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این روزها تهران میزبان چند رپرتوار 
تئاتری است که همگی تمرکز خود را بر 
ساخته های کارگردان جوان و جویای 
تجربه قرار داده اند. هریک از این رپرتوارها 
اهداف به خصوصی را دنبال می کنند و 
براساس دبیران هنریشان، هدف ویژه ای 
را دنبال می کنند؛ اما این پرسش مطرح 
می شود که چرا باید سه رپرتوار قابل تأمل 

در این بازه زمانی رخ دهد؟
بهتر است ابتدا نگاهی به این رپرتوارها 
داشته باشــیم و به کارکرد و اهدافشان 
نگاهی بیاندازیم. رپرتوارهایی که همگی 
از دل جامعه آکادمی درآمده اند و حداقل 
می شود ادعا کرد در خارج خودشان هیچ 

بدیلی ندارند.
سه سالگی عصر تجربه

سه سال پیش، تماشاخانه مستقل 
تهران به مدیریت مصطفی کوشکی از 
برگزاری یک رپرتــوار تئاتری با عنوان 
»عصر تجربــه« خبر داد. ایــن رپرتوار 
محل حضور چند گروه جــوان بود که 
هیچ فرصتی برای حضور بر صحنه تئاتر 
نداشــتند. عموم کارهایشان مبتنی بر 
تئاترهای بدن محور بود. بخش مهمی از 
اجراها مبتنی بر رقص مدرن یا شیوه های 

نامتعارف عروسکی بود.
حضور گروه هایی کمتر دیده شده 
در تئاتر مســتقل موجب نوعی تمرکز 
مخاطــب در یــک بــازه زمانی خاص 
شــد. مخاطبان این نمایش ها عموماً 

دانشــجویان تئاتر یا هنرمندان حوزه 
تجسمی بودند. آنان به نگاهی متفاوت 
به نمایش و نمایشگری به این آثار نگاه 
می کردنــد. اتفاق عصــر تجربه بعدها 
موجب شکل گیری برنامه ای با عنوان 
»سابت« شد که در آن تلفیق هنرهای 
موسیقی، تجسمی و نمایشی، یک فرایند 
هنری خالق را ممکن می کرد. فرایندی 
که بر اساس همکاری گروه های هنری 
مختلف رخ می داد.با این حال، عصر تجربه 
برای دومین ســال نیز در تئاتر مستقل 
برگزار می شود. این بار اما دامنه اجراها 
بیشتر می شود. پای تئاتر مستند و تئاتر 
مبتنی بر لکچر نیز به ماجرا باز می شود. 
نقش موسیقی در آثار پررنگ می شود؛ 
اما کماکان شما شاهد آثاری می شوید 
که در دیگر سالن ها اجرا نمی شوند. حتی 
تئاتر مولوی به عنوان پایگاه نوعی تئاتر 
آزمایشگاهی، خود را درگیر این موضوع 

نمی کند.
در ســومین دوره این رپرتوار که به 
تازگی آغاز شده است، مصطفی کوشکی 
در گفتگویــی اعتــراف می کند علت 
راه اندازی عصر تجربه مشقاتی بوده که 
برای تولید یک کار تجربه محور کشیده 
اســت. او می گوید چگونه ســالن های 
تئاتری نسبت به این گونه ها عقب نشینی 
می کنند و این تجربه هــای تئاتری از 
حاشــیه تئاتر نیز حذف می شــوند. به 
عبارتی ضرورت وجود این رپرتوار ناشی 
از فقدان فرصت های حداقلی در سیستم 

تماشاخانه داری امروز ایران است.
عصر تجربه سوم بســیار متنوع تر 
از دو دوره پیشــین اســت؛ اما رویکرد 

همان رپرتوار است. در یک رپرتوار عامل 
گیشه عماًل به حاشیه کشیده می شود 
و قرار است به صورت موردی، گونه های 
ویژه ای از آثار هنری به مخاطب معرفی 
شــود. این رویه ممکن در آینده منجر 
به بازتولید مخاطب تــازه برای آن گونه 
شود. همان طور که کوشکی نیز معتقد 
است این نمایش ها باید تا جایی درگیر 
گیشه باشند و بتوانند ارزش های خود 
را با براساس اقتصاد »هر چند ضعیف « 

