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اخبار نمایش

نگاهی روایتشناسانه به سه نمایش «شهر ما»« ،پروانه الجزایری» و «میدان نبرد ،پیکر زن»

روایتهای انتقادی در برابر تئاترهای خنثی

سید حسین رسولی

این روزها ســه نمایش «شــهر ما»
به کارگردانی محمد حســن معجونی،
«پروانه الجزایری» ســعید حســنلو و
«میدان نبرد ،پیکر زن» الهام یوســفی
به ترتیب در تماشاخانه ایرانشهر ،تئاتر
هامون و عمــارت نوفللوشــاتو روی
صحنه هستند .این سه نمایش نسبت
به بســیاری از اجراهای حاضر کیفیت
باالتری دارند و دو نمایش «شــهر ما» و
«پروانه الجزایری» تا این وقت از ســال
 ۱۳۹۸مورد توجه نگارنده قرار گرفتند
وبهراحتیمیشودپشتاینآثارایستاد.
درجستجوینظریه
کالنروایتها
بــرای وارد شــدن بــه بحــث
روایتشناسی این سه نمایشنامه ابتدا
باید به نکته بسیار مهمی از منظر نظری
به رابطه تئاتر و جامعه و سیاست داشته
باشیم .بر خالف بســیاری از تحلیلها
در ایران امروز بــا طبقه بورژوا به معنای
واقعیکلمهروبهرونیستیم؛بلکهباطبقه
نوظهوریمواجههستیمکه«تورستین
وبلن»-جامعهشناس و اقتصاددان -آن
را «طبقه تنآسا» مینامد .این طبقه در
ایران با ظهور «بچ ه پولدارهای تهران»
در فضای مجازی به اوج خود رســیده
است؛طبقهاینوکیسهباویژگی«مصرف
تظاهری» .این طبقــ ه از یک طرف به
واســطه فعالیتهایش در «بازارهای
پرسودمالیوبانکی»نیازیبهکارکردن
نداردوازاینحیثغیرمولداست.ازسوی

دیگر،نشانهکلیدیاینطبقه«فراغت»
و دوری از «کار کردن» اســت .هنر هم
ماننددیگرعناصرزندگیاجتماعیبرای
آنان تبدیل به وســیلهای برای پز دادن
زندگی پر زرق و برق شده است .بسیاری
ازتئاترها،فیلمها،آثارتجسمی،شعرهای
ساده بازاری ،کتابها و حتی آلبومهای
موسیقیبرایآنانوسیلهایبرایتبلیغ
ونمایشوپزدادناست.درواقع،مصرف
کاالیفرهنگیبرایطبقهتنآسانمودی
ازمصرفتظاهریدارد .وبلنبحثطبقه
تنآسا را از درون ســنت نهادگرایی در
اقتصاد که خود یکی از پیشروا ن آن بود
و در نقد «جامعه مصرفگرای آمریکای
اواخر قرن نوزدهم» طرح کرد .با کمی
مداقه و با بررسی شرایط حاضر متوجه
میشویم این نظریه به خوبی نمادهای
زندگی روزمــره معاصر مــا را معرفی
میکند .از ســوی دیگر نباید از نظریه
«صنعتفرهنگ»تئودورآدورنووماکس
هورکهایمر«،جامعهنمایش»گیدوبور
و«تمایز»پیربوردیوغافلشد.اینچهار
نظریهبهخوبیمیتواندوضعیتفعلیرا
به خوبی تحلیل کند .تئاترهای جریان
اصلی ایران که به نوعی گفتمان حاکم
هستند به شــدت خنثی و بی خاصیت
هســتند .آنها نه جامعه را «انعکاس»
میدهند و نه «شــکلدهی» .وضعیت
بغرنجی با «هنر طبقه تنآســا» شکل
گرفته است .نظریات ساختارگرایانه و
نشانهشناســانه که از دهه  ۱۹۶۰مورد
توجهمنتقدانونویسندگاندانشگاهی
برای تحلیل آثار هنری قرار گرفتتند از

