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گفتوگو با ســهراب کریمی ،کارگردان نمایش «هر یاد که بود ،رفت بر باد»
عکس  :ایسنا

نگاه
احسان زیورعالم

نگاهی به نمایش «برجهای خاموش»

جرقهها و چراغها

آیا همانقدر که انســـان ذاتاً فناپذیر و فراموششدنی
اســـت خاطرات او نیـــز از میان میرود و ذهن بشـــر
دچار نســـیان میشـــود؟ یا بهخاطر دردنـــاک بودن
خاطرات تاریخی ،خود در تالش برای فراموشی این
زخمهای فردی و جمعی هستیم .یا به قول پل ریکور
«برای ما انسانها مبارزه یا خاطره کار مشکلی است،
گاهی بیـــش از حد خاطره داریم ،یعنـــی بیش از حد
سینا انعامزاده
خفتهاو ضعفها رابه یـــاد میآوریم و گاهی نیز با
کمبود خاطره و افراط در فراموشی روبهرو هستیم»؟
نمایش «هر یاد که بود ،رفت بر باد» حول همین فراموشی میچرخد ،شاید هم
حول فراموششدگان .سهراب کریمی ،کارگردان جوان این نمایش به خاطره و
تاریخمیپردازد،اینکهماچهاندازهتاریخمعاصرخودرابهیادسپردهایم،آیابهیاد
داشـــتن آن روزها اهمیتی دارد یا اینکه بگذاریم تاریخ ،خود ثبت شود؟ کریمی
دنبال روزمره انسانهاســـت در روزهایی نه چندان دور و نمایشـــش را بر اساس
مصاحبههایی که انجام داده نوشـــته است و آنها را کلمه به کلمه با مخاطب در
میان میگذارد .این مونولوگ مستند که تندیس بهترین متن هشتمین جشنواره
مونولوگ را از آن خود کرده است و در جشنواره تئاتر دانشگاهی به صحنه رفت،
توگوی
هفته گذشته به مدت پنج شـــب در گالری محسن اجرا شد .در ادامه گف 
کوتاهی را با سهراب کریمی در مورد ایده نمایش میخوانید:
ëëدر بروشـــور نوشـــتهاید «تجربههایی از
روزهایملتهبتاریخمعاصر»،اماتنهابه
سال 88پرداختهاید .چرا درمورد روزهایی
یکنید؟
مثلسال76یا78صحبتنم 
ایـــده نمایـــش ســـال  93در جمعـــی به
ذهنم رسید که آنجا بحث سال  88پیش
آمده بـــود .من نام یکی از کشـــتههای آن
روزهـــا را فراموش کردم و همه با تعجب
به من نـــگاه کردنـــد .به این فکـــر افتادم
که چـــه اتفاقی بـــرای انســـان میافتد که
فراموشی به سراغش میآید .برای همین
تصمیـــم گرفتم با آدمهـــای مختلف در
مورد روزهای  88صحبت کنم .از 22نفر
پرســـیدم آن روزها چـــه کار میکردید و از
بین آنها ایده را شـــکل دادم و به این تئاتر
رسیدیم.
ëëچراشیوهمونولوگراانتخابکردید؟
مونولـــوگ یک شـــاخه در تئاتر مســـتند
است که بیشتر نویســـنده و کارگردانهای
انگلیسی در آن شاخه کار میکنند به اسم
« »verbatimیـــا لفظ به لفظ کـــه یکی از

مستقیمترین شیوههای آن است؛ بازیگر
صحبتهایـــی را که کارگـــردان با دیگران
داشـــته با هدفـــون در گوشـــش میگذارد
و همـــان چیزهایی را که میشـــنود تکرار
میکند .شـــکلهای قدیمیتر آن نوشتن
نمایشنامه بر اساس اسناد و دادگاهها بود
که دیالوگ هم داشـــت .مـــن همزمان با
شکلگیری ایده تئاترم ،روی این شاخه از
تئاتر مطالعه و تحقیـــق میکردم و چون
مواد و مصالح و ابـــزار کارم مصاحبه بود
آن را مونولوگ کار کردم.
ëëمتنی که در مورد فراموشـــی توسط یکی
ازبازیگرانخواندهشدمتعلقبهچهکسی
بود؟
پل ریکـــور ،در یک ســـخنرانیای در مورد
آشوویتس.
ëëاین بخش مطمئنـــاًدر مکالمهها نبوده
اســـت؛فکرنمیکنیدحاالکهتئاترمستند
کار میکنیـــد این نقـــل قولها ســـمت و
ســـودادنبهسوژههامحســـوبمیشودو
درواقـــعبهنوعیاعمالنظرشـــخصیدر