تثبیت کنند.
 تئاتر مستند 

و خیلی چیزهایی که نمی دانیم
با اینکه تئاتر مستند یک گونه قدیمی 
در تئاتر است؛ اما در ایران خیلی دیر مورد 
توجه قرار می گیرد. هــر چند امیررضا 
کوهستانی رگه هایی از مستندنگاری در 
آثارش داشته؛ اما او نیز محصول دوران 
اکنون است. تاریخ تئاتر مستند مملو از 
رویدادهای جذاب است. از نمایشنامه 
»دانتون« بوشــنر و »مارا/ســاد« پیتر 
وایس تا اشــکال جدید ورباتیم و لکچر 
تئاترهایی که تنه به رویکردهای سیاسی 

و ایدئولوژیک می زنند.
با وجود اشتیاق به ساخت مستند در 
ایران، اما این مستندسازی به هیچ وجه از 
سینما به تئاتر منتقل نشد تا این وجه از 
تئاتر مغفول باقی بماند. همچنین احتمال 
نداشتن مخاطب برای چنین گونه ای 
مزید بر علت می شــود تا مستندسازی 
در تئاتر حرکتی کند داشته باشد. این 
روزها می شود رگه هایی از این مستندها 
را یافت؛ اما در عمارت روبرو یک رپرتوار 

برای تئاتر مستند برگزار شده است.

رپرتوار تئاتر مستند عمارت روبرو از 
22 شهریور آغاز شده است و تا جمعه 30 
شهریور ادامه خواهد داشت. 9 نمایش 
در عــرض 9 روز روی صحنه می روند. 
سهم هر نمایش تنها سه اجراست و نقطه 
اشتراکشان جوان بودن هنرمندان است. 
به عبارتی آنان تئاتر مستند را در مقابل 
جریان اصلی تئاتر ایران می دانند. هر چند 
تئاتر مستند در دیگر نقاط دنیا چنین 
ویژگی کلی ندارد و حتی می تواند بخشی 
از بدنه اقتصادمحور تئاتر نیز محسوب 
شــود؛ اما امروز در ایران هنوز به پایگاه 

باثبات اقتصادی نائل نشده است.
عمارت روبرو نیز یک فضای تئاتری 
حرفه ای نیست. این مجموعه صاحب 
یک پلتفرم اســت که می تواند میزبان 
رویدادهای هنری در ابعاد بســیار خرد 
باشد. در این پلتفرم پیشتر کنسرت های 
آزمایشــگاهی برگزار شــده اســت، 
کنسرت هایی که در آن کمتر از 50 نفر 
مخاطب حضور پیــدا می کنند. در این 
رپرتوار نیز وضعیت بــه همین منوال 
می گذرد و دامنه مخاطبان بسیار محدود 

است. هر چند این امکان وجود دارد از دل 
چنین رپرتواری بخش »دیگر گونه های 
اجرا« جشنواره فجر تغذیه کند؛ اما فجر 
نیز خود یک رپرتوار اســت. باید دید در 
آینده بر سر تئاتر مســتند چه می آید. 
آیا جهان شمول تر از امروزش می شود 
تا صرفاً وجه حاشــیه ای خــود را ادامه 

می دهد؟
 صداهای تازه ای 

که باید شنیده شود
علی اکبر علیزاد از اساتید دانشگاهی 
شناخته شده تئاتر است. برای کسانی 
که شیوه نمایشنامه نویسی خالق یک 
هدف بوده، نام علیــزاد بیش از هر کس 
دیگری آشنا می آید. او که مترجم کتب 
مشهور نوئل کرگ است، در این سال ها 
برنامه آموزشی خود را بر پایه آموزه های 
کرگ قرار داده است؛ اما در کارگردانی او 
رویه ای دیگر طی کرده است. او خالقیت 
را با آزمودن تمزیج می کند. رفتنش به 
پلتفرم داربست هم شــاید از همین رو 
باشــد. برای آزمودن اشکال جدید اجرا 

