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آذر فخری

نمایش:ســرودصد هزار اوفلیای 
عاشق

نویسنده: قطب الدین صادقی
کارگردان: رضا موسوی

بازیگر: شادی امیری
    

داســتان نمایش نگاهی از زاویه ای 
دیگر اســت به اتفاقی که برای هزاران 
زن و دختر جوان در واقعه ای به نام انفال 
می افتد. در این عملیات ۴۲۰۰ روستا و 
شهر کردستان عراق توسط حزب بعث 
در ســال ۱۹۸۹-۱۹۸۸ به طور کامل 
ویران می شود و زنان و دختران بازمانده 
این روســتاها، به عنوان برده  جنســی 
فروخته و به یا کشورهای دوست هدیه 

داده می شوند.
اگر درباره عملیــات انفال بخواهید 
بیشــتر بدانید باید گفت این عملیات  
توسط نیروهای بعث عراق انجام شد و 
زمان بســیار کوتاهی، بیشتر مناطق و 
خاک کردســتان مورد هجوم و نابودی 
قرار گرفــت. در این حمــات بیش از 
۲۰۰ هزار کرد کشــته شــدند، حدود 
5 هزار روستا، ســه  هزار و صد مسجد و 

صد کلیسا ویران شد. این عملیات تأثیر 
ویران کننده ای بر طبیعت کردســتان 
هم گذاشــت و حجم فراوانی از باغات و 
فضای ســبز، رودخانه  ها و چشمه  های 
کردستان را نابود کرد. در این واقعه حدود 
۱/5 میلیون کرد بــه اردوگاه های رژیم 
بعث منتقل شده و ۱۰ درصد کردهای 

کردستان عراق قتل عام شدند.
چرا اوفلیا و انفال با هم؟

»بزرگ تریــن قیصرهــا دیگر جز 
اندکی خاکستر نیستند و آن که به لرزه 
درمی آورد، اکنون به درد کم ترین کارها 
می خــورد، به درد این که ســوراخی را 
بدو مســدود کنند تا باد زمســتانی به 
درون نوزد«! شــاید شکســپیر با این 
جمله در نمایش هملت قصد داشــته 
به تماشــاگرانش با آن همه مرگی که 
برای شــان به نمایش گذاشته، تسلی 
بدهد. اما برای مردگان و زنانی که چنان 
سرنوشتی پیدا می کنند، تسایی وجود 
دارد؟  اوفلیا در نمایش هملت از این که 
می بیند پدرش هرچند به اشتباه به دست 
مردی که او را عاشقانه دوست می دارد، 
کشته می شود، از این که در نهایت برادر 
و هملت را نیز از دســت می دهد، دیوانه 
می شــود، به کنار رودخانه ای می رود و 

پس از چیدن چند گل-گل های جوانی و 
زیبایی بربادرفته اش- خود را در رودخانه 

غرق می کند. 
این تاوانی است که زنان برای جنگی 
که مردان بــه راه می اندازند می دهند؛ 
درست اســت در جنگ همواره از آمار 
کشته شدن زنان و کودکان می گویند و به 
مردان اشاره ای نمی کنند. اما هرگزبه زنان 
جان سالم به در برده ای اشاره نمی شود که 
گر چه زنده مانده اند، اما نه خانه ای دارند، 
نه همسری و نه فرزندانی و در جهانی رها 
شده اند که با آنان هم چون کاالیی رفتار 
می شود و البته کاالیی یک بار مصرف، 
زنانی که زنده می مانند در نهایت اوفلیایی 
هستند که خودکشــی تقدیر حتمی 
آنان اســت. دردی که زنان زنده مانده و 
به اســارت گرفته شده می کشند از رنج 
مردن غیرقابل تحمل تر است. و اوفلیاهای 
»قطب الدین صادقی« در پی بیان این 
رنج هستند؛ که زنده ماندن همیشه یک 
امتیاز یا یک شانس نیست که در چنین 
مواقعی شــاید که نه، حتما یک نفرین 

دردناک است. 
یک اوفلیا به جای همه اوفلیاها

هنر درست از همین جا آغاز می شود؛ 
از جایی که هنرمند می تواند بین دو نام 

وجه اشتراکی بیابد- ف و ل در دو نام اوفلیا 
و انفال- و دو فاجعه ناهمگون را چنان به 
هم ربط بدهد که تماشگر هم زمان آتش 

