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احسان زیورعالم

هشتم آبان ماه یادداشتی با عنوان »ربات های 
آوازه خوان و ســرگردان میان خطابه و حرکات 
مــوزون« در خبرگزاری تســنیم در نقد اجرای 
اخیر یوسف باپیری از نمایشنامه »اسلو« نوشته 
جی تی راجرز منتشر می شود. نویسنده یادداشت 
نگاه نسبتاً تندی نســبت به اجرای باپیری دارد و 
شــکل اجرایی نمایش را زیر سؤال می برد، بدون 
آنکه این پرسش را مطرح کند چرا یوسف باپیری 
برای متن راجرز چنین اجرایــی را در نظر گرفته 
است. متن »اسلو« در زمان نگارش یادداشت در 
بازار پخش نشده بود و تنها منبع قضاوت نیز اجرایی 

است در سالن سمندریان ایرانشهر.
تعریفی که کیان طبری، نگارنده یادداشت از 
نمایشنامه راجرز دارد به شــدت انتزاعی و دور از 
اصل ماجراست. نگارنده درون مایه نمایشنامه را 
به گونه ای ترســیم می کند که گویی نمایشنامه 
القا می کند در فرایند مذاکرات سیاسی »اسلو« 
روابط و پیوندهای انسانی بین نمایندگان شکل  
می گیرد تا افراد خود را »غیررســمی«تر نشان 
دهند تا »اسلو« بگوید در روند مذاکرات سیاسی، 
دودوزه بازی و اصطالحا »یکدستی« زدن، حقه ها 
و ترفندهای بعضاً کوچک، می تواند تحوالتی ایجاد 
کند که حتی مسیر تاریخ را برای مردمان درگیر 

با نتایج مذاکرات، تغییر دهد. متأســفانه طبری 
نمی داند کل مذاکرات اسلو در یک عمارت سپری 
می شــود، عمارتی تفریحی که برای حفظ کانال 
ارتباطی میان ســاف و یهودی غرق می شود. در 
گفتگوهای میان طرفین مسائل خانوادگی مطرح 
 می شــود؛ اما آنچه جالب توجه است عدم کارایی

 اشتراکات است. 
برای مثال زمانی که ساویر و قریع درباره گذشته 
یا نسبتشان با خانواده سخن می گویند، به نظر این 
دو به یک نزدیکی رســیده اند؛ اما همین نزدیکی 
منجر به دور شدن می شود. برای مثال پدر قریع در 
مورد بیت المقدس دیدگاه محکمی دارد که قریع 
نیز نمی خواهد از آن عقب نشینی کند. این دیدگاه 
با نگاه ساویر هم خوانی ندارد و منجر به بن بست در 
مذاکرات می شود. برخالف ایده یادداشت مذکور، 
راجرز مدام تالش می کند نشان دهد این مذاکرات 
نمی تواند موفقیت آمیز باشد. مونا و تریه مدام تالش 
می کنند نقاط اشتراک مثبتی برای شکل گیری 
ارتباط میان اعراب و یهودیان بیابند؛ اما حرکت آنان 
در شکل گیری گفتگو منجر به حذف تدریجیشان 

می شود.
در نمایش مدام زوج نروژی اصرار بر آن دارند که 
آمریکا از کانال ارتباطی شکل گرفته آگاهی نداشته 
باشــند؛ چرا که ورود آمریکا به مسأله فلسطین 
همواره به یک بن بســت  منجر شــده است. این 
بن بست در نمایشنامه نیز نمود پیدا می کند؛ زمانی 
که یکی از شخصیت های اصلی نمایش در جایی از 

وجود چنین کانالی به آمریکایی ها می گوید. پس 
عجیب نیست در آشــناترین تصویر ما از معاهده 
اسلو، کلینتون در میان یاسر عرفات و اسحاق رابین 
ایستاده است. این نشانه ای است بر اینکه مذاکره 
شکست خورده اســت. به عبارتی راجرز همواره 
نشان می دهد این مذاکره با تمام خوش بینی هایش 

نتیجه اسفناکی به بار می آورد.
برخالف نظر طبری، در متــن راجرز چیزی 
به اســم شخصی ســازی وجود ندارد. تریه و مونا 
پس از سفر به سرزمین های اشغالی به این نتیجه 
می رسند که باید مناقشه میان اعراب و یهودی به 
پایان رسد. آنان از یک ایده به جمعی نامتجانس 
می رســند که نماینده افکار حاکم بر حزب است. 
در جریــان مذاکرات چپ های یهــودی در برابر 
ساف قرار می گیرند که طی آن راست های افراطی 
یهودی و نیروهای حماس از جریــان مذاکرات 
حذف می شوند و شکســت اسلو نتیجه به قدرت 
رسیدن این دو نیروی خارج از مذاکره است. راجرز 
پایان نمایشــنامه خود را دقیقاً بر همین موضوع 

متمرکز می کند، شکست ساف در انتخابات و ترور 
اسحاق رابین.

