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احسان زیورعالم

»La Fornarina«  نــام تابلویی 
است نسبتاً مرموز از رافائل، نقاش نامدار 
دوره رنسانس ایتالیا. نقاشی تصویری 
است از معشوقه این نقاش که در شیوه 
بازنمایی زن در قرن بیستم مورد انتقاد 
منتقدان فمینیســت قرار گرفت. آنان 
بازنمایی بدن محــور مارگریتا لوتی را 
مصداق بارز اروتیسم و نظربازی مردان 
دانســتند. تبعیت رافائل از منریسم و 
بازنمایی بدن زن در شکل لذت جویانه 
مردانه، چیــزی نبود کــه جامعه زنانه 
قرن بیستم را راضی کند. آنان معترض 
به نگرشــی بودند که تا قرن بیســتم 
بــه مســیرش ادامــه داده و زن را ابژه 

لذت جویی چشم مرد ساخته بود.
با ظهور هنرمندان زن در قرن بیستم 
و مطرح شــدن نام آنان، اشکالی از هنر 
زنانه در جامعه هنری گســترش یافت. 
این بار زنان تالش کردند تــا دیگر ابژه 
مردانه نباشند و بدنشــان مصداقی از 
جهان لذت جویانه مردانه نباشــد. آنان 
می خواستند زن سوژه باشد. سوژه آگاه 
از زنانگی که می تواند از زن بدون واسطه 
بگوید و زن را از آن تصویر خوش آب ورنگ 
برهاند. نمونه جذاب هنر زنانه در نقاشی 
در برابر نقاشی رافائل، آثار جورجیا اوکیف 
بــود. او زن را در گلبرگ هایی به تصویر 

می کشید که روح زنانه ای در خمیدگی 
خطوط نقاشــی هایش پنهان می کرد. 
با این حال در بار اســتعاری نقاشی ها 
داللت بر بدن زن داشــت. این وضعیت 
به مرور زمان به سمت افراطی تری پیش 
می رود و دوباره بدن زن، در مقام ابژه، اثر 
سوژه می شود. کافی است به آثار نقاشی 
شده توسط نقاشان فمینیست نگاهی 
داشته باشید تا دریابید چگونه بدن دالی 
بر زنانگی می شود. گویا قرار است تفاوت 
بدن زن در برابر مرد، بدل به نشــانگان 
شود. هر چند بدن ها دفرمه شده است 
یا به اندیشه زنانه و نگاه زن به خویشتن 
نزدیک است؛ اما گویا زنان هم نتوانستند 

از جسمانیت خویش رها شوند.
این وضعیــت در هنر زنانــه ایران 
و به خصــوص تئاتر نیز صادق اســت. 
هنرمنــدان زن جوان تئاتــر ایران این 
روزها هم به زنانگی نگاهی جســمانی 
دارند. سطح مقاالت وسیعشان در باب 
زن یا کتاب اخیر نغمه ثمینی در باب بدن 
و زن نشــان می دهد، جسمانیت زن به 
شکل وسیعی در میان هنرمندان تکثیر 
می شود. آنان می خواهند هویت خود را 
از طریق بدن ها نشان دهند. در این روزها 
نیز دو نمایش »موزه حیات انســانی« و 
»َدد« از چنین رویه ای تبعیت می کنند. 

یک موزه از بدن ها
»موزه حیات انسانی« به کارگردانی 
فرشته اعظمی یک تور تئاتر است. شما 
در قالب بازدیدکنندگان یک موزه وارد 

یک تور دراماتیک می شوید تا گونه های 
انسانی کشــوری خیالی به نام چرام را 
ببینید. در هر اتاقی که وارد می شوید با 
موجودی روبه رو می شوید. شکل روایت 
بسیار نزدیک به رمان مشهور شهرهای 
نامرئی ایتالیو کالوینو است. مجموعه ای 
از بدن های دفرمه و از شکل خارج شده، با 
گریم های اغراق آمیز که حامل یک روایت 
خیالی هستند. هر چند آنان به یکی از 
اشکال انسانی، امیال سرکوب شده بشر 

