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آرش عباســی از جمله نمایشنامه نویســان و 
کارگردانان تئاتری است که سعی دارد همیشه 
به شکل گزیده کار کند و اثری را روی صحنه ببرد. 
با او درباره نمایش »آناکارنینا« صحبت کردیم؛ 
نمایشــی که بعد از دو نوبت اجرا در ایرانشهر و 

شهرزاد، برای سومین بار روی صحنه برده است.

نمایشنامه آناکارنینا به قلم شما، پس از 
دو نوبت اجرا در سال96و تماشاخانه های ایرانشهر 
و شهرزاد، برای سومین بار روی صحنه می رود. 
با توجه به اینکه شــما متن های نمایشی زیادی 
نوشته اید و جزو نویسندگان پرکار این عرصه اید، 
چرا سراغ متن تازه ای نرفتید و دست به بازتولید 

این نمایش قدیمی و موفق خود زدید؟!
ابتدا باید بگویم من طی چند سال گذشته شاید دیگر 
نمایشنامه نویس نبودم، چون خیلی کار نکردم. اما اگر 
قرار بود کار جدیدی به صحنه ببرم، متن هایی دارم 
که هنوز اجرا نشدند و آنها را نگه داشتم تا موقعیت 
مناســبی پیش بیاید، حتي متن هایــی که خیلی 
دغدغه شــان را دارم و می توانســتم کار بکنم ولی 
معتقدم نمایشنامه نویس یک سرمایه هایی دارد و آن، 
نمایشنامه های اوست. البته خیلی ایده آلیستی فکر 
می کنم. درباره نمایشنامه نویس حرف می زنم، نه آن 
چیزی که امروز ما در پوستر نمایش ها می بینیم که 
نویسنده و کارگردان یک نفرند یا حتي نویسنده، فرد 
دیگری ا ست. خیلی فرق دارد. انگار نمایشنامه نوشتن 
حرفه واقعی این آدم ها نیســت. البته طبیعی است، 
چون ما در کشــوری زندگی می کنیم که هیچ وقت 
روی خوشی به ادبیات دراماتیک نشان نداده. ادبیات 
داستانی، کم وبیش به جاهایی رســیده. در ادبیات 
داستانی کتاب هایی داریم که به چاپ های دویستم 
و بیشــتر رســیده  اند ولی این اتفاق هیچ وقت برای 
نمایشــنامه نیفتاده. به هرحال فکــر می کنم یک 
نمایشنامه نویس در طول زندگی خیلی هم نمی تواند 
نمایشنامه های درست بنویسد. اگر در طول زندگی، 
30نمایشنامه هم بنویسد، شاید به تعداد انگشتان 
یک دست نمایشنامه درجه یک داشته باشد که به آنها 
افتخار بکند. بنابراین زیادنوشــتن نمایشنامه اتفاق 
خیلی خوبی نیست. نمایشنامه متفاوت است با دیگر 
گونه های درام، مثل فیلمنامه سینمایی، فیلمنامه 
کوتاه و سریال. ممکن است سالی 2مورد از آنها نوشته 
بشود، چون یک کار تکنیکال است. نوشتن شان یک 
تکنیک دارد که با خالقیت ادغام و تبدیل می شود به 
مثاًل یک سریال 50 قسمتی اما در نمایشنامه  اینطور 
نیســت. تعداد کارهای نمایشــنامه نویس می تواند 
خیلی محدود باشــد. من هم تا این جای زندگی ام، 
3-2 نمایشنامه دارم که ترجیح می دهم از هر فرصتی 

