرف ـهای
ً
فعالانــد لزومــا رشــته تخصصیشــان هنــر نبــوده؛ بنابرایــن بــه نظــر مــن
ایــن محدودیــت نبایــد دســتوپاگیر شــود؛ و بهویــژه بــرای دانشــجویان
ادبیــات نمایشــی کــه واحدهــا و ورکشــاپهایی در زمینههــای مختلــف
ً
گذراندنــد و اتفاقــا در جشــنوارهها و بهویــژه خــود جشــنواره دامغــان
فرصتــی دارنــد .تــا آن آموختههایــی کــه در حوزههــای دیگــر هنــر
دارنــد را کاملتــر کننــد؛ و همچنیــن ضعــف و نقصهــای خودشــان را
ببیننــد؛ و پیشــرفت کننــد .بــه نظــرم در هنــر ایــن محدودیتهــا وجــود
نــدارد و جشــنواره فرصتــی ســت بــرای محــک زدن افــراد کــه ببیننــد آیــا
در شــاخههای دیگــر هــم میتواننــد تجربیــات داشــته باشــند یــا خیــر.
درواقــع رشــتههای هنــر بهویــژه تئاتــر ماننــد رشــتههای دیگــر نظیــر
نظریهــا نیســت کــه هرکــس فقــط در حــوزه آموختههــای اصلــی خــودش

بایــد فعالیتــی داشــته باشــد .در هنــر بخــش زیــادی از هر فعالیت دانشــجو
بــه خالقیــت و جســتوجوی شــخصی و توانمندیهــای فــردی و ذاتــی
خــود شــخص برمیگــردد؛ بنابرایــن جشــنواره چیــزی از دانشــجو کــم
ِ
نمیکنــد .و بــه قــول شــما او را بــه ورطــهی اشــتباه نمیانــدازد بلکــه
فرصتــی ســت تــا ضعــف و اشــکاالت خــودش را پیــدا کنــد و همینطــور
نقــاط قوتــش را؛ و چهبســا درزمینـهی دیگــری هــم اســتعداد داشــته باشــد
و اگــر ایــن اتفاقــات نیافتــد مــا بــه کشــف خــود نمیرســیم و برعکســش
هــم ممکــن اســت .شــاید کســی دانشــجوی ادبیــات نمایشــیباشــد
ولــی از همیــن طریــق بفهمــد کــه توانایـیاش در ایــن رشــته نیســت؛ و در
چیــز دیگــری اســت؛ بنابرایــن ایــن محدودیتهــا در رشــته هنــر چنــدان
نمیتوانــد قابلاتــکا باشــد .چراکــه هنــر مــرزی نمیشناســد و خالقیــت
چشــم ه جوشــانی ســت کــه هرلحظــه ممکــن اســت خــودش رو بــه غلیــان
دربیــاورد؛ و دانشــجو خــودش را پیــدا کنــد و مــن فکــر میکنــم جشــنواره
ُ
یــک فرصــت هســت و باعــث خســران نخواهــد شــد.
 جشــنواره پنجــم کــه در آســتانه برگــزاری ،لغــو شــدازنظــر شــما تفاوتــی بــا ســالهای قبــل داشــت؟
 در جشــنواره پنجــم مــن آثار درخشــانی را دیــدم و چندتاشــون فوقالعادهخــوب بودنــد .ولــی چــون هنــوز برگــزار نشــده و احتمــال دارد کــه در
آینــده برگــزار شــود .اســمی نمیبــرم .امــا بههرحــال بعضــی از آثــار مــن
را حیــرتزده کردنــد .قدرتــی کــه در ایــن آثــار دیــدم .یــک نقطــه عزیمــت
بســیار خوبــی هســت بــرای آن دوســتانی کــه در ایــن جشــنواره کارشــان را
شــرکت دادنــد .البتــه ایــن شــامل تعــدادی از کارهــا میشــود .نــه همــه آثــار.

را کامــل میدیدیــم .ایــن هــم اضافــه کنــم کــه بعضــی از کارهــا خودشــان
آمــاده نبودنــد و میگفتنــد مــا یــک ربــع از کار را آمــاده کردیــم بنابرایــن
قائــد تــا نمیتوانســتیم همــه کارهــا را ببینیــم و محــدود بودیــم.
 هدفتــان از اضافهکــردن یــک بخــش درکنــار بخــشرقابتــی چــه �بــود؟
ً
 بعــدا و بــه پیشــنهاد آقــای کبکانــی (داور دانشــجو) ایــن اتفــاق افتــاد.چــون چنــد اثــر بودنــد؛ کــه درواقــع قابلرقابــت بــا بقیــه آثــار نبودنــد ولــی
درعینحــال میارزیــد کــه موردتوجــه مخاطبــان جشــنواره قــرار بگیــرد
و بهخاطــر زحمــات گــروه حداقــل بتواننــد .مخاطبانــی جــذب کنــد و
ً
اجرایــی در جشــنواره داشــته باشــند .آثــار بخــش نــگاه عمومــا از آثــاری
ً
بودنــد کــه قبــا در جایــی دیگــر و توســط گروههــای دیگــر اجراشــده
بودنــد .و ایــن آثــار نمیتوانســتند دوبــاره بهعنــوان یــک اثــر رقابتــی در
کنــار بقیــه قــرار بگیرنــد .ولــی بــه پیشــنهاد آقــای کبکانــی مجــال اجــرا در
جشــنواره را پیــدا کردنــد؛ و ماهــم قبــول کردیــم تــا بازخــورد مخاطبانشــان
را در فضــای جشــنواره ببیننــد.
 ا�یــن روزهــا زیــاد میشــنویم کــه میگوینــد تئاتــردانشــجو�یی بــه ســمت کارهــای ک�پــی م ـیرود و دیگــر
آن جســارت یــا خالقیــت را نمیبینیــم .آیــا واقعــاً ا�یــن
اتفــاق افتــاده اســت؟
 -هــر جــا کــه گروهــی چشــم بــه ایــن داشــته باشــد؛ کــه جایــزه بگیــرد .بــه

 درکنــار هــر جشــنوارهای حاشــیهای بنــام سیاســتدب�یــرو داوران را میشــنویم آیــا واقعــاً جشــنواره دامغان
دارای سیاســتی مشــخص اســت؟
 سیاســتهای دبیــر یــا رئیــس دانشــگاه سیاســت خاصــی نبــود کــهً
بخواهــد بــه مــا تحمیــل شــود .فقــط شــاید در حــد اینکــه مثــا کمــی
اغمــاض کنیــد دربــاره کارهــا و خیلــی ســختگیرانه بــه آثــار نــگاه کنیــد؛
کــه هیــچ کاری بــاال نیایــد و فرصــت بدهیــد در مراحــل بعــدی بچههــا
کارهایشــان را اصــاح کننــد وگرنــه هیــچ محدودیتــی یــا نــگاه خاصــی
وجــود نــدارد.
 شــما بهعنــوان بازب�یــن بــا آثــار چگونــه مواجــهمیشــوید؟ بــه هــر اثــر چقــدر وقــت میدهیــد تــا
خــودش را ثابــت کنــد؟
 مــا خیلــی از کارهــا را تــا آخــر دیدیــم .و ســعی کردیم که ایــن اتفــاق را رقمبزنیــم؛ امــا در بعضــی کارهــا در ده دقیقــه تــا بــه ربــع اول متوجه میشــدیم
ً
کــه اصــا آمادگــی ندارنــد؛ یعنــی حتــی در حــد حفــظ کــردن دیالــوگ،
تمرکــز یــا میــزان ســنی ســاده ،هــم آمــاده نبودنــد؛ و متنهــا جــوری
بــه نظــر میرســید کــه حتــی بازنویســی نشــده بودنــد؛ و دیالوگهــای
شســتهرفتهای نمیدیدیــم؛ بنابرایــن بعضــی از آثــار در بیســت دقیقــه
تکلیفشــان را روشــن میکردیــم .ولــی بعضــی آثــار برعکــس بودنــد و در
بیســت دقیقــه مــا را مطمئــن میکــرد کــه بایــد در جشــنواره شــرکت کنــد
و نبــودش حیــف اســت .البتــه بهخاطــر محدودیــت زمــان و کثــرت آثــار مــا
بایــد بعــد از گذشــت زمانــی بــر اســاس تجربــه پذیــرش یــا رد شــدن را اعالم
میکردیــم .ولــی تــا جایــی کــه امــکان داشــت و گــروه آمــاده بــود کارهــا
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ً
ســمت کپــی از آثــاری کــه قبــا جایــزه گرفتنــد م ـیرود .و بــه نظــرم اگــر
ً
هــدف یــک گــروه صرفــا شــرکت در جشــنواره و دریافــت جایــزه باشــد خــب
ً
قطعــا جــز یــک کار تکــراری دســتاورد دیگــری نخواهــد داشــت؛ امــا وقتــی
گروهــی نگاهــی ویــژه و دغدغــه خاصــی دارد و میخواهــد حــرف تــازهای
بزنــد آنوقــت اســت کــه یــک اتفــاق جدیــد رقــم میخــورد .بلــه درمجمــوع
کارهــای کپــی در جشــنوارهها و کارهــای دانشــجویی زیــاد اســت و
امیدواریــم ایــن نــگاه کپــی از آثــاری کــه جایــزه گرفتنــد تغییــر کنــد؛ و
ً
بهخصــوص دانشــجویان کــه سرشــار از فکــر و ایــده و نــگاه هســتند و دائمــا
در حــال تــاش بــرای تغییــر هســتند بــه ســمت کپــی نرونــد و نگاهشــان را
خالقانــه کننــد .چــرا کــه بــا ایــن کار جایگاهــی خــاص بــرای خــود در تئاتــر
دانشــگاهی رقــم میزننــد.
 ســه کار از دامغــان در بخــش رقابتــی پذ�یرفتــه شــد.کوتــاه در مــورد و�یژگیها�یــی که باعث انتخابشــان شــد
توض�یــح میدهیــد؟
 کارهایــی کــه انتخــاب شــدند نگاهــی خالقانــه در همــه جنبههــای اثــرمثــل بازیگــری ،کارگردانــی ،طراحــی صحنــه دارا بودنــد .و حــرف تــازهای
بــرای گفتــن داشــتند .معیــار مــا ایــن بــود کــه گــروه از انســجام هنــری
دقیقــی برخــوردار باشــد و اجــزای اثــر باهــم وحدتــی تشــکیل دهنــد .و
مهمتریــن مــاک مــا تازگــی و طــراوت بــود .چــرا کــه مطمئــن بودیــم ایــن
ً
آثــار کــه از دامغــان انتخــاب شــدند .حتمــا مــورد اســتقبال تماشــاگران
هــم قــرار میگیرنــد .بــرای مــا مخاطــب خیلــی مهــم بــود اینکــه تئاتــری
میخواهــد اجــرا شــود؛ و مخاطبــش را جــذب کنــد .ارتبــاط بیــن مخاطــب
و اثــر نیــز نکتــهای مهــم در ذهــن مــا بــود .مضــاف بــر تجربهگرایــی و
خالقیتــی کــه گروههــا داشــتند یــک نــگاه هــم داشــتیم و آن ،ایــن بــود
کــه فرصــت را بــرای گروههــا فراهــم کنیــم تــا بــه جشــنوارههای دیگــر مثــل
تئاتــر دانشــگاهی راه پیــدا کننــد و آنجــا در جامعــه تئاتری کشــور بــه رقابت
بپردازنــد.
 در فضــای تئاتــری مــا چــرا گرایــش بــه غــرب زیــاداســت؟ مخصوصــاً در انتخــاب متــن ا�یــن را زیــاد
میبینیــم ؟
 بــرای جــواب دادن بــه ایــن ســؤال نیــاز بــه یــک کار پژوهشــی اســت ونیــاز هســت باکســانی کــه اینگونــه متــن انتخــاب کردهانــد مصاحبــه
صــورت گیــرد .البتــه اگــر ایــن موضــوع را یــک اشــکال بدانیــم .مــن
ً
شــخصا بــه ایــن موضــوع بهعنــوان یــک اشــکال نــگاه نمیکنــم .چــون
معتقــدم تئاتــر یــک امــر جهانیســت ،بســیاری از مفاهیــم یــا موضوعاتــی
کــه در یــک نمایشــنامه غربــی طــرح میشــوند .مســائل یــک ایرانــی هــم
هســتند؛ بنابرایــن اگــر نمایشــی بــا نویســندهای غربــی بــا فــرم و شــیوه
غربــی ولــی بــا دغدغــه انســان ایرانــی آمیختــه شــود اشــکالی نــدارد.
البتــه ازنظــر مــن؛ امــا اگــر نظــر شــما ایــن باشــد کــه نمایشهــای ایرانــی
و آثــار ایرانــی بهتــر اســت در جشــنوارهها حضــور پیــدا کننــد .آنوقــت
بایــد بــه سیاس ـتگذاری جشــنوارهها و مدیریــت کالن ایــن جشــنوارهها
پرداخــت .البتــه جشــنوارههایی مثــل آیینــی ســنتی یــا دفــاع مقــدس
بــا ایــن محوریــت در حــال برگــزاری اســت؛ امــا تئاتــر دانشــگاهی ایــن
محدودیــت را ایجــاد نکــرده و ایــن لــزوم را احســاس نکــرده اســت و در کل
ً
آثــاری معمــوال بــه جشــنوارهها راه پیــدا میکننــد کــه بــه
موضوعاتــی میپردازنــد کــه محدودیــت زمانــی و مکانــی
ندارنــد و میتواننــد مســائل بشــری را بیــان کننــد .مســائلی
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کــه مربــوط بــه آحــاد بشــر باشــد ماننــد هــراس .عدالــت .تنهایــی و دلیــل
انتخابهــای زیــاد فکــر میکنــم .بهخاطــر هماهنگــی ایــن دغدغههــا بــا
دغدغههــای کارگردانــان ایرانــی باشــد.
 ا�یــن ��نــگاه که تئاتر شهرســتان از تئاتــر مرکز ضعیفتراســت ��نگاه درســتی اســت؟ شــما که تجربــه تدریس در
هــر دو فضــا را داریــد فکــر میکنیــد مهمتر�یــن عوامــل
ا�یــن تفــاوت چــه چ�یزها�یی هســتند؟
 نمــی شــه گفــت تئاتــر شهرســتان از تئاتــر مرکــز ضعیفتــر اســت.بســیاری از آثــار درخشــان در شهرســتانها تولیــد میشــوند؛ امــا نکتــه
اینجاســت کــه اختــاف در شهرســتانها زیــاد اســت؛ یعنــی اختــاف
بیــن آثــار برجســته و ضعیــف در شهرســتانها بیشــتر تــو چشــم میزنــد.
و گروههــای شهرســتانی نســبت بــه یکدیگــر دانــش و ســطح ســوادی
ً
بســیار متفاوتــی دارنــد؛ امــا در مرکــز معمــوال گروههــا در ســطوح یکســانی
قــرار دارنــد و اختــاف چش ـمگیری وجــود نــدارد و درمجمــوع میتوانیــم
اینگونــه بگویــم کــه کنتراســت کیفــت کارهــا در شهرســتان بیشــتر اســت.
نــه اینکــه همــه کارهــا ضعیــف هســتند ولــی در مرکــز ســطح کیفــی آثــار
خیلــی بــه هــم نزدیکتــر اســت.
 دامغــان بــا دانشــگاههای هنــری دیگــر تقریبــاً ه�یــچارتباطــی نــدارد .نــه ورکشــاپ مشــترکی نــه تبادلــی .آیا
اســاتید کــه در هــر دو فضــا هســتند نمیتواننــد ا�یــن
اتفــاق را رقــم بزننــد .چــون بــه نظــرم ا�یــن تعامــل
میتوانــد خیلــی نتا�یــج مثبتــی داشــته باشــد نظــر
شــما چیســت؟
ً
 ایــن تعامــل حتمــا بایــد صــورت بگیــرد؛ امــا از اختیــار اســاتید خــارجً
اســت .در دانشــگاههای دیگــر معمــوال انجمنهــا و کانونهــا ایــن کار را
ً
انجــام میدهنــد مثــا دفتــر تئاتــر تجربــی در دانشــگاه تهــران کــه خــود
دانشــجوها ایــن اتفاقــات مشــترک را رقــم میزننــد و درنهایــت رؤســای
ً
دانشــگاهها بتواننــد همــکاری کننــد و مــن شــخصا خیلــی دوســت دارم
ایــن اتفــاق در دامغــان بیافتــد ولــی تجربــه کــردم کــه تنهــا راه برقــراری این
ارتبــاط دانشــجویان ,انجمنهــا و درنهایــت جشنوارههاســت .مهمتریــن
وجهــی کــه جشــنوارههای تئاتــر میتواننــد داشــته باشــند .مســئله
برقــراری ارتبــاط بیــن دانشــگاههای مختلــف اســت و امیــدوارم کــه ایــن
اتفــاق را شــما بتوانیــد بـهزودی رقــم بزنیــد .ورکشــاپهای مشــترک برگــزار
کنیــد و هیچچیــزی میســر نیســت مگــر اینکــه همــت و تــاش دانشــجو
پشــت آن باشــد و ایــن مســیر را همــوار کنــد.
 در آخــر بــا تشــکر از شــما کــه لطــف کردیــد؛ و در ا�ینمصاحبــه شــرکت کردیــد .اگــر صحبتــی یــا بحثــی کــه
فکــر میکنیــد جامانــده و نیــاز اســت را بگوییــد؟
 نکتــه خاصــی نیســت فقــط اینکــه مــن فکــر میکنــم .باتوجهبــهشــناختی کــه از دانشــجویان دامغــان دارم .همهشــان اهــل مطالعــه و
یادگیــری جــدی هســتند .امــا بایــد در زمینههــای اجــرا و فعالیتهــای
هنــری هــم بیشــتر بکوشــند .درســت اســت کــه اآلن شــرایطمان شــرایط
برگــزاری جشــنواره نیســت امــا از همیــن حــاال میشــود بــرای آینــدهای که
ً
حتمــا اتفــاق خواهــد افتــاد و دور هــم جمــع میشــویم .برنامهریــزی کــرد.