عشق و نفرت را در دل احساس کند.  
صادقــی هنرمندانــه این وضعیت 
دردنــاک و نابودی مطلــق را در قالب 
نمایشــنامه ای به تصویر کشیده است. 
در»سرود صد هزار افلیای عاشق« فقط 
یک دختر کرد-شاهزاده انفال- حضور 
دارد که تمام خانــواده اش که با هم یک 
گروه نمایشی هم بودند، در حادثه انفال 
کشته شده اند و دختر تنها مانده با ذهنی 
پریشان،  تنها در سالن ویران شده  تئاتر 
به بازگویــی مصیبت هایی کــه بر او و 

خانواده اش رفته، می پردازد. 
شــادی امیــری تنها بازیگــر این 
نمایش، نمایشنامه »ســرود صد هزار 
افلیــای عاشــق« را بــرای پایان نامه 
دوره  کارشناسی ارشــد بازیگری خود 
دردانشکده سینما تئاتر ارائه داده بود و 
رضا موسوی، آن را قالب نمایشی به اجرا 

درآورده است.
با شاهزاده انفال به صحنه می رویم

آوای سوزناکی شنیده می  شود، زنی 
شمع به دست از صحنه بیرون می  رود 
و دختری کرد در لبــاس افلیا و در میان 

دامن بلندش که تمام صحنه را پوشانده، 
با زخم ها و خیال هایش پدیدار می شود.

شــادی امیری در نقش  آفرینی یک 
دختر کرد به خوبی ظاهر شده، دختری 
که زمانی با گروه تئاتر کار می کرده و حال 
تمام گروهش مرده اند. او با معشــوقی 
که نیست حرف می زند و برایش اوفلیا 
را بازی می کنــد. امیری اما بــه این دو 
نقش اکتفا نکرده و گاهی خودش را هم 
روی صحنه می  آورد و نمایش ترکیبی 
می  شود از سه زن در سه دوره  مختلف. 
این نمایش که در آن یک زن به جای سه 
زن بازی می کند در واقع یک مونولوگ 
است. بیان تک نفره اوفلیا؛ یک زن که از 
ســوی زنان و مردان قربانی فاجعه یک 
نسل کشی ســخن می گوید. یک نفر 
که دردهای بی شمار را واگویه می کند. 
این مونولوگ مــا را درگیر لحظه های 
فاجعه آمیز می کنــد. لحظاتی که گاه 
درهم می ریزند و می شکنند تا همه چیز 
چنان نشان داده شود که عقل و حس هر 

دو درگیر شوند. 
 شــاهزاده انفال در ارتباطی کاما 
مستقیم با تماشاگر بر اساس شیوه آرتو 
) که معتقد بود باید هر فاصله و جدایی 
میان صحنــه و جایگاه تماشــاگران را 
برداشت و بار آنان ارتباط مستقیم برقرار 
کرد تا تماشاگر ســحر و افسون شود(، 
مشغول توضیح در مورد نقش اوفلیا در 
نمایش هملت و شیوه هایی برای اجرا و 
بازی بخش هایی از آن است به یک باره 
فضا شکسته می شود و ما به ساحت واقعی 
و اصلی نمایش که داستان زندگی اوست 

پرتاب می شویم. 
پس یکی از مهم ترین ویژگی های این 
نمایش ترکیب بازی  ها و اجازه ندادن به 
مخاطب برای غرق شدن در احساسات 
است. امیری اجازه نمی  دهد مخاطب با 
مویه  های دختر کرد گریه کند یا در غم 
اوفلیا غرق شــود. او حتی اجازه  تفکر به 
تماشاگرش نمی  دهد و او را در سردرگمی 
احساساتش رها می  کند. او با مخاطب 
ارتباط برقرار می کند؛ به عنوان »شادی 
امیری« مفاهیمی را بــه آن ها منتقل 
می کند اما تا تماشاگر به فکر می  رود تا 
آن چه را شنیده هضم کند، او را ازغرقاب 
اندیشه اش بیرون می  کشد و به لحظه  ای 
دیگر می  بــرد. او همان  طور که خودش 
چندین نقش و حــس را همزمان روی 
صحنه بــازی کرده و از یــک نقش وارد 
دیگری می شود، به تماشاگر نیز اجازه  
ماندن در یک حس را نمی دهد و او را هم 
به حرکت در میان احساساتش وامی  دارد.  
شــادی امیــری، مخاطب را بــه بروز 

احساساتش و همراهی با خود وا می دارد. 
از او می خواهد اگر دوستش دارد، دستش 
را بلند کند. اما چون تماشاگر در تاریکی 
اســت و دیده نمی شود او ســر دو راهی 
می ماند که آیا این شادی امیری است که 
از او واکنش می طلبد یا این نیز یک بازی و 
فریب است و بازیگر منتظر گول خوردن 

