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ــه دانشــکده هنــر  ــا ب ــران پ ذوق یــک هنرمنــد از انگیــزه او نشــئت می گیــرد. هرســاله در اوایــل پاییــز دانشــجویانی از سراســر ای
ــیاه  ــه س ــه صحن ــا ب ــا پ ــد ت ــرار می کردن ــی از درس ف ــد. ول ــا درس بخوانن ــد ت ــده بودن ــا آم ــتند. آن ه ــان می گذاش ــگاه دامغ دانش
نمایــش بگذارنــد و بــه امیــد اجرایــی در آخــر ســال گروهــی تشــکیل می دادنــد و بــاذوق شــرکت در جشــنواره و دیــده شدنشــان 
تمریــن می کردنــد. گاه حتــی بــه خانه هایشــان برنمی گشــتند تــا تمریــن کننــد. عــده ای از آن هــا مســیر را تــا آخــر ادامــه دادنــد 
و حتــی کارشــان بــه جشــنواره راه یافــت امــا ... همــه چیــز باخبــر لغــو جشــنواره دگرگــون شــد. دیگــر تئاتــر ضــرورت زندگی شــان 

نبــود. حــال محبــوس مانــدن در خانــه بــرای حفــظ جــان اولویــت دارد و چشــم بــه انتظــار روزی کــه دوبــاره تئاتــر زنــده شــود.

ــه هــر دلیلــی مجــال چــاپ را پیــدا  ــود کــه خــاک می خــورد و متأســفانه ب فصلنامــه تخصصــی ادبیــات نمایشــی چنــد ســالی ب
نمی کــرد. امســال و در اوج اپیدمــی کرونــا کــه همه مــان 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 مخصوصــًا تئاتــر دانشــگاهی می پــردازد جایــی کــه اولیــن قدم هــای یــک هنرآمــوز در آن برداشــته می شــود 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 نگه داریــم و در بخــش دوم نشــریه یادداشــت هایی پیرامون 
فضــای تئاتــر دانشــگاهی و فضــای جشــنواره ها و در آخــر ترجمــه ای از مدخــل تــراژدی در دانشــنامة نقــد ادبــی را می خوانیــد. 
امــا جشــنواره های هنــری. در حقیقــت جشــنواره ها از اهمیــت باالیــی برخوردارنــد. چــرا کــه قدمتــی بــه درازای تاریخچــه تئاتــر 
ــع  ــده جم ــب و اجراکنن ــه در آن مخاط ــی ک ــوده. جای ــل نب ــی و تعام ــز گردهمای ــزی ج ــاز چی ــنواره ها از دیرب ــدف جش ــد. ه دارن
می شــدند و باهــم تعامــل برقــرار می کردنــد و اجراهایــی را انجــام می دادنــد. ولــی امــروزه متأســفانه بعضــی جشــنواره ها هدفــی 
ــد. هدفــی کــه حتــی شــرکت کنندگان را هــم گاهــی دچــار توهمــی غلــط می کنــد و گاه حتــی  جــز ایــن را مدنظــر قــرار داده ان
مخاطبــی هــم ندارنــد و آثــار صرفــًا بــرای داوری و جایــزه در جشــنواره شــرکت داده می شــوند. جشــنواره ای را فــرض کنیــد کــه بــا 
مقــدار بودجــه ای برگــزار می شــود. عــده ای شــرکت می کننــد و عــده ای لقــب برگزیــده را می گیرنــد و ایــن ظــرف زیبــای بیرونــی 
جشــنواره اســت. امــا چیــزی کــه در باطــن وجــود دارد. ایــن اســت کــه؛ بودجــه ای بــه ُارگانــی اعــم از فرهنگــی یــا غیرفرهنگــی بــه 
فعالیــت هنــری اختصاص داده شــده. مدیــران و عوامــل مشــتاِق رزومــه بــا اهدافــی یکســان دور هــم جمــع می شــوند و عزمشــان 
را جــزم می کننــد تــا جشــنواره ای برگــزار کننــد و بــا ایــن جملــه کــه؛ میراثــی برجــای بگذارنــد. شــروع بــه فعالیــت می کننــد. مهــم 
نیســت کــه تــو یــا مــن جایــزه بگیریــم. یــا اصــًا کمکــی بــه رونــد پیشــرفت هنرمنــد و فضــای هنــر بکنند. بلکــه مهــم این اســت که، 
فانــی دبیــر و فانــی داور و فــان ُارگان، جشــنواره ای بــا لقــب سراســری برگــزار کرده انــد. از ایــن جشــنواره های آبکی در اطــراف فضای 
هنــر فراوان انــد و باعــث شــده اند بــر جشــنواره هایی کــه واقعــًا مســیر درســتی در پیــش دارنــد اثــر منفــی بگذارنــد. حــال کــه دنیایــی از 
جشــنواره داریــم، چــاره چیســت؟ تنهــا راه این اســت که مدیــران و نهاد هایشــان  حداقــل به مخاطب و شــرکت کنندگان احتــرام بگذارند 

و سیاست گذاری شــان را جــوری بچیننــد کــه برپایــه تعامــل و کاربــرد باشــد  و مســئله آمــوزش در صــدر باشــد نــه صرفــًا تجمــات.

در آخــر از تمــام کســایی کــه در طــول ایــن مســیر بــا مــا بودنــد تشــکر می کنــم. مســیری کــه متأســفانه هیــچ زیرســاختی در آن 
وجــود نداشــت و هــر بــار مســئله ای ســد راه می شــد و بــه دلیــل نبــود فعالیــت انتشــاراتی در ســال های قبــل کلــی زمــان را از مــا 

می گرفــت. امــا بــا تمــام کم وکاســتی ها خوشــحالیم بــه ســرانجام رســید و امیدواریــم مــورد رضایــت شــما هــم قــرار گیــرد. 

سخن سردب�یر



بخش اول : مصاحبه
گفتییگو با :

دکتر میترا علوی طلب
کیانوش محمدی - هادی محرابیی
عرفان علی نژاد - فائزه امییرخانی



هفــت کار در بخــش رقابتــی و چهــار کار هــم در بخــش نــگاه بــه جشــنواره 
راه یافتنــد. ده اســفند تاریــخ برگــزاری جشــنواره بــود کــه باتوجه بــه شــرایط 
پیش آمــده از پنجــم و ششــم اســفند مــدام جریــان جشــنواره عقــب 
می افتــاد تــا رســیدیم به اینجــا کــه اآلن هســتیم. بخش نمایشنامه نویســی 
را هنــوز اعــام نکردیــم. می خواســتیم دوبــاره فراخــوان بزنیم که متأســفانه 
مــن خــودم برایــم مشــکاتی پیــش آمــد. چــون پارســال واقعــًا بــا بچه هــا 
انــرژی گذاشــتیم و از همــه اعضــای آن گــروه ممنونــم کــه ایــن کار را قبــول 
ــت  ــش رقاب ــای بخ ــه کاره ــد. ازآنجایی ک ــنواره بودن ــی جش ــد و حام کردن
ــه  ــم. اول اینک ــر گرفتی ــکار را در نظ ــم دو راه ــده بگیری ــم نادی را نمی توانی
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 ســعی مان را کردیــم کــه کیفیــت کارهــا را 
در نظــر بگیریــم بــدون اینکــه نگاهــی بــه دانشــگاه ها داشــته باشــیم. حتی 
ــاس  ــط براس ــد و فق ــه نمی ش ــردان گفت ــگاه و کارگ ــم دانش ــی اس در بازبین
چارتــی کــه گذاشــته بودیــم بــه بازبین هــا اعــام می کردیــم تــا جایــی کــه 
متأســفانه کیفیــت کارهــا کاهــش پیــدا می کــرد و درواقــع امســال کمــی 
ــغ  ــتیم تبلی ــود. می توانس ــش نب ــود و رضایت بخ ــن ب ــا پایی ــت کاره کیفی
جشــنواره را در بخــش پژوهــش و نمایشنامه نویســی بیشــتر کنیــم؛ اما اآلن 
بــا ایــن شــرایط و اوصــاف فکــر می کنــم یکــم در حــق بچه هــای صحنــه ای 

فرستادند، ظلــم می شــود. آن هــا زحمت کشــیدند و بــرای جشــنواره کار 
درهرصــورت هزینــه ای کردنــد و اآلن کــه فکــرش را می کنیــم 
حتــی اگــر بچه هــا نیاینــد. می توانیــم گروهــی پــول بگذاریــم 
ــم  ــه بازه ــم ک ــن پخش کنی ــتند و آنای ــم بفرس ــا فیل و بچه ه

- ســام، امیــدوارم حالتــان خــوب باشــد و ممنــون از اینیکه 
ــه ســؤال های مــا  ــد و ب ــار مــا می گذاری ــان را در اختی وقتت

�اســخ می دهیــد. لطفــًا خودتــان را معرفــی کنیــد؟

  - ســام. کیانــوش محمــدی هســتم. دانشــجوی تــرم هفت ادبیات نمایشــی، 
دبیــر پنجمین جشــنواره سراســری تئاتر ملــی اردیبهشــت و در خدمتم. 

- از برنامه هایپی که برای جشنواره داشتید بگویید؟

- مــا بــرای جشــنواره برنامه هــای زیــادی داشــتیم. باتوجه بــه همــان 
ــرار  ــل ق ــد پن ــا را در چن ــم برنامه ه ــعی کردی ــتیم. س ــه داش ــه ای ک بودج
دهیــم. کاری کــه مــا نســبت بــه ســال های 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 
ــرای داوری  ــه ب ــاتیدی ک ــرف اس ــاپ از ط ــه ورکش ــی س ــا حت ــیم. م باش
ــت. در  ــدودی داش ــت مح ــه ظرفی ــم ک ــزار کنی ــود برگ ــرار ب ــد ق می آمدن
بخــش خیابانــی کارهایی کــه فرســتاده بودند متأســفانه کیفیــت آن چنانی 
نداشــت و در بازبینــی کارهــا انتخــاب نشــدند. در نمایشــنامه خوانی هــم به 
همیــن صــورت بــود و تنهــا بخشــی کــه مــا توانســتیم روی آن تأکیــد کنیــم 
همیــن بخــش صحنــه ای و نمایشنامه نویســی بــود. مــا بخــش صحنــه ای 
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 بخش هــای خیابانــی، 
ــان  ــم هم ــت ه ــم و درنهای ــی کردی ــه ای را بررس ــنامه خوانی و صحن نمایش

ــا و  ــروس کرون ــر وی ــه خاط ــان ب ــگاه دامغ ــر دانش ــنواره تئات ــم جش ــه می دانی ــور ک ــم، همان ط ــی بده ــک توضیح ــروع  ی ــل از ش قب
ــن  ــه ای ــرای پرداختــن ب ــاره جشــنواره مناســب نباشــد امــا هــدف مــا ب قرنطینــه برگــزار نشــد و شــاید حــاال کمــی حــرف زدن درب
ــد. ــتند بزنن ــه نتوانس ــوده ک ــان ب ــه و حرف هایش ــن برنام ــت گفت ــا و درنهای ــا و زحمت ه ــر از بچه ه ــر تقدی ــه خاط ــتر ب ــئله بیش مس
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من با شیوه آناین برای تئاتر موافق نیستم.

ــرای اینیکــه جشــنواره را باکیفیــت بیشــتری برگــزار  - ب
ــری در برنامه هایتــان داشــت؟ کنیــد بیودجــه چــه تأثیی

- در مــورد بودجــه بایــد بگویــم کــه دانشــگاه پانــزده میلیون بــه مــا داده بود. 
دقیقــًا همــان مقــداری کــه جشــنواره پارســال بودجــه داشــت. ما آن پــول را 
بیــن بخش هــا تقســیم کــرده بودیــم. بااینکــه خیابانــی و نمایشــنامه خوانی 
حذف شــده بــود امــا به هرحــال پانــزده میلیــون مبلــغ کمــی بــرای برگــزاری 
جشــنواره بــود و مــا آن طــور کــه حســاب کــرده بودیــم حداقــل هزینــه ای 
کــه بــرای اســکان و پذیرایــی داشــتیم خیلــی زیــاد می شــد و چیــزی بــرای 
ــد.  ــد نمی مان ــنواره کار می کردن ــه در جش ــانی ک ــا و کس ــا، داوره جایزه ه
کاری کــه مــا کردیــم از دبیــر جشــنواره کــه خــودم هســتم تا ســایر دوســتان 
ایــن شــرط را گذاشــتیم کــه هیــچ مبلغــی دریافــت نکنیــم. واقعــًا بودجــه 
کمبــود مــا ســعی کردیــم از راه هایــی بودجــه را زیاد کنیــم باتوجه بــه مبلغی 
کــه قــرار بــود از فــروش بلیــط بــه دســت بیایــد و می خواســتیم ایــن پــول را 
تقســیم کنیــم بیــن قســمت های جشــنواره مثــل جایزه هــا مخصوصــًا ... و 
از طرفــی ورکشــاپ هایی کــه قــرار بــود برگــزار شــود، نمی گویــم زیــاد ولــی 
هزینــه ی بیســت هــزار تومــان گذاشــته بودیــم بــا ظرفیــت محــدود بــرای 
دانشــجوهای دانشــکده هنــر و حــاال هزینــه ی بیشــتری از دانشــجوهای 
دانشــکده های دیگــر بــرای کمــک بــه بخش هــای دیگــر جشــنواره و 
ــکده را  ــخت افزاری دانش ــات س ــتیم امکان ــی داش ــا. حت ــن هزینه ه تأمی
ارتقــا می دادیــم، مشــکاتی کــه پاتوهــا داشــت از قبیــل نــور، صــدا و... 
را ســعی کردیــم رفــع کنیــم و پنــل دیگــری کــه مــا اضافــه کردیــم، این کــه 
ــم. از دانشــجوهای دانشــکده خودمــان و  ــا منتقــد بیاوری ــود ســه ت قــرار ب
منتقدهایــی کــه در تهــران ســاکن اند کــه البتــه هزینــه ای را برایمان داشــت 
و حقیقتــًا ســعی کردیــم تــا بودجــه جشــنواره صــرف امــور آموزشــی بــرای 

دانشــجوها شود.

- به عنــوان کســی کــه همــراه هیئــت بازبینــی 
تمام کارهــا را دیــده بیودیــد حرفــی در مورد کارهــا دارید؟ 
)چــون باالخــره جشــنواره برگزار نشــده و سمت وســویپی 

هــم نــدارد نظــر شــما(؟

- نظــر شــخصی مــن باتوجه بــه تئاترهایــی کــه تــا اآلن دیــدم و شــناختی 
کــه از تئاتــر دانشــگاهی داشــتم. متأســفانه کارهــا انــگار تبدیــل بــه یــک 
ــدت  ــا به ش ــر کاره ــجوها و اکث ــرف دانش ــد از ط ــده بودن ــی ش قرارداد های
ضعیـــ بودنــد.  در واقــع قراردادهایــی کــه اســتفاده کــرده بودنــد خاقیت 
ــد  ــه بودن ــی رفت ــان کپ ــک جری ــوی ی ــه به س ــًا هم ــرد. تقریب ــن می ب را از بی
ــی  ــد ازنظــر تکنیــک، فــرم، همــان چیزهای و کارهایــی کــه فرســتاده بودن
ــفانه  ــود و متأس ــرار می ش ــم و تک ــران می بینی ــر ای ــرًا در تئات ــه اکث ــود ک ب
شــرایط تئاتــر دانشــجویی اصــًا خــوب نیســت. از دانشــگاه های تهــران، 
شــیراز و شــهرهای دیگــر بــرای مــا کار فرستاده شــده بــود و حســرت 
ــه آدم  ــت ک ــان اس ــمتی در جری ــه س ــگاه ها ب ــر در دانش ــه تئات ــز ک برانگی
ــه  ــد کــه ب ــات هــم اجراهایــی بودن ــاورش نمی شــود. ولــی در ایــن جریان ب
جــد می گویــم جــزو بهتریــن اجراهــا در بدنــه تئاتــر دانشــگاهی بــوده کــه 
ــه  ــا س ــه دو ی ــم ب ــت کار می توان ــوع هف ــود. از مجم ــرا ش ــته اج می توانس
ــی  ــی خوب ــی خیل ــطح کیف ــی از س ــرم ول ــم نمی ب ــه اس ــاره کنم ک کار اش
برخــوردار بودنــد. آن جســارت، خاقیــت و زحمتــی کــه 
کشــیده بودنــد تحســین برانگیز بــود. خــب متأســفانه روز 
بازبینــی، بازبین هــا تــا چهــارده کار جلــو رفتــه بودنــد و 

هنــوز قطعــی نمی دانســتند کــه کــدام کار را انتخــاب کننــد و حتــی یــک 
ــه  ــورم ک ـــ می خ ــودم تأس ــن خ ــود، م ــی نب ــان قطع ــم در لیستش ــر ه اث
ــه ایــن ســمت مــی رود و بچه هــا بــرای این کــه در  تئاتــر دانشــگاهی دارد ب
جشــنواره باشــند بــه ایــن شــکل کار می کننــد. البتــه بحــث امکاناتــی کــه 
دانشــجوها دارنــد هــم مطــرح اســت کــه از پاتوهــای دانشــگاه های ایــران 
ــا راه آمــدن بچه هــا باهــم و خیلــی از جریانــات دیگــر در تئاتــر مــا دیــده  ت
نمی شــود و متأســفانه در تئاتــر بدنــه مــا ایــن مشــکات راداریــم کــه البته به 

ــان. ــن جری ــده ای ــم تزریق ش ــگاهی ه ــر دانش تئات

- در مقایســه جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی بــا جشــنواره 
مــا خواســتم بدانــم بااینیکــه جشــنواره ماهم سراســری 
ــای  ــای بچه ه ــه کاره ــتری ب ــز بیش ــرا تمرک ــده چ ش
خودمــان هســت؛ یعنــی واقعًا ســطح کارهای دانشــگاه 
مــا باالتر اســت یا سیاســت خاصی �شــت آن قــرار دارد 

ــان بیشــتر می شــود؟ ــای دامغ ــه انتخابیی ه ک

- چیــزی کــه بایــد بگویــم ایــن اســت کــه مــا فــرض را بــر ایــن نگذاشــتیم 
و خــود دانشــگاه، نــه دانشــکده، خــود دانشــگاه این طــور بــود کــه 
می گفتنــد: مــا بودجه مــان کــم اســت و هزینــه ی اســکان و پذیرایــی بــرای 
ــا ایــن اوصــاف مــن حتــی روز اول بازبینــی بــه  مــا صفــر می شــود. ولــی ب
بازبین هــا گفتــم کــه خواهــش می کنــم هیــچ کاری، حتــی کاری کــه 
ــود.  ــا نش ــای اینج ــدای کاره ــت ف ــت یک وق ــا دور اس ــا از اینج کیلومتره
ــد و  ــوب باش ــًا خ ــا واقع ــت کاره ــه کیفی ــم ک ــن قراردادی ــر ای ــل را ب ــا اص م
ســعی کردیــم کیفیــت کار را مدنظــر قــرار دهیــم و حــاال نمی دانــم امســال 
ــم کــه کارهــای بچه هــای دامغــان  ــه جــد می گوی ــود ولــی ب ــان چــه ب جری
ازنظــر کیفــی خیلــی باالبــود و باتوجه بــه این کــه جشــنواره در خــود 
دانشــگاه برگــزار می شــود خــب تعــداد شــرکت کننده ها زیــاد بــود در همــه 
بخش هــا البتــه به جــز خیابانــی و نمایشــنامه خوانی. در بخــش صحنــه ای 
درخواســت خیلــی زیــاد بــود و خــب ایــن کمیتــی کــه هســت کیفیتــی هم 
بــا خــودش بــه همــراه دارد و حقیقتــًا کارهــای خوبــی را از دامغــان دیدیــم 

ــود. ــتودنی ب ــاش بچه هــا س ــًا ت ــه واقع ک

- دربــاره هیئــت بازبینی کــه چقدر باهم تفاهم داشــتند 
در انتخــاب کارهــا و چــه مشــکاتی �یــش می آمــد از 
ــی داشــته باشــند  ــًا متفاوت ــای کام ــه نقطه نظره اینیک
بــرای انتخــاب یــک کار بــرای مــا توضیپــح می دهیــد؟

ــدام  ــه هرک ــاتیدی ک ــم و دو اس ــجو آوردی ــر دانش ــر را از قش ــک نف ــا ی - م
سمت وســویی جــدا داشــتند. ولــی حقیقتــش خیلــی اختاف نظــر دربــاره 
کارهــا وجــود داشــت و بایــد قبــول کنیم کــه جــدای از ســواد آکادمیکی که 
اســاتید دارنــد خــب ســلیقه هــم دخیــل می شــود ولــی همــه سعی شــان 
ــاعت  ــا س ــی ت ــان روز بازبین ــد و هم ــش نیای ــکل پی ــن مش ــا ای ــد ت را کردن
ــش  ــی پی ــاال اختاف نظرهای ــد و ح ــت بودن ــپ و گف ــغول گ ــب مش دو، ش
می آمــد 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 بازبین هــا دنبــال خــود اثــر بودنــد.

- دربــاره کارهایپــی کــه برچســب مشــروط خوردنــد کمی 
توضیپــح می دهیــد و اصــًا چــرا مشــروط؟ 3



4

ــری  ــک س ــد ی ــا بای ــه کارگردان ه ــود ک ــن ب ــروط ای ــة مش ــر قضی - بیش ت
جریانــات را در کارشــان درســت می کردنــد و بــا بازبین هــا حــرف می زدنــد. 
بــرای کیفیــت کار بــود مشــروط بــه این کــه بــا نــگاه کارگردانــی کــه داشــتند 
ــد و  ــت کنن ــا را درس ــا آنه ــد ت ــر می دادن ــمت هایی را تغیی ــک قس ــد ی بای
ــد کــه نمی شــد در بخــش  ــا مشــروط داشــتیم آن هــا کارهایــی بودن ســه ت
نــگاه باشــند و حتــی مســتقیم هــم نمی توانســتند در بخــش رقابتــی قــرار 

بگیرنــد.

بــه  نــگاه  ناگهانــی بخــش  - دلیبــل اضافه شــدن 
جشــنواره چــه ببــود؟

- کارهــای خیلــی زیــادی آمــده بودنــد امــا مــا نمی توانســتیم که همــه را در 
بخــش رقابتــی قــرار بدهیــم. نمی گویــم کارهــا مشــکل زیــادی داشــتند نــه 
ولــی خــب آن شــرایط کیفیتــی خــوب را هــم نداشــتند و مــا فکــر کردیــم که 
می شــود 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 می توانســتند دو اجــرا داشــته باشــند؛ و 
قــرار بــود هزینــه فــروش بلیــط بــه خودشــان برگــردد چــون زحمت کشــیده 
بودنــد و خــرج کــرده بودنــد و نمی خواســتیم گروه هــا ضربــه ای بخورنــد. 
نــه اینکــه صرفــًا 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.

ــان  ــر دامغ ــنواره تئات ــه جش ــرای اینک ــان ب ــه نظرت - ب
ــرد؟ ــه کار ک ــد چ ــود بای ــناخته تر بش ــد ش ــال های بع س

- مــا امســال ســعی کردیــم بــا همــان قــراردادن فــروش بلیــط جشــنواره در 
تیــوال تبلیــغ بیشــتری داشــته باشــیم. ولــی بایــد قبــول کنیــم کــه رســانه 
دانشــگاه بــه شــدت ضعیـــ اســت. حــاال دورة چهــارم تبلیغ هــای خوبــی 
شــد امــا بایــد شــرایط بهتــری فراهــم کــرد، بودجه بیشــتری گذاشــت چون 
ــی  ــود؛ یعن ــزار نمی ش ــری برگ ــنواره سراس ــون جش ــزده میلی ــا پان ــًا ب واقع
ــا هزینــه ای کــه در  ــرآورد هزینــه ای کــه داشــتم خیلــی تفــاوت داشــت ب ب
اختیارمــان بود. من از اســاتیدی که مشــارکت داشــتند بســیار سپاســگزارم 
چون کــه بــدون هیــچ چشمداشــتی همراهــی کردنــد. به هرحــال مــا بایــد 
قبــول کنیــم داوری کــه می آیــد بــرای مــا هزینــه ای دارد و اگــر ایــن هزینــه 
حــاال مــادی و معنــوی اش جبران نشــود در ایــن وضعیت اقتصادی کشــور، 
دیگرکســی حاضــر بــه شــرکت در جشــنواره مــا نمی شــود و گروه هــا بایــد 
انگیــزه ای داشــته باشــند و جایزه هــا درخــور جشــنواره سراســری باشــد. 
ــا  ــه پنجــاه ی ــرای جشــنواره بعــد ب ــغ را حداقــل ب ــن مبل ــد ای دانشــگاه بای
شــصت میلیــون افزایــش بدهــد ایــن انگیــزة مشــارکت بــرای دانشــجوها بــا 
ایــن وضعیــت اقتصــادی را بــه وجــود مــی آورد تــا به این ترتیــب باعــث رشــد 

خــود دانشــگاه هــم شــود.

ــرار  ــا ق ــر گروه ه ــم اکث ــن در جریان ــه م ــی ک ــا جایی - ت
ــد  ــتند بدانن ــد و می خواس ــرا کنن ــان را اج ــت کارش اس
ــته  ــن خواس ــردن ایب ــرای فراهم ک ــه ای ب ــگاه برنام دانش
دارد کــه گروه هــا حداقــل یک بــار اجــرا داشــته باشــند؟

ــا  ــه م ــد ک ــان می گفتن ــردم ایش ــت ک ــه صحب ــد ک ــر جاوی ــا دکت ــده ب - بن
ــر  ــم دکت ــزار کنی ــش برگ ــی و پژوه ــش نمایشنامه نویس ــنواره را در بخ جش
علــوی طلــب هــم نیــز موافــق اســت و فعــًا قــرار بــر ایــن شــد که جشــنواره 

بــه ایــن شــکل برگــزار شــود تــا بعــدًا کارهــای صحنــه ای که حــاال متأســفانه 
ایــن بعــدًا کــی باشــد مشــخص نیســت.

- خیلــی ممنونــم از وقتی کــه گذاشــتید. نکتــه ای، 
ــد؟ ــه کنی ــد اضاف ــه بخواهی ــت ک ــی هس حرف

- یــک چیــزی کــه می خواهــم بگویــم، مــا یــک هدفــی امســال گذاشــته 
بودیــم کــه جشــنواره تئاتــر دانشــگاهی متأســفانه عقــب افتــاد دبیرشــان 
خیلــی دیــر انتخــاب شــد. ولــی حــاال باتوجه بــه ســال قبــل کــه خروجــی 
ــط های دوره  ــان وس ــگاهی در هم ــر دانش ــنواره تئات ــرای جش ــتیم ب داش
چهــارم جشــنواره باتوجه بــه اینکه یکــی از داورها در جشــنواره دانشــگاهی 
نقــش داشــت، پیگیری هــای دبیــر قبلــی جشــنواره محمــد محمــدی کــه 
بــه شــدت از ایشــان ممنونــم بــرای تــاش صادقانــه ای کــه چند ســال اخیر 
داشــت و جشــنواره را از حالــت منطقــه ای، 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 آن هــا 
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 
می کنــم از تمــام کســانی کــه همــراه مــا بودنــد بــرای برگــزاری جشــنواره 
و کمک هــای بی دریغشــان حتمــًا در یــاد می مانــد و امیــدوارم تــا هــر چــه 

زودتــر فرصتــی فراهــم شــود بــرای دیــدن کارهــا.