توجه به چنین «وضعیت پروبلماتیک»
سهناکیغافلهستند.
دراماتورژیانتقادی
نمایش «شــهر ما» به کارگردانی
محمد حسن معجونی نگاه رادیکالی به
متنودراماتورژیدارد.مهمتریننکتهدر
اجرای«شهرما»توجهبهزندگیروزمره
و جامعه ایرانی از طریق یک متن غربی
است .در واقع ،کارگردان متنی را برای
اجراانتخابکردهاستکهبههیچعنوان
برای اجرا در ایران و مناسبات فرهنگی
بومیمامناسبنیست.بااینحال،حسن
معجونی به همــراه دراماتورژی جالب
توجه مهدی چاکری توانسته اجرایی با
کیفیتوموشکافانهرارویصحنهببرد.
در واقع ،یک کارگردان برای رســیدن
به چنین رویــه و دیدگاهی باید تجربه
و دانش فراوانی از تئاتــر و جامعه خود
داشته باشد .بســیاری از کارگردانان از
این امر غافل هســتند .ایــن غفلت که
شبیه خواب خرگوشــی است منجر به
فاجعهرویصحنهمیشود.مثالاجرایی
از دیوید ممت-نویســنده آمریکایی-
را میبینیم که هیچ دغدغــهای در آن
هویدا نیســت .کارگردان به مثابه یک
انسان ناآگاه دست به تولید ساختمان
اثری زده است که مهمل محض است.
گئورگلوکاچدرکتاب«گفتوگوهایی
با لــوکاچ» میگوید« :اگر بکوشــیم تا
کاراکترهای هومر را در مقام انسانهای
معاصر بفهمیم ،صرفــا مهمل محض
تولید خواهیم کــرد؛ بر عکس ،ما هومر
یادیگرشاعرانباستانرابهمثابهگذشته

نمایش«شهرما»به
کارگردانیمحمدحسن
معجونینگاهرادیکالیبه
متن و دراماتورژی دارد.
مهمترین نکته در اجرای
«شهر ما» توجه به زندگی
روزمره و جامعه ایرانی از
طریقیکمتنغربیاست
خودمانتجربهمیکنیم.مافقطازطریق
رسانه هنر است که میتوانیم به نحوی
در خور به گذشته بشریت تقریب یابیم؛
واقعیتهایبزرگتاریخبهتنهاییصرفا
واریانس یا دگرگونی از ســاختارهای
متفاوتبهدستمانمیدهند.ایندقیقا
ماموریت هنر است که نشــان دهد در
درون این دگرگونیها ،نوعی پیوستگی
رفتار بشری نسبت به جامعه و طبیعت
وجود داشته است» .حسن معجونی با
همین رویکرد نایشنامه تورنتون وایلدر
را نزدیک به جامعه ایران میکند .آنچه
درروایتاواززندگیروزمرهما«کانونی»
شده است؛ رفتارهای طبقه «تنآسا»
و نوکیسههای عاشق زندگی الکچری
است.اوحتیبهدیدنتئاتردرهتلهای
الکچری شهر تهران اشــاره میکند.
صحنه عروســی را مانند عروسیهای
شهر تهران شــکل میدهد .حتی باران
سیلآسایی که در نمایش جاری است
و کســی به آن توجه ندارد و تبدیل به
موقعیت کمیک شده اســت ،اشاره به

