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سید حسین رسولی

ما این روزها شاهد تئاترهایی هستیم 
که اغلب به شدت فرمالیستی هستند و 
تنها دغدغه های شخصی مولفان را آشکار 
می کنند. این موضوع خیلی عجیب است 
و باید تحلیلی جدی در مورد آنها صورت 
بگیرد. از سوی دیگر، شاهد نمایش هایی 
اخته و دست و پا شکســته هستیم که 
ادعای انتقادی بــودن دارند؛ ولی از نظر 
شکل و فرم و محتوا به شدت عقب مانده 
هستند و گاهی علیه خود کار می کنند. 
این روزها نمایش هــای مختلفی چون 
»رفتم ســیگار بخرم...« به کارگردانی 
باقر سروش، »پونز« به کارگردانی صحرا 
فتحی، »بیگانه در خانه« به کارگردانی 
سید محمد مساوات و... را دیدم که باعث 
ایجاد پرسش های جدی برایم شده است؛ 
زیرا اعتقاد دارم تئاتــر از زندگی روزمره 

جدا نیست.
 سیاست خوانش؛ 

ایستادن در میان صف ها
همیشــه در هنر دو نظریه در برابر 
یکدیگر صف آرایــی کرده اند که یکی 
مربوط به فرمالیست ها و اندیشه »هنر 
برای هنر« می شــود و دیگری هم صف 
اندیشــمندان انتقــادی اســت که به 
زندگی روزمره توجه می کنند. ویکتور 

شکلوفســکی از فرمالیست های روس 
می گوید: »هنر همواره از زندگی مستقل 
بوده، و رنگ آن هیــچ گاه با پرچم باروی 
شهر همرنگ نبوده اســت«. برخالف 
این نظــر، میــالن کوندرا، نویســنده 
چک تبار در صف دیگری ایســتاده زیرا 
که »میرک« یکی از شخصیت های کتاب 
»خنده و فراموشــی« به نویسندگی او 
می گوید: »ستیز با قدرت، ستیز حافظه 
با فراموشی است«. جایی از محمدعلی 
سپانلو، نویســنده و مترجم ایرانی هم 
نقل شــده اســت که »یکی از وظایف 
ادبیات، مبارزه با فراموشــی  است«. به 
هر حال هر دو نظریه حاضر هســتند و 
هر دو به کمک افــکار گروه های خاص 
می آیند. نمایشنامه نویسانی چون برتولت 
برشــت بودند که از طریق آثار خود به 
زندگــی روزمره و مســائل اجتماعی و 
تجربه زیســته واکنش نشان می دادند 
و نویســندگانی چون ساموئل بکت نیز 
دست به ساختارزدایی و اسطوره سازی 
 زدند. کتاب »مینوی خرد«، اندرزنامه ای 
باستانی و ایرانی است که افزون بر پندهای 
نیکو و اندرزهای دینی، دانستنی هایی 
درباره  آفرینش، رویدادهای اسطوره ای 
و رســتاخیز را در خود دارد. این نوشته 
دارای یک دیباچه و 62 پرسش و پاسخ 
است. پرسش ها را شخصیتی خیالی به 

نام دانا می پرسد و پاسخ ها را هم »مینوی 
خرد« )روح عقــل( می دهد. این کتاب 
به کوشش احمد تفضلی به زبان فارسی 
اکنون برگردانده شده و در پرسش دهم 
آن آمده است: »پرسید دانا از مینوی خرد 
که خرد بهتر است یا هنر یا نیکی؟ مینوی 
خرد پاســخ داد خردی که با آن نیکی 
نیست آن را خرد نباید شمرد و هنری که 
خرد با آن نیست، آن را هنر نباید شمرد«. 
بنابراین، مسئله خرد، نیکی و هنر از دیرباز 