را بازنمایی می کنند.
جذاب ترین بخش موزه جایی است 
که مردی زن نما، نشسته بر پشت چرخ 
خیاطی لبــاس می دوزد و از عشــق از 
دســت رفته اش می گوید. او به شــکل 
اغراق آمیز چاق است و چاقی او به دفرمه 
شدن فضای دراماتیک کمک می کند. 
او بدنش را عرضه و ما را از تصور زنانگی 
تهی می کند. او می خواهد نشــان دهد 
که چگونه بدن به معیــاری برای ذهن 
مردانه شــده ما بدل می شود. هر چند 
میل شخصیت مملو از زنانگی است؛ اما 
او برای بیان خود نمی تواند از قیود بدن 
زنانه شده اش خالص شود. به یاد داشته 
باشیم که بازیگر این نقش مرد است و او 
باید بدنش را زنانه کند. شکلی تراژیک 
از زن پوشــی که در نمایش های ایرانی 
کمدی می شود و بسیار محبوب است. 
در ســیاه بازی و مضحکه زن پوش وجه 
ضدزنی دارد که او را تمسخر می کند، به 

خصوص بدن او را.

در »موزه حیات انسانی« راهنما نیز 
یک زن اســت و او نیز دفرمه شده است. 
او گریم اغراق آمیزی دارد که حکم نقاب 
پیدا می کند و شاید تا حدودی جنسیت 
او را مخدوش می کند. در مقابل شخصیت 
نگهبان موزه را داریم که تنها فرد بی گریم 
اجراست. او مصداق بارز مردانگی است و 
حتی کالمش مملو از جنسیت است. او 
آدم عادی از جنس ماســت که گویی ما 
را نمایندگی می کنــد و تالش می کند 
بدن های ناُفرم را از ما دور کند. او نمایش 

را آغاز می کند و به پایان می رساند.
 خشونت های زنانه، 

بدن های مردانه
در مقابــل نمایش »َدد« مــرد را از 
بســتر خود خارج کرده است. نمایش 
متشکل از شش زن است که برداشتی 
آزاد از رومئو و ژولیت شکسپیر را روایت 
می کنند، هر چند مخاطب در مواجهه 
با آن نمی تواند روایتی سرراســت از آن 
بیابد. متن شکســپیر را می توان جزء 
متون مردساالر طبقه بندی کرد. جایی 
که زن زیبا، در مقــام ابژه مصرفی میان 
دو مرد اختالف ایجاد می کند و محصول 

کار یک تراژدی خونین است. در نمایش 
»دد«، مریم خلیلی مردها را حذف کرده 
و نقش آنان را به زن ها داده است. زن های 
مرد شده اش دیگر آن نگاه هیز مردانه را 
ندارند. زنی است که به زنی دیگر می نگرد؛ 
اما می خواهد زن را ابژه بداند. زن مقابل اما 
می خواهد بدن مرد را ابژه کند. یک جدال 
تمام عیار است که با موسیقی و حرکت 

آمیخته می شود.
در نمایش »دد« بــدن زن از ریخت 
می افتد. این از ریخت افتادگی اگرچه از 
منظر مردانه قضاوت می شــود؛ اما بدن 
قرار اســت از منظر یک زن عیان شود. 
بدن دخترهایی که فاقد آن معیار زیبایی 
مصرف گرایانه است. لباس ها مندرس 
است و بی تناســب، گریم ها آن چیزی 
نیست که می خواهید و بازیگران به نظر 
تعمدی بدون هرگونه لوندی های رایج 
ایفای نقش می کننــد. آنان لحن خود 
را هم مخدوش می کننــد. آنان زنانی 