بخش دوم  :یادداشتها
بیست گزاره ناقصالخلقه درباره سلوک عملی حضور در بازبینی
چهره مردان هنرمند

بدن های مصرف شده

کارگردانی به سبک دانشجو�یی (گف 
توگو با هادی محرا�بی)

سازمان های تئاتر

رف�یق نصرتی

بیست گزاره ناقصالخلقه درباره

سلوک عملی حضور در بازبینی
.1

هیئــت انتخــاب چنــد آدمانــد بــا ســایق گوناگــون و ســطح ســواد و
ً
تجربــه متفــاوت ،احتمــاال تنهــا چنــد ســال از شــما بزرگتــر و باتجربهترنــد.
پــس بدانیــد پیــروزی یــا شکســت در ایــن آزمــون بــه منزلــه اثبــات یــا عــدم
اثبــات توانایــی و هنرمنــدی شــما نیســت .پس بــا اعتمادبهنفــس ،حتی در
صــورت شکســت ادامــه دهید .این جشــنواره نشــد ،کارتــان را به جشــنواره
بعــدی ارائــه دهیــد.

.2

شــما وقــت محــدودی داریــد (حــدود ده یــا پانــزده دقیقــه) کــه
کارتــان را ارائــه دهیــد ،بــه عبارتــی پرزنــت کنید ،پــس بهترین جــای کارتان
را نشــان دهیــد .آنجــا کــه گواهــی اســت بــر توانایــی و مهــارت و خالقیــت
شــما .بــه طــور مثــال ،گروهــی بــرای پرزنــت کارش  ۵۱دقیقــه یکنواخــت
و کســلکننده ابتدایــی کارش را نشــان میدهــد و وقتــی زمــان تمــام
میشــود ،کارگــردان توضیــح میدهــد« :مســئله نمایــش از اینجــا شــروع
میشــود!» ،بایــد گفــت« :خســته نباشــید!»

.3

از توضیــح اضافــی و صادرکــردن مانیفسـتهای هنــری و سیاســی
و شــیرفهم کــردن داوران در بــاب ماهیــت هســتی و تئاتــر و غیــره پرهیــز
کنیــد .طــرف آمــده اول کارش میگویــد« :ن مــن ایــن کار را بــر اســاس
نظریههــای اجــرا کارگردانــی کــردهام نــه شــیوههای اجــرا .پــس آن را بــر
اســاس نظریههــای اجــرا قضــاوت کنیــد» .اگــر ایــن گزارههــا صحیــح
ً
باشــند (کــه از نظــر مــن اصــا نیســتند) ،چــون محــل مناقشــهاند و
بازبینــی ،فرصــت مناســبی بــرای چنیــن مناقشـههایی نیســت ،گفتنــش
بیشــتر ضــرر دارد تــا ســود.

.4

ـده اصلــی کارتــان را بــا چنــد ٔ
ســعی کنیــد ایـ ٔ
واژه کلیــدی معمــول
ً
و روشــن بیــان کنیــد .داوران ترکیبیانــد از آدمهــای معمــوال باســواد و
باتجربــه ،کــه خیلــی زود از توضیــح و کلیــد واژههــای شــما متوجــه عمــق
دانشــتان میشــوند .فــرض کنیــم داوران همــه دانــا هســتند ،پــس ایــده
روشــن شــما را زود میفهمنــد .فــرض کنیــم داورهــا همــه نــادان باشــند،
بــاز زود ایــده روشــن شــما را میفهمنــد ،چــون حتــی نادانهــا هــم
ایدههــای روشــن را میفهمنــد .امــا اگــر ٔ
ایدهتــان مبهــم باشــد اگــر همــۀ
داوران هــم ،ریچارد_شــکنر باشــند نیازمنــد صــرف زمــان و
انــرژی بســیار بــرای تفهیــم آنهــا هســتید .و اگــر نادان باشــند
کــه راه بــه جایــی نمیبریــد!
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.5

تــا آنجــا کــه میتوانیــد از ارائــه فیلــم بــرای بازبینــی پرهیــز کنیــد.
تئاتــر هنــر ســرزنده بــودن اســت ،طبیعــی اســت اجــرای زنــده در رقابــت
هنــری کــه بــه زندهبــودن برتــری میدهــد پیشــاپیش برنــده اســت .ایــن
گــزاره همیشــه صــادق نیســت البتــه ،ولــی قاعــده اســت .حــال فــرض
کنیــم بــه هــر دلیلــی شــما نمیتوانیــد بــرای بازبینــی اجــرای زنــده داشــته
باشــید ،بــرای گرفتــن فیلــم بــا یــک آدم ماهــر در ایــن زمینــه مشــورت
ُ
کنیــد .چنــد بــار ِاتــد بزنیــد ،و فیلمهــا را بازبینــی کنیــد ،وقتــی بــا موبایــل
و هولکــی فیلــم میگیریــد ،پیتر_بــروک هــم باشــید کارتــان رد میشــود.
بــرای فیلمتــان تیتــراژ بگذاریــد و مشــخصات اثــر را بنویســید .از نــام
نویســنده تــا عوامــل همــه را ذکــر کنیــد .این احتــرام گذاشــتن بــه خودتان
و عواملتــان اســت و در روح داوران هــم رســوخ میکنــد ،آنهــا هــم بــه شــما
احتــرام میگذارنــد و حتــی اگــر رد کننــد بــا احتــرام ایــن کار را میکننــد.

.6

اگــر در میــان داورهــا دوســت یــا آشــنا داریــد بگذاریــد او آشــنایی
ً
بدهــد ،اگــر نــداد شــما هــم پرهیــز کنیــد امــا اگــر داد لطفــا خودتــان را
نگیریــد و چیــزی را بــه بــرق نزنیــد بــه ایــن معنــی کــه شــما اهــل پارتــی
نیســتید! ،خوشبرخــورد و صمیمــی ،پاســخ احوالپرســی را بدهیــد البــد
او میدانــد ایــن معاشــرت تأثیــری در ارزیابــی کار شــما نــدارد .قبــل و بعــد
بازبینــی هــم بــا او تمــاس نگیریــد .بــرای خودتــان و کارتــان ارزش قایــل
باشــید.

.7

کارتــان را حتــی اگــر کامــل نداریــد ،کلیتــی از آن را در ذهــن داشــته
باشــید تــا اگــر از شــما ســؤالی شــد پاســخی داشــته باشــید .نداشــتید هــم
بگوییــد نمیدانــم ،جســتجو میکنــم ،هنــوز بــه نتیجــه نرســیدهام  ...از
پاس ـخهای الکــی بپرهیزیــد چــون ســؤال کنندههــا میفهمنــد و بســیار
بیــش از گفتــن صادقانــه نمیدانــم برایتــان گــران تمــام میشــود.

.8

مــدت کوتــاه ده یــا پانــزده دقیقـهای اجرا بــرای بازبینــی هیچ فرقی
بــا اجــرا در ایرانشــهر نــدارد جــز در تعــداد تماشــاچیها و میــزان فــروش
بلیــت .پــس کارتــان را جــدی بگیریــد و روی همــه عوامــل کنتــرل داشــته
باشــید .گاهــی عوامــل پشـتصحنه باعــث میشــوند حــواس داورهــا پرت
شــود و شــاهکار شــما نادیــده گرفتــه شــود یــا فهمیــده نشــود .در ضمــن
االن داورهــا باتجربــه شــدهاند میداننــد آدم میآوریــد بــرای خندیــدن یــا
اثرگــذاری پــس اگــر هــم میخواهیــد حقــه بزنیــد حقههــای جدیــد یــاد

بگیریــد ،در ایــن کار اگــر متقلــب هســتید الاقــل متقلــب خالقــی باشــید!

.9

در همــه حــال خــاق باشــید .حتــی اگــر یکــی از بازیگرهــا نرســید
بــه بازبینــی ،نــور موردنیــاز وجــود نداشــت یــا محــل اجــرا تناســبی بــا ایــده
شــما نداشــت درهرحــال آدم جدیای باشــید .یــک روز قبــل بازبینی محل
را بررســی میکنیــد ،امکانــات و محدودیتهــا را بســنجید ،اگــر هــم نشــد
همــان روز ســعی کنیــد بــا تمرکــز و آرامــش بــا خالقیــت بــر ایــن مشــکالت
فائــق آییــد .از گروهــی خواســته شــد دو دقیقــه آخــر کارش را نیــز نشــان
ً
دهــد ،کارگــردان گفــت ایــن بازیگــر چــون جدیــدا بــه گــروه اضافــه شــده،
هماهنــگ نیســت .او را بیــرون کشــید و گفــت بــه تخیــل خودتــان تصــور
کنیــد او در صحنــه اســت و چنیــن میکنــد .ســپس بــا پنــج بازیگــر دیگــر
دو دقیقــه آخــر کار را نشــان داد  ...ایــن خالقیــت الیــک نــدارد؟ آن بازیگــر
را اگــر نــگاه میداشــت ،بــازی بــد و ناهماهنــگ او خــراب میکــرد همــه
چیــز را ،بعــد حتــی اگــر توضیــح مـیداد او تــازه آمــده و آمــاده نیســت و این
حرفهــا فایــده نداشــت.

.10

در هیــچ حالــی غــر نزنیــد .بــاور کنیــد حتــی اگــر حــق بــا شــما
باشــد ،غــرزدن کمکــی نمیکنــد .در هیــچ حالــی جــر نزنیــد ،چــون اگــر
حتــی کمکــی کنــد هــم ،در نهایــت حــق بــا شــما نیســت.

.11

شــما در بازبینــی ده یــا پانــزده دقیقــه وقــت داریــد .ســعی نکنیــد
داوران را گــول بزنیــد اگــر خواســتید گــول بزنیــد بدانیــد ایــن گــول زدن بــا
گــول زدن آدمهــا در بــازار یــا سیاســت فــرق میکنــد .در هنــر و بهخصــوص
تئاتــر ،گــول زدن قــراردادی دوســویه اســت .مای تماشــاچی یــا داور آماده و
راضــی هســتیم کــه گولمــان بزنیــد ،در واقــع مــا بــه صحنـ ٔـه شــما آمدهایم تا
گــول بخوریــم و بــاور کنیــم در جهانــی کــه ســاختهاید یــا میســازید نفــس
میکشــیم .پــس بــه ایــن قاعــده و قــرارداد وفــادار باشــید و بــه اعتمــاد مــا
لطمــه نزنیــد .گــول زدن در هنــر مبتنــی بــر ایــن اســت کــه مخاطــب یــا
تماشــاچی راضــی اســت گولــش بزنی ،ایــن رضایــت را بــا زرنگبــازی دچار
ً
لطمــه نکــن .وقتــی بازیگــرت را دیــروز پیــدا کردهایــد و کال نیــم ســاعت
وقــت گذاشــتهاید توجیهــش کنیــد ،ادای شــش ماه تمریــن درنیاوریــد .آن
هــم بــا اضافهکــردن الل بــودن بــه خصوصیــات آن کاراکتــر ...

.12

از پارتیبــازی پرهیــز کنیــد  ...در میــان داورهــا آنهــا کــه اهــل
ً
پارتیبــازی باشــند معمــوال بســیار کمانــد البتــه نــه اینکــه نباشــند ولــی
باشــند هــم نوبــت بــه شــما نمیرســد ،نورچشــمی زیــاد اســت .پــس
خودتــان را کوچــک نکنیــد امــا اگــر نورچشــمی هســتید و از ایــن راه
میخواهیــد وارد شــوید در بهتریــن حالــت میشــوید یکــی از همیــن
انترهــای هنــر .بــاور کنیــد داور نهایــی تماشــاچی اســت  ...همــۀ مراحــل
بازبینــی را هــم بــا #پارتــی داورهــا طــی کنیــد ،در آن صحنــه نهایــی،
ســرمای تماشــاچی ،اســتخوانتان را میســوزاند .بــا پــای خودتــان بــه
زمهریــر نرویــد.

.13

بــه شــایعات بیمــورد گــوش ندهیــد ( ...داورهــا دانشــگاه
تهرانیانــد بــا ســورهایها خــوب نیســتند .داورهــا کار رئالیســتی دوســت
ندارنــد .داورهــا هرکــی چخــوف کار کنــد رد میکننــد  )...گیریــم درســت
ً
باشــد  ...کــه معمــوال نیســت ،دم اجــرا ایــن حرفهــا فقط شــما را مشــوش

میکنــد ،شــما کــه نمیتوانیــد همــان روز دانشــگاهتان را عــوض کنیــد ...
اگــر ســورهای هســتید تهرانــی شــوید ،یــا نــام چخــوف را برداریــد و جایــش
س ـهنقطه بگذاریــد .کارگــردان ،نویســنده یــا بازیگــر نازنیــن ،ایــن جملــه
کــه «فــان داور از فالنجــا بــا مــن لجــه!» بیــش از هــر چیــز گروهتــان را
مأیــوس میکنــد .حتــی اگــر قبلتــر دمــاغ داوری را هــم شکســتهای یــا
درگــوش فرمانــده زدهای جــوری رفتــار کــن کــه تــازه از کــره مــاه رســیدهای
و کســی را نمیشناســی!

.14

در نهایــت ،فــرض کنیــم شــما از همــه مرحلههــا بــاال رفتیــد و
همــه جایزههــا را هــم گرفتیــد و شــدید خــدای تئاتــر ایــن مملکــت...
نگاهــی بــه همیــن خدایــان تئاتــر ایــن مملکــت بیندازیــد! یــک نــگاه
عمیــق! میبینیــد کــه خیلــی هــم اتفــاق مهمــی نیســت .پــس وقتــی
ً
کارتــان رد شــد ،زمینوزمــان را مقصــر ندانیــد و فحــش ندهیــد .مخصوصــا
دوســتانتان را چــرا کــه در ایــن صــورت اعتمــاد و احترامشــان را بــرای کار
بعــدی از دســت خواهیــد داد .داورهــا را هــم فحــش ندهیــد چرا کــه اعتماد
خودتــان بــه خودتــان را بــرای کار بعــدی از دســت خواهیــد داد( .چگونــه؟
ً
دقیقــا نمیدانــم امــا فحــش ندهیــد! مگــر خودتــان خانــواده نداریــد؟!)

.15

روز قبــل از بازبینــی نگوییــد در مرحلــه بعــد درســتش میکنیم ...
فــرض را بــر ایــن بگذارید مرحلـ ٔـه بعدی در کار نیســت.

.16

از صحنــه نهایــی کارتــان اســکیس تهیــه کنیــد .تخیــل داورهــا هم
ً
حــدی دارد .مخصوصــا اگــر کارتــان آنقــدر تخیلــی اســت کــه خودتــان هم
یادتــان مـیرود صحنــه از کجــا تا کجاســت.

.17

بــه خنــده یــا گریــه داورهــا اعتمــاد نکنیــد .آنهــا هــم آدمانــد.
ممکــن اســت از حرفههــا یــا کارهــای بامــزه کارت خندهشــان بگیــرد
یــا ماجراهــای دردنــاک کارت باعــث جــاری شــدن اشکشــان شــود امــا
تــا میرســند بــه اتــاق فکــر و عقلشــان برمیگــردد ســر جایــش ،ســیب
هزارچــرخ میخــورد.

.18

روی همدانشــگاهی بــودن ،همشــهری بــودن ،همزبــان بــودن،
همجنــس بــودن و صدهــا هــم دیگــر داورهــا حســاب نکنیــد .روی هیــچ
«همــی» حســاب نکنیــد.

.19

بعــد از اتمــام کار ،هولکــی و بــا عجلــه توضیــح ندهیــد .نشــان از
نقــص کارتــان خواهــد بــود .منتظــر باشــید ســؤالی شــد بــا طمأنینــه پاســخ
دهیــد ،نشــد ،خودتــان خیلــی کوتــاه بــه دو ســه نکتــه مهــم اشــاره کنیــد.
دیدیــد داورهــا عجلــه دارنــد ،یا متانــت ندارنــد ،یــا هرچــی  ...توضیحاتتان
را کوتــاه مکتــوب کنیــد و از طریق عوامل جشــنواره به دستشــان برســانید.