رابطه ای جدی داشتند.
علیه فرمالیسم خشک و خالی

 هگل، فیلســوف آلمانی ســه دوره 
نمادین، کالسیک و رمانتیک را در رابطه 
با هنر مطرح می کند که جالب اســت 
هر ســه دوره به موضوع »جان و شکل« 
مربوط می شــوند. یعنی هر گاه جان بر 
شکل سلطه یافته با هنر نمادین طرف 
هستیم و هر گاه شکل بر جان حاکم شد 
با هنر رمانتیک؛ و تنها دوره ای که جان 
و شکل به وحدت رســیده اند مربوط به 
دوران کالسیک می شــود. در واقع، از 
دید هگل، هنر هیــچ گاه از جان و روان و 
روح آدمی جدا نبوده است و امکان ندارد 
که اشــکال جدا از جان ها باشــند. این 
اندیشه در برابر نظر امانوئل کانت، دیگر 
فیلسوف آلمانی قرار می گیرد. کلمنت 
گرینبرگ از مهم ترین نظریه پردازان قرن 

بیستم در نوشته های خود کوشیده است 
ثابت کند که کانت نخستین اندیشمند 
مدرن گرا در گستره فلسفه هنر محسوب 
می شــود و بر همین مبنا، هنر مدرن و 
فرمال را کانت محــور می داند. در واقع، 
کانت واژه فرم را در هر ســه کتاب خود 
مربوط به »نقد« با تعبیری فلسفی به کار 
برده است اما در نقد سوم، فرم به عنوان 
فرآیندی زیباشناسانه مدنظر قرار گرفته 
و گرینبرگ نیز همین معنای اخیر فرم را 
در تحلیل خود مورد تاکید قرار داده است. 
زیبایی در نظام فلسفی کانت، هم در هنر 
و هم در طبیعت وجــود دارد. به همین 
دلیل در نظام زیباشناختی او، پدیده های 
زیبا باید از لحاظ فرم، غایتمند باشند و 

درک و دریافت آنها باید جدا از »غرض« 
و »دلبســتگی« صورت پذیرد. همین 
قاعده در مورد طبیعت نیز جاری است. 
افزون بر این یکی از شــرط های اساسی 
حکم زیباشناختی، تاکید بر فرم است. 
البته گروهی فرمالیست دیگر چون کالیو 
بل و راجر فرای هستند که به »ویژگی های 
فرمال« عالقه دارنــد. کالیو بل نظریه 
»فرم معنادار« را مطرح کرد و مدعی شد 
پیوندی عمیق میان عناصر و روابط فرمی 
و احساس زیباشناختی وجود دارد. فرم در 
اینجا به عنوان یک مولفه بنیادین و اصلی 
مورد تاکید و اهمیت قرار گرفته اســت. 
راجر فالی و کالیو بــل، نظریه کانت در 
مورد فرم را به طور ضمنی مورد تردید قرار 
داده و به همین دلیل تعبیر »معنادار« را 
به فرم افزودند. ریچارد ولهایم در کتاب 
خود در باب »فرمالیســم و انــواع آن« 
یادآور شد که دو نوع فرمالیسم وجود دارد 
یعنی »فرمالیسم پنهان« و »فرمالیسم 
آشکار«. فرمالیســیم آشکار می کوشد 
فرم ضروری اثر تصویری را نمایان سازد. 
تحلیل و بررسی نویسنده ای چون ارل 
لوران از ترکیب بندی های پل سزان، در 
زمره مصداق های نگاه فرمالیستی آشکار 
قرار دارد. برخالف آن »فرمالیسم پنهان« 
در اغلب موارد در جستجوی هویت زبانی 
است، بر این اساس، سامانی را در چارچوب 
تصویری پیدا کرده و فرم را در راســتای 
چنین نظامی تبیین می کنــد. یکی از 
نقدهای مهمی که به نظریه فرمالیسم 
وارد شده این است که پدیده های دیگری 
هم به غیر از آثار هنری هستند که دارای 
فرم معنی دار هســتند. برای مثال یک 
سخنرانی های سیاسی به خوبی می توانند 
وارد حوزه فرم معنادار و حتی اجرا شوند. 
اینجاســت که تئاتر و اجرا از فرم گرایی 
افراطی دوری می  شوند حتی پدیده هایی 
چون کنسرت موســیقی هم می توانند 
»اجرایی در برابر تماشــاگران« باشند و 
از قضا از فنون دراماتیک نیز بهره ببرند. 
آیا اگر ما با مفاهیم فلسفی، ادبی، دینی، 
اســطوره ای، تاریخی و... آشنا نباشیم 
قادر خواهیم بود با نمایشنامه هایی چون 
»دشمن مردم« به نویسندگی هنریک 
ایبسن و »در انتظار گودو« به نویسندگی 
ســاموئل بکت و حتی داســتان های 
فئودور داستایفسکی رابطه ای مناسب 
برقرار کنیم؟ راسکولنیکف، شخصیت 

