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این روزها تئاتر ایــران حال و هوای 
خوبی ندارد. وضعیت سالن ها به خصوص 
پس از قطعی اینترنت وخیم تر شــد و 
شرایط برای بهبود فروش در این روزها 
با کندی پیش می رود؛ اما هنوز می توان 
دید که شرایط اجرای برخی از اجراها با 
توجه به نامالیمات امیدوارکننده است. 
عموم این نمایش هــا در انقیاد جوانان 
است، هر چند تمام کارهای جوانانه موفق 

ظاهر نشده اند.
معجزه النچر 5

پویا ســعیدی و مســعود صرامی 
این روزها معجــزه کرده اند. »النچر 5« 
به نوعــی موفق ترین اثر تئاتری ســال 
1398 بوده است و حتی می تواند یکی از 
تأثیرگذارترین آثار دهه 90 تئاتر معرفی 
شــود. می توان آن را در کنار نمایشنامه 
»پچپچه های پشت خط نبرد« علیرضا 
نادری نهاد، نمایشــنامه ای که مســیر 
نوشــتار تئاتر ایران را تغییر داد. نمایش 
ســعیدی و صارمی به شدت مخاطب را 
جذب کرده است. 140 دقیقه اجرای آن 
مانعی برای حضور مخاطب نبوده است و 
او با اثر هم ذات پنداری خاصی می کند. 
نمایش در برخی روزها سه بار روی صحنه 
می رود و مدام اجرایش تمدید می شود. 
بازگشــت به جهان داستان بدون شک 

رمز موفقیت »النچر 5« است. بازگشت 
به سنت ارســطویی و نظام گره افکنی و 
گره گشایی با داستانی مملو از راز و رمز، 
هنوز مخاطب را میخکوب می کند. هر 
چند نمایش شبیه به آثار رئالیستی است؛ 
اما به سبب وضعیت جناییش خیال انگیز 
به حساب می آید. دکور نمایش و اجرایش 
در فضای بلک باکس، مخاطب را تبدیل 
به عناصر حاضر در اجــرا می کند. آنان 
گویی از شخصیت ها پیش می افتند و از 
بازیگران و شخصیت ها پیشه می گیرند. 
همان چیزی که هیچکاک کبیر می گوید 
و آن را در فیلم »بیگانه در قطار« عملی 
می کند. یک تعلیق 140 دقیقه ای درباره 

سه قتل مشکوک.
نمایش برخالف آثــار روی صحنه 
نه سیاه است و غم افزا و نه سفید است و 
شعاری. نمایش با فضای خاکستریش 
هم می خنداند و هــم عصبی می کند. 
مخاطب نمایش به کاتارسیس کالسیک 
مدنظر ارســطو می رسد و می فهمد چه 
خبر است. قرار نیست طومارش توسط 
کارگردان پیچیده شود و مدعای برتری 

مؤلف بر مخاطب شکل بگیرد.
تب وتاب نظریه های اجرا

یک سالی است کتابی با عنوان » کتاب 
درآمد راتلج بر مطالعــات تئاتر و اجرا« 
نوشته اریکا فیشر-لیشته منتشر شده 
است که محبوب دانشجویان ایرانی شده 
است. با توجه به خالی بودن نظریات علمی 
در حوزه اجرا و اساساً خالی بودن فضای 

تحلیل اجرا برپایه اجرا، این کتاب به نوعی 
کتاب مقدس بدل شده است. کار به جایی 
کشیده شد که مجله ای با موضوع نظریه 
اجرا منتشر شد و پشت بند آن نشست 
سه روزه ای با همین عنوان در تئاتر شهر 

برگزار شد.
نمایــش »مقــدس« اثر ســعدی 
محمدی را باید محصــول نظریات اجرا 
دانست. نمایش که قرار است تصویری از 
مقدس گرایی و تابوسازی های سنتی در 
باب خانواده باشد، این روزها مرکز توجه 
منتقدان و دانشجویان قرار گرفته است. 
محمدی سال گذشته در جشنواره فجر 
یک جایــزه کارگردانی بابت »مقدس« 
دریافت کرد و همگان را چشــم انتظار 
اجرایش گذاشت. حاال با اجرایش در تاالر 
مولوی تصویری تــازه از این نمایش در 