نیستند که شما می شناسید.
هر دو نمایش در یک نقطه دیگر نیز 
به اشتراک می رسند. هر دو از روایتگری 
مســتقیم حذر می کنند. در یک ابهام 
روایی فرو می روند و مــدام قصد دارند 
دنیایی برساخته پدید آورند. دنیایی که 
در جهان ملموس ما رویت نمی شود. شما 
در دنیای واقعی موجودات انسانی »موزه 
حیات انســانی« را نمی بینید؛ هرچند 
همه آنها استعاره هایی از جهان ملموس 
ماست. با این حال، خیال بر واقعیت چیره 
می شود و روایتی سربسته به مخاطب 

ارائه می شود.
به نظر می رسد این روایت مبهم نیز 
بخشی از هنر زنانه اســت، هر چند در 
ادبیات داستانی، نوشتار زنانه عموماً از یک 
صراحت و مستقیم گویی شاخصی بهره 
برده است. زبان زنانه در ادبیات ویرجینیا 
وولف و متأثرانش، ادبیاتی است که قصد 
در لفافــه کردن مفاهیــم و موضوعات 
را ندارد؛ اما در آثار ایــن دختران جوان 
مدام تالش می شود استعاراتی تودرتو 
پدید آید. هر چند این مهم موفقیت آمیز 
نیست؛ اما این تالش مشهود است. به یاد 
داشته باشیم این اولین تجربه های این 

کارگردانان است.
غرق شدن در آب ها

در تئاتر شهر نمایشی با نام »در میان 
آب ها« با بازی و کارگردانی سامره رضایی 
روی صحنه می رود که داستان دختری 
افغان را روایت می کند. دختر که برادرش 
را به ســختی بزرگ کرده است، اکنون 
با مرگ برادر دریــا، آن هم در مهاجرت 

به سوی اروپا مواجه است. دختر تالش 
می کند دردهایش را در واژه ها بیان کند و 

بگوید چه رنجی را تحمل می کند.
در نمایش یک بازیگر مرد نیز داستان 
تصمیمش برای مهاجرت را بیان می کند. 
بازی سامره رضایی در تقابل با بازیگر مرد، 
نشان دهنده یک وضعیت خاص است. 
رضایی برخالف بازیگر مرد نمایش تالش 
می کند با بدنش بازی کند و زنانگی خود 
را عیان کند. در عوض مرد که مردانگیش 
را به همان واژگان تقلیل می دهد، رضایی 
در پی رویکرد فیزیکی اســت. او مدام با 
دستانش بازی می کند و ایستاده واژگان 

را ادعا می کند.
بازی بازیگران زن جوانی چون سامره 
رضایی به همین سو رفته است تا بدن را 
ابزاری برای روایت کند. این مهم را کمتر 
در بازی بازیگــران زن قدیمی می توان 
یافت. آنان بیشتر به ســوی انفعال در 
بازی رفته و تمایل بازیگری بیشــتر به 
برون ریزی احساسی اســت. هر چند 
رضایی نیز بروز عواطف می کند؛ اما بدنش 

بر زبان حاکم می شود.
بدن های زنانه

مسیر نمایش هایی که کارگردانانش 
زنانی جوان هستند به سمت مخدوش 
ساختن روایت پیش می رود. در »دد« 
نمی توان روایتی سرراست با ویژگی های 
مرسوم یک درام کالسیک برشمرد. همه 
چیز در لفافه و البته حرافی پیش می رود. 
مدام شخصیت ها از عیان کردن شفاهی 
خود طفره می روند. بیان مستقیم در بدن 
است و زبان مسیر دیگری را طی می کند. 
در »موزه حیات انسانی« نیز تفاوت بیان 
بدن و زبان مشهود است. گویی بدن است 

که بی ریا در مقابل ما قرار گرفته است.
شاید برخی آن را به وضعیت کشور و 
نقش امروز زن در ایران نسبت دهد؛ اما 
کافی اســت نگاهی به هنر زنانه جهانی 
داشت باشــیم تا دریابیم که چگونه زن 
هنرمند قصد می کند ذهن را در تجسد 
زنانه به تصویر کشد. هر چند زنان غربی 
نسبت به زن ایرانی کم حرف تر است؛ اما 
او هم روایت را از شکل کالسیکش خارج 

می کند.