وقتــی کارگــردان نتوانــد ارتبــاط بگیــرد و بخواهــد آن کار را تولیــد کنــد بــه 
نظــر مــن ارزشــی نــدارد. صرفــًا نبایــد حتمــًا آن پیــام و محتــوا مهــم باشــد. 
بــه نظــر مــن این کــه کارگــردان بتوانــد بــا یــک کار ارتبــاط بگیــرد و بتواند آن 
کار را خیلــی خــوب بــه اجــرا برســاند خیلــی مهم تــر اســت. یــک کار خــوب 
تولیــد کــردن بهتــر از ایــن اســت کــه بخواهیــد صرفــًا برویــد ســراغ یک متن 
خیلــی خــوب ولــی بــه آن هیــچ عاقــه ای نداشــته باشــید. اگــر من بــه یک 
متنــی عاقــه داشــته باشــم و بخواهــم برایش وقــت بگــذارم مطمئنــًا کاری 
کــه تولیــد می کنــم کیفیــت الزم را دارد و مخاطــب هــم از آن لــذت خواهــد 
بــرد چون کــه فضــای ذهنــی مک دونــا بــه فضــای ذهنــی مــن نزدیــک بــود 

مــن ایــن اثــر را انتخــاب کــردم و تصمیــم گرفتم کــه تولیــدش کنم.

- دربــاره جمع کــردن گــروه کمــی توضییــح بدیبــن. 
ــود؟ ــکل بب ــه ش ــه چ ــان ب ــر و گروهت ــاب بازیگ انتخ

ــم.  ــم کار می کردی ــه باه ــم ک ــی ه ــتم و گروه ــی هس ــودم دامغان ــن خ - م
ــروه  ــک گ ــن ی ــًا م ــی تقریب ــد؛ یعن ــان بودن ــاکن دامغ ــم س ــان ه بیشترش
ــه  ــا هم ــل ب ــن از قب ــر و م ــن اث ــد ای ــرای تولی ــودم ب ــرده ب ــع ک ــی جم بوم
دوســتانم، کســانی کــه داخــل دامغــان و دوســتانی کــه داخــل دانشــگاه 
هســتند صحبــت کــرده بودیــم کــه یــک گروهی داشــته باشــیم کــه هرکدام 
ــی روم  ــن م ــد و م ــن می گوین ــه م ــًا ب ــد مث ــد کنن ــری تولی ــتند اث خواس
ــن  ــر م ــا اگ ــرم ی ــه ای از کار را بگی ــک گوش ــا ی ــم ی ــازی می کن ــان ب برایش
خواســتم کاری تولیــد کنــم بقیــه یــک گوشــه ای از کار را بگیرنــد کــه ایــن 
گــروه دور هم شــکل 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 

می کردیــم.

- اســتاد مشــاور و یا اســاتید دیگر چقدر تأثیبر داشــتند 
در بــه اجرا رســیدن و کیفیــت کارتان؟

ــام  ــا از اســاتید را ن ــد ت ــی چن ــرم ول ــام نمی ب ــا از اســاتید را ن ــد ت - مــن چن
ــل نشــدند و حاضــر  ــا از اســاتید کــه کًا ارزشــی قائ ــرم ... یکــی دوت می ب

ــان داشــته  ــاه از خــود و اثرت ــک معرفــی کوت ــًا ی - لطف
ــید؟ باش

- ســام. عرفــان علی نــژاد ورودی 96 ادبیــات نمایشــی دانشــگاه دامغــان 
ــی  ــک فعالیت های ــوم ی ــول ش ــگاه قب ــه دانش ــل از این ک ــن قب ــتم. م هس
ــا آن  ــر و بازیگــری انجــام دادم؛ و بعــد وارد دانشــگاه شــدم ت درزمینــه تئات
ــه کار بخواهــم بگویــم،  را به صــورت آکادمیــک دنبــال کنــم و خــب راجع ب
مــن تجربــه جشــنواره و کارهــای حرفــه ای بــه ایــن صــورت را داشــتم ولــی 
ــم،  ــی کن ــه ای کارگردان ــک کار را به صــورت حرف این کــه بخواهــم خــودم ی
به صــورت حرفــه ای هــم کــه آن قدرهــا نمی شــود گفــت، به صــورت 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�یوکن«؟

- دوســتش داشــتم ... نــگاه کنیــد خــب واقعیتــش این کــه کارهــای مــک 
ــم و  ــی کــه مــن فکــر می کن ــه چیزهای ــی ب ــا ازنظــر ذهنــی خیلی خیل دون
ــدت  ــه ش ــدم از آن ب ــنامه را خوان ــی نمایش ــت و وقت ــبیه اس ــم ش می نویس
خوشــم آمــد و تصمیــم گرفتــم کــه ایــن کار را تولیــد کنــم. تنها دلیلــش این 
بــود کــه واقعــًا خوشــم آمــد وگرنــه هیــچ هــدف خاصــی پشــتش نبــود کــه 
مــن به خاطــر فــان دیــدگاه بیایــم ایــن کار را اجــرا کنــم و بــه فــان نتیجــه 
برســم و همــه تماشــاچیان فــان برداشــت را بکننــد. نــه هم چیــن چیــزی 

نبــود و فقــط بــرای اینکــه بــه متــن عاقــه داشــتم کار را تولیــد کــردم.

- یعنــی بــه نظــر شــما صرفًا لــذت بــردن یــک کارگردان 
از یــک نمایشــنامه بــرای انتخــاب و اجــرای آن اثــر کافی 

ست؟ ا

- ببینیــد صرفــًا ایــن قضیه مهــم نیســت. ولی خــب کارگردان 
حتمــًا خــودش بایــد از نمایشــنامه خوشــش بیایــد و مثًا یک 
کاری کــه پیامــی، مضمونــی، هدفــی، همــه چیــز را دارد ولی 
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بــه شــرکت در جلســات تمریــن نشــدند و مثــًا می گفتنــد خــوِب خــوِب، 
ــه  ــور ک ــی آن ط ــد ول ــر دادن ــه نظ ــرم ک ــان گ ــم دمش ــی، بازه ــم ک نمی گوی
بایــد راهنمایــی کننــد خیــر. مثــًا یــک اســتاد می گفــت: مگــر مــن اســتاد 
راهنمایــت هســتم کــه ســر تمریــن باشــم، یکــی از اســاتید مثــًا فقــط یــک 
ــد  ــه بای ــور ک ــم آن ط ــرو ... کًا می گوی ــه ب ــه عالی ــت عالی ــرد و گف ــگاه ک ن
حمایــت می کردنــد، نکردنــد و بــه نظــر مــن زیــاد ارزش قائــل نمی شــوند 
بــرای ایــده دانشــجو ... یکــی از اســاتیدی کــه واقعــًا بــه نظــر مــن خیلــی 
دلســوزانه نظرشــان را می گوینــد و راهنمایی هــای مثبتــی می کننــد اســتاد 
نادعلــی زاده هســتند. واقعــًا مــن هرچــه بگویــم کــم گفتــم از ایشــان، بــه 
ــا و حــاال در زمینه هــا و کارهــای دیگــر هــم از ایشــان مشــورت  شــدت دان
گرفتــم و خیلــی نظــرات خوبــی بــه مــن دادنــد. در کل اســاتید گرامــی بهــا 

می دهنــد، امــا بهتــر اســت کــه ایــن توجهــات بیشــتر شــود.

ــار در تئاتــر  ــن ب ــا اآلن چند�ی - لــزوم اجــرای اثــری کــه ت
بدنــه اجراشــده در فضــای دانشــگاهی بــرای شــما چــه 
ــل  ــر دانشــگاهی در مقاب ــه تئات ــد ک ــن د� ــا ا�ی ــوده؟ )ب بی

ــه قــرار دارد( ــر بدن تئات

- بیشــتر هــدف مــن تجربه کــردن بــود و می خواســتم کــه یــک کار را 
درســت اجــرا کنــم. در حــد توانــم نمونه هــای خارجــی دیــدم، مقالــه 
خوانــدم و کًا زیــاد وقــت گذاشــتم بــرای ایــن کار. یکــی از دوســتان مــن 
کــه بازیگــر کار هــم بــود. رشــته اش زبــان بــود و مــن از ایشــان خواســتم کــه 
نمونــه کار ببینــد و مقاله هــای مرتبــط را بخوانــد و بــه مــن توضیــح دهــد و 
باهــم صحبــت کنیــم تــا مثــل کارهایــی کــه در کل جهــان اتفــاق می افتــد 
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.

ــم  ــای مراس ــادی از اجراه ــای ز� ــه نمونه ه ــد ک - گفت�
»قطــع دســت در اســ�یوکن« د�ــده بیود�ــد. از کمک هــا و 

ــد؟ ــان می گو�� ــی برا�م ــد کم ــه گرفت� ــی ک ا�ده ها�ی

- ایــده و کمــک ... اکثــر کارهایــی کــه دیــدم وفــادار بــه متــن بودنــد. اکثــرًا 
کــه نــه همــه کارهــا و خــب یکــی دو تــا چیــز خــاص بــود کــه از آن هــا هــم 
ــرق  ــرای کار ف ــردم ب ــی ک ــه و طراح ــه اضاف ــی ک ــم و چیزهای ــده نگرفت ای
داشــته و می شــود گفــت کــه ذهنیــت خــودم بــوده. حتــی قبــل از این کــه 
مــن ایــن ویدئوهــا را ببینــم حتــی آن هــا را طراحــی کــرده بــودم و تمرینــش 
را هــم انجــام داده بودیــم ... مــن بــه بازیگرهــا می گفتــم کــه فــان فیلــم را 
ببینیــد یــا در چــه فضایــی باشــند کــه بــه کاراکتــر نزدیــک شــوند مثــًا بــه 
خیلی هــا گفتــم کــه فیلــم »پالــپ فیکشــن« را ببیننــد یــا بــه یکــی دیگــر از 
بازیگرهــا گفتــم »ســگ های انبــاری« تارانتینــو را ببینــد و کارهایــی کــه در 
فضــای کاری مــا بــود را بــه آن هــا معرفــی می کــردم. کــه بهتــر فضــا را درک 

ــد. ــاط بگیرن ــر ارتب ــه بیش ت ــد ک ــث می ش ــا باع ــد و همین ه کنن

- ازنظــر شــما نســبت مارت�یــن مــک دونــا و ا�یرلنــد بــه 
ا�یــران و فضــای دانشــگاهی مــا بــه چــه شــکل بیــوده؟

ــران و  ــای ای ــا فض ــد را ب ــای ایرلن ــیدید ... فض ــختی پرس ــؤال س ــه س - چ
دانشــکده مقایســه کنــم؟ واقعیتــش می توانــم اآلن بــه دروغ یــک نســبت 

عجیــب غریــب بســازم کــه خیلــی هــم باورپذیــر باشــد. ولــی خــب بگذارید 
حقیقــت را بگوییــم، در حــال حاضــر چیــزی بــه ذهنــم نمی رســد. یــا نبوده 

کــه بــه ذهنــم نمی رســد یــا حداقــل اآلن چیــزی بــه فکــرم نمی آیــد.

- دربــاره پابرجــا مانــدن گروهتــان و ا�ین کــه چطــور بــه 
ــزی بگو��ــد؟ اجــرا رســ�د�د می خواه�ــد چ�ی

- ســؤال خیلــی خوبــی پرســیدید. اول ازهمــه راجع بــه حفــظ گــروه، 
ــو می دهنــد و در آخــر مثــًا ده گــروه  اوایــل چهــل گــروه درخواســت پات
می ماننــد کــه می خواهنــد اجــرا کننــد. ســیتای دیگــر چــه شــدند؟ مثــًا 
ــد  ــد نش ــن کارم تولی ــد م ــی می گوی ــد، یک ــرم نیام ــد بازیگ ــی می گوی یک
و حــاال هــزار بهانــه ... مــن دقیقــًا همیــن هــزار و یــک دلیــل در کار برایــم 
ــر زد، دســت های پشــت  اتفــاق افتــاد. بازیگــرم نیامــد، یکــی بازیگــرم را ُب
ــا  ــج ت ــار، پن ــط چه ــن فق ــد و... م ــرم را زدن ــان بازیگ ــًا ف ــرده رأی مث پ
بازیگــر عــوض کــردم. مــن خــودم دو نقــش را بــرای ایــن کار تمریــن کــردم 
ــم.  ــازی کن ــا را ب ــی از نقش ه ــودم یک ــه خ ــدم ک ــور ش ــم مجب ــرش ه و آخ
ولــی بی خیالــش نشــدم و می توانــم بگویــم کــه هــزار موقعیــت پیــش آمــد 
کــه مــا کار را کنســل کنیــم ولــی همــة ســعی مان را کردیــم کــه کار را تولیــد 
کنیــم. درواقــع دو تــا ســه مــاه از تایــم تمرین هــای مــا به خاطــر بازیگــر تلـــ 
ــم حاصــل دو و نیــم مــاه اســت. باالخــره  شــد و کاری کــه مــا تولیــد کردی
ســختی هســت بــرای هــر گروهــی و اینکــه جــا نزنیــم مهــم اســت و ایــن جا 
زدن غیرحرفــه ای اســت. در آخــر هــم بــرای اجــرای کارمــان همــة دوســتان 
موافــق هســتند و حتــی اگــر در دانشــکده فرصــت پیــش نیایــد اجــرا برویــم 
حتمــًا کار را ضبــط می کنیــم و حــاال در جایــی بــه اشــتراک می گذاریــم کــه 

دوســتان تماشــا کننــد. 
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ــا  ــی از بچه ه ــد. یک ــان باش ــوع اجرایم ــد موض ــی، می توان ــروه اجتماع گ
فیلمــی بــه نــام »بــرای دوشــنبه چــه اتفاقــی می افتــد؟ 1« را 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، هفت قلــو 
ــم،  ــد. فیل ــه رادارن ــروج از خان ــت خ ــا ممنوعی ــی آورد؛ و بچه ه ــا م ــه دنی ب
فیلــم خوبــی نیســت امــا ایــده جذابــی دارد. به صــورت کارگاهــی داســتان 
ــروف  ــه در واترپ ــکاتی ک ــرا مش ــن اج ــردم در ای ــعی ک ــم. س ــش بردی را پی
داشــتیم را نداشــته باشــیم؛ یعنــی از همــان اول ســنگ ها را واکندیــم کــه 
همــه نظراتشــان را می دهنــد ولــی درنهایــت نظــر مــن تعیین کننــده اســت 
و این طــور نیســت کــه دموکراســی کامــل باشــد و یــک ذره دیکتاتــوری هــم 
قاتــی اش کــردم. البتــه بچه هــا خیلــی کمــک می کردنــد. شــروع کردیــم 
بــه کارکــردن. داســتان را پیــش بردیــم و نتیجــه دلچســبی داشــت و بــه آن 

چیزهایــی کــه در تمرین هــا می خواســتیم برســیم، رســیدیم.

- ایــده نمایــش از کجــا شــکل گرفــت و بــه چــه شــکل 
�یــش رفــت؟ 

- در ســال آخــر کــه دیگــر فارغ التحصیــل می شــدم تصمیــم گرفتــم یــک 
گــروه بــی حاشــیه جدیــد تشــکیل بدهــم. از دوســتان دعــوت کــردم و آن ها 
هــم اســتقبال کردنــد و تمریــن را بــدون ایــده شــروع کردیــم؛ و بــرای مــن 
واقعــًا اینکــه بــه جشــنواره یــا بــه اجــرا می رســیم مهــم نبــود و بیشــتر نفــس 
ــه بقیــه اعضــای  ــود؛ و ایــن را خواســتم ب ــود کــه برایــم مهــم ب تمرین هــا ب
گــروه هــم منتقــل کنــم کــه تئاتــر صرفــًا جشــنواره یــا موفقیــت نیســت و در 
پروســه تمریــن اســت کــه اتفــاق واقعــی می افتــد. بــه یــک دیدگاه مشــترک 
رســیدیم و از تمرینــات لــذت می بردیــم. تــا یکــی دو مــاه اول هیــچ ایــده ای 
نبــود نمی دانســتیم قــرار اســت چــه کار کنیــم و صرفــًا تمریــن بــدن و تخیل 
و پــرورش روح و ... انجــام می دادیــم تــا اینکــه یــک جلســه ای گرفتیــم تــا 
تصمیــم بگیریــم کــه چــه ایــده ای 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 می دهــد و 
بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه عنصــر خانــواده، بنیادی تریــن 
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ــن ســمت  ــش »�اییی ــه نمای - در مــورد طراحــی صحن
چــپ« بگوییــد. در کار کارگاهــی طراحــی صحنــه بــه چه 

ــود؟ ــام می ش ــکل انج ش

ــرای خــودم مشــخص می کــردم کــه چــه چیــزی می خواهــم  - مــن اول ب
ــر از طراحــی  ــرای مــن مهم ت ــال چــه چیــزی هســتم. شــیوه اجــرا ب و دنب
صحنــه بــود. اینکــه در ایــن اجــرا می خواهــم بــه چــه چیــزی برســم و چــه 
ــای  ــد اجراه ــرا مانن ــک اج ــًا ی ــتم صرف ــم. نمی خواس ــه کن ــزی را تجرب چی
قبلیــم داشــته باشــم. دنبــال ایــن بــودم که چه شــیوه جدیــدی بــرای روایت 
کــردن می توانیــم ایجــاد کنیــم. شــیوه جدیــد بــه ایــن معنــی نبــود کــه یک 
شــیوه ای خلــق کنیــم کــه تابه حــال کســی کارنکــرده باشــد بلکــه شــیوه 
ــر برشــت،  ــی کــه در مــورد تئات ــه چیزهای ــرای خودمــان. باتوجه ب ــد ب جدی
ــردم از آن  ــعی ک ــتم، س ــذاری می دانس ــت و فاصله گ ــر برش ــت در تئات روای
الگوهــا اســتفاده کنــم. نمایشــنامه بــه مــا می گفــت کــه طراحــی صحنــه 
بایــد به چه شــکل باشــد. خــود من تمایلــم بــه اجراهای اکسپرسیونیســتی 
ــه  ــی ک ــم. متن ــتی ببین ــای اکسپرسیونیس ــت دارم نمایش ه ــت و دوس اس
داشــتیم چندپــاره بــود و چنــد بخــش متفــاوت داشــت و حــس کــردم ایــن 
ــزی  ــد. در مرک ــه ای را می طلب ــی صحن ــن طراح ــن، این چنی ــکل از مت ش
روی صحنــه کــه همــه چیــز معطــوف می شــود بــه در و ورود و خــروج 
آدم هــا؛ و در کنــار آن فضــای ســرد خانــه. همچنیــن یــک فضــای ســورئال 
ــه بخش هــای دیگــر  ــه کــه آن بخــش، نســبت ب ــار صحن ــز کن و خیال انگی
صحنــه، غیرواقعی تــر و انتزاعی تــر بــود. به خاطــر اینکــه فضــای شــاعرانه 
در متــن را بایــد آنجــا خلــق می کردیــم. طراحــی صحنــه مــا به مــرور 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.

ــپ«  ــمت چ ــن س ــش »�اییی ــی از نمای ــش بزرگ - بخ
بــدون دیالــوگ و به صــورت فــرم و فییزیــکال اســت. در 
مــورد اییــن شــیپوه اجرایپی و لــزوم وجــود راوی در چنیین 

فضایپــی بگوییــد؟

- خــود مــن فکــر می کنــم تئاتــر یعنــی بــدن. تئاتــری کــه بدن هــا، 
وقــت  حرکاتشــان  جزئی تریــن  روی  و  نیســتند  هوشــیاری  بدن هــای 
ــم  ــد بگوی ــتان بای ــه پرسش ــت. در ادام ــن نیس ــلیقه م ــاب س ــتند، ب نگذاش
ــور  ــود. همان ط ــرا ب ــن اج ــا در ای ــرای م ــی ب ــر اساس ــک عنص ــه راوی ی ک
کــه گفتــم اصلی تریــن چالشــی کــه می خواســتیم بــه آن بپردازیــم شــیوه 
روایــت بــود. مــن دوســت نداشــتم صرفــًا راوی گوشــه ای بنشــیند و قصه ای 
تعریـــ کنــد و خنثــی باشــد و ســعی کــردم شــیوه جدیــدی از روایــت را بــا 
ــم.  ــا نبودی ــم ی ــا چــه حــد موفــق بودی ــم ت آن بازیگــر ایجــاد کنــم. نمی دان
ــد.  ــت باش ــا نادرس ــت ی ــد درس ــه می توان ــم. تجرب ــه کردی ــال تجرب به هرح
اولیــن کاری کــه کردیــم ایــن بــود کــه دیالــوگ را حــذف کردیــم و بازیگرها با 
بدنشــان حــرف می زننــد. به جــای آن هــا راوی داســتان را روایــت می کنــد. 
البتــه ایــن بخشــی از اجراســت نــه صرفــًا روایــت کننــده اجــرا. قــرار نبــود ما 
یــک کتــاب تصویــری بشــنویم؛ و ایــن خیلــی برایــم مهــم بــود روایتــی کــه 
ــا روایتــی کــه راوی بیــان می کنــد، دو روایــت  در صحنــه اتفــاق می افتــد ب
ــا  ــاگر را ت ــیاری تماش ــا هوش ــد ت ــض باش ــًا" متناق ــکل و گاه ــًا" هم ش گاه
پایــان نمایــش حفــظ کنیــم؛ یعنــی به طــوری نباشــد کــه راوی را فرامــوش 
ــم کــه راوی  ــن تکنیــک اســتفاده کردی ــا بازی هــا را نبینــد؛ و از ای کنــد و ی
گاهــًا" دروغ می گویــد و یــا تمایــات شــخصی اش را کــه اتفــاق نیفتادنــد 

ــد. ــان می کن بی

- بــه نظــر شــما در شــیپوه کارگاهــی می تــوان بــدون 
کارگــردان و فقــط بــا اتپــکا بــر یــک گــروه منســجم کار را 

بــه ســرانجام رســاند؟

ــه  ــه درزمین ــر و چ ــه تئات ــه درزمین ــی، چ ــر گروه ــم ه ــر می کن ــن فک  - م
حتــی  و  می شــود  بیشــتر  نفــر  دو  از  آدم هــا  تعــداد  جــا  هــر  ورزش. 
ارتباط هــای دونفــره، یــک نفــر سرپرســت و رهبــر آن گــروه می شــود. 
حــاال نــه به عنــوان آنکــه تحکــم می کنــد. یــک نفــر تأییــد نهایــی را انجــام 
می دهــد و ادیتــور اســت. در کارهــای کارگاهــی بایــد ایده هــا مطــرح شــوند 
و هرکــس باتوجه بــه خاقیتــی کــه در خــودش ســراغ دارد ایــده بدهــد ولــی 
ــد کســی باشــد نظــرش تعیین کننــده باشــد.  ــده را می دهــد بای وقتــی ای
کارگــردان ماننــد نــخ تســبیح و پیونددهنــده گــروه اســت. حــاال اگــر هــم ، 
اســم کارگــردان حــذف شــود یــک نفــر از اعضــای گــروه نظــرش را اعمــال 
ــل  ــر عم ــک نف ــه ی ــروه به مثاب ــد، گ ــم نیفت ــاق ه ــن اتف ــر ای ــد. اگ می کن
ــم  ــر می کن ــد فک ــما باش ــور ش ــم منظ ــر می کن ــه فک ــزی ک ــد. چی می کن
همیــن اســت کــه اعضــای گــروه آن قــدر همســو، همگــن و همفکــر باشــند 
و بــاروح مشــترک رفتــار کننــد کــه بــه یــک نفــر تبدیــل بشــوند. ایــن امــر 
خیلــی هــم ســاده نیســت ولــی امکان پذیــر اســت. بــا گروهــی کــه ده ســال 
بــا آن هــا کار می کــردم تــا حــد زیــادی بــه ایــن وحــدت رســیدیم و کارگــردان 
گــروه دیگــر آن جایــگاه اول را نداشــت و هم ســطح بــا مــا حرکــت می کــرد 
ــن  ــئله غیرممک ــن مس ــم. ای ــردان بودی ــدازه ای کارگ ــا به ان ــدام از م و هرک
ــه  ــگاه ک ــای دانش ــوص در فض ــت. به خص ــخت اس ــی س ــا خیل ــت ام نیس

ــًا چهــار ســال می تواننــد باهــم کار کننــد. نهایت

- ایده هــا و تصاوییــر ذهنــی اولیــه ان نســبت بــه 
ــت؟ ــاوت داش ــدر تف ــی چق ــول نهایپ محص

ــیدیم  ــده رس ــه ای ــی ب ــه از وقت ــود ک ــی ب ــدود اجراهای ــی از مع ــن یک - ای
دیگــر از حالــت کارگاهــی خــارج شــد. بــرای مــن همــه چیــز روشــن بــود و 
می توانســتم تصویــر اجــرا را مجســم کنــم؛ و وقتــی بــا بچه هــا در مــورد آن 
ــدم یعنــی این کــه می توانســتند  صحبــت می کــردم، بازخــوردش را می دی
تصــور کننــد کــه چــه چیــزی می خواهیــم و قــرار اســت بــه کجــا برســیم. 
مثــًا در مــورد کاراکتــر راوی، وقتــی بــا بازیگــر صحبــت می کــردم می گفتــم 
در ذهــن مــن این طــور شــنیده می شــود و یــا لحنــش بایــد بــه ایــن شــکل 
باشــد. یــا مثــًا وقتــی بازیگــر کاراکتــر مــادر می گفــت مــن ایــن ایده هــا را 
بــرای بــازی دارم، می گفتــم 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 لحظــه ای کــه می نوشــتم، صــدای 
ــازی بازیگــر روی صحنــه را می دیــدم. اجــرا خیلــی  راوی را می شــنیدم و ب
بــه چیــزی کــه از اول در ذهنــم بــود، نزدیــک بــود و ایــن خیلــی جالــب بــود.

- فکــری بــرای اجــرای »�ایییــن ســمت چــپ« در آینــده 
ــن تفاســییر کــه اعضــای گــروه ممکــن  ــا ایی ــد؟ )ب داری
ــل  ــا فارغ التحصیی ــری کرون ــان همه گیی ــا �ای ــت ت اس
شــوند و جمع کــردن دوبــاره گــروه ممکن اســت بســیار 

ســخت باشــد(

ــم  ــتم و می دان ــت داش ــی دوس ــش را خیل ــن نمای ــودم ای - خ
8دوســتان هــم تــا حــد زیــادی همیــن نظــر رادارنــد. اجــرا در 
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می خواننــد بــه ایــن فکــر می کننــد بــرای کارکــردن همــه چیــز بایــد فراهــم 
باشــد؛ یعنــی بازیگــر باتجربه باید باشــد، نــور فان و پــول آن چنانــی و دکور 
آن چنانــی هــم بایــد باشــد. اگــر قــرار باشــد همــه ایــن چیزهــا باشــد و بعــد 
یــک نفــر شــروع کنــد کــه همــه می تواننــد کار کننــد و چیــز عجیب وغریبی 
نیســت. مهم تریــن نکتــه ایــن اســت کــه دانشــجو در دانشــگاه وظیفــه اش 
ــی  ــک اتفاق ــد ی ــاش کن ــد. ت ــا کن ــون خط ــه و آزم ــه تجرب ــت ک ــن اس ای
ــه  ــم ب ــد و باه ــم بزن ــد رق ــم کار می کنن ــه باه ــی ک ــودش و گروه ــرای خ ب
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.