اما اصطالح ورباتیم مورد استفاده طبری اشتباه 
دیگر یادداشت اوست. ورباتیم به معنای لغت به 
لغت بودن اســت. در شیوه مستندسازی ورباتیم 
عموماً مصاحبه های صورت گرفته از شخصیت های 
واقعی بدل به متن دراماتیک می شــوند. نمونه 
قابل توجهش نمایشنامه »تبرئه«  جسیکا بلنک 
و اریک جنســون است که ســال گذشته توسط 
منیژه محامدی روی صحنه رفــت. در این متن 
بلنک و جانسون با افرادی مصاحبه گرفته اند که 
به واسطه شواهد و شهادت های اشتباه زندگیشان 
در زندان های آمریکا تباه شده است. مصاحبه ها 
در قالب مونولوگ توسط بازیگران اجرا می شود؛ 
اما اسلو با آنکه مستندسازی از یک رویداد است، 
ولی به شدت وابسته به فانتزی نویسنده آن است. 
راجرز در مقام نویسنده با تاریخ بازی می کند و برای 
شخصیت پردازی - به خصوص چهار شخصیت 
مونا، تریه، قریع و ساویر - قامت یک مؤلف به خود 
می گیرد. از همین رو طبری مدعی می شــود که 
نمایش فاقد شــخصیت پردازی است و برای این 
مدعا از تعریف »خلق شخصیت همدلی برانگیز« یاد 
می کند. آنچه مشخص است نویسنده مدام در حال 
تماشای یک اثر با  عینک کالسیک است؛ چرا که در 
جهان درام مدرن که از قضا باپیری تالش می کند 
روی آن بایســتد، چنین تعریف شبه ارسطویی و 
البته بیشتر برآمده از تعاریف هالیوودی سیدفیلد 
و رابرت مک کی - که هیچ یک تئوریســین تئاتر 
نیستند - کارایی ندارد. نمایشنامه »اسلو« نیز از 
قضا ارسطویی نیســت؛ بلکه نمایشنامه ای است 
دو وجهی. از یک سو می خواهد روایت گر باشد و در 
قالب آثاری مرسوم برادوی پیش رود و از سوی دیگر 
می خواهد در فرم وحدت های سه گانه ارسطویی را 
درهم شکند. همچنین فاصله گذاری های متعدد 
نمایشنامه، به خصوص زمانی که مونا در مقام راوی 
با مخاطبان سخن می گوید نوعی دستاویز برای 
برشتی یا پیسکاتوری کردن متن است. پیسکاتور 
چهره شاخص شکل گیری این گونه آثار مستند 
است که به نظر راجرز چه در نوشتن و چه در اجرای 
متن به او ادای دین کرده اســت. چنانچه یوسف 
باپیری نیز در اجرا، با انتشــار ویدئویی از معاهده 
اسلو، رویکردی پیسکاتوری در مستندسازی تئاتر 

اتخاذ می کند.
همین تلقی اشتباه منجر می شود طبری تلقی 
اشتباه تری نسبت به شــکل اجرایی نمایش پیدا 
کند. او شکل اجرای باپیری را برآمده از بازی های 
فرمال می دانــد که چندان با نگاه کالســیکش 
همخوانی ندارد. این نگاه زمانی آشکار می شود که 
از نمایش »تله موش« یاد می کند. تله تئاتری که در 

دهه 70 در شبکه دو به شکل سریالی پخش می شد؛ 
اما مشکل نویسنده آن اســت که آگاهی کافی از 
آن نمایش ندارد. متن آگاتا کریستی به نفع نگاه 
سیاسی آن زمان کشور دست کاری می شود و به 
هیچ وجه مستند نیست. البته شیوه اجرای نمایش 
»تله موش« در آن ســال ها به شــدت محصول 