.20

در نهایــت اگــر کارتــان در هــر مرحل ـهای پذیرفتــه شــد ،بدانیــد
در مرحلــه بعــد بــا تغییــر داورهــا ،مــکان و زمــان اجــرا ،خیلــی
چیزهــا تغییــر میکنــد .بــا انعطافپذیــری ،خودتــان را
مهیــای تغییــرات الزم بــرای مرحلــۀ بعــدی کنیــد.

18

ا�بوالفضل رمضانی

چهره

مردان هنرمند
.1

کاغــذی چــای در دســت ،کنــار هــم بــر نیمکتهــای
بــا لیــوان
ِ
فلــزی روبــروی دانشــکده مینشــینیم .از فیلمی-یــا تئاتــری .کــه دیشــب
دیدهایــم حــرف میزنیــم .افســوس میخوریــم بــه حــال جامعــه هنــری
ابتــذالزدهای کــه در آن زیســت میکنیــم .یــک ســاعتی بــه همــان حــال
میگــذرد .خورشــید کمکــم غــروب میکنــد .هــم را تــرک میکنیــم بــه
مقصــد ســلف دانشــگاه-ما منتقــدان تنهــای روزگار.-

.2

نــوداد اعــام میکنــد؛ مشــتاقان دریافــت ســاعت پالتــو بــه فــا 
ن
جــا مراجعــه کننــد .مراجعــه میکنیــم .بــا خوشــحالی فرم پــر میکنیــم .در
قســمت نمایشــنامه کمــی مکــث میکنیــم .بــه آنچــه تــا کنــون خواندهایــم
فکــر میکنیــم .چیــزی بــه ذهنمــان نمیرســد .ناگهــان اندیشــهای در
ذهنمــان نطفــه میبنــدد ،رشــد میکنــد .نــوک قلــم را روی کاغــذ فشــار
تشــویق
میدهیــم« :در انتظــار گــودو» .بیــرون کــه میآییــم صــدای
ِ
هنرمنــدی مــا ،از گوشــمان بیــرون نمــیرود .همــه از جــا
تماشــاگران
ِ
ِ
برخاســتهاند ،دســت میزننــد .حتــی یــک نفــر ناممــان را فریــاد میکنــد.
سرمســت میشــویم-ما ناجیــان بزرگــوار تئاتــر.-

.3

مدتــی میگــذرد ،ســختیهای کار آغــاز میشــود .کمــی فکــر
میکنیــم .عقلمــان بــه جایــی قــد نمیدهــد« .چــه کار ســختی!» فــردا
ً
بــه همــه اعــام میکنیــم« :تئاتــر در انتظــار گــودو ،موقتــا کنســل شــد».
 چرا؟ -ترجیح میدهیم ،یک کار خوب ارائه کنیم اما دیر؛ تا اینکه ...

.4

چنــد مــاه بعــد ،از آن خیــل پرکننــدگان فــرم ،چنــد گــروه انــدک
از هزارتــوی تمریــن بیــرون میآینــد .مــا بــه دیــدن اجــرای
آنهــا میرویــم« .ایــن حــد از فضاحــت جــای قصــور باقــی
نمیگــذارد ».یــک ســاعت بعــد ،ایســتادهایم جلــوی

19

دانشــکده و مینالیــم کــه« :چــه ابتذالــی!» میخندیــم و خطــاب بــه
کارگــردان میگوییــم« :ای کاش وقــت بیشــتری میگذاشــتی و کار
بهتــری میســاختی ».و شــروع میکنیــم بــه ســاختن مرثیــه؛ بــه نقــد(در
معنــای ذهنــی خودمــان) .حــق هــم داریــم ،مــا همــه منتقدیــم؛ امــا اثــری
بــرای نقــد نیســت!

.5

رخــوت ،جــای خــود را بــه نشــاط داده اســت .ســختگیرانه
نشســتهایم .یهودا-کارگــردان .در انتظــار محاکمــه اســت .همــه در گــوش
هــم زمزمــه میکننــد« :چــه جنایتــی ،چــه جنایتــی!» .کار بــاال میگیــرد.
همــه ناراضیانــد .کارگــردان از ســنگاندازیهای منتقــدان میگویــد،
منتقــدان از ســهلانگاریهای او .کســی میپرســد« :چــه توجیهــی بــرای
ایــن شکســت داریــد؟» کارگــردان خنــدهای از روی عصبانیــت تحویــل
میدهــد« :تقصیــر بلیطفــروش اســت!» .نعشــی بــه نــام تئاتــر ،بــر صلیــب
ـکاران
مانــده اســت؛ بــرای مــا مهــم نیســت .محاکمــه برقــرار اســت .جنایتـ ِ
قاضــی ،متهـ ِـم جنایتــکار!

.6

همــه جــا تعطیــل شدهاســت؛ چــه غمــی .مــا مأیوســانه هــر کــدام از
یــک گوشــه کشــور بــه هــم تلفــن میکنیــم .جویــای حــال هــم میشــویم.
ابــراز دلتنگــی میکنیــم .یــاد دور هــم نشســتنهای همیشــگی را زنــده
میکنیــم و بــه هــم وعــده میدهیــم؛ در اولیــن دیــدار ،دوبــاره روبــروی
نیمکتهــای فلــزی دانشــکده جمــع شــویم و جبــران مافــات کنیــم .مــا
دلتنــگ یکدیگریــم.

.7

تئاتــر یــک ضــرورت اســت ،امــا نــه بــرای مــا .تئاتــر بــرای مــا یــک
تجملگرایــی دهــن پرکــن اســت .تئاتــر بــرای مــا جنبــه ادا اطــواری دارد؛
نــه حرفــه اســت و نــه دغدغــه! حضــورش در زندگیمــان ،همانقــدر کــه
عکــس چنــد نفــر را بــه دیــوار اتاقمان بچســبانیم و ســوژهای داشــته باشــیم
بــرای خیالپــردازی ،کافــی اســت.

�پویا رسولی

بدنهای مصرف شده:

یادداشتی کوتاه درباره ضرورت تئاتر
.1

پیتــر شــومان بــا عروس ـکهایی کــه در دســت داشــت ،در خیابــان
قصههــای تمثیلــی تعریــف میکــرد .قصههایــی کــه ریشــه در کتــاب
مقــدس داشــت .او میخواســت بــا ایــن کار ،روح زندگــی را درســت در
میانــه کار و زندگــی روزمــره مــردم ،بــه تماشــاگرانش اهــدا کنــد .بهخاطــر
همیــن میگفــت تئاتــر یــک ضــرورت اســت ،درســت مثــل نــان.
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دوران کروناســت .اگــر بخواهیــم در چنــد کلمــه محدودیتهایــی
را کــه ایــن ویــروس بــر مــا تحمیــل کــرده اســت را بشــماریم همــه بــه بــدن
محــدود میشــوند .بدنهــا بایــد از هــم دور بیافتنــد .بدنهــا بایــد محــدود
شــوند .درســت مثــل نــوری کــه بــرای روایــت داســتانی مشــخص در تئاتــر
تنهــا قســمت مشــخصی را روشــن میکنــد .بدنهــا در دوران کرونــا،
منفعلانــد و در ســایه.
در ســالن انتظــار میایســتیم بــرای تماشــای تئاتــری .تئاتــری کــه داســتان
از قبــل طراحــی شــدهای دارد .داســتان عجیبــی هــم نیســت ،داســتان
یــک کارگــر و یــک مترجــم اســت .کرونــا مثــل خدایــی کــه تقدیــرات را
مشــخص میکنــد در حــال حکمفرمایــی اســت و کارفرمــا چنــد وقتــی
اســت کارخانــه را تعطیــل کــرده اســت .کارگــر رؤیــای پیشــرفت در ســر
دارد .رؤیایــی کــه بتوانــد هرچــه بیشــتر بخــرد ،هرچه بیشــتر مصــرف کند.
کارگــر دســت بــه دعــا برمـیدارد تــا زودتــر کارخانــه بــاز شــود تــا روزی ســه

شــیفت کار کنــد تــا زودتــر بتوانــد بــه رؤیایــش برســد .مترجــم رؤیــای تغییر
دارد ،متنــی از ژیــژک و بدیــو و آگامبــن پیــدا میکنــد و شــروع بــه ترجمــه
میکنــد و دعــا میکنــد کتابــش خوانــده شــود.
کرونــا ســکوتی ابــدی پیشــه میگیــرد و بــرای همیشــه صحنــه را تــرک
میکنــد .کارگــر بــه کارخانــه بازمیگــردد روزی ســه شــیفت کار میکنــد،
مترجــم کتابــش را چــاپ میکنــد و همــه چیــز بــه روال عــادی بازمیگردد.
مــا مخاطبــان کــه بعــد از پرداخــت بلیــط چندصدهزارتومانــی و تماشــای
ایــن تئاتــر دچــار کاتارســیس شــدهایم و خالــی از تمــام احساســات بــد،
بــدون اینکــه تغییــری در مــا اتفــاق افتــاده باشــد ،وضــع منفعــل موجــود را
تأییــد میکنیــم و بــه زندگــی عــادی بازمیگردیــم .روز از نــو روزی از نــو.
چــرا کــه یــک قربانــی واقعــی هرگــز نمیفهمــد دارد مصــرف میکنــد
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شــاید نــور انداختــن بــه آن قســمتهای همیشــه تاریــک صحنــه
راهــی باشــد بــرای بازگردانــدن ضــرورت تئاتــر .بــرای ایجــاد یــک تغییــر در
مخاطــب و طبیعــی اســت که ایــن کار از عهــده تئاتــر حرفهای کــه از طریق
ســتایش وضــع موجــود پــروار میشــود خــارج اســت .تئاتــر مســتقل ،و
تئاتــر جســور دانشــگاهی شــاید راه بازگــردان ضرورت بــه تئاتر
باشند.
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سینا علیتبار

کارگردانی

به سبک دانشجو�یی
| گف��تگو�یی با هادی محرا�بی |

هادی محرابی در زمان دانشجویی در دامغان سه اجرا به نامهای "ناتانتبیلت"" ،واترپروف" و "پایینسمتچپ "را بر روی
صحنه بردند که هرکدام از آن ها توانست موفقیتهایی در جشنوارههای معتبر دانشجویی کسب کند.

 از خودتــان بگوییــد و نحــوه عالقهمنــد شــدنتان بــهتئاتــر و مهمتــر کارگردانــی تئاتــر؟
 آنطــور کــه دقیــق بگویــم یــادم نمیآیــد چطــور عالقهمنــد شــدم و چــرا.بیشــتر بــه دوران کودکــی برمیگــردد .بــرادر بزرگم مســئول انجمــن نمایش
شــهرمان بــود و بهصــورت تجربــی نمایــش اجــرا میکــرد و جــزو اولینهــا
در شــهرمان بــود کــه تئاتــر را بهصــورت جــدی دنبــال میکــرد ،مــن هــم
کمکــم در ایــن فضــا قــرار گرفتــم و بهصــورت ناخــودآگاه عالقهمنــد
شــدم .تــا اینکــه بزرگتــر شــدم و در دوره لیســانس قبلــی کــه در شــهرم
میخوانــدم ،یکــی از همکالســیهایم گفــت کــه میخواهنــد بــرای
تســت بازیگــری تئاتــر برونــد و بــه مــن هــم پیشــنهاد کــرد و مــن هــم قبــول
کــردم و در تســت پذیرفتــه شــدم .در آنجــا بــا دوســتی آشــنا شــدم کــه کار
تئاتــر میکــرد و وارد یــک نمایــش شــدم .متــن ،نوشــته آقــای امیــر دژاکام
بــود ،دعوتشــان کردیــم و آقــای دژاکام هــم بــه دیــدن نمایــش آمــد .ازآنجــا
بــود تئاتــر برایــم جدیتــر شــد .بــا همان دوســتم یــک گــروه تشــکیل دادیم
و ده ســال همــکاری کردیــم .جلوتــر رفتــه بودیــم و جدیتــر کار میکردیــم.
متنهــای ایرانــی و خارجــی را اجــرا میکردیــم و در جشــنوارهها شــرکت
میکردیــم .در آن زمــان مــن بیشــتر بازیگــری میکــردم .تــا اینکــه آقــای
اصغــر خلیلــی ،از کارگردانهــای خــوب تئاتــر در اصفهــان ورکشــاپی
برگــزار کردنــد و مــن در آن شــرکت کــردم .تمرینهایــی بــه مــا میدادنــد
و بــر اســاس آنهــا حــدس میزدنــد کــه در کــدام بخــش از تئاتــر موفقتــر
خواهیــم بــود .بــه مــن گفتــه بودنــد کــه در طراحــی صحنــه موفــق خواهــم
بــود .بااینکــه طراحــی صحنــه کارهایــی را کــه اجــرا میکردیــم خــودم
انجــام مـیدادم ،در آن زمــان حرفشــان را زیــاد جــدی نگرفتــم؛ امــا اینکــه
چطــور بــه ســمت کارگردانــی رفتــم مربــوط میشــود بــه زمانــی کــه بــا
همــان دوســتم کار میکــردم .دوســتم کار تئاتــر کــودک و نوجــوان در تئاتــر
مــدارس انجــام مــیداد .قــراردادی بســته بــود امــا چــون
برایــش مشــکالتی پیــش آمــد کار را بــه مــن پیشــنهاد کــرد و
مــن هــم قبــول کــردم .کار در ســطح مــدارس اســتان دیــده
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شــد و ایــن اولیــن تجربــه کارگردانــی مــن بــود .بعــد هــم کــه دوبــاره کنکــور
دادم و وارد دانشــگاه دامغــان شــدم.
 در آن ســالها بــا مباحــث تئوریــک هــم آشــنا شــده�بودیــد و یــا کارهایتان بیشــتر شــخصی و تجر�بــی �بود؟
 وقتــی در شهرســتان کار میکــردم خیلــی مباحــث تئوریــک مطــرح نبــودً
و معمــوال کارهــا بهصــورت تجربــی انجــام میشــد و مــا از صفــر کشــف
میکردیــم .مــا جــدا از نمایشــنامهای کــه انتخــاب میکردیــم ایدههایــی
داشــتیم کــه در طــی تمرینهــا باعــث خلــق میشــد .تمرینهــای
عمومــی تئاتــر بــود کــه باعــث میشــد کشــف کنیــم و از آن حضــور روی
صحنــه و روح جمعــی لــذت ببریــم فــارغ از اینکــه متــن چیســت یــا چــه
سمتوســویی دارد و یــا جشــنوارهای در کار اســت و یــا اجــرا میرویــم یــا
نــه .بــرای مــن جذابتریــن بخــش تئاتــر ایــن تمرینهــا بــود .در آن زمــان
کتابهایــی کــه میدیــدم راجعبــه تئاتــر هســت را ســریع میخریــدم
و میخوانــدم .ترتیــب خواندشــان را نمیدانســتم و هــر چــه بــه دســتم
میرســید میخوانــدم .وقتــی آنهــا را میخوانــدم بخــش زیــادی از آن را
متوجــه نمیشــدم ،چــون هنــوز بــا صحنــه مواجــه نشــده بــودم؛ امــا بازهــم
مفیــد بــود چــون برخــی از مباحثــی کــه در کتــاب اشارهشــده بــود را تجربه
ً
کــرده بــودم .مثــا وقتــی دربــاره حضــور بازیگــر در صحنــه میخوانــدم
میدانســتم منظــورش چیســت و اینکــه روح بیــدار بازیگــر چــه تأثیــری
بــر مخاطــب میگــذارد و یــا ارتبــاط روحــی و ذهنــی بازیگــر .اینهــا را کــه
میخوانــدم حــس میکــردم جرقههــای کوچکــی را ،در تمرینهایــی
ً
کــه قبــا میکــردم حــس کــردم .فکــر میکــردم شــاید کســی قبــل از مــا
ایــن حسهــا را تجربــه نکــرده اســت امــا بعــد کــه آن کتــاب را میخوانــدم
ً
میدیــدم همــه اینهــا قبــا گفتــه و تجربهشــده؛ امــا اینهــا نهتنهــا مــرا
ناامیــد نمیکــرد بلکــه خوشــحال میشــدم کــه در جریــان درســتی در
حرکــت هســتم.

 چــه چ�یــز باعــث شــد کــه بخواهیــد هنــر را بهصورتآ کادمیــک و در دانشــگاه دنبــال کنید؟

 از نمایــش ناتــان و تبلیــت و تجربــه اجــرا درجشــنوارههای دانشــجو�یی بگوییــد؟

 از ســربازی کــه برگشــتم ،در تئاتــر کــودکان و نوجوانــان کالس داشــتمو هــر تابســتان بــا آنهــا نمایــش اجــرا میکردیــم و در کل وقــت زیــادی
را صــرف تئاتــر میکــردم .ســنم باالتــر رفتــه بــود و باتوجهبــه تجربیاتــم
در ارشــاد و ســالنهای شــهرم مــرا میشــناختند و بهعنــوان یــک فعــال
تئاتــری میدیدنــد .یــک ســال هــم مســئولیت انجمــن نمایش شــهرم را
داشــتم؛ امــا حــس کــردم ازنظــر تئوریــک ضعــف دارم و احســاس خــأ
میکــردم و تصمیــم گرفتــم وارد فضــای دانشــگاهی هنــر شــوم.

