www.iran-newspaper.com

سال بیستوچهارم شماره 6801
چهارشنبه  23خرداد 1397

editorial@iran-newspaper.com

نقدی بر نمایش «خنکای ختم خاطره»

بازگشت و خاطره

عکس :تیوال

نوشـ ــتن از جنگ و تبعات آن ،الجرم تالشـ ــی اسـ ــت
در مواجهـ ــه با سـ ــوگ و خاطره .فقـ ــدان و مازادهایی
یادداشت کـ ــه جنگ مسـ ــبب آن شـ ــده و سـ ــوژههای انسـ ــانی را
زخم زده یا رسـ ــتگاری بخشیده است .هر جنگ البته
تاریخـ ــی دارد ،بـ ــر جغرافیایی نقش بسـ ــته و نوعی از
رویارویی قدرتهای سیاسی مدرن است بر تصاحب
قلمروهای تازه یا دفاع از سـ ــرزمینهای قدیم .اما هر
محمدحسن خدایی چه باشـ ــد نسـ ــلی را با واقعیت هولناک خـ ــود ،واجد
منتقد تئاتر خاطره و مهیای سوگواری میکند.
نمایش «خنکای ختم خاطـ ــره» هم در حال و هوای
زیسـ ــت تروماتیـ ــک بازماندگان جنگ ایران و عراق اسـ ــت .نمایشـ ــی که
بـ ــه ماننـ ــد هر کنش زیباشناسـ ــانه و مسـ ــألهمند در پی یافتـ ــن زبانی تازه
و البتـ ــه تمنایی اسـ ــت برای خاتمـ ــه دادن به خاطره زخمهای گذشـ ــته.
تالشـ ــی از برای درمـ ــان ترومای فـ ــردی و جمعی یک نسـ ــل جنگزده.
زبان نمایش ،گاه لحنی نوسـ ــتالژیک به خود گرفته و گاه حماسـ ــی شده
و گاه بر احساسـ ــات تکیه میکند .جی .وینتر در کتاب «در قلمرو سـ ــوگ
و خاطـ ــره» که نوشـ ــتاری اسـ ــت در باب تاریـ ــخ فرهنگی اروپـ ــا در جنگ
جهانی اول ،توضیح میدهد که «خاطره مدرن یک پدیده مالیخولیایی
اما فاقد التیامبخشـ ــی بود .نگریسـ ــتن به جنگ به شـ ــیوه سنتی هر چند
گهگاهی از نظر فلسـ ــفی یا عقالنی چندان چالشبرانگیز نبود ،اما روشی
را بـ ــرای پاسداشـ ــت جانباختـ ــگان عرضه میکـ ــرد که بـ ــه داغدیدگان
امـ ــکان میداد بـ ــا فقدانهای خـ ــود زندگی کنند و شـ ــاید هم آنهـ ــا را از
خاطر ببرند».
نکت ـ ـهای کـ ــه در روایت «خنـ ــکای ختم خاطره» مشـ ــاهده میشـ ــود ،در
یادآوری و مواجهه با زخمهای گذشته .همان سرگردان بودن میان نگاه
مدرن و شیوه سنتی نگریستن به جنگ .روایت در این یادآوریها ،هر دو
مکانیسـ ــم را میآزماید و به تناوب بـ ــه کار میگیرد .این البته از التزامات
مواجهه با گذشـ ــتهای اسـ ــت که گویا همچنان به فرجام خود نرسـ ــیده و
الجرم امـ ــکان روایت و ختم کـ ــردن خاطره آن مهیا نشـ ــده .نمایش در
رابطه با رزمندهای اسـ ــت که یوسـ ــف نام دارد و گویا مدتها مفقوداالثر
بوده و به تازگی بدن به کمـ ــا رفتهاش را در یکی مناطق جنگی یافتهاند.
بدنی که چندان عالئم حیاتی ندارد و فقط چش ـ ـمها و قلبش کار میکند
و این آغاز جستوجویی است که نهادهای مربوطه برای یافتن خانواده
«یوسـ ــف گمگشـ ــته» ترتیب داده که نوعـ ــی از التزام اخالقی و سیاسـ ــی

حامد ادوای کارگردان «خنکای ختم خاطره» از متن این نمایش و حال و هوای اجرای آن می گوید

تبعات جنگ به روایت جوانانی جنگندیده
نرگس کیانی
روزنامه نگار

یوسف ،رزمنده مجروح توسط فرشتهای از برزخ به عالم زندگان بازمیگرددو تا زمانی
که سکوت خود را نشـــکند میتواند در این عالم بماند .در جهان زندگان ،مدیران بنیاد
شـــهید بهدنبال خانواده واقعی یوســـف میگردند تااین رزمنده که مفقوداالثر بوده را
به خانوادهاش بازگردانند .در جریان این جســـتوجو شرح زندگی و مشکالت روزمره
چند خانواده شـــهید به نمایش گذاشـــته میشـــود ...این طرح داســـتانی متنی به نام
«خنکای ختم خاطره» اســـت به قلم حمیدرضا آذرنگ که در نیمه دوم دهه  80توسط
نیما دهقان روی صحنه برده شـــد و این روزها ،در نیمه دوم دهه  90توسط حامد ادوای ،
کارگردان و گروهی جوان که متولد سالهای پس از جنگند در تاالر حافظ اجرا میشود.
حامد ادوای در مورد چرایی انتخاب متن
«خنکای ختـــم خاطره» برای اجرا در ســـال
 97گفـــت :انتخـــاب این متـــن از بین تعداد
زیـــادی گزینـــه ،در حالی که دو ســـال اســـت
اجرای عمومی نداشـــتهام ،پروســـه سختی
هـــم برای خـــودم و هم بـــرای گروهـــم بود.
کارهای قبلی گروه ما فانتزی یا سوررئال بود
و تصمیـــم گرفتیم این بار متنی رئالیســـتی
انتخاب کنیم اما با پایهای سوررئال ،ایرانی و

در خـ ــروج از ابهامات دوران جنگ اسـ ــت .مأموران بنیاد شـ ــهید هر چه
بیشـ ــتر در جغرافیای ایران جس ـ ـتوجو میکنند ،با روند رو به رشـ ــدی از
خانوادههایی مواجه میشـ ــوند که یوسف خود را گم کردهاند .یک غیاب
که اقوام و زبانهای مختلف ایران زمین را دربرگرفته و نشـ ــانی اسـ ــت از
گمگشتگی ملی.
حمیدرضا آذرنگ ،نویســـنده این متن اینجا هم بـــه مانند نمایش «ترن»
نشـــان میدهد که دغدغهاش بیش از آنکه فردی باشد کلیتی است به نام
ملت ایران که دیر زمانی اســـت قوام و همبستگی دوران قدیم را ندارند .از
این منظر میتوان اقوامی چون کرد ،ترک