بارانهای فراوان چند ماه گذشته ایران
دارد .معجونی روایت خود را ساختاری
نمیســازد بلکه آن را انتقادی میکند.
یکروایتهنرمندانهتئاتریبایدچنین
باشد.تئاترهایبرتولتبرشتهمچنین
بود.مثالوالتربنیامیندربارهتئاتربرتولت
برشتمینویسد«:ایفایژستهایقابل
نقل»مهمتریندستاوردبازیگر[برشتی]
است» .شیوه اجرای معجونی را هم باید
«دراماتورژیانتقادی»نامبگذاریم.
بازیباروایت
«پروانه الجزایری» به نویســندگی
پیامالریانوکارگردانیسعیدحسنلوبه
خوبی دغدغه روایت دارد .اما این روایت
بهقوللئونتروتسکیتبدیلبه«ماشین
توخالی» نشــده اســت؛ بلکه به شکل
اکملی به مســائل اجتماعی و سیاسی
در داللتهای ضمنی میپردازد .الریان
نویسندههوشمندودغدغهمندیاست
که توانســته به خوبی فضای اجتماعی
امروز ایران را در نمایشنام ه فرمالیستی
خود جای دهد .این کار آسان و راحتی
نیســت .تجربه و زحمــت میخواهد.
شــلومیت ریمون-کنــان در کتــاب
«روایت داستانی :بوطیقای معاصر» به
مسائل مهمی پرداخته است .او یکی از
عناصر اساســی روایت را زمان میداند.
البته زمان در کنار شــخصیتپردازی
و کانونگیشــدگی به خوبی میتواند
«روایتگری» را نمایش بدهد .ســیمور
چتمن مینویسد« :مولف مستتر» ،بر
خالف راوی حرفی برای گفتن ندارد .از
او یا بهتر است بگوییم آن ،هیچ صدایی
به گویش نمیرسد؛ در واقع ،هیچ ابزار
مســتقیم ارتباطی در اختیار ندارد .در
سکوت ،از طریق طرحی کلی ،با دهانی
بازوباتمامقواییکهبرایاطالعرسانیبه
مابرگزیه،ماراهدایتمیکند» .ریمون-
کنان هم میگوید« :به گفته چتمن ،هر
متن یک مولف و خواننده مستتر دارد.
اما راوی ورایتشــنو اختیاری است».
سپس او نقد میکند و مینویسد« :اگر
مولف مستتر فقط یک برساخت باشد...
از او هیچ صدایی به گوش نمیرســد».
در نمایش «پروانه الجزایری» شــاهد
روایت چند دوست و رفیق هستیم که
درخانهایدورهمجمعشدهاند.حوادث
این دورهمی به یکباره تکرار میشــود.
گویی همــه چیز بــه اول بازمیگردد.
راوی یک نویسنده است .او میگوید که
میخواهدچهکاریانجامبدهد.داستان
بهجاییمیرسدکه«بابک»(شخصیت
محوری)مانندیکپروانهالجزایریازگله
خود جدا میشود و تن به آغوش مرگ
میسپارد.راویهمدرپایانمیگویدای

تیراندازی در محوطه تئاتر شهر

«پروانه الجزایری» به
نویسندگی پیام الریان و
کارگردانیسعیدحسنلو
به خوبی دغدغه روایت
دارد .اما این روایت به قول
لئونتروتسکیتبدیلبه
«ماشینتوخالی»نشده
است؛بلکهبهشکلاکملی
بهمسائلاجتماعیو
سیاسی در داللتهای
ضمنیمیپردازد