 ناتــان و تبلیــت یــک اتفــاق بــود .هــم بــرای خــودم ،هــم بــرای ورودیمــا و هــم اگــر کمــی خودخواهــی نباشــد در ترمهــای پاییــن اتفاقــی
شــبیه ایــن نیفتــاده بــود .نکتــهای کــه مــا در ناتــان و تبلیــت بــه آن
رســیدیم بحــث گــروه بــود .گــروه مــا بــه معنــای واقعــی گــروه بــود .مــن
فضــای گــروه را خیلــی دوســت داشــتم .همفکــر بودیــم ،بــه هــم احتــرام
میگذاشــتیم ،حواســمان بــه هــم بــود ،کاری بــه کارگروههــای دیگــر
نداشــتیم ،ســرمان در الک خودمــان بــود و کار خودمــان را میکردیــم.
بــا تمــام مشــقتهایی کــه بــود ،ازنظــر خیلــی از اســاتید و دانشــجویان
متــن ،متــن خوبــی نبــود؛ امــا بههرحــال ســعی کردیــم متــن را نجــات
بدهیــم .چــون خــود مــن فضــای متــن را خیلــی دوســت داشــتم .یکــی
از مشــکالت هــم ایــن بــود کــه نمیشــد زیــاد روی متــن حســاب کــرد.
مــا یــک متــن مــرده یــا حداقــل نیمهجــان را داشــتیم و آنقــدر روی آن
کارکردیــم تــا یــک روح تــازهای بــه نمایشــنامه دادیــم .ایــن متــن در آن
زمــان بــرای اولینبــار در ایــران اجــرا میشــد .البتــه ایــن چیــزی بــود
کــه مــن فکــر میکــردم .بعدهــا در یوتیــوب یــک اجــرا در تهــران از ایــن
متــن دیــدم و یــک نمایشــنامهخوانی در اصفهــان .متــن بــه شــدت
ً
گمنــام بــود و اصــا متــن معتبــری نبــود .اســاتید میگفتنــد ایــن متــن
بیشــتر یــک تمریــن نویســندگی بــرای نویســنده بــوده اســت .حتــی
خــود نویســنده هــم نویســنده گمنامــی اســت .بــا ایــن شــرایط نکتــه
مثبتــی کــه بــود ،تمــام اعضــای گــروه ،ورودی و کالس خودمــان بــود و
از رشــتههای دیگــر و ترمهــای دیگــر کمــک نخواســتم چــون مثــل یــک
خانــواده بودیــم .بســیار صمیمانــه و دوســتانه باهــم تجربــه میکردیــم.
همــه چیــز بهصــورت کارگاهــی و بــا ایدههایــی کــه میدادیــم از صفــر
شــکل گرفــت .چهــار تــرم روی نمایــش کارکردیــم و وقتــی بــه اجــرا
رســیدیم خیلــی نگــران بــودم .چــون یــادم اســت بخشــی از کار را ســر
کالس کارگردانــی کــه آقــای زمانــی درس م ـیداد اجــرا کردیــم و زیــاد
مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت و گفتنــد ایــن متــن و اجــرا آنطــور کــه
بایــد ،نیســت .هرچنــد یک قســمت کوتاهــی از نمایش را دیدنــد و کامل

 شــما قبــل دانشــگاه تجربههــای زیــادی داشــتید ودر دوره دانشــجو�ییتان هــم چنــد کار بــه اجــرا بردیــد.
مهمتر�یــن مانــع در کار دانشــجو�یی را چــه چ�یــزی
میدانیــد؟

 مــن مانعــی نمیدیــدم .بهخاطــر دارم کــه در پالتــو را قفــل کــردهبودنــد و کلیــد را بــرای مــا نگذاشــته بودنــد و مــا جلــوی در دفتــر دکتــر
مؤمنــی کــه ریاســت دانشــگاه را بــه عهــده داشــتند تمریــن کردیــم.
حتــی وقتــی فضــای دانشــکده در اختیارمــان نبــود بــا یکــی از اســاتید
صحبــت کردیــم و تعــداد زیــادی از جلســات تمریــن را در ســالن خانــه
هنرمنــدان دامغــان انجــام دادیــم .حتــی آنجــا هــم نمیشــد جــای
دیگــری پیــدا میکردیــم .مســئله خواســتن بــود .مــن در دانشــگاه
شــرایطم خیلــی بهتــر شــده بــود .پالتــو بهصــورت رایــگان در اختیارمان
قــرار میگرفــت .جمعــی از عالقهمنــدان تئاتــر در کنــارم بودنــد و همــه
چیــز برایــم فراهــم بــود .نکت ـهای کــه بــود عــاوه بــر تجربیــات خــارج
از دانشــگاهی کــه داشــتم فاصلــه ســنی بــود کــه باهــم کالس ـیهایم
داشــتم و ایــن خــود یــک پذیرشــی ایجــاد میکــرد .در خوابــگاه
مــن پیشــنهاد اجــرای ناتــان تبلیــت را دادم .متــن را خواندیــم و همــه
موافــق بودنــد کــه اجرایــش کنیــم؛ امــا اتفاقاتــی افتــاد کــه باعــث شــد
تمریناتــش دو ســال طــول بکشــد.
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نبــود .گذشــت و مــا کار را بــه اجــرا رســاندیم .اســتقبال تماشــاگران در
دو شــب اول بــه شــدت مــا را شــگفتزده کــرد و خســتگی آن دو ســال از
تنمــان دررفــت .در جشــنواره اردیبهشــت تئاتــر دامغــان هــم جایزههای
زیــادی گرفتیــم ،هرچنــد گروههــای دیگــری کــه شــرکت کــرده بودنــد
رقیبهــای قــدری نبودنــد و رقابــت آنچنانــی بینمــان اتفــاق نیفتــاد.
بعــد هــم کــه بــه جشــنواره دانشــجویی مناطــق کــه در بوشــهر برگــزار
میشــد رفتیــم .اولیــن اجــرای مــا در جشــنواره بــه شــدت ضعیــف
بــود و مــن بعــد از اجــرا طــرف دوســتان همگــروه نرفتــم .قدمــی زدم،
ســیگاری کشــیدم و بعــد برگشــتم و بــه بچههــای گــروه گفتــم کــه
گنــد زدیــم امــا اهمیتــی نــدارد .بــا ایــن حرفــم بــار منفــی را از گــروه
برداشــتم .نیــم ســاعت فرصــت داشــتیم بــرای اجــرا داوری .خودمــان
را جمعوجــور کردیــم ،اجــرا کــه کردیــم داورهــا میخکــوب شــده بودنــد
و کل ســالن ســکوت عجیبــی پیــدا کــرد .ناتــان و تبلیــت ریتــم کنــدی
داشــت ،بــه نظــرم ریتــم درســتی داشــت امــا بایــد کنــد میبــود .نگــران
بــودم کــه تماشــاگر ایــن کنــدی را تــاب نیــاورد؛ امــا انــرژی صحنــه باعث
شــد کنــدی تبدیــل بهکنــدی لــذت بخشــی بشــود و تماشــاگر را بــا
خــود همــراه کــرد .بازیهــا بــه شــدت بازیهــای درســت و درخشــانی
شــد و بازخــوردی کــه از داورهــا و تماشــاگرها داشــتم حــس کــردم اجــرا
را دوســت داشــتند .در اختتامیــه یــک رقیــب گردنکلفــت بــه اســم
آنشــرلی بــا موهــای خیلــی قرمــز کــه از دانشــگاه شــهرکرد آمــده بــود
داشــتیم کــه آنهــا جایــزه کارگردانــی را گرفتنــد و مــا تقدیــر کارگردانــی؛
و مــا بــرای بخــش بینالملــل و آثــار نهایــی جشــنواره دانشــجویی تهــران
معرفــی شــدیم .هرچنــد کــه هــر دو اجــرای مــا اجراهــای خوبــی بــود اما
مقامــی کســب نکــرد .آنجــا هــم آنشــرلی بــا موهــای خیلــی قرمــز دیــده
شــد و بــه جشــنواره فجــر معرفــی شــد .تجربــه خیلــی خوبــی بــود و ایــن
احســاس پرقــدرت بــرای مــن و گــروه مــا کــه خودمــان را جــدی بگیریــم
و فقــط بــه تمریــن فکــر کنیــم .چــون میدانســتم هدفــم تئاتــر اســت
و میدانــم کــه دارم چــهکار میکنــم و بــه کاری کــه میکــردم ایمــان
داشــتم و اینکــه موانــع خودبهخــود حلوفصــل میشــد.
 بعــد از ناتــان و تبلیــت ،شــما تمر�یــن واتر�پــروف راشــروع کردیــد .ا�یــن نمایــش چــه مراحلــی را طــی کرد و
ای�نکــه ا�یــن نمایــش را بــا همــان گــروه قبلــی کارکردیــد
یــا بــا گــروه جدیــد شــروع بــه کارکردیــد؟

 اتفاقهــای خیلــی عجیبــی بــرای واترپــروف افتــاد .بعــد از آن اتفاقاتیکــه بــرای ناتــان و تبلیــت افتــاد خیلــی خوشــحال بودیــم و حالمــان
خــوب بــود و نکتــهای کــه همــان زمــان بــه بچههــا گفتــم ایــن بــود
کــه فکــر نکنیــم اتفــاق عجیبوغریبــی برایمــان افتــاده و یــا قلههــای
تئاتــر را فتــح کردهایــم و دچــار ایــن توهــم نشــویم .جــای درســتی ایــن
را گفتــم چــون هنــوز جایــزه در دســت دوســتان بــود و شــاید متأســفانه
زیــاد جــدی گرفتــه نشــد .بالفاصلــه اســتارت کار دوم را بــا همــان گــروه
زدیــم .ایــدهای کــه در ذهــن داشــتم ،مطــرح کــردم و تمریــن را شــروع
کردیــم .خــب دوســتان تجربهشــان بیشــتر شــده بــود .بیشــتر خوانــده
بودنــد ،کالسهــای بازیگــری رفتــه بودنــد ،در تهــران تئاتــر دیــده
بودنــد و دوســتان همگــروه دیگــر آن دوســتان صفرکیلومتــر ورودی ۵۹
نبودنــد و دیگــر آن پذیــرش قبــل را نداشــتند؛ یعنــی میخواهــم بگویــم
دوســتان رشــد کــرده بودنــد .ایــن هــم کــه میگویــم دیگــر پذیــرش
نداشــتند هــم نمیگویــم همــه ،خیلیهــا هنــوز همــان
آدمهــای قبــل بودنــد و با همــان قلــب بزرگشــان در کار ،هر
کاری از دستشــان برمیآمــد بــرای کار انجــام میدادنــد.
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بههرحــال دوســتان فکــر میکردنــد جایگاهــی دارنــد ،در دانشــکده
دیــده شــدند ،اسمشــان در تیــوال هســت یــا  ...چنیــن چیزهایــی باعث
میشــد کــه دیگــر خیلــی راحــت هــر چیــزی کــه مــن بهعنــوان مســئول
ً
آن گــروه میگفتــم را نپذیرنــد .مثــا اگــر میگفتــم ایــن بازیگــر روی
صحنــه بایــد اینطــوری راه بــرود کلــی انــرژی از مــن گرفتــه میشــد کــه
توضیــح دهــم چــرا بایــد اینطــوری راه بــرود .درصورتیکــه در ناتــان و
تبلیــت ایــن مســائل نبــود اگــر میگفتــم ایــن بازیگــر بایــد اینطــوری
راه بــرود بــرای کســی ســؤالی پیــش نمیآمــد کــه چــرا .حرفــم را گــوش
ً
میدادنــد و مــن هــم دقیقــا چیــزی را کــه میخواســتم روی صحنــه
م ـیآوردم .مــا در واترپــروف بــه ایــن چالشهــا برخوردیــم .ایــدهای کــه
بــرای واترپــروف داشــتم ،مدتهــا در ذهنــم بــود و بــرای نــگارش آن
و دیالوگنویســی ،یکــی از دوســتان پیشــنهاد داد کــه مــن ایــن کار را
میکنــم کــه البتــه بــه نتیجــه هــم نرســید .وقتیکــه متــن کامــل شــد
و کار را بــرای یکــی از اســاتید اجــرا کردیــم ،خیلــی رضایتبخــش نبــود
و بازخــورد خوبــی نداشــت .دوســتان ناراحــت شــدند کــه چــرا بعدازایــن
همــه زحمــت ایــن نتیجــه را گرفتیــم و کمکــم بــه اختــاف رســیدیم
و جــدا شــدیم .حــاال ایــن ،زمانــی بــود کــه نزدیــک بــه جشــنواره
اردیبهشــت تئاتــر دامغان بــود .آن دوره ،اولین دوره سراســری جشــنواره
بــود و جــدی شــده بــود .کارمــان هــم در جشــنواره پذیرفتهشــده بــود.
یکــی دو نفــر از دوســتان ماندنــد و بقیــه تصمیــم گرفتنــد کــه همــکاری
نکننــد .دوهفتــه زمــان داشــتم و تصمیــم گرفتــم کار را بــا گــروه دیگــری
بــه اجــرا برســانم .بعــد ،از دبیرخانــه جشــنواره بــا مــن تمــاس گرفتند که
متنتــان دیگــر مجــوز نــدارد و آقــای فالنــی آمــده و گفتــه اســت کــه متن
مــال مــن اســت و اجــازه نمیدهــم کــه اجــرا شــود و وقتــی بــا مســئولین
جشــنواره صحبــت کــردم گفتنــد قضیــه خــأ قانونــی دارد و نمیدانیــم
بایــد چــه کــرد و شــما خودتــان بایــد بــه توافــق برســید .ایــن قضیــه
خیلــی از مــن زمــان و انــرژی بــرد و بعــد درنهایت بــه این نتیجه رســیدیم
کــه متــن را دوبــاره بنویســیم و داســتان را تــا حــد زیــادی تغییــر دادیــم.
حتــی وقتــی جشــنواره شروعشــده بــود مــا مشــغول متــن نوشــتن
بودیــم .روزی کــه فردایــش بایــد اجــرا میکردیــم هنــوز ســه صحنــه از
متــن مانــده بــود و نمیدانســتیم کــه نمایشــنامه بــه کجــا میرســد.
مــدام همــه میپرســیدند کــه کار بــرای اجــرای فــردا میرســد و مــن
نمیدانســتم؛ و مــا صحنــه آخــر را زمانــی کــه داورهــا و تماشــاگران در
پالتــو نشســته بودنــد آمــاده کردیــم .مــن و آقــای حســام نــژاد بهصــورت
بداهــه باهــم هماهنــگ کردیــم کــه چــه چیزهایــی بگوییــم؛ و فقــط
میدانســتیم کــه اجــرا قــرار اســت بــه چــه شــکل تمــام شــود .خــدا را
شــکر تمرکزمــان درصحنــه باالبــود و تمــام آن دیالوگهایــی کــه یکبــار
باهــم چــک کــرده بودیــم و حتــی ننوشــته بودیــم را گفتیــم و کســی
متوجــه نشــد کــه بداهــه اســت .در کل اتفــاق عجیبــی بــود .بااینحــال
کاندیــد بازیگــری زن و جایــزه دوم کارگردانــی را دریافــت کردیــم.
 شــما گفتــه �بودیــد قبــل از دانشــگاه متــن را انتخابمیکردیــد و تمر�یــن را شــروع میکردیــد .در مــورد
دل�یــل رفتــن بــه ســراغ ا�یــن نــوع اجراهــای نامتعــارف
بگوییــد؟ (ناتــان و تبلیــت بــرای اجرا نوشــته نشــده �بود
و بــرای خوانــش �بــود .واتر�پــروف و پای�یــن ســمت چــپ
هــم کــه از قبــل متنی نداشــتند)

 قبــل از دانشــگاه ،زمانــی کــه مــا دور میــز مینشســتیم و متــنمیخواندیــم ،مــن کارگــردان نبــودم و در جایــگاه بازیگــر بــودم .ایــن

شــیوه کارگردانــی بــود کــه بــا او کار میکــردم؛ امــا از همــان کار
دانشآمــوزی کــه کارگردانــی را شــروع کــردم حــس کــردم خوانــش متــن
بــه ایــن شــکل چیــزی نیســت کــه بــاب ســلیقه مــن باشــد .تمایلــم بــه
ً
ایــن سمتوســو بــود کــه در طــی تمرینهــا خلــق کنیــم .کامــا بــدون
متــن ،بــدون ایــده قبلــی و همــه چیــز در لحظه اتفــاق بیفتد و آن کشــف
و شــهودی کــه در لحظــات تمریــن اتفــاق میافتــد برایــم اوج لــذت بــود
و چیــزی بــود کــه دنبالــش بــودم.
 بــه نظرتــان ای�نکــه از قبــل ایدهها�یــی بــرای اجــرانداشــته باشــیم و همــه چ�یــز درصحنــه اتفــاق بیفتــد،
ضربهها�یــی بــه اجــرا نمیزنــد؟