استفاده و روی آنها کار بکنم.
این اتفــاق در مورد نمایشــنامه 

آناکارنینا افتاده؟!
بله. در 7سال گذشته، همواره روی آناکارنینا کار کردم، 
یعنی حداقل سالی یک بار آن را بازنویسی و صدها بار در 
ذهنم کارگردانی و اجرا کردم. هزار بار ایده های مختلفی 
برای آن به ذهنم رسیده و درگیرش بودم. دنبال فرصتی 
می گشــتم تا ایده هایم را عملی بکنم و همانطور که 
دیدید، اجرای فعلی تفاوت هایی دارد و نمایشــنامه 
پخته تری شده. اگر عمری باشد، شاید 10سال دیگر هم 
با تغییرات دیگری اجرایش بکنم، ولی ما وقتی درباره 
تئاتر حرف می زنیم، باید مشخص بکنیم در مورد کدام 
تئاتر حرف می زنیم؛ تئاتر ایران یا تئاتر کل دنیا؟! این دو 
مقوله خیلی متفاوتند. تئاتر ایران با تئاتر دنیا تفاوت های 
بســیار عجیب و غریبی دارد که اصــاًل برای دیگران 
شوکه کننده  است. مثاًل شما در هیچ جغرافیای کره 
خاکی، تاالری را پیدا نمی کنید که همزمان 3نمایش 
در آن اجرا بشود اما این اتفاق تقریباً در تمام تاالرهای 
نمایشــی تهران می افتد! این فقط مختص ماست، یا 
نمایش هایی با 50، 100یــا 200اجرا، فقط مختص 
جغرافیای ماســت که تکلیف تئاتر با خودش روشن 
نیست که هنری برای عوام است و راحت در دسترس 
همه قرار می گیرد یا هنری است که مخاطب خاص 
دارد؟! آیا کارگردان می تواند ریسک بکند که نیازی به 

مخاطب عام نداشته باشد؟ به همین دلیل اینجا تعداد 
چند هزار تماشاگر می شود افتخار، ولی در جای دیگر 
وقتی می گوییم چند هزار تماشاگر داشتیم، می پرسند 
مگر چــه کاری انجام دادی که چند هزار تماشــاگر 
داشتی؟! مثل تلویزیون که چند میلیون نفر همزمان 
آن را می بینند! پس شــاید آن دیگر با تعریف مرسوم 
تئاتر چندان همخوانی نداشته باشد. حاال مقصودم این  
است که بگویم اصالً بازتولیدی وجود ندارد. شما وقتی 
کاری را ساخته اید، آن کار هست و متعلق به شماست. 
سرمایه شماست تا به مرور زمان از سرمایه تان استفاده 
بکنید و آن را به نسل های مختلف نشان بدهید. مثاًل 
آیا پیتر بروک، نمایشی را یک ماه روی صحنه می برد 
و پرونــده اش را می بندد؟! مگر پیتر بــروک در عمر 
نودوچندساله اش چند کار ساخته؟! اگر قرار بود سالی 
یک نمایش کار بکند، دیگر یک آدم واقعی نبود، یک 
تولیدگر بود، یعنی باید همیشــه کار نو انجام بدهند 
و انجام کار نو به شــدت خطرناک است. جالب اینکه 
در مورد دیگر چیزها این نــگاه را نداریم. یک تابلوي 
نقاشی شاید 50سال پیش در یک نمایشگاه فروش 
رفته باشد و االن دوباره در نمایشگاه دیگری عرضه و 
فروخته بشود، ولی تئاتر این امتیاز را ندارد. در کشور 
ما بیش از جاهای دیگر به آن ظلم می شود. عمر تئاتر 
بین 30تا 40شب است و بعد پرونده اش کامل بسته 
می شود. شما چند تئاتر می شناسید که 5سال مداوم 
اجرا رفته و زنده باشد؟! ما چنین چیزی را نداریم. اینها 
برای ما غریب است. درصورتی که تئاتر کارکردن یعنی 
همین که نمایشی را تولید و در زمان ها و مکان های 
مختلف اجرا و از آن استفاده مادی یا معنوی بکنید ولی 
عمر تئاتر خیلی کوتاه است و در کشور ما هم دارد به 
کوتاه ترین شکل ممکن می رسد. بارها در این مدت به 
من گفته اند »مگه تو کار جدید نداری؟! چرا کار جدید 
نمی کنی؟«. اصاًل نمی فهمم کار جدید یعنی چی؟ تا 
زمانی که حداقل خودم با کار قبلــی ام ارتباط برقرار 
می کنم و به نظرم هنوز حرفی برای گفتن دارد، سعی 
می کنم آن را اجرا بکنم. اگر نمایشنامه جدیدی هم 
دارم، دلیل نمی شود نمایشنامه های قبلی را کنار بگذارم 
و بگویم دوره اش گذشته.کدام دوره؟! اگر کاری درست 
نوشته شده باشد، می تواند در طول زمان اجرا بشود و 

هیچ ایرادی ندارد.
در اجرای مجدد نمایش، چند تغییر 
جدید در متن و کارگردانی داشته اید. برخی 
دیالوگ ها به روز شده اند و مسائل امروز جامعه 
و تأثیر فضاهایی مانند اینستاگرام و حواشی 
آن در زندگی هنرمندان و ســلبریتی ها نیز 
مطرح می شــوند. این به روزرسانی ها بر چه 
مبنایی در اجراهای آناکارنینا لحاظ شد؟! آیا 
می خواســتید توجه مخاطب را به مسئله ای 
مهم تر از خیانت و تأثیر اشتباهات گذشته بر 