یک کار مســـتند اســـت  .همینطور ایده
اولیهشمافراموشیبودهاستامابیشتربه
ششدگانپرداختید.
فرامو 
عـــدهای به مـــن میگفتند کـــه نگاهت از
باال به پایین اســـت ،من خودم با این نوع
نگاه مشـــکل دارم ،نکته مهم این اســـت
کـــه نمیگویم مـــن فراموش نکـــردهام و
شـــما فراموش کـــرده ایدً ،
اصـــا این ایده
از فراموشـــی خـــودم آمـــد .بـــرای همین
خواســـتم تنها روزمرگی آدمهـــا را در آن
روزهـــا بدانم که آیا به خاطـــر دارند در آن
روزها چه کردهاند ،مشـــغول نان خریدن
بودهاند یا در شـــرایط ملتهب دســـتوپا
میزدند .با این روش ســـعی کردم به این
مستند سمت و سو ندهم ،صدای خودم
را خفه کنم و حرفهای دیگران را منتقل
کنـــم و کمتر تحلیل کنم .اما یک جاهایی
برای چفت و بســـت پیش برنـــده کار نیاز
به تحلیل بود .دیگر وقتی اجرا با مخاطب
مواجه میشود ،ســـعی من مهم نیست
بلکـــه برداشـــت مخاطـــب مهم اســـت،
توگـــو بین اجراگر و تماشـــاگر.
همان گف 
در نهایـــت تماشـــاگران ایـــن نمایش به
دو دســـته تقســـیم میشوند ،کســـانی که
متنفر از کار میشـــوند و کســـانی که از آن
خوششان م 
یآید.
ëëچرا؟
اگر تمایزی بین فرم و محتوا قائل شویم،
گتر میشود و برای
محتوا در این کار پررن 
همین تماشاگران خودشان را در معرض
اتهـــام یـــا خاطـــرات میبیننـــد و روی آن
قضاوت میکنند .هر اثری در بستر مکان
و زمان معناهایی تولید میکند که شـــاید
خود مؤلـــف آن معناها مد نظرش نبوده
است.
ëëباچهردههایسنیمصاحبهکردید؟
کوچکترین شـــان آن زمان 21ســـاله بود تا
آدم60ساله.
ëëمعیارتان برای انتخاب مســـیر اصلی از
میاناین22قصهچهبود؟
قصهها را بر اســـاس ریتمی که بتدریج از

عکس  :پویان رنجبر

زهرا شایانفر برای بسیاری از اهالی تئاتر ،در مقام یک خبرنگار و مشاور رسان ه شناخته
شـ ــده است .او که مدتها با گروههایی چون شایا یا کوانتوم مشغول به فعالیت بود
یا اینکه در دبیرخان ه جشنوارهها عامل ارتباطی میان یک رویداد فرهنگی و جامعه
خبری اسـ ــت ،این بار جامه کارگردانی بر تن کرده است تا نمایشی روی صحنه ببرد
که میتوان انگارههای تجربه حضورش کنار شـ ــخصیتهای شاخص تئاتر ایران را
از آن بیرون کشـ ــید«.برجهای خاموش» عنوان اثر زهرا شـ ــایانفر داستان سرزمینی
اسـ ــت که با مرگ فرمانروای جوانش ،دستخوش جدال میان برجنشینان میشود
و در این تکاپو ،سرزمین شـ ــان سـ ــقوط میکند و تنها شخصیت دلسوز ماجرا موفق
میشـ ــود جهان سـ ــلطهطلبان را در هم شکند.شـ ــایانفر در مصاحبهای گفته است
که در این نمایش نیمنگاهی به داسـ ــتان سـ ــفیدبرفی و هفتکوتوله داشـ ــته است.
در داسـ ــتان پریان شاهزادهای در شـ ــکلی ایدهآل در کنار هفت موجود ناقص و البته
یک جادوگر – که او را نیز باید ناقص پنداشـ ــت – ظاهر میشود .او از ناقصان آسیب
میبیند؛ اما مردی ایده آل او را نجات میدهد .نجات او به دست یک شاهزاده است.
در «برجهای خاموش» این روایت تغییر کرده اسـ ــت .شاهزاده در محاصره مردانی
ناقص اسـ ــت .دو برادرش یکی کور اسـ ــت و دیگر افلیج ،محافظش دسـ ــت ندارد و
حتی آن شـ ــاهزادهای که شـ ــاید بتواند او را نجات دهد همجنس گراست .او خودش
هم چندان کامل نیست .او سخن نمیگوید ،شاید الل باشد؛ اگرچه این مهم چندان
قابلاثبات نیسـ ــت .رسـ ــتگاری نهایی نیز به دسـ ــت کاملترین فرد روی صحنه رخ
میدهد .او قرار اسـ ــت ایدهآل ما باشـ ــد؛ با اینکه او در رفتار کمی حازم و محافظهکار
است .حتی میتوان گفت ترسو است .او مرد جنگ نیست ،مرد خرد است.با نگاهی
به همین خوانشگری میتوان ردپای افرادی چون نعیمی یا دادگر را در این گونه نگاه
کردن یافت .شایانفر با حضور در کنار این افراد به نوعی اقتباسگری آزاد دست زده
است که شاید از شیوه نعیمی یا دادگر نیز افراطیتر باشد؛ چرا که او حتی هویت اولیه
شخصیتها را از آنان گرفته است .برای مثال اگر به آخرین آثار این دو کارگردان تئاتر
نگاهی بیندازیم اولیس و فاوستشان با همان هویت روی صحنه ظاهر میشوند که ما
توقع داریم .در مقابل در «برجهای خاموش» سفیدبرفی بدون داشتن عنوانی چنین
بیرنگ ،در آتش ابتدایی آب میشود.شایانفر در زبان نیز وامدار گروههایی است که
با آن همکاری داشـ ــته اسـ ــت .گریز از ادبیات پرطمطراقی که در این گونه آثار تکرار
میشود نمونه خوبی است از اینکه شایانفر به نگاه این کارگردانان نزدیک شده است.
شایانفر سـ ــعی کرده است زبانش به زبان امروز نزدیک باشد و هر از گاهی نیز نقبی
به نوعی بالغت گذشته میزند .با این حال گاهی اوقات زبان به دودستگی میرسد.
گاهی ثقیل و سخت برای شنیدن میشود و گاهی رها و روان .این مهم باعث میشود
مخاطـ ــب با اثر فاصله بگیرد و نفهمد چرا زبان چنین نوسـ ــانی عمل میکند .باید
گفت «برجهای خاموش» تالشـــی ابتدایی از زهرا شـــایانفر است .او با انتخاب
تاالر محراب نشـــان داده قصدش آزمودن خویش است و با انتخاب بازیگرانی
که کمتر برای ما شناخته شدهاند ،توانایی خود را سنجیده است .شاید آنچه روی
صحنه دیده میشود به هیچ عنوان ایدهآل نباشد؛ اما باید به یاد داشته باشیم
این حرکت گام نخستین است و جایی برای آزمون و خطاست.

