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سید حسین رسولی

این روزها دو نمایش »قاسم آباد« و 
»آرسنیک« در تماشاخانه سپند روی 
صحنه رفته اند. فارغ از کیفیت پایین، 
ضعف های تکنیکی فراوان و همچنین 
عدم شناخت درست از اصول تئاتر؛ هر 
دو این آثار به »خودکشی« می پردازند. 

 تئاتر؛ دریچه ای رو به 
واقعیت های اجتماعی

نمایش »آرسنیک« به نویسندگی و 
کارگردانی جواد واحدی است که بابک 
خدایی در آن بــازی می کند. کیفیت 
اجرا و عناصر نمایشی این »مونولوگ« 
آشفته به شدت پایین است. این نمایش 
جزئی از کلیت آثار سطحی این روزهای 
تئاتر ایران اســت. ذهن آشــفته یک 
انســان را می بینیم که در نهایت سم 
آرسنیک می خورد و خودکشی می کند. 
نمایش »قاسم آباد« هم به نویسندگی و 
کارگردانی پوریا گلستانی است. در این 
نمایش محســن زرآبادی پور، شاهین 
نعمتی، پویا حاجی رضا، ریحانه فراهانی، 
مهشید قیصری و احسان گلستان ایفای 
نقش می کنند. این نمایش درباره جهان 
مردگان است. پسر جوانی خودکشی 
کرده است و وارد جهان آنها شده است. 
مشــکالت اجرایی این اثر هم بســیار 
باالست و خبر از زنگ خطر درباره اغلب 
تئاترهــای روی صحنــه دارد. جالب 
اســت که هر دوی این آثار به موضوع 
»خودکشی« می پردازند. امیل دورکیم، 
نخستین کسی است که معتقد بود فقط 
از طریق روش های جامعه شــناختی 
باید به »واقعیت هــای اجتماعی« پی 

برد. تئاترهای ایرانی به شدت خالی از 
»گفت وگو«، »اندیشه« و »کنش تغییر 
و رهایی« هستند. این آثار به شدت تلخ 
و گم گشته و تاریخ مصرف دار هستند. 
بسیاری از آنها حتی طرح مسئله   درستی 
ندارند. تنها با اســم تئاتر بلیت فروشی 
می کنند. دغدغه اصلــی کارگردان و 
نویســنده به خوبی آشکار نیست. چرا 
آنها واگویه های ذهنی غیر دراماتیک 
خود را روی صحنه می برند؟ چرا بیشتر 
شخصیت ها خودکشی می کنند؟ چرا 
زیبایی شناسی خشونت و خون و پوچی 
دارند؟ این ها مســائلی است که باید از 
منظر جامعه شناســی بررسی شوند.  
امیل دورکیم در مطالعه کالسیک خود 
از میزان خودکشی در فرانسه، انگلستان، 
دانمارک و ... به نتایج جالبی رســید. او 
چهار گروه متمایز را تقسیم بندی کرد. او 
دو نوع همبستگی و چهار نوع خودکشی 
مربوط به آنها را تشخیص داد که سه نوع 
آن معلول سه نوع ساختاری است که 
آمار خودکشی در آن ها باال است و یک 
نوع آن ناشی از تغییرات ساختاری است 
که به ناهنجاری می انجامد. کلید تحلیل 
دورکیم، مفهوم »همبستگی« است. به 
هر اندازه همبستگی اجتماعی سست و 
ارتباط و تعلق فرد به گروه کاسته شود، 
او آمادگی بیشتری برای پایان دادن به 
حیات خود پیدا می کند. اطالعات مرکز 
آمار ایران نشان می دهد که بیش از 35 
درصد افراد جامعه را جوانان تشــکیل 
می دهند و دوره جوانی سنین بین 20 
تا 29 سال را تشکیل می دهد.  این قشر 
جزو فراموش شده ترین اقشار جامعه 
هستند. برای اینکه جوانی با فرهنگ 