ــنواره.  ــل از جش ــه قب ــک هفت ــًا ی ــی دقیق ــد، یعن ـــ ش ــدی متوق ــان ب زم
جایــی کــه خســتگی بچه هــا درمی رفــت و ثمــره اجرایــی کار را هــم 
ــی  ــده اش را خیل ــه پرون ــروف ک ــاف واترپ ــن برخ ــد. م ــتند ببین می توانس
ــا آن  زود بســتم. ایــن نمایــش بــه ایــن شــکل در ذهنــم نیســت کــه کارم ب
تمام شــده اســت. مــا هنــوز در فضــای مجــازی باهــم در ارتبــاط هســتیم 
ــر دانشــکده در شــهر خــودم و اصفهــان هــم اجــرا  و در نظــر دارم عــاوه ب
داشــته باشــیم. البتــه بایــد تــا مســاعد شــدن شــرایط صبــر کنیــم. خــودم و 
گــروه اصــًا دلمــان نمی آیــد کــه کار را کنــار بگذاریــم. هرچنــد وقتــی زمان 
نســبتًا زیــادی از یــک اجــرا می گــذرد تــب و تابــش فروکــش می کنــد و آن 
ـ هایــش بیشــتر دیــده می شــود. اگــر بخواهیــم اجرایــی از ایــن  موقــع ضع

نمایــش داشــته باشــیم حتمــًا بــا تغییراتــی خواهــد بــود.

- حــرف آخــر و اگــر بــه نکتــه ای اشــاره نشــد و دوســت 
داریــد در مــوردش حــرف بزنیــد؟

- اول تشــکر می کنــم از شــما و از همــة دوســتان فعــال دانشــکده. نکتــه ای 
کــه می خواهــم بگویــم، چیــزی اســت کــه در ایــن چهــار ســال متوجهــش 
شــدم. متأســفانه خیلــی از دانشــجوهایی کــه در آنجــا درس می خواندند یا 



ــرا  ــان اج ــت در دامغ ــرار اس ــط ق ــه فق ــم ک ــدود کن ــودم را مح ــه خ ــود ک نب
برویــم. برنامه هــای زیــادی بــرای آخــر بــازی داشــتم کــه متأســفانه کرونــا 

فعــًا آن هــا را متوقـــ کــرد.

- در مــورد �بروســه تمریبــن آخر بازی بگوییــد و مهم تریبن 
مانعــی کــه با آن روبه رو شــدید چــه ببود؟

ــم.  ــرا کن ــزی اج ــورت فانت ــت را به ص ــازی بک ــر ب ــتم آخ ــن می خواس - م
ــن  ــا ای ــد. ب ــت بدانن ــای بک ــا آن را دور از فض ــاید خیلی ه ــه ش ــزی ک چی
تفاســیر، مــن دوســت داشــتم تمریناتــم، تمرینــات متفاوتــی باشــد و بتوانم 
چیزهــای جدیــدی را تجربــه کنــم. همــه دوســتان در گــروه اســم دیگــری 
ــخصیت های  ــم ش ــه اس ــه ب ــا ک ــتند. بازیگره ــان داش ــم خودش ــز اس به ج
نمایشی شــان صــدا زده می شــدند و اعضــای پشــت صحنه هم اســم ها 
ــای  ــر فض ــتر درگی ــه بیش ــتند ک ــان داش ــرای خودش ــخصیت هایی ب و ش
ــی  ــه خیل ــود ک ــن ب ــا ای ــرای تمرین ه ــم ب ــی از اهداف ــویم. یک ــش بش نمای
داده  اهمیــت  بایــد  کــه  آن طــور  پشــت صحنه  اعضــای  بــه  وقت هــا 
نمی شــود و بیشــتر توجه هــا بــر روی بازیگــران اســت. خیلــی دوســت 
داشــتم کــه همــه در تمرین هــا شــرکت کننــد. نیــازی نیســت بقیه دوســتان 
ــازی – بازیگــری  بــر روی تئاترون هــا بنشــینند و نظاره گــر باشــند. کتــاب ب
ــه  ــد و ب ــم آم ــه کمک ــی ب ــم خیل ــت ه ــرده اس ــر ک ــدگل منتش ــر بی ــه نش ک
دوســتانی کــه می خواهنــد کار کننــد پیشــنهاد می کنــم. در مــورد ســؤال 
ــود.  ــا ب ــان پاتوه ــم مدت زم ــه رو بودی ــا آن روب ــه ب ــی ک ــی از موانع دوم، یک
گروه هــا باتوجه بــه بررســی طــرح و ایــده و یــا زمانــی کــه درخواســت 

ــق  ــان تعل ــری به ش ــا کمت ــتر ی ــان بیش ــد، زم ــو می دادن پات
می گرفــت؛ امــا دیگــران ســر ایــن مســئله اعتــراض می کردند 
و ایــن وقــت زیــادی از گروه هــا را می گرفــت. مــا این قــدر 

ــد  ــی عالقه من ــد و از چگونببگ ــی کنی ــان را معرف - خودت
شــدن بــه تئاتــر و کارگردانــی بگوییــد؟

ــه  ــی. از وقتی ک ــات نمایش ــت ادبی ــرم هش ــتم، ت ــی هس ــزه امیرخان - فائ
ــی،  ــن کارگردان ــل از ای ــردم. قب ــروع ک ــر را ش ــدم کار تئات ــگاه ش وارد دانش
ــن  ــتم و از فروردی ــت داش ــا فعالی ــت صحنه کاره ــر و در پش ــوان بازیگ به عن
98، آخــر بــازی را شــروع کــردم و تصمیــم گرفتــم کارگردانــی را تجربــه کنم. 
نمایشــنامه را خیلــی دوســت داشــتم و فکــر می کــردم بــا ایــده ای کــه دارم 

نمایشــنامه درســتی را انتخــاب کــردم.

دربــاره انتخــاب متــن بگوییــد و اینبکــه فکــر می کنیــد 
ایبــن نمایشــنامه چــه ارتباطــی بــا جامعــه و یــک اجرای 

دانشــجوییی دارد؟ 

- خیلــی چیزهــا دست به دســت هــم داد. مــن یــک دوره ای را بــه خوانــدن 
نمایشــنامه ها اختصــاص داده بــودم تــا یکــی از آن هــا 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. پیش تــر که 
رفتــم، دیــدم بــه ایــده مــن هــم بســیار نزدیــک اســت. به نظــرم نمی شــود به 
طریقــی پیشــرفت کــه اول ایــده را داشــته باشــی و نمایشــنامه را بــه ایده ات 
غالــب کنــی. این طــوری نبــود و هــر چــه بیشــتر آثــار بکــت و در مــورد بکــت 
و همچنیــن تأویاتــی کــه وجــود دارد را خوانــدم، متوجــه شــدم کــه خیلــی 
بــه ایــده مــن مرتبــط اســت. مــن هیچ وقــت خــودم را محــدود نکــردم کــه 
ایــن اجــرا قــرار اســت در دامغــان باشــد و شــاید امکاناتــی نداشــته باشــیم. 
ــهرهای  ــای ش ــر از پاتوه ــی بهت ــان خیل ــای دامغ ــات پاتوه ــه امکان البت
ــور  ــش، این ط ــنامه و مضمون ــر نمایش ــا به خاط ــت؛ ام ــران اس ــر و ته دیگ

مصاحبه با

فائزه ام�یرخانی
| کارگردان نمایش ))آخر بازی(( |
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ــی  ــه خیل ــم ک ــیه ای بودی ــای حاش ــا و حرف وحدیث ه ــن قضای ــر ای درگی
ــود  ــن ب ــر ای ــکات دیگ ــی از مش ــدیم. یک ــل می ش ــر غاف ــا از تئات وقت ه
ــد  ــد کار کنن ــم می گرفتن ــه ای تصمی ــتان یک هفت ــداد از دوس ــک تع ــه ی ک
و یــک مــاه تمریــن می کردنــد و ســریع اجــرا می کردنــد. درصورتی کــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــتش ای ــرم درس ــه نظ ــئولیم. ب ــب مس ــل مخاط ــا در مقاب م
بیشــتر روی کارهــا تمریــن شــود. بــه نظــرم دوســتان بایــد آگاه شــوند کــه 
نبایــد همین طــوری ســاعت تمریــن گرفــت و خیلــی ســریع کار را بســت و 
اجــرا رفــت. تئاتــر بــه یــک پروســه حداقــل هفــت، هشــت ماهه نیــاز دارد. 
ــمکش ها در  ــود و کش ــر می ش ــی بهت ــوری خیل ــم این ط ــاس می کن احس
ســال های آینــده کمتــر می شــود. نکتــه دیگــری کــه بســیار اهمیــت دارد 
ــیار  ــان کار بس ــگاه دامغ ــر در دانش ــاب بازیگ ــت. انتخ ــر اس ــاب بازیگ انتخ
ســختی اســت. یــا دغدغــه بازیگــری ندارنــد و یــا خودشــان را دغدغه منــد 
نشــان می دهنــد، وارد گــروه می شــوند و یک بــاره گــروه را تــرک می کننــد. 
ــا تعاملــی کــه  ــد و ی ــد را نمی دان ــد بدان خیلــی از بدیهیــات کــه بازیگــر بای
بازیگــر بایــد بــا کارگــردان داشــته باشــد صــورت نمی گیــرد. این هــا فقــط 
ــوح در  ــم به وض ــه می توانی ــت ک ــزی اس ــت، چی ــن نیس ــروه م ــورد گ در م
ــد و  ــاش نمی کنن ــش ذره ای ت ــرای نق ــم. ب ــم ببینی ــر ه ــای دیگ گروه ه
وقتــی تمریــن تمــام می شــود همــه چیــز برایشــان تمــام می شــود و حتــی 

بــه نقــش فکــر نمی کننــد.

ــازی را  ــر ب ــنامه آخ ــوص نما�ش ــت به خص ــان بک - جه
چگونــه جهانــی متصــور شــد�د و چــه چ�یــزی باعث شــد 
کــه بــه فکــر اجــرای فانتــزی از ا�یــن نما�شــنامه ب�فت�د؟

- جهانــی کــه خیلی هــا از بکــت متصــور هســتند، جهانــی تیــره و تاریــک 
ــه  ــردازد. درصورتی ک ــان ها می پ ــی انس ــاس درون ــه ی ــت و ب ــه اس و ناامیدان
ــم،  ــنامه هایش را بخوانی ــر از نمایش ــویم و فرات ــرش ش ــتر درگی ــی بیش وقت
متوجــه می شــویم کــه یکــی از بحث هایــی کــه در کنــار ایــن یاس هــا وجــود 
دارد طنــزی اســت کــه در آثــارش موجــود اســت و ایــن طنز بســیار مشــهود 
اســت امــا آن قــدر تصورمــان ایــن شــده کــه بکــت جهــان تیــره و تاریکــی 
دارد حــس می کنــم اصــًا حــق مطلــب ادا نمی شــود. مــن ایــن طنــز را در 
کارهایــش حــس کــردم. نــه اینکــه بخواهــم یک چیــز کمــدی اجــرا کنــم. 
نکتــة دیگــر شــباهت هایی اســت کــه بیــن جهــان بکــت و جهــان فانتــزی 
ــمت  ــه س ــان ب ــتر ذهنم ــد بیش ــزی می آی ــم فانت ــی اس ــود دارد. وقت وج
کارهــای تیــم برتــون یــا کارهایــی کــه پررنــگ و لعــاب اســت مــی رود. این هــا 
تصــورات درســتی هســتند امــا وقتــی بیشــتر در مــورد فانتــزی بخوانیــم و 
ــود  ــت. می ش ــر از این هاس ــی فرات ــزی خیل ــم فانت ــم می بینی ــق کنی تحقی
ــًا در کارهــای بکــت هــم وجــود دارد و  ــه وجــه حــذف جزئیــات کــه اتفاق ب
ــار بکــت مشــترک اســت  ــه مســئله اصلــی کــه در فانتــزی و آث پرداختــن ب
اشــاره کــرد. قضیــه وقتــی برایــم جالب تــر شــده کــه ایــن ایــده را داشــتم 
ــرای فانتــزی،  ــدم دیــدم یکــی از مثال هــا ب و طبــق مقاالتــی کــه می خوان
آثــار بکــت اســت. حقیقتــًا 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 می خواســتم شــروع کنــم گفتــم ایــن کار دو حالــت دارد؛ یــا خیلــی 
ــه مشــکلی  ــه شــدت کوبیــده می شــود کــه البت ــا ب ــد و ی خوششــان می آی
بــا ایــن قضیــه نداشــتم. هرچنــد اآلن کــه بــه ایــن مرحلــه رســیده یــک کار 
پنجاه پنجــاه اســت؛ یعنــی نیمــی از کار وابســته بــه جهــان بکــت و نیمــی 

دیگــر فانتزی.

ــادی  ــ�ار ز� ــت بس ــت دارد، دارای ظراف ــه بک ــی ک - زبان
اســت. بــه نظــر شــما ترجمــه چــه صدماتــی بــه مقصود 
نو�ســنده وارد می کنــد و ا�نکــه شــما چقــدر بــه متــن 

وفــادار بیود�ــد؟

- زمــان زیــادی را درگیــر متــن بــودم و دنبــال ایــن بــودم کــه بهتریــن 
ترجمــه را از بیــن ترجمه هــا پیــدا کنــم و متــن را بــا نســخه اصلــی مقایســه 
می کــردم. چیــزی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه چــون بکــت زبــان 
ســاده ای در نوشــتار دارد خیلی هــا فکــر می کننــد ترجمــه آن آســان 
اســت؛ امــا وقتــی وارد ترجمــه می شــویم می بینــم در متــن تأویــات 
زیــادی وجــود دارد و یــک کلمــه را نبایــد صرفــًا همان طــور کــه در انگلیســی 
وجــود دارد بــه فارســی ترجمــه کنیــم و جــدا از آن کلمــات زیــادی در زبــان 
ــن  ــدارد. م ــود ن ــی وج ــان معادل ــی برایش ــه در فارس ــتند ک ــی هس انگلیس
ــرا در  ــرای اج ــه ب ــه ای ک ــدم و ترجم ــود را خوان ــای موج ــتر ترجمه ه بیش
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 نمی گرفتنــد و می گفتنــد 
همان طــور کــه ترجمــه کــردم درســت اســت. به هرحــال از اســتاد نادعلــی 
ــای  ــم ایراده ــر می کردی ــه فک ــمت هایی را ک ــم و قس ــورتی گرفتی زاده مش
بزرگــی دارد، در حــد دو ســه جملــه ، خودمــان از انگلیسی به فارســی ترجمه 
ــه  ــوژی باتوجه ب ــا درامات ــم، ام ــورژی کنی ــم. خواســتیم متــن را درامات کردی
اینکــه می خواســتیم ســبک اجرایــی نمایشــنامه را هم تغییــر بدهیــم، 
بســیار ســخت می شــد. 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 ایــده ای کــه داری را بــا متــن بکــت پیــاده کنــی. نــه  11



اینکــه متــن را متناســب بــا ایده هایــی کــه داری تغییــر بدهــی و چیــزی از 
آخــر بــازی نمانــد. خیلــی وقت هــا زمانــی متــن بکــت را تغییــر می دهنــد 
دیگــر چیــزی از بکــت نمی مانــد. فقــط قســمت هایی کــه می خواهنــد را 
ــن تفســیر کــه  ــا ای ــد و باقــی متــن را شــرحه شــرحه می کننــد. ب می گیرن
فکــر می کننــد در نمایشــنامه های بکــت دیالوگ هــا بــه هــم ربطــی نــدارد؛ 
ــم  ــش بدانی ــورد تحلیل های ــم و در م ــن را بخوانی ــا مت ــر بارهاوباره ــا اگ ام

می بینیــم به هیچ وجــه این طــور نیســت.

ــت�د  ــا داش ــروع تمر�ین ه ــه در ش ــی ک ــای ذهن - ا�ده ه
ــاوت  ــرا تف ــی و اج ــای پا�ان ــه تمر�ین ه ــبت ب ــدر نس چق

داشت؟

- چیــزی کــه مــن وقتــی اولین بــار آخــر بــازی بکــت را خوانــدم بــه ذهنــم 
ــه  ــم ک ــرا کن ــنامه را اج ــوری نمایش ــتم ط ــت داش ــه دوس ــود ک ــن ب ــد ای آم
وقتــی مخاطــب از ســالن خــارج می شــود حالــش بــد باشــد. می خواســتم 
تیرگــی، یــاس و ناامیــدی موجــود در متــن را بیشــتر کنــم؛ اما وقتی بیشــتر 
ــم  ــه ذهن ــن ب ــردن مت ــرا ک ــزی اج ــده فانت ــم ای ــدم و کم ک ــن ش ــر مت درگی
رســید و بیشــتر بکــت را فهمیــدم - البتــه اآلن همچنیــن ادعایــی کــه بکــت 
ــود  ــه می ش ــیدم ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــم - ب ــردم را نمی کن ــًا درک ک را کام
ایــن نمایشــنامه را فانتــزی اجــرا کــرد. در پروســه تمریــن به خاطــر اینکــه 
ــم. قســمت  ــرده ای اســت، متــن را بخــش بخــش کار می کردی متــن یک پ
بــه قســمت طراحــی می کردیــم و پیــش می رفتیــم. چیــزی کــه بــه نظــرم 
بســیار اهمیــت دارد ایــن اســت کــه در هر شــرایطی از ایــده ات کوتــاه نیایی 
و بــه همیــن خاطــر تمــام تاشــم را کــردم بــه ایده هایــی کــه در ذهنــم دارم 

برســم.

ــش  ــاس نما� ــی لب ــه و طراح ــی صحن ــورد طراح در م
ــد؟  ــام گرفت� ــر اله ــای د�گ ــدر از کاره ــد. چق بگو��

- ابتــدا قــرار بــود بــا یکــی از دوســتان کارکنیــم کــه بنــا بــه دالیلــی نشــد. 
ــه طراحــی کــردن و همان طــور کــه در متــن  ــم ب ــا دســتیارم شــروع کردی ب
ــت  ــه بک ــزاری ک ــان اب ــد و هم ــلوغ باش ــه ش ــتیم صحن ــود دارد نخواس وج
ــا ایــن تفــاوت کــه طراحــی متفاوتــی داشــته  نام بــرده را انتخــاب کردیــم ب
باشــند. ســطل آشــغال ها 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، 
ــر  ــه را تغیی ــود در صحن ــان موج ــا نردب ــام  و ی ــی ه ــال صندل ــور مث ــه ط ب
دادیــم یــا شــمدی کــه بــر روی هــام اســت، اگــر قــرار باشــد کهنــه و پــاره 
باشــد چه بهتــر کــه پــر از وصلــه و پینــه باشــد. بــرای طراحــی لبــاس، مــن 
طــراح لبــاس داشــتم. خوشــبختانه فضــای ذهنــی مــا بســیار بــه هم شــبیه 
ــه  ــی، کارخان ــت قیچ ــوص ادوارد دس ــون به خص ــم برت ــای تی ــود. از کاره ب
شکات ســازی و آلیــس در ســرزمین عجایــب ایــده گرفتنــد. مــن خیلــی 
بــا ایده هــا موافــق بــودم و نزدیــک بــه فضــای ذهنــی مــن بودنــد. لباس هــا 
قــرار شــد نــه خیلــی فانتــزی و نــه خیلــی ماننــد لباس هایــی کــه در کارهای 

بکــت معمول اســت، باشــد.

ــه  ــت�د و باتوجه ب ــرا داش ــرای اج ــی ب ــه برنامه ها�ی - چ
ــد؟ ــش می آ� ــر نما� ــر س ــه ب ــود چ ــرا�ط موج ش

- نمی خواســتم بــه اجــرا در دامغــان قانــع باشــم حتــی صرفــًا هــدف 
ــحال  ــدیم خوش ــه می ش ــر پذیرفت ــود. اگ ــران نب ــجویی ته ــنواره دانش جش

ــدیم. در  ــت نمی ش ــاد ناراح ــم زی ــدیم ه ــه نمی ش ــر پذیرفت ــدیم و اگ می ش
نظــر داشــتم حتمــًا 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 برنامه هــا راداریــم فقــط منتظریــم کــه شــرایط بهتــر شــود و دوبــاره 
ــجویی  ــنواره دانش ــوان جش ــش فراخ ــد روز پی ــن چن ــرد. م ــا بگی ــر پ تئات
اردیبهشــت ماه  اعــام کردنــد می خواهنــد  را دیــدم و طبــق چیــزی 
ــا دوســتان هم گروهــم صحبــت کــردم و  جشــنواره را برگــزار کننــد. مــن ب
آن هــا موافــق بودنــد کــه در جشــنواره شــرکت کنیــم. تصمیــم گرفتیــم ده 
روز تمریــن کنیــم و بعــد فیلــم را بــرای جشــنواره بفرســتیم. البتــه تعــدادی 
اصاحــات را در نظــر دارم. اعضــای گــروه هــم بســیار بــا مــن همــراه بودنــد 
و گــروه خوبــی شــکل گرفــت. ســعی کــردم از اتفاقاتــی کــه در ایــن ســال ها 
ــا کار  ــا می دیــدم کــه در گروه هــا افتــاده جلوگیــری کنــم ت ــه کــردم ی تجرب
وارد حاشــیه نشــود و اعضایــی را انتخــاب کنــم کــه کار برایشــان مهــم باشــد 

ــند. ــد باش و دغدغه من

- حرف آخر

- نمی خواهــم نصیحت کنــم امــا دوســت دارم کــه دوســتان بــه ایــن ســمت 
برونــد کــه بــه کــم قانــع نشــوند و بــرای کارهــا ارزش قائــل شــوند. قبــل از 
شــروع تمریــن چنــد مــاه کارگــردان نمایشــنامه را مــورد تحلیــل و بررســی 
ــری  ــن جلوگی ــا در تمری ــی باتکلیفی ه ــن کار از خیل ــا ای ــد. ب ــرار بده ق
ــبک های  ــان س ــند و از امتح ــته باش ــوآوری داش ــد ن ــعی کنن ــود. س می ش
متفــاوت نترســند و وقتــی تصمیمشــان را گرفتنــد برایــش زمــان بگذارنــد 
و درگیــر حواشــی نشــوند. کارهــای خــوب ببینــد و خودشــان را دســت کم 

نگیرنــد.
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اســت. خــب مــن اســم ایــن را اصــًا جشــنواره نمی گــذارم چراکه جشــنواره 
بایــد رویکــرد همگانــی و تعاملــی و رودررو داشــته باشــد. درواقــع جشــنواره 
یــک مواجهــه اســت. بــه نظــرم اگــر هــدف جشــنواره و سیاســت گذاری هــر 
جشــنواره بــه ایــن سمت وســو بــرود کــه آدم هــا در کنــار هــم جمــع شــوند؛ و 
بتواننــد از همدیگــر یــاد بگیرنــد و در تعامــل بــا یکدیگر پیشــرفت کننــد. در 
واقــع اگــر  جشــنواره های دانشــجویی بــه سمت وســویی برونــد کــه تعــداد 
بیشــتری آدم در کنــار هــم قــرار بگیرنــد و آثــار متنوعــی را بــا رویکرد هــای 
مختلـــ و شــیوه های اجرایــی متفــاوت ببینیــم. در ایــن صــورت جشــنواره 
بــه هدفــش نزدیــک می شــود. و یــک گام بلنــد و اساســی در آمــوزش هــم 

برداشــته خواهد شــد.