و کارگردانی.
او در بدو ورودش به پلتفرم داربست 
» که بیشتر مکانی است برای گونه های 
آمیخته از نمایش و هنر تجسمی«  اقدام 
به برگزاری رپرتوار/فستیوال صداهای نو 
کرده است. این فستیوال از 24 شهریور 
آغاز شده و قرار است تا 28 شهریور به کار 
خود ادامه دهد. در این رویداد هشت اثر 
در برنامه های تک اجرایی روی صحنه 
می روند. نقطه اشــتراک این رویدادها 
گروه محور بودن است. هر نمایش بر پایه 
مشارکت گروهی پدید آمده اند و نامی از 
کارگردان به میان نیامده است. انگار قرار 
است یک نمایش محصول یک حرکت 
جمعی باشد تا برآمده از انفجار خالقیت 

یک فرد.
علیزاد که خــود مدیریت یک گروه 
هنری باســابقه را برعهده دارد، در تمام 
ســال های فعالیتش با شخصیت های 
ثابتی کار کرده است. بخشی از گروهش را 
دانشجویان سابقش تشکیل می دهند که 
کماکان با او همکاری می کنند. موفقیت 
گروهی علیزاد شاید عاملی می شود برای 
برگزاری یک رویــداد گروه محور. این 
وضعیت زمانی می تواند جذاب باشد که 
تئاتر ایران به سبب سستی ها در مسأله 
گروه داری این روزها دچار مشــکالت 
عدیده ای شــده اســت. دستمزدهای 
غیرقابل  پرداخت و حرکت به ســمت 
ستاره محوری تا ستاره سازی، نداشتن 
مرکزیت یک گــروه و عدم مکان محور 
بودن بخش کوچکی از مشکالت نبود 
گروه گرایی در ایران است. گروه گرایی 
که می تواند در شکل قدرتمندش منجر 

به تشکیل کمپانی های قدرتمند تئاتری 
شود و هنوز در ایران این اندیشه رشدی 

نداشته است.
رپرتوارها چه تأثیری می گذارند؟

همان طور که می بینید رپرتوارها این 
روزها در شکل شــاید شبیه هم باشند؛ 
اما در محتوا متفاوتند. رپرتوارها بخش 
مغفول مانده را زنده می کنند و فرصتی 
می دهند تا جامانده ها خود را نشان دهند. 
این جامانده ها البته از آن عشق تئاترهایی 
نیستند که می خواهند یک شبه بازیگری 
مشهور شوند. آنان کسانی هستند که 
می خواهند جور دیگری بیاندیشــند و 
جریان حاکم معتقد است به سبب فقدان 
مخاطب این گونه ها نیازی به اجرا ندارند.

رپرتوارها اما در زمانی اجرا می شوند 
که از آنها با عنوان زمان مرده یاد می کنند. 
در ایام محرم و صفر به سبب مشکالتی 
در تولید آثار کمیک و یا اجرا با گروهی 
از بازیگــران چهره، افت بــر تئاتر ایران 
حاکم می شود و بازه زمانی خالی شده، 
فرصتی می شود برای این رپرتوارها. به 
عبارتی برای آن است که عریضه خالی 
نماند. با این حال، در بیابان لنگه کفشی 
هم غنیمت است. نکته مهمتر آنکه این 
رپرتوارها در بخــش خصوصی تئاتر در 
حال رخ دادن است. دولت نقش چندانی 
در حمایت از گونه های ضعیف تئاتر ندارد 
و کماکان برایــش جنبه های تبلیغاتی 
تئاتر ارجحیت دارد. بماند که طبق قانون 
اساسی دولت موظف است شرایط را برای 
تولید کار مهیا کند؛ اما حداقل در تئاتر 