شادی و سرگرمی و عصیان عجین است 
و این امر مورد توجه مسووالن قرار ندارد.
فراموشی درام به مثابه کشمکش

سید فیلد-استاد فیلمنامه نویسی- 
جمله مشهوری دارد که مدام آن را در 
کتاب های آموزشی خود تکرار می کند. 
»درام یعنی کشمکش؛ کشمکش یعنی 
شخصیت؛ شــخصیت همان ماجرا و 
حادثه است؛ ماجرا و حادثه هم داستان 
را شکل می دهد؛ اگر داستانی هم نباشد 
دیگر نه فیلمنامه و نه نمایشنامه ای وجود 
دارد«. ضعف اساسی اغلب آثار نمایشی 
روی صحنه به این موضوع برمی گردد. 
شناختی از درام و کشــمکش وجود 
نــدارد. این موضوع آنقدر مهم اســت 
که ارسطو و هگل و فیلســوفان دیگر 
درباره آن درس های فراوان داشته اند. 
کتاب »فن شعر« مهم ترین اثری است 
که ارسطو درباره هنر نوشته است. این 
کتاب به طور ویــژه روی تراژدی بحث 
می کند. به قول مفاهیم امروزی، برای 
ارسطو، پیرنگ از شــخصیت مهم تر 
است. با این حال، هنری جیمز، یکی از 
مهمترین داستان نویســان می گوید: 
»شخصیت چیست مگر تحلیل و تفسیر 
ماجــرا و حادثه؛ ماجرا چیســت مگر 
تفسیر شخصیت«. بنابراین، شخصیت 
و پیرنگ پیونــدی ارگانیک با یکدیگر 
دارند. تــراژدی برای هــگل هم نبرد 
میان دو موقعیت حقیقی اســت.  این 
نبرد تنها با هبوط و ســقوط قهرمان 
خاتمه می یابد. هگل می نویسد: »جوهر 
اصلی تراژدی در واقع عبارت اســت از 
نبردی کــه در آن دو طرف درگیر خود 
را بر حق می دانند، درحالی که از سوی 

دیگر هریک در محتوای مثبت و واقعی 
شخصیت و هدف خود قرار دارند و نفی 
و زیان قدرت دیگری نیز به همان اندازه 
برای او موجه است. در نتیجه، در زندگی 
اخالقی آن، و به همین دلیل، هر یک به 
همان اندازه گناه کار هستند«. تفسیری 
که هگل انجام می دهد فوق العاده است. 
این رویکرد به شدت کاربردی و عقالنی 
اســت. اما آیا روی صحنه های نمایش 
چنین تفسیری از درام را شاهد هستیم؟ 
اغلب نمایشــنامه ها خالی از پیرنگ 
و شخصیت پردازی درســت و درمان 
هستند. عدم مطالعه و شناخت اصول 
تئاتر به خوبی واضح و مبرهن است. این 
موضوع عدم شناخت از اصول درام، هم 

دردناک است و هم عجیب. 
 نوشتن کور بودن است 

دربرابر بصیرت
سایمون کریچلی-فیلسوف معاصر- 
در گفت وگویی اشاره می کند: »چیزی 
که من ســال های ســال قبل، از »پل 
دمان« آموختم این بود که نویسند گان 
درخصوص کاری کــه می کنند، آنچه 
می نویسند و نیاتی که ممکن است در 
پس نوشته هایشان باشد یا نباشد، به نحو 
ساختاری خودفریب اند؛ به عبارت دیگر، 