کاشجوردیگریمیشد.سپسنمایش
دوباره شروع میشود و این بار بابک زنده
شده است .این کاری که الریان میکند
در روایتهای سینمایی دیده میشود.
در واقع ،راوی الریان به شــدت منتقد
شرایط موجود است .ســعید حسنلو
هم در کارگردانی توانسته به خوبی این
شــرایط را درک کند .باید شیوه کاری
الریانرابهنوعی«بازیباروایت»بنامیم.
درامهایشعاری
«میداننبرد،پیکرزن»بهنویسندگی
ماتئی ویســنییک و کارگردانی الهام
یوسفیبهخوبیتبدیلبهیکاثرفرمال
و نشانهشناسانه شده است .کارگردان
توانسته عناصر مهم متن و شخصیتها
رانشانهشناسیکندوآنهارارویصحنه
زنده کند .باید اشاره مستقیم به وجود
پرتقال در دستانیکی از شخصیتهای
زن نماش و وجود ســنگ در دســت
زن دیگر کنم .این دو نشــانه به خوبی
شــخصیتها را پردازش میکند .این
دو زن داســتان خودشــان را به شکل
کامال غیر دراماتیکی روایت میکنند.
کارگردانهمتالشکردهاستباعناصر
فرمال نمایش را زنده کنــد .بازیگران
در بیشتر مواقع اســترس دارند ولی از
پس یک اجرای کوچــک و جمع و جور
بر میآیند .اما مشکل اساسی ،انتخاب
چنین متن شعاری و ضعیفی برای اجرا
در ایران است! نمایشنامه به هیچ عنوان
دراماتورژی درستی نشده است .روایت
اصلی آن بــه زنان ایران ربطــی ندارد.
واژهها و دیالوگهــا به طرز خندهداری
افراطیهستند.نویسندهتالشمیکند
مانیفستیدربارهتجاوزبهزناندردوران
جنگبدهد.اینموضوعضربهسنگینی
بهکلیتدراممیزند.کارگردانهمازاین
موضوعرهانشدهاست.بهراستیچراباید
پای روایتهای شــعاری و فمینیستی
نشســت؛ وقتی میتوان یک درام پر از
کشاکشرادید؟!

یادداشت
نگاهی به نمایش «خاموشی»

سکوت قدرتمندتر است یا فریاد ؟
فائزه ناصح ،دکترای روانشناسی عمومی

«خاموشی»اثریقابلتاملاستکهساعتها
میتوان در مورد ســکوتهای معنــادار ،گاها
بغضها و خشمهای صامت ،نگاههای معنادار ،و
فریادهایخفت هآنصحبتکرد.داستانحکایت
از افسری آلمانی دارد که گویی آمده تا زوج جوان
خان ه سرد و بیروح را یا به تعبیری بهتر یک ملتی
راازخواببیدارکند.سکوتوسردیآنچنانخانه
رادربرگرفتهکهدرلحظاتیکوتاهازنمایش،خانم
خانه با آن نگاه سرد و یخ زده و بیروحش باالخره
مقابلابرازعالقهوعشقافسرآلمانیکوتاهمیآید
و لبخندی محو بر لبان غمزدهاش نقش میبندد
و با نگاهی معنادار افسر نازی را بدرقه میکند .در

طول صحنه نمایش حرفها و فریادهای افســر
آنقدر تاثیرگذار است که حتی سکوت و نگاههای
غضبآلود،پرازخشم،نفرتوناراحتیآقایخانهرا
همتحتتاثیرقرارمیدهد.
مســالهای که بیش از هرچیز دیگری در این
داستان شاهد آن هستیم «ســکوت» است که
بیانگر شکســت دادن و پیروزی بر افســر جنگ
میباشــد .دو عنصر قدرتمند داستان سکوت و
مقاومت است؛ جوی حاکم است که فضایی برای
اعتراضوجودنداردوتنهاسکوتبهعنوانابزاری
برای زنده ماندن و ادامه زندگی استفاده میشود.
نمایش صحنهای را به تصویر میکشــد که زوج
جوانبرایمقابلهباتجاوزیکافسرآلمانیا ِشغالگر
بهخانهخودوحتیبهخصوصیترینحریمزندگی

