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سیدحسین رسولی

این روزها نمایش »مارلون براندو« به 
نویسندگی، کارگردانی و تهیه کنندگی 
مهران رنج بــر و حضور افــرادی چون 
مهران امام بخش، سارا رسول زاده، یلدا 
عباسی، امین میری و علی پویا قاسمی 
در تماشاخانه سپند روی صحنه رفته 
است که به لحظه مرگ مارلون براندو در 
سال ۲۰۰۴ می پردازد. در این نقد تالش 
می کنیم اشکاالت اجرایی و دراماتیک 

این اثر را واکاوی کنیم.
مقدمه: تراژدی مصرف متظاهرانه

به نظر می رسد، تئاتر و سینما یا به 
طور کلی »جامعه نمایــش« که نفوذ 
فراوانی بر اذهان مــردم دارد تبدیل به 
»بتی پست مدرن« شده است. به قول 
روالن بارت، برج ایفل و نوشیدنی های 
فرانسوی تبدیل به اسطوره های مدرن 
شده اند و از همین رو بازیگران سینما هم 
نوعی »شمایل فرهنگی« یا »اسطوره 
مدرن« هستند. مارلون براندو در زندگی 
هنری و شخصی خود حواشی فراوانی 
داشــت و تبدیل به یکی از چهره های 
اصلی رسانه ها شد و نمایش رنج بر هم 
به این شمایل می پردازد. همانطور که 
داگالس کلنر اظهــار می کند: »کاالها 
کاربردهای گوناگونی دارند، بعضی از این 
کاربردها را نظاِم اقتصاد سیاسی مشخص 
می کند و برخی شان را مصرف کنندگان 
یا کاربران خلق می کنند«. کاربردهای 
تئاتر نیز به واســطه اقتصاد سیاسی، 
کاربــران و مصرف کنندگان شــکل 
می گیرد. این سه گانه به خوبی شرایط 
اجتماعی تولید تئاتر در ایران را نشان 
می دهد. ماکــس هورکهایمر و تئودور 

آدورنو صنعــت فرهنــگ را آن چنان 
کــه پیرامون مدل فوردیســتِی تولید 
انبوه شکل گرفته است شرح می دهند. 
»فوردیسم« نه  فقط کاالهای مصرفی 
را همشکل و یکســان کرد، بلکه منجر 
به استانداردســازی و کاالیی شــدِن 
محصوالت فرهنگی پیش ساخته شد. 
از این دیدگاه وقتــی کاالهای مصرفی 
و فرهنگ توده ای دســت  به  دست هم 
می دهند، هم ابزاری برای بازتولید نظم 
اجتماعی خواهند بود و هم برای بازتولید 
روابط طبقاتــی. تئاترها و اجراها هم به 
خوبی مانند دستگاه های ایدئولوژیک 
جامعه سرمایه داری فعلی عمل می کنند 
و ابزاری برای بازتولید نظم اجتماعی و 
بازتولید روابط طبقاتی هستند. هربرت 
مارکوزه می گوید »آدم ها خودشــان را 
در کاالهایشان می شناسند؛ به تعبیری، 
کنتــرل اجتماعــی در نیازهایی لنگر 
انداخته است که تازه ساخته شده اند«.  
تئاترها در بین نیازهای مازاد جا خوش 
کرده انــد البته این نظریه دشــمنانی 
دارد و گروهی دیگر »هنر را وســیله ای 
برای اهــداف سیاســی« می دانند که 
نمونه بارز چنین متفکــری هم اروین 
پیسکاتور اســت. نکته بسیار مهم این 
اســت که در فرهنگ کاالیی، هویت از 
خود کاال سرچشــمه می گیرد - شما 
آن چیزی هستید که می خرید- و هنر 
دیگــر تعالی بخش نیســت و به جای 
آن تسکین بخش اســت. در حقیقت، 
مبادله و جابه جایی »لذت لیبیدویی« 
با »بیگانگی« برای تولید سرمایه داری 
حیاتی است. جرج ریتزز مفهوم کلیدی 
»مک دونالدی شدن« را به میان آورده 
اســت و این نظریــه در ادامــه مفهوم  