این یک آرزو خواهد بود.
تئاترهایی که در رپرتوارهایی از این 
دســت رخ می دهند، مشق تئاتر است. 
فرصت هایی اســت برای آزمودن که به 
ســبب نظارت بخش آکادمیک مسیر 
جذاب تر و قابل تأمل تری را طی می کنند. 
با نگاهی به آنچه در این ســال ها به اسم 
تجربه کردن دیده ایم، نشــان می دهد 
مسیر توســط جوانان اشتباه طی شده 
است و شاید حضور جریان هایی از این 
دست شــرایط را کاماًل تغییر دهد. به 
عبارتی رپرتوارها فرصتی برای کشف و 

ساخت باشند.

نگاهی به رپرتوارهای تئاتر تجربی

فصل رپرتوارها

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 بوهمی ها با »بهارشکنی« 
به مولوی می روند

سال گذشــته فریبرز 
کریمی، کارگردان جوان و 
خالق در سالن قشقایی تئاتر 
شهر نمایش »نقاشی اشر« را 
روی صحنه برده بود. نمایش 
با توجه به ویژگی هایی که 
داشت در جشــنواره فجر 

پذیرفته و در آنجا نیز نامــزد دریافت چند جایزه 
شد. اما فریبرز کریمی در دوره سی وششم فجر، در 
برنامه ای که با عنوان تمرین-اجرا از آن یاد می شد، 
نمایش »بهارشکنی« را اجرا کرده بود که اکنون قرار 
است در تاالر مولوی روی صحنه برود؛ مونا احمدی، 
احسان بهلولی، نوید فیاض و پرستو قربانی بازیگران 
این نمایش هستند. »بهارشکنی« داستان بهار است 
که تالش می کند خاطره  خود را درون ذهن مردی 
نگاه دارد که در حال ســقوط در الیه های تاریک و 
عمیق فراموشی  است. این اجرا به عنوان  جدیدترین 
اثر نمایشی گروه تئاتر بوهمی از 27 شهریور تا 22 مهر 
در سالن اصلی تاالر مولوی روی صحنه می رود و هر 

شب رأس ساعت 20:30 اجرا می شود. 
    

مدیرکل هنرهای نمایشی اعالم کرد:
جزئیات جدیدی از نقشه و برنامه 

پهنه فرهنگی رودکی

شــهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی، در 
گفتگو با خبرگزاری مهر درباره جزئیات جدیدی از 
نقشه و برنامه پهنه فرهنگی رودکی گفت: »در پهنه 
فرهنگی رودکی کمتر کسی به ساخت و سازهایی 
برای تئاتر توجه کرده اســت؛ اما در این راستا طی 
جلساتی که با دکتر آبادیان شــهردار منطقه ۱۱ 
داشتیم، ایشان در نقشــه پهنه فرهنگی رودکی، 
ســاخت و ســاز محوطه ای دائمی را برای اجرای 
تئاترهای خیابانی و میدانی در نظر گرفته اند.« وی 
ادامه داد: »مجموعه تئاتر شهر و محوطه آن به عنوان 
پایگاهی برای تئاتر خیابانی شناخته شده و مخاطب 
حرفه ای خود را دارد و همه گروه هــا از اجرا در این 
فضا لذت می برند اما به دلیل نداشتن مکانی ثابت، 
در اجراهای جشنواره ای و فصلی با پوشاندن حوض 
ضلع شمالی مجموعه، مکان اجراهای خیابانی مهیا 
می شود. بوستان دانشجو هم فضایی برای نشستن 
مخاطبان و همچنین ســکوی گرد برای اجراهای 
مختلف خیابانی ندارد.« طبق اظهارات کرمی ضلع 
شمالی پارک دانشجو به محل دائمی نمایش های 
خیابانی بدل می شود. وی درباره زمان بهره برداری 
گفته است طرح پهنه فرهنگی رودکی دارای چند 
فاز است که در صورت تأمین اعتبار قرار است تا پایان 

سال آینده به پایان برسد. 
    