- در مــورد دانشــگاه دامغــان، چرا وقتی رشــته تخصصی 
تئاتــر )منظــور کارگردانــی و بازیگــری( وجــود نــدارد. بایــد 
جشــنواره تئاتــر داشــت؟ آیــا اییــن اتفــاق دانشــجویان 
ادبیــات نمایشــی را در یــک ورطــه اشــتباه از درک کارایپی 

ــد؟ ــرار نمی ده ــان ق ــته تحصیلی ش رش

- دانشــجویی یعنــی دوران آزمون وخطــا و قــرار نیســت این قــدر تخصصــی 
ــخصی  ــات ش ــته و مطالع ــوزه رش ــط در ح ــی فق ــه هرکس ــود ک ــده بش دی
خــودش در یــک مســابقه یــا جشــنواره شــرکت کنــد. آزمون وخطــا درواقــع 
ــر و  ــجوی هن ــژه دانش ــت، به وی ــدی هس ــر هنرمن ــل کار ه ــی از مراح یک
ــه ای  ــورت حرف ــری به ص ــا بازیگ ــی ی ــوزه کارگردان ــه در ح ــا اآلن ک خیلی ه
فعال انــد لزومــًا رشــته تخصصی شــان هنــر نبــوده؛ بنابرایــن بــه نظــر مــن 
ــجویان  ــرای دانش ــژه ب ــود؛ و به وی ــت وپاگیر ش ــد دس ــت نبای ــن محدودی ای
ـــ  ــای مختل ــاپ هایی در زمینه  ه ــا و ورکش ــه واحد ه ــی ک ــات نمایش ادبی
گذراندنــد و اتفاقــًا در جشــنواره ها و به ویــژه خــود جشــنواره دامغــان 
فرصتــی دارنــد. تــا آن آموخته هایــی کــه در حوزه هــای دیگــر هنــر 
دارنــد را کامل تــر کننــد؛ و همچنیــن ضعـــ و نقص هــای خودشــان را 
ــود  ــا وج ــن محدودیت ه ــر ای ــرم در هن ــه نظ ــد. ب ــرفت کنن ــد؛ و پیش ببینن
نــدارد و جشــنواره فرصتــی ســت بــرای محــک زدن افــراد کــه ببیننــد آیــا 
ــر.  ــا خی ــند ی ــته باش ــات داش ــد تجربی ــم می توانن ــر ه ــاخه های دیگ در ش
درواقــع رشــته های هنــر به ویــژه تئاتــر ماننــد رشــته های دیگــر نظیــر 
نظری هــا نیســت کــه هرکــس فقــط در حــوزه آموخته هــای اصلــی خــودش 

ــًا در  ــت؟ مخصوص ــنواره در چیس ــود جش ــزوم وج - ل
اییــن روزگار کــه تقریبــًا هــر شــهری یــک جشــنواره دارد. 
ــا برعکــس  ــا جشــنواره  ها باعــث رشــد می شــوند ی آی
بــا دادن جواییــز توهــم غلطــی در ذهــن هنرمنــد ایجاد 
می کننــد و به نوعــی مانــع �یشــرفت شــان می شــوند؟

- خیلــی ممنونــم از شــما کــه ایــن ســؤال رو پرســیدید. ایــن ســؤال 
ــا  ــود ی ــزار می ش ــی برگ ــنواره باهدف ــًا جش ــه واقع ــت. ک ــی مهمی س خیل
ــه  ــوند ک ــزار می ش ــدف برگ ــن ه ــا ای ــط ب ــنواره ها فق ــیاری از جش ــه؟ بس ن
بودجــه ای هزینــه بشــود چراکــه اگــر بودجــه مصــرف نشــود برمی گــردد و 
هــدر مــی رود. مثــًا جشــنواره نمایشنامه نویســی یــا تئاتــر برگــزار می شــود 
ــای  ــه کاره ــی ب ــتند، حت ــم هس ــرکت کننده ک ــای ش ــداد کاره ــون تع و چ
ضعیـــ جایزه ایــی داده می شــود و ایــن جوایــز ممکــن اســت ایــن ُشــبهه 
ــه دور از نقــص  را در هنرمنــد ایجــاد کنــد کــه حتمــًا کارش فوق العــاده و ب
بــوده و ایــن باعــث شــود کــه مســئله آمــوزش بــرای فــرد متوقـــ شــود؛ امــا 
اگــر جشــنواره ای سیاســت گذاریــش درســت صــورت بگیــرد آن جشــنواره 
ــای  ــهرها و محیط ه ــا از ش ــن آدم ه ــل بی ــادل و تعام ــل تب ــه مح ــل ب تبدی
مختلـــ بــا زمینه هــای دانشــی متفــاوت می شــود. دانشــجویان کارهــای 
ــم  ــر ه ــرد و در آخ ــورت می گی ــی ص ــد و گفت وگوهای ــر را می بینن همدیگ
ــه نظــر مــن جشــنواره های  ــرد. ب ــق می گی ــزه تعل ــا از آن هــا جای ــه چندت ب
ـــ  ــای مختل ــل و رویارویی ه ــو و تعام ــدف گفت وگ ــا ه ــد ب ــجویی بای دانش
درزمینــه هنــر شــکل بگیــرد و جایــزه در اهــداف بعــدی جــای گیــرد. زمانی 
کــه مــن خــودم دانشــجو بــودم. و در جشــنواره ها شــرکت می کردیــم بیــش 
از هــر چیــزی از اینکــه بــا آدم هــای جدیــدی در حــوزه کاری خودمــان آشــنا 
ــران  ــه دیگ ــان را ب ــم کارم ــه می توانی ــم. از اینک ــحال بودی ــدیم خوش می ش
ــر  ــه نظــر مــن مهم ت ــن اتفــاق ب نشــان بدهیــم و کار دیگــران را ببینیــم. ای
از ایــن اســت کــه حــاال کــی جایــزه می گیــرد. جایــزه اصــًا نبایــد هــدف 
ــگاه انگیزشــی نیــز  ــد یــک ن جشــنواره باشــد هرچنــد کــه جایــزه می توان
ــرای کار  ــروه ب ــای گ ــل هزینه ه ــه حداق ــود ک ــث ش ــد؛ و باع ــته باش داش
ــرای داوران  ــط ب ــرا فق ــه اج ــود دارد ک ــنواره هایی وج ــود؛ جش ــران ش جب
ــدارد و  ــود ن ــا وج ــی گوی ــًا مخاطب ــرد؛ و اص ــورت می گی ص
ــد  ــران قی ــه مدی ــد و در رزوم ــزه ای می دهن ــم جای ــر ه در آخ
ــده  ــر برگزارش ــداد اث ــن تع ــا ای ــنواره ای ب ــه جش ــود ک می ش
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بایــد فعالیتــی داشــته باشــد. در هنــر بخــش زیــادی از هر فعالیت دانشــجو 
ــی  ــردی و ذات ــای ف ــخصی و توانمندی ه ــت وجوی ش ــت و جس ــه خاقی ب
ــم  ــجو ک ــزی از دانش ــنواره چی ــن جش ــردد؛ بنابرای ــخص برمی گ ــوِد ش خ
نمی کنــد. و بــه قــول شــما او را بــه ورطــه ی اشــتباه نمی انــدازد بلکــه 
ــا ضعـــ و اشــکاالت خــودش را پیــدا کنــد و همین طــور  فرصتــی ســت ت
نقــاط قوتــش را؛ و چه بســا درزمینــه ی دیگــری هــم اســتعداد داشــته باشــد 
ــه کشـــ خــود نمی رســیم و برعکســش  و اگــر ایــن اتفاقــات نیافتــد مــا ب
ــد  ــی  باش ــات نمایش ــجوی ادبی ــی دانش ــاید کس ــت. ش ــن اس ــم ممک ه
ولــی از همیــن طریــق بفهمــد کــه توانایــی اش در ایــن رشــته نیســت؛ و در 
چیــز دیگــری اســت؛ بنابرایــن ایــن محدودیت هــا در رشــته هنــر چنــدان 
نمی توانــد قابل اتــکا باشــد. چراکــه هنــر مــرزی نمی شناســد و خاقیــت 
چشــمه  جوشــانی ســت کــه هرلحظــه ممکــن اســت خــودش رو بــه غلیــان 
دربیــاورد؛ و دانشــجو خــودش را پیــدا کنــد و مــن فکــر می کنــم جشــنواره 

یــک فرصــت هســت و باعــث ُخســران نخواهــد شــد.

  - جشــنواره پنجــم کــه در آســتانه برگــزاری، لغــو شــد 
ــل داشــت؟ ــا ســال های قب ــی ب ازنظــر شــما تفاوت

- در جشــنواره پنجــم مــن آثار درخشــانی را دیــدم و چندتاشــون فوق العاده 
ــه در  ــال دارد ک ــده و احتم ــزار نش ــوز برگ ــون هن ــی چ ــد. ول ــوب بودن خ
ــار مــن  ــرم. امــا به هرحــال بعضــی از آث آینــده برگــزار شــود. اســمی نمی ب
را حیــرت زده 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 می شــود. نــه همــه آثــار.

ــت  ــام سیاس ــیه ای بن ــنواره ای حاش ــر جش ــار ه  - در کن
دبیبــر و داوران را می شــنویم آیــا واقعــًا جشــنواره دامغان 

دارای سیاســتی مشــخص اســت؟

ــه  ــود ک ــی نب ــت خاص ــگاه سیاس ــس دانش ــا رئی ــر ی ــت های دبی - سیاس
ــی  ــًا کم ــه مث ــد این ک ــاید در ح ــط ش ــود. فق ــل ش ــا تحمی ــه م ــد ب بخواه
اغمــاض کنیــد دربــاره کارهــا و خیلــی ســخت گیرانه بــه آثــار نــگاه کنیــد؛ 
ــا  ــدی بچه ه ــل بع ــد در مراح ــت بدهی ــد و فرص ــاال نیای ــچ کاری ب ــه هی ک
ــی  ــگاه خاص ــا ن ــی ی ــچ محدودیت ــه هی ــد وگرن ــاح کنن ــان را اص کارهایش

وجــود نــدارد.

ــه  ــه مواج ــار چگون ــا آث ــن ب ــوان بازبیب ــما به عن  - ش
ــا  ــد ت ــت می دهی ــدر وق ــر چق ــر اث ــه ه ــوید؟ ب می ش

ــد؟ ــت کن ــودش را ثاب خ

- مــا خیلــی از کارهــا را تــا آخــر دیدیــم. و ســعی کردیم که ایــن اتفــاق را رقم 
بزنیــم؛ امــا در بعضــی کارهــا در ده دقیقــه تــا بــه ربــع اول متوجه می شــدیم 
ــد؛ یعنــی حتــی در حــد حفــظ کــردن دیالــوگ،  کــه اصــًا آمادگــی ندارن
ــوری  ــا ج ــد؛ و متن ه ــاده نبودن ــم آم ــاده، ه ــنی س ــزان س ــا می ــز ی تمرک
ــای  ــد؛ و دیالوگ ه ــده بودن ــی نش ــی بازنویس ــه حت ــید ک ــر می رس ــه نظ ب
شســته رفته ای نمی دیدیــم؛ بنابرایــن بعضــی از آثــار در بیســت دقیقــه 
ــد و در  ــس بودن ــار برعک ــی آث ــی بعض ــم. ول ــن می کردی ــان را روش تکلیفش
بیســت دقیقــه مــا را مطمئــن می کــرد کــه بایــد در جشــنواره شــرکت کنــد 
و نبــودش حیـــ اســت. البتــه به خاطــر محدودیــت زمــان و کثــرت آثــار مــا 
بایــد بعــد از گذشــت زمانــی بــر اســاس تجربــه پذیــرش یــا رد شــدن را اعام 
ــود کارهــا  ــا جایــی کــه امــکان داشــت و گــروه آمــاده ب می کردیــم. ولــی ت

را کامــل می دیدیــم. ایــن هــم اضافــه کنــم کــه بعضــی از کارهــا خودشــان 
ــن  ــم بنابرای ــاده کردی ــع از کار را آم ــک رب ــا ی ــد م ــد و می گفتن ــاده نبودن آم

قائــد تــا نمی توانســتیم همــه کارهــا را ببینیــم و محــدود بودیــم.

ــار بخــش   - هدفتــان از اضافه کــردن یــک بخــش در کن
رقابتــی چــه ببــود؟

ــن اتفــاق افتــاد.  ــی )داور دانشــجو( ای ــه پیشــنهاد آقــای کبکان - بعــدًا و ب
چــون چنــد اثــر بودنــد؛ کــه درواقــع قابل رقابــت بــا بقیــه آثــار نبودنــد ولــی 
ــرد  ــرار بگی ــنواره ق ــان جش ــه مخاطب ــه موردتوج ــد ک ــال می ارزی درعین ح
ــد و  ــذب کن ــی ج ــد. مخاطبان ــل بتوانن ــروه حداق ــات گ ــر زحم و به خاط
ــاری  ــًا از آث ــگاه عموم ــار بخــش ن ــی در جشــنواره داشــته باشــند. آث اجرای
ــده  ــر اجراش ــای دیگ ــط گروه ه ــر و توس ــی دیگ ــًا در جای ــه قب ــد ک بودن
ــی در  ــر رقابت ــک اث ــوان ی ــاره به عن ــتند دوب ــار نمی توانس ــن آث ــد. و ای بودن
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.

ــر  ــد تئات ــه می گو�ن ــنو�م ک ــاد می ش ــا ز� ــن روزه - ا�ب
ــی مــی رود و د�گــر  دانشــجو�یی بــه ســمت کارهــای ک�ی
آن جســارت �ــا خالقیــت را نمی بینیــم. آ�ــا واقعــًا ا�بــن 

اتفــاق افتــاده اســت؟

- هــر جــا کــه گروهــی چشــم بــه ایــن داشــته باشــد؛ کــه جایــزه بگیــرد. بــه 
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ســمت کپــی از آثــاری کــه قبــًا جایــزه گرفتنــد مــی رود. و بــه نظــرم اگــر 
هــدف یــک گــروه صرفــًا شــرکت در جشــنواره و دریافــت جایــزه باشــد خــب 
قطعــًا جــز یــک کار تکــراری دســتاورد دیگــری نخواهــد داشــت؛ امــا وقتــی 
گروهــی نگاهــی ویــژه و دغدغــه خاصــی دارد و می خواهــد حــرف تــازه ای 
بزنــد آن وقــت اســت کــه یــک اتفــاق جدیــد رقــم می خــورد. بلــه درمجمــوع 
کارهــای کپــی در جشــنواره ها و کارهــای دانشــجویی زیــاد اســت و 
ــد؛ و  ــر کن ــد تغیی ــزه گرفتن ــه جای ــاری ک ــی از آث ــگاه کپ ــن ن ــم ای امیدواری
به خصــوص دانشــجویان کــه سرشــار از فکــر و ایــده و نــگاه هســتند و دائمــًا 
در حــال تــاش بــرای تغییــر هســتند بــه ســمت کپــی نرونــد و نگاهشــان را 
خاقانــه کننــد. چــرا کــه بــا ایــن کار جایگاهــی خــاص بــرای خــود در تئاتــر 

ــم می زننــد. دانشــگاهی رق

- ســه کار از دامغــان در بخــش رقاب�ــی پذ�یرف�ــه شــد. 
کوتــاه در مــورد و�یژگی ها�یــی که باعث ان�خابشــان شــد 

ــح می ده�ــد؟ توض�ی

- کارهایــی کــه انتخــاب شــدند نگاهــی خاقانــه در همــه جنبه هــای اثــر 
مثــل بازیگــری، کارگردانــی، طراحــی صحنــه دارا بودنــد. و حــرف تــازه ای 
ــری  ــجام هن ــروه از انس ــه گ ــود ک ــن ب ــا ای ــار م ــتند. معی ــن داش ــرای گفت ب
ــد. و  ــی تشــکیل دهن ــر باهــم وحدت دقیقــی برخــوردار باشــد و اجــزای اث
مهم تریــن مــاک مــا تازگــی و طــراوت بــود. چــرا کــه مطمئــن بودیــم ایــن 
ــاگران  ــتقبال تماش ــورد اس ــًا م ــدند. حتم ــاب ش ــان انتخ ــه از دامغ ــار ک آث
هــم قــرار می گیرنــد. بــرای مــا مخاطــب خیلــی مهــم بــود اینکــه تئاتــری 
می خواهــد اجــرا شــود؛ و مخاطبــش را جــذب کنــد. ارتبــاط بیــن مخاطــب 
ــی و  ــر تجربه گرای ــاف ب ــود. مض ــا ب ــن م ــم در ذه ــه ای مه ــز نکت ــر نی و اث
ــود  ــن ب ــگاه هــم داشــتیم و آن، ای خاقیتــی کــه گروه هــا داشــتند یــک ن
کــه فرصــت را بــرای گروه هــا فراهــم کنیــم تــا بــه جشــنواره های دیگــر مثــل 
تئاتــر دانشــگاهی راه پیــدا کننــد و آنجــا در جامعــه تئاتری کشــور بــه رقابت 

ــد. بپردازن

ــاد  ــه غــرب زی ــری مــا چــرا گرایــش ب - در فضــای تئات
ــاد  ــن را زی ــن ایی ــاب مت ــًا در انتخ ــت؟ مخصوص اس

؟ می بینیــم

ــت و  ــی اس ــک کار پژوهش ــه ی ــاز ب ــؤال نی ــن س ــه ای ــواب دادن ب ــرای ج - ب
ــه  ــد مصاحب ــاب کرده ان ــن انتخ ــه مت ــه این گون ــانی ک ــت باکس ــاز هس نی
ــن  ــم. م ــکال بدانی ــک اش ــوع را ی ــن موض ــر ای ــه اگ ــرد. البت ــورت گی ص
ــون  ــم. چ ــگاه نمی کن ــکال ن ــک اش ــوان ی ــوع به عن ــن موض ــه ای ــخصًا ب ش
معتقــدم تئاتــر یــک امــر جهانی ســت، بســیاری از مفاهیــم یــا موضوعاتــی 
کــه در یــک نمایشــنامه غربــی طــرح می شــوند. مســائل یــک ایرانــی هــم 
ــا فــرم و شــیوه  ــی ب ــا نویســنده ای غرب ــن اگــر نمایشــی ب هســتند؛ بنابرای
ــدارد.  ــکالی ن ــود اش ــه ش ــی آمیخت ــان ایران ــه انس ــا دغدغ ــی ب ــی ول غرب
البتــه ازنظــر مــن؛ امــا اگــر نظــر شــما ایــن باشــد کــه نمایش هــای ایرانــی 
ــت  ــد. آن وق ــدا کنن ــور پی ــنواره ها حض ــت در جش ــر اس ــی بهت ــار ایران و آث
ــه سیاســت گذاری جشــنواره ها و مدیریــت کان ایــن جشــنواره ها  ــد ب بای
ــدس  ــاع مق ــا دف ــنتی ی ــی س ــل آیین ــنواره هایی مث ــه جش ــت. البت پرداخ
ــن  ــگاهی ای ــر دانش ــا تئات ــت؛ ام ــزاری اس ــال برگ ــت در ح ــن محوری ــا ای ب
محدودیــت را ایجــاد نکــرده و ایــن لــزوم را احســاس نکــرده اســت و در کل 
ــه  ــه ب ــد ک ــدا می کنن ــنواره ها راه پی ــه جش ــواًل ب ــاری معم آث
موضوعاتــی می پردازنــد کــه محدودیــت زمانــی و مکانــی 
ندارنــد و می تواننــد مســائل بشــری را بیــان کننــد. مســائلی 

کــه مربــوط بــه آحــاد بشــر باشــد ماننــد هــراس. عدالــت. تنهایــی و دلیــل 
انتخاب هــای زیــاد فکــر می کنــم. به خاطــر هماهنگــی ایــن دغدغه هــا بــا 

ــد. ــی باش ــان ایران ــای کارگردان دغدغه ه

- اییــن نییــگاه که تئاتر شهرســتان از تئاتــر مرکز ضعیف تر 
اســت نییگاه درســتی اســت؟ شــما که تجربــه تدریس در 
هــر دو فضــا را داریــد فکــر می کنیــد مهم ترییــن عوامــل 

اییــن تفــاوت چــه چییزهایپی هســتند؟

ـ تــر اســت.  - نمــی شــه گفــت تئاتــر شهرســتان از تئاتــر مرکــز ضعی
ــه  ــا نکت ــوند؛ ام ــد می ش ــتان ها تولی ــان در شهرس ــار درخش ــیاری از آث بس
ــاف  ــی اخت ــت؛ یعن ــاد اس ــتان ها زی ــاف در شهرس ــه اخت ــت ک اینجاس
بیــن آثــار برجســته و ضعیـــ در شهرســتان ها بیشــتر تــو چشــم می زنــد. 
ــوادی  ــطح س ــش و س ــر دان ــه یکدیگ ــبت ب ــتانی نس ــای شهرس و گروه ه
بســیار متفاوتــی دارنــد؛ امــا در مرکــز معمــواًل گروه هــا در ســطوح یکســانی 
قــرار دارنــد و اختــاف چشــم گیری وجــود نــدارد و درمجمــوع می توانیــم 
این گونــه بگویــم کــه کنتراســت کیفــت کارهــا در شهرســتان بیشــتر اســت. 
نــه اینکــه همــه کارهــا ضعیـــ هســتند ولــی در مرکــز ســطح کیفــی آثــار 

ــت. ــر اس ــم نزدیک ت ــه ه ــی ب خیل

- دامغــان بــا دانشــگاه های هنــری دیگــر تقریبــًا هیپــچ 
ارتباطــی نــدارد. نــه ورکشــاپ مشــترکی نــه تبادلــی. آیا 
اســاتید کــه در هــر دو فضــا هســتند نمی تواننــد اییــن 
ــل  ــن تعام ــرم ایی ــه نظ ــون ب ــد. چ ــم بزنن ــاق را رق اتف
ــر  ــد نظ ــته باش ــی داش ــج مثبت ــی نتایپ ــد خیل می توان

شــما چیســت؟

ــار اســاتید خــارج  ــا از اختی ــد صــورت بگیــرد؛ ام ــن تعامــل حتمــًا بای - ای
ــن کار را  ــا ای ــا و کانون  ه ــواًل انجمن ه ــر معم ــگاه های دیگ ــت. در دانش اس
انجــام می دهنــد مثــًا دفتــر تئاتــر تجربــی در دانشــگاه تهــران کــه خــود 
ــای  ــت رؤس ــد و درنهای ــم می زنن ــترک را رق ــات مش ــن اتفاق ــجوها ای دانش
دانشــگاه ها بتواننــد همــکاری کننــد و مــن شــخصًا خیلــی دوســت دارم 
ایــن اتفــاق در دامغــان بیافتــد ولــی تجربــه کــردم کــه تنهــا راه برقــراری این 
ــن  ــت. مهم تری ــت جشنواره هاس ــا و درنهای ــجویان, انجمن ه ــاط دانش ارتب
وجهــی کــه جشــنواره های تئاتــر می تواننــد داشــته باشــند. مســئله 
ــن  برقــراری ارتبــاط بیــن دانشــگاه های مختلـــ اســت و امیــدوارم کــه ای
اتفــاق را شــما بتوانیــد بــه زودی رقــم بزنیــد. ورکشــاپ های مشــترک برگــزار 
کنیــد و هیچ چیــزی 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 ایین 
مصاحبــه شــرکت کردیــد. اگــر صحبتــی یــا بحثــی کــه 

فکــر می کنیــد جامانــده و نیــاز اســت را بگوییــد؟

 - نکتــه خاصــی نیســت فقــط اینکــه مــن فکــر می کنــم. باتوجه بــه 
شــناختی کــه از دانشــجویان دامغــان دارم. همه شــان اهــل مطالعــه و 
ــای  ــرا و فعالیت ه ــای اج ــد در زمینه ه ــا بای ــتند. ام ــدی هس ــری ج یادگی
هنــری هــم بیشــتر بکوشــند. درســت اســت کــه اآلن شــرایطمان شــرایط 
برگــزاری جشــنواره نیســت امــا از همیــن حــاال می شــود بــرای آینــده ای که 
حتمــًا اتفــاق خواهــد افتــاد و دور هــم جمــع می شــویم. برنامه ریــزی کــرد. 15
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5.  تــا آنجــا کــه می توانیــد از ارائــه فیلــم بــرای بازبینــی پرهیــز کنیــد. 
تئاتــر هنــر ســرزنده بــودن اســت، طبیعــی اســت اجــرای زنــده در رقابــت 
هنــری کــه بــه زنده بــودن برتــری می دهــد پیشــاپیش برنــده اســت. ایــن 
ــرض  ــال ف ــت. ح ــده اس ــی قاع ــه، ول ــت البت ــادق نیس ــه ص ــزاره همیش گ
کنیــم بــه هــر دلیلــی شــما نمی توانیــد بــرای بازبینــی اجــرای زنــده داشــته 
ــورت  ــه مش ــن زمین ــر در ای ــک آدم ماه ــا ی ــم ب ــن فیل ــرای گرفت ــید، ب باش
کنیــد. چنــد بــار ِاُتــد بزنیــد، و فیلم هــا را بازبینــی کنیــد، وقتــی بــا موبایــل 
و هولکــی فیلــم می گیریــد، پیتر_بــروک هــم باشــید کارتــان رد می شــود. 
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 می کنــد، آنهــا هــم بــه شــما 
احتــرام می گذارنــد و حتــی اگــر رد کننــد بــا احتــرام ایــن کار را می کننــد.

ــا آشــنا داریــد بگذاریــد او آشــنایی  6.  اگــر در میــان داورهــا دوســت ی
ــان را  ــًا خودت ــا اگــر داد لطف ــد ام ــز کنی ــداد شــما هــم پرهی بدهــد، اگــر ن
ــه ایــن معنــی کــه شــما اهــل پارتــی  ــه بــرق نزنیــد ب نگیریــد و چیــزی را ب
نیســتید!، خوش برخــورد و صمیمــی، پاســخ احوالپرســی را بدهیــد البــد 
او می دانــد ایــن معاشــرت تأثیــری در ارزیابــی کار شــما نــدارد. قبــل و بعــد 
ــان ارزش قایــل  ــان و کارت ــرای خودت ــد. ب ــا او تمــاس نگیری بازبینــی هــم ب

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 
ــه نتیجــه نرســیده ام ... از  ــم، جســتجو می کنــم، هنــوز ب بگوییــد نمی دان
ــیار  ــد و بس ــا می فهمن ــؤال کننده ه ــون س ــد چ ــی بپرهیزی ــخ های الک پاس

بیــش از گفتــن صادقانــه نمی دانــم برایتــان گــران تمــام می شــود.

8.  مــدت کوتــاه ده یــا پانــزده دقیقــه ای اجرا بــرای بازبینــی هیچ فرقی 
ــدارد جــز در تعــداد تماشــاچی ها و میــزان فــروش  ــا اجــرا در ایرانشــهر ن ب
بلیــت. پــس کارتــان را جــدی بگیریــد و روی همــه عوامــل کنتــرل داشــته 
باشــید. گاهــی عوامــل پشــت صحنه باعــث می شــوند حــواس داورهــا پرت 
شــود و شــاهکار شــما نادیــده گرفتــه شــود یــا فهمیــده نشــود. در ضمــن 
االن داورهــا باتجربــه شــده اند می داننــد آدم می آوریــد بــرای خندیــدن یــا 
ــاد  ــد ی اثرگــذاری پــس اگــر هــم می خواهیــد حقــه بزنیــد حقه هــای جدی

1.  هیئــت انتخــاب چنــد آدم انــد بــا ســایق گوناگــون و ســطح ســواد و 
تجربــه متفــاوت، احتمــااًل تنهــا چنــد ســال از شــما بزرگ تــر و باتجربه ترنــد. 
پــس بدانیــد پیــروزی یــا شکســت در ایــن آزمــون بــه منزلــه اثبــات یــا عــدم 
اثبــات توانایــی و هنرمنــدی شــما نیســت. پس بــا اعتمادبه نفــس، حتی در 
صــورت شکســت ادامــه دهید. این جشــنواره نشــد، کارتــان را به جشــنواره 

بعــدی ارائــه دهیــد.

ــه  ــه( ک ــزده دقیق ــا پان ــدود ده ی ــد )ح ــدودی داری ــت مح ــما وق 2.  ش
کارتــان را ارائــه دهیــد، بــه عبارتــی پرزنــت کنید، پــس بهترین جــای کارتان 
را نشــان دهیــد. آنجــا کــه گواهــی اســت بــر توانایــی و مهــارت و خاقیــت 
شــما. بــه طــور مثــال، گروهــی بــرای پرزنــت کارش ۵1 دقیقــه یکنواخــت 
و کســل کننده ابتدایــی کارش را نشــان می دهــد و وقتــی زمــان تمــام 
می شــود، کارگــردان توضیــح می دهــد: »مســئله نمایــش از اینجــا شــروع 

ــید!« ــته نباش ــت: »خس ــد گف ــود!«، بای می ش

3.  از توضیــح اضافــی و صادرکــردن مانیفســت های هنــری و سیاســی 
ــز  ــره پرهی ــر و غی ــاب ماهیــت هســتی و تئات و شــیرفهم کــردن داوران در ب
ــر اســاس  ــن کار را ب ــد: »ن مــن ای ــد. طــرف آمــده اول کارش می گوی کنی
ــر  ــه شــیوه های اجــرا. پــس آن را ب ــی کــرده ام ن نظریه هــای اجــرا کارگردان
ــح  ــا صحی ــن گزاره ه ــر ای ــد«. اگ ــاوت کنی ــرا قض ــای اج ــاس نظریه ه اس
باشــند )کــه از نظــر مــن اصــًا نیســتند(، چــون محــل مناقشــه اند و 
بازبینــی، فرصــت مناســبی بــرای چنیــن مناقشــه هایی نیســت، گفتنــش 

بیشــتر ضــرر دارد تــا ســود.