عقالنی شدن )صوری( ماکس وبر است. 
مک دونالدی شدن آشکارا تغییر جهتی را 
از تمرکز روی دیوان ساالری ها به تمرکز 
بر رســتوران های فســت فود به منزله 
الگویی از عقالنی شدن نشان می دهد. 
اگر این نظریه را در تئاتر در نظر بگیریم 
با آثاری مواجه هستیم که مانند همبرگر 
عمل می کنند و ســیری کوتاه مدتی را 
به ارمغان می آورند ولــی باعث هزار و 
یک مرض بی درمان دیگر می شــوند. 
نمایش هایی چون »مارلون براندو« از 

این دسته هستند. 
جنگ چریکی مصرف تئاتر

اندیشــه های گئورگ زیمل  به کار 
روزگار مصرف زده مــا می آید. تحلیل 
زیمل درباره فلســفه پول در مدرنیته 
را در نظر بگیرید کــه می گوید اقتصاد 
پولی مــا را مجبور می کند تــا هر چه 
بیشتر به آدم هایی تکیه کنیم که به طور 
روزافزونی از ما دور و دورتر می شــوند؛ 
به عالوه، مصرف کننــدگان روحیه ای 
کلبی و نگاهی خاکستری پیدا می کنند، 
چون همه ارزش های انسانی را به زبان 
پول تقلیل می دهند. آثار تئاتری مانند 
»مارلون براندو« تنهــا عارضه زندگی 
پولی ماست که توانایی حتی خلق یک 
دقیقه کارآمد را ندارند. نویسنده تالش 
می کند اســطوره براندو را خرد کند و 
حتی سگی را روی صحنه می آورد که 
روی بدن براندو می شاشــد تا لبخند 
ملیحی روی لبان برخی از تماشاگران 
هم نقش ببندد. یکی از پرســش های 
اساسی این است که چه تماشاگرانی پای 
این نمایش ها می نشینند؟ پاسخ را باید 
در نظریه »طبقه تن آسا«ی  تورستین 
وبلن جســت وجو کرد. دغدغه اساسی 

وبلن تولید بود؛ با اینحال شهرت نظریه 
طبقه تن آســا به این اســت که مدلی 
تاریخی از تغییر تن آسایی متظاهرانه 
)اتالِف وقــت و فراغت رادیــکال( به 
مصرف متظاهرانه )اتالِف پول و عمر( 
ارایه می کند. وبلن بر نیاز انسان ها برای 
تمایزات اجتماعی حســادت بار از راه 
نمایش کاالهای مصرفی تمرکز می کند. 
اغلب تماشاگران تئاترهای فست فودی 
هم چنین هســتند و برای آنان تفاوتی 
نمی کند که ۵۰ هزار تومان پول بلیت 
بدهند یا ۲۰۰ هــزار تومان. این طبقه 
تنها به دنبال فراغــت و تمایز و مصرف 
متظاهرانه اســت و تئاتر بستر بسیار 
مناسبی به منظور این رفتار اجتماعی 
است. کاسب کاران تئاتر مورد توجه این 
تماشاگران هم با »تولید جلوه فروشانه« 
و »رزومه سازی« پایگاهی اجتماعی برای 
خود ایجاد می کنند. ریتزر می نویسد: 
»میِل به تقلید منجر به اثِر »نشــت به 
پایین« می شــود که طی آن طبقه باال 
نبض مصرفی کــه در طبقات پایین تر 
انجام می شــود به دســت می گیرد.« 
رادیکال ترین نظریه در باب مصرف هم 
بیان می کنــد: »مصرف کنندگان در 
حال اشــغال جای کارگران )به عنوان 
گروهی که بیشــترین توانایی را برای 
تهدید سرمایه داری و نظام مصرفی آن 
ایجاد کنند( هستند.« مصرف کنندگان 
تشویق می شوند و آنان را به پاساژگردی، 
تئاترگردی، رستوران گردی و جهانگری 
ترغیب می کنند. دوسرتو اعتقاد دارد 
که نوعی »جنگ چریکی« در راه است 
که شاید در آن واژه »مصرف کنندگان 
خطرناک« تاکید شود. زیگمونت باومن 
اعتقاد دارد که بخشی از خطر این گروه 