رسانه های بازتاب یافته است.
نمایــش تصویــری از شــرایط 
فکری هنرمندان جوان ایرانی اســت. 
نمایش هایی ک مبتنی بر اجرا هستند 
و برایشــان متن آن چیزی اســت که 
روی صحنه اجرا می شــود. در نمایش 
تصویری از یک خانواده به نظر آشنا؛ اما به 
شدت آشنازدایی شده است. در نمایش 
بحران هایی به نمایش گذاشته می شود 
که نشانگر تفکر نســل جوان نسبت به 
خانواده است، مفاهیم چون بی هویتی، 
از خود بیگانگی و اساساً در همین ریختن 
تابوهای سنتی. هر چند نمایش می توان 
اثری انتقادی و ساختارشکن به حساب 

آید؛ ولی به نظر نسل جوان هنوز در نوعی 
محافظه کاری مملو از انتزاع اسیر است.
پینوکیو همیشه دروغ نمی گوید

نمایــش »پینوکیــو« اثر  اوشــان 
محمودی نمونه از انتزاعی گرایی در میان 
نسل جوان است. نمایشی که در فضایی به 
نظر واقع گرا آفریده می شود، به سرعت 
وارد هزارتویی پر رمزوراز می شــود که 
مخاطــب را گیج و منگ رهــا می کند. 
نمایش داســتان دو دختر مدرســه ای 
است که می خواهند رمز و راز خانه ای را 

کشف کنند. 
پینوکیو نمونه جذابی است از رویکرد 
جوانان به دو موضوع خانواده و مدرسه. 
پیشتر هم نمایشی با عنوان »است« در 
تاالر مولوی و »کد «13 با موضوع مدرسه 
و خانواده روی صحنه رفته بودند. با این 
حال پینوکیو تصویــری انتزاعی تر ارائه 
می دهد. گویی مفهــوم دروغ گفتن که 
به شکلی مجازی در عنوان اثر عیان شده 
است. با این حال این دروغ و پرده پوشی 
از واقعیت بــه مرور زمان بــدل به یک 
تنگنا می شود و شما به عنوان مخاطب 
نمی توانید صحیح را از ناصحیح تفکیک 
کنید. همه چیز در لفافه فرو می رود و ما را 
سردرگم از نتیجه رها می کند. گویی قرار 
اســت نتیجه این پرده پوشی سرگیجه 
مخاطب باشــد. همان سرگیجه نسل 
جوان از وضعیت اخالقی ما باشد. رفتاری 
که خانواده نسبت به حقیقت دارد. مادری 
که راستی رابطه با شوهرش را نمی گوید 
یا واقعیتــی که در خانــه روبه رویی رخ 
نمی دهد. این پرسش نسل جوان است 
که چرا جامعه چنیــن در نگفتن های 

واقعیت مضمحل شده است.
 بازگشت رئالیسم 
اجتماعی و فانفار

اتفاقات اخیر کشــور و مطرح شدن 
معضالت ناشی از فقر و تنگدستی طبقه 
فرودست این روزها مورد توجه نسل جوان 

شده است. »فانفار« نوشته پویا سعیدی و 
کارگردانی حمید حسینی نمونه جالب 
توجه این روزها بود. نمایش داســتان 
انتخاب عجیب یک خانواده برای گرفتن 
دیه و نجات زندگیشــان است. نمایش 
تالش می کند تصویری واقع گرا از زندگی 
مردم پایین شهر به نمایش بگذارد و زبانی 
خلق کند که مخاطــب آن را به راحتی 
درک کند، با آن احساس نزدیکی کند و 
فاصله روانی تا حد ممکن حذف شود. این 
رویه موجب هم ذات پنداری مخاطب و 

اثر می شود.
 نمایش فانفار هر چند به رویدادهای 
اخیر کشور ارتباطی ندارد؛ اما همزمانیش 
می تواند خبر از ظهور آثاری از این دست 
دهد. بخشــی از بدنه تئاتر خــود را در 
موقعیت آفرینش آثار انضمامی می داند 
و رئالیســم اجتماعی به هنرمند قدرت 
واکنش می دهد. آنکه بتواند جهان تئاتر 
را از دل انتزاع طبقه متوسطی به سوی 
واقعیت جامعه فرودســت حمل کند. 
نمایش تالشی اســت برای رسیدن به 
همان تصاویر آثار سلف خویش. استفاده از 
زبان برای نزدیکی میان اثر و مخاطب و در 
نتیجه روایت سرراست از یک داستان با 
آدم ها قابل لمس. آدم هایی که می توانیم 
بفهمیم چرا به پول نیــاز دارند و در چه 
موقعیتی قرار گرفته انــد. این وضعیت 
محصول رئالیسم نمایش است؛ اما همین 
مسأله موجب می شود نمایش اغراق آمیز 
می شــود. با اینکه شــش شخصیت در 
میانه صحنــه نقش آفرینی می کند؛ اما 
برای یک ســاعت نمایش و رسیدن به 
لحظه نهایی، نویسنده و کارگردان نیاز 
دارند همه شخصیت ها را پخته تحویل 
مخاطب دهند. پس باید به هر یک از این 
شخصیت ها اتیکت هایی چسباند تا ما به 
عنوان مخاطب بپذیریم این بازی تلخ باید 
صورت بگیرد. اینکه برادر کوچک تر 72 

استخوانش بشکند تا مشمول دیه شود.