زندگی حال جلب بکنید؟
طبیعتاً در هر بــار اجرا، من آدم دیگری شــدم. 
روزهای زیادی بر من گذشته و احتماالً تجربه های 
بیشــتری در زندگی کســب کردم. همه اینها بر 
نگاهم تأثیر داشته. جدا از این، مقوله دیگر اینکه 
جهان در حال تغییر است. هر روز تغییر می کند و 
طبیعتاً نمایشنامه ها و آثار خلق شده عقب می مانند 
و نیاز دارند به روزرسانی بشوند. من هم این کار را 
کردم و شاید اصالً همین تغییر و تحوالت باعث شد 

جذابیت اجرا برایم دوچندان بشود.
از جذابیت های اجرای کنونی آناکارنینا، 
افزودن آهنگ »کانفورمیست« با صدای »جورجو 
گابر« اســت. در عین حال که می تواند اشاره ای 
هم به وضعیت »روبرتو فراری« باشــد. درباره 
اضافه کردن این آهنگ به اجرا بگویید. چه شد که 

تصمیم گرفتید خودتان آن را اجرا بکنید؟!
جورجو گابر برای من آدم مهمی  اســت. از او خیلی 
ایده گرفتم و برایم الهام بخش بوده. ممکن است آن 
ایده ها ســال ها بعد خودشان را نشــان بدهند اما به 
هرحال، او بسیار کاراکتر جذابی برای من است. آهنگ 
»کانفورمیست« را هم خیلی دوست دارم و همیشه 
زمزمه می کردم و البته خیلی به یکی از کاراکترهای 
نمایش، قصه ای که روایت می کنیم و جهان امروز ما 
می خورد. این آهنگ حرف امروز ماست. فکر می کنم 
این ترانــه را در دهه70خوانده، ولی خیلی متعلق به 
امروز اســت. خیلی دلم می خواست اجرایش بکنم. 
دیدم اینجا بهترین فرصت اســت که خودم بخوانم. 

نمی دانم چطور شده اما اصاًل کار ساده ای نبود. چنین 
کاری، بسیار کار پرریسک و خطری بود.

چرا شــخصیت زن نمایــش که در 
اجراهای پیشین، افسرده و غمگین بود، این بار به 

زنی شاد و قدرتمند تبدیل شده؟!
به نظرم از نقاط ضعف نمایشــنامه در اجرای قبلی، 
شخصیت پردازی هر دو شخصیت بود؛ یک چیزهایی 
در آن دو درست نبود و همیشــه آزارم می داد. اگر با 
دقت بیشتری به نمایش نگاه بشود، تغییراتی هم در 
شخصیت مرد وجود دارد که به اجرا خیلی کمک کرده 
اما در مورد زن، فکر کردم شاید قرار نیست او این قدر 
سرخورده و دل مرده باشد. بخش انتقام خیلی مهم 
است و می خواهد به آن برسد. از ابتدا هم اصاًل پایین 
و افتاده و بی انرژی نیست. اتفاقاً خیلی شاد و شنگول 
است، چون ناخواسته و در شکل عجیبی یک فرصت 
بزرگ برایش به وجود آمده تا انتقــام بگیرد؛ یعنی 
همان چیزی که سال ها دنبالش بوده. کاری نداریم که 
انتقامش درست است یا غلط، ولی او سال ها فکر کرده 
به اینکه آن مرد و دوستش به او خیانت و زندگی اش 

را دچار تحول کرده اند.
کاربرد سینما و ادبیات در صحنه تئاتر، 
هر مخاطب عالقه مند به ایــن دو هنر را جذب 
نمایش شــما می کند اما جالب است تماشاگر 
عام هم که شــاید رمان آناکارنینا را نخوانده یا 
فیلمش را ندیده، نمایش را دوست دارد و با لذت 
آن را دنبال می کند. شما بی آنکه از مسئله اصلی 
)خیانت روبرتو( دور بشوید، به نقد تلویزیون و 
ستایش هنرهای نگارشی و خوانشی می پردازید. 
پیوندی که میان سه هنر سینما، تئاتر و ادبیات و 
همچنین رسانه تلویزیون برقرار کرده اید، اتفاق 
و امتیاز بزرگی برای نمایش است. از ابتدا چنین 
طرحی را درنظر داشــتید یا حین نگارش متن و 