محوری رمان »جنایت و مکافات« مدام 
به اندیشه های فلســفی و دینی موجود 
در ذهن خود اشاره می کند که قاعدتا این 
اندیشه ها از تجربه زیسته داستایفسکی و 
جامعه ای که در آن می زیسته سرچشمه 
می گیرد. تماشــاگران در درام، تئاتر و 
اجرا مدام در برابر ستیز اندیشه ها و آرای 
مختلف قرار می گیرند. شخصیت های 
محوری آثار دراماتیــک در بزنگاه های 
سرنوشت ساز قرار دارند و سر دوراهی های 
اخالقی زیســت می کنند و قطعا باید 
انتخاب کنند، حتی به گفته هگل میان 
دو »حق اخالقی« قــرار می گیرند؛ در 
واقع، درام نوعی ستیز حافظه و فراموشی 

هم است. 
تعین چند جانبه آلتوسری

لویی آلتوسر، فیلســوف فرانسوی 
تاکید فراوانی روی مفهوم »تعین چند 
جانبه« دارد بر همین اساس لوک فرتر 
می نویســد: »به اشعار ســیلویا پالت 
بازگردیم. اهمیت نظریه جامعه آلتوسر 
برای نقد آثار پــالت در همین ]توجه به 
تعین چند جانبه[ اســت. نخست آنکه، 
این اثر به منزله محصولی از تولید ادبی 
نوعی خودمختاری نســبی از موقعیت 
اقتصادی ای دارد که در آن تولید شده... 
دوم، گستره  وسیعی از عوامل اجتماعی 
نیز بر شــعر او تاثیرگذارند... کار سیلویا 
پالت تحت تاثیر ایدئولوژی جنســیتی 
دهه ۱۹۵۰ بوده است«. اغلب تئاترهای 
ایرانی دچار تعین چند جانبه هســتند 
ولی بیش از هر زمان دیگری از جامعه دور 
شده اند و حتی به سوی نوعی فرمالیسم 
آشــکار و دغدغه های شخصی رفته اند. 
این اجراها پس از پایان در تماشاخانه  در 

انباری حافظه دفن خواهند شد.

در باب تئاتر و زندگی روزمره

درام نوعی ستیز حافظه و فراموشی است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

انتشار فراخوان چهارمین فصل از 
پروژه »چهارفصل تئاتر ایران«

دفتــر مطالعــات 
و پژوهش هــای مرکز 
هنرهــای نمایشــی 
حوزه هنری فراخوان 
چهارمین فصل از دور 
نوین پروژه  جامع ملی 