4.  ســعی کنیــد ایــدٔه اصلــی کارتــان را بــا چنــد واژٔه کلیــدی معمــول 
و روشــن بیــان کنیــد. داوران ترکیبی انــد از آدم هــای معمــواًل باســواد و 
باتجربــه، کــه خیلــی زود از توضیــح و کلیــد واژه هــای شــما متوجــه عمــق 
دانشــتان می شــوند. فــرض کنیــم داوران همــه دانــا هســتند، پــس ایــده 
روشــن شــما را زود می فهمنــد. فــرض کنیــم داورهــا همــه نــادان باشــند، 
بــاز زود ایــده روشــن شــما را می فهمنــد، چــون حتــی نادان هــا هــم 
ایده هــای روشــن را می فهمنــد. امــا اگــر ایدٔهتــان مبهــم باشــد اگــر همــۀ 
داوران هــم، ریچارد_شــکنر باشــند نیازمنــد صــرف زمــان و 
انــرژی بســیار بــرای تفهیــم آنهــا هســتید. و اگــر نادان باشــند 

ــد! ــی نمی بری ــه جای ــه راه ب ک

ب�ست گزاره ناقص الخلقه درباره
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بگیریــد، در ایــن کار اگــر متقلــب هســتید الاقــل متقلــب خاقــی 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 جدی ای باشــید. یــک روز قبــل بازبینی محل 
را بررســی می کنیــد، امکانــات و محدودیت هــا را بســنجید، اگــر هــم نشــد 
همــان روز ســعی کنیــد بــا تمرکــز و آرامــش بــا خاقیــت بــر ایــن مشــکات 
فائــق آییــد. از گروهــی خواســته شــد دو دقیقــه آخــر کارش را نیــز نشــان 
دهــد، کارگــردان گفــت ایــن بازیگــر چــون جدیــدًا بــه گــروه اضافــه شــده، 
هماهنــگ نیســت. او را بیــرون کشــید و گفــت بــه تخیــل خودتــان تصــور 
کنیــد او در صحنــه اســت و چنیــن می کنــد. ســپس بــا پنــج بازیگــر دیگــر 
دو دقیقــه آخــر کار را نشــان داد ... ایــن خاقیــت الیــک نــدارد؟ آن بازیگــر 
ــد و ناهماهنــگ او خــراب می کــرد همــه  ــازی ب ــگاه می داشــت، ب را اگــر ن
چیــز را، بعــد حتــی اگــر توضیــح مــی داد او تــازه آمــده و آمــاده نیســت و این 

ــده نداشــت. حرف هــا فای

ــا شــما  ــاور کنیــد حتــی اگــر حــق ب 10.  در هیــچ حالــی غــر نزنیــد. ب
باشــد، غــرزدن کمکــی نمی کنــد. 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 آدم هــا در بــازار یــا سیاســت فــرق می کنــد. در هنــر و به خصــوص 
تئاتــر، گــول زدن قــراردادی دوســویه اســت. مای تماشــاچی یــا داور آماده و 
راضــی هســتیم کــه گولمــان بزنیــد، در واقــع مــا بــه صحنــٔه شــما آمده ایم تا 
گــول بخوریــم و بــاور کنیــم در جهانــی کــه ســاخته اید یــا می ســازید نفــس 
می کشــیم. پــس بــه ایــن قاعــده و قــرارداد وفــادار باشــید و بــه اعتمــاد مــا 
ــا  ــر ایــن اســت کــه مخاطــب ی لطمــه نزنیــد. گــول زدن در هنــر مبتنــی ب
تماشــاچی راضــی اســت گولــش بزنی، ایــن رضایــت را بــا زرنگ بــازی دچار 
ــاعت  ــم س ــد و کًا نی ــدا کرده ای ــروز پی ــرت را دی ــی بازیگ ــن. وقت ــه نک لطم
وقــت گذاشــته اید توجیهــش کنیــد، ادای شــش ماه تمریــن درنیاوریــد. آن 

هــم بــا اضافه کــردن الل بــودن بــه خصوصیــات آن کاراکتــر ...

ــان داورهــا آن هــا کــه اهــل  ــد ... در می ــز کنی ــازی پرهی 12.  از پارتی ب
ــی  ــه اینکــه نباشــند ول ــه ن ــد البت ــازی باشــند معمــواًل بســیار کم ان پارتی ب
ــس  ــت. پ ــاد اس ــمی زی ــد، نورچش ــما نمی رس ــه ش ــت ب ــم نوب ــند ه باش
خودتــان را کوچــک نکنیــد امــا اگــر نورچشــمی هســتید و از ایــن راه 
می خواهیــد وارد شــوید در بهتریــن حالــت می شــوید یکــی از همیــن 
انترهــای هنــر. بــاور کنیــد داور نهایــی تماشــاچی اســت ... همــۀ مراحــل 
ــی،  ــه نهای ــد، در آن صحن ــی کنی ــا ط ــی داوره ــا #پارت ــم ب ــی را ه بازبین
ــه  ــان ب ــای خودت ــا پ ــوزاند. ب ــتخوانتان را می س ــاچی، اس ــرمای تماش س

ــد. ــر نروی زمهری

13.  بــه شــایعات بی مــورد گــوش ندهیــد ... )داورهــا دانشــگاه 
تهرانی انــد بــا ســوره ای ها خــوب نیســتند. داورهــا کار رئالیســتی دوســت 
ندارنــد. داورهــا هرکــی چخــوف کار کنــد رد می کننــد ...( گیریــم درســت 
باشــد ... کــه معمــواًل نیســت، دم اجــرا ایــن حرف هــا فقط شــما را مشــوش 

می کنــد، شــما کــه نمی توانیــد همــان روز دانشــگاهتان را عــوض کنیــد ... 
اگــر ســوره ای هســتید تهرانــی شــوید، یــا نــام چخــوف را برداریــد و جایــش 
ــه  ــا بازیگــر نازنیــن، ایــن جمل ــد. کارگــردان، نویســنده ی ســه نقطه بگذاری
کــه »فــان داور از فان جــا بــا مــن لجــه!« بیــش از هــر چیــز گروهتــان را 
ــا   ــته ای ی ــم شکس ــاغ داوری را ه ــر دم ــر قبل ت ــی اگ ــد. حت ــوس می کن مأی
درگــوش فرمانــده زده ای جــوری رفتــار کــن کــه تــازه از کــره مــاه رســیده ای 

ــی! ــی را نمی شناس و کس

ــد و  ــاال رفتی ــا ب ــه مرحله ه ــما از هم ــم ش ــرض کنی ــت، ف 14.  در نهای
ــت...  ــن مملک ــر ای ــدای تئات ــدید خ ــد و ش ــم گرفتی ــا را ه ــه جایزه ه هم
ــگاه  ــک ن ــد! ی ــت بیندازی ــن مملک ــر ای ــان تئات ــن خدای ــه همی ــی ب نگاه
ــی  ــس وقت ــت. پ ــی نیس ــاق مهم ــم اتف ــی ه ــه خیل ــد ک ــق! می بینی عمی
کارتــان رد شــد، زمین وزمــان را مقصــر ندانیــد و فحــش ندهیــد. مخصوصــًا 
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؟ 
دقیقــًا نمی دانــم امــا فحــش ندهیــد! مگــر خودتــان خانــواده نداریــد؟!(

15.  روز قبــل از بازبینــی نگوییــد در مرحلــه بعــد درســتش می کنیم ... 
فــرض را بــر ایــن بگذارید مرحلــٔه بعدی در کار نیســت.

16.  از صحنــه نهایــی کارتــان اســکیس تهیــه کنیــد. تخیــل داورهــا هم 
حــدی دارد. مخصوصــًا اگــر کارتــان آن قــدر تخیلــی اســت کــه خودتــان هم 

یادتــان مــی رود صحنــه از کجــا تا کجاســت.

ــد.  ــم آدم ان ــا ه ــد. آنه ــاد نکنی ــا اعتم ــه داوره ــا گری ــده ی ــه خن 17.  ب
ممکــن اســت از حرفه هــا یــا کارهــای بامــزه کارت خنده شــان بگیــرد 
ــا  ــود ام ــان ش ــدن اشکش ــاری ش ــث ج ــاک کارت باع ــای دردن ــا ماجراه ی
ــیب  ــش، س ــر جای ــردد س ــان برمی گ ــر و عقلش ــاق فک ــه ات ــند ب ــا می رس ت

می خــورد. هزارچــرخ 

ــان بــودن،  18.  روی هم دانشــگاهی بــودن، همشــهری بــودن، هم زب
هم جنــس 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 مرحلــه ای پذیرفتــه شــد، بدانیــد 
در مرحلــه بعــد بــا تغییــر داورهــا، مــکان و زمــان اجــرا، خیلــی 
را  خودتــان  انعطاف پذیــری،  بــا  می کنــد.  تغییــر  چیزهــا 

ــد. ــدی کنی ــۀ بع ــرای مرحل ــرات الزم ب ــای تغیی 18مهی



دانشــکده و می نالیــم کــه: »چــه ابتذالــی!« می خندیــم و خطــاب بــه 
کار  و  بیشــتری می گذاشــتی  وقــت  کارگــردان می گوییــم: »ای کاش 
بهتــری می ســاختی.« و شــروع می کنیــم بــه ســاختن مرثیــه؛ بــه نقــد)در 
معنــای ذهنــی خودمــان(. حــق هــم داریــم، مــا همــه منتقدیــم؛ امــا اثــری 

ــرای نقــد نیســت! ب

5.  رخــوت، جــای خــود را بــه نشــاط داده اســت. ســخت گیرانه 
نشســته ایم. یهودا-کارگــردان. در انتظــار محاکمــه اســت. همــه در گــوش 
هــم زمزمــه می کننــد: »چــه جنایتــی، چــه جنایتــی!«. کار بــاال می گیــرد. 
ــد،  ــدان می گوی ــنگ اندازی های منتق ــردان از س ــد. کارگ ــه ناراضی ان هم
منتقــدان از ســهل انگاری های او. کســی می پرســد: »چــه توجیهــی بــرای 
ــل  ــت تحوی ــده ای از روی عصبانی ــردان خن ــد؟« کارگ ــت داری ــن شکس ای
می دهــد: »تقصیــر بلیط فــروش اســت!«. نعشــی بــه نــام تئاتــر، بــر صلیــب 
مانــده اســت؛ بــرای مــا مهــم نیســت. محاکمــه برقــرار اســت. جنایتــکاراِن 

قاضــی، متهــِم جنایتــکار!

6.  همــه جــا تعطیــل شده اســت؛ چــه غمــی. مــا مأیوســانه هــر کــدام از 
یــک گوشــه کشــور بــه هــم تلفــن می کنیــم. جویــای حــال هــم می شــویم. 
ــده  ــگی را زن ــتن های همیش ــم نشس ــاد دور ه ــم. ی ــی می کنی ــراز دلتنگ اب
ــروی  ــاره روب ــدار، دوب ــن دی ــم؛ در اولی ــده می دهی ــم وع ــه ه ــم و ب می کنی
نیمکت هــای فلــزی دانشــکده جمــع شــویم و جبــران مافــات کنیــم. مــا 

دلتنــگ یکدیگریــم. 

7.  تئاتــر یــک ضــرورت اســت، امــا نــه بــرای مــا. تئاتــر بــرای مــا یــک 
تجمل گرایــی دهــن پرکــن اســت. تئاتــر بــرای مــا جنبــه ادا اطــواری دارد؛ 
ــه  ــدر ک ــان، همانق ــورش در زندگی م ــه! حض ــه دغدغ ــت و ن ــه اس ــه حرف ن
عکــس چنــد نفــر را بــه دیــوار اتاقمان بچســبانیم و ســوژه ای داشــته باشــیم 

ــت. ــی اس ــردازی، کاف ــرای خیال پ ب

1.  بــا لیــوان کاغــذِی چــای در دســت، کنــار هــم بــر نیمکت هــای 
فلــزی روبــروی دانشــکده می نشــینیم. از فیلمی-یــا تئاتــری. کــه دیشــب 
ــری  ــه هن ــال جامع ــه ح ــم ب ــوس می خوری ــم. افس ــرف می زنی ــم ح دیده ای
ابتــذال زده ای کــه در آن زیســت می کنیــم. یــک ســاعتی بــه همــان حــال 
ــه  ــم ب ــرک می کنی ــم را ت ــد. ه ــروب می کن ــم غ ــید کم ک ــذرد. خورش می گ

مقصــد ســلـ دانشــگاه-ما منتقــدان تنهــای روزگار-. 

2.  نــوداد اعــام می کنــد؛ مشــتاقان دریافــت ســاعت پاتــو بــه فــان  
جــا مراجعــه کننــد. مراجعــه می کنیــم. بــا خوشــحالی فرم پــر می کنیــم. در 
قســمت نمایشــنامه کمــی مکــث می کنیــم. بــه آنچــه تــا کنــون خوانده ایــم 
ــه ای در  ــان اندیش ــد. ناگه ــان نمی رس ــه ذهنم ــزی ب ــم. چی ــر می کنی فک
ذهنمــان نطفــه می بنــدد، رشــد می کنــد. نــوک قلــم را روی کاغــذ فشــار 
می دهیــم: »در انتظــار گــودو«.  بیــرون کــه می آییــم صــدای تشــویِق 
ــا  ــه از ج ــی رود. هم ــرون نم ــمان بی ــا، از گوش ــدِی م ــاگراِن هنرمن تماش
برخاســته اند، دســت می زننــد. حتــی یــک نفــر ناممــان را فریــاد می کنــد. 

ــر-. ــوار تئات ــان بزرگ ــویم-ما ناجی ــت می ش سرمس

ــر  ــی فک ــود. کم ــاز می ش ــختی های کار آغ ــذرد، س ــی می گ 3.   مدت
ــی قــد نمی دهــد. »چــه کار ســختی!«  فــردا  ــه جای می کنیــم. عقلمــان ب
بــه همــه اعــام می کنیــم: »تئاتــر در انتظــار گــودو، موقتــًا کنســل شــد.« 

- چرا؟

- ترجیح می دهیم، یک کار خوب ارائه کنیم اما دیر؛ تا اینکه ...

ــدک  ــد گــروه ان ــرم، چن ــاه بعــد، از آن خیــل پرکننــدگان ف ــد م 4.  چن
ــرای  ــدن اج ــه دی ــا ب ــد. م ــرون می آین ــن بی ــوی تمری از هزارت
ــم. »ایــن حــد از فضاحــت جــای قصــور باقــی  آن هــا می روی
جلــوی  ایســتاده ایم  بعــد،  ســاعت  یــک  نمی گــذارد.« 

چهره

مردان هنرمند

ابیوالفضل رمضانی
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شــیفت کار کنــد تــا زودتــر بتوانــد بــه رؤیایــش برســد. مترجــم رؤیــای تغییر 
دارد، متنــی از ژیــژک و بدیــو و آگامبــن پیــدا می کنــد و شــروع بــه ترجمــه 

ــود.  ــده ش ــش خوان ــد کتاب ــا می کن ــد و دع می کن

ــرک  ــه را ت ــه صحن ــرای همیش ــرد و ب ــه می گی ــدی پیش ــکوتی اب ــا س کرون
می کنــد. کارگــر بــه کارخانــه بازمی گــردد روزی ســه شــیفت کار می کنــد، 
مترجــم کتابــش را چــاپ می کنــد و همــه چیــز بــه روال عــادی بازمی گردد. 
مــا مخاطبــان کــه بعــد از پرداخــت بلیــط چندصدهزارتومانــی و تماشــای 
ــد،  ــی از تمــام احساســات ب ــر دچــار کاتارســیس شــده ایم و خال ــن تئات ای
بــدون اینکــه تغییــری در مــا اتفــاق افتــاده باشــد، وضــع منفعــل موجــود را 
ــو.  ــو روزی از ن ــم. روز از ن ــادی بازمی گردی ــی ع ــه زندگ ــم و ب ــد می کنی تأیی

چــرا کــه یــک قربانــی واقعــی هرگــز نمی فهمــد دارد مصــرف می کنــد 

3.   شــاید نــور انداختــن بــه آن قســمت های همیشــه تاریــک صحنــه 
راهــی باشــد بــرای بازگردانــدن ضــرورت تئاتــر. بــرای ایجــاد یــک تغییــر در 
مخاطــب و طبیعــی اســت که ایــن کار از عهــده تئاتــر حرفه ای کــه از طریق 
ــتقل، و  ــر مس ــت. تئات ــارج اس ــود خ ــروار می ش ــود پ ــع موج ــتایش وض س

تئاتــر جســور دانشــگاهی شــاید راه بازگــردان ضرورت بــه تئاتر 
باشند.

ــان  ــا عروســک هایی کــه در دســت داشــت، در خیاب ــر شــومان ب 1.  پیت
قصه هــای تمثیلــی تعریـــ می کــرد. قصه هایــی کــه ریشــه در کتــاب 
ــت در  ــی را درس ــن کار، روح زندگ ــا ای ــت ب ــت. او می خواس ــدس داش مق
میانــه کار و زندگــی روزمــره مــردم، بــه تماشــاگرانش اهــدا کنــد. به خاطــر 

ــان.  ــل ن ــت مث ــت، درس ــرورت اس ــک ض ــر ی ــت تئات ــن می گف همی

ــی  ــه محدودیت های ــد کلم ــم در چن ــر بخواهی ــت. اگ 2.  دوران کروناس
را کــه ایــن ویــروس بــر مــا تحمیــل کــرده اســت را بشــماریم همــه بــه بــدن 
محــدود می شــوند. بدن هــا بایــد از هــم دور بیافتنــد. بدن هــا بایــد محــدود 
شــوند. درســت مثــل نــوری کــه بــرای روایــت داســتانی مشــخص در تئاتــر 
تنهــا قســمت مشــخصی را روشــن می کنــد. بدن هــا در دوران کرونــا، 

ــایه.  ــد و در س منفعل ان

در ســالن انتظــار می ایســتیم بــرای تماشــای تئاتــری. تئاتــری کــه داســتان 
از قبــل طراحــی شــده ای دارد. داســتان عجیبــی هــم نیســت، داســتان 
ــرات را  ــه تقدی ــی ک ــل خدای ــا مث ــت. کرون ــم اس ــک مترج ــر و ی ــک کارگ ی
ــی  ــد وقت ــا چن ــت و کارفرم ــی اس ــال حکم فرمای ــد در ح ــخص می کن مش
ــر  ــرفت در س ــای پیش ــر رؤی ــت. کارگ ــرده اس ــل ک ــه را تعطی ــت کارخان اس
دارد. رؤیایــی کــه بتوانــد هرچــه بیشــتر بخــرد، هرچه بیشــتر مصــرف کند. 
کارگــر دســت بــه دعــا برمــی دارد تــا زودتــر کارخانــه بــاز شــود تــا روزی ســه 

بدن های مصرف شده:

�ادداش�ی کوتاه درباره ضرورت تئاتر

پیو�ا رسولی
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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 ســال ها بــا مباحــث تئوریــک هــم آشــنا شــده 
بیودیــد و یــا کارهایتان بیشــتر شــخصی و تجربیــی بیود؟

- وقتــی در شهرســتان کار می کــردم خیلــی مباحــث تئوریــک مطــرح نبــود 
ـــ  ــر کش ــا از صف ــد و م ــام می ش ــی انج ــورت تجرب ــا به ص ــواًل کاره و معم
ــم ایده هایــی  ــم. مــا جــدا از نمایشــنامه ای کــه انتخــاب می کردی می کردی
داشــتیم کــه در طــی تمرین هــا باعــث خلــق می شــد. تمرین هــای 
ــود کــه باعــث می شــد کشـــ کنیــم و از آن حضــور روی  ــر ب عمومــی تئات
صحنــه و روح جمعــی لــذت ببریــم فــارغ از اینکــه متــن چیســت یــا چــه 
ــا  ــم ی ــا اجــرا می روی ــا جشــنواره ای در کار اســت و ی سمت وســویی دارد و ی
نــه. بــرای مــن جذاب تریــن بخــش تئاتــر ایــن تمرین هــا بــود. در آن زمــان 
کتاب هایــی کــه می دیــدم راجع بــه تئاتــر هســت را ســریع می خریــدم 
ــتم  ــه دس ــه ب ــر چ ــتم و ه ــان را نمی دانس ــب خواندش ــدم. ترتی و می خوان
می رســید می خوانــدم. وقتــی آن هــا را می خوانــدم بخــش زیــادی از آن را 
متوجــه نمی شــدم، چــون هنــوز بــا صحنــه مواجــه نشــده بــودم؛ امــا بازهــم 
مفیــد بــود چــون برخــی از مباحثــی کــه در کتــاب اشاره شــده بــود را تجربه 
ــدم  ــه می خوان ــر در صحن ــور بازیگ ــاره حض ــی درب ــًا وقت ــودم. مث ــرده ب ک
ــری  ــه تأثی ــر چ ــدار بازیگ ــه روح بی ــت و اینک ــورش چیس ــتم منظ می دانس
بــر مخاطــب می گــذارد و یــا ارتبــاط روحــی و ذهنــی بازیگــر. این هــا را کــه 
می خوانــدم حــس می کــردم جرقه هــای کوچکــی را، در تمرین هایــی 
کــه قبــًا می کــردم حــس کــردم. فکــر می کــردم شــاید کســی قبــل از مــا 
ایــن حس هــا را تجربــه نکــرده اســت امــا بعــد کــه آن کتــاب را می خوانــدم 
می دیــدم همــه این هــا قبــًا گفتــه و تجربه شــده؛ امــا این هــا نه تنهــا مــرا 
ــتی در  ــان درس ــه در جری ــدم ک ــحال می ش ــه خوش ــرد بلک ــد نمی ک ناامی

حرکــت هســتم.

- از خودتــان بگوییــد و نحــوه عاقه منــد شــدنتان بــه 
تئاتــر و مهم تــر کارگردانــی تئاتــر؟ 

- آن طــور کــه دقیــق بگویــم یــادم نمی آیــد چطــور عاقه منــد شــدم و چــرا. 
بیشــتر بــه دوران کودکــی برمی گــردد. بــرادر بزرگم مســئول انجمــن نمایش 
شــهرمان بــود و به صــورت تجربــی نمایــش اجــرا می کــرد و جــزو اولین هــا 
در شــهرمان بــود کــه تئاتــر را به صــورت جــدی دنبــال می کــرد، مــن هــم 
کم کــم در ایــن فضــا قــرار گرفتــم و به صــورت ناخــودآگاه عاقه منــد 
ــر شــدم و در دوره لیســانس قبلــی کــه در شــهرم  ــا این کــه بزرگ ت شــدم. ت
می خوانــدم، یکــی از هم کاســی هایم گفــت کــه می خواهنــد 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 می کــرد 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 جدی تــر شــد. بــا همان دوســتم یــک گــروه تشــکیل دادیم 
و ده ســال همــکاری کردیــم. جلوتــر رفتــه بودیــم و جدی تــر کار می کردیــم. 
ــم و در جشــنواره ها شــرکت  ــی و خارجــی را اجــرا می کردی متن هــای ایران
می کردیــم. در آن زمــان مــن بیشــتر بازیگــری می کــردم. تــا این کــه آقــای 
اصغــر خلیلــی، از کارگردان هــای خــوب تئاتــر در اصفهــان ورکشــاپی 
ــد  ــه مــا می دادن ــی ب ــد و مــن در آن شــرکت کــردم. تمرین های برگــزار کردن
و بــر اســاس آن هــا حــدس می زدنــد کــه در کــدام بخــش از تئاتــر موفق تــر 
خواهیــم بــود. بــه مــن گفتــه بودنــد کــه در طراحــی صحنــه موفــق خواهــم 
ــودم  ــم خ ــرا می کردی ــه اج ــی را ک ــه کارهای ــی صحن ــه طراح ــود. بااینک ب
انجــام مــی دادم، در آن زمــان حرفشــان را زیــاد جــدی نگرفتــم؛ امــا اینکــه 
ــا  ــه ب ــی ک ــه زمان ــود ب ــوط می ش ــم مرب ــی رفت ــمت کارگردان ــه س ــور ب چط
همــان دوســتم کار می کــردم. دوســتم کار تئاتــر کــودک و نوجــوان در تئاتــر 
ــون  ــا چ ــود ام ــته ب ــراردادی بس ــی داد. ق ــام م ــدارس انج م
برایــش مشــکاتی پیــش آمــد کار را بــه مــن پیشــنهاد کــرد و 
مــن هــم قبــول کــردم. کار در ســطح مــدارس اســتان دیــده 

هادی محرابی در زمان دانشجویی  در دامغان سه اجرا به نام های "ناتان تبیلت"، "واترپروف" و "پایین سمت چپ "را بر روی 
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- چــه چییــز باعــث شــد کــه بخواهیــد هنــر را به صورت 
آکادمیــک و در دانشــگاه دنبــال کنید؟ 

-  از ســربازی کــه برگشــتم، در تئاتــر کــودکان و نوجوانــان کاس داشــتم 
و هــر تابســتان بــا آن هــا نمایــش اجــرا می کردیــم و در کل وقــت زیــادی 
را صــرف تئاتــر می کــردم. ســنم باالتــر رفتــه بــود و باتوجه بــه تجربیاتــم 
در ارشــاد و ســالن های شــهرم مــرا می شــناختند و به عنــوان یــک فعــال 
تئاتــری می دیدنــد. یــک ســال هــم مســئولیت انجمــن نمایش شــهرم را 
داشــتم؛ امــا حــس کــردم ازنظــر تئوریــک ضعـــ دارم و احســاس خــأ 

می کــردم و تصمیــم گرفتــم وارد فضــای دانشــگاهی هنــر شــوم.

ــادی داشــتید و  ــل دانشــگاه تجربه هــای زی - شــما قب
در دوره دانشــجویپی تان هــم چنــد کار بــه اجــرا بردیــد. 
مهم ترییــن مانــع در کار دانشــجویپی را چــه چییــزی 

می دانیــد؟ 

ــرده  ــل ک ــو را قف ــه در پات ــر دارم ک ــدم. به خاط ــی نمی دی ــن مانع -  م
بودنــد و کلیــد را بــرای مــا نگذاشــته بودنــد و مــا جلــوی در دفتــر دکتــر 
ــم.  ــن کردی ــتند تمری ــده داش ــه عه ــگاه را ب ــت دانش ــه ریاس ــی ک مؤمن
حتــی وقتــی فضــای دانشــکده در اختیارمــان نبــود بــا یکــی از اســاتید 
صحبــت کردیــم و تعــداد زیــادی از جلســات تمریــن را در ســالن خانــه 
ــای  ــد ج ــم نمی ش ــا ه ــی آنج ــم. حت ــام دادی ــان انج ــدان دامغ هنرمن
ــگاه  ــن در دانش ــود. م ــتن ب ــئله خواس ــم. مس ــدا می کردی ــری پی دیگ
شــرایطم خیلــی بهتــر شــده بــود. پاتــو به صــورت رایــگان در اختیارمان 
قــرار می گرفــت. جمعــی از عاقه منــدان تئاتــر در کنــارم بودنــد و همــه 
چیــز برایــم فراهــم بــود. نکتــه ای کــه بــود عــاوه بــر تجربیــات خــارج 
ــود کــه باهــم کاســی هایم  ــه ســنی ب از دانشــگاهی کــه داشــتم فاصل
داشــتم و ایــن خــود یــک پذیرشــی ایجــاد می کــرد. در خوابــگاه 
ــم و همــه  ــان تبلیــت را دادم. متــن را خواندی مــن پیشــنهاد اجــرای نات
موافــق بودنــد کــه اجرایــش کنیــم؛ امــا اتفاقاتــی افتــاد کــه باعــث شــد 

تمریناتــش دو ســال طــول بکشــد.