برحسب ضرورت قصه به آن رسیدید؟!
من ســال ها به آناکارنینا فکر می کردم. هیچ وقت هم 
فکر نمی کردم روزی آن را کار بکنم، یعنی دقیقاً همان 
چیزی که تولستوی نوشته، یعنی در قرن 19اتفاقاتی 
می افتد، خیانتی شکل می گیرد و یک زندگی از هم 
پاشیده می شــود. فکر می کنم نه تنها درباره ادبیات 
داستانی و مشخصاً تولســتوی و دیگران که در مورد 
ادبیات دراماتیک هم این اتفاق بی فایده اســت. بارها 
در مصاحبه هایم گفته ام نمی فهمــم االن اجراکردن 
متون شکسپیر یعنی چی؟! درک اجرای »هملت« با 
همان فرمت و ادبیات و طراحی صحنه، برایم سنگین 
است. به نظرم نه جهان به چنین چیزهایی نیاز دارد و 
نه تماشاگر! البته به حرف بزرگی که هملت و شکسپیر 
می زنند، نیاز دارد، ولی االن در قرن بیست ویکم با آن 
ساحت و فرمتی که تعریف می شــود، نیازی نیست. 
جهان ما تغییر کرده، پس الزم است ما هم تغییر بکنیم 
و چیزی را که به تماشاگر نشان می دهیم، حاصل این 
تغییرات باشــد، وگرنه هیچ اتفاقی نمی افتد. به هر 
حال من به آناکارنینا خیلی فکر می کردم اما اینکه چه 
آناکارنینایی را کار بکنم، برایم مهم بود؛ یعنی چگونه 
برســم به آناکارنینایی که مربوط به امروز ما باشــد، 
نه برای قرن نوزدهم؟! حرفی بزنــد که در مکالمات 

روزمره امروز ماست، 
نه مکالمــات قرن 

نوزدهم. شما االن رمان آناکارنینا را بخوانید، واقعاً به 
سختی جلو می رود، چون دیگر ادبیاتش، ادبیات شما 
نیست که با آن حرف می زنید، می خوانید و رابطه برقرار 
می کنید. دوره اش گذشته، ولی مگر می شود در مورد 
عشق و خیانتی که در داستان آناکارنینا وجود دارد، 
حرف نزد؟ آن عشق مگر کهنه می شود؟ به هیچ عنوان 
کهنه نمی شود. در واقع این رمز مانایی ادبیات است. من 
فکر می کردم آن داستان باید کامالً امروزی بشود. برای 
این منظور، چه چیزی بهتر از تاک شوهایی که سراسر 
زندگی مردم را فرا گرفته اند؟! شما هر شبکه تلویزیونی 
را که نگاه می کنید، یک گفت وگوی تلویزیونی پخش 
می کند و سر درآوردن از زندگی خصوصی سلبریتی ها 
و روابط آدم ها خیلی برای مردم جذاب است. در این 
فضا پول های هنگفتی ردوبدل می شود. االن می بینیم 
بعضی ها دســت به چه ترفندهایی می زنند به بهانه 
بدنامی خودشان اما در عوض میلیاردها میلیارد پول 
از طریق ویدئوهایی که در یوتیــوب یا جاهای دیگر 
منتشــر می کنند، درمی آورند. ما به همین موضوع 
هم اشاره می کنیم که این بازی راه افتاده تا بالفاصله 
در دنیای مجازی بترکد و ثروت وحشــتناکی برسد 
به دست مافیایی که پشت پرده تلویزیون وجود دارد. 
به نظرم گفتن اینها خیلی الزم است. آناکارنینایی که 
ما کار می کنیم، خیلی هم آناکارنینای آن زمان نیست. 
اساساٌ اقتباسی صورت نمی گیرد. ما فقط نگاهی به آن 
می کنیم. انگار سرنوشت دو آدم عین هم اتفاق می افتد. 