آموزش درام نویسی کشــور با عنوان »چهارفصل 
تئاتر ایران« را منتشــر کرد. چهارمین فصل این 
پــروژه در حــوزه  »تذکــره ایـ  زندگی نامه ای« 
)Biogeraphical( شهدایی است که در طول 
سال ۱۳۵۹ تاکنون در رده  شهدای راه مقاومت قرار 
گرفته اند. طبق فراخوان الزم است این آثار پیش از 
این در جایی چاپ یا اجرا نشده باشند. همچنین از 
نویسندگان خواسته شــده است از شعارزدگی که 
به شاکله  متون آسیب زند،  اجتناب کنند. همچنین 
این مرکز متعهد شده اســت در صورت پرداختن 
نویسنده به زندگی »سردار شهید قاسم سلیمانی« 
و احراز صالحیت کیفی توسط اعضای هیات  علمی 
این فصل از پروژه، برخالف تعریِف دور نوین پروژه، 
اســتثنائاً عالوه بر چاپ، از تولید آن اثر در اســتاِن 
خودش حمایت به عمل آورد. عالقه مندان می توانند 
ایده های بسیار کوتاه خود را در پاسخ به فراخوان این 
دوره با نام »شهدای مقاومت«، که شامل نام شهید و 
بخش قابل اعتنای زندگی اش که مدنظِر نویسنده 
است، تا پایان دهه  فجر )22 بهمن ۱۳۹۸( از طریق 
Sahnemagazine@yahoo.com بــه 
دبیرخانه  این پروژهـ  دفتر مطالعات و پژوهش های 

مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنریـ  ارسال دارند.
    

 دعوت دبیر »تئاتر فجر« 
از همه هنرمندان تئاتر

نــادر برهانی مرند 
دبیر ســی و هشتمین 
جشــنواره بین المللی 
تئاتــر فجــر خطاب 
بــه اهالی هنــر تئاتر 

یادداشتی منتشر کرد. این متن پس از انصراف برخی 
از هنرمندان از جشنواره تئاتر فجر منتشر می شود. 
برهانی مرند در نامه خود پس از بیان همدردی خود 
با رویدادهای اخیر و ارتباط آن با مفاهیم شــادی و 
غم نوشته است »روزهای سختی است برای همه  ما 
مردمی که در سوگ عزیزان نشسته ایم و بحق، کیست 
که از عمق جان لمس نکرده باشد اندوه و التهابی را که 
بر قلب و جان همگی ما سایه انداخته است؟! اگر ما بیش 
از هموطنان غم خوار و هموندان هنرمندمان، پریشان 
و غم گسار نبوده باشیم، کمتر از ایشان خون به دل و 
اشک بر دیدگانمان نیست و عجب است اگر زمانی که 
احساس نجیب همدردی انسانی در لحظات سخت به 
جای گشودن آغوشی از مهر و نگاهی تسلی بخش به 
بغضی بدل شود که رشته های پیوندمان را بگسلد و 
خط فرضی از جدایی و رویارویی را میان ما بکشد.« 
وی سپس با اشاره به موضوع جشنواره و دالیلش، آن را 
امری انسانی برشمرد و اضافه کرد »دیگر بار صمیمانه 
و همدالنه از شــما خواهش می کنم که افتراق های 
ناچیزمان را کناری بگذاریم و در خانه خویش بمانیم، 
یقین بدانید همه ما یک آرمان مشترک بزرگ داریم: 
اعتالی فرهنــگ و هنر این مرز و بــوم و خدمت به 

مردمان نجیب و رنج دیده کشور عزیزمان.«
    

اجرای نمایش »آرزوهای یک 
موش کور« در مرکز تئاتر کانون

نمایش »آرزوهای یک موش کور« نوشته سعید 
ابک و کارگردانی وحید نفر ویژه کودکان ۵ تا ۱2 سال 
است و هنرمندانی همچون خالق استواری، سعید 
ابک، علی باروتی و هدی حاج طاهری در آن ایفای 
نقش می کنند. این نمایش صبح ها با هماهنگی قبلی 
ویژه مدارس و مهدکودک ها و عصرها به جز روزهای 
شنبه ساعت ۱۷ از دی تا اسفند ۱۳۹۸ در مرکز تولید 
تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان واقع در پارک الله اجرا می شود. در خالصه 
این نمایش آمده است؛ در یک  شب مهتابی، موش 
کور کوچکی تصمیم می گیرد از خانه اش در زیر زمین 
بیرون برود و در پی آرزویش که دیدن خورشید است 
برود. در مسیر خود با حیوانات جنگل روبه رو شده 
و ماجراهای شــگفت انگیزی برای موش کور اتفاق 
می افتد. عالقه مندان می توانند برای تماشای این 
نمایش بلیت آن را از پایگاه تیوال و یا شــماره تلفن 

۰۹۱۰62۹6۷۱۹ تهیه کنند.