به این دلیل است که آنان به اندازه کافی 
مصرف نمی کنند. اینگونه است که هر 
شب بین ۷۰ تا ۱۲۰ اجرای تئاتری در 
شــهر تهران داریم که تنها یک یا دو اثر 

قابل تامل هستند. 
تک پرده ای تاریک: مارلون را به 

خاک و خون بکش
 محمدرضــا مقدســیان، منتقد 
سینما، نوشته اســت: »مهران رنج بر 
در نمایش »مارلون براندو« این سوال 
اساسی را مطرح کرده است که ما چقدر 
مارلون براندو واقعی را می شناســیم؟ 
وقتی از مارلــون براندو حرف می زنیم 
از چه کســی حرف می زنیــم؟« و در 
جای دیگری می گوید: »رنج بر سمت 
انتقادی نگاهش را به ســوی جریان 
ستاره سازی و ستاره کشی در هالیوود 
نشانه گرفته و با زیر سوال بردن جریان 
تولد ســتاره هایی مثل مارلون براندو، 
ماریا اشنایدر و مریلین مونرو و مرگ و 
نابودی همین ستاره های مثالی تالش 
می کند تا ملزومات و تصمیمات بعضا 
نامنطبق بر میل باطنی ستاره ها برای 
زنده بودن و در جریان فیلمسازی جهانی 
باقی ماندن را به چالش می کشد«. این 
نوشــته دقیقا نماد بارز کاالیی شدن 
نقد و تئاتر در دوران مک دونالدیســم 
است. هیچ نشانی از انتقاد و تحلیل اجرا 
نیست و نویسنده به مفاهیم بنیادین 
متن پرداخته است و حتی به کیفیت 
پایین اجرای بازیگران و طراحی صحنه 
اشاره نکرده اســت. چنین نقدهایی 
باعث نوعی خودبزرگ بینی و توهم در 
بین اهالی تئاتر و سینما می شود. ایده 
مهران رنج بر جذاب است و شخصیت  
پیچیده ای را هم برگزیده است ولی در 
فرم شکست بزرگی می خورد. درام در 
زمان حال می گذرد ولی نمایش رنج بر 
در زمان گذشــته سیر می کند و اغلب 
شخصیت هایی که روی صحنه حاضر 
می شــوند خاطرات خود با مارلون را 
به شــکلی کامال پیش پاافتــاده برای 

مخاطب توصیف کنند! 
تئاتر نشان دادنی است و از توصیف 
و تعریف فراری. کارگــردان نمایش 
»مارلون براندو« یک شخصیت اصلی 
به نام »مارلون« دارد که از ابتدا تا انتهای 
نمایش روی صحنه است و او از همان 
آغاز بیان، بدن و جانــی بحرانی دارد و 
این خطای بزرگی است که در پراخت 
شخصیت رخ می دهد. شخصیت باید 
چرخه توحل مشخصی را طی کند که 
برای بررسی بیشــتر آن می توانید به 
کتاب »قهرمان هــزار چهره« جوزف 
کمپبل رجوع کنید. در واقع، شــاهد 
روایتی از رنج، فشــار و گناهان براندو 