کنترل بیماری ایدز در حاشیه 
اجرای یک نمایش

همزمان بــا آغاز اجرای 
نمایش »میمــون« از 24 
شهریور ماه در تاالر مولوی، 
کلینیکی سیار در محوطه 
این مجموعه با هدف افزایش 
آگاهی درباره بیماری ایدز به 
انجام خدمات مشــاوره ای 

و آزمایش  HIV می پردازد. برهمین اســاس ون 
آزمایش HIV همه روزه از تاریخ بیست و چهارم 
شهریور تا دهم مهر ماه از ساعت ۱9 تا 22 در حیاط 
این مجموعه آماده ارائه خدمات مشاوره  و سالمت 
رایگان به افراد خواهد بــود.  نمایش »میمون« به 
عنوان تازه ترین اثر گروه تئاتر ساســات، توسط 
دانشــجوی تئاتری روایت می شــود که موضوع 
پایان نامه اش بررســی آثار یک کارگردان ایرانی 
تئاتر در آمریکاست که در اوایل دهه نود میالدی 
در اثر عوارض بیماری ایدز درگذشته است اما روند 
پژوهش پایان نامه، به تدریج او را وارد مسیر تازه ای 
از زندگی خود می کند. »میمون« به نویسندگی و 
کارگردانی وحید رهجوی و حسین ملکی  از 24 
شهریورماه تنها ۱۶ شب، به جز شنبه ها ساعت 20 

در تاالر مولوی روی صحنه خواهد رفت.
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

وقتی به جامعه می نگریم، با توجه به فشار های 
اقتصادی و معیشتی که مردم با آن دست به گریبان 
هستند، مشاهده می کنیم شرایط فعلی، جامعه را 
به سمتی ســوق داده که اعتماد اجتماعی در بین 
مردمان آن به شــدت رنگ باخته اســت؛ به نوعی 
اعضای یک جامعه به عنوان سرمایه های اجتماعی 
آن در جهتی در حال حرکت اند کــه فقط به فکر 
منفعت و سود خود هستند؛ این گروه از اشخاص که 
تعدادشان در جامعه نیز کم نیست و روز به روز هم بر 
شمار شان افزوده می شود در زمره افرادی هستند 
که با وزیدن نسیمی از یکسو به سویی دیگر تغییر 
مکان می دهند و در جایی ســکنی می گزینند که 

صرفا منافع شان در خطر نباشد. خصایص بارز این 
گروه از افراد آن اســت که حرف دیگران را چنانچه 
موجب رضایت طرف مقابل باشد، تأیید می کنند؛ 
و چنانچه نیاز باشــد، تکذیــب می کنند؛ چیزی 
می گویند و حرکتی انجام می دهند که طرف مقابل 
را خوش آید و روز خود را چنان شروع می کنند که در 
معرض موافقت باد باشند. هر چند داشتن این ویژگی 
از بدترین صفات یک انســان اجتماعی است ولی 
واقعیتی است که امروزه و در شرایط فعلی جامعه 
غیر قابل انکار است؛ بطور کلی وجود افراد نان به نرخ 
روز خور و بوقلمون صفت در زمره موضوعات مهمی 
به شمار می آید که نیازمند بررسی و آسیب شناسی 
بیشتری اســت. درواقع باید خاطرنشان کرد یکی 
از موضوعات خطیری که نمایش »وقتی کبوترها 

ناپدید شــدند« به آن پرداخته نیز، همین اســت 
که انســان هایی به صورت قارچ وار در حال رشــد 
و تکثیر هســتند که برای حفــظ زندگی و منافع 
شــخصی خویش رنگ عوض می کنند؛ بطوریکه 
در مسیر رســیدن به اهداف خود از هیچ ترفندی 
حتی قتل نزدیک ترین دوستان و فروختن همسر 
هم چشم پوشــی نمی کنند. افرادی که همچون 
آفتاب پرســت بنابر شــرایط، در حال رنگ عوض 
کردن هستند. شایان ذکر اســت نمایش »وقتی 
کبوترها ناپدید شدند« نمایشنامه ای است به قلم 
ُسفی اُکسانِن نمایشنامه نویس اصالتا استونیایی که 
ماجرایی مربوط به حوادث پیش آمده در دوران جنگ 
جهانی دوم را روایت می کند. بر این اساس نویسنده با 
اقتباس از این نمایش نامه و پیوند آن با فضای سیاسی 
اجتماعی ایران فراز و نشیب های زندگی یک هنرمند 
وابسته به این دوران را بر روی صحنه تئاتر به نمایش 
در می آورد. همانطور که ذکر شد در »وقتی کبوترها 
ناپدید شدند«  قماشی به نمایش گذاشته می شوند 