اندیشه های چپ گرایان تئاتری بوده است.
طبری نمی تواند خط و ربط پسابرشتی اجرا و 
متن را درک کند و به واسطه آن به یک استنباط 
زیباشناسانه رسد. این ایراد دقیقاً مشکلی است 
که باپیری می آفریند که چنین خوانش شــاذی 
را پدید می آورد. جایی که اختــالف نگاه راجرز و 
باپیری در بازنمایی ناممکن بــودن مذاکرات رخ 
می دهد. برخالف راجرز که ناممکن بودن مذاکره 
را به زبان تقلیل می دهد، باپیری همانند تمام آثار 
چند سال اخیرش، با حذف زبان ادبیات- به مثابه 
زبان آشنا برای ما، زبان واژگان - ناممکن بودگی را 
در زبان بدن بازتاب می دهد. این وضعیت منجر به 
درهم ریختگی فیزیک بازیگر، ایجاد موقعیت هایی 
فاقد معنا و درنهایت چیزی می شود که طبری از آن 
با عنوان »حرکات موزون« یاد می کند، هر چند آن 
بدن های منظم روی صحنه که نوعی بی نظم منظم 

را می آفرینند، حرکات موزون نیستند.
مختــل کــردن زبــان منجــر می شــود 
شــخصیت پردازی راجرز دچار اختالل شــود و 
حتی در چند موقعیت باپیری شخصیت پردازی 
منفی شخصیت احمد قریع را به نفع فلسطینی 
بودن او، به آنتاگونیست یهودی منتقل می کند. 
برای مثال در متن راجرز این احمد قریع است که 
چشمم به میزبان مونث نروژی است و در اجرا جای 
او با شخصیت یهودی تعویض می شود. ایراد مهم 
باپیری انتخاب متن برای شکل اجرایی است. نگاه 
او وابسته به یک شکل اجرایی است که در آن بتوان 
زبان را از کار انداخت. نمونه قابل تأملش »فتوحات 
گلشیری« است که در آن با اتکا به زبان از کار افتاده 
گلشیری، این فرصت برای باپیری به وجود می آید 

تا فرم روایی انتزاعیش را به کار بیندازد.
انتخاب غلط منجر به نقد غلط می شود. نقدی 
که در آن فرم اجرایی این گونه توصیف می شــود 
»حرکات موزون و ناموزون و درهم پیچی بازیگران 
زن و مرد و شــلنگ تخته های جمعی و کجکی 
راه رفتن و خنده های مصنوعــی و...« این تعبیر 
محصول دراماتورژی غلط اســت. برای مثال چرا 
باید نروژی ها در ابتدای نمایش در حالی که مست 
کرده اند، ُکردی بخوانند؟ برای نگارنده پاسخ آن 
است که چون هوتن شکیبا کرد است و می تواند 
کردی بخواند. هر چند برای نگارنده روشن است 
هــدف از کار انداختن زبان اســت و ایجاد نوعی 
فاصله گذاری برای تعلیق مفهوم است؛ اما این شکل 

اجرا برای دو مخاطب آزاردهنده می شود. نخست 
مخاطبی چون طبری که بــه احتمال قوی درک 
تاریخی و آگاهانه ای از معاهده اسلو دارد و اکنون آن 
مستندبودگی اسلو را نمی بیند و دوم برای کسی که 
هیچ چیز از اسلو نمی داند. برای هر دو این نمایش 
کند می شود و برای همین است طبری می نویسد 
نمایش شروع نشده از کار می افتد. در واقع نمایش 
از Oslo بودن به Slow بودن )کند بودن( تبدیل 
می شود. این در حالی اســت که متن راجرز ریتم 
بسیار تندی دارد و اتفاقات با شکستن وحدت زمان 
و حذف خاموش و روشن شدن صحنه، با ضرباهنگ 
سریع و موقعیت روی هم افتاده )Overlap( پیش 

می رود.
باپیری در انتخاب و اجرای »اسلو« هیجان زده 
شده اســت. این هیجان زدگی ناشــی از وجود 
موضوعی داغ در دل نمایش راجرز است که برای 
ما ایرانی ها شاید بیش از آمریکای راجرز اهمیت 
دارد. مسأله فلســطین دیگر بخشی از زیست ما 
ایرانی ها بدل شده است و اجرای نمایشی با موضوع 
فلسطین می تواند یک امتیاز به حساب آید. کما 
اینکه در اجرای »آتش سوزی ها« اثر وجدی معوض 
با موضوع صبرا و شتیال نیز رقابت ناسالمی شکل 
گرفته است. باپیری فرصت نابی برای روی صحنه 
بردن مسأله فلسطین یافته است؛ اما با نگاه ُفرمی 
خود که منجر به سیاست زدایی از متن راجرز شده 
است و آن را ابتر کرده است. مخاطب ناآگاه از معاهده 
اسلو چیزی از این نمایش با خود به بیرون نمی برد.