هستیم که دچار بیگانگی شده است. این 
موضوع در رابطه براندو و مریلین مونرو 
نمود بیشتری دارد. در حقیقت، رنج بر 
دســت روی خیانت ها گذاشته است 
و این خیانت ها را بــه رابطه »خانواده/
هنرمند« و »ستاره/طرفدار« هم تعمیم 
داده است که این امر هم خطای بزرگی 
در پرداخت درام اســت؛ زیرا نویسنده 
می توانســت یک پیرنگ اصلی و چند 
خرده پیرنگ را انتخاب کند که باز هم 
برای آشنایی بیشتر در این زمینه مثال 
به کتاب فیلمنامه نویسی رابرت مک  کی 

رجوع کنید. 
طراحی صحنه نمایــش »مارلون 
براندو« یکی از معضالت اساسی است و 
در آن صحنه ای عریان را  شاهد هستیم. 
شخصیت اصلی، روی تخت فلزی ای به 
سر می برد که گاهی پدرش او را در آنجا 
شــالق می زند و گاهی هم معشوقه ها 
و افــراد دیگر وارد می شــوند و خلوت 
تاریــک او را بر هم می زننــد که هیچ 
منطق دراماتیکی نــدارد. کارگردان 
در یادداشت خود از اروین پیسکاتور و 
سبک و سیاق گروتسک نام برده است 
که هیچ نشانی از این دو رویکرد هم در 
اجرا  مشاهده نمی شود و این امر نشان 
از خالی بودن عریضه و تهی بودن شیوه 
اجرایی دارد. در کتاب »تئاتر سیاسی« 
اروین پیسکاتور می خوانیم: »مسئله 
او مسئله زمان حال اســت، خواه زور 
مطرح باشد و خواه نباشد.« یا در جای 
دیگر آمده اســت: »نوآوری پیسکاتور 
تئاتر را از فرهنگ مــوزه وار برورژوایی 
نجات داد«. حاال پرسش ما از کارگردان 
نمایش »مارلون براندو« این است که 
کجای نمایش شما پیسکاتوری است؟ 
اصال کجای نمایش شما به مسئله روز 
می پردازد و چگونه از تئاتــر موزه وار 

بورژوایی رهایی یافته اید؟!

نقد نمایش »مارلون براندو« و واکاوی کیفیت پایین آن؛

فالش خوانی در برهوت مصرف

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 نمایش های سنتی 
در خطر هستند

نشست خبری نوزدهمین جشنواره نمایش های 
آیینی و سنتی چهاردهم مردادماه در عمارت کاظمی 
واقع در محله امامزاده یحیی در اودالجان برگزار شد. 
در این مراسم داوود فتحعلی بیگی، دبیر این رویداد 
هنری در ابتدای این نشســت بیان کرد: »زمانی 
افرادی به من می گفتند در این قبر مرده ای نیست و 
بی خود باالی سر آن گریه نکن! ای کاش دوستانی 
که این حرف را می زدند امروز بودند تا ببینند حدود 
۵۰۰ تقاضا داشته ایم.« او افزود: » اگر در این ۳۰ سال 
امکاناتی را که درخواست کرده  بودیم به ما می دادند 
االن تمام ایران را تسخیر کرده بودیم ولی با وجود 
این کاستی ها استقبال مردم فراوان است زیرا این 
جشنواره ریشه های مردمی دارد.« محمدحسین 
ناصربخت، قائم مقام جشنواره نیز در این نشست 
گفت: »نقالی به عنوان میراث در خطر ثبت شــده 
است. این خطر برای تعزیه و نقالی هم وجود دارد. 
این نمایش ها به تجربه های پیشینیان وابسته است. 