 بســتگی بــه نــگاه دارد و اینکــه مــا در تئاتــر بــه دنبــال چــه چیــزیمیگردیــم .در فضــای هنــر مــا چیــزی بهعنــوان درســت یــا غلــط
نداریــم و همــه تجربــه اســت .حــاال بعضــی از ایــن تجربههــا بــه نتایــج
خوبــی میرســد؛ یعنــی هــم مخاطــب میپســندد ،همگــروه اجرایــی
و هــم منتقدیــن .بعضــی از تجربههــا هــم تجربههــای نادرســتی
هســتند امــا ایــن تجربههــای نادرســت بــه معنــای پذیرفتــه نشــدن در
جشنوارههاســت و از ایــن منظــر نادرســت اســت و یــا مخاطــب دوســت
نــدارد ولــی ازنظــر مــن ایــن هــم یــک شــیوه اســت کــه گــروه اجرایــی
بــه خــود ایــن جســارت را بدهــد کــه یــک مســیری را تجربــه کنــد کــه
ندانــد بعــدش چــه اتفاقــی میافتــد و از ایــن نظ ـرگاه ایــن مســیر هــم
میتوانــد درســت باشــد .اینکــه مــن میگویــم ایــدهای نداشــتیم و
تمایلــم ایــن اســت کــه از هیــچ تئاتــر بســازیم بیشــتر یک ســلیقه اســت؛
امــا در پروســه تمرینــات ایــن هیــچ تبدیــل بــه یــک ســری مســائل
میشــود؛ ماننــد نهــال کوچکــی کــه کمکــم رشــد میکنــد .حــاال
در مســیر تمریــن نیــاز دارد کــه هــرس شــود؛ یعنــی مــا ،اگــر هــر چیــز

کــه در تمریــن ذهنمــان میرســد را بخواهیــم انجــام بدهیــم نتیجـهای
بســیار گسســته از هــم و ناهمگنــی میگیریــم .مــا در مســیر تمریــن،
ایدههایــی کــه بــه هــدف اجــرا مرتبــط اســت برمیداریــم و بقیــه را
بهعنــوان یــک ایــده خالقانــه بــرای کارهــای دیگــر نگــه میداریــم.
ً
عمــا کار آخــر مــا ،پاییــن ســمت چــپ ،بــه ایــن شــکل اتفــاق افتــاد.
 باتوجهبــه شــ�یوع و�یــروس کرونــا چــه آینــدهای بــرایتئاتــر و بهخصــوص تئاتــر ا�یــران میبینیــد .آیــا اصــو ًال
تئاتــر یــک ضــرورت اســت؟

 البتــه مــن در جایگاهــی نیســتم کــه بــه ایــن پرســش ،جــواب درســتیبدهــم؛ امــا بــا ایــن یــک ســالی کــه گذشــت و دیدگاهــی کــه بــه دســت
آوردم باتوجهبــه تعطیلــی تمــام بخشهــای هنــری ،بــه ایــن نتیجــه
رســیدم کــه تئاتــر بههیچوجــه ضــرورت نیســت؛ و مــا اگــر بخواهیــم
نیازهــای اولیــه بشــر را در نظــر بگیریــم ،تئاتــر جــزو آن نیســت .وقتــی
بــه اقتصــاد و نظــام ســرمایهداری نــگاه میکنــم ،کمتــر میبینــم بــرای
یــک ســرمایهدار بــزرگ ،رفتــار اجتماعــی و فرهنگــی آدمهــا مهــم باشــد.
مــن خــودم خیلــی غصــه میخــورم کــه چــرا موســیقی اصیلمــان را کــم
گــوش میدهیــم یــا فــان خواننــده کــه نــه ترانــه برایــش مهــم اســت
و نــه موســیقی و نــه کیفیــت ،مخاطبهــای زیــادی جــذب میکنــد.
خیلــی غصــه میخــورم کــه چــرا ســره و ناســره را نمیتوانیــم تشــخیص
بدهیــم؛ امــا وقتــی نــگاه میکنــم ،میبینــم بــرای یــک ســرمایهدار
هیچچیــز مهمتــر از پولــش نیســت .مــن در جایــی هــم نوشــتم وقتــی
بــه شــرایط اآلن و شــرایط زیرســاختی فرهنــگ نــگاه میکنــم ،میبینــم
فردوســی و حافــظ و شکســپیر هــم نتوانســتند کاری انجــام بدهنــد.
چیــزی کــه اآلن مهــم اســت اقتصــاد و پــول اســت و ایــن مــرا خیلــی
ناامیــد میکنــد .گاهــی حــس میکنــم اینهــا همــه یــک فریــب
نشــئهآور اســت کــه مــا دچــارش میشــویم .البتــه ایــن نگــرش اآلن مــن
اســت و ممکــن اســت شــش مــاه بعــد حرفــم تغییــر کنــد .بــا خــودم فکر
میکنــم اآلن شــما شــجریان گــوش ندهیــد ،ســینمای هیچــکاک را
نبینیــد و یــا شــعر فــروغ فرخــزاد را نخوانیــد چــه اتفاقــی میافتــد .هیچ
اتفاقــی .مــن منکــر تأثیرشــان نمیشــوم امــا تأثیرشــان بهانــدازه یــک
درصــد اقتصــاد هــم نیســت .اینهــا را در کنــار کســی کــه میگویــد
آب ،نــان ،تئاتــر و یــا تئاتــر یــک ضــرورت اســت میگــذارم .فکــر
نمیکنــم بــرای مخاطــب ضــرورت باشــد .بیشــتر بــرای کســی کــه آن
کار را انجــام میدهــد ،ضــرورت اســت و وقتیکــه دیگــر شــرایط طــوری
پیــش مـیرود کــه حتــی بــرای او هــم ضــرورت نیســت ،بایــد فاتحـهاش
را خوانــد .بــا ایــن پیشــوند خــود مــن هــم اآلن یــک ســالی اســت کــه
کاری را شــروع نکــردم .البتــه هنــوز تئاتــر مــرا رهــا نکــرده اســت و هنــوز
تمرینــات شــخصی خــودم را دارم .در کل هنــر برایــم بســیار شــخصی
شــده اســت و بــه ایــن ســمت میرویــم .حــاال اینکــه تئاتــر زنــده میماند
یــا نــه فکــر میکنــم بــا یــک گسســت چندســاله دوبــاره برمیگــردد .من
خــودم آدمهــای زیــادی را میشناســم کــه تئاتــر بــا آنهــا عجیــن شــده
اســت .در کل فکــر نمیکنــم بـهکل از بیــن بــرود .شــاید بــه تجربههــای
جدیــد برســد و یــا بشــود بــا مدیومهــای جدیــد کارکــرد کــه دیگــر تعریف
تئاتــر را ندهــد .بازهــم نمیدانــم ،بایــد صبــر کــرد .بههرحــال امیــدوارم
پرونــده کرونــا زودتــر بســته شــود و برگردیــم بــه شــرایط عــادی.
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سازمان ب�ینالمللی تئاتر
امــروزه در دنیــا ســازمانهای بینالمللــی در عرصــه تئاتــر وجــود
دارد .کــه ماهیــت و گســترش ایــن هنــر را بــه شــکلی فراگیــر رقــم
میزننــد .نهادهایــی کــه یــا بــه صــورت غیرانتفاعــی فعالیــت میکننــد
یــا دولتــی و نیمــه دولتــی .هــر ســازمانی ســازو کاری خــاص خــودش را
دارد کــه بــه طــور کل ایــن مراکــز مســئول توســعه آن رشــته خــاص در
زمینــه تئاتــر هســتند .برفــرض مثــال :ســازمان جهانــی تئاتــر کــودک و
نوجــوان « -اســیتژ» کــه برنامهریزیهــای کوتاهمــدت و بلنــد مدتــی
بــرای گســترده کــردن ایــن جنبــه از تئاتــر بــا ایــن رویکــرد را در سراســر

سازمان جهانی
تئاتر عروسکی

اتحادیه
منتقد�ین جهان
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سازمان جهانی
تئاتر کودک و نوجوان

اتحادیه طراحان
تئاتر جهان

فدراس�یون بازیگران
تئاتر جهان

جهــان دارد ،ســاالنه کنفرانسهــا ،جشــنوارهها ،کارگاههــای آموزشــی،
بازدیدهــا ،اجراهــا ،ارتباطــات ،انتشــارات و  ...را پوشــش میدهــد.
آشــنایی حــدودی بــه زبــان انگلیســی ،میتوانــد شــما را بــا تعــدادی
از ایــن ســازمان آشــنا کنــد کــه بــا ورود بــه ســایت هرکــدام ،میتوانیــد
اطالعــات بســیاری را بــه دســت آوریــد و بــا اتفاقــات روزمــره و جریانــات
هنرهــای نمایشــی آشــنایی بیشــتری پیــدا کنیــد .بــه همیــن منظــور
تعــدادی از آنهــا جمعآوریشــده اســت کــه بــا کلیــک بــر روی هــر کــدام
میتوانیــد وارد ســایت آن شــوید:

مؤسسه
ب�ینالمللی تئاتر

اتحادیه تئاتر
دانشگاهی جهان

سازمان ب�ینالمللی
آموزش تئاتر

فدراس�یون جهانی
�پژوهش تئاتر

اتحادیه �پژوهش
و اجرای تئاتر

انجمن ب�ینالمللی
کارگردانان و طراحان حرکت

اتحادیه ب�ینالمللی
تئاترهای آماتور

انجمن ب�ینالمللی
هنرهای اجرا�یی/نمایشی

اتحادیه ب�ینالمللی
زنان نمایشنامهنویس

اتحادیه ب�ینالمللی
مدارس تئاتر  -مرکز لندن

اتحادیه ب�ینالمللی
معلم�ین تئاتر

اتحادیه ب�ینالمللی
شکسپ�یر

اتحادیه ب�ینالمللی
کتابخانههای تئاتر

اتحادیه ب�ینالمللی
موزههای تئاتر

انجمن ب�ینالمللی
برتولت برشت

انجمن ب�ینالمللی
چخوف

انجمن ب�ینالمللی
بکت

ژورنالهای
ب�ینالمللی تئاتر

اتحادیه ب�ینالمللی
تئاتر آسیا

سازمان دراماتورژها
و مد�یران اد�بی آمریکا
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بخش سوم
ترجمهی مدخل تراژدی از دانشنامه نقد اد�بی

سیدعلی دل�یر ،رضا طاهری سروتم�ین و فرزانه فروتن

از دانشنامه نقد اد�بی

ترجمهی مدخل تراژدی
ایــن پــروژه در بســتر درسگفتــار زبــان تخصصــی تئاتــر در نیمســال دوم  99-98صــورت گرفــت .بــه همیــن ســبب بــه نوبــه خــود
همــه دانشــجویانی را کــه در طــول تــرم بــا کوشــایی خویــش بــر بهــره و بازدهــی کالس افزودنــد در ماحصــل کار کــه پیــش روی
شماســت شــریک میــدارم .امیــد اســت کــه خلــق ایــن اثــر شــور و شــوق دوســتانم در دانشــکده هنــر دامغــان را در گرایــش بــه
برگــردان هــزاران متــن ترجمهنشــدهی حــوزه ادبیــات
متــون تخصصــی تئاتــر برانگیــزد و در آینــده شــاهد همتــی مضاعــف در
ِ
ّ
نمایشــی از ســوی همتایــان هنردوســت و هنرجــو باشــیم .از اســتاد عزیــزم ،دکتــر مقــداد جاویــد صباغیــان کــه ایــن فرصــت را
ّ
مهیــا ســاختند تــا در ایــن امــر خطیــر بــه قلـ ِـم رضــای بیتجربــه اعتمــاد شــود و کــوی تــازهای بــرای پیمــودن ،آمــال وی را مقصــود
نمایــد بســیار سپاســگزارم و حتــم دارم راهــی کــه ایشــان برایــم گشــودند را رهــا نخواهــم کــرد.
دشواری تعریف

در درسگفتــار آکادمــی بریتانیایــی شکســپیر بــه ســال  1958مفهــوم
ِ
کفرآمیــزی را اینگونــه طــرح کــردم :چیــزی تحــت عنــوان «تــراژدی
شکســپیری» وجــود نداشــته و تنهــا تراژدیهای شکســپیر وجود داشــتند.
ّ
چنــد هفتــه بعــد نیــز گــزارش شــد کــه یــک محقــق برجســته ادبیــات
کالســیک گفتــه اســت :چیــزی تحــت عنــوان «تــراژدی یونانــی» وجــود
نداشــته و تنهــا تراژدیهــای یونــان وجــود داشــتند .هــر دوی مــا اســتدالل
میکردیــم کــه تفاوتهــای میــان نمایشــنامهها بیشــتر از شــباهتها
قابــل توجهانــد ،ولــو ایــن نیــز آشــکار اســت کــه اختــاف نمایشــنامههای
نمایشنامهنویســی واحــد میتوانــد بــه عظمــت اختــاف میــان برنیــس
و فــدر راســین(درامنویس فرانســوی) باشــد؛ پــس نتیجــه میشــود کــه
وقتــی تــراژدی دامن ـهای از آیســخولوس تــا آنوئــی [قــرن ششــم پیــش از
میــاد تــا قــرن بیســتم میــادی] دارد ،ارائـهی تعریفــی جامــع ناممکــن به
نظــر میرســد .تعریفــی مناســب بــرای نمایشــنامهای واحــد از ســوفوکلس
در خصــوص روسمرســهولم ایبســن بیربــط بــه نظــر میآیــد .خطــر
دیگــری نیــز وجــود دارد :یــک تعریــف ممکــن اســت در بیاعتبــار ســاختن
شــاهکاری کــه بــا آن همخوانــی نــدارد بــه کار گرفتــه شــود .شکســپیر بارها
توســط اســتندال در انتقــاد از راســین مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،و
ولتــر از هملــت بــه عنــوان اثــری از یــک وحشــی مســت ســخن گفتــه چــرا
کــه بــه تــراژدی کالســیک فرانســه بیشــباهت بــود.
نکتــه دیگــری هســت کــه بایــد در خاطــر نــگاه داشــته شــود .وقتــی
کــه ارســطو در بوطیقــا تراژدیهایــی کــه میشــناخت را در نظــر گرفــت،
ً
احــکام یــا قوانینــی را تنظیــم نمیکــرد ،بلکــه صرفــا بــه تحلیــل کیفیــات
و معایــب نمایشــنامههای تحــت بررســی میپرداخــت .او اســتنتاج کــرد
کــه اگــر چــه کنــش برخــی از تراژدیهــا میتوانــد از انــدوه بــه شــادکامی
پیــش بــرود ،امــا تراژدیهــای اثرگذارتــر در جهــت عکــس ســیر میکننــد.
آلســتیس ،کــه در آن قهرمــان زن موافقــت میکنــد کــه بــه جــای همســر
خودخواهــش بمیــرد و [عاقبــت] توســط هرکالــس از گــور بــاز آورده
میشــود؛ یــا ایفیژنیــا در تائوریــس ،کــه در آن قهرمــان زن حیات بــرادرش

را نجــات میدهــد؛ بــه زعــم اکثــر منتقــدان مــدرن تراژیکمــدی انگاشــته
میشــوند؛ در حالــی کــه بــه احتمــال زیــاد ارســطو حتــی ســیمبلین و
طوفــان را در زمــره تراژدیهــا قلمــداد میکرد.مــن بــا شــیوه آنالیــن بــرای
تئاتــر موافــق نیســتم.
قهرمان تراژیک