روزی که رفت از یاد ...

نمایی از تئاتر«هریادکه بود،رفت برباد»

نیم نگاه

ëëعدهای به من میگفتند که نگاهت از باال به پایین اســـت ،من خودم با این نوع نگاه
مشکل دارم ،نکته مهم این اســـت که نمیگویم من فراموش نکردهام و شما فراموش
کرده اید ،اصالً این ایده از فراموشی خودم آمد
 ëëسعی کردم به این مستند سمت و ســـو ندهم ،صدای خودم را خفه کنم و حرفهای
دیگران را منتقل کنم و کمتر تحلیل کنم
ëëوقتـــی مصاحبههـــا و کار را آغاز کـــردم هیچ هدف مشـــخصی نداشـــتم ،یعنی قصد
جهتدهی نداشتم ،آدمها حرف میزدند و ناگهان ایده دیگری به ذهن من میرسید

نمایش در دســـتم آمد برگزیـــدم .وقتی
مصاحبههـــا و کار را آغـــاز کـــردم هیـــچ
هدف مشـــخصی نداشـــتم ،یعنی قصد
جهتدهـــی نداشـــتم ،آدمهـــا حـــرف
میزدند و ناگهان ایده دیگری به ذهن من
میرســـید .بعضی از قصهها شاید از نظر
داستانی جذاب بودند اما در اجرا و نقطه
شـــروع من تعریف نمیشدند .به خاطر
همینکنارمیرفتند.
ëëچراکار،سانتیمانتالورمانتیکبهپایان
رسید؟
من بیشتر به خاطر ندا نامزد یعقوب این

پایان را انتخاب کـــردم؛ اینکه ما چقدر به
بازماندگان آســـیبدیدگان آن روزها فکر
میکنیم؟ شاید هم وظیفه نداشته باشیم
که به آنها فکر کنیم.
نمایش شما به کسانی صدا داده شده
ëëدر ِ
است که یک اعتقاد سیاســـی داشتند ،آیا
باافرادیکهاعتقاداتدیگریهمداشـــتند
صحبتکردید؟
بله ،اما بیشـــتر آنها از منظر دیالکتیکی و
ایدئولوژیک صحبـــت میکردند .اما من
تنها میخواستم ببینم آدمها در آن روزها
چهکارمیکردند.شایدباشعارهایبرخی

از آنها حتی همدل بـــودم ،اما هدف من
شعار دادن نبود.
ëëدر  verbatimنظریهای در این باره وجود
ندارد؟
یکـــی از نظریههـــای  verbatimدر مـــورد
صداها در تئاتر مســـتند صحبت میکند،
چیـــزی را که تلویزیون و رســـانهها پخش
کردهانـــد و همه شـــنیدهاند ،تئاتـــر نباید
آن را تکـــرار کنـــد .مـــن طبق ایـــن نظریه
به حرفهایی که شـــنیده شـــده بود صدا
ندادم ،شاید کار را داغتر میکرد اما لزومی
ندیدم.