    
مجتمع حل اختالف ویژه فرهنگ، 

هنر و رسانه گشایش یافت

مجتمع شورای حل اختالف ویژه فرهنگ، هنر 
و رسانه با حضور وزیر ارشاد و سخنگوی قوه قضاییه 
گشایش یافت.  پس از تالش ها و رایزنی های بسیار 
ظهر امروز با حضور ســید عبــاس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و غالمحسین اسماعیلی، 
ســخنگوی قوه قضاییه،  مجتمع شــورای حل 
اختالف ویژه فرهنگ، هنر و رسانه با عنوان مجتمع 
شماره ۳۵ گشــایش یافت. وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی تاکید کرد: حوزه فرهنگ نباید ضلعی از 
زندگی باشد، بلکه این حوزه با تمام اجزای زندگی 
اجتماعی در هم آمیخته اســت و اگر این حو زه پر 
توان، آرام و خالق باشد قطعا در سایر بخش های 
زندگی اثرات خود را خواهد گذاشــت. صالحی با 
اشاره به گشایش شورای حل اختالف ویژه اصحاب 
فرهنگ، هنر و رسانه یادآور شد: برای گشایش این 
شورا از سال های گذشته گفت و گو های مختلفی با 
همکاران قوه قضائیه داشته ایم تا ساختارسازی ها 
و مناســبت های اهالــی فرهنگ و قــوه قضائیه 

صریح تر شود. 
    

ارجحیت نام نمایشنامه نویسان 
در اقالم تبلیغاتی

اداره کل هنرهــای نمایشــی در حالــی نام 
نویســنده در اقــالم تبلیغاتی را نســبت به دیگر 
موارد ارجح دانسته که هنوز مشخص نیست کف 
دستمزد نمایشــنامه نویس در ایران چقدر است. 
ســالیان ســال یکی از نزاع های میان کارگردانان 
و نمایشنامه نویسان اســتقرار نام آنان روی اقالم 
تبلیغاتی بوده و هست. دعواهای درون گروهی که 
منجر به اختالفات و حتی از هم پاشیدن رفاقت ها 
شده است. نزاعی که حتی منجر به حذف نام نویسنده 
از اثر و تصرف آن توسط کارگردان شده است.  شورای 
نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی مقرر 
کرده است که در اطالع رســانی، پوستر، بروشور و 
تمامی اقالم تبلیغی آثار نمایشی نام نویسنده و یا 
مترجم اثر مقدم بر سایر عناصر درج شود. به عبارتی 

نویسنده متن بر کارگردان نیز ارجح است. 

اخبار نمایش
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»رویای یک شــب در نیمه تابستان« یکی 
از مهیج ترین و سرگرم کننده ترین نمایشنامه 
کمدی-فانتزی ویلیام شکســپیر است که این 
روزها بر صحنه تئاتر مستقل خودنمایی می کند. 
این نمایش با  وجــود آنکه بــرای باورپذیرتر و 
ملموس تر شدن و همچنین قرابت معنایی داشتن 
با حال و احوال ایرانی ها دستخوش یک سری از 
تغییرات قرار گرفته است تا در عین حال که تالش 
می کند درون مایه بدوی و کودکانه و بی پروای 
خود را حفظ کند، زبان و رفتار شــخصیت ها را 

به زمان حال نزدیک تر کند که این بازسازی ها 
خود، جذابیت داستان را دو چندان کرده است. 
نا گفته نماند که این نمایش در فضایی فانتزی با 
خلق قصه ای از جن ها و پریان، سبک ها و نوع های 
متفاوتی از عشق و ازدواج را در فضایی شاد و مفرح 
به نمایش می گذارد. بطور خالصه می توان گفت 
داستان این نمایش به زمان آتن و دوران رنسانس 
باز می گردد. پادشاه آتن، قرار است چله تابستان، 
شبی که قرص ماه کامل می شود با هیپولیتا که 
دختری از آمازون اســت ازدواج کند. البته خود 
ازدواج دوک آتن با هیپولیتا ماجراهای بسیاری 
را رقم می زند که در این میان پای جادوی جنیان 