نوشتن کور بودن است در برابر بصیرت، 
اگر بصیرتی درکار باشــد. مــن این را 
به مثابه امری واجد ساختار می فهمم: 
به عبارت دیگر، نوشتن ماجراجویی ای 
در راه خودتوصیفگری اســت. در یک 
کالم من نمی دانم که چه می کنم. شما 
-به مثابه یک خواننــده و خواننده ای 
بسیار خوب- می توانید خیلی دقیق تر 
از خودم به من بگویید که چه کار دارم 
می کنم. به همین دلیل است که من باید 
با شما گفت وگو کنم«. اکثر مونولوگ ها 
یا اجراهــای تئاتــری روی صحنه به 
نوعی خودتوصیفگری هســتند. این 
»ضدنمایش«ها به شدت خودشیفته، 
ســطحی، بی دقت، خالی از دغدغه و 
گاهی اوقات مملو از خشونت هستند. 
به نظر می رسد که نظریه »همبستگی« 
دورکیم اینجا به درد تحلیل می خورد. 
بسیاری از نویســندگان این روزهای 
تئاتر حتی نمی تواند: »معنی ســاده 
چیزها« را روایت کنند. جهان پیچیده 
آنها روی صحنه تبدیل به جهانی رنگ و 
رو رفته ساده و کودکانه می شود. نیازهای 
دراماتیک آنها مملو از »خودشیفتگی« 
است. سایمون کریچلی در کتاب »تئاتر 
حافظه« می گوید: »به ما مجال دهید 
جزئیات در گوناگونی شان را ببینیم«. 
آیا جزئیات گوناگونی در نمایشنامه ها 
موجود اســت؟ آیا اغلب کارگردانان 
جزئی نگر هستند؟ آیا می شود دغدغه 
اصلی یک نمایش را شــناخت و آن را 
تحلیل کرد بجز اینکه پی برد بیشــتر 
نمایش ها بــه نوعــی »خودنمایی تو 
خالی« هســتند. چند بــاری در تاالر 
مولوی منتظر دیدن اجراهای دانشگاهی 
بودم. بسیاری از هنرجویان نمایش از 
دیگران می پرسیدند: »چه نمایشنامه ای 
را برای اجرا پیشنهاد می دهید؟« این 
سوال یعنی فاجعه. این پرسش به خوبی 
آشکار می کند که دغدغه مهم نیست؛ 
تنها روی صحنه بــردن یک نمایش و 
اعالم نام خود به منزله یک کارگردان 

کفایت می کند!
 تئاتر ایرانی بی حافظه است

تئاتر ایرانی به هیچ وجه به گذشته 
و پیشنه خود توجه نمی کند.  احساس 
»تئاتر بی حافظــه« را داریم. روش ها و 
اندیشــه های این هنر نوپا برای جوانان 
شناخته شــده نیســت و جای خالی 
پژوهش و مطالعه به خوبی احســاس 
می شود. پرســش این اســت که چرا 
مدام شــاهد اجرای مونولوگ در ایران 
هستیم؟ حتی نمایشنامه هایی که چند 
شخصیت دارند به شیوه مونولوگ پیش 
می روند. یک »گفت وگــو« )دیالوگ( 

واقعی، دیالوگی است که فرد و دیگری 
آن را نمی دانند و از طریق ادامه دیالوگ 
شناخته می شــود. فرم کلیدی فلسفه 
تک گویی است؛ اما کتاب های افالطون 
پر از دیالوگ است. با این وجود در تئاتر 
چیزی به عنوان مونولوگ وجود ندارد. 
تئاتر تالش می کند تا یکدیگر را در زمینه 
جامعه بشناســیم. عدم شکل گیری 
دیالــوگ در جامعه و در بیــن جوانان 
به خوبی دیده می شــود. این بن بست 
دیالوگی باعث شکل گیری خشونت و 
فرهنگ حذف کننده هم می شود. باید 
توجه داشته باشــیم که درنهایت هر 
مونولوگي تبدیل به یک نوع گفت وگو 
با دیگران می شود. مونولوگ فلسفی و 
تئاتری با مخاطب گفت وگو می کند و 
از کشمکش و درام خالی می شود. نباید 
فراموش کنیم که هنر نمي تواند بدون 
مخاطب زنده بماند. بیشتر کارگردانان 
و نویســندگان تئاتر هیچ شناختی از 
مخاطب این روزها ندارند. آنها تنها دست 
به خودتوصیف گری و خودافشــاگری 