دیدن اجرای باپیری و آشنایی با متن راجرز تنها 
یک نکته مثبت دارد و آنکه ما در 40 سال گذشته 
در حوزه نمایش هیچ کار مهمی در مورد فلسطین 
انجام نداده ایم. هیچ متن خوبی ننوشته ایم و هیچ 
اجرای درخــوری روی صحنه نبرده ایم. شــاید 
نویســندگانی چون کیان طبری که باور ویژه ای 
به موضوع فلســطین دارند، این پرسش را مطرح 
می کردند چرا در ایران به جــز فیلم »بازمانده«، 
فلسطین هیچگاه موضوع یک اثر نمایشی خوب 

نشده است.

نگاهی به نمایش »اسلو«

Oslo یا Slow  و دو قطبی های زیباشناسی

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

سید حسین رسولی

این روزها نمایش »بوی گند دهن خانم مارکز« به 
نویسندگی و کارگردانی فریدقادرپناه و بازی بهنام 
شرفی، کاوه مرحمتی، آزاده مشعشعی، امین جاللی و 
مینا زرنان در تماشاخانه سپند روی صحنه است. این 
نمایش با اینکه کار یک نویسنده ایرانی است؛ ولی به 
فضای بریتانیا می پردازد و به طور مشخص به فروپاشی 
خانواده و حقیقت می پردازد. این مسائل باعث شد تا 
پای صحبت های فرید قادرپناه بنشینیم که در ادامه 

می خوانید.
    

  نمایش به زندگی اجتماعی خانواده ای در بریتانیا 
می پردازد که در حال فروپاشی است. تمام اعضای این 
خانواده به یکدیگر دروغ می گویند. گویا پلی به زندگی 
روزمره در ایران هم زده اید و از اضمحالل نهاد خانواده به 

واسطه پول پرستی و فردگرایی می گویید.
من نمایشی به نام »شــبی بیرون از خانه« به نویسندگی 
هارولد پینتر را کارگردانی کردم و مدت زمان فراوانی مشغول 
تحقیق درباره بریتانیا شــدم. واقعا سختم است که حاال روی 

کشــور دیگری تحقیق کنم و در حال حاضر پنج نمایشنامه 
در فضای بریتانیا نوشته ام. اگر اولین اجرای من درباره کشور 
دیگری چون کلمبیا بود تمام آثار بعدی من هم درباره کلمبیا 
بود. من سال هاست که در حال تحقیق درباره بریتانیا هستم و 
حتی نقشه های شهرها را هم حفظ شده ام. حتی باالی شهر 
و پایین شهر این کشور را به خوبی می شناسم با اینکه به آنجا 
سفر نکردم! موضوع خانواده مورد توجه من است. جامعه امروز 
ایران دچار خودخواهی و تهمت زدن و جذب منافع شخصی 
شده اســت. واقعا برادر به برادر رحم نمی کند و همه چیز گرد 
منفعت طلبی می گردد. البته که این موضوع دم دستی است 

ولی من گشتم به موضوع و فضای جدیدی بپردازم. 
   وقتی با ملودرام ها و درام های خانوادگی روبه رو 
می شــویم که غالباً درباره ســقوط هستند، شاهد 
داستان های ساده خطی  هستیم؛ ولی شما در روایت 
تصویری و داســتانی پیچش های گوناگونی را تولید 
می کنید. احساس می کنم بعضی از جاهای اجرا از دست 
شما در رفته است. البته ما دچار مشکالت اقتصادی 
هســتیم و تمرکز نداریم و نمی توانیم با فراغ بال پای 

نمایش ها بنشینیم و اجرایشان کنیم. 
یک زمانی می گفتند بازیگــر باید همه چیز را بیرون در 