و پری های جنگل برای کامل شــدن قرص ماه 
به داستان باز می شــود. اما از سویی دیگر چون 
پادشاه قرار است به مراد دل خود برسد  بنابراین به 
رئیس تشریفات و جشن و سرور های خود فرمان 
می دهد تا بزمی را فراهم نماید تا در آن شب نیز 
جوانان آتنی همچون وی بتوانند خوش گذرانی 
کنند و به عیش و نوش بپردازند. اما تمام جوانان 
آتنی از این موضوع خوشحال نیستند؛ الیساندر 
و دیمیتریوس که از کودکی با هم دوست بوده اند، 
هردو عاشــق هرمیای زیبا دختر همسایه شان 
هســتند که این نیز در خالل نمایش مشکالت 
عدیده ای را بوجود می آورد. در این میان نیز پدر 
هرمیا دو پا را در یک کفش کرده که دخترش باید 
شب عروسی شاه و در حضور وی با دیمیتریوس 
ازدواج کند، وگرنه هرمیا را می کشد یا به معبد 
کاهنان می فرستد که تا آخر عمر همان جا بماند، 
حال آنکه هیچکس در آن محله آتن نیست که 

نداند هرمیا از بچگی عاشق الیساندر بوده است. 
از اینرو داســتان این نمایش شامل صحنه های 
جذاب و پــر تحرک همراه با پخش موســیقی 
زنده بسیار شادی اســت که به داستانک های 
عاشقانه هر کدام از شخصیت ها و رسیدن آنان به 
معشوق هایشان می پردازد که البته برای جذابیت 
اثر از شوخی های رایج امروزی نیز وام گرفته است 
تا بر لذت نمایش این طنز فاخــر بیفزاید. حال 
آنکه نکته جالب توجه آن است که داستان این 
نمایشنامه سراسر طنز و شوخی و خلق لحظات 
کمیک است، لحظاتی که به هیچ وجه به لودگی 
و ابتذال کشیده نمی شــوند و مرز بین کمدی و 
ابتذال رد جای جای نمایش به درستی رعایت 
می شــود. از منظر روانشناسی باید خاطر نشان 
کرد این نمایش همچون دیگر آثار فاخر شکسپیر 
نظیر هملت، شاه لیر، اتللو و... قرار است در کنار 
نمایش تضاد های درون روانی هر فرد به عنوان 

مثال تضاد میان عقل و خیال پردازی یا تضاد میان 
عناصر منطقی و غیرمنطقی که در تجربه های 
انسانی یافت می شوند، مسیر رشــد روانی و به 
فردیت رســاندن آدمی را نیز به معرض نمایش 
بگذارد. از اینرو با توجه به آنکه تم اصلی نمایش 
برپایه مفهوم و عناصر عشق استوار است به خوبی 
می توان مشاهده کرد که هر کدام از کاراکتر های 
داستان به طور دایم بر  سر انتخاب منطق و شور در 
تقابل هستند. از اینرو برای آنکه به این کشکش 
و تقابل فیصله دهند به جــادو و جن و پری  پناه 
می برند. جادویی که از نظر ما پدیده ای است که با 
عقل و منطق قابل درک نمی باشد و به نوعی نماد 
عناصر غیرمنطقی و ناخودآگاهی اســت که در 
روان انسان جریان دارند. درحقیقت پناه بردن 
بر همین نیروها است که عشاق داستان را به هر 
سمت و سویی که تمایل دارند هدایت می کند و 

عقل و اندیشه را از آنها می رباید. 

نگاهی به نمایش »رویای یک شب در نیمه تابستان«

عشق با طعم جادو

یادداشت

در کتاب »تئاتر سیاسی« 
اروین پیسکاتور 

می خوانیم: »مسئله او 
مسئله زمان حال است، 
خواه زور مطرح باشد و 

خواه نباشد.« یا در جای 
دیگر آمده است: »نوآوری 

پیسکاتور تئاتر را از 
فرهنگ موزه وار برورژوایی 
نجات داد«. حاال پرسش ما 

از نویسنده نمایش »مارلون 
براندو« این است که کجای 

نمایش شما پیسکاتوری 
است؟
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