خویشبایدازسالحسکوتاستفادهکنند.
بطورکلیصرفنظرازجایگاهیکهنمایشنامه
«خاموشی»داردکهآلمانها،فرانسهرااشغالکرده
و فرانسویها براحتی تسلیم آنان شدند و نازیها
بعد از قدرت نماییها و رژه در فرانسه ،میخواهند
بقبوالنند که به جای ویران کردن فرانســه ،بهتر
استتفکراتخودراترویجدهند؛حکومتیدست
نشــانده را در آنجا بوجود آورند و بایکدیگر روابط
متحدانهایرادرپیشگیرند.درهمینراستادرهر
خانهفرانسوییکافسرآلمانیمیگمارندتابهاین
طریق فرهنگ نازیســم ترویج پیدا کند .میتوان
گفتدرایننمایش،رابط هآدمهابایکدیگرازنقطه
نظرهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛
روابطی مشاهده میشود که میزبانان برای بیان
اعتراضاتخودنسبتبها ِشغالخانهوکشورشان،
راهی جز سکوت و خاموشــی ندارند .درنهایت
«سکوت»همیننیرویبهظاهرضعیفاست،که
درپایاننمایشنیزدلیلاصلیتسلیمشدنافسر
آلمانی محسوب میشود تا درنهایت کشمکش را

بهنفعزوججوانبهپایانبرساند.
باتوجه به تمامی موارد ذکر شده «سکوت»
موهبتی است از جانب خداوند ،که انسانهای
امروزی تا حدود زیــادی از آن محروم ماندهاند
و ناتوان از لذت بردن این هدیه الهی هســتند.
سکوت ،فضایی امن را بوجود میآورد تا آدمی
به بررســی و بازخوانی افکار و اندیشــه هایش
بپردازد ،و از همه مهمتر وســیلهای مهم برای
کنترل کردار و رفتار آدمی محسوب میشود.
در عالم روانشناسی درســت است که سکوت
ریشه در افکار پریشان و ناهنجار دارد و پاسخی
است در برابر اضطراب و نامالیمات زندگی که
نوعی بیماری به حســاب میآید؛ اما بیان این
نکته نیز ضرورت دارد که سکوت کردن میتواند
اکتسابی باشد ،یعنی آدمی میتوانند یاد بگیرد
در چه مواقعی ســکوت اختیار کنــد و در چه
زمانهایی ساکت نماند؛ در اینصورت میتوان
گفت سکوت یک نوع وســیله گریز از مسایل
ناراحت کننده و اضطرابزا محسوب نمیشود.

بطور عمومی سکوت و تنهایی باهم میآیند و
نتیجهآنبرقرارنکردنارتباطوهمدلیبادیگران
است؛دقیقاهمانلحظهایاستکهسکوتکردن
راهکار خوبی محسوب نمیشــود و در یک جو
خانوادگی برای زوجین میتواند بسیار آسیبزا
تلقی شود .شاید مسالهای که امروزه اکثر زوجین
با آن روبرو هســتند ،همین مسکوت گذاشتن
موضوعات و حرف نزدن درباره آنها میباشــد که
ناشیازناتوانیزوجیندربهکاربردنمهارتهای
ارتباطی اســت .در این حالت زوجین در مقابل
یکدیگر سکوت پیشــه میکنند ،عواطفشان را
سرکوبمیکنندودرحالتیازبیتوجهینسبت
بهیکدیگرزندگیرامیگذرانندونتیجهآنبالطبع
سبب بروز مشکالت عمدهای در زندگی زناشویی
میشود.سکوتطوالنیمدتبه«طالقعاطفی»
منجر میشــود و زوجین را به مرحلهای ســوق
میدهد که از یافتن راهی برای حل مشکالتشان
عاجز هستند و قادر به برقراری ارتباط سالمی با
یکدیگرنیستند.