بیش از این نیازی به آناکارنینای تولستوی نبود.
بازی های خوب بازیگران، از نقاط قوت 
نمایشند اما شــاید تعویض بازیگران و انتخاب 
هنرپیشه های تازه می توانســت تصویر و تنوع 
بیشــتری به کار بدهد و بر فــروش نمایش هم 
تأثیرگذار باشد. نمی خواستید همین نمایش را با 

بازیگران جدید امتحان بکنید؟!
هر نمایشی یک هویتی دارد و هویت نمایش آناکارنینا، 
با این بازیگران اســت. من تا االن مقابل وسوسه هایم 
ایســتاده ام برای اســتفاده از بازیگری که مثاًل کمی 
چهره تر است یا در سینما و تلویزیون بیشتر دیده شده 
و می تواند مخاطب بیشتری را به سالن بکشاند. گرچه 
این حق کارگردان است که تصمیم بگیرد در یک دوره با 
فرد دیگری کار بکند و در دوره بعدی با شخص دیگری، 
ولی علی الحساب این هویت را برای نمایشم قائل بودم. 
حتي اولویتم بر این بود که اگر می خواستم بازیگران را 
عوض بکنم، باز هم بازیگرانی را دعوت بکنم که چهره 
نباشند اما از لحاظ فیزیک و جثه و... به شخصیت های 
جولیا جوردانو یا همان آناکارنینا و مجری برنامه روبرتو 
فراری نزدیک باشــند. خیلی دغدغــه بازیگر چهره 
نداشتم. ضمن اینکه معتقدم نمایش آناکارنینا، کاری 
نیست که بتوان آن را صرفاً با 2بازیگر مطرح کار کرد. 
برای این نمایش در هر دو سری اجرا، مدت های زیادی 
تمرین شده. هنوز هم اگر دست من بود، زمان بیشتری 
تمرین می کردم، چون خیلی کار دشــواری است که 
75دقیقه، 2بازیگر روبه روی هم به شکل پینگ پنگی 
دیالوگ بگویند. این واقعاً کار هر بازیگر چهره ای نیست. 
ما می دانیم که بازیگران چهره معموالً نمی توانند وقت 
زیادی برای تئاتر بگذارند. به همین دلیل اکثر بازیگران 
معروف سینما، نهایتا 20 تا 30 روز تمرین می کنند 
و می روند برای اجرا. جنس این کار، جنسی نبود که 
بشود در این مدت زمان آماده کرد. یکی از مهم ترین 
دغدغه هایم این بود که بازیگر چهره به خاطر وقت کمی 
که دارد، هم به خودش آســیب بزند و هم به نمایش. 
بحث تعهد من هم به بازیگران وجود داشت و اینکه من 
تمام و کمال از 2شخصیتی که بازیگران خلق کردند، 

راضی بودم. خیلی به ایده آل هایم نزدیک بود.
در  تئاتــر  اجــرای  به نظرتــان 
تماشاخانه های خصوصی چقدر می تواند به رشد 

جریان تئاتر کمک بکند؟!
ظهور تماشاخانه های خصوصی، طبیعتاً اتفاق خوب 
و مبارکی است، به شرطی که استانداردهای تئاتر را 
حفظ بکنند. می دانم که همه تماشاخانه های خصوصی 
با مشکالتی روبه رو هستند. کاش قوانینی بود که از این 
تماشاخانه ها درست حمایت می کرد. هرچند که وقتی 
تعداد اینها زیاد می شود، به حدی می رسد که حتي 
کمک کردن به آنها هم ســخت خواهد شد. آن وقت 
دیگر اتفاق های خوبی نمی  افتد. کاش ضوابط درستی 
داشتند. برخی تماشاخانه ها، حداقل امکانات یک تئاتر 

را ندارند و این خیلی فاجعه است.

کار نو به شدت خطرناک است!
گفت وگو با آرش عباسی، نویسنده و کارگردان نمایش »آناکارنینا«

احمدرضا حجارزادهگفت وگو
روزنامه نگار

 االن می بینیم بعضی ها دست به چه 
ترفندهایی می زنند به بهانه بدنامی 
خودشــان امــا در عــوض میلیاردهــا 
میلیارد پول از طریــق ویدئوهایی که 
در یوتیــوب یــا جاهــای دیگر منتشــر 

می کنند، درمی آورند

نگاهی به نمایش »بی چرا زندگان«
شبح یک روزنامه نگار

درام هایی با نگاه ژورنالیستی کمتر میان 
نویسندگان ایرانی طرفدار داشته است. 
هرچه به ذهن خود فشار می آورم که نامی 
یا خاطره ای از یک نمایشــنامه ایرانی با 
محوریت روزنامه نگاری بیابم، چیز خاصی دستگیرم نمی شود. 
اگرچه بوده و هست آثاری که شــخصیت روزنامه نگار در آن 
حضور پررنگ داشته باشد یا آنکه فضایی گذرا از یک تحریریه 
روزنامه را بازنمایی کند اما روزنامه و روزنامه نگاری کمتر دغدغه 
فکری نمایشنامه نویسان ایرانی بوده است، این در حالی است 
که بخش مهمی از نویسندگان تئاتر پیش از شهرت در فضای 
تئاتری یا حتی ســینمایی، تجربه روزنامه نگاری داشتند. با 
این حال این تجربه چندان در فضای نوشــتاری آنان متجلی 
نشده است، مگر آنکه از تکنیک های روزنامه نگاری برای خلق 