ً
ارســطو بــر ایــن بــاور بــود کــه قهرمانــان تراژیــک نــه باید مطلقا شــر باشــند
ً
و نــه مطلقــا خیــر .بــا بــه کار بســتن ایــن گــزاره در مــورد نمایشــنامههای
شکســپیر ،مــا بایــد از نابــودی شــخصیتی شــرور مثــل ریچــارد ســوم بــه
وجــد آییــم ،امــا بــر ایــن نیــز قادریــم کــه بــا شــخصیتی چــون مکبــث کــه
بــه همــان میــزان مرتکــب قتــل شــده همــدردی کنیــم ،تــا جایــی کــه حتی
در پایــان نمایشــنامه احســاس میکنیــم کــه او شــر مطلــق یــا بالمنازعــی
نیســت .ارســطو بــر ایــن عقیــده اســت کــه مخاطبیــن از ســقوط انســانی
ً
کامــا نیکــو منزجــر میشــوند .امــا آنهــا از دو نمایشــنامهی ژان مقـ ّـدس
و قتــل در کلیســا منزجــر نمیشــوند ،شــاید بــه ایــن دلیــل کــه هــر دوی
پروتاگونیسـتها [پیــش از انجــام ماجــرا] میتوانســتند بــا قربانــی کــردن
کمــال و بیکاســتی خویــش خــود را نجــات بخشــند .ارســطو اســتنتاج کرد
کــه قهرمــان تراژیــک بایــد خیــر باشــد امــا معیــوب .تماموکمــال خطــای
ِ
ـارم] پــرده
تراژیــک (هامارتیــا) توســط هملــت در صحنــه
اول [صحنــه چهـ ِ
ِ
اول شــرح داده شــد (در خطوطــی کــه بعدهــا از متــن اصلــی کتــاب کنــار
گذاشــته شــدند) .ممکــن اســت عــادت رفتــاری بــدی چــون دائمالخمری،
یــا پیامــد تولــد ،یــا ناشــی از بداختــری باشــد ،کــه "انســان نشــان یــک
کاســتی را بــه همــراه دارد" .هملــت ادامــه میدهــد کــه علیرغــم فضایــل
او ،ایــن کاســتی کوچــک ،خوشــنامی او را تبــاه میکنــد و ارســطو اضافــه
میکنــد [کــه همیــن کاســتی کوچــک] موجــب نابــودی او میشــود.
از آنجــا کــه قهرمــان تراژیــک شــبیه ماســت ،احســاس میکنیــم کــه بنــا
بــه دســت تقدیــر مــا نیــز ممکــن اســت بــه چنیــن مصیبتــی
دچــار شــویم .مــا هــم ممکــن اســت مثــل هملــت دو دل
شــویم ،یاوههــای یاگــو را بــاور کنیــم و یــا وادار بــه قتــل دانکن
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شــویم .اگــر چــه کــه قهرمــان تراژیــک شــبیه ماســت امــا ارســطو تاکیــد
میکنــد کــه او میبایــد شــخصی واال مقــام باشــد ،کســی کــه مــا بــه طــور
عــادی او را بــا دیــده تحســین مینگریــم ،پــس ســقوط او تکاندهندهتــر
اســت و آثــار و عواقــب کالنتــری بــر جامعـهای کــه در آن میزیــد دارد .در
اعصــار میانــه ،ســقوط از طبقــه واال مشــخصه معـ ّـرف تــراژدی بــود:
یک داستان مشخص...
از آن کس که در سامان و بهروزی به سر میبرد
و سقوط کرد از آن مرتبه بلند
به دامان تیرهروزی ،و در فالکت کار را به پایان میرساند.
(جفری چاسر ،مقدمه حکایت راهب)1973-8 ،
چنیــن دیدگاهــی در بــاب تــراژدی در اعصــار تــودوری هــم در کتــاب
عامهپســند «آینــه صاحبمنصبــان» بیــان شــده اســت ،کتابــی کــه
در آن بســیاری از شــخصیتهای تاریخــی و افســانهای از ســقوطها و
نشــیبهای فاجعــه بــار زندگــی خــود شــکوه ســر میدهنــد .در دوران
الیزابــت یکــم هنــوز هــم معمــول بــود کــه افــراد برجســته را بــه عنــوان
قهرمانــان تراژیک-شــاه ،شــاهزاده ،ژنــرال -در نظــر آورنــد کــه نابودیشــان
بســیاری از افــراد دیگــر را تحــت تاثیــر قــرار دهــد .حتــی تمبورلیــن کــه یک
چوپــان بــود ،پیــش از پایــان ســیر زندگانــی اش فرمانــروای نیمــی از جهــان
ّ
شــد؛ فاســتوس نیــز کــه محققــی ســاده بــود ،پیــش از زوال خــود مشــهور
شــد؛ و فقــط در چنــد نمایشــنامه محــدود ،چــون تــراژدی یورکشــایر،
نمایشنامهنویســان الیزابتــن فــردی از مرتبــه دون را بــرای قهرمــان تــراژدی
برگزیدنــد .امــا بــا تغییــرات تاریخــی و اجتماعــی ســیصد ســال اخیــر
قهرمانــان شــاهانه از مــد افتادهانــد .نمیتــوان تــراژدیای دربــاره دوک
ـوان [مشــهور] دریــدن ،همــه
وینـ ِـزر تصــور کــرد در حالــی کــه از ایــن عنـ ِ
بــرای عشــق ،بهــره میبــرد .قهرمانــان تراژدیهــای امــروزی ،در مفهــوم
ً
ارســطو "برجســته" نیســتند .آنهــا اکثــرا میــانرده انــد .تعــدادی از آنــان
تنهــا در کمــال رفتــاری یــا ادراک خویــش برجســته هســتند .ادی کاربــن
در چشــماندازی از پــل آرتــور میلــر واجــد هیــچ یــک از ایــن دو خصلــت
ً
نیســت ،ولــی "او بــه خــود اجــازه داد کــه تمامــا شــناخته شــود".
بــا ایــن وجــود بســیاری از مــردم احســاس میکننــد کــه ارســطو حــق
داشــت کــه اقتــدار و تعالــی را بــرای قهرمــان تراژیــک الزم بدانــد .قابــل
بحــث اســت کــه رماننویســان در خلــق اشــخاص تراژیــک بــا واالیــی
قابــل قیــاس عــاری از مزایــای تولــد یــا موقعیــت موفقتــر از درامنویســان
بودهانــد .بــه عنــوان مثــال میتــوان برخــی از قهرمانــان داستایوفســکی،
یــا تــس و شــهردار کاســتربریج هــاردی را ذکــر کــرد.
یکــی دیگــر از عقایــد ارســطو ایــن بــود که «طــرح» ،برتر از «شــخصیت»،
اساسـیترین قســمت تــراژدی اســت .در واقــع هــر دو مهــم هســتند .آنجــا
کــه طــرح بیشــینه اهمیــت و شــخصیتپردازی کمینــه آن را داشــته باشــد،
مــا دســتور تهیـهی داســتانی کارآگاهی یا هیجــان انگیــز را داریــم؛ و جایی
کــه شــخصیت مهمتریــن و طــرح واجــد اهمیــت کمتــر اســت ،بــه گونـهای
از نمایشــنامه میرســیم کــه خواندنــش بهتــر از اجــرای آن اســت .بــا ایــن
وجــود برخــی از بهتریــن تراژدیهــای جهارصــد ســال گذشــته بیشــتر
بــه شــخصیت وابســته انــد تــا بــه طــرح .تراژدیهــای شکســپیر و راســین
همگــی طرحهــای پیچیــده و هیجانانگیــز دارنــد ،امــا ایــن
شــخصیتهای گرفتــار طــرح هســتند کــه تراژدیهــای
مذکــور را شــوکت بخشــیدهاند .هملــت ناخواســته درگیــر
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دو طــرح انتقــام شــده کــه کینخــواه یکــی قربانــی [کینخواهــی] دیگــر
میشــود ،امــا ایــن شــخصیت قهرمــان اســت کــه تهییجکننــده وضیعــی
را تبدیــل بــه تــراژدی بزرگــی میکنــد .در نمایشــنامه فــدر ،وقایــع تراژیــک
ً
بــه وســیلهی حــوادث طــرح بــه وقــوع پیوســته اند-مثــا خبــر کــذب مــرگ
همســرش -امــا از همــان آغــاز فــدر [زیــر فشــار] اشــتیاق و عالقــه شــدید
سرکوبشــدهاش در حــال مــرگ اســت ،و بزرگــی نمایشــنامه بیشــتر بــه
شــخصیت او وابســته اســت تــا بــه اعمالــش.
طــرح در بســیاری از نمایشــنامههای یونانــی کــم اهمیت تــر از آن چیزی
اســت کــه ارســطو بــاور داشــت .فیالواقــع طــرح در ادیپــوس شــهریار
ً
اهمیــت محــوری دارد کــه واضحــا تــراژدی محبــوب ارســطو اســت .ایــن
طــرح نبوغآمیــز اســت .ادیپــوس در مخمصـهای که توســط خدایــان فراهم
آمــده گرفتــار میشــود آن هــم بــه واســطهی اعمــال مــردم خیرخواهــی کــه
ســعی میکردنــد از تحقــق پیشــگویی هولناکــی جلوگیری کننــد .ادیپوس
محکــوم اســت بتوســط خدایانــی کــه بــه عفریتــان دگــرآزار میماننــد و
توســط گالســتر کــور در لیرشــاه وصــف میشــوند.
به سان مگسهایی که ملعبه دست پسران شرور و بازیگوشاند:
ما نیز ملعبه دست خدایانی هستیم که محض تفریح و سرگرمی
ما را میکشند.
(پرده چهارم؛ صحنه اول)
احساســی کــه بــر اثــر تنگنــای طــرح در ادیــپ شــهریار برانگیخته میشــود
ُُ
چنــان اســت کــه همســرایان در ادیپــوس در کلنــوس نتیجــه میگیرنــد کــه
از آنجــا کــه زندگــی بــه طــرز گریزناپذیــری تراژیــک اســت ،همــان بــه کــه
هرگــز زاده نشــویم .وسوســه میشــویم کــه در برابــر ایــن ادعــا ایــن گونــه
پاســخ آوریــم کــه مــردان نــه چنــدان زیــادی پدرانشــان را میکشــند و کمتــر
از آن تعــداد هــم بــا مــادران خــود همبســتر میشــوند.
کارکرد تراژدی
ت می شــود،
اگــر چــه ارســطو بــه خوبــی میدانســت کــه تــراژدی باعث لــذ 
امــا در بحثبرانگیزتریــن جملــه بوطیقــا ادعــا کــرد کــه تــراژدی بــه وســیله
[برانگیختــن] شــفقت و هــراس تطهیر(کاتارســیس) چنیــن احساســاتی را
موجــب میشــود .میلتــون ایــن کلمــات را در مقدمــه خــود بــر سامســون
آگونیســتس نقــل و در حاشــیه آن اضافــه کرد«:بــرای تعدیــل و کاهــش آنها
تــا انــدازه درخــور» .ایــن قــول منظــور ارســطو را دگرگــون میکنــد ،چــرا کــه
او بــر ایــن نظــر بــود کــه شــفقت و هــراس بایــد از میــان بــرود.
ارســطو عیبجویــی افالطــون را کــه شــاعرانگی تاثیــر ناســالمی دارد
چــرا کــه مخاطبانــش را زیــاد از حــد احساســاتی میکنــد پاســخ مـیداد.
ً
ارســطو متقابــا اینگونــه جــواب داد کــه تــراژدی اثــر سالمتبخشــی دارد
چــرا کــه مــا را از شــفقت و هــراس میپاالیــد .حــاال اکثــر مــردم اتفــاق
نظــر دارنــد کــه مطلــوب اســت خــود را از هــراس برهانیــم ،امــا چنــان کــه
بســیاری پرســیدهاند« :چــه کســی اســت کــه بخواهــد از شــفقت پالــوده
گــردد؟» -تنهــا فرومایــگانّ .
مفســران امیدوارانــه ادعــا کردهانــد کــه ارســطو
فقــط بــه افــراط در ایــن احساســات اشــاره و تنهــا از میانـهروی که بــه عنوان
آرمانــی مطلــوب مــورد توجــه یونانیــان بــوده طرفــداری میکــرد .شــاید کــه
ایــن گونــه بــود :امــا تطبیــق ایــن تعبیــر بــا انگاشــته تطهیــر دشــوار اســت.
ســالن تثاتــر درمانــگاه یــا پــروردگاه ســامت نیســت .هیچکــس بــرای
مقاصــد درمانــی بــه تماشــای تــراژدی نم ـیرود ،بلکــه بــرای ّ
تمتــع [بــه

تماشــای آن میرونــد] .تالشهــای بســیاری بــرای تطبیــق کلمــات
ارســطو بــا عقــل ســلیم صــورت گرفتــه اســت .امــا در ایــن نقطه بهتر اســت
ّ
کــه بــرای بحــث مــن بــاب کارکــرد تــراژدی بــه دو تحقیــق مؤخــر ارجــاع
دهیــم.
نظریــه تــراژدی هــگل بــر ایــن اصــل دیالکتیکــی بنیــان یافتــه کــه
کشــمکش تراژیــک علیرغــم هــر آنچه بــرای قهرمانــان رخ دهد بــه مصالحه
و تــوازن خواهــد انجامید .نمایشــنامه محبــوب او آنتیگون ســوفوکلس بود،
قهرمــان زن در مقابلــه بــا فرمــان کرئــن بــرادرش را بــه خــاک میســپارد.
آن گونــه کــه انتظــار میرفــت بــا خشــونت کشــته میشــود و در نتیجــه
مســتقیم آن پســر و همســر کرئــن میمیرنــد .توازنی کــه هگل از آن ســخن
میگویــد بــرای دیگــر مخاطبــان نامرئــی اســت .امــا در اورســتیا ،زنجیــره
انتقامهــا بــه پایــان رســیده و الهــگان انتقــام مهربان و بخشــنده میشــوند.
نمایشــنامههای یونانــی کمــی وجــود دارنــد کــه نظریــه هــگل میتوانــد بــه
ً
کارآمــدی در آنهــا اعمــال شــود ،و ایــن [نظریــه] کال مشــمول شــاهکارهای
شکســپیر و راســین نمیشــود.
منتقــد دیگــر ،ا.ک .بردلــی اســت ،کــه فصــل نگاشــته او در بــاب جوهــر
تــراژدی شکســپیری ،چکیــده ارزشــمندی از خصوصیــات اصلــی آن
تراژدیهــا را در اختیــار میگــذارد؛ امــا او نتیجهگیــری خــود را بــا ایــن
کلمــات بســیار بازگفتهشــده بیــان میکنــد:
ِ
مــا همچنــان بــا ایــن حقیقــت غیــر قابــل توضیــح ،یــا نمــود
غیرقابــل توصیــف از جهانــی روبــرو هســتیم ،کــه هــر چنــد بــرای
کمــال میکوشــد ،امــا در کنــار خیــر شــکوهمند شـ ّـری میزایــد
کــه تنهــا بــا رنجــه ســاختن و تبــاه کــردن خویــش قــادر بــه چیرگی
بــر آن اســت.
( ،4091صفحــهی )93