روزیکشنبه 19،خرداد،درپییکنزاعخیابانی
میاندوجوان،درمحوطهبیرونیتئاترشهرتیراندازی
میشود .این رویداد منجر به مطرح شدن مسائلی
چونحریمتئاترشهروناامنیپارکدانشجومیشود.
سعیداسدی،مدیرتئاترشهربهایسناتوضیحداد«:
از یکی ،دو ماه گذشته در نامهنگاریهای مختلفی
با مسئوالن ذیربط اعالم هشدار کردم که وضعیت
امنیتی اطراف تئاتر شهر نگران کننده است چون با
سالحسردونزاعخیابانیوحضورافرادیکهشأنیتی
بااینمجموعهفرهنگیندارندوبهطورسازماندهی
دراینجااقامتدارند،روبروهستیم».درپیاینرویداد
کهمنجربهانتقالضارببهتئاترشهروادامهفضای
متشنجنزاعبهاینبنایفرهنگیشدهاست ،سردار
کیوان ظهیری در گفتگو با رادیو تهران گفته است
کهتئاترشهربرایپلیسمهماستوبرنامهایبرای
پاکسازی این منطقه طراحی خواهد کرد .از همین
رو،روزدوشــنبهنیروهایپلیسباحضوردرپارک
دانشجو ،اقدامات ضربتی نسبت به وضعیت تئاتر
شهراعمالکردند .همچنیندرپیاینرویداد طیبه
سیاوشــی ،نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون
فرهنگیمجلسشورایاسالمیتصریحکرد«:همه
ما باید نهایت تالش خود را انجام دهیم تا مشکالت
پیرامونیمجموعهتئاترشهرباهمتهمهمسئوالن
دستگاههایذیربطمرتفعوماهرچهزودترشاهد
ساماندهیاینمجموعهباشیم».

جوایز تونی  ۲۰۱۹اهدا شد

در مراسمی که یکشنبه شب به وقت محلی در
آمریکا (ســاعتی پیش به وقت ایران) برگزار شــد،
«هیدستاون»یکنمایشموزیکالدربارهاسطوره
یونانیاورفهواوریدیسبهعنوانبرندهبزرگهفتادو
سومینجوایزتونیشناختهشدو ۸جایزهاصلیرابه
خانه برد که جایزه بهترین نمایش موزیکال از جمله
آنها بود .پس از آن نمایش «فریمن» تریلری درباره
خانوادهایکهتالشداردتاازگذشتهخشونتبارشان
فرارکنند ۴جایزهبردکهجایزهبهتریننمایشدرام
وبهترینکارگردانیبرایسممندسازجملهآنهابود.
«اوکالهما!»نمایشیبازسازیشدهدربارهآمریکانیز
جایزه بهترین بازسازی یک موزیکال را برد و جایزه
بهترینبازسازییکنمایشغیرموزیکالبه«پسران
درگروه»رسید.اینمراسمکهبهمجریگریجیمز
کوردن برگزار شد مراســمی بود که با سخنرانیها
و اظهارنظرهایی درباره برابری جنســیتی و احقاق
حقوق رنگینپوستان برگزار شد و با اهدای جایزه به
اَلیاستروکربراینخستینبارازبازیگریکهبرصندلی
چرخدار زندگی میکند ،تجلیل شد .او از بازیگران
نمایش «اوکالهما!» بود .در این مراســم الین مِی
کمدین ۸۷سالهاولینجایزهتونیخودرابرایبازی
درنمایش«گالریمتزلزل»درنقشمادربزرگیکه
اززوالمغزیرنجمیبرددریافتکرد.

فعال یوتیوب بازیگر تئاتر
برادوی شد

خبرگزاریفارسخبرداده«کالینبالینگر»فعال
مشهوریوتیوبکهباانتشارویدیوهاییازاجراهایخود
دراینشبکهبهشهرترسیدهبودحاالقراردادبازیدر
«برادوی»باالترینردهتئاترجهانامضامیکند.این
هنرپیشهکهباپرفورمنسهاییکهبهصورتویدیویی
در یوتیوب به اشتراک میگذاشت به شهرت رسید
حاال خود را برای اجرای تئاتر موزیکال «خدمتکار»
درتابستانآمادهمیکند.ایننمایشاز ۲۰آگوستتا
 ۱۵سپتامبر(۲۹مردادتا۲۴شهریور)درتئاتربرادوی
روی صحنه میرود .این نمایش بر اساس یک فیلم
سینماییباهمینناممحصولسال ۲۰۰۷میالدی
نوشته«آدریانشلی»ساختهشدهوآهنگسازیآن
را«ساراباری ِلز»برعهدهدارد.