موقعیت بهره برده باشند.
برخالف ایران، جهان نمایشنامه نویســی پر است از آثاری با 
موضوع روزنامه نگاری. شاید یکی از مشهورترین این متن ها 
»صفحه اول« نوشته بن هکت و چارلز مک آرتور باشد که فیلم 
شاهکار »منشی همه کاره« به کارگردانی هاوارد هاکز براساس 
آن ساخته شده باشــد. در اوایل دهه70نیز داوود رشیدی با 
نمایش »پیروزی در شیکاگو« در بازار تئاتر ایران غوغایی به 
پا می کند تا نخستین نمایش نســبتاً الکچری پس از انقالب 
را رقم بزند. کاری به اتفاقات حاشیه ای آن نمایش ندارم  ولی 
درونمایه آن نمایش نیز با موضوع روزنامه و ژورنالیســم گره 
خورده بود. اساساً ذات روزنامه نگاری که شباهت بسیاری به 
دنیای کارآگاهی دارد و در آن قرار است یک معما کشف شود یا 
یک فاجعه رسوا، میل مخاطب برای همراهی شخصیت هایی از 
این دست بسیار است. کما اینکه فیلم های ژورنالیستی حداقل 
در هالیوود، ســاب ژانر محبوبی به حســاب می آیند. به ایران 
بازگردیم و سال های اخیر که در آنها روزنامه و روزنامه نگاری 
جای چندانی در تئاتر ایران نداشته است و اساساً نویسندگان 
ایرانی نیز میلی به ارائه فضای مطبوعاتی و پستی و بلندی هایش 
ندارند. شاید یک اســتثناي جالب »رادیوســیتی« احسان 
شایان فر باشد که در آن مطبوعات و ساواک را در هم کرده بود 
تا یک روایت غریب درباره سینما رادیوسیتی را بازخوانی کند 
و این مهم نیز به نویسنده اثر، مهام میقانی بازمی گشت که هم 
سابقه روزنامه نگاری دارد و هم نگرشی متفاوت به تاریخ نگاری. 
فهم او که برآمده از نوتاریخ گرایی است، ارضای نیاز خود را در 