روی صحنه تئاتر می زنند. 
فیلسوفی چون سقراط برای سخن 
اهمیت فراوان قائل بود و در همه عمر 
خود از گفت وگو با افراد گوناگون بهره 
می گرفت. او حتی با نمایشنامه نویسان 
و سیاســیون گفت وگو می کــرد. در 
میان فیلسوفان مســلمان هم  خواجه 
نصیرالدین طوسی بیش از هر فیلسوف 
دیگری اهل گفت وگو بود. بســیاری 
از اهل اندیشــه ایران مانند ابن سینا با 
دیگر متفکران گفت وگــو می کردند. 
حکایت های فراوانــی از مالقات مثال 
ســهروردی و ابن عربی موجود است. 
حال باید از خود بپرسیم چرا در فرهنگ 
تئاتــری ایــران گفت وگویی شــکل 
نمی گیرد؟ چــرا درام به معنای هگلی 
آن در جامعــه ما جایی نــدارد؟ نکات 
کلیدی دیگر نبود پرسش  فلسفی، عدم 
اصالت، عدم جدیــت و  فقدان نگرش 

تاریخی است.  

نگاهی به  دو نمایش »قاسم آباد« و »آرسنیک« 

احساس »تئاتر بی حافظه« را داریم

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

جشن های پرحاشیه »هفته تئاتر« 

هفته تئاتر که به همت خانه تئاتر از هفتم تا 
پانزدهم اردیبهشت برگزار شد با حواشی بسیاری 
همراه بود. مهمترین حاشیه در جشن شب بازیگر 
رخ داد، جایی که اندکی پیش از شــروع جشن، 
سروش طاهری به ســبب آنچه تخلفات محرز 
نسبت به آیین نامه می دانست از سمت خود در این 
جشن و هیئت مدیره انجمن بازیگران خانه تئاتر 
استعفا داد. پس از برگزاری جشن علیرضا آرا به 
عنوان داوری مستعفی در رادیو از تخلفات صورت 
گرفته گفت و داوران اولیه این جایزه، در بیانیه ای 
نسبت به اسامی نامزد شده واکنش منفی نشان 
دادند. در آخرین حرکت نیز حامد آقایی، بازرس 
انجمــن بازیگران در نامه ای از ســطح تخلفات 
نوشت و گفت ســه بازیگر دارای رأی از فهرست 
نهایی حذف شــده تا نام اشخاص مدنظر برخی 
چهره های دارای قدرت در انجمن جایگزین شود.

البته حاشــیه ها تنهــا به ایــن جایزه ختم 
نمی شد. در جشن بازیگر اسنادی لو می رود که 
نشان می دهد در خانه تئاتر در حوزه اختصاص 
بودجه تبعیض هایی رخ داده اســت. ایرج راد، 
رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر به ایسنا گفته »از 
آنجا که مراسم اختتامیه هفته تئاتر تازه تمام شده 
فعاًل نمی توانم درباره برخی مسائل پیش آمده 
اظهارنظر دقیق کنم و باید در فرصتی این موارد 
پس از ارزیابی آنچه گذشته، بررسی شود چون 
گاهی مواردی هســت که دیگران از آن اطالعی 

ندارند و همان ها باعث انتقادهایی می شود.«
    

نشست آسیب شناسی جشنواره  
تئاتر فجر برگزار می شود

مدیریــت دفتــر انتشــارات و پژوهــش 
اداره  کل هنرهای  نمایشــی، جزئیات نشســت  
»آسیب شناسی جشنواره  بین المللی تئاتر فجر« 
را اعالم کرد.   این برنامه ۱9، 20 و 2۱ اردیبهشت  در 

تاالر مشاهیر مجموعه  تئاتر شهر برگزار می شود.
طبق برنامه ارسالی از سوی اداره کل هنرهای 