- از نمایــش ناتــان و تبلیــت و تجربــه اجــرا در 
بگوییــد؟  دانشــجویپی  جشــنواره های 

-  ناتــان و تبلیــت یــک اتفــاق بــود. هــم بــرای خــودم، هــم بــرای ورودی 
ــی  ــن اتفاق ــای پایی ــد در ترم ه ــی نباش ــی خودخواه ــر کم ــم اگ ــا و ه م
ــه آن  ــت ب ــان و تبلی ــا در نات ــه م ــه ای ک ــود. نکت ــاده ب ــن نیفت ــبیه ای ش
رســیدیم بحــث گــروه بــود. گــروه مــا بــه معنــای واقعــی گــروه بــود. مــن 
فضــای گــروه را خیلــی دوســت داشــتم. همفکــر بودیــم، بــه هــم احتــرام 
ــر  ــای دیگ ــه کارگروه ه ــود، کاری ب ــم ب ــه ه ــمان ب ــتیم، حواس می گذاش
نداشــتیم، ســرمان در الک خودمــان بــود و کار خودمــان را می کردیــم. 
بــا تمــام مشــقت هایی کــه بــود، ازنظــر خیلــی از اســاتید و دانشــجویان 
متــن، متــن خوبــی نبــود؛ امــا به هرحــال ســعی کردیــم متــن را نجــات 
بدهیــم. چــون خــود مــن فضــای متــن را خیلــی دوســت داشــتم. یکــی 
از مشــکات هــم ایــن بــود کــه نمی شــد زیــاد روی متــن حســاب کــرد. 
مــا یــک متــن مــرده یــا حداقــل نیمه جــان را داشــتیم و آن قــدر روی آن 
کارکردیــم تــا یــک روح تــازه ای بــه نمایشــنامه دادیــم. ایــن متــن در آن 
ــود  ــران اجــرا می شــد. البتــه ایــن چیــزی ب ــار در ای ــرای اولین ب زمــان ب
کــه مــن فکــر می کــردم. بعدهــا در یوتیــوب یــک اجــرا در تهــران از ایــن 
ــدت  ــه ش ــن ب ــان. مت ــنامه خوانی در اصفه ــک نمایش ــدم و ی ــن دی مت
گمنــام بــود و اصــًا متــن معتبــری نبــود. اســاتید می گفتنــد ایــن متــن 
ــی  ــت. حت ــوده اس ــنده ب ــرای نویس ــندگی ب ــن نویس ــک تمری ــتر ی بیش
ــا ایــن شــرایط نکتــه  خــود نویســنده هــم نویســنده گمنامــی اســت. ب
مثبتــی کــه بــود، تمــام اعضــای گــروه، ورودی و کاس خودمــان بــود و 
از رشــته های دیگــر و ترم هــای دیگــر کمــک نخواســتم چــون مثــل یــک 
خانــواده بودیــم. بســیار صمیمانــه و دوســتانه باهــم تجربــه می کردیــم. 
همــه چیــز به صــورت کارگاهــی و بــا ایده هایــی کــه می دادیــم از صفــر 
ــرا  ــه اج ــی ب ــم و وقت ــش کارکردی ــرم روی نمای ــار ت ــت. چه ــکل گرف ش
رســیدیم خیلــی نگــران بــودم. چــون یــادم اســت بخشــی از کار را ســر 
کاس کارگردانــی کــه آقــای زمانــی درس مــی داد اجــرا کردیــم و زیــاد 
ــه  ــور ک ــرا آن ط ــن و اج ــن مت ــد ای ــت و گفتن ــرار نگرف ــتقبال ق ــورد اس م
بایــد، نیســت. هرچنــد یک قســمت کوتاهــی از نمایش را دیدنــد و کامل 
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نبــود. گذشــت و مــا کار را بــه اجــرا رســاندیم. اســتقبال تماشــاگران در 
دو شــب اول بــه شــدت مــا را شــگفت زده کــرد و خســتگی آن دو ســال از 
تنمــان دررفــت. در جشــنواره اردیبهشــت تئاتــر دامغــان هــم جایزه های 
زیــادی گرفتیــم، هرچنــد گروه هــای دیگــری کــه شــرکت کــرده بودنــد 
رقیب هــای قــدری نبودنــد و رقابــت آن چنانــی بینمــان اتفــاق نیفتــاد. 
بعــد هــم کــه بــه جشــنواره دانشــجویی مناطــق کــه در بوشــهر برگــزار 
ـــ  ــدت ضعی ــه ش ــنواره ب ــا در جش ــرای م ــن اج ــم. اولی ــد رفتی می ش
ــود و مــن بعــد از اجــرا طــرف دوســتان هم گــروه نرفتــم. قدمــی زدم،  ب
ــه  ــم ک ــروه گفت ــای گ ــه بچه ه ــتم و ب ــد برگش ــیدم و بع ــیگاری کش س
ــروه  ــی را از گ ــار منف ــم ب ــن حرف ــا ای ــدارد. ب ــی ن ــا اهمیت ــم ام ــد زدی گن
ــرای اجــرا داوری. خودمــان  برداشــتم. نیــم ســاعت فرصــت داشــتیم ب
را جمع وجــور 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 می بــود. نگــران 
بــودم کــه تماشــاگر ایــن کنــدی را تــاب نیــاورد؛ امــا انــرژی صحنــه باعث 
ــا  ــاگر را ب ــود و تماش ــی بش ــذت بخش ــدی ل ــل به کن ــدی تبدی ــد کن ش
خــود همــراه کــرد. بازی هــا بــه شــدت بازی هــای درســت و درخشــانی 
شــد و بازخــوردی کــه از داورهــا و تماشــاگرها داشــتم حــس کــردم اجــرا 
ــم  ــه اس ــت ب ــب گردن کلف ــک رقی ــه ی ــتند. در اختتامی ــت داش را دوس
ــا موهــای خیلــی قرمــز کــه از دانشــگاه شــهرکرد آمــده بــود  آنشــرلی ب
داشــتیم کــه آن هــا جایــزه کارگردانــی را گرفتنــد و مــا تقدیــر کارگردانــی؛ 
و مــا بــرای بخــش بین الملــل 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 می دانســتم هدفــم تئاتــر اســت 
ــان  ــردم ایم ــه می ک ــه کاری ک ــم و ب ــه کار می کن ــه دارم چ ــم ک و می دان

ــد. ــل می ش ــود حل وفص ــع خودبه خ ــه موان ــتم و اینک داش

ــروف را  ــن واتر�ی ــان و تبلیــت، شــما تمریی - بعــد از نات
شــروع کردیــد. اییــن نمایــش چــه مراحلــی را طــی کرد و 
اینیکــه اییــن نمایــش را بــا همــان گــروه قبلــی کارکردیــد 

یــا بــا گــروه جدیــد شــروع بــه کارکردیــد؟

- اتفاق هــای خیلــی عجیبــی بــرای واترپــروف افتــاد. بعــد از آن اتفاقاتی 
ــان  ــم و حالم ــحال بودی ــی خوش ــاد خیل ــت افت ــان و تبلی ــرای نات ــه ب ک
ــود  ــن ب ــم ای ــا گفت ــه بچه ه ــان ب ــان زم ــه هم ــه ای ک ــود و نکت ــوب ب خ
ــا قله هــای  کــه فکــر نکنیــم اتفــاق عجیب وغریبــی برایمــان افتــاده و ی
تئاتــر را فتــح کرده ایــم و دچــار ایــن توهــم نشــویم. جــای درســتی ایــن 
را گفتــم چــون هنــوز جایــزه در دســت دوســتان بــود و شــاید متأســفانه 
زیــاد جــدی گرفتــه نشــد. بافاصلــه اســتارت کار دوم را بــا همــان گــروه 
زدیــم. ایــده ای کــه در ذهــن داشــتم، مطــرح کــردم و تمریــن را شــروع 
کردیــم. خــب دوســتان تجربه شــان بیشــتر شــده بــود. بیشــتر خوانــده 
بودنــد، کاس هــای بازیگــری رفتــه بودنــد، در تهــران تئاتــر دیــده 
بودنــد و دوســتان هم گــروه دیگــر آن دوســتان صفرکیلومتــر ورودی ۵9 
نبودنــد و دیگــر آن پذیــرش قبــل را نداشــتند؛ یعنــی می خواهــم بگویــم 
ــرش  ــر پذی ــم دیگ ــه می گوی ــم ک ــن ه ــد. ای ــرده بودن ــد ک ــتان رش دوس
ــان  ــوز هم ــا هن ــه، خیلی ه ــم هم ــم نمی گوی ــتند ه نداش
آدم هــای قبــل بودنــد و با همــان قلــب بزرگشــان در کار، هر 
ــد.  ــام می دادن ــرای کار انج ــد ب ــان برمی آم کاری از دستش

ــکده  ــد، در دانش ــی دارن ــد جایگاه ــر می کردن ــتان فک ــال دوس به هرح
دیــده شــدند، اسمشــان در تیــوال هســت یــا ... چنیــن چیزهایــی باعث 
می شــد کــه دیگــر خیلــی راحــت هــر چیــزی کــه مــن به عنــوان مســئول 
ــر روی  ــن بازیگ ــم ای ــر می گفت ــًا اگ ــد. مث ــم را نپذیرن ــروه می گفت آن گ
صحنــه بایــد این طــوری راه بــرود کلــی انــرژی از مــن گرفتــه می شــد کــه 
توضیــح دهــم چــرا بایــد این طــوری راه بــرود. درصورتی کــه در ناتــان و 
تبلیــت ایــن مســائل نبــود اگــر می گفتــم ایــن بازیگــر بایــد این طــوری 
راه بــرود بــرای کســی ســؤالی پیــش نمی آمــد کــه چــرا. حرفــم را گــوش 
ــه  ــتم روی صحن ــه می خواس ــزی را ک ــًا چی ــم دقیق ــن ه ــد و م می دادن
مــی آوردم. مــا در واترپــروف بــه ایــن چالش هــا برخوردیــم. ایــده ای کــه 
ــگارش آن  ــرای ن ــود و ب ــم ب ــا در ذهن ــتم، مدت ه ــروف داش ــرای واترپ ب
ــن کار را  ــن ای ــه م ــنهاد داد ک ــتان پیش ــی از دوس ــی، یک و دیالوگ نویس
می کنــم کــه البتــه بــه نتیجــه هــم نرســید. وقتی کــه متــن کامــل شــد 
و کار را بــرای یکــی از اســاتید اجــرا کردیــم، خیلــی رضایت بخــش نبــود 
و بازخــورد خوبــی نداشــت. دوســتان ناراحــت شــدند کــه چــرا بعدازایــن 
ــیدیم  ــاف رس ــه اخت ــم ب ــم و کم ک ــه را گرفتی ــن نتیج ــت ای ــه زحم هم
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 پذیرفته شــده 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 فانــی آمــده و گفتــه اســت کــه متن 
مــال مــن اســت و اجــازه نمی دهــم کــه اجــرا شــود و وقتــی بــا مســئولین 
جشــنواره صحبــت کــردم گفتنــد قضیــه خــأ قانونــی دارد و نمی دانیــم 
ــه  ــن قضی ــید. ای ــق برس ــه تواف ــد ب ــان بای ــما خودت ــرد و ش ــه ک ــد چ بای
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. 
ــتن  ــن نوش ــغول مت ــا مش ــود م ــده ب ــنواره شروع ش ــی جش ــی وقت حت
بودیــم. روزی کــه فردایــش بایــد اجــرا می کردیــم هنــوز ســه صحنــه از 
ــد.  ــا می رس ــه کج ــنامه ب ــه نمایش ــتیم ک ــود و نمی دانس ــده ب ــن مان مت
ــن  ــد و م ــردا می رس ــرای ف ــرای اج ــه کار ب ــیدند ک ــه می پرس ــدام هم م
نمی دانســتم؛ و مــا صحنــه آخــر را زمانــی کــه داورهــا و تماشــاگران در 
پاتــو نشســته بودنــد آمــاده کردیــم. مــن و آقــای حســام نــژاد به صــورت 
ــط  ــم؛ و فق ــی بگویی ــه چیزهای ــه چ ــم ک ــگ کردی ــم هماهن ــه باه بداه
می دانســتیم کــه اجــرا قــرار اســت بــه چــه شــکل تمــام شــود. خــدا را 
شــکر تمرکزمــان درصحنــه باالبــود و تمــام آن دیالوگ هایــی کــه یک بــار 
ــی  ــم و کس ــم را گفتی ــته بودی ــی ننوش ــم و حت ــرده بودی ــک ک ــم چ باه
متوجــه نشــد کــه بداهــه اســت. در کل اتفــاق عجیبــی بــود. بااین حــال 

کاندیــد بازیگــری زن و جایــزه دوم کارگردانــی را دریافــت کردیــم.

- شــما گفتــه بیودیــد قبــل از دانشــگاه متــن را انتخاب 
می کردیــد و تمرییــن را شــروع می کردیــد. در مــورد 
دلییــل رفتــن بــه ســراغ اییــن نــوع اجراهــای نامتعــارف 
بگوییــد؟ )ناتــان و تبلیــت بــرای اجرا نوشــته نشــده بیود 
و بــرای خوانــش بیــود. واتر�یــروف و �ایییــن ســمت چــپ 

هــم کــه از قبــل متنی نداشــتند(

- قبــل از دانشــگاه، زمانــی کــه مــا دور میــز می نشســتیم و متــن 
ــن  ــودم. ای ــر ب ــگاه بازیگ ــودم و در جای ــردان نب ــن کارگ ــم، م می خواندی 23



شــیوه کارگردانــی بــود کــه بــا او کار می کــردم؛ امــا از همــان کار 
دانش آمــوزی کــه کارگردانــی را شــروع کــردم حــس کــردم خوانــش متــن 
بــه ایــن شــکل چیــزی نیســت کــه بــاب ســلیقه مــن باشــد. تمایلــم بــه 
ایــن سمت وســو بــود کــه در طــی تمرین هــا خلــق کنیــم. کامــًا بــدون 
متــن، بــدون ایــده قبلــی و همــه چیــز در لحظه اتفــاق بیفتد و آن کشـــ 
و شــهودی کــه در لحظــات تمریــن اتفــاق می افتــد برایــم اوج لــذت بــود 

و چیــزی بــود کــه دنبالــش بــودم.

ــرا  ــرای اج ــی ب ــل ایده هایپ ــه از قب ــان اینیک ــه نظرت - ب
نداشــته باشــیم و همــه چییــز درصحنــه اتفــاق بیفتــد، 

ــد؟ ــرا نمی زن ــه اج ــی ب ضربه هایپ

ــال چــه چیــزی  ــه دنب ــر ب ــا در تئات ــگاه دارد و این کــه م ــه ن - بســتگی ب
می گردیــم. در فضــای هنــر مــا چیــزی به عنــوان درســت یــا غلــط 
نداریــم و همــه تجربــه اســت. حــاال بعضــی از ایــن تجربه هــا بــه نتایــج 
خوبــی می رســد؛ یعنــی هــم مخاطــب می پســندد، هم گــروه اجرایــی 
و هــم منتقدیــن. بعضــی از تجربه هــا هــم تجربه هــای نادرســتی 
هســتند امــا ایــن تجربه هــای نادرســت بــه معنــای پذیرفتــه نشــدن در 
جشنواره هاســت 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 می افتــد و از ایــن نظــر گاه ایــن مســیر هــم 
می توانــد درســت باشــد. اینکــه مــن می گویــم ایــده ای نداشــتیم و 
تمایلــم ایــن اســت کــه از هیــچ تئاتــر بســازیم بیشــتر یک ســلیقه اســت؛ 
ــائل  ــری مس ــک س ــه ی ــل ب ــچ تبدی ــن هی ــات ای ــه تمرین ــا در پروس ام
می شــود؛ ماننــد نهــال کوچکــی کــه کم کــم رشــد می کنــد. حــاال 
در مســیر تمریــن نیــاز دارد کــه هــرس شــود؛ یعنــی مــا، اگــر هــر چیــز 

کــه در تمریــن ذهنمــان می رســد را بخواهیــم انجــام بدهیــم نتیجــه ای 
ــم. مــا در مســیر تمریــن،  بســیار گسســته از هــم و ناهمگنــی می گیری
ــه را  ــم و بقی ــت برمی داری ــط اس ــرا مرتب ــدف اج ــه ه ــه ب ــی ک ایده های
ــم.  ــه می داری ــر نگ ــای دیگ ــرای کاره ــه ب ــده خاقان ــک ای ــوان ی به عن
عمــًا کار آخــر مــا، پاییــن ســمت چــپ، بــه ایــن شــکل اتفــاق افتــاد.

- باتوجه بــه شــیپوع وییــروس کرونــا چــه آینــده ای بــرای 
تئاتــر و به خصــوص تئاتــر اییــران می بینیــد. آیــا اصــواًل 

تئاتــر  یــک ضــرورت اســت؟ 

- البتــه مــن در جایگاهــی نیســتم کــه بــه ایــن پرســش، جــواب درســتی 
بدهــم؛ امــا بــا ایــن یــک ســالی کــه گذشــت و دیدگاهــی کــه بــه دســت 
ــه  ــن نتیج ــه ای ــری، ب ــای هن ــام بخش ه ــی تم ــه تعطیل آوردم باتوجه ب
ــم  ــر بخواهی ــا اگ ــت؛ و م ــرورت نیس ــه ض ــر به هیچ وج ــه تئات ــیدم ک رس
نیازهــای اولیــه بشــر را در نظــر بگیریــم، تئاتــر جــزو آن نیســت. وقتــی 
بــه اقتصــاد و نظــام ســرمایه داری نــگاه می کنــم، کمتــر می بینــم بــرای 
یــک ســرمایه دار بــزرگ، رفتــار اجتماعــی و فرهنگــی آدم هــا مهــم باشــد. 
مــن خــودم خیلــی غصــه می خــورم کــه چــرا موســیقی اصیلمــان را کــم 
ــه برایــش مهــم اســت  ــه تران ــا فــان خواننــده کــه ن گــوش می دهیــم ی
ــد.  ــذب می کن ــادی ج ــای زی ــت، مخاطب ه ــه کیفی ــیقی و ن ــه موس و ن
خیلــی غصــه می خــورم کــه چــرا ســره و ناســره را نمی توانیــم تشــخیص 
ــرمایه دار  ــک س ــرای ی ــم ب ــم، می بین ــگاه می کن ــی ن ــا وقت ــم؛ ام بدهی
هیچ چیــز مهم تــر از پولــش نیســت. مــن در جایــی هــم نوشــتم وقتــی 
بــه شــرایط اآلن و شــرایط زیرســاختی فرهنــگ نــگاه می کنــم، می بینــم 
ــد.  ــام بدهن ــتند کاری انج ــم نتوانس ــپیر ه ــظ و شکس ــی و حاف فردوس
ــی  ــن مــرا خیل ــول اســت و ای چیــزی کــه اآلن مهــم اســت اقتصــاد و پ
ناامیــد می کنــد. گاهــی حــس می کنــم این هــا همــه یــک فریــب 
نشــئه آور اســت کــه مــا دچــارش می شــویم. البتــه ایــن نگــرش اآلن مــن 
اســت و ممکــن اســت شــش مــاه بعــد حرفــم تغییــر کنــد. بــا خــودم فکر 
ــکاک را  ــینمای هیچ ــد، س ــوش ندهی ــجریان گ ــما ش ــم اآلن ش می کن
نبینیــد و یــا شــعر فــروغ فرخــزاد را نخوانیــد چــه اتفاقــی می افتــد. هیچ 
ــدازه یــک  اتفاقــی. مــن منکــر تأثیرشــان نمی شــوم امــا تأثیرشــان به ان
ــد  ــه می گوی ــی ک ــار کس ــا را در کن ــت. این ه ــم نیس ــاد ه ــد اقتص درص
آب، نــان، تئاتــر و یــا تئاتــر یــک ضــرورت اســت می گــذارم. فکــر 
نمی کنــم بــرای مخاطــب ضــرورت باشــد. بیشــتر بــرای کســی کــه آن 
کار را انجــام می دهــد، ضــرورت اســت و وقتی کــه دیگــر شــرایط طــوری 
پیــش مــی رود کــه حتــی بــرای او هــم ضــرورت نیســت، بایــد فاتحــه اش 
ــا ایــن پیشــوند خــود مــن هــم اآلن یــک ســالی اســت کــه  را خوانــد. ب
کاری را شــروع نکــردم. البتــه هنــوز تئاتــر مــرا رهــا نکــرده اســت و هنــوز 
ــم بســیار شــخصی  تمرینــات شــخصی خــودم را دارم. در کل هنــر برای
شــده اســت و بــه ایــن ســمت می رویــم. حــاال اینکــه تئاتــر زنــده می ماند 
یــا نــه فکــر می کنــم بــا یــک گسســت چندســاله دوبــاره برمی گــردد. من 
خــودم آدم هــای زیــادی را می شناســم کــه تئاتــر بــا آن هــا عجیــن شــده 
اســت. در کل فکــر نمی کنــم بــه کل از بیــن بــرود. شــاید بــه تجربه هــای 
جدیــد برســد و یــا بشــود بــا مدیوم هــای جدیــد کارکــرد کــه دیگــر تعریـ 
تئاتــر را ندهــد. بازهــم نمی دانــم، بایــد صبــر کــرد. به هرحــال امیــدوارم 

پرونــده کرونــا زودتــر بســته شــود و برگردیــم بــه شــرایط عــادی.
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امــروزه در دنیــا ســازمان های بین المللــی در عرصــه تئاتــر وجــود 
ــم  ــر رق ــکلی فراگی ــه ش ــر را ب ــن هن ــترش ای ــت و گس ــه ماهی دارد. ک
میزننــد. نهادهایــی کــه یــا بــه صــورت غیرانتفاعــی فعالیــت می کننــد 
یــا دولتــی و نیمــه دولتــی. هــر ســازمانی ســازو کاری خــاص خــودش را 
ــه طــور کل ایــن مراکــز مســئول توســعه آن رشــته خــاص در  دارد کــه ب
زمینــه تئاتــر هســتند. برفــرض مثــال: ســازمان جهانــی تئاتــر کــودک و 
ــی  ــد مدت ــدت و بلن ــای کوتاه م ــه برنامه ریزی ه ــیتژ« ک ــوان - »اس نوج
بــرای گســترده کــردن ایــن جنبــه از تئاتــر بــا ایــن رویکــرد را در سراســر 

جهــان دارد، ســاالنه کنفرانس هــا، جشــنواره ها، کارگاه هــای آموزشــی، 
بازدیدهــا، اجراهــا، ارتباطــات، انتشــارات و ... را پوشــش می دهــد.  
ــدادی  ــا تع ــما را ب ــد ش ــی، می توان ــان انگلیس ــه زب ــدودی ب ــنایی ح آش
از ایــن ســازمان آشــنا کنــد کــه بــا ورود بــه ســایت هرکــدام، می توانیــد 
اطاعــات بســیاری را بــه دســت آوریــد و بــا اتفاقــات روزمــره و جریانــات 
هنرهــای نمایشــی آشــنایی بیشــتری پیــدا کنیــد. بــه همیــن منظــور 
تعــدادی از آنهــا جمع آوری شــده اســت کــه بــا کلیــک بــر روی هــر کــدام 

ــد وارد ســایت آن شــوید:  میتوانی

سازمان جهانی 
تئاتر عروسکی

اتحاد�ه
من�قد�ین جهان

اتحاد�ه تئاتر 
دانشگاهی جهان

فدراس�یون جهانی
پیژوهش تئاتر

اتحاد�ه طراحان
تئاتر جهان

فدراس�یون باز�گران
تئاتر جهان

سازمان ب�ین المللی
آموزش تئاتر

اتحاد�ه پیژوهش
و اجرای تئاتر

سازمان جهانی 
تئاتر کودک و نوجوان 

مؤسسه
ب�ین المللی تئاتر 

عرفان خط�ب زاده

https://www.iftr.org/
http://aitu-iuta.org/index.php/public/en/news/
http://www.oistat.org/
http://aict-iatc.org/en/
http://www.assitej-international.org/en/
https://www.unima.org/fr/
https://www.iti-worldwide.org
http://fia-actors.com/
http://www.athe.org/
http://tapra.org/news-calls/call-for-papers/
https://www.unima.org/fr/
http://aict-iatc.org/en/
http://aitu-iuta.org/index.php/public/en/news/
https://www.iftr.org/
http://www.oistat.org/
http://fia-actors.com/
http://www.athe.org/
http://tapra.org/news-calls/call-for-papers/
http://www.assitej-international.org/en/
https://www.iti-worldwide.org
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اتحاد�ه ب�ین المللی
موزه های تئاتر 

انجمن ب�ین المللی
برتولت برشت

انجمن ب�ین المللی
بکت

انجمن ب�ین المللی
چخوف

اتحاد�ه ب�ین المللی
مدارس تئاتر - مرکز لندن

ژورنال های
ب�ین المللی تئاتر

اتحاد�ه ب�ین المللی
تئاتر آس�ا

سازمان دراماتورژها
و مد�یران ادبیی آمر�کا

اتحاد�ه ب�ین المللی
معلم�ین تئاتر

اتحاد�ه ب�ین المللی
ک�ابخانه های تئاتر

اتحاد�ه ب�ین المللی
شکس��یر

انجمن ب�ین المللی
کارگردانان و طراحان حرکت

انجمن ب�ین المللی
هنرهای اجرا�یی/نما�شی

اتحاد�ه ب�ین المللی
تئاترهای آماتور

اتحاد�ه ب�ین المللی
زنان نما�شنامه نو�س

http://sdcweb.org/
http://www.aitaiata.org
https://www.ispa.org
https://womenplaywrights.org
http://www.brechtsociety.org
https://samuelbeckettsociety.org
https://ista.co.uk
https://www.natd.eu
http://www.stahome.org
http://www.tla-online.org
http://www.imtal-us.org
https://www.athe.org/page/42
http://www.imtal-us.org
http://www.brechtsociety.org
https://samuelbeckettsociety.org
https://www.chekhovfest.ru/en/icta
https://ista.co.uk
https://www.athe.org/page/42
https://www.asian-performance.org
https://lmda.org/
https://www.natd.eu
http://www.tla-online.org
http://www.stahome.org
http://sdcweb.org/
https://www.ispa.org
http://www.aitaiata.org
https://womenplaywrights.org
https://www.chekhovfest.ru/en/icta
https://lmda.org/
https://www.asian-performance.org


بخش سوم 
ترجمه ی مدخل تراژدی از دانشنامه نقد ادبیی



را نجــات می دهــد؛ بــه زعــم اکثــر منتقــدان مــدرن تراژی کمــدی انگاشــته 
ــیمبلین و  ــی س ــطو حت ــاد ارس ــال زی ــه احتم ــه ب ــی ک ــوند؛ در حال می ش
طوفــان را در زمــره تراژدی هــا قلمــداد می کرد.مــن بــا شــیوه آنایــن بــرای 

تئاتــر موافــق نیســتم.

 قهرمان تراژیک

  ارســطو بــر ایــن بــاور بــود کــه قهرمانــان تراژیــک نــه باید مطلقًا شــر باشــند 
ــا بــه کار بســتن ایــن گــزاره در مــورد نمایشــنامه های  و نــه مطلقــًا خیــر. ب
ــه  ــودی شــخصیتی شــرور مثــل ریچــارد ســوم ب ــد از ناب شکســپیر، مــا بای
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 می کنیــم کــه او شــر مطلــق یــا بامنازعــی 
نیســت. ارســطو بــر ایــن عقیــده اســت کــه مخاطبیــن از ســقوط انســانی 
ــا آنهــا از دو نمایشــنامه ی ژان مقــّدس  کامــًا نیکــو منزجــر می شــوند. ام
ــه ایــن دلیــل کــه هــر دوی  و قتــل در کلیســا منزجــر نمی شــوند، شــاید ب
پروتاگونیســت ها ]پیــش از انجــام ماجــرا[ می توانســتند بــا قربانــی کــردن 
کمــال و بی کاســتی خویــش خــود را نجــات بخشــند. ارســطو اســتنتاج کرد 
کــه قهرمــان تراژیــک بایــد خیــر باشــد امــا معیــوب. تمام وکمــاِل خطــای 
تراژیــک )هامارتیــا( توســط هملــت در صحنــه اوِل ]صحنــه چهــارِم[ پــرده 
اول شــرح داده شــد )در خطوطــی کــه بعدهــا از متــن اصلــی کتــاب کنــار 
گذاشــته شــدند(. ممکــن اســت عــادت رفتــاری بــدی چــون دائم الخمری، 
ــک  ــان ی ــان نش ــه "انس ــد، ک ــری باش ــی از بداخت ــا ناش ــد، ی ــد تول ــا پیام ی
کاســتی را بــه همــراه دارد". هملــت ادامــه می دهــد کــه علیرغــم فضایــل 
او، ایــن کاســتی کوچــک، خوشــنامی او را تبــاه می کنــد و ارســطو اضافــه 

میکنــد ]کــه همیــن کاســتی کوچــک[ موجــب نابــودی او می شــود.