کارگردانان جوان زن به چه می اندیشند؟

زدایش تفکر و تصور مردانه از زن

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 بازگشت سعید پورصمیمی 
به تئاتر

سعید پورصمیمی 
قرار است پس از 14 سال 
دوری از تئاتر با نمایش 
»آواز قو« پریزاد ســیف 
روی صحنه رود. پوستر 
نمایش »آواز قو« نوشته 
آنتوان چخوف  نیز اخیراً 

منتشر شــده اســت. این نمایش قرار است از 1۰ 
شــهریور در ســالن ناظرزاده کرمانی تماشاخانه 
ایرانشهر روی صحنه  رود. پوستر »آواز قو« توسط 
محمدصادق زرجویان طراحی شده است.سعید 
پورصمیمی قرار است در کنار پریزاد سیف این اثر 
نمایشی را بازی کند. نمایشنامه »آواز قو« توسط 
مرتضا کرامتی، محمود بهروزیان و سروژ استپانیان 
ترجمه شده و نورالدین حیدری ماهر مجری طرح 

نمایش »آواز قو« است.
    

 »مری پاپینز« 
به تاالر وحدت می آید

گروه نمایش دو موزیکال »الیورتوئیســت« و 
»بینوایان« بعد از اجرای این آثار قرار است نمایش 
موزیکال »مری پاپینز« را در تاالر وحدت به صحنه 
ببرند. نمایش موزیکال »مری پاپینز« به کارگردانی 
احمد سلیمانی آبان ماه در تاالر وحدت روی صحنه 
خواهد رفت. این اثــر اقتباســی آزاد از مجموعه 
داســتان  های »مری پاپینز« نوشته پامال تراورس 
ترجمه احمد کولیوندی اســت که ترانه سرایی و 
دراماتورژی آن را محمدرضا کوهســتانی برعهده 
دارد؛ مجموعه داســتانی که نیم قــرن پیش نیز 
دستمایه ســاخت فیلم موزیکال »مری پاپینز« 
یکی از مشهورترین فیلم های موزیکال تاریخ سینما 
بوده است. فیلمی که داســتان دیدار مری پاپینز 
پرســتار کودکان را با خانواده آقای بنکس روایت 
می کند. حضور مری پاپینز در خانه آقای بنکس، 
باعث افتادن اتفاقات اســرارآمیزی می شود و همه 
چیز را دستخوش تغییر می کند ... احمد سلیمانی 
از کارگردانان تئاتر است که نمایش هایی همچون 
»یک کلیک کوچولو«، »شام آخر«، »شب اسرار آمیز 
په په« و »راهبان معبد وانگ« را در کارنامه خود دارد.

    
ابراهیم پشت کوهی و سجاد 

افشاریان با آثار تازه به تئاتر می آیند
ابراهیم پشت کوهی، نویسنده و کارگردان تئاتر 
در جدیدترین اقتباس خود از آثار شکسپیر، نمایش 
»تنها خرچنگ خانگی الی مالفه ها خانه می کند« 

اتللو را در مجموعه تئاتر شهر به صحنه می برد.  
نمایش »تنها خرچنــگ خانگی الی مالفه ها 
خانه می کند اتللو« عنوان اثر جدید گروه تئاتر »تی 
تووک« است که در فضای جنوب ایران و بندرعباس 
مدرن می گذرد، با سبک و سیاق رئالیسم جادویی 
اواخر شهریور در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه 
می رود. موســیقی جنوبی، روانشناســی یونگی، 
طراحی لباس و صحنه مینی مالیستی فضای کلی 

این اثر جادویی را شکل می دهد.
 آخرین تولید گروه »تی تووک« نمایش »آخرین 
انار دنیا« بود که با کارگردانی پشت کوهی و اقتباسی 
از رمان بختیار علی، اجرا شــد و مورد اســتقبال 
مخاطبان و منتقدان تئاتر قرار گرفت. »تنها سگ 
اولی می داند چرا پارس می کنــد مکبث« یکی از 
اقتباس های موفق ایرانی از نمایشنامه »مکبث« 
ویلیام شکیپیر اســت که در بیش از 1۰ کشور به 
صحنه رفته و جوایز بین المللی متعددی را کسب 