نمایشی این برنامه به شرح زیر است:
- جایــگاه، ضــرورت، هویــت و اهــداف 
)کارشناســان: رضا کیانیان، محمدعلی خبری، 
احسان زیورعالم(: پنجشنبه ۱9 اردیبهشت ماه 

۱39۸ )۱5 تا ۱۶:۴5(
- نقش تئاتر اســتان ها )کارشناســان: آرش 
دادگر، توحیــد معصومی، کامران شــهالیی(:  
پنجشــنبه ۱9 اردیبهشــت مــاه ۱39۸ 

)۱۶:۴5تا۱۸:30(
- داوری )کارشناسان: محمدرضا خاکی، فارس 
باقری، بهزاد آقاجمالی(:  پنجشنبه ۱9 اردیبهشت 

ماه ۱39۸ )۱۸:30 تا 20:۱5(
- ساختار اجرایی و هنری )کارشناسان: بهروز 
غریب پور، حسین پارسایی، ناصر حبیبیان(: جمعه 

20 اردیبهشت ماه ۱39۸ – )۱5 تا ۱۶:۴5(
- فعالیت هــای بین الملــل )کارشناســان: 
قطب الدیــن صادقی، محمدرضــا علی اکبری، 
آرش عباسی(: جمعه 20 اردیبهشت ماه ۱39۸ 

)۱۶:۴5 تا ۱۸:30(
- چشــم انداز جشــنواره براســاِس الگوها و 
نمونه های جهانی )کارشناسان: مهدی مشهور، 
علی شمس، اصغر نوری(:  جمعه 20 اردیبهشت 

ماه ۱39۸ )۱۸:30 تا 20:۱5(
روز شــنبه 2۱ اردیبهشــت مــاه ۱39۸ از 
ساعت ۱۷ تا ۱9 گفت وگو و تبادل نظر با رییس و 
دبیر سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر 
 فجر )شــهرام کرمی و نادر برهانی مرند( برگزار 

خواهد شد. 
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

آمیختگی گذشته و حال و جابه جایی نقش ها 
از ویژگی های بارز نمایش »سالگشتگی« است. 
این نمایش دارای دو کاراکتر اصلی با نام حســن 
و مهین اســت که ورای قصه و اتفاقاتی که برای 
آنها در خالل نمایش رخ می دهد، باید متذکر شد 
این دو بازیگر قرار است بر تصاویر شخصیت های 
فرود و شــیوای فیلمی که ۱2 سال پیش پخش 
شده اســت، صداگذاری کنند. باید خاطر نشان 
کرد نمایش »سالگشتگی«، اجرای یک نمایش در 
نمایش پیچیده  دیگر است که دائما درباره واقعیت 
و رویا بحث و گفت و گو می کنــد؛ به عبارتی این 
نمایش با نشان دادن روابط بین دو کاراکتر اصلی 

که در زمان های دور یعنی ۱2 سال پیش هنگام 
صداگذاری این فیلم روابط عاشقانه ای داشته اند 
و اکنون بعد از ۱2 سال جز سردی رابطه و دوری 
شخصیتی و روحی چیزی از آنها باقی نمانده، قرار 
است با این اشارات به روابط عاطفی متزلزل مرد و 

زن در جامعه  امروز نیز گریزی زده شود. 
نمایش با دنیای ذهنی حسن شروع می شود 
و با دنیای او نیز پایان می یابد و به این ترتیب الزم 
است بدانید که هیچ چیز واقعی را نمی توانید در 
این نمایش جستجو کنید؛ همه چیز غیر واقعی و 
ساختگی است؛ فضای عجیبی در نمایش حکمفرما 
است؛ نمایش بخاطر جابه جایی و تغییر نقش ها، 
تکرار دیالوگ ها بین نقش هــا و تغییر زمان بین 
گذشته و آینده، فضایی مه آلود را خلق می کند که 