ً
بردلــی بعــدا اظهــار میکنــد کــه خیــر شــکوهمند ،شــخصیتی چــون
کوردلیــا اســت" .آن چــه بــر ســر چنیــن فــردی میآیــد مهــم نیســت،
اصــل مطلــب ایــن اســت کــه او کیســت"(صفحهی  .)523تــا اینجــا
قابــل پذیــرش اســت :امــا اگــر ســرانجام هم ـهی تراژدیهــای شکســپیر
را بررســی کنیــم ،درمییابیــم کــه فقــط در رومئــو و ژولیــت اســت کــه بــا
ُ
ســازش خانوادههــای متخاصــم خیــر از شــر بــه بــار میآیــد .فرتنبــراس،
گزینــه جانشــینی هملــت ،بــه تاجوتخــت دانمــارک دســت مییابــد در
حالــی کــه او بــه طــرز هراســناکی «ضعیفالنفــس» اســت .آن چــه در پایان
همـهی تراژدیهــا منتــج میشــود بــه راســتی نمیتوانــد بــه عنــوان خیــر
شــکوهمند وصــف شــود .ادگار و مالکــوم شــاه میشــوند و اکتاویــوس یگانه
فرمانــروای جهــان میگــردد ،امــا چــه مایـهی آسایشــی در ســرانجام اتللــو و
کوریوالنــوس میتــوان یافــت؟
وسوســه میشــویم تــا اینچنیــن اظهــار داریــم کــه تاثیــر ،گــو نــه کارکــرد
تــراژدی ،عبــارت از افــزودن بــه ،و نــه کاســتن از شــفقت و هــراس ما اســت-
شــفقتی کــه بنیــاد نجــات انســانیت را فراهــم م ـیآورد ،و هراســی کــه بــه
حیــرت میســاید .مــا از آســیبپذیری انســان ترســانیم ،امــا در تــوان تــاب
آوردن او مبهــوت میمانیــم .بــه بیــان وردورث :مــا احســاس میکنیــم کــه
از آن چــه میپنداریــم بیــش قادریــم تــا بــا مناعــت [خویــش] ّ
تغیــرات و
بختهــای ایــن زندگــی فانــی را تــاب آوریــم.
مقصود اخالقی
زمانــی کــه آقــای فیلیــپ ســیدنی دفــاع از شــعر خــود را نوشــت ،ســنکا
معـ ّـرف معیــار تعالــی تراژیــک او بــود .در دفــاع از شــعر در برابــر حمالتــی
کــه در ســاحت صحنــه صــورت میگرفــت او میخواســت نشــان دهــد کــه
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تــراژدی دروس اخالقــی ســختی [در ذهــن مخاطبانــش] جایگیــر ســازد.
او گوربــوداک را بــه دلیــل "آکندگــی از اخــاق واال" ســتایش میکنــد و
بحــث میکنــد کــه ایــن تــراژدی "پادشــاهان را از خــوی ظالمانــه بــر حــذر
تحیــر و ّ
م ـیدارد" و "بــا برانگیختــن عواطــف ّ
ترحــم ،بیثباتــی و سســت
بــودن ایــن جهــان را میآمــوزد" ([ ،1966 ]1595صفحـهی  .)45ســالها
بعــد شکســپیر "زخمهــای پوشــیده بــه تنزیــب" را در بــارگاه کالدیــوس
آشــکار کــرد و هوراشــیو را بــر آن داشــت تــا در بــاب حــزن و شــگفتی کشــتار
پایانــی داد ســخن ســر دهــد ،و شــاید کالم هملــت دربــاره "مخلوقــات
گنـهکار نشســته به تماشــای نمایشــی" ملهــم از حکایتــی از پلوتارک باشــد
کــه ســیدنی آن را بــه نقــل آورده اســت.
ً
ایــن کــه شکســپیر ســیدنی را خوانــده بــود و از ســنکا نقــل مـیآورد لزوما
بــه ایــن معنــا نیســت کــه او بــا همکارانــش موافــق بــوده اســت کــه تــراژدی
ً
بایــد مضمونــی آموزشــی داشــته باشــد .او احتمــاال بــر ایــن حملــه رایمــر به
اتللــو خنــده مـیزد کــه ایــن نمایشــنامه مــا را بــر آن مـیدارد کــه "بــه درگاه
خداونــد و نظــام امــور جهــان شــکوه و شــکایت بریــم" ( ،1693صفح ـهی
 .)139کار نمایشــنامهنویس ایــن نیســت کــه بــرای ارضــای یــک ایدئولوژی
خــاص تصویــر خــود از زندگــی را تحریــف کنــد .شکســپیر با این کــه متعهد
بــه حقیقتگویــی میبــود[ ،آثــار او] نســبت بــه نمایشنامهنویســانی
کــه بــر آن بودنــد تــا کالمــی آســودگیبخش پدیــد آرنــد جنبــه آموزشــی
اثرگذارتــری داشــت.
بســیاری از درامنویســان بــزرگ انگاشــتهاند کــه آنچــه مینویســند،
آموزنــده و در عیــن حــال لذتبخــش اســت .راســین در دفــاع از فــدر در
مقابــل اســتادان قدیمــی خــود کــه صحنــه را بــه مثآبــه مکتبــی از شــرارت
دانســتند ،مدعــی شــد کــه در نمایشــنامه او "اندیش ـهی جــرم بــه انــدازه
ارتــکاب بــه آن هــراسآور در نظــر گرفتــه شــده اســت...و پلیــدی همــواره بــا
جلوههایــی بــه تصویــر میآیــد کــه سببســاز آن گــردد تــا کژریختیهــا
بازشــناخته و منفــور داشــته شــوند" ([ ]1677ترجمــه ،1960 .صفحـهی
ً
 .)177جــان لنیــس هــم احتمــاال موافــق میبــود؛ چرا کــه او اظهار داشــته
ً
"هــر تــراژدی الزامــا بایســتی خطابـهای رســمی و موقرانــه باشــد ،مشــیت
الهــی ّ
خاصــی را در اذهــان جایگیــر ســازد ،و بــه وضــوح نیکداشــت امــر
خیــر و تقبیــح امــر شــر را ابــراز کنــد" (در لــوکاس ،1927 ،صفحـهی .)37
ّ
مــن حیــث المجمــوع حقانیــت شــاعرانه معــادل بــا این معنا انگاشــته شــد
ً
کــه شــاعران بایســتی عامــدا تصویــری کاذب از جهــان بــه دســت دهنــد.
اگــر چــه درامنویســان ،حتــی اگــر تنها جهــت صیانت از نفــس خویش ،از
ً
ّنیــات تعلیمــی خــود دفــاع کردهانــد امــا مســلما صــادق نیســت کــه کارکرد
اصلــی تــراژدی آموزندگــی اخالقــی آن اســت .مــا نــه بــرای شــنیدن مواعظ
بــه تئاتــر میرویــم نــه بــرای تطهیــر شــدن؛ بلکــه بــه آن جــا میرویــم
تــا لذتــی را تجربــه کنیــم کــه بــه هیــچ طریــق دیگــری قابــل دس ـتیابی
نیست .
لذت تراژدی
در نــگاه اول ممکــن اســت عجیــب بــه نظــر برســد کــه مــا از اجرایــی لــذت
میبریــم کــه در آن کســانی کــه بــا ایشــان همــدردی میکنیــم رنــج روانــی
یــا جســمانی جانکاهــی را تحمــل میکننــد؛ از نمایشــی لــذت میبریــم
کــه نمــودار میســازد کــه زندگــی بــه طــرز گریزناپذیــری تراژیــک اســت،
هراسهایــی کــه شاهدشــان هســتیم بــه هیــچ عنــوان
منحصربفــرد نیســتند ،و ایــن کــه خدایــان و تقدیــر آدمیــان،
بدنهــاد انــد.
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در واقــع ،بســیاری از مــردم در لــذت بــردن از تــراژدی نــاکام میماننــد.
آنهــا بــرای نــوع دیگــری از التــذاذ بــه ســالن تئاتــر میروند-تــا ســرگرم
ّ
شــوند ،تــا بخندنــد ،تــا از وصلــت عشــاق ،ناکامــی شــریران و یــا درس
ســودمند یــک ابلــه خرســند شــوند .بغلدســتی مــن در اجرایــی از شــب
دوازدهــم بــه مــن گفــت کــه چــه بســیار خوشــش آمــده اســت ،در حالــی که
"هملــت بیــش از انــدازه تراژیــک اســت" .در طــول تاریــخ درام انگلیســی،
تنهــا بــرای دورهای سیســاله تــراژدی بــه طــور گســترده محبــوب مردمــان
ّ
بــود .بــا ایــن حــال ،تــراژدی هــا همچنــان اقلیتــی شــورمند از شــهروندان
عــادی را بــه خــود جلــب میکننــد.
توضیحــات دادهشــده در سببســنجی لذتــی کــه تجربــه میکنیــم
ترینشــان آن اســت کــه مــا از تماشــای رنجهــای
گوناگونانــد .خام ِ
قهرمــان لــذت میبریــم درســت بــه همــان گونــه کــه مراســم بــه دار آویختن
جمعیتــی را بــه خــود جــذب میکنــد .بــه طــور قطــع ،اختالفــی اساســی
ً
در کار اســت .مخاطبــان آگاه انــد کــه آنچــه بــه نظــاره نشســته انــد صرفــا
تقلیــد از عملــی اســت و بازیگــران بیصدمــه بــاز پدیــدار خواهنــد شــد.
ً
جــدا از ایــن ،دشــوار اســت بــاور کنیــم کــه اصــا مخاطبــان اجراهــای
لیرشــاه از ایــن قبیــل باشــند .یــک توضیــح دیگــر ایــن اســت کــه مخاطبان
مازوخیســت هایــی هســتند کــه ضمــن همزادپنــداری بــا قهرمــان ،از رنــج
کشــیدن بــا او لــذت مــی برنــد .رنــج قهرمــان همــواره از مرزهایــی فراتــر
نرفتــه و بــا فروافتــادن پــرده بنــد میآیــد .بیشــک همــه مــا نشــانههایی
از سادیســم یــا مازوخیســم را در وجــود خــود داریــم ،لیکــن هیــچ یــک از مــا
بــه ایــن دالیــل از تــراژدی لــذت نمیبریــم مگــر آن کــه دچــار خودفریبــی
باشــیم.
جــان هالــووی در داســتان شــب ( )۲۶۹۱چنیــن اســتدالل کــرد کــه
قهرمانــان تراژیــک شکســپیر ،بالگردانانــی بودنــد کــه بــرای منافــع جامعــه
رانــده یــا نابــود شــدند؛ کــه شــماری از مخاطبیــن در قربانــی قهرمــان
مشــارکت جســته و در نتیجــه احســاس تطهیــر یافتــن کننــد؛ و "زنجیــره
آیینــی از جهانــی کــه میشناســیم بیــرون آمــده و بــه آن بــاز میگــردد"
(صفحــهی  .)451چنانکــه هالــووی خــود نیــز میپذیــرد ،شــماری از
تراژدیهــای شکســپیر از ایــن الگــو پیــروی نمیکننــد( .ادیپــوس شــهریار
ً
ســوفوکلس دقیقــا بــا آن متناســب اســت؛ لیکــن نظری ـهای کــه کاربــری
محــدودی دارد قــادر بــه توضیــح لذت مــا از تراژدی نیســت ).امــا ،همانطور
کــه کلیفــورد لیــچ معلــوم میکنــد تــراژدی "نوعــی آییــن ،گرامیداشــت
عملــی در گذشــته" میباشــد( .تراژدیهــای یونانــی ،بــا موســیقی و
همســرایان خــود و اجرایشــان در جشــنوارهها بیــش از نمایشــنامههای
شکســپیر و راســین خــوی آیینــی دارنــد ).رنجهــای قهرمــان فقیــد بــه
ایفاشدنشــان بــه توســط بازیگــری زنــده بــا
گذشــته تعلــق دارنــد؛ بــاز
ِ
ایــن آگاهــی همــراه اســت کــه "پــس از تــب تشــنجزای حیــات او بــه نیکــی
میآرامــد"؛ و درد بــا زیبایــی کالم شــاعر التیــام مییابــد .همــان طــور کــه
نیچــه اشــاره کرد ،لــذت تــراژدی در اصل زیباییشــناختی اســت (اســلیک
و اســترن.) missap،۱۸۹۱ ،
سرنوشــت قهرمانان تراژیک به شــکلی اســتثنایی وحشــتناک اســت .در
ً
مقــام قیــاس بــا سرگذشــت ادیپــوس یــا لیــر بداقبالیهــای نســبتا خــردی
کــه بــر مــا عــارض میشــوند تحملپذیــر جلــوه میکننــد .عــاوه بــر ایــن،
مــا درک میکنیــم کــه اگــر ادمونــد پنــج دقیقــه زودتــر لــب میگشــود ،چــه
بســا کــه کوردلیــا نجــات مییافــت و آن گاه کــه مکبــث زندگــی را "حکایتــی
تهــی از معنــا کــه توســط دیوانــهای گفتــه شــده" قلمــداد میکنــد ،او
زندگــی را بــا کــردار خــود بیمعنــا ســاخته بــود ،چنــان کــه واکنــش مــا [بــه
آن] از پــس بازگردانــی معنــا بــه وجــود انســان اســت.

هــر چنــد کــه در انجــام اجــرای یک تراژدی ممکن اســت خســته باشــیم،
لیکــن بیــش از آن کــه تطهیــر شــده باشــیم تعالــی یافتهایــم .مــا بــرای
قربانیــان تراژیــک نوعــی احســاس بیــم و حرمــت داریــم ،چــرا کــه آنهــا رنــج
هــای بســیاری را تحمــل کردهانــد ،و از اینکــه رنــج آنهــا پایــان یافتــه اســت
تســکین مییابیــم .مــا ،خودآگاهانــه یــا ناخودآگاهانــه ،طریقــی کــه وقایع
ـی
ترتیــب گرفتـّـه و بــه هیئــت اثــری هنــری در آمــده ،و ســیاقی کــه زیبایـ ً ِ
کالم آن تســلی میبخشــد را گرامــی میداریــم .فراتــر از همــه ،اتفاقــا،
ِ
بــا ایــن کــه قهرمــان در "مجاهدتــی عبــث بــا تقدیــر ظالــم" قــرار دارد ،او
ً
صرفــا یــک قربانــی نیســت .او اغلــب نســبت بــه قدرتهایــی کــه تباهــش
میســازند برتــر اســت .لیــر امیــدوار اســت کــه خدایــان از انســان فــرا
گیرنــد تــا بیشــتر عــادل شــوند؛ و اگــر چــه هملــت مــن بــاب موقعیتــی کــه
خــود را در آن مییابــد انســان را گوهــری از غبــار عنــوان میکنــد ،او آگاه
اســت ،بــا روش ـنبینی بیشــتر ،انســان "نــژاده در خــرد ،بیکــران در تــوان"
اســت" ،همچــون فرشــتگان [در رفتــار] و در ذکاوت بــه خدایــان میمانــد".
او بــزرگ و بســیار لطمــه پذیــر اســت .ل.ک.نایتــز نتیجهگیــری کــرد کــه
برداشــت نهایــی کــه از لیرشــاه حاصــل میشــود "تصدیــق علیرغــم همــه
چیــز" اســت .کیتــو در مقایسـهی هملــت بــا تراژدیهــای یونانــی ،آن را در
اســاس نمایشــنامهای «مذهبــی» قلمــداد کــرد" :کانــون حقیقــی قهرمــان
ً
تراژیــک نبــوده بلکــه زمینــه الهــی آن اســت" .دیــدگاه کامــا متفاوتــی
توســط ای.آ.ریچــاردز بیــان شــده اســت ،هنگامــی کــه اظهــار داشــت کــه
"تــراژدی فقــط بــرای ذهنــی ّ
میســر اســت کــه در آن لحظــه کافــر به خــدا یا
مانــوی باشــد" .واضــح اســت کــه اگــر ایــن گونــه بپنداریم کــه لیــر و کوردلیا
در بهشــت دوبــاره بــه هــم میپیوندنــد تاثیر شــگرف تــراژدی ضایــع خواهد
شــد .همــه چیــز بســتگی بــه ایــن دارد کــه لفــظ "در آن لحظــه" را چگونــه
بزرگیشــان همــان
تفســیر کنیــم ،بــرای همــه شــاعران بــزرگ-و چرایــی
ِ
اســت -کــه اندیشـههایی فراتــر از حــد نفــس خــود دارنــد.
مذه�بی یا سکوالر
برخــی حمایتهــا از دیــدگاه ریچــارد از طریــق نمایــش اســپانیایی عصــر
طالیــی ارائــه شــده اســت ،آن زمــان کــه هــم نمایشنامهنویســان و هــم
مخاطبــان ،کاتولیــک بودنــد .چــرا کــه آنهــا بــر ایــن اعتقــاد بودنــد کــه دنیــا