عمو شلبی و داستان های شیرین
نمایــش »درس های عمو شــلبی 
برای زندگی«  اقتباسی از داستان های 
کوتاه شل سیلوراستاین کاری از سپهر 
صانعی است. نمایشی من تالش می کند 
روحیه ای خالقانه داشــته باشد، روایت 
تازه ای پدیــد آورد و جهان تــازه ای در 
برابر مخاطب قرار دهد. هرچند نمایش 
یادآور آثار وودی آلنی است، اما در شکل 
اجرا کمینه گرا و تصویرآفرین اســت. 
در واقع کاهش توان مالــی در تولید اثر 
هنری شرایط را به سمتی برده است که 
گروه های جوان با اندک بودجه ممکن 
بتواند اثر کاملی بیافریند که نتیجه آن 
تکیه بر بازیگری و عدول ز طراحی است. 
هرچند طراحی های کمینه گرا می تواند 
جذاب و خالقانه باشد؛ اما در مرور زمان 

آسیب زا می شود. 
بــه عبارتی در شــکل تولید کنونی 
گروه های جوان برخالف نسل پیشین 
دیرتر وارد فرایند تولید حرفه ای می شود. 
عمو شلبی شــاید متن جذاب و طنازی 
داشته باشد؛ ولی قربانی مناسبات تولید 
می شود. شرایط اپیزودیک آن می تواند 
برای مخاطب آزاردهنده شــود، چرا که 
نبود امکانات شــرایط تغییر صحنه به 
حداقل های می رســد. این روزها تعداد 
اندکی از جوان ها می توانند نمایشــی 
اســتاندارد یا نزدیــک به اســتاندارد 
بیافرینند. سالن.ها فاقد امکانات مناسب 
است و این موجب می شود هنرمند جوان 
همانند نمایش عمو شلبی عقب بنشیند. 
جوانان امروز تئاتر خالق و پرشور اما 
بی حامی هستند. چراغ تئاتر امروز به کار 
جوان ها بسنده کرده است. پیشکسوتان 
نومید از وضعیت تولید صحنــه را رها 
کرده است یا با بی میلی یا براساس نگاه 
گیشــه پیش می آید. آنان به نگاهی به 
امروز جامعه چه در موضوع اخالق و چه 
سیاســت پیش می روند. شاید ممیزی 
مانع از صحبت مستقیم و صریح شود؛ 
ولی جوانی و خالقیت هنوز اجازه می دهد 

جوان تئاتر را سرپا نگاه دارد.

گزارشی از نقش جوانان در تئاتر امروز

نفس تئاتر به جوانان بسته است

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نصرت کریمی درگذشت

نصرت کریمی هنرمند قدیمی ســینما و 
تئاتر دیروز )12 آذر ماه( در منزل درگذشت. 
مهرداد اسکویی داماد این هنرمند این خبر را 
تایید کرد و به ایســنا گفت: »نصرت کریمی 
در 95 سالگی بر اثر کهولت سن درگذشت«. 
وی ادامه داد: »روز شــنبه 16 آذر ماه مراسم 
تشییع این هنرمند برگزار خواهد شد که هنوز 
جزییات آن مشخص نشده است«. نصرت اهلل 
کریمی در اول دی  ماه 1303 در تهران متولد 
شد. وقتی تحصیالت ابتدایی را می گذراند، با 
اجرای تئاتر روحوضی آشنا و به تئاتر عالقمند 
می شــود. گفتنی اســت این هنرمند عالوه 
بر بازیگری، کارگردانی، طراحی عروســک، 
عروسک ســازی، عروســک گردانی گریم و 
انیمیشن به مجسمه سازی نیز بسیار عالقه مند 

بود و حدود 500 مجسمه ساخت.
    

سیدمحمد مساوات با »بیگانه در 
خانه« به تئاتر مستقل می آید

نمایش »بیگانه در خانه« جدیدترین پروژه 
گروه تئاتر »رادیکال 14« محســوب می شود 
که قرار اســت از اوایل دی ماه در تئاتر مستقل 
تهران اجرا شود. ســیدمحمد مساوات پیش تر 
نمایش هایی نظیر »این یک پیپ نیست«، »قرب 
آن گاه«، »بی پدر«، »خانه واده«، »یافت آباد«، 
»بیضایــی« و ... را اجرا کرده اســت. اطالعات 
تکمیلی در خصوص گروه بازیگــران و عوامل و 
نحوه پیش فروش بلیت نمایش »بیگانه در خانه« 

به زودی اعالم خواهد شد.
    