سبب می شود مخاطب به فکر فرو رود که در حال 
حاضر کدام نقش و کدام زمان در حال رخداد است! 
نمایــش »سالگشــتگی« فضایــی را برای 
مخاطب خلق می کند که تماشاگر دائما درباره 
حقیقی یا خیالی بودن آن درگیری ذهنی دارد؛ 
بطوری که در ابتدا گمان به حقیقی بودن داستان 
نمایش دارد، اما با گذشــت زمان و پیشــرفت 
روایت، متوجه می شــود گویی در دنیای خیال 
پا گذاشته است. پرســش مهم این است که به 
راستی مرز حقیقت و خیال کجاست؟ آیا اساسا 
مرزی بین واقعیت و خیال وجود دارد یا این مرز 

خود، خیالی دیگر است؟
»سالگشتگی«، سرگشتگی بشر بین دنیای 
واقعی و خیال، دنیای ذهن و دنیای حقیقت ها 

است. از منظر روانشناسی باید متذکر شد مرز رویا 
و جنون خیلی باریک است، آن قدر باریک که همه 
رویاهای زیبای ما که برایمان نوید بخش زندگی 
هستند می توانند به یکباره به عنوان تله ای برای 
نابودی مان تلقی شوند. تله ای که بعضی از افراد 
آنچنان در آن غرق می شوند که دیگر مرزی بین 
واقعیت و خیال های خود قائل نمی شوند و تا پایان 
عمر خویش نمی توانند از دنیایی که ساخته اند، 
رهایی یابند. در علم روانشناسی به این دسته از 
افراد اصطالحا بیماران »اسکیزوفرن« می گویند؛ 
آنهایی که با توهمات و هذیان های خود جهانی را 
خلق می کنند که دوست ندارند در آن زشتی های 
این دنیا را ببینند. این دسته از افراد به جای کنار 
آمدن با مشکالت دنیای واقعی، با خیالبافی، آنها 
را در دنیای خیالی خود به شکلی که دوست دارند 
تعریف می کنند.  بطوری که روز به روز بیشــتر 
در افکار خود غرق می شــوند و از اجتماع فاصله 
می گیرند تا در دنیای خیالی خود ساخته خویش 

زندگی کنند و این دنیای خیالی آن قدر برایشان 
مهم و دوست داشتنی می شود که حتی دنیای 

واقعی و اتفاقات آن نیز برایشان رنگ می بازد. 
از این رو با توجه به مطالب مطرح شده می توان 
گفت درســت است که بشر با اســتفاده صنعت 
سرگرمی و با ساخت فیلم و انیمیشن ها توانسته 
مرز میان واقعیت و خیال را درنــوردد و تجارب 
بسیار شیرین و دلچسبی را رقم بزند. اما نکته حائز 
اهمیت آن است که اگر آدمی چنان در این فیلم ها 
و انیمیشن ها غرق شود بطوری که زندگی خیالی 
ساخته شده در بازی ها و فیلم ها را در دنیای واقعی 
جستجو کند، دچار نوعی گمگشتگی می شود. 
این سرگردانی آدمی را مجبور می کند در مواجهه با 
رخداد های زندگی و گذر از سنگالخ های آن نتواند 
خود را با شرایط واقعی ســازگار سازد، از این رو به 
نقطه ای می رسد که ترجیح می  دهد برای برای 
فرار از شــرایط موجود در خیال و سرگشــتگی 

زندگی کند.

نگاهی به نمایش »سالگشتگی«

پرسه در پس کوچه های واقعیت و خیال 

یادداشت

این دو تئاتر که در وضعیتی 
خیالی به سر می برند تالش 
می کنند تا به برخی مطالب 

اجتماعی هم بپردازند؛ 
ولی آنقدر الکن و ترسو این 
کار را می کنند که بهتر بود 

نویسندگان به جای نوشتن 
متنی برای تئاتر، دست 
به نوشتن داستان کوتاه 

می زدند 

فرم کلیدی فلسفه 
تک گویی است؛ اما 

کتاب های افالطون پر از 
دیالوگ است. با این وجود 

در تئاتر چیزی به عنوان 
مونولوگ وجود ندارد
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