اخبار نمایش

احسان زیورعالم

در کتــاب تاریخ بی خردی آمــده که جان آدمــز، دومین 
ریاست جمهوری آمریکا گفته است در حالی که همه علوم دیگر 
پیشرفت کرده است، علم حکومت متوقف مانده و امروز بهتر از سه 
یا چهار هزار سال پیش اعمال نمی شود. حتی برخی بر این باورند 
علم سیاست نتوانسته رفتاری متناسب با روز بشر داشته باشد. 
وضعیت آشــفته این روزها به نوعی گواه بر این مسأله است. در 
جهانی که اختراعات و اکتشافات سرعت خیره کننده ای یافته اند، 

سرعت علم سیاست منفی است.
حاال در روزهایی که هر دم با یک توئیــت دونالد ترامپ در 
شکل قدرتمندش و یا سیاســتمداران شناخته شده در شکل 
ضعیف ترش، وضعیت جهان دستخوش تغییر می شود، بیش از 
هر زمانی یکی از نمایش های نه چندان دیده شده در تهران جذاب 
می شود. در حالی که آخرین نوشته های ترامپ مصداق تروریسم 
برشمرده می شود و فعاالن فضای مجازی او را با شخصیت دکتر 
استرنج الو استنلی کوبریک مقایسه می کنند؛ بیخ گوشمان در 
تهران نمایشــی روی صحنه می رود که تصویری کاماًل آشنا از 

ترامپ ارائه می دهد. دیوانه ای که خودش را صاحب ســالحی 
عجیب و قدرتمند می داند و خیال می کند با این سالح می تواند 

جهان را در سیطره خویش قرار دهد.
»اختراع والس« نوشته والدیمیر ناباکوف، نویسنده شهیر 
روس، داستان شخصیتی به نام سالواتور والس است که مدعی 
داشتن دســتگاه هولناکی است، دســتگاهی که می تواند هر 
عنصری در زمین را محو کنــد. او در برابر دیــدگان وزیر دفاع 
کشورش، کوه زیبایی را ناپدید می کند و نشان می دهد قدرت 
تخریب جهان را در دست دارد. او در قبال انفعالش، خواهان همه 
چیز است. او می خواهد همه دنیا از آن او باشد، همانطور که از زمان 
ورودش هر چیزی را متعلق به خود می داند؛ حتی اشعار سروده 
شده توسط زنی چاق یا اسباب بازی روی میز. گویی از گذشته تا 
به امروز هر چه پدید آمده از آن اوست. او که با آرامشی عجیب وارد 
عرصه شده است، ناگهان به هیوالیی چند سر بدل می شود که 
می خواهد جهان را ببلعد. زیاده خواهی او عجیب است. او جهان 
را آشفته می کند و در عسرت نوع بشــر قصد سفر به جزیره ای 
ناشناخته می کند. او جهان را در هراس خویش نگاه می دارد تا 

شاید در میان آسودگی مکان، تن آسایی کند.
متن ناباکوف را سارا افشار چندی پیش روی صحنه می برد. 
نمایشی که به ظاهر وفادار به متن، با بازی حسن معجونی در نقش 
اصلی، تالش می کند تصویری المکان و الزمان از جهان والس 
به نمایش بگذارد. والسی که سالحی خطرناک در دست دارد و 
می تواند جامعه بشری را زیر سیطره خود قرار دهد. فارغ از کیفیت 
اثر افشار آنچه نمایش را برجسته می کند، رویه ای است که والس 