    از آنجــا کــه قهرمــان تراژیــک شــبیه ماســت، احســاس می کنیــم کــه بنــا 
بــه دســت تقدیــر مــا نیــز ممکــن اســت بــه چنیــن مصیبتــی 
ــت دو دل  ــل همل ــت مث ــن اس ــم ممک ــا ه ــویم. م ــار ش دچ
شــویم، یاوه هــای یاگــو را بــاور کنیــم و یــا وادار بــه قتــل دانکن 

 دشواری تعریف

ــوم  ــاِل 19۵8 مفه ــه س ــپیر ب ــی شکس ــی بریتانیای ــار آکادم  در درس گفت
کفرآمیــزی را این گونــه طــرح کــردم: چیــزی تحــت عنــوان »تــراژدی 
شکســپیری« وجــود نداشــته و تنهــا تراژدی های شکســپیر وجود داشــتند. 
ــات  ــته ادبی ــق برجس ــک محّق ــه ی ــد ک ــزارش ش ــز گ ــد نی ــه بع ــد هفت چن
ــراژدی یونانــی« وجــود  کاســیک گفتــه اســت: چیــزی تحــت عنــوان »ت
نداشــته و تنهــا تراژدی هــای یونــان وجــود داشــتند. هــر دوی مــا اســتدالل 
می کردیــم کــه تفاوت هــای میــان نمایشــنامه ها بیشــتر از شــباهت ها 
قابــل توجه انــد، ولــو ایــن نیــز آشــکار اســت کــه اختــاف نمایشــنامه های 
ــس  ــان برنی ــاف می ــت اخت ــه عظم ــد ب ــد می توان ــی واح نمایشنامه نویس
ــه  ــود ک ــه می ش ــس نتیج ــد؛ پ ــوی( باش ــین)درام نویس فرانس ــدر راس و ف
ــا آنوئــی ]قــرن ششــم پیــش از  وقتــی تــراژدی دامنــه ای از آیســخولوس ت
میــاد تــا قــرن بیســتم میــادی[ دارد، ارائــه ی تعریفــی جامــع ناممکــن به 
نظــر می رســد. تعریفــی مناســب بــرای نمایشــنامه ای واحــد از ســوفوکلس 
در خصــوص روسمرســهولم ایبســن بی ربــط بــه نظــر می آیــد. خطــر 
دیگــری نیــز وجــود دارد: یــک تعریـــ ممکــن اســت در بی اعتبــار 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 

ــود. ــراژدی کاســیک فرانســه بی شــباهت ب ــه ت کــه ب

ــی  ــود. وقت ــته ش ــگاه داش ــر ن ــد در خاط ــه بای ــت ک ــری هس ــه دیگ     نکت
ــی کــه می شــناخت را در نظــر گرفــت،  کــه ارســطو در بوطیقــا تراژدی های
احــکام یــا قوانینــی را تنظیــم نمی کــرد، بلکــه صرفــًا بــه تحلیــل کیفیــات 
ــرد  ــتنتاج ک ــت. او اس ــی می پرداخ ــت بررس ــنامه های تح ــب نمایش و معای
کــه اگــر چــه کنــش برخــی از تراژدی هــا می توانــد از انــدوه بــه شــادکامی 
پیــش بــرود، امــا تراژدی هــای اثرگذارتــر در جهــت عکــس ســیر میکننــد. 
آلســتیس، کــه در آن قهرمــان زن موافقــت می کنــد کــه بــه جــای همســر 
خودخواهــش بمیــرد و ]عاقبــت[ توســط هرکالــس از گــور بــاز آورده 
می شــود؛ یــا ایفی ژنیــا در تائوریــس، کــه در آن قهرمــان زن حیات بــرادرش 

ایــن پــروژه در بســتر درس گفتــار زبــان تخصصــی تئاتــر در نیمســال دوم 98-99 صــورت گرفــت. بــه همیــن ســبب بــه نوبــه خــود 
ــش روی  ــه پی ــل کار ک ــد در ماحص ــی کالس افزودن ــره و بازده ــر به ــش ب ــایی خوی ــا کوش ــرم ب ــول ت ــه در ط ــجویانی را ک ــه دانش هم
ــه  ــر شــور و شــوق دوســتانم در دانشــکده هنــر دامغــان را در گرایــش ب ــن اث شماســت شــریک میــدارم. امیــد اســت کــه خلــق ای
ــات  ــوزه ادبی ــده ی ح ــن ترجمه نش ــزاران مت ــرداِن ه ــف در برگ ــی مضاع ــاهد همت ــده ش ــزد و در آین ــر برانگی ــی تئات ــون تخصص مت
ــن فرصــت را  ــد صّباغیــان کــه ای ــزم، دکتــر مقــداد جاوی ــان هنردوســت و هنرجــو باشــیم. از اســتاد عزی نمایشــی از ســوی همتای
مهّیــا ســاختند تــا در ایــن امــر خطیــر بــه قلــِم رضــای بی تجربــه اعتمــاد شــود و کــوی تــازه ای بــرای پیمــودن، آمــال وی را مقصــود 

نمایــد بســیار سپاســگزارم و حتــم دارم راهــی کــه ایشــان برایــم گشــودند را رهــا نخواهــم کــرد.

از دانشنامه نقد ادبیی

ترجمه ی مدخل تراژدی
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شــویم. اگــر چــه کــه قهرمــان تراژیــک شــبیه ماســت امــا ارســطو تاکیــد 
می کنــد کــه او می بایــد شــخصی واال مقــام باشــد، کســی کــه مــا بــه طــور 
ــر  ــم، پــس ســقوط او تکان دهنده ت ــده تحســین می نگری ــا دی عــادی او را ب
اســت و آثــار و عواقــب کان تــری بــر جامعــه ای کــه در آن می زیــد دارد. در 

اعصــار میانــه، ســقوط از طبقــه واال مشــخصه معــّرف تــراژدی بــود:

یک داستان مشخص...
از آن کس که در سامان و بهروزی به سر می برد

و سقوط کرد از آن مرتبه بلند
به دامان تیره روزی، و در فاکت کار را به پایان می رساند.

 )جفری چاسر، مقدمه حکایت راهب، 1973-8(

چنیــن دیدگاهــی در بــاب تــراژدی در اعصــار تــودوری هــم در کتــاب 
عامه پســند »آینــه صاحب منصبــان« بیــان شــده اســت، کتابــی کــه 
در آن بســیاری از شــخصیت های تاریخــی و افســانه ای از ســقوط ها و 
ــد. در دوران  ــر می دهن ــکوه س ــود ش ــی خ ــار زندگ ــه ب ــیب های فاجع نش
ــوان  ــه عن ــته را ب ــراد برجس ــه اف ــود ک ــول ب ــم معم ــوز ه ــم هن ــت یک الیزاب
قهرمانــان تراژیک-شــاه، شــاهزاده، ژنــرال- در نظــر آورنــد کــه نابودی شــان 
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 محّققــی ســاده بــود، پیــش از زوال خــود مشــهور 
ــایر،  ــراژدی یورک ش ــون ت ــدود، چ ــنامه مح ــد نمایش ــط در چن ــد؛ و فق ش
نمایشنامه نویســان الیزابتــن فــردی از مرتبــه دون را بــرای قهرمــان تــراژدی 
ــر  ــال اخی ــیصد س ــی س ــی و اجتماع ــرات تاریخ ــا تغیی ــا ب ــد. ام برگزیدن
ــاره دوک  ــراژدی ای درب ــوان ت ــد. نمیت ــد افتاده ان ــاهانه از م ــان ش قهرمان
ــدن، همــه  ــواِن ]مشــهور[ دری ــن عن ــی کــه از ای ــِزر تصــور کــرد در حال وین
ــان تراژدی هــای امــروزی، در مفهــوم  ــرد. قهرمان ــرای عشــق، بهــره می ب ب
ارســطو "برجســته" نیســتند. آن هــا اکثــرًا  میــان رده انــد. تعــدادی از آنــان 
تنهــا در کمــال رفتــاری یــا ادراک خویــش برجســته هســتند. ادی کاربــن 
ــت  ــن دو خصل ــک از ای ــچ ی ــد هی ــر واج ــور میل ــل آرت ــم اندازی از پ در چش

ــه خــود اجــازه داد کــه تمامــًا شــناخته شــود". نیســت، ولــی "او ب

      بــا ایــن وجــود بســیاری از مــردم احســاس می کننــد کــه ارســطو حــق 
ــل  ــد. قاب ــک الزم بدان ــان تراژی ــرای قهرم ــی را ب ــدار و تعال ــه اقت ــت ک داش
بحــث اســت کــه رمان نویســان در خلــق اشــخاص تراژیــک بــا واالیــی 
قابــل قیــاس عــاری از مزایــای تولــد یــا موقعیــت موفق تــر از درام نویســان 
بوده انــد. بــه عنــوان مثــال می تــوان برخــی از قهرمانــان داستایوفســکی، 

ــا تــس و شــهردار کاســتربریج هــاردی را ذکــر کــرد. ی

     یکــی دیگــر از عقایــد ارســطو ایــن بــود که »طــرح«، برتر از »شــخصیت«، 
اساســی ترین قســمت تــراژدی اســت. در واقــع هــر دو مهــم هســتند. آنجــا 
کــه طــرح بیشــینه اهمیــت و شــخصیت پردازی کمینــه آن را داشــته باشــد، 
مــا دســتور تهیــه ی داســتانی کارآگاهی یا هیجــان انگیــز را داریــم؛ و جایی 
کــه شــخصیت مهم تریــن و طــرح واجــد اهمیــت کمتــر اســت، بــه گونــه ای 
از نمایشــنامه می رســیم کــه خواندنــش بهتــر از اجــرای آن اســت. بــا ایــن 
ــتر  ــته بیش ــال گذش ــد س ــای جهارص ــن تراژدی ه ــی از بهتری ــود برخ وج
بــه شــخصیت وابســته انــد تــا بــه طــرح. تراژدی هــای شکســپیر و راســین 
همگــی طرح هــای پیچیــده و هیجان انگیــز دارنــد، امــا ایــن 
شــخصیت های گرفتــار طــرح هســتند کــه تراژدی هــای 
ــر  ــته درگی ــت ناخواس ــیده اند. همل ــوکت بخش ــور را ش مذک

دو طــرح انتقــام شــده کــه کین خــواه یکــی قربانــی ]کین خواهــی[ دیگــر 
می شــود، امــا ایــن شــخصیت قهرمــان اســت کــه تهییج کننــده وضیعــی 
را تبدیــل بــه تــراژدی بزرگــی می کنــد. در نمایشــنامه فــدر، وقایــع تراژیــک 
بــه وســیله ی حــوادث طــرح بــه وقــوع پیوســته اند-مثــًا خبــر کــذب مــرگ 
همســرش- امــا از همــان آغــاز فــدر ]زیــر فشــار[ اشــتیاق و عاقــه شــدید 
ــه  ــتر ب ــنامه بیش ــی نمایش ــت، و بزرگ ــرگ اس ــال م ــده اش در ح سرکوب ش

شــخصیت او وابســته اســت تــا بــه اعمالــش.

     طــرح در بســیاری از نمایشــنامه های یونانــی کــم اهمیت تــر از آن چیزی 
ــهریار  ــوس ش ــرح در ادیپ ــع ط ــت. فی الواق ــاور داش ــطو ب ــه ارس ــت ک اس
ــراژدی محبــوب ارســطو اســت. ایــن  اهمیــت محــوری دارد کــه واضحــًا ت
طــرح نبوغ آمیــز اســت. ادیپــوس در مخمصــه ای که توســط خدایــان فراهم 
آمــده گرفتــار می شــود آن هــم بــه واســطه ی اعمــال مــردم خیرخواهــی کــه 
ســعی می کردنــد از تحقــق پیشــگویی هولناکــی جلوگیری کننــد. ادیپوس 
ــد و  ــرآزار می مانن ــان دگ ــه عفریت ــه ب ــی ک ــط خدایان ــت بتوس ــوم اس محک

توســط گاســتر کــور در لیرشــاه وصـــ می شــوند.

به سان مگس هایی که ملعبه دست پسران شرور و بازیگوش اند:
ما نیز ملعبه دست خدایانی هستیم که محض تفریح و سرگرمی 

ما را می کشند.   
)پرده چهارم؛ صحنه اول(

احساســی کــه بــر اثــر تنگنــای طــرح در ادیــپ شــهریار برانگیخته می شــود 
چنــان اســت کــه همســرایان در ادیپــوس در ُکُلنــوس نتیجــه می گیرنــد کــه 
از آنجــا کــه زندگــی بــه طــرز گریزناپذیــری تراژیــک اســت، همــان بــه کــه 
ــه  ــر ایــن ادعــا ایــن گون هرگــز زاده نشــویم. وسوســه می شــویم کــه در براب
پاســخ آوریــم کــه مــردان نــه چنــدان زیــادی پدرانشــان را می کشــند و کمتــر 

از آن تعــداد هــم بــا مــادران خــود هم بســتر می شــوند.

 کارکرد تراژدی

اگــر چــه ارســطو بــه خوبــی می دانســت کــه تــراژدی باعث لــذت  می شــود، 
امــا در بحث  برانگیزتریــن جملــه بوطیقــا ادعــا کــرد کــه تــراژدی بــه وســیله 
]برانگیختــن[ شــفقت و هــراس تطهیر)کاتارســیس( چنیــن احساســاتی را 
موجــب می شــود. 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 می کنــد، چــرا کــه 

او بــر ایــن نظــر بــود کــه شــفقت و هــراس بایــد از میــان بــرود.

ــالمی دارد  ــر ناس ــاعرانگی تاثی ــه ش ــون را ک ــی افاط ــطو عیب جوی      ارس
چــرا کــه مخاطبانــش را زیــاد از حــد احساســاتی می کنــد پاســخ مــی داد. 
ارســطو متقابــًا اینگونــه جــواب داد کــه تــراژدی اثــر سامت بخشــی دارد 
ــاق  ــردم اتف ــر م ــاال اکث ــد. ح ــراس می پاالی ــفقت و ه ــا را از ش ــه م ــرا ک چ
نظــر دارنــد کــه مطلــوب اســت خــود را از هــراس برهانیــم، امــا چنــان کــه 
بســیاری پرســیده اند: »چــه کســی اســت کــه بخواهــد از شــفقت پالــوده 
گــردد؟« -تنهــا فرومایــگان. مفّســران امیدوارانــه ادعــا کرده انــد کــه ارســطو 
فقــط بــه افــراط در ایــن احساســات اشــاره و تنهــا از میانــه روی که بــه عنوان 
آرمانــی مطلــوب مــورد توجــه یونانیــان بــوده طرفــداری می کــرد. شــاید کــه 
ایــن گونــه بــود: امــا تطبیــق ایــن تعبیــر بــا انگاشــته تطهیــر دشــوار اســت.

     ســالن تثاتــر درمانــگاه یــا پــروردگاه ســامت نیســت. هیچکــس بــرای 
ــه  ــع ]ب ــرای تمّت ــه ب ــی رود، بلک ــراژدی نم ــای ت ــه تماش ــی ب ــد درمان مقاص 29



تماشــای آن می رونــد[. تاش هــای بســیاری بــرای تطبیــق کلمــات 
ارســطو بــا عقــل ســلیم صــورت گرفتــه اســت. امــا در ایــن نقطه بهتر اســت 
ــر ارجــاع  ــه دو تحقیــق مؤّخ ــراژدی ب ــاب کارکــرد ت ــرای بحــث مــن ب کــه ب

دهیــم.

ــه  ــه ک ــان یافت ــی بنی ــل دیالکتیک ــن اص ــر ای ــگل ب ــراژدی ه ــه ت      نظری
کشــمکش تراژیــک علیرغــم هــر آنچه بــرای قهرمانــان رخ دهد بــه مصالحه 
و تــوازن خواهــد انجامید. نمایشــنامه محبــوب او آنتیگون ســوفوکلس بود، 
ــا فرمــان کرئــن بــرادرش را بــه خــاک می ســپارد.  قهرمــان زن در مقابلــه ب
ــه  ــود و در نتیج ــته می ش ــونت کش ــا خش ــت ب ــار می رف ــه انتظ ــه ک آن گون
مســتقیم آن پســر و همســر کرئــن می میرنــد. توازنی کــه هگل از آن ســخن 
می گویــد بــرای دیگــر مخاطبــان نامرئــی اســت. امــا در اورســتیا، زنجیــره 
انتقام هــا بــه پایــان رســیده و الهــگان انتقــام مهربان و بخشــنده می شــوند. 
نمایشــنامه های یونانــی کمــی وجــود دارنــد کــه نظریــه هــگل می توانــد بــه 
کارآمــدی در آنهــا اعمــال شــود، و ایــن ]نظریــه[ کًا مشــمول شــاهکارهای 

شکســپیر و راســین نمی شــود.

     منتقــد دیگــر، ا.ک. بردلــی اســت، کــه فصــل نگاشــته او در بــاب جوهــر 
تــراژدی شکســپیری، چکیــده ارزشــمندی از خصوصیــات اصلــی آن 
ــن  ــا ای ــود را ب ــری خ ــا او نتیجه گی ــذارد؛ ام ــار می گ ــا را در اختی تراژدی ه

ــد: ــان می کن ــده بی ــیار بازگفته ش ــاِت بس کلم

ــود  ــا نم ــح، ی ــل توضی ــر قاب ــت غی ــن حقیق ــا ای ــان ب ــا همچن م
غیرقابــل توصیـــ از جهانــی روبــرو هســتیم، کــه هــر چنــد بــرای 
کمــال می کوشــد، امــا در کنــار خیــر شــکوهمند شــّری می زایــد 
کــه تنهــا بــا رنجــه ســاختن و تبــاه کــردن خویــش قــادر بــه چیرگی 

 )4091، صفحــه ی 93(
بــر آن اســت.                                                

ــون  ــخصیتی چ ــکوهمند، ش ــر ش ــه خی ــد ک ــار می کن ــدًا اظه ــی بع بردل
ــت،  ــم نیس ــد مه ــردی می آی ــن ف ــر چنی ــر س ــه ب ــت. "آن چ ــا اس کوردلی
اصــل مطلــب ایــن اســت کــه او کیســت")صفحه ی ۵23(. تــا اینجــا 
قابــل پذیــرش اســت: امــا اگــر ســرانجام همــه ی تراژدی هــای شکســپیر 
ــا  را بررســی کنیــم، درمی یابیــم کــه فقــط در رومئــو و ژولیــت اســت کــه ب
ــار می آیــد. ُفرتنبــراس،  ــه ب ســازش خانواده هــای متخاصــم خیــر از شــر ب
ــد در  ــت می یاب ــارک دس ــت دانم ــه تاج وتخ ــت، ب ــینی همل ــه جانش گزین
ـ النفــس« اســت. آن چــه در پایان  حالــی کــه او بــه طــرز هراســناکی »ضعی
همــه ی تراژدی هــا منتــج می شــود بــه راســتی نمی توانــد بــه عنــوان خیــر 
شــکوهمند وصـــ شــود. ادگار و مالکــوم شــاه می شــوند و اکتاویــوس یگانه 
فرمانــروای جهــان می گــردد، امــا چــه مایــه ی آسایشــی در ســرانجام اتللــو و 

ــت؟ ــوان یاف ــوس می ت کوریوالن

     وسوســه می شــویم 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 مــی آورد، و هراســی کــه بــه 
حیــرت می ســاید. مــا از آســیب پذیری انســان ترســانیم، امــا در تــوان تــاب 
آوردن او مبهــوت می مانیــم. بــه بیــان وردورث: مــا احســاس می کنیــم کــه 
ــرات و  ــش[ تغّی ــت ]خوی ــا مناع ــا ب ــم ت ــش قادری ــم بی ــه می پنداری از آن چ

بخت هــای ایــن زندگــی فانــی را تــاب آوریــم.

 مقصود اخاقی

ــاع از شــعر خــود را نوشــت، ســنکا  ــای فیلیــپ ســیدنی دف ــی کــه آق زمان
معــّرف معیــار تعالــی تراژیــک او بــود. در دفــاع از شــعر در برابــر حماتــی 
کــه در ســاحت صحنــه صــورت می گرفــت او می خواســت نشــان دهــد کــه 
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تــراژدی دروس اخاقــی ســختی ]در ذهــن مخاطبانــش[ جایگیــر ســازد. 
ــد و  ــتایش می کن ــاق واال" س ــی از اخ ــل "آکندگ ــه دلی ــوداک را ب او گورب
بحــث می کنــد کــه ایــن تــراژدی "پادشــاهان را از خــوی ظالمانــه بــر حــذر 
ــت  ــی و سس ــم، بی ثبات ــر و ترّح ـــ تحّی ــن عواط ــا برانگیخت ــی دارد" و "ب م
بــودن ایــن جهــان را می آمــوزد" )]1۵9۵[ 1966، صفحــه ی 4۵(. ســال ها 
ــوس  ــارگاه کادی ــب" را در ب ــه تنزی ــیده ب ــای پوش ــپیر "زخم ه ــد شکس بع
آشــکار کــرد و هوراشــیو را بــر آن داشــت تــا در بــاب حــزن و شــگفتی کشــتار 
ــات  ــاره "مخلوق ــت درب ــاید کام همل ــد، و ش ــر ده ــخن س ــی داد س پایان
گنــه کار 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 مــی آورد لزومًا 
بــه ایــن معنــا نیســت کــه او بــا همکارانــش موافــق بــوده اســت کــه تــراژدی 
بایــد مضمونــی آموزشــی داشــته باشــد. او احتمــااًل بــر ایــن حملــه رایمــر به 
اتللــو خنــده مــی زد کــه ایــن نمایشــنامه مــا را بــر آن مــی دارد کــه "بــه درگاه 
خداونــد و نظــام امــور جهــان شــکوه و شــکایت بریــم" )1693، صفحــه ی 
139(. کار نمایشــنامه نویس ایــن نیســت کــه بــرای ارضــای یــک ایدئولوژی 
خــاص تصویــر خــود از زندگــی را تحریـــ کنــد. شکســپیر با این کــه متعهد 
بــه حقیقت گویــی می بــود، ]آثــار او[ نســبت بــه نمایشنامه نویســانی 
ــه آموزشــی  ــد جنب ــد آرن ــا کامــی آســودگی بخش پدی ــد ت ــر آن بودن کــه ب

اثرگذارتــری داشــت.

     بســیاری از درام نویســان بــزرگ انگاشــته اند کــه آنچــه می نویســند، 
ــدر در  ــاع از ف ــین در دف ــت. راس ــش اس ــال لذت بخ ــن ح ــده و در عی آموزن
مقابــل اســتادان قدیمــی خــود کــه صحنــه را بــه مثآبــه مکتبــی از شــرارت 
ــدازه  ــه ان دانســتند، مدعــی شــد کــه در نمایشــنامه او "اندیشــه ی جــرم ب
ارتــکاب بــه آن هــراس آور در نظــر گرفتــه شــده اســت...و پلیــدی همــواره بــا 
ــا  ــا کژریختی ه ــردد ت ــاز آن گ ــه سبب س ــد ک ــر می آی ــه تصوی ــی ب جلوه های
بازشــناخته و منفــور داشــته شــوند" )]1677[ ترجمــه. 1960، صفحــه ی 
177(. جــان لنیــس هــم احتمــااًل موافــق می بــود؛ چرا کــه او اظهار داشــته 
"هــر تــراژدی الزامــًا بایســتی خطابــه ای رســمی و موقرانــه باشــد، مشــیت 
ــه وضــوح نیکداشــت امــر  الهــی خاّصــی را در اذهــان جایگیــر ســازد، و ب
خیــر و تقبیــح امــر شــر را ابــراز کنــد" )در لــوکاس، 1927، صفحــه ی 37(. 
مــن حیــث المجمــوع حّقانیــت شــاعرانه معــادل بــا این معنا انگاشــته شــد 
کــه شــاعران بایســتی عامــدًا تصویــری کاذب از جهــان بــه دســت دهنــد.

     اگــر چــه درام نویســان، حتــی اگــر تنها جهــت صیانت از نفــس خویش، از 
نّیــات تعلیمــی خــود دفــاع کرده انــد امــا مســلمًا صــادق نیســت کــه کارکرد 
اصلــی تــراژدی آموزندگــی اخاقــی آن اســت. مــا نــه بــرای شــنیدن مواعظ 
ــم  ــا می روی ــه آن ج ــه ب ــدن؛ بلک ــر ش ــرای تطهی ــه ب ــم ن ــر می روی ــه تئات ب
ــا لذتــی را تجربــه کنیــم کــه بــه هیــچ طریــق دیگــری قابــل دســت یابی  ت
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در نــگاه اول ممکــن اســت عجیــب بــه نظــر برســد کــه مــا از اجرایــی لــذت 
می بریــم کــه در آن کســانی کــه بــا ایشــان همــدردی می کنیــم رنــج روانــی 
ــا جســمانی جانکاهــی را تحمــل می کننــد؛ از نمایشــی لــذت می بریــم  ی
ــری تراژیــک اســت،  ــه طــرز گریزناپذی کــه نمــودار می ســازد کــه زندگــی ب
هراس هایــی کــه شاهدشــان هســتیم بــه هیــچ عنــوان 
منحصربفــرد نیســتند، و ایــن کــه خدایــان و تقدیــر آدمیــان، 

بدنهــاد انــد.