که از خیانت به جان، مال، ناموس و وطن خود هیچ 
واهمه ای ندارند و مقتضی به موقعیت های بحرانی 
و تحوالت سیاسی حاکم بر جامعه هر روز به رنگی 
تغییر می کنند. از منظر روانشناسی معموال تمامی 
افراد، دارای یک سری رفتار های همیشگی هستند 
که ناشی از صفات شخصیتی آن هاست. از اینرو صفت 
در قلمروی روانشناسی، عبارت است از یک ویژگی 
پایدار در فرد که برای تبیین ثبــات در رفتار فرد و 
تفاوت هایی که در ثبات رفتاری بین افراد وجود دارد، 
به کار می رود. بنابراین، آن عامل اصیلي که موجب 
مي شــود تا آدمی بتواند روي رفتار فردی حساب 
بازکند، شخصیت آن فرد است؛ به باور کارشناسان 
چندین عامل در شکل گیري شخصیت انسان مؤثر 
است که یکي از مهمترین آنها، وراثت است؛ یعني 
انسان به صورت طبیعي یک سری از خصلت هاي 
پایدار را از پدر، مادر و اجداد خود به صورت وراثتي 
و ژنتیکی کسب مي کند. بنابراین منظور از صفات 
شخصیتی، خصوصیات دائمی ای است که یک فرد 

در اکثر مواقع از خود بروز می دهد. به هر حال با توجه 
به آنکه وراثت نقش بســیار مهمی در شکل گیری 
شــخصیت افراد ایفا می کند الزم به ذکر است که 
عنوان شود که بخشی از شخصیت آدمی به عنوان 
کانون رفتارساز و جهت دهنده کارهاي وی، از طریق 
وراثت حاصل می شود و بخش دیگرش با انتخاب و 
اختیار خویشتن خویش شکل مي گیرد. باید تاکید 
شود اگر در جامعه شاهد وجود افراد بوقلمون صفت 
و انسان های متلونی هستیم که روز به روز به رنگی 
در می آیند و چهره ها و رفتارهاي متناقضي از خود 
بروز مي دهند، به آن علت است که این دسته از افراد 
مبتال به اختالالت شخصیتی از منظر فکری آواره 
هستند؛ آوارگانی که بدون آنکه بدانند به دنبال چه 
هستند و چه هدفی دارند، بی َکس و بی خانمان در 
پهنه گیتی به جستجوی مامن و پناهگاه بر می آیند 
و از اینــرو هردم به مــرام و مســلکی تعلق خاطر 
 پیدا می کنند و سرنوشــت خود و دیگــران را به 

مخاطره می اندازند.

نگاهی به نمایش »وقتی کبوترها ناپدید شدند«

حکایت افراد نان به نرخ روز خور

یادداشت

رپرتوارها بخش 
مغفول مانده را زنده 

می کنند و فرصتی می دهند 
تا جامانده ها خود را نشان 

دهند. این جامانده ها البته 
از آن عشق تئاترهایی 

نیستند که می خواهند یک 
شبه بازیگری مشهور شوند

حضور گروه هایی کمتر 
دیده شده در تئاتر مستقل 

موجب نوعی تمرکز مخاطب 
در یک بازه زمانی خاص 

شد. مخاطبان این نمایش ها 
عموماً دانشجویان تئاتر یا 
هنرمندان حوزه تجسمی 

بودند
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