اوست تا ریشخندش کند.
 ارتباط تنگاتنگ میزانسن ها 

با نمایش
رضا موســوی با انتخاب نوع لباس 
بازیگر به عنوان طراحی صحنه نمایش 
خود را در انتخاب میزانسن محدود کرده، 
اما این محدودیــت توجه مخاطب را بر 
روی واگویه های بازیگر متمرکز می کند 
و به گفته خودش، برای این که تماشاگر 
از این تک گویی خسته نشود موسیقی و 
نورپردازی را به کار می گیرد. موسوی با 
انتخاب نور، موسیقی و افکت  های صوتی 
برای ارتبــاط بازیگر با فضــای خیالی 

ذهنش استفاده کرده است.
طراحی صحنه و لباس نمایش با هم 
آمیخته شده است. دختر لباسی پوشیده 
که دامنش تمام صحنــه   نمایش را در 
برگرفته و تصویری یگانه ساخته است. 
ســفیدی مطلق دامن دختر با سرخی 
لباسش که گویی در این دامن محصور 
شده است، مفهمومی از اسارت انسان در 
خودش را به نمایش می گذارد؛ دختری 
که مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته در 
دامنی از خیال  بافی، رویاها، گذشــته  و 

حتی آینده  اش محصور شده است.
دختــر، افلیا می شــود، دختر کرد 
می  شود، شــادی امیری می شود و این 
حلقه را مدام تکرار می کند، آن قدر که 
دیگر از این نقش  آفرینی خســته شده 
و باالخره خــود را از اســارت این دامن 
رها می  کند. او هم چنــان که مویه  ای 
کردی زمزمه می کند، به ســوی مرگی 

خودخواسته می رود.

»سرود  صد هزار  اوفلیای  عاشق«  و  نجواهای  پریشان؛

نمایش چهره  زنانه  جنگ

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

با موضوع شناخت او و تأثیر پست مدرنیستم 
بر نمایشنامه هایش 

 انتشار دو مجموعه 
درباره »سام شپارد« 

کتاب »شناخت سام شــپارد« نوشتۀ جیمز آ. 
کرنک با ترجمه مسلم آئینی از سوی نشر ویهان روانه 
بازار کتاب شده اســت. چاپ اول کتاب »شناخت 
سام شــپارد«  در ۱۸۴ صفحه در قطع وزیری و در 
شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه به تازگی در دسترس 

عاقه مندان به ادبیات نمایشی قرار گرفته است. 
کتاب حاضر، یکي از مهم ترین منابع براي تحلیل 
و بررسي آثار نمایشي این نمایشنامه نویس برجسته 
معاصر است. نویسنده در این مجموعه با قلمي شیوا 
و درکي جامع به تحلیل و ارزیابي نمایشنامه هاي 
شپارد پرداخته است و موتیف ها و درون مایه هاي 
اصلي آثــار او را از نگاه تیزبین خویــش گذرانده تا 
مخاطب درک بهتر و درست تري را از آثار او داشته 
باشد.  مســلم آئینی مترجم کتاب »شناخت سام 
شــپارد«، پیش از این نیز طی اثری تألیفی به این 
نویسنده سرشناس آمریکایی پرداخته بود. کتاب 
»تأثیر پست مدرنیسم در نمایشــنامه  های سام 
شپارد: مولفه های شکلی و معنایی پست مدرنیسم 
در نمایشنامه های سام شــپارد« از این نویسنده و 
مترجم با توجه به آثار ادبي- نمایشــي سام  شپارد 
و دستیابي به مؤلفه ها و شــیوه هاي نوین و معاصر 
ادبیات نمایشي آمریکا تدوین شده است. این کتاب با 
رویکردهاي تطبیقي و تحلیلي خود شیوه هاي نوین 
و بدیع نوشتاري سام شپارد در نمایشنامه نویسي 
را معرفي مي کند و باعث آشــنایي نســبي با آثار 
نمایشي سام  شــپارد مي شــود. هدف اصلي این 
کتاب شــناخت و به کارگیري وجوه کاربردي آثار 
نمایشي سام شپارد و شناخت بیشتر تکنیک ها و 
شیوه هاي نمایشنامه نویســي این نویسنده است.  
کتاب »تأثیر پست مدرنیسم در نمایشنامه  های سام 
شپارد: مولفه های شکلی و معنایی پست مدرنیسم 
در نمایشنامه های سام شــپارد« نیز از سوی نشر 
فرهــوش در ۲۹6 صفحــه درقطع وزیــری و در 
شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در اختیار عاقه مندان قرار 
گرفته است.  گفتنی است؛ هر دو کتاب یادشده یعنی 
»شناخت سام شــپارد« و »تأثیر پست مدرنیسم 
در نمایشنامه  های سام شــپارد« در سی و دومین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز به مخاطبین 

عاقه مند عرضه خواهد شد. 
    