اشکال ژورنالیستی یافته است.
با چنین نگرشی پای نمایش »بی چرا زندگان« الهام شعبانی 
و البته به قلم لیلی عاج می نشــینم؛ نمایشــی کــه روایتگر 
سرگشتگی افرادی است که از زخم های خود ناشی از تیترهای 
روزنامه ها می گویند و شــنونده این روایت های تلخ، دختری 
اســت زخم خورده چون آنان که صاحب تیترهاست. تقریباً 
تمام شخصیت های حاضر در نمایش نیز از دنیای واقعی ظاهر 
شده اند؛ اتفاقاتی که تا حدودی برای ما آشنا هستند و می توان 
حدس زد لیلی عاج آنها را از کجا اقتباس کرده اســت اما ما به 
هیچ وجه قرار نیست با یک اثر ژورنالیستی روبه رو باشیم. درام 
ژورنالیستی یک ویژگی مشــخص دارد و آن هم صراحت در 
کالم و تالش برای انضمامی بودن است و این در حالی است که 
اثر الهام شعبانی تالش می کند حداقل در تصویر و فرم، انتزاعی 
باشد؛ فضایی که تداعی گر تیمارستان است و قربانیان خبر در 
ساحت مجانین مطول ســخن می گویند تا راوی درد خویش 
باشند، تالشی نمی کنند تا ما همچون یک روزنامه نگار به کشف 
و شــهود بپردازیم. حتی فرم اجرایی به نحوی اســت که خط 
کشف روایت ها نیز پاره می شود. تالش برای اگزوتیک کردن 
موقعیت بسیار است. فضای نمایش در راستای اگزوتیک کردن 
به سمت نوعی فضاسازی نسبتاً تیره می رود. جهان خاکستری 
نمایش، حس از دست دادن به مخاطب می دهد. قرار نیست از 
این فضای پیش رو احساس خوشایندی داشته باشیم؛ چراکه 
نمایش فاقد آن قهرمان مشــهور درام های ژورنالیستی است؛ 
آن روزنامه نگاری که موفق می شود مو از ماست بکشد. نمایش 
از جایی مسیر خودش را به سمت انتزاع و گریز از صریح گویی 
جدا می کند که به جای اسم گذاری »بیچاره زندگان« نامش را 
»بی چرا زندگان« می گذارد و این حس را تداعی می کند این 
بی چرایی محصول روزنامه نگار است یا حداقل او کاتالیزوری 
بر این وضعیت است؛ درحالی که روزنامه نگار اساساً تالش اش 
بازنمایی این بی چرایی است. از این منظر روزنامه نگار نمایش 
هم به سبب پشتوانه شــخصیتی اگزوتیک می شــود. او در 
مقام روزنامه نگار صفحه حــوادث همچون یک نابودگر ظاهر 
می شــود که خود در نهایت در این قیامت خبری، به مجانین 
می پیوندد. برای من این پرســش مطرح می شــود چرا باید 
نویسنده و کارگردان چنین مسیر متفاوتی را دنبال کنند؟ آیا 
قصد آنان نوعی نقد روزنامه نگاری و جهان بی رحم آن است یا 
ایجاد تمثیلی از یک وضعیت؟ از دید من موضوع دومی است 
و مواجهه مؤلفان با موضوع نیز خــود وضعیت انضمامی پیدا 
می کند. چرا نمی توانیم مستقیماً درباره چیزی حرف بزنیم؟ 
من به چند کار پیشین شعبانی/عاج رجوع می کنم که در آن 
تالش می کردند به 2موضوع کوله بران و تعطیلی کارخانه قند 
ورامین بپردازند. اگرچه نقدهایی -  ازجمله خودم - مبنی بر 
عاطفی سازی یک فاجعه بر آثار وارد شد اما مؤلفان خود را در 
مقام هنرمندان انضمام گرا معرفی می کردند. بی  چرا زندگان 
بازگشت شــعبانی/عاج به »خواب زمستانی« است؛  جایی که 
مونولوگ و اگزوتیک بودن روایت زنان در حاشیه بود و از قضا 

موجب شهرت لیلی عاج شد.
وضعیت اجتماعی ما اجازه بیان صریح نمی دهد. پس بهتر است 
به سراغ این تصویر اگزوتیک برویم که هم بازنمایی هنری تر 
دارد و هم حاشیه امنی برای گروه پدید می آورد؛  البته اگر آورده 
باشد. این وضعیت خزیدن به درون - که محصول انتزاعی سازی 
اســت- می تواند صرفاً انتقال دادن اتمسفر و احساس باشد و 
مفاهیم پشت در آگاهی بماند. شاید تصویر اگزوتیک شعبانی 
از روزنامه نگاری بی شباهت به وضعیت امروز هم نباشد. به هر 
حال روزنامه در ایران، آن هم امروز شباهتی با جهان نمایشنامه 
»صفحه اول« بن هکت ندارد؛ جایی که رقابت بین دو خبرنگار 
برای کشف راز یک قتل در دادگاه، منجر به یک کمدی جنجالی 
می شود. در عوض امروز با نوعی شبح روبه روییم، شبحی که 
شبیه به مجانین نمایش بی چرا زندگان است اما حداقل برای 
من در مقام یک روزنامه نگار وضعیت جذابی به حساب نمی آید. 
روزنامه نگار با نوعی هیجان روبه رو است که نمایش شعبانی 
فاقد آن است یا بهتر است بگوییم تمایلی به بازنمایی اش ندارد.

»آشپزخانه و متعلقات« 
در کتابفروشی ها

نمایشنامه »آشپزخانه و 
متعلقات« نوشته انیس 
ژاوی، ژان پیــر بکری با 
ترجمه نــگار یونس زاده 
به همت نشر نی به چاپ 
رســید. جهان نمایش 
مجموعــه ای اســت از 
متن هایــی کــه برای 
صحنه  نمایش یا درباره  

آن نوشته شــده اند. انواع نمایشــنامه، چه برای 
اجرا و چه صرفا بــرای خوانده شــدن، ازجمله 
نمایشنامه هایی با اقتباس از آثار ادبی یا سینمایی 
و نیز متن های نظری در حــوزه  درام و نقد آثار 