بــه قــدرت خداونــد اداره مــی شــود ،در آخــرت ،خــوب ،پــاداش مــی گیــرد
و بــد ،مجــازات مــی شــود .از ایــن رو ،ژانــر بدیهــی بــرای آنهــا ،تراژیکمــدی
بــود .ایــن امــر بــا بررســی تعــدادی از نمایشــنامههای کالــدرون نمایــان
میشــود .گمــراه کننــده خواســتار ،در جادوگــر خارقالعــاده بــه
مســیحیت بــدل و در شــهادت قهرمــان زن ســهیم میگــردد .قهرمــان
زندگــی یــک رویاســت بــا فــرض یــک شــانس دوم ،میآمــوزد هــوس هــای
خــود را کنتــرل کنــد .هنــری هشــتم ،در جدایی در انگلســتان ،از شــیدایی
خــود بــرای آنــه بولیــن شــیطان صفــت توبــه کــرده و اطمینــان حاصــل می
نمایــد کــه مــاری ،بــه تــاج و تخــت دســت پیــدا خواهــد کــرد .آنــه ،اعــدام
شــده اســت و ولســی شــرور ،جــان خویــش میســتاند .قربانــی مهتــوک در
شــهردار زاالمیــا ،عــروس مســیح میشــود .حتــی آن زوج زانــی بــا محــارم
در دلبســتگی بــه صلیــب ،بــا وجــود جــرم هــای بیشــمار خــود ،بــه طــرز
معجزهآســایی ،نجــات مییابنــد .امــا تراژدیهــای دیگــری نیــز موجودنــد.
آن مــرد کــه همســر خــود را بــه واســطهی اســتخدام ّ
جراحــی کــه خــون زن
را جــاری کنــد تــا بمیــرد بــه قتــل میرســاند ،ولــو کــه مــورد مغفرت پادشــاه
قــرار گیــرد و بــا زن دیگــری ازدواج کنــد ،آشــکارا ســوژهی لعــن اســت.
هــم چنیــن یــک مســیحی ،راســین ،یــازده تــراژدی را نوشــت ،امــا تنهــا
یکــی از آنهــا ،باجــازت ،در عصــر مســیحیت قــرار دارد ،ولــو اینکــه در ترکیــه
اســت .هشــت تــای آنهــا ،در دنیــای گرائکو-رومــن واقــع شــده اســت و دو
مــورد آخــر ،دارای موضوعــات عهــد عتیــق اند .بدین وســیله ،او توانســت از
هــر گونــه تعارضــی میــان باورهــای مســیحیت و بدانــگاری تــراژدی بگریزد.
دلیلــی بــرای ایــن بــاور وجــود نــدارد کــه او هنگامــی کــه دربــاره جهانــی
غیرمســیحی مینوشــت ،از مســیحی بــودن دســت میکشــید؛ امــا ایــن
ً
صــادق اســت کــه انتخــاب منابعــش ،کار را بــرای ایــن کــه مطلقــا تراژیــک
باشــد ،آســانتر ســاخت .در یــک نمایشــنامه ،برنیــس ،تیتوس ،عشــقش را
بــه جهــت تکلیــف انــکار میکنــد ،بــه ایــن ترتیــب انتخــاب ســایر قهرمانان
راســین وارونــه میشــود .ایــن امــر تــا آســتانه یــک تغییــر کیــش مذهبــی
پیــش مـیرود ،امــا راســین آن را در شــرایط ســکوالر اظهــار مـیدارد.
مــورد شکســپیر بــه طــور خاصــی ،جالــب توجــه اســت .ریچــارد دوم،
در ســبک کتــاب ّ
مقــدس فــرو رفتــه اســت و قهرمــان آن در زنــدان توبــه
مــی کنــد .ریچــارد ســوم ،تبهــکاری اعترافکــرده ،در شــامگاه باسـ ُـورث
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اقــرار میکنــد کــه ملعــون اســت .هملــت بــا دامهــای ابلیــس و اعمــال
وابســته بــه مشــیت الهــی ارتبــاط داشــته اســت .اتللــو بــرای غســل تعمیــد
خــود ارزشــی گــزاف قائــل مــی شــود و بــر ایــن بــاور اســت کــه خــودش را
لعنــت کــرده اســت .مکبــث میدانــد کــه روح خــود را بــه دشــمن مشــترک
بشــر بخشــیده اســت .هیــچ یــک از ایــن نمایشــنامهها بوســیله چارچــوب
مســیحیت ذرهای از بــار تراژیــک خــود را از دســت ندادهانــد .پنــج مــورد از
تــراژدی هــای دیگــر ،در دنیــای رومــن قــرار مــی گیرنــد جاییکــه ّ
تأمالتــی
دیگــر اعمــال میشــود .لیرشــاه ،بیشــتر بحــث برانگیــز اســت .نمایشــنامه
منبــع ،فضایــی مســیحی دارد .شکســپیر آن را دگرگــون کــرد زیــرا یــا
میدانســت کــه لیــر قبــل از تولــد مســیح میزیســته اســت ،یــا از ایــن رو که
نمایشــنامهنویس پیشــین ،انجــام کار را کــه در آن کوردلیــا جــان خــود را در
زنــدان میســتاند از قلــم انداختــه بــود .انگیــزه و علــت هرچــه باشــد ،ایــن
تغییــر معافیــت رشـکآوری را به او بخشــید و توانســت ســواالت ناشــیانهای
را راجــع بــه اعمــال وابســته بــه مشــیت الهــی در یــک دنیــای غیرمســیحی
مطــرح کنــد ،بــی آن کــه متهــم بــه ارتــداد شــود .توانســت پیشــنهاد دهــد،
خدایــان ،بــه نمازگــزاران پاســخی ندادنــد و حتی دربــاره وجود عینیشــان،
تردیــد ایجــاد نمودنــد .بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد شکســپیر بــه طــور
تلویحــی اشــاره دارد کــه آئیــن مســیحی ،حتــی بــدون نویــد بهشــت یــا
بیــم جهنــم معتبــر بــود؛ و آنچــه بــرای او بــه عنــوان یــک نمایشــنامهنویس
اهمیــت بیشــتری داشــت ،ایــن بــود کــه ایــن تــراژدی ،صریــح و زوالناپذیــر
مانــده بــود" .بــرای لحظــه" (بــه کاربــری عبــارت ریچــارد) ،توانســت
احتمــاالت نهیلیســم را بررســی کنــد ،اگــر چــه کــه نمایشــنامه هــای قبــل
و بعــد لیرشــاه ،در فضــا و لحــن مســیحی بودنــد.
واژگونی ،ادراک ،شگفتی
ارســطو ســه مشــخصه یــک طــرح را ذکــر میکنــد کــه اگــر چــه ضــروری
نیســتند ولــی ارزشــمندند (ترجمــه  ،1965صفحــهی  .)46پریپتیــا
(واژگونــی) آن گاه اســت کــه نتیجــه یــک کنــش خــاف آنچــه فــرض شــده
اســت در آیــد ،بعنــوان مثــال آن موقــع کــه پیــک احضارشــده بــرای اثبــات
ً
بیگناهــی ادیپــوس عمــا بزهــکاری او را ثابــت میکنــد .مکبــث ،او کــه
خــود را ایمــن میانــگارد چــرا کــه زن نزاییــده مــردی را کــه قــادر باشــد بــه
او گزنــدی رســاند ،درمییابــد کــه مکــدف بــا شــکافتن رحــم بیــرون آورده
شــده اســت؛ اتللــو آگاهــی مییابــد دســتمالی کــه آن را گــواه بــر گنهکاری
دزدمونــا میانگاشــت فیالواقــع گواهــی بــر بیگناهــی او بــود؛ ازدواج
آنتونــی بــا اکتاویــا ،کــه طــرح شــد تــا دوســتی او بــا اکتاویــوس را اســتحکام
بخشــد ،خــاف آن عمــل میکنــد؛ ربــکا بیتــا را بــه قتــل میرســاند تــا
بتوانــد بــا روســمر ازدواج کنــد ،و پیامــد آن را چنیــن مییابــد کــه عمــل او
هــر گونــه احتمــال [ازدواجــش بــا رزمــر] را تبــاه میســازد؛ و مثــال آخــر،
نــورا در خانــه عروســک از بــرای نجــات شــوهرش عمــل میکنــد و رفتــار
شــوهرش بــه او میفهمانــد کــه در اوهــام زندگــی کــرده اســت.
آناگنوریســیس (ادراک یــا پیبــری) آن گاه اســت کــه شــخصیتی بــرای
اولیــن بــار متوجــه حقیقــت میشــود .گالســتر در صحنــه کورشــدناش
درمییابــد کــه ادگار بیتقصیــر اســت؛ لیــر پــی میبــرد کــه توجــه
بســیار کمــی بــه درویشــان برهنــه فقیــر داشــته اســت .آلبانــی میفهمــد
کــه زن زیبارویــش خویــی شــیطانی دارد .ایبســن نمونههــای بســیاری از
ادراک را ارائــه میکنــد ،برخــی بــه ناگهــان و برخــی طــی ســالها صــورت
ً
میگیرنــد .خانــم آلوینــگ قبــا ریــاکاری منــدرز و فســاد
شــوهرش را دیــده بــود؛ امــا طــی دو روز تحــت پوشــش فعــل
ارواح پــی میبــرد کــه پســرش از مرضــی ارثــی رنــج میبــرد،
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و ازدواجــش بــا مــردی کــه دوســتش نمیداشــت سببســاز اصلــی فجــور
کاپیتــان آلوینــگ بــود.
در اشــباح حــال بــا افعــال گذشــته و خیــاالت مهجــور در آمیختــه
اســت .برخــی از تاثیرگذارتریــن تراژدیهــا همانهاییانــد کــه در آنهــا
گذشــته بــه تدریــج فــاش شــده اســت .روسمرســهولم چش ـماندازهایی از
همخانهنشــینان را مادامــی کــه بیتــا زنــده بــود ،از تغییــر روســمر و نفــوذ
ً
ربــکا بــر او در بــر دارد .ربــکا در اعتــراف نخســتش تقریبــا میرســاند کــه
قتــل از لحــاظ سیاســی انگیزهمنــد بــوده اســت .اعتــراف دوم او آن را بــه
عملــی از روی شــوری جنونآمیــز مبـ ّـدل میســازد ،شــور و اشــتیاقی کــه از
آن زمــان بــه عشــقی عــاری از خودخواهــی خلــوص یافته اســت .در همین
اثنــا افشــاگری کــرول در خصــوص نامشــروعی او معلــوم میکنــد کــه او
ً
ســهوا مرتکــب جــرم شــده اســت.
میدلتــن دو مثــال زیبــا از ادراک دارد .در نــوزاد جایگریــن ،بئاتریــس،
ً
او کــه ِد فلــورس را بــه قتــل شــوهرش تحریــک کــرده اســت ،مســتمرا پــی
میبــرد کــه او اســیر قتــل شــده اســت-او "متحمــل یــا گرفتــار ایــن فعــل"
اســت؛ و در زنــان زنهــار زنــان ،ایزابــا توســط عمـهاش آگاهــی مییابــد کــه
رابطـهاش بــا هیپولیــت زنــای بــا محــارم اســت.
شــگفتی کــه توســط ارســطو ذکــر شــد ،عنصــر مهمتــری در نظریــه و
تکنیــک رنســانس گردیــد .ســیدنی «حیــرت» را جایگزین هــراس در قاعده
ارســطو میکنــد .ایــن «حیرتانگیــز» اســت کــه هوراشــیو از زمانــی بــه
ســخن میآیــد کــه فورتنبــراس و ســفیران انگلیســی بــا اجســاد خانــوادهی
ســلطنتی دانمــارک و نعش الئرتــس ،آخرین بازمانــده خانــواده پولونیوس،
مواجــه میشــوند.
نظم و نثر
نظــم بــه عنــوان قالــب پذیرفتهشــده تــراژدی در دوره رنســانس در انگلیــس
و فرانســه و در طــول قــرن هفدهــم ادامــه یافــت؛ امــا در قــرون بعــدی
حتــی تکاپــوی بهتریــن شــاعران هــم تنهــا تقلیدهایــی ناچیز از پیشــینیان
حاذقشــان بــود .ایــن امــر در آلمــان متفــاوت بــود زیــرا درامنویســان آن
بیشــتر در آغــاز یــک ســنت بــه نظــر مــی رســیدند ،تــا در پایــان .در نــروژ
ایبســن ،کــه بــه شــاعری آغــاز کــرده بــود ،فتــوی داد کــه نظــم بــه هنــر
تئاتــر آســیب بزرگــی وارد کــرده اســت و خــود را وقــف نثــر نمایشــی کــرد .او
رونــدی را آغازیــد کــه تــا امــروز غالــب اســت.
نمایشنامهنویســانی کــه در مــورد شــخصیتهای طبقــه متوســط
مینوشــتند میتوانســتند بــا نزدیــک مانــدن بــه گفتــار محــاوره ،بــه
ً
راسـتنمایی دســت یابنــد .امــا خــود ایبســن اکیــدا بر اصــول ناتورالیســتی
نمانــد و برخــی از منابــع شــاعرانگی را ابقــا کــرد .ایــن در عناویــن نمادیــن
نمایشــنامههای او-اشــباح ،خانــه عروســک ،مرغابــی وحشــی -در
شــخصیت هایــی بــه خارقالعادگــی زن مــوش صحرایــی ،در اشــارات
بــه خرافــات و در تشــبیههای گاه و بــیگاه شــاعرانه نمــود یافتــه اســت،
همچــون زمانــی کــه ربــکا شــهوت ناگهانــی خود بــرای روســمر را بــه یکی از
طوفانهایــی کــه دریاهــای شــمالی را فــرا گرفتــه و عشــق آرام بعــد از آن را با
ســکوت صخرههــای آشــیانهای زیــر خورشــید نیمــه شــب برابــر میکنــد.
اگــر چــه کــه تراژدیهــای منظــوم همچنــان بــرای مخاطبــان ادبــی
نوشــته شــدند ،امــا موفقتریــن نمایشــنامههای شــاعرانه صــد ســال
گذشــته بــه نثــر نگاشــته شــده انــد ،بــه ماننــد ســواران دریــا و دیــردره از
مصائــب ســینگ .ســینگ از ســخنان دهقانــان ایرلنــدی ،کــه بــرای مقاصد

نمایشــی متحولشــان کــرده بــود ،اســتفاده عالــی بــرد.
وانهــادن نظــم بــدون مزایــا نیســت .در نثــر ،تقلیــد گفتوگوهــای
معمولــی آســانتر اســت ،و از اثــر تســطیح نظــم بــر شــخصیتپردازی
اجتنــاب میشــود ،نظــر بــه ایــن کــه شــاعران کمــی گوناگــون میســرایند
تــا هــر یــک از گوینــدگان بیــان متناســب خــود را داشــته باشــد .اشــکاالت
ایــن امــر نیــز همینقــدر آشــکارند .شــاعرانگی فاخــر مــا را چنــان متأثــر
میســازد کــه بهتریــن نثــر قــادر نیســت .چــون برابرنگرانــی نیکــو ،مــا بایــد
احســاس کنیــم کــه تــراژدی خانــم آلوینــگ بــه همــان میــزان قابــل توجــه
اســت کــه فــدر .گذشــته از همه وقایــع ،او بســیار هوشــمند و از آنچــه که در
پایــان نمایشــنامه او جزئــی از آن میباشــد ،بــه تمامــی آگاه اســت .بــا ایــن
وجــود ،ایــن نمایشــنامه از عظمــت فراهمآمــده بوســیله زمینــه اســاطیری
تــراژدی راســین و شــاعرانگی ابــراز شــده در آن محــروم اســت.
همسرایان و تسک�ین طنز
تــراژدی یونانــی از همســرایان برآمــد و در نمایشــنامههای آشــیلوس و
ســوفوکلس آن را در کنــش شــریک کــرد کــه بــه خوبــی واســطه میان شــاعر
و مخاطــب گشــت .در اوریپیــدس  ،اودهــای کــر پــس از دردآوری وقایــع
تراژیــک تســکین ّ
تغزلــی میبخشــند.
غیــر از نمایشــنامههای درامنویســان ســنکایی انگلیســی و فرانســوی
چــون جــودل و گریویــل ،درامنویســان قــرن شــانزدهم بــا همســرایان ســر و
کار داشــتند .بــا ایــن وجــود شــماری از درامنویســان الیزابتــن کمــاکان بــه
شــخصیتهایی کــه بتواننــد یکــی از کارکردهــای همســرایان کالســیک
را ایفــا کننــد احســاس نیــاز میکردنــد .بــرای مثــال ،ادگار فقــط کارکتــر
نیکسرشــتی در حــال بســط نیســت ،بلکــه پــس از ناپدیــد شــدن دلقــک،
او بــه مخاطبــان میآمــوزد کــه چگونــه بایــد بــه وقایــع و شــخصیتهای
لیرشــاه واکنــش نشــان دهنــد .انوباربــوس بــه طــور مشــابه واکنشهــای
مخاطــب را بــه وقایــع آنتونــی و کلئوپاتــرا هدایــت میکنــد ،گــر چــه او
خــود ،همــراه کنشگــری اســت .تــداول آوازخوانــی کــر در قــرن حاضــر
شــاعران را قــادر ســاخت تــا بهرهگیــری از کــر تکاملیافتــهای را تجربــه
کننــد ،از جملــه تی.اس.الیــوت در قتــل در کلیســای جامــع.
تســکین طنــز از تــراژدی یونانی حذف شــد ،جای خــود را به نمایشهای
طنــزی داد کــه پــس از ســهگانههای تراژیــک اجــرا میشــدند ،و توســط

ً
نویســندگان تراژدیهــای کالســیک فرانســوی تمامــا مــورد اجتنــاب قــرار
گرفتنــد .در ســوی دیگــر ،درامنویســان انگلیســی ،شــاید بــه دلیــل ســنتی
کــه بــه چرخــه هــای رمــز و راز برمیگــردد  ،صحنــه هــای طنــز را در
تراژدیهــای خــود مطــرح کردنــد .بخشهــای طنــز در هــر یــک از تــراژدی
هــای شکســپیر وجــود دارنــد ،امــا برشمردنشــان بــه عنــوان تســکین طنــز
اغلــب گمــراه کننــده اســت .مــزاح قبرکــن در هملــت بــا مرگومیــر انســان
و قبــری کــه بــرای اوفلیــا ّ
مهیــا شــده اســت ارتبــاط دارد؛ دربــان در مکبــث
خــود را دربــان دروازه دوزخ معرفــی میکنــد ،و مخاطــب بیصبرانــه منتظــر
کشــف قتــل اســت؛ صحنــه مضحــک مســتی کاســیو قســمتی از دسیســه
اهریمنــی یاگــو اســت؛ دلقــک در لیرشــاه بــه خوبــی خــود شــاه رفتــار
ابلهانــهاش را بــه مــا یــادآور میشــود .در نمایشــنامههای دیگــر ممکــن
اســت قــدری تســکین از تنــش باشــد ،همچنــان کــه شــکنجهگران بــا
قربانیانشــان را درهــم میشــکنند.
صورتدهــی مداخــات ایســتادگی
ِ
امــا بــه نظــر میرســد کــه کارکــرد اصلــی تســکین طنــز یــادآوری ایــن نکتــه
باشــد کــه تفکیــک تــراژدی از بقیـهی زندگــی ،تنهــا تصویــری یک ســویه به
دســت میدهــد .در بعضــی از نمایشــنامهها مــزاح آخریــن لغــزش چاقــو
ـکاک اوکیســی تــراژدی
میشــود ماننــد زمانــی کــه درمییابیــم لودگــی پیـ ِ
جونــو را تکمیــل میکنــد.
حال و آینده
جورج اشــتاینر در کتاب درخشــان امــا تاریک خود ،مــرگ تـراژدی (،)1961
امیــد چندانــی بــرای آینــده آن نــدارد .شــاعران نــگاه نوســتالژیواری بــه
شــاهکارهای اعصار گذشــته دارند ،اما اســاطیر کالســیک دیگــر نمیتوانند
بــه طــور خالقانــه مــورد اســتفاده قـرار گیرنــد؛ هــر دو ایدئولــوژی مســیحیت
و مارکسیســم خوشبینانــد و از همیــن رو بــا نقطهنظــر تراژیــک بــه
ً
تناقــض میرســند؛ و ایــن اعتقــاد مشــترک کــه زندگــی اساســا بیمعناســت
مانــع نوشــتن تــراژدی میگــردد .هــر چنــد برخــی از نــکات اشــتاینر
ســوالبرانگیزاند ،امــا هیچکــدام از درامنویســانی کــه از زمان انتشــار کتابش
پدیــد آمدهانــد ،تراژدیهــای قابــل ّ
توجهــی ننوشــتهاند :همیــن تقلیدهــای
باطــل آنهاســت کــه افســوس و دهشــت برمیانگیــزد .بــه نظــر میرســد
کــه در آینــده ،درامنویســان ژانرهایشــان را بــا هــم مخلــوط خواهنــد کــرد .مــا
ـی مســخرهآمیز خواهیــم داشــت
نمایشــنامههای غمانگیـ ِـز طنزآمیـ ِـز هزلـ ِ
کــه در آنهــا قهقهههــا و اشــکها در هــم میآمیزنــد.
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