تئاتر بگذارد و خالی وارد سالن شــود. دیگر این امر امکان 
ندارد. اقتصاد و مشکالت شــهری و اجتماعی ما آنقدر زیاد 
شده اســت که ذهن مان مدام درگیر مســائل حاشیه ای 
است. مثال همین ترافیک که شما هم چند بار اشاره کردید 
ذهن بازیگران و تماشاگران را دچار عدم تمرکز کرده است. 
رانندگی های بد و عجیب و غریب هم هســت. ما همیشه 
آهنگی می خوانیم و بعد سکوتی طوالنی را حاکم می کنیم تا 
بازیگر رها شود ولی این روزها هیچ کس رها نمی شود! واقعا 
بدون غرور می گویم نمایش »بوی گند دهن خانم مارکز« 
از دستم در نرفته است. هیچ کلمه ای بدون معنا نیست و 

کاشت و برداشت ها دقیق است.  
هیچ جملــه اضافه و خارجی نداریــم و همه چیز به 
یکدیگر ربط دارد. بخشــی اســت که کلمات عربی ای 

چون مطلقا و مخصوصا را به کار بردم چون شخصیت 
نمایش می خواهد نویسنده و شــاعر شود و خیلی 
خوب است که او با اســتفاده از این کلمات زور بزند 
تا بگوید ادبیات قــوی  ای دارد. البته اگر کارگردانی 

که متخصص کار رئالیستی است این متن را اجرا کند 
شاید با کیفیت دیگری روبه رو شویم ولی من عالقه ای به 

اجرای رئالیستی ندارم.

   مناســبات تولید اقتصادی هــم اجازه تولید 
اجراهای باالی ۲ ساعت را به شما نخواهد داد.

ما بیشتر از یک سال و سه ماه مشغول تمرین »بوی گند دهن 
خانم مارکز« بودیم. تمرین های ما خیلی جدی بود و اجرا هم پر 
از نکات ریز است. من تالش می کنم تحلیل بخش های فراوانی 
را بر عهده ذهن تماشاگر بگذارم و همه چیز را توضیح ندهم و 
برای همه صحنه ها تمرین جداگانه ای داشتیم. با اینحال، شاید 

برخی جاها در نیامده اســت و حرف شما کامال درست است. 
باید تاکید کنم که عالقه ای به رئالیسم و اجرای رئال ندارم. من 
مخالف داستان های ساده هستم. مناسبات تولید اقتصادی 
باعث سقوط کیفیت تئاتر شده است. شما در تمام شهر شاهد 
داستان های ساده هستید ولی تماشاگر دنبال داستان  های 
عجیب و غریب است با اینکه اآلن مد شده است داستان های 
ساده را گنگ و مبهم کنند. کلید اصلی این است که کارگردان 
باید کار خودش را بلد باشد و در زمینه تخصص و عالیق شخصی 

خود کار کند. 
   روی اجرا وسواس دارید و مشخص است که در 

کارگردانی کم فروشی نکردید. 
چقدر خوب است که این مسائل را می بینید چون خیلی 

مهم است.
  حاال چــرا به زندگی معاصر ایــران و اجرای 
انضمامی نمی پردازید؟ مثال شخصیت ها ایرانی باشند 
و مکان ها هم ایرانی. چرا از این فضا دوری می کنید؟ مگر 

نویسنده و کارگردانی ایرانی نیستید؟
من اســم نمی آورم ولی شاهد نمایشــی بودم که قصه و 
دستمایه آن نمایش مورد توجه مردم بود ولی مخاطب راضی 
نبود. من خسته شدم از دیدن آثار رئالیستی و تکرار اتفاقات 
روزمره. شاید تند و بد بگویم ولی یک فرد معمولی هم می تواند 
این داستان ها را برای همه تعریف کند چون ساده هستند. 
من می خواهم داستانی عجیب و پیچیده تعریف کنم و برای 

آن زحمت بکشم. 

گفت وگو با فرید قادرپناه، کارگردان نمایش »بوی گند دهن خانم مارکز«

مناسبات تولید اقتصادی باعث سقوط کیفیت تئاتر شده است

گفتوگو

ما در 40 سال گذشته در حوزه 
نمایش هیچ کار مهمی در مورد 

فلسطین انجام نداده ایم. هیچ متن 
خوبی ننوشته ایم و هیچ اجرای 
درخوری روی صحنه نبرده ایم

ورباتیم به معنای لغت به لغت بودن 
است. در شیوه مستندسازی 

ورباتیم عموماً مصاحبه های صورت 
گرفته از شخصیت های واقعی بدل 
به متن دراماتیک می شوند. نمونه 
قابل توجهش نمایشنامه »تبرئه«  

جسیکا بلنک و اریک جنسون 
است که سال گذشته توسط منیژه 

محامدی روی صحنه رفت
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