نمایشی، در این مجموعه جای می گیرند.
در قسمتی از متن این نمایشنامه می خوانیم: »تو 
خوشت می آد منو غافلگیر کنی، خوشت می آد 
من منتظر آخر قصه بمونم، ولی من ته این قصه 
رو از برم، نمی خواهم به ت ســرکوفت بزنم فرد، 
من ازت نمی خوام زندگی تو عــوض کنی، ازت 
می خوام بانکتو عوض کنی. من بانک تو نیستم. 
در ضمن خواهــرت هم بانک تو نیســت...  این 

اسمش سرکوفت نیست، دستوره«.
آشپزخانه و متعلقات در 71 صفحه با قیمت 3۸ 

هزار تومان روانه بازار کتاب شد.

رونمایی از 4 کتاب جدید تئاتری
آیین رونمایی از 4عنوان کتاب جدیــد تئاتری در مجموعه 
تئاترشهر برگزار شــد.  به گزارش همشهری، دفتر پژوهش، 
آموزش و انتشــارات، نمایش 4عنوان کتاب تازه را در حوزه  
هنرهای نمایشــی به بازار کتاب ارائه کرد. 3نمایشــنامه در 
2 جلد و با عناوین »جل پشــت ها- کشتی گیرنده با خرس« 
نوشته حسین فضل اللهی و »دل آتش است« نوشته چیستا 
یثربی و 2 کتاب پژوهشــی با عناوین »ســایه بازی« نوشته 
روبرتو پاپتی و ماشا لوچی با تالیف و ترجمه آیرین غریب پور و 
»نمایشنامه نویسان ایران 137۸-1357« که حاصل پژوهش 
حسین فرخی اســت، معرفی و رونمایی شد. نمایشنامه های 
جل پشت ها-کشــتی گیرنده با خرس با موضوعی اجتماعی 
و با عنایت به فرهنگ و اداب ایرانی نگاشــته شده و دل آتش 
است، نمایشــنامه ای است با مضمونی انســانی و منبعث از 
معرفت شناسی ایرانی. نمایشنامه نویسان ایران 1357-137۸ 
جلد سوم از کتاب هایی است که با ارائه  خالصه داستان و اشارات 
مختصری درباره  مضمون آثار به معرفی نمایشنامه نویســان 
ایرانی در بستر گاه شــماری تاریخی می پردازد و تکمله ای بر 
2 جلد پیشینی از این پژوهش به شمار می آید که پیش از این 
منتشر شده است. سایه بازی، کتابی است تمام رنگی و کاربردی 
که می تواند مربیان، دانش آموزان و کــودکان و نوجوانان را با 

چگونگی تهیه و اجرای یک نمایش سایه ای آشنا کند.

حادثه ای در شهر عروسک ها
»حادثه ای در شهر عروسک ها« بازتولید نخستین نمایش مدرن 
عروسکی ایران است که این روزها با استقبال خود تماشاگران 
در مرکز تئاتر کانون روی صحنه می رود. به گزارش همشهری، 
این کار عروسکی از هفته اول خرداد اجرایش را در مرکز تئاتر 
کانون در پارک الله شروع کرده، حادثه ای در شهر عروسک ها به 
کارگردانی عادل بزدوده است که در تاالر بوستان مرکز تئاتر روی 
صحنه می رود. نویسنده  نمایش حادثه ای در شهر عروسک ها، 
ژوزف پر و ترجمه مرحوم اردشیر کشاورزی و طراح صحنه، دکور 
و عروسک زنده یاد کامبیز صمیمی مفخم هستند. بهزاد غریب پور 
طراحی پوستر و بروشــور و عادل بزدوده و علیرضا حسین پور 
ساخت عروسک ها را انجام داده اند. این نمایش به عنوان نخستین 
تئاتر عروســکی مدرن برای کودکان در سال های 51-50 به 
کارگردانی واتک در کانون اجرا شد و سرآغازی برای ادامه راه 
نمایش عروسکی در کانون بود. در ادامه و در سال های 1351 
تا 135۶ این نمایش در مراکز کانون سراسر کشور و همچنین 
روی تریلی تئاتر سیار کانون برای مناطقی که کانون کتابخانه 
نداشت، به صورت رایگان اجرا شده است. این نمایش هر روز جز 

شنبه ها ساعت 1۸روی صحنه است.

تازه های نمایش

تئاتر کودک

معرفی کتاب
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