هادی حجازی فر: 
ترجیح می دهم بخشی از رزومه 

تئاتر دولت نباشم

صبح دیــروز،  هادی حجازی فــر در مقام 
مدیر تماشــاخانه هامون درباره نخسین دوره 
جشــنواره تئاتر هامون، در جمع خبرنگاران 
سخن گفت. این نشســت خبری که در کافه 
تماشاخانه برگزار می شــد به اظهارنظرهای 
جالب توجــه ایــن بازیگر و کارگــردان تئاتر 
درمورد خصوصی ســازی منجر شــد. هادی 
حجازی فر که قرار است در ایام جشنواره فجر، 
نخستین دوره جشنواره تئاتر هامون را برگزار 
کند، درباره این تصمیم گفــت: »10 روز باید 
سالن را تعطیل کنیم؛ چون زیرمجموعه فجر 
قرار نمی گیریم. 10  روز هم قبل جشنواره حال 
و هوای فجر است. درست است فجر جشنواره 
ملی اســت و ما همگی با فجر جهانمان شکل 
گرفت؛ اما شــرایط برای سالن های خصوصی 
مناسب نیست«. وی در بخشی از گفته هایش 
اشــاره کرد: »همزمانی با فجر ممکن اســت 
اختالل ایجــاد کند؛ اما حــدس می زنم چند 
سال دیگر فجری در کار نباشد. تنها جایی که 
خصوصی سازی شده تئاتر است و دولت تنها 
زورش به تئاتر رسید. امیدوارم کسی که فجر 
را برگزار می کند در آینده تئاتر هامون باشد«.

اخبار نمایش

سید حسین رسولی

بحث فرم و محتوای اجرای تئاتر یکی از گفتمان های کلیدی 
در فلســفه تئاتر بوده اســت. این روزها نمایش »مقدس« به 
نویسندگی و کارگردانی سعدی محمدی عبد در سالن اصلی 
تاالر مولوی روی صحنه است که تولید یک کارگردان جوان و 
خوش آتیه است و مباحثی چون تقابل یا هم آمیزی فرم و محتوا 
را به میان می کشد. جالب است که در این نمایش هیچ ستاره 
و ســلبریتی  ای حضور ندارد ولی بازیگران کیفیت قابل قبولی 
دارند و کارگردان هم به هیچ عنوان کم فروشــی نکرده است. 
معموال برخورد با تئاترهای تجربه گرا، فرمالیســتی و جسور با 
واکنش های متضاد و گاهی متخاصم همراه است. برخی از دوری 
این آثار نسبت به شرایط اجتماعی و زندگی روزمره می گویند و 
گروهی دیگر از ادا و اطفارهای روشنفکرانه. البته اگر بخواهیم از 
منظر تاریخ گرایی میشل فوکو به آثار اجرایی نگاه کنیم؛ متون 
اجرایی باید با توجه به »هستی شناسی اکنون« تولید شوند؛ اگر 
چنین نیست، گروه تولیدی باید دست به دراماتورژی جانانه ای 
بزند و متن مورد استفاده را با شرایط زندگی بازیگران و مخاطبان 
اکنون همسو کند که به این عمل »پل زدن« یا »دوخت ودوز« 

می گوینــد. ما در نوشــته های گذشــته، نمایش هایی چون 
»النچر5« به کارگردانی مسعود صرامی و پویا سعیدی و »شهر 
ما« و »آشپزخانه« هر دو به کارگردانی حسن معجونی را از جمله 
آثار موفق در تئاتر این روزها معرفی کردیم و دالیل آن را هم ذکر 
کردیم ولی نمایش »مقدس« شکل و شمایل دیگری دارد و تالش 
می کند متفاوت باشد و حتی تفسیر و درک این اجرا مشکل است 
زیرا که چنین نمایش هایی از تفســیر، تحلیل و تاویل فراری 
هستند و به نوعی »معناگریز«. به هر حال، هر نمایشی دارای فرم 

و محتوای خاصی است.
فرم هیچ ارزشی ندارد مگر آن که...