     در واقــع، بســیاری از مــردم در لــذت بــردن از تــراژدی نــاکام می ماننــد. 
ــرگرم  ــا س ــر می روند-ت ــالن تئات ــه س ــذاذ ب ــری از الت ــوع دیگ ــرای ن ــا ب آنه
ــا درس  ــریران و ی ــی ش ــاق، ناکام ــت عّش ــا از وصل ــد، ت ــا بخندن ــوند، ت ش
ســودمند یــک ابلــه خرســند شــوند. بغل دســتی 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 دوره ای سی ســاله تــراژدی بــه طــور گســترده محبــوب مردمــان 
بــود. بــا ایــن حــال، تــراژدی هــا همچنــان اقّلیتــی شــورمند از شــهروندان 

ــه خــود جلــب می کننــد. عــادی را ب

ــم  ــه می کنی ــه تجرب ــی ک ــنجی لذت ــده در سبب س ــات داده ش      توضیح
از تماشــای رنج هــای  گوناگون انــد. خام تریِن شــان آن اســت کــه مــا 
قهرمــان لــذت می بریــم درســت بــه همــان گونــه کــه مراســم بــه دار آویختن 
جمعیتــی را بــه خــود جــذب می کنــد. بــه طــور قطــع، اختافــی اساســی 
در کار اســت. مخاطبــان آگاه انــد کــه آنچــه بــه نظــاره نشســته انــد صرفــًا 
ــد شــد.  ــدار خواهن ــاز پدی ــه ب ــی اســت و بازیگــران بی صدم ــد از عمل تقلی
ــای  ــان اجراه ــًا مخاطب ــه اص ــم ک ــاور کنی ــت ب ــوار اس ــن، دش ــدا از ای ج
لیرشــاه از ایــن قبیــل باشــند. یــک توضیــح دیگــر ایــن اســت کــه مخاطبان 
مازوخیســت هایــی هســتند کــه ضمــن همزادپنــداری بــا قهرمــان، از رنــج 
ــر  ــی فرات ــج قهرمــان همــواره از مرزهای ــد. رن ــذت مــی برن ــا او ل کشــیدن ب
ــد. بی شــک همــه مــا نشــانه هایی  ــرده بنــد می آی ــا فروافتــادن پ ــه و ب نرفت
از سادیســم یــا مازوخیســم را در وجــود خــود داریــم، لیکــن هیــچ یــک از مــا 
بــه ایــن دالیــل از تــراژدی لــذت نمی بریــم مگــر آن کــه دچــار خودفریبــی 

باشــیم.

ــه  ــرد ک ــتدالل ک ــن اس ــب )2691( چنی ــتان ش ــووی در داس ــان هال      ج
قهرمانــان تراژیــک شکســپیر، باگردانانــی بودنــد کــه بــرای منافــع جامعــه 
ــان  ــی قهرم ــن در قربان ــماری از مخاطبی ــه ش ــدند؛ ک ــود ش ــا ناب ــده ی ران
مشــارکت جســته و در نتیجــه احســاس تطهیــر یافتــن کننــد؛ و "زنجیــره 
ــردد"  ــاز می گ ــه آن ب ــده و ب ــرون آم ــیم بی ــه می شناس ــی ک ــی از جهان آیین
)صفحــه ی 4۵1(. چنانکــه هالــووی خــود نیــز می پذیــرد، شــماری از 
تراژدی هــای شکســپیر از ایــن الگــو پیــروی نمی کننــد. )ادیپــوس شــهریار 
ــری  ــه ای کــه کارب ــا آن متناســب اســت؛ لیکــن نظری ــًا ب ســوفوکلس دقیق
محــدودی دارد قــادر بــه توضیــح لذت مــا از تراژدی نیســت.( امــا، همانطور 
ــراژدی "نوعــی آییــن، گرامی داشــت  ــد ت ــوم می کن کــه کلیفــورد لیــچ معل
عملــی در گذشــته" می باشــد. )تراژدی هــای یونانــی، بــا موســیقی و 
ــنامه های  ــش از نمایش ــنواره ها بی ــان در جش ــود و اجرایش ــرایان خ همس
ــه  ــد ب ــان فقی ــای قهرم ــد.( رنج ه ــی دارن ــوی آیین ــین خ ــپیر و راس شکس
ــا  ــده ب ــری زن ــط بازیگ ــه توس ــان ب ــاز ایفاشدِن ش ــد؛ ب ــق دارن ــته تعل گذش
ایــن آگاهــی همــراه اســت کــه "پــس از تــب تشــنج زای حیــات او بــه نیکــی 
می آرامــد"؛ و درد بــا زیبایــی کام شــاعر التیــام می یابــد. همــان طــور کــه 
نیچــه اشــاره کرد، لــذت تــراژدی در اصل زیبایی شــناختی اســت )اســلیک 

.) missap،1891 ،و اســترن

     سرنوشــت قهرمانان تراژیک به شــکلی اســتثنایی وحشــتناک اســت. در 
مقــام قیــاس بــا سرگذشــت ادیپــوس یــا لیــر بداقبالی هــای نســبتًا خــردی 
کــه بــر مــا عــارض می شــوند تحمل پذیــر جلــوه می کننــد. عــاوه بــر ایــن، 
مــا درک می کنیــم کــه اگــر ادمونــد پنــج دقیقــه زودتــر لــب می گشــود، چــه 
بســا کــه کوردلیــا نجــات می یافــت و آن گاه کــه مکبــث زندگــی را "حکایتــی 
ــد، او  ــداد می کن ــده" قلم ــه ش ــه ای گفت ــط دیوان ــه توس ــا ک ــی از معن ته
زندگــی را بــا کــردار خــود بی معنــا ســاخته بــود، چنــان کــه واکنــش مــا ]بــه 

آن[ از پــس بازگردانــی معنــا بــه وجــود انســان اســت. 31



     هــر چنــد کــه در انجــام اجــرای یک تراژدی ممکن اســت خســته باشــیم، 
ــرای  ــا ب ــم. م ــی یافته ای ــیم تعال ــده باش ــر ش ــه تطهی ــش از آن ک ــن بی لیک
قربانیــان تراژیــک نوعــی احســاس بیــم و حرمــت داریــم، چــرا کــه آنهــا رنــج 
هــای بســیاری را تحمــل کرده انــد، و از اینکــه رنــج آنهــا پایــان یافتــه اســت 
تســکین می یابیــم. مــا، خودآگاهانــه یــا ناخودآگاهانــه، طریقــی کــه وقایع 
ترتیــب گرفتــه و بــه هیئــت اثــری هنــری در آمــده، و ســیاقی کــه زیبایــِی 
ــًا،  ــه، اتفاق ــر از هم ــم. فرات ــی می داری ــد را گرام ــّلی می بخش کاِم آن تس
ــا تقدیــر ظالــم" قــرار دارد، او  ــا ایــن کــه قهرمــان در "مجاهدتــی عبــث ب ب
صرفــًا یــک قربانــی نیســت. او اغلــب نســبت بــه قدرت هایــی کــه تباهــش 
ــرا  ــان ف ــان از انس ــه خدای ــت ک ــدوار اس ــر امی ــت. لی ــر اس ــازند برت می س
گیرنــد تــا بیشــتر عــادل شــوند؛ و اگــر چــه هملــت مــن بــاب موقعیتــی کــه 
خــود را در آن می یابــد انســان را گوهــری از غبــار عنــوان می کنــد، او آگاه 
اســت، بــا روشــن بینی بیشــتر، انســان "نــژاده در خــرد، بیکــران در تــوان" 
اســت، "همچــون فرشــتگان ]در رفتــار[ و در ذکاوت بــه خدایــان می مانــد". 
ــه  ــرد ک ــری ک ــز نتیجه گی ــت. ل.ک.نایت ــر اس ــه پذی ــیار لطم ــزرگ و بس او ب
برداشــت نهایــی کــه از لیرشــاه حاصــل می شــود "تصدیــق علی رغــم همــه 
چیــز" اســت. کیتــو در مقایســه ی هملــت بــا تراژدی هــای یونانــی، آن را در 
اســاس نمایشــنامه ای »مذهبــی« قلمــداد کــرد: "کانــون حقیقــی قهرمــان 
ــی  ــًا متفاوت ــدگاه کام ــت". دی ــی آن اس ــه اله ــه زمین ــوده بلک ــک نب تراژی
توســط ای.آ.ریچــاردز بیــان شــده اســت، هنگامــی کــه اظهــار داشــت کــه 
"تــراژدی فقــط بــرای ذهنــی میّســر 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 می پیوندنــد تاثیر شــگرف تــراژدی ضایــع خواهد 
شــد. همــه چیــز بســتگی بــه ایــن دارد کــه لفــظ "در آن لحظــه" را چگونــه 
ــان  ــان هم ــی بزرگِی ش ــزرگ-و چرای ــاعران ب ــه ش ــرای هم ــم، ب ــیر کنی تفس

اســت- کــه اندیشــه هایی فراتــر از حــد نفــس خــود دارنــد.

 مذهبیی یا سکوالر

برخــی حمایت هــا از دیــدگاه ریچــارد از طریــق نمایــش اســپانیایی عصــر 
ــم  ــان و ه ــم نمایشنامه نویس ــه ه ــان ک ــت، آن زم ــده اس ــه ش ــی ارائ طای
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، تراژی کمــدی 
ــان  ــدرون نمای ــنامه های کال ــدادی از نمایش ــی تع ــا بررس ــر ب ــن ام ــود. ای ب
بــه  خارق العــاده  جادوگــر  در  خواســتار،  کننــده  گمــراه  می شــود. 
ــان  ــردد. قهرم ــهیم می گ ــان زن س ــهادت قهرم ــدل و در ش ــیحیت ب مس
زندگــی یــک رویاســت بــا فــرض یــک شــانس دوم، می آمــوزد 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 می ســتاند. قربانــی مهتــوک در 
شــهردار زاالمیــا، عــروس مســیح می شــود. حتــی آن زوج زانــی بــا محــارم 
در دلبســتگی بــه صلیــب، بــا وجــود جــرم هــای بی شــمار خــود، بــه طــرز 
معجزه آســایی، نجــات می یابنــد. امــا تراژدی هــای دیگــری نیــز موجودنــد. 
آن مــرد کــه همســر خــود را بــه واســطه ی اســتخدام جّراحــی کــه خــون زن 
را جــاری کنــد تــا بمیــرد بــه قتــل می رســاند، ولــو کــه مــورد مغفرت پادشــاه 

قــرار گیــرد و بــا زن دیگــری ازدواج کنــد، آشــکارا ســوژه  ی 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 می نوشــت، از مســیحی بــودن دســت می کشــید؛ امــا ایــن 
صــادق اســت کــه انتخــاب منابعــش، کار را بــرای ایــن کــه مطلقــًا تراژیــک 
باشــد، آســان تر ســاخت. در یــک نمایشــنامه، برنیــس، تیتوس، عشــقش را 
بــه جهــت تکلیـــ انــکار می کنــد، بــه ایــن ترتیــب انتخــاب ســایر قهرمانان 
راســین وارونــه می شــود. ایــن امــر تــا آســتانه یــک تغییــر کیــش مذهبــی 

پیــش مــی رود، امــا راســین آن را در شــرایط ســکوالر اظهــار مــی دارد.

ــارد دوم،  ــت. ریچ ــه اس ــب توج ــی، جال ــور خاص ــه ط ــپیر ب ــورد شکس      م
ــه  ــدان توب ــان آن در زن ــت و قهرم ــه اس ــرو رفت ــّدس ف ــاب مق ــبک کت در س
ــُورث  ــامگاه باس ــرده، در ش ــکاری اعتراف ک ــوم، تبه ــارد س ــد. ریچ ــی کن م
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ــال  ــس و اعم ــای ابلی ــا دام ه ــت ب ــت. همل ــون اس ــه ملع ــد ک ــرار می کن اق
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 می دانــد کــه روح خــود را بــه دشــمن مشــترک 
بشــر بخشــیده اســت. هیــچ یــک از ایــن نمایشــنامه ها بوســیله چارچــوب 
مســیحیت ذره ای از بــار تراژیــک خــود را از دســت نداده انــد. پنــج مــورد از 
تــراژدی هــای دیگــر، در دنیــای رومــن قــرار مــی گیرنــد جاییکــه تأّماتــی 
دیگــر اعمــال می شــود. لیرشــاه، بیشــتر بحــث برانگیــز اســت. نمایشــنامه 
منبــع، فضایــی مســیحی دارد. شکســپیر آن را دگرگــون کــرد زیــرا یــا 
می دانســت کــه لیــر قبــل از تولــد مســیح می زیســته اســت، یــا از ایــن رو که 
نمایشــنامه نویس پیشــین، انجــام کار را کــه در آن کوردلیــا جــان خــود را در 
زنــدان می ســتاند از قلــم انداختــه بــود. انگیــزه و علــت هرچــه باشــد، ایــن 
تغییــر معافیــت رشــک آوری را به او بخشــید و توانســت ســواالت ناشــیانه ای 
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 عینی شــان، 
تردیــد ایجــاد نمودنــد. بــا ایــن حــال بــه نظــر مــی رســد شکســپیر بــه طــور 
ــا  ــت ی ــد بهش ــدون نوی ــی ب ــیحی، حت ــن مس ــه آئی ــاره دارد ک ــی اش تلویح
بیــم جهنــم معتبــر بــود؛ و آنچــه بــرای او بــه عنــوان یــک نمایشــنامه نویس 
اهمیــت بیشــتری داشــت، ایــن بــود کــه ایــن تــراژدی، صریــح و زوال ناپذیــر 
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 می کنــد کــه اگــر چــه ضــروری 
نیســتند ولــی ارزشــمندند )ترجمــه 196۵، صفحــه ی 46(. پریپتیــا 
)واژگونــی( آن گاه اســت کــه نتیجــه یــک کنــش خــاف آنچــه فــرض شــده 
اســت در آیــد، بعنــوان مثــال آن موقــع کــه پیــک احضارشــده بــرای اثبــات 
بی گناهــی ادیپــوس عمــًا بزهــکاری او را ثابــت می کنــد. مکبــث، او کــه 
خــود را ایمــن می انــگارد چــرا کــه زن نزاییــده مــردی را کــه قــادر باشــد بــه 
او گزنــدی رســاند، درمی یابــد کــه مکــدف بــا شــکافتن رحــم بیــرون آورده 
شــده اســت؛ اتللــو آگاهــی می یابــد دســتمالی کــه آن را گــواه بــر گنهکاری 
ــود؛ ازدواج  ــی او ب ــر بی گناه ــی ب ــع گواه ــت فی الواق ــا می انگاش دزدمون
آنتونــی بــا اکتاویــا، کــه طــرح شــد تــا دوســتی او بــا اکتاویــوس را اســتحکام 
ــا  ــاند ت ــل می رس ــه قت ــا را ب ــکا بیت ــد؛ رب ــل می کن ــاف آن عم ــد، خ بخش
بتوانــد بــا روســمر ازدواج کنــد، و پیامــد آن را چنیــن می یابــد کــه عمــل او 
هــر گونــه احتمــال ]ازدواجــش بــا رزمــر[ را تبــاه می ســازد؛ و مثــال آخــر، 
ــرای نجــات شــوهرش عمــل می کنــد و رفتــار  ــه عروســک از ب ــورا در خان ن

شــوهرش بــه او می فهمانــد کــه در اوهــام زندگــی کــرده اســت.

     آناگنوریســیس )ادراک یــا پی بــری( آن گاه اســت کــه شــخصیتی بــرای 
ــار متوجــه حقیقــت می شــود. گاســتر در صحنــه کورشــدن اش  اولیــن ب
درمی یابــد کــه ادگار بی تقصیــر اســت؛ لیــر پــی می بــرد کــه توجــه 
بســیار کمــی بــه درویشــان برهنــه فقیــر داشــته اســت. آلبانــی می فهمــد 
کــه زن زیبارویــش خویــی شــیطانی دارد. ایبســن نمونه هــای بســیاری از 
ادراک را ارائــه می کنــد، برخــی بــه ناگهــان و برخــی طــی ســالها صــورت 
ــاد  ــدرز و فس ــاکاری من ــًا ری ــگ قب ــم آلوین ــد. خان می گیرن
شــوهرش را دیــده بــود؛ امــا طــی دو روز تحــت پوشــش فعــل 
ارواح پــی می بــرد کــه پســرش از مرضــی ارثــی رنــج می بــرد، 

و ازدواجــش بــا مــردی کــه دوســتش نمی داشــت سبب ســاز اصلــی فجــور 
کاپیتــان آلوینــگ بــود.

     در اشــباح حــال بــا افعــال گذشــته و خیــاالت مهجــور در آمیختــه 
ــا  ــه در آنه ــد ک ــا همان هایی ان ــن تراژدی ه ــی از تاثیرگذارتری ــت. برخ اس
گذشــته بــه تدریــج فــاش شــده اســت. روسمرســهولم چشــم اندازهایی از 
ــود، از تغییــر روســمر و نفــوذ  ــده ب هم خانه نشــینان را مادامــی کــه بیتــا زن
ــًا می رســاند کــه  ــکا در اعتــراف نخســتش تقریب ــر دارد. رب ــر او در ب ــکا ب رب
ــه  ــوده اســت. اعتــراف دوم او آن را ب قتــل از لحــاظ سیاســی انگیزه منــد ب
عملــی از روی شــوری جنون آمیــز مبــّدل می ســازد، شــور و اشــتیاقی کــه از 
آن زمــان بــه عشــقی عــاری از خودخواهــی خلــوص یافته اســت. در همین 
ــه او  ــد ک ــوم می کن ــروعی او معل ــوص نامش ــرول در خص ــاگری ک ــا افش اثن

ســهوًا مرتکــب جــرم شــده اســت.

ــس،  ــن، بئاتری ــوزاد جایگری ــا از ادراک دارد. در ن ــال زیب ــن دو مث      میدلت
او کــه ِد فلــورس را بــه قتــل شــوهرش تحریــک کــرده اســت، مســتمرًا پــی 
می بــرد کــه او اســیر قتــل شــده اســت-او "متحمــل یــا گرفتــار ایــن فعــل" 
اســت؛ و در زنــان زنهــار زنــان، ایزابــا توســط عمــه اش آگاهــی می یابــد کــه 

رابطــه اش بــا هیپولیــت زنــای بــا محــارم اســت.

ــه و  ــری در نظری ــر مهم ت ــد، عنص ــر ش ــطو ذک ــط ارس ــه توس ــگفتی ک      ش
تکنیــک رنســانس گردیــد. ســیدنی »حیــرت« را جایگزین هــراس در قاعده 
ــه  ــی ب ــیو از زمان ــه هوراش ــت ک ــز« اس ــن »حیرت انگی ــد. ای ــطو می کن ارس
ســخن می آیــد کــه فورتنبــراس و ســفیران انگلیســی بــا اجســاد خانــواده ی 
ســلطنتی دانمــارک و نعش الئرتــس، آخرین بازمانــده خانــواده پولونیوس، 

ــوند. ــه می ش مواج

 نظم و نثر

نظــم بــه عنــوان قالــب پذیرفته شــده تــراژدی در دوره رنســانس در انگلیــس 
ــدی  ــرون بع ــا در ق ــت؛ ام ــه یاف ــم ادام ــرن هفده ــول ق ــه و در ط و فرانس
حتــی تکاپــوی بهتریــن شــاعران هــم تنهــا تقلیدهایــی ناچیز از پیشــینیان 
ــان آن  ــرا درام نویس ــود زی ــاوت ب ــان متف ــر در آلم ــن ام ــود. ای ــان ب حاذقش
ــروژ  ــا در پایــان. در ن ــه نظــر مــی رســیدند، ت بیشــتر در آغــاز یــک ســنت ب
ــر  ــه هن ــود، فتــوی داد کــه نظــم ب ــه شــاعری آغــاز کــرده ب ایبســن، کــه ب
تئاتــر آســیب بزرگــی وارد کــرده اســت و خــود را وقـــ نثــر نمایشــی کــرد. او 

رونــدی را آغازیــد کــه تــا امــروز غالــب اســت.

     نمایشنامه نویســانی کــه در مــورد شــخصیت های طبقــه متوســط 
می نوشــتند می توانســتند بــا نزدیــک مانــدن بــه گفتــار محــاوره، بــه 
راســت نمایی دســت یابنــد. امــا خــود ایبســن اکیــدًا بر اصــول ناتورالیســتی 
نمانــد و برخــی از منابــع شــاعرانگی را ابقــا کــرد. ایــن در عناویــن نمادیــن 
در  وحشــی-  مرغابــی  عروســک،  خانــه  او-اشــباح،  نمایشــنامه های 
شــخصیت هایــی بــه خارق العادگــی زن مــوش صحرایــی، در اشــارات 
ــت،  ــه اس ــود یافت ــاعرانه نم ــی گاه ش ــبیه های گاه و ب ــات و در تش ــه خراف ب
همچــون زمانــی کــه ربــکا شــهوت ناگهانــی خود بــرای روســمر را بــه یکی از 
طوفان هایــی کــه دریاهــای شــمالی را فــرا گرفتــه و عشــق آرام بعــد از آن را با 
ســکوت صخره هــای آشــیانه ای زیــر خورشــید نیمــه شــب برابــر می کنــد.

ــی  ــان ادب ــرای مخاطب ــان ب ــوم همچن ــای منظ ــه تراژدی ه ــه ک ــر چ      اگ
نوشــته شــدند، امــا موفق تریــن نمایشــنامه های شــاعرانه صــد ســال 
ــردره از  ــا و دی ــه ماننــد ســواران دری ــد، ب ــه نثــر نگاشــته شــده ان گذشــته ب
مصائــب ســینگ. ســینگ از ســخنان دهقانــان ایرلنــدی، کــه بــرای مقاصد  33



ــرد. ــی ب ــود، اســتفاده عال نمایشــی متحولشــان کــرده ب

     وانهــادن نظــم بــدون مزایــا نیســت. در نثــر، تقلیــد گفت وگوهــای 
ــخصیت پردازی  ــر ش ــم ب ــطیح نظ ــر تس ــت، و از اث ــان تر اس ــی آس معمول
اجتنــاب می شــود، نظــر بــه ایــن کــه شــاعران کمــی گوناگــون می ســرایند 
تــا هــر یــک از گوینــدگان بیــان متناســب خــود را داشــته باشــد. اشــکاالت 
ــر  ــان متأث ــا را چن ــر م ــاعرانگی فاخ ــکارند. ش ــدر آش ــز همینق ــر نی ــن ام ای
می ســازد 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 می باشــد، بــه تمامــی آگاه اســت. بــا ایــن 
وجــود، ایــن نمایشــنامه از عظمــت فراهم آمــده بوســیله زمینــه اســاطیری 

تــراژدی راســین و شــاعرانگی ابــراز شــده در آن محــروم اســت.

 همسرایان و تسکیین طنز

تــراژدی یونانــی از همســرایان برآمــد و در نمایشــنامه های آشــیلوس و 
ســوفوکلس آن را در کنــش شــریک کــرد کــه بــه خوبــی واســطه میان شــاعر 
ــع  ــس از دردآوری وقای ــر پ ــای ک ــدس ، اوده ــت. در اوریپی ــب گش و مخاط

ــند. ــی می بخش ــکین تغّزل ــک تس تراژی

ــوی  ــی و فرانس ــنکایی انگلیس ــان س ــنامه های درام نویس ــر از نمایش      غی
چــون جــودل و گریویــل، درام نویســان قــرن شــانزدهم بــا همســرایان ســر و 
کار داشــتند. بــا ایــن وجــود شــماری از درام نویســان الیزابتــن کمــاکان بــه 
ــیک  ــرایان کاس ــای همس ــی از کارکرده ــد یک ــه بتوانن ــخصیت هایی ک ش
ــرای مثــال، ادگار فقــط کارکتــر  ــد. ب را ایفــا کننــد احســاس نیــاز می کردن
نیک سرشــتی در حــال بســط نیســت، بلکــه پــس از ناپدیــد شــدن دلقــک، 
ــخصیت های  ــع و ش ــه وقای ــد ب ــه بای ــه چگون ــوزد ک ــان می آم ــه مخاطب او ب
ــه طــور مشــابه واکنش هــای  لیرشــاه واکنــش نشــان دهنــد. انوباربــوس ب
ــه او  ــر چ ــد، گ ــت می کن ــرا هدای ــی و کلئوپات ــع آنتون ــه وقای ــب را ب مخاط
ــی کــر در قــرن حاضــر  ــداول آوازخوان خــود، همــراه کنش گــری اســت. ت
ــه  ــه ای را تجرب ــر تکامل یافت ــری از ک ــا بهره گی ــاخت ت ــادر س ــاعران را ق ش

کننــد، از جملــه تی.اس.الیــوت در قتــل در کلیســای جامــع.

     تســکین طنــز از تــراژدی یونانی حذف شــد، جای خــود را به نمایش های 
ــط  ــدند، و توس ــرا می ش ــک اج ــه گانه های تراژی ــس از س ــه پ ــزی داد ک طن

نویســندگان تراژدی هــای کاســیک فرانســوی تمامــًا مــورد اجتنــاب قــرار 
گرفتنــد. در ســوی دیگــر، درام نویســان انگلیســی، شــاید بــه دلیــل ســنتی 
کــه بــه چرخــه هــای رمــز و راز  برمی گــردد ، صحنــه هــای طنــز را در 
تراژدی هــای خــود مطــرح کردنــد. بخش هــای 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 مرگ ومیــر انســان 
و قبــری کــه بــرای اوفلیــا مهّیــا شــده اســت ارتبــاط دارد؛ دربــان در مکبــث 
خــود را دربــان دروازه دوزخ معرفــی می کنــد، و مخاطــب بی صبرانــه منتظــر 
کشـــ قتــل اســت؛ صحنــه مضحــک مســتی کاســیو قســمتی از دسیســه 
ــار  ــاه رفت ــود ش ــی خ ــه خوب ــاه ب ــک در لیرش ــت؛ دلق ــو اس ــی یاگ اهریمن
ــن  ــر ممک ــنامه های دیگ ــود. در نمایش ــادآور می ش ــا ی ــه م ــه اش را ب ابلهان
ــا  ــکنجه گران ب ــه ش ــان ک ــد، همچن ــش باش ــکین از تن ــدری تس ــت ق اس
ــکنند.  ــم می ش ــان را دره ــتادگی قربانیاِن ش ــات ایس ــی مداخ صورت ده
امــا بــه نظــر می رســد کــه کارکــرد اصلــی تســکین طنــز یــادآوری ایــن نکتــه 
باشــد کــه تفکیــک تــراژدی از بقیــه ی زندگــی، تنهــا تصویــری یک ســویه به 
دســت می دهــد. در بعضــی از نمایشــنامه ها مــزاح آخریــن لغــزش چاقــو 
می شــود ماننــد زمانــی کــه درمی یابیــم لودگــی پیــکاِک اوکیســی تــراژدی 

جونــو را تکمیــل می کنــد.

 حال و آینده

جورج اشــتاینر در کتاب درخشــان امــا تاریک خود، مــرگ تــراژدی )1961(، 
ــه  ــتالژی واری ب ــگاه نوس ــاعران ن ــدارد. ش ــده آن ن ــرای آین ــی ب ــد چندان امی
شــاهکارهای اعصار گذشــته دارند، اما اســاطیر کاســیک دیگــر نمی توانند 
بــه طــور خاقانــه مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد؛ هــر دو ایدئولــوژی مســیحیت 
و مارکسیســم خوش بین انــد و از همیــن رو بــا نقطه نظــر تراژیــک بــه 
تناقــض می رســند؛ و ایــن اعتقــاد مشــترک کــه زندگــی اساســًا بی معناســت 
مانــع نوشــتن تــراژدی می گــردد. هــر چنــد برخــی از نــکات اشــتاینر 
ســوال برانگیزاند، امــا هیچکــدام از درام نویســانی کــه از زمان انتشــار کتابش 
پدیــد آمده انــد، تراژدی هــای قابــل توّجهــی ننوشــته اند: همیــن تقلیدهــای 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــزد. ب ــت برمی انگی ــوس و دهش ــه افس ــت ک ــل آنهاس باط
کــه در آینــده، درام نویســان ژانرهایشــان را بــا هــم مخلــوط خواهنــد کــرد. مــا 
ــت  ــم داش ــخره آمیز خواهی ــِی مس ــِز هزل ــِز طنزآمی ــنامه های غم انگی نمایش

ــد. ــم می آمیزن ــک ها در ه ــا و اش ــا قهقهه ه ــه در آنه ک
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