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به بهانه اجرای نمایش «دوستان ُکمُدی» در تاالر مولوی

خرید و فروش یک دوست برنامهریزیشده

محمدحسن خدایی

در باب مفهوم دوستی ،در تاریخ بشری فراوان
نوشتهاند.رابطهایکهمیانانسانهاشکلمییابد
وزندگیرامعناییتازهمیبخشد.همچنانکهارسطو
دررسالهیاخالقنیکوماخوس،برایننکتهاشاره
داردکه«دوستییکیازفضایلانسانییادستکم
ارتباط نزدیــک با فضیلت دارد و عــاوه بر این از
ضروریات زندگی است زیرا هیچکس ،حتی اگر از
همۀ مواهب بهرهور باشد ،آماده نیست بیدوست
زندگی کند...در تنگدســتی و دیگر بدبختیها
نیز دوستان یگانه پناه آدمیاند...دوستی نه تنها
ضروری بلکه زیبا و شریف اســت ».اما در جهان
کاالییشده معاصر ،یافتن دوســت به امری نادر
و کمیاب بدل شــده که میتوان فقداناش را در
افزایش خشونت مابین انسانها مشاهده کرد .با
آنکه متن نمایشنامه چندان بر مسیحی و غربی
بودنتاکیدندارد،امامیتوانآنراواکنشیدانست
نسبتبهوضعیتاینروزهایجهانتوسعهیافتهی
غربی .همچون آیندهای ممکن که منطق بازار در
نهایت به تصرف خویش درخواهــد آورد و حتی
«دوستی» را به مثابه کاالیی با کیفیت ،تضمینی

و قابل تعویض به مشتریان ارائه خواهد داد .از این
باب سرگذشت ژک و اودیلکهدر آستانهی طالق
گرفتن ،تصمیم به خریداری دوســت کردهاند،
میتواندسرشتنمایتمامیانسانهاییباشدکه
اینوضعیتراتجربهمیکنند.اگرنظامبازارمسبب
ایزولهشدنانسانمعاصراست،امامکانیسمهایی
هم در چنته دارد که میتواند خدماتی ارائه دهد تا
تنهاییوجداافتادگیدرمانشدهودوستیوفیگور
دوست ،حتی در شکل وانمودهاش در بازار خرید و
فروششود.
«گابوور راسُ ــوو» در مقام نویســنده تالش
دارد رابطه مسئلهمند و کمابیش ارباب-بندهای
دو زوج را روایت کنــد .زوجِ ژاک و اودیل در ابتدا
مقابل تماشاگران ایستاده و اعتراف میکنند که
با پرداخت پول و خریداری «گی» و «ژولیت» ،در
تمنایمواجههباماللزندگیهستندوازاینطریق
خواستهاندکهمناسباتِ درحالفروپاشیزناشوئی
خویش را ســامان دهند .زوج خریداری شــده،
انسانهاییبینواوبهانتهارسیدهاندکهمیبایست
مابین آوارگی در خیابان یا انقیــاد در کُمُ د ،یکی
را انتخاب کنند .فروخته شــدن در ساحت یک
دوســت و امکان زیســتن در کُمُ د ،ضرورت این

روزهای آنان است .بنابراین قرارداد خرید و فروش
امضاشدهوطرفینماجرانسبتبهیکدیگرحقوق
و وظایفی مییابند .در ظاهر همــه چیز قانونی،
متمدنانه و دوســتانه به نظر میآید ،اما هر چقدر
شناخت و معاشرت ادامه پیدا میکند ،مسائل و
مصائبتازهسربرمیآوردکهدرقراردادقانونیذکر
نشده .اینجاست که نوعی رابطهی ارباب و بندهای
شکلمییابد.ژستهاقراراستبراینامرشهادت
دهندکهگویا«دوستی»،یاتوهمیازآن،ازطریق
مکانیسمیکهنظامبازارارائهداده،امکانپذیراست.
اماکیستکهنداندآنانکههستونیستخودرادر
بنیادگراییبازارازدستداده،خاکسترنشینشده
و بردهوار دادوستد شدهاند ،در مقابل اعمال قدرت
پیدا و پنهانِ ژک و اودیل ،باالخره از خود مقاومت
نشاندادهوسربهشورشمیزنند.باآنکهمقاومت
درهمشکستهوشورشباعقوبتیسختپاسخداده
میشود ،اما نمیتوان از اهمیت سیاسی و اخالقی
آن کاســت .چراکه زوج به خدمت گرفته شده،
آشکار کنندهی روابط غیرانسانی کسانی هستند
کهدوستیرانهجستجوکهازبازارمیخرند.
ازمنظراقتصا ِدسیاسیِ دوستی،اینجاباتوزیع
منابعبهمیانجیعواطفانسانیروبروهستیم.ژَک

و اودیل با پرداخت پول ،انتظار دارند روابط انسانی
مثبتدریافتکنند:صداقت،دوستی،معاشرتو
سرگرمی.گیوژولیتهمدرازایدریافتحداقلی
از امنیت ،رفاه ،تغذیه و ســرپناه ،میبایست این
خدماتراارائهدهند.اماواقعیتماجراچیزدیگری
استوبیشازآنکهدوستیوکرامتانسانیمابین
طرفین شکل یابد ،این تهدید و تمسخر است که
نمایانمیشود.
امیر محمــد ابراهیمی در مقــام دراماتورژ و
کارگردان،تالشداردازفضایکمابیشرئالیستی
نمایشنامهنویسفرانسویفاصلهگرفتهوخشونت
و مهابت وضعیت را نمایش دهد .اجرا توانســته با
رفتن به سمت انتزاعی شــدن ،فضایی هولناک
تدارک بیند .ســالن اصلی تاالر مولوی با اتمسفر
مناسبیکهدراختیارگروهاجراییقرارداده،فاصله
ت شــخصیتها را واجد معنایی تازه کرده.
و نسب 
هر دو خانواده مقابل هم ایســتاده و مدام یکدیگر
را با فاصلهای مدیریت شده خطاب میکند.گویی
همه چیز در ابتدا برنامهریزی شده تا جایگاه افراد
و نســبتی که با همدیگر دارند آشکار باشد .اما در
ادامه تمام این ابعاد و فاصلهها دچار اعوجاج شده
و از مدار خویش خارج میشود .در مرکز صحنه،
خطوطی مربع شکل ،یک کُمُ د را تداعی میکند،
محل استقرار گی و ژولیت و همچنین کارگردان.
درطولاجراگاهیکارگردانبهمیانصحنهآمده،
وقفهایجادکردهوبااعالمزماننمایش،یادستورات
اجراییبهبازیگران،ازطریقمیکروفونیکهازسقف
آویزاناست،اقتدارخویشنرااعالمکردهوآنرابه
اجرامیگذارد.طنزماجرااینجاستکهاینمداخله
کهقراراستمرکززدایانهباشدبااستقرارکارگردان
در مرکز صحنه اتفاق میافتد .مرکززدایی و توهم
آنهمچوندوستیوتوهمدوستی.
نمایش دوستان کُمُ دی از دل مناسبات تئاتر
دانشگاهیبیرونآمدهوجوایزیازفستیوالتئاتر
دانشجوییسورهونخستینجشنوارهتئاترهامون
دریافت کرده است .با آنکه ویروس کرونا بر کلیت
تئاتراینروزهایایرانتاثیرمنفیگذاشتهواغلب
گروههای حرفهای را از تولید نمایش بازداشــته،
اما این اجرا نشان از این مسئله مهم دارد که گروه
اجرایی با دســتی پر و با نمایشی خالق به میدان
آمده است .شــجاعت این گروه جوان در افزودن
و کاســتن از متن اصلی نمایشــنامه ،به اجرایی

رادیکال،زیباشناسانهوگشودهبرامرتئاتریکالیته
منجرشدهتابالقوهگیهاینمایشنامهراشناسایی
وشدتبخشد.فیالمثلدرصحنهایازاجرا،چهار
بازیگر مقابل یکدیگر ،نقش سگ را بازی کرده و
خشــونت فزایندهای را از طریق ژستها و پارس
کردنها رویتپذیر میکنند .یــا در جایی دیگر
وقتی گی و ژولیت برای ســرگرم کردن میزبانان
خود،قسمتیازیکسریالتلویزیونیرابازیکرده
وبعدترو با اعتراضهمان میزبانان ،جای خود رابه
ژک و اودیل میدهند تا به ایفای نقش یک سریال
سانتیمانتال تلویزیونی مشغول شوند ،میتوان
انتخاب درســت گروه اجرایــی را در افزودن این
صحنه برای بازنمایی مالل زندگی روزمره متوجه
شد .از این باب دراماتورژی در خدمت اجراست و
در مناسبات از پیش داده شدهی متن نمایشنامه
متوقف نشــده .نکتهای که در بازی بازیگران هم
مشهود است و تکثری از شیوههای مختلف بازی
را شاهد هســتیم .فیالواقع هر چهار بازیگر این
نمایش،علیقانعی،صباپویشمن،عباسصابریو
مهشیدآقاخانیتوانستهاندغیرقابلپیشبینیاما
در خدمت منطق موقعیت باشند .بازیگران با فهم
درستمنطقموقعیت،تناقضاتشخصیتهارادر
مواجهه با موقعیتهای پیشبینیناپذیر نمایان
میکنند .نوعی کنــشورزی که گویی قهرمان و
ضدقهرمانمدامجایگاهشانجابجاشدهوقضاوت
تماشاگرانرادشوارمیکند.
ژاک دریدا در «سیاست دوستی» بر این نکته
اشارهداردکه«قادربودنبرایعزیزداشتنآنچهکه
در دوست ،میتواند او را روزی به دشمن بدل کند،
نشانهایازآزادیاست.خودآزادیاست».برمااین
فرضآشکارمیشودکهمیبایستمحافظهکاری
را کنار گذاشت و از ترس دشمن شدن دوستان در
آیندهای نامعلوم ،دوستی را به تعویق نینداخت.
نمایشدوستانکُمُ دیبشارتیاستازآیندهایکه
فیگوردوستدرآنبسیارکمیاباست،دورانیکه
دوستیرانهآغازکهدادوستدمیکنند.درانتهای
نمایش وقتی ژک خطاب به تماشاگران اعتراف
میکند که «به لطف ژولیت و گــی ،ما به ناتوانی
خودموندرروابطانسانیپیبردیم.واسهخودمون
آرامشایجادکردیم.بدونحسرتاینکهشایدکار
بهتری هم میشه کرد .ما دیگه رویایی نداریم».
اینحقیقتآشکارمیشودکهچگونهمهارتهای

نمایش دوستان ُکمُدی از دل
مناسباتتئاتردانشگاهیبیرون
آمده و جوایزی از فستیوال تئاتر
دانشجوییسورهونخستین
جشنوارهتئاترهاموندریافت کرده
است .با آنکه ویروس کرونا بر کلیت
تئاتر این روزهای ایران تاثیر منفی
گذاشته ،اما این گروه با دستی پر و با
نمایشی خالق به میدان آمده است
انسانی در ایجاد رابطه و ساختن جهانی دوستانه
به مخاطره افتاده است .سرمایهداری متاخر برای
تصرف بازارهای جهانی ،هویت انســانی را هدف
گرفتهودرپیانسانطرازنوینیاستکهنیازهای
مادی و معنوی خویش را از طریق مکانیسم بازار
خریداریمیکند.اجرایامیرمحمدابراهیمیبه
درستیوباشدتبخشیدنبرانتزاعوانزوا،ازمعدود
آثار قابل اعتنای تئاتر این روزهــای ما در جهان
کروناییاست.ازیادنبریمکهشایدماهمدوستانی
داریمکهگاهآنانرادر«کُمُ د»تخیلکردهوانتظار
داریم فرمان برند و ما را ســرگرم سازند .رابطهای
نه مبتنی بر دوســتی که در حال و هوای دستور و
تمسخر .هر کدام از ما ظرفیت ژک و اودیل بودن
یا گی و ژولیت شدن را داریم .تنها آن نوع دوستی
توان رهایی و رستگاری ما را دارد که با منطق بازار
همسو نباشد و انسانیت را لحاظ کند .یک رابطه
برابروآزادکهمقدمهیدوستیورفاقتباشد.یکی
ازمعدودامکانهایبشریتبرایدوریازتسلسل
پایانناپذیرخشونتوتباهی.
درانتهاامیداستکهاجرای«دوستانکُمُ دی»
همچنانادامهیابدواینگروهاجرایی،پیشنهادات
تازهایبرایتئاترمابهارمغانآورد.بههرحالازیاد
نبریم که این اواخر چگونه موج سهمگینی که از
اجراهای نویسندگان معاصر فرانسوی در تئاتر ما
ایجاد شــده بود ،اغلب با دراماتورژهای نه چندان
خالقانه ،به فضایی ســهلالوصل دامن زد که در
خدمت گیشه و ابتذال بود .اما اینبار از بختیاری
نویسندهایچونگابورراسُ وواستکهکارگردانی
جوان و خالق ،یک «کُمُ د» تازه برای دوســتان
تدارکدیده.

یادداشت
در باب «اسموکینگ روم»

در این فضا لطف ًا سیگار نکشید
احسان زیورعالم

در فصل یازدهم از ســفر پیدایش آمده است «در تمامی
زمین،زبانوتکلمیکیبود...گفتندبیاییدبهجهتخودشهری
وبرجیراکهسرشبهآسمانبسایدبناکنیموازبرایخودنامی
پیداکنیم،مباداکهرویتمامیزمینپراکندهشویم...وخداوند
ایشانراازآنجابرتمامیزمینپراکندهنمودکهازبناکردنشهر
بازماندندـازآنسبباسمشبابلگذاشتهشد؛زیراکهخداوند
تمامیزمینرادرآنجامخلوطنمود،بلکهخداوندایشانراازآنجا
برتمامیزمینپراکندهنمود».
عباراتفوقبرایقرنهااستداللیبودبراینمسألهکهچرا
آدمیاندرسراسرزمینبهزبانهایمتفاوتیسخنمیگویند.
هرچندرویکردهایزبانشناسیدرقرنبیستم،ازاستداللهای
تازهدربابچگونگیشکلگیریزبانمیگفت؛اماتمثیلبرجبابل
مصداقی بودبر تنوعزبانی مردم.نوشتارهای فلسفینیز از این
تمثیل جذاب بیبهره نماندند و این وضعیت اسطورهای بدل
به موقعیتهای متعدد روایی میشود .در ادبیات برج بابل به
استعارهای قدرتمند بدل میشود ،به هر حال فصل مشترک
هردوزباناست.زبانیکهدرقرنبیستمبهدغدغهجدیانسان
بدل میشود .زبان از شــکل کالمی و شفاهی خودش خارج
ی َشود و در ساحت بدن ،لباس و خوراک نیز متبلور میشود.
م
گوییاینبرجبابلمدامرنگولعابعوضمیکند.
نقش پررنگ برج بابل در فهم بشر از زبان ،در آثار هنری نیز
نمودار میشود ،از نقاشــی پرجزییات بروگل تا روایت جذاب
بورخس .نمونه وطنی ماجرا هم میشود «اسموکینگ روم»،

نمایشی در باب پراکندگی زبانی و تأثیراتش .نمایشی که در
پی فهم ما از مقوله زبان است؛ اما از منظر مؤلفانش .همه چیز
دریکقفسسپریمیشودکهقراراستنمادیبراتاقسیگار
فرودگاه استانبول باشد .آدمهای مختلف از گوشه کنار عالم
خاکی در فرودگاه استانبول – نمادی متروپولیس جهانی –
برایکشیدنسیگارواردوخارجمیشودبدونآنکهچندانبه
یکدیگرارتباطیداشتهباشند.گوییدرپیفروپاشیبرج،دیگر
هیچمالکیبرایگردهمآمدنفرزندانآدموحواوجودندارد.
پیشهمبودنهمبرخواستهازشانسواقبالاست،یعنیبرپایه
تصادف و احتمال رخ میدهد .نمایش سعید زارعی هم به نظر
مروجچنینفکریاست.آدمهایمختلفهریکبهزبانملیت
خویشوارداتاقسیگارمیشوند،سیگاریروشنمیکنند،به
زبانی که ما نمیفهمیم حرف میزنند ،بخشی از مکالماتشان
– آنگونه که سیستم مدنظرش است – ترجمه و در اختیار ما
قراردادهمیشودتاقضاوتشانکنیمودرنهایتروایتدرعرض
چنددقیقهبهپایانمیرسد،بدونآنکهروایتگروهیباگروهی
دیگرتداخلپیداکند.
در نهایت سعید زارعی با سیستم درگیر میشود و خودش
را تک و تنها در چارچوب اسارتگونه اتاق مییابد و میگوید
در برابر رویدادهای امروز گویی نمیشــود کاری کرد و پس
بهتر است دیگر نمایشیهم اجرا نشود .بازمانده بابلی نمایش،
مستأصل از روایت یک داستان به سبب فقدان زبان مشترک،
تصویریازبلبشوزبانیمیآفریندکهشایدبرایمامفهومباشد؛
اما حاوی مسائلی اســت که رویکرد مؤلفان این نمایش را زیر
سؤالمیبرد.اولیننکتهآناستکهتصورسعیدزارعیازجهان
امروز،تصوریاسطورهایاست.نمایششرابهجهانگذشتگان
گرهمیزندکهدرآنفقدانفهمزبانیعاملپراکندگیمیشود؛

اما در جهان مدرن امروز چنین موضوعی خدشهدار میشود.
برایمثالقابلیت conversationاپلیکیشنtranslation
شرکتگوگلبهشمااجازهمیدهدبدوندانستنزبانمخاطب
خود ،حرفهای او را درک کنید .این اپلیکیشن در سالهای
گذشته پیشرفت چشمیگری داشته و به ابزار پرکاربردی در
جهان بدل شده است .حاال کافی است شما در حین تماشای
نمایشازاینابزاراستفادهکنیدتادریابیدواقعیتواژگانبیرون
جهیده از دهان بازیگران چیست تا دیگر مرز زبانی برآمده از
اسطورهمانعشمانشود.اینتازهیکوجهماجراست.درنمایش
یکی از بازیگران با لهجه یزدی اقدام به صحبت میکند و حتی
از اینکه به زبانی دیگری ســخن بگوید منع میشود .شمایل
پسر یزدی و رفتارهایش چنان توجه مخاطب را به خود جلب
میکندکهمیتواندستبهقیاسرفتاریزد.تماشاگریکهدر
مواجههبازبانهایدیگرتمرکزمیکند،باشنیدنلهجهیزدی
میخندد.حتیبهنظراوبهکلیشههایرایجدرایرانهمنزدیک
میشــود ،اینکه هر چیز لهجهداری میتواند خندهدار باشد،
بدونآنکهبداندآنچهدرپایتختنیزتکلممیشودیکلهجهبه
حسابمیآید.البتهمیتواناستداللکرداینیکنقطهگذاری
دراجراستبرایرسیدنبهیکقیاس؛امانمیتوانآنراقطعی
دانست ،کما اینکه اتمسفر تماشاگران هم حاکی از این فقدان
درک است .در نمایش پسر جوانی است که در نهایت در قامت
آنتاگونیست در برابر سعید زارعی میایستد و به او میفهماند
درجهانیکهاو ساخته،سعید تواناییو قابلیتمقابلهندارد.ما
نمیدانیم این شخصیت مرموز کیست که به چند زبان زنده
همتکلممیکند.هرچندبراساسنشانگانبهسختیمیتوان
فهمیداینناطقکوچکرسانهاست.بهعبارتیگوییاینفضای
پسابرجبابلیمحصولرسانهاست،رسانهایکهازقضاخودش
به یک زبان سخن میگوید ،زبانی که در بسترهای رسانهای
مشترکاست.امادرهمینگیروداراینپرسشمطرحمیشود
رابطهرسانهومواجههبرحسبتصادفآدمهاچیست؟آیابدون
رسانهآدمهامواجههمتفاوتیمیداشتند؟پاسخیوجودندارد؛
امانمایشچنینتداعیمیکندکهرسانهمیتواندهمهراعلیه

عکس :علی ملکی

سعیدزارعیبشوراند،شخصیتیکهنامشدرفهرستبازیگران
نیست و جایی در «اسموکینگ روم» ندارد .حاال سعید زارعی
دراینجاکیست؟کارگرداننمایشاستیاعشقبازیگریکهبه
ی َشود؟
سببنبوداسمشدرفهرستبهپشتصحنهمنتقلم 
درنهایتچرابایدگروه بازیگری اززارعی تبعیتکند؟اوواجد
چهقدرتیاست؟اوچهنقشیدارد؟
نمایش حداقل برای من پاسخی ندارد ،هرچند بروشور و
اعالناتنمایشحاویاطالعاتیاست.بههرحالسعیدزارعی
کارگردان کلیت این نمایش اســت و حاال تمایل دارد در این
نمایشهمبازیگرمرکزیباشد.پساوخداییاستکهنمیتواند
ازنظرهامخفیباشد.اوهممثلخدایداستانبرجبابلسریبه
زمینمیزندوبعدتصمیممیگیردزبانآدمیانرابرآشفتهکند.
زارعی هم همین کار را میکند .کلیت نمایش را بره م میزند،
زبانها را مخدوش میکند و در پایان میگوید نمایش را دیگر
نمیشود ادامه داد؛ اما این خدایی هم مخدوش میشود .فردا
دوبارهنمایشاجرامیشودودقیقاًنعلبهنعلهمانچیزیکه
شب قبلش دیدهایم .باز دوباره برج ساخته میشود و بار دیگر

آدمیانپراکندهمیشوندوباردیگرسعیدمیگویدبایدهمین
جانمایشراتمامکنیم.اینحرفزمانیمشروعیتمییافتکه
واقعاًنمایشتماممیشد.حاالشایدمادرمقاممخاطببابلیانی
بودیم پراکنده شده که نمیتوانیم با هم حرف بزنیم؛ چرا که
نمایشگنگمانکردهاست.
سعید زارعی تالش میکند متفاوت باشد .سعی میکند
بحرانی کند؛ اما به زعم نگارنده بیش از آنکه بخواهد با نمایش
وضعیتیرابحرانیکند،بایدخودشرادرمقامهنرمندبحرانی
کند.بایدخودشرادرموقعیتبحرانقراردهد.همانمشکلی
که در نمایش «درنیامده» هم دچارش میشود .تصویر نهایی
خوشحالیشدرجامجهانیوحضورشدراستادیومتصویری
از یک وضعیت غیربحرانی بود ،آن هم در پایان نمایشی مملو
از عصبیت .پس در انفجار فرودگاه بینالمللی اســتانبول هم
درنهایت شرایط چیزی شبیه همان پایان است ،میشود آرام
بودوپایانیبهوضعیتداد.مارابهخیروشمارابهسالمت،شبی
بود که در کنار هم خوش گذراندیم .این با بیانیه پایانی نمایش
«اسموکینگروم»درتنافراست.