تئودور آدورنــو در »دیالکتیک منفی« می نویســد: »قرار 
نیست در مورد چیزهای انضمامی فلســفه ورزی کنیم، بلکه 
قرار است از دل آنها فلسفه ورزی کنیم«. پرسش این است که آیا 
اجرای »مقدس« انضمامی است؟ قطعا این نمایش رئالیستی 
نیست و از دل فضایی انتزاعی می آید که این بال را سانسور بر سر 
تئاتر ایران آوار کرده است؛ ولی آیا انضمامی است؟ ما بدن هایی 
را در دل اجرا می بینیم که به شدت بحرانی هستند و به نوعی در 
بزنگاهی احساسی زیست می کنند ولی نه نام دارند و نه طبقه و نه 
شناسنامه؛ حتی مشخص نیست آنان اعضای یک خانواده هستند 

یا خیر! ما اتاقی را می بینیم که چند »بدن بحرانی« در آن بر سر 
یکدیگر فریاد می کشند و گاهی با یکدیگر درگیر می شوند و یکی 
از آنها گویا خدا یا پدر یا ارباب است. تابلوهایی متشکل از چهره 
کارگردان هم در اتاق آویزان است. اجرا از بیداری بدن ها در اتاقی 
خالی آغاز می شود و به محض خوابیدن دوباره آنان پایان می گیرد. 
این تمام چیزی است که می توان به روشنی درباره اجرا بیان کرد 
و باقی لشگری از اســتعاره، مجاز و تلمیح است. تری ایگلتون 
در کتاب »ایدئولوژی زیبایی شناســی« می نویسد: »جامعه 
رهایی یافته محصول هم آمیزی زیبایی شناختی فرم و محتوا 
است«. حاال باید پرسید آیا اجرای »مقدس« دارای هم آمیزی 
فرم و محتواست؟ به نظر می رســد اینگونه باشد ولی محتوای 
قطعی این نمایش چیست؟! کارل مارکس نیز در مقاله ای در 
تاریخ 1842 در مورد حقوق مالکیت در آلمان می نویسد: »فرم 
هیچ ارزشــی ندارد مگر آن که فرِم محتوای خود باشد«. شما 
وقتی محتوای یک نمایش را به راحتی درنمی یابید و نمایش از 
تفسیر فرار می کند با مشکل فرم هم مواجه خواهید شد ولی این 
امر دلیلی نمی شود تا کیفیت اجرای »مقدس« را پایین بدانیم 
بلکه گاهی دیدن چنین نمایش هایی هم الزم است زیرا که در 
آنها »بدن های بحرانی« غوغا می کنند. نمایش »ماراساد« به 
کارگردانی پیتر بروک هم چنین فرمی دارد ولی محتوای آن کامال 
مشخص است. والتر بنیامین در رساله »اثر هنری در عصر بازتولید 
تکنیکی« به سیر مراحل تطور کیفیت هاله گون آثار هنری اشاره 
می کند. به زعم وی هنر در قرون وسطا، به بیان مفاهیم، تمایالت 
دینی و تعالیم الهی پرداخته است و از ارکان اصلی و بخش های 

مهم آیین های مذهبی و عبادی به شمار می رفت؛ بنابراین هنر 
از»هاله  ای« برخوردار بود که نمی شد آن را بازتولید کرد. در دوران 
رنسانس، بن مایه های دینی تا حدودی جای خود را به بن مایه های 
عرفی و سکوالر سپردند اما نوعی »هاله اصالت« به اثر الصاق شده 
بود. در قرن نوزدهم، در پی اشــاعه و رواج گفتمان »هنر برای 
هنر« استقالل کار هنری در دنیای عرفی و سرمایه ساالر شتاب 
بیشتری به سوی صنعتی شدن گرفت و سرانجام در دوران مدرن 
و عصر بازتولید ماشینی، معنای اثر هنری دستخوش تغییر و 
تحول اساسی شد و »هاله« )امر مقدس( از میان رفت. حاال باید 
پرســید آیا اجرای »مقدس«، چیزی مقدس یا درباره چیزی 
مقدس است؟ که جواب آن منفی است. از سوی دیگر، تئودور 
آدورنو اعتقاد دارد که انتقاد اجتماعی، در مقام نوعی کاربست یا 
کار ویژه  اساسی هنر، از فرم و قالب اثر هنری سرچشمه می گیرد 
نه از محتوای آن. بنابراین، اجرای »مقدس« از نظر محتوا به شدت 

»معناگریز« است ولی از نظر فرم به شدت انتقادی و بحرانی.

نگاهی به نمایش »مقدس« به کارگردانی سعدی محمدی عبد

رژه بدن های بحرانی در اتاقی شوم

یادداشت

تئاتر امروز ایران وابسته به 
تولیدات گروه های جوان 

است و با وجود حمایت 
نشدن، با اندک امکانات 

خالق پیش می روند
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