بازگشایی مجموعه تئاترشهر
 از هفته اول فروردین ماه

سه نمایش روی صحنه مجموعه تئاتر شهر در 
سال جاری تا ۲۴ اســفند ماه ادامه خواهد داشت و 
این مجموعه مجدداً در سال ۹۸ از هفتم فروردین 
ماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. در حال حاضر 
سه نمایش در ســه ســالن این مجموعه در حال 
اجرا است و این اجراها هر سه تا ۲۴ اسفند ماه ادامه 
خواهند داشت و پس از آن تعطیات این مجموعه 
نیز آغاز خواهد شــد. نمایش های »ماقات« ،»ما 
داریم از این خونه میریــم« و »یک هفته راه رفتن 
در بهشت« سه نمایشی هستند که اجراهای شان 
نیز تا ۲۴ اســفند ادامه دارد. مجموعه تئاتر شــهر 
هم چون دیگر مکان های فرهنگی خود را برای ایام 
نوروز و تعطیات عید آمــاده می کند. اما اجراهای 
مجموعه تئاتر شهر در سال ۹۸ از هفتم فروردین ماه 
آغاز می شود. نخستین نمایش نیز »ماقات« پارسا 
پیروزفر است که در ادامه اجرای سال گذشته اش در 
سالن اصلی به صحنه می رود. هنوز مشخص نیست 
اجرای این نمایش تا چه تاریخی پس از ســال آتی 
ادامه داشته باشد. دیگر سالن های مجموعه تئاتر 
شهر چون چهارسو، سایه و قشقایی هنوز برنامه شان 

برای اجرا نهایی نشده است.
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

نمایش»ماقــات« اثــر فریدریــش دورنمــات، 
نمایشنامه نویس سوئیسی که در سال ۱۹56 به رشته تحریر 
در آمده است، این روز ها بر صحنه تئاتر شهر به کارگردانی پارسا 

پیروز فر در حال اجرا است. 
»ماقات با بانوی سالخورده« نمایشنامه ای تراژی-کمدی 
است که جامعه و مردمی را به تصویر می کشد که در زمانی که 
باید عدالت را به اجرا درمی آوردند، آن را نادیده گرفتند و زیر 
پا گذاشتند؛ و با شهادتی دروغین، زن را به سرنوشتی محکوم 
کردند که انتخاب وی نبود؛ تقدیر و سرنوشتی تحمیل شده که 
زن را فقط و فقط برای انتقام از مردمی که سبب از بین رفتن 

سال های جوانی اش شده بودند سرپا نگاه داشته بود.
بطور خاصه می توان گفت در زمان های بسیار دور، گولن 
شهری زیبا و ثروتمند قلمداد می شد که به فراخور حوادث و 

رخداد های که متحمل شد به ناگاه به شهری فقیر مبدل شدکه 
سال تا ســال هیچ قطار شیک و سریع الســیری در آن توقف 
نمی کرد. بر حســب اتفاق به یکباره یکی از همان قطارها در 
ایستگاه گولن که حاال شهری فقیر و سیاه به چشم می خورد، 
می ایستد؛ »کلر زاخاناسیان«، میلیاردر معروف، ترمز خطر را 
می کشد و قطار را به ایستادن وادار می کند. ناگفته نماند کلر 
سال ها قبل معشوقه »آلفرد« یکی از اهالی شهر  بوده است؛ اما 
زمانیکه از او باردار می شــود، آلفرد به وعده ازدواج خود با کلر 
عمل نمی کند و رهایش می کند. کلر از او شــکایت کرده ولی 
جوان، تمامی شهود را با پرداخت رشــوه می خرد تا شهادت 
دهند که با کلر هم بستر بوده اند. این گونه کلر در دادگاه محکوم 
می شود؛ بچه اش می میرد و خودش ســر از خانه  های فساد 