در نمایش و ترامپ در جهان واقع از خود نشان می دهند. والس با 
دست مایه قرار دادن اختراع پسرعمویش، کسی که هیچگاه او 
را نمی بینیم و هرگز درنمی یابیم کجاست، تراژدی دهشتناکی 
رقم می زند. یک دنیا ابزورد شده که در آن شما نمی توانید امیدی 
به بودن داشته باشید. در آن سو، ترامپ، با دست مایه قرار دادن 
اختراعات دیگران، از اســلحه های گرم تا فضای تعاملی به نام 
توئیتر، بهره می برد تا بگوید قدرتمند است. او همه چیز را از آن 
خود می داند. مثل این توئیت ترامپ که از زرادخانه رشک برانگیز 
و هزینه  سرسام آورش می گوید که می تواند چون اسباب بازی 
در دست کودکی چند ســاله، هر هدفی را نابود کند. یا آنجا که 
می گوید ۵2 نقطه از جمله اماکن ملی و فرهنگی ایرانیان را منهدم 
می کند. اینها همگی شبیه به رفتار والس است. او هم کوهی را 
می زند که نماد پایتخت است، روستاها و شهرها را محو و جزایر را 

از صفحه روزگار پاک می کند.

جهان هنر همواره پیشــتازی می کند. هنرمند پیش بینی 
می کند. او دیوانه های آینده را افشا می کند. خطر ظهورشان را 
برجسته می کند. می گوید چه می شود اگر مجنون دستش به 
آن دکمه قرمز برسد. مثل فیلم های هالیوودی که رئیس جمهور 
آمریکا، چه سفید و چه سیاه، تنها راه نجات خود را فشردن یک 
دکمه سرخ رنگ می داند، دکمه ای که پای موشک ها و بمب ها و 
راکت ها را به میان می کشد و شاید بخش مهمی از جهان را محو 
کند؛ بدون آنکه مشخص باشــد یک محو کردن عاقبتش چه 
می شود. چیزی شبیه آن ســکانس نهایی »دکتر استرنج الو«، 
آن فرمانده گاوچران که برعکس پشت بمب اتمی نشسته است و 

کالهش را می چرخاند.
حاال در نمایش سارا افشــار این جنون دراماتیک می شود. 
وضعیت به تصویر کشیده می شود. با تمام ضعف های نمایش، با 
وجود دراماتورژی ناقصش، با وجود عدم توازن در چینش بازیگران 
و حتی با وجود ضعف آشکار میزانســن ها و دکور چشم خراش 
نمایش، »اختراع والس« این روزها به یک پیش بینی می ماند. 
اینکه چگونه در جامعه مدعی خرد و اندیشه، در دام جنون جانیان 
می شود. جانی که ظاهرش آرام و متین است. حتی ادیبانه سخن 
می گوید؛ اما او مملو از عقده است. عقده های به ظاهر ساده ای که 
بشریت را نشانه می گیرد. ما نیز چون آدم های نمایش گویی در 
برابر چنین مجانینی قرار گرفته ایم، مجانینی که اسلحه زیبا دارند 
و تیک آبی. این روزها بیشتر خطر حس می شود، خطر آدم هایی 
که بی هیچ دانشــی انگشت بر ماشه ســالح های گران قیمت 

نهاده اند.

در باب نمایش اختراع والس

جانیان و مجنونان

یادداشت

اغلب تئاترهای ایرانی دچار 
تعین چندجانبه هستند، 

ولی بیش از هر زمان دیگری 
از جامعه دور شده اند و حتی 

به سوی نوعی فرمالیسم 
آشکار و دغدغه های 
شخصی رفته اند. این 
اجراها پس از پایان در 
تماشاخانه در انباری 

حافظه دفن خواهند شد

شخصیت های محوری آثار 
دراماتیک در بزنگاه های 
سرنوشت ساز قرار دارند 

و سر دوراهی های اخالقی 
زیست می کنند و قطعا 

باید انتخاب کنند، حتی به 
گفته هگل میان دو »حق 
اخالقی« قرار می گیرند؛ 

در واقع، درام نوعی ستیز 
حافظه و فراموشی هم است
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