کرده است.
 سجاد افشاریان پس از یک دوره نسبتاً طوالنی 
با نمایش »هرکســی یا روز می میرد یا شــب؛ من 
شبانه روز« به دنیای کارگردانی بازمی گردد. او که 
در این سال ها بیشتر وقت خود را به بازیگری سپری 
کرده است، قصد دارد از تاریخ ٢4 شهریور در پردیس 
شهرزاد این نمایش را روی صحنه برد. آخرین حضور 
افشاریان در تئاتر به بازی در نمایش »می سی سی پی 

نشسته می میرد« همایون غنی زاده بازمی گردد.

اخبار نمایش
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»مرغ دریایی من« که بر اســاس نمایشنامه »مرغ دریایی« 
آنتوان چخوف با کارگردانی کیومرث مــرادی بر صحنه تئاتر 
خودنمایی می کند داســتان آدم هایی است که هر کدام آمال و 
آرزوهای بزرگ و کوچکی در ســر دارند که نیروی محرک آنها 
برای گام برداشتن بر عرصه گیتی تلقی می شود؛ به  راستی که 
باید اذعان داشت همین رویاپردازی ها و تجسم آرزوهاست که 
آدمی را سرپا نگه می دارد و به ســمت رسیدن به مقصود سوق 
می دهد. اما نکته حائز اهمیت در این نمایش آن است که مخاطب 
با دسته ای از قهرمانان روبرو می شــود که هر کدام از آنها آرزو ها 
و آرمان های واالیی فقط در سر دارند و به بیانی دیگر تنها بلدند 
قشــنگ رویاپردازی  کنند؛ بدون آنکه رنج زحمت رسیدن به 
خواسته ها و اهدافشــان را بر دوش کشند، گهگاهی فقط خواه 
درست یا نادرست برای رسیدن به رویای زندگی بهتر و رسیدن 
به مدینه فاضله ای که در سر می پرورانند به اقداماتی دست و پا 

شکسته بسنده می کنند. بنابراین »مرغ دریایی من« داستان 
دو گروه از انسان هاســت که عده ای از آنان از یکسو گاه به گاه از 
جنگیدن با سرنوشت پا پس می کشند و تسلیم می شوند؛ چون 
توانایی مقابله و رویارویی با حقایق زندگی را ندارند و به شناخت و 
خود آگاهی کافی از توانمندی ها و پتانسیل های بالقوه خویش نایل 
نشده اند؛ و از سویی دیگر، دسته ای دیگر از افراد مشاهده می شوند 
که با وجود تمام سنگالخ ها و مصائبی که پیش رویشان است دست 
از تالش برنمی دارند و برای محقق ساختن رویاهای خود پر قدرت 

و مصمم به راه خویش ادامه می دهند.
»مرغ دریایی مــن« روایت داســتان قهرمان های متعدد 
است؛ از اینرو این نمایشنامه قرار است رنج و یاس و پوچی های 
آدم های به تنگ آمده از یکنواختــی و روزمرگی های زندگی و 
عشق های ناکام و شکســت خورده  را به تصویر بکشد. به لحاظ 
درون مایه، قصه بر داستان هریک از شخصیت ها استوار است؛ 
به عنوان مثال یکی از شخصیت های اصلی نمایش، »آرکادینا« 
زن هنرپیشه متظاهر و خودمحوری است که ارزش ویژه ای برای 

هنر، بازیگری و حرفه خویش قائل است؛ جز خود و اهدافش به 
مساله دیگری نمی اندیشد و در این راه نیز فرزندش، »تریپلیف« 
را از مهر مادری محروم می کند و ارتباط با نویسنده ای مشهور را 
به نگهداری از تنها فرزندش ترجیح می دهد. از اینرو »تریپلیف« 
که پسری رها شده است تصمیم می گیرد برای حل بسیاری از 
تعارض ها و محرومیت های خویش در رشــته ادبیات نمایشی 
همان عرصه ای که جوالنگاه مادرش است به فعالیت بپردازد و 
سری از توی ســر ها درآورد. زمان موعود فرا می رسد و تریپلیف 
قرار است نخستین تالش خود را به همگان عرضه کند؛ بماند که 
شخصیت اصلی نمایش تریپلیف، »نینا« نیز محبوب و معشوق 
وی است؛ دختر ساده  زیبایی که آرزومند شهرت است و همین 
مساله داستان های دیگری را در خالل قصه رقم می زند. در لحظه 
اجرا مادر، »تریپلیف« را به سخره می گیرد و نمی گذارد نمایش تا 
انتها ادامه یابد و به این ترتیب مرد جوان با شکست روبرو می شود 
و می خواهد با دختر مورد عالقه اش به مسکو بگریزد، افسوس که 
پول کافی ندارد و دختر نیز در این اثنا به نویسنده مشهور دیگری 
دل باخته است؛ شکست پشت شکست سبب افول و ناکامی مرد 
جوان می شود تا جایی که تصمیم به خودکشی می گیرد، اما در 
این اقدام نیز نمی تواند موفق عمل کند؛ تریپلیف راه و مسیر خود 
را تغییر می دهد و تصمیم می گیرد دوباره مصمم تر و به صورت 
حرفه ای تر نویسندگی را آغاز کند و با گذشت دو سال و تالش های 

شبانه روزی باالخره موفق شــده و به نویسنده ای چیره دست 
تبدیل می شود.  از منظر روانشناسی با توجه به حوادثی که در دل 
داستان تریپلیف و مادرش رخ می دهد می توان گفت هر کدام از 
شخصیت های این نمایش به نوعی درگیر خودبینی هستند و هر 
شخصیتی به فراخور آمال و آرزو هایی که در سر می پروراند چه در 
خواب و خیال و چه در حقیقت، با دیگران درگیر است و در طلب 
ریسمانی است تا به نردبانی برای رسیدن به مقاصد خویش بیابد. 
از بعد تحلیل و روانشناختی نیز باید یادآور شد »مرغ دریایی من« 
روایت انسان های عاشــق ناکامی است که برخی به این ناکامی 
آگاهی دارند؛ و برخی نیز همچون »آرکادینــا« آن را تعمدا به 
فراموشی می سپارند؛ البته برخی دیگر نیز، ناکامی های عاشقانه 
خود را با کامیابی هایی زودگذر و بعضا مضحک به فراموشــی 
می ســپارند. و معدودی دیگر، ناکامی های عاشقانه خود را به 
فراموشی نمی سپارند و همچون تریپلیف دلشکسته و درمانده 
برایش تالش می کنند؛ و برخی دیگر همچون نینا، معشوق سابق 
تریپلیف با وجود آنکه هنوز به رویای پر فروغ بازیگر شدن دست 
نیافته اند، به سان یک مرغ دریایی، همچنان امیدوارانه می زیند و 
پرواز می کند و از زندگی راضی هستند؛ چرا که امثال نینا ها به این 
درک و آگاهی رسیده اند تا زمانی که به تالش خود برای بازیگر 
شدن ادامه  دهند، صرف نظر از اینکه به موفقیت برسد یا شکست 

بخورند، می توانند از زندگی لذت ببرند و راضی باشند. 

نگاهی به نمایش »مرغ دریایی من«

نقش اهداف در زندگی و روابط انسانی

یادداشت

این روزها نمایش هایی که 
توسط کارگردانان جوان 
زن روی صحنه می روند 

نشان می دهد آنان در حال 
زدایش تفکر و تصور مردانه 

از زن هستند

کارگردانان زن می خواهند 
به زن تعریفی زنانه دهند؛ 

اما این بستر به نظر کماکان 
مردانه می آید
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