درمی آورد.
با این اوصاف قصه نمایش به یک کینه و ماجراي شخصي 

بین »کلــرا زاخانســیان« و »آلفرد ایل« در شــهر گولن بر 
مي گردد که کلرا شــهر را به خاطر عدم اجرای صحیح حکم 
ترک کرده و هم اکنون پس از ۳5 ســال به گولن بازگشــته 
است. او سعي مي کند ماجراي شخصي خود را در سطح شهر 
به صورت عمومي مطرح کند. وي به این وســیله یک جریان 
گمشده و از یاد رفته را زنده می کند و آن را به یک تابوي جمعي 
تبدیل می کند. به این ترتیب وی به مردم شهر که بسیار هم 
فقیر هستند، نوید دادن مبلغ بسیار هنگفتی پول پیشنهاد 
مي دهد و درعوض عدالت را از آنها طلب مي کند؛ این عدالت 
هم در نظر کلرا گرفتن جان آلفرد و پایان دادن به زندگي این 
شهروند گولني است.  بنابراین پس از ورود کلرا به شهر »اتفاق« 
به معني ثانیه هاست و هر ثانیه اي امکان دارد، اتفاقي رخ دهد. 
این اتفاق موازي با تصور اتفاق دیگري است. یعني وسوسه اي 
که مردم شهر را تحریک مي کند تا به خاطر میلیارد ها دالر پول 

»آلفرد« را بکشند.
 به این ترتیب در این نمایش مشــاهده می شود که چطور 
یک جامعه توانسته از زنی ساده و عاشق، هیوالیی بسازد که 
برای فرونشــاندن خشــم و غضب خویش، حاضر به خریدن 
عدالت می شود. در نمایش »ماقات« موازی با جوشش عنصر 

»انتقام«، شاهد اجرای عدالت هستیم؛ که این اجرای عدالت 
نه از مجرای خودش، بلکه از طریق یک سلســله بی عدالتی 
قرار اســت به انجام برسد؛ بر این اســاس مخاطب نمایش به 
دفعات متــدوال در دوراهی انتخاب قــرار می گیرد؛ انگارکه 
همه حق داشــته اند. با توجه به مطالب عنوان شده می توان 
گفت شخصیت های نمایش »ماقات« یادآور شرایط و احوال 
جامعه فعلی ماست؛ افرادی که در ازای گرفتن پول، حاضر به 
اجرای عدالت بر اساس ظن خویش می شوند؛ براستی آیا این 
شــیوه اجرای حکم و عدالت لذت بخش می باشد؟ آیا چنین 
جامعه ای می تواند پذیرای اجرای عدالت و ستاندن حق مظلوم 
از ظالم باشد؟ در واقع باید متذکر شــد عادل بودن اصا کار 
ساده ای نیست، اینکه هرچه برای خود بخواهی برای دیگری 
هم بخواهی ساده نیست و نیاز به درجه باالیی از بلوغ عقلی دارد؛ 
اینکه بدون چشم داشت اجازه دهید در کنار شما دیگران هم 
رشد کنند، نیاز به سطح باالیی از رشد یافتگی دارد. بنابراین 
باید خاطر نشان کرد اگر خواهان و خواستار اجرای عدالت در 
جامعه ای که بی عدالتی در آن بیداد می کند هستید، در ابتدا 
باید این بی عدالتی را در در درون خود درست کنید؛ بنابراین 

نیاز است رشد کنید و بالغ شوید.

نگاهی به نمایش »مالقات« اثر فردریش دورنمات

رویای انتقام و  ویرانی زیر بیرق عدالت 

یادداشت

»این چه نمایشی است؟ این نمایش سرگشتگی ماست و آرزوهایی که هر روز با خود به گور می بریم. جهان پایدار 
نیست و بزرگ ترین عشق نیز روزی ناپدیدی می شود.« این ها واگویه های شاهزاده انفال-اوفلیا هستند و تا هر زمان و 

هر کجا که جنگ هست، اوفلیا-انفال ها، هزینه آن  را با پوست و گوشت و استخوان و مهم تر از همه با قلب خود می پردازند. 
»سرود صدهزار اوفلیای عاشق« با نور و موسیقی و واگویه های یک مصیبت، پرده از چهره ترسناک تر جنگ برمی دارد. 

در بیان تک نفره اوفلیا؛ 
یک نفر دردهای بی شمار 

را واگویه می کند. این 
مونولوگ ما را درگیر 

لحظه های فاجعه آمیز 
می کند. لحظاتی که 
گاه درهم می ریزند و 

می شکنند تا همه چیز 
چنان نشان داده شود که 
عقل و حس هر دو درگیر 

شوند

شماره  206  /            چهارشنبه  22  اسفند  1397  /   6  رجب 1440  /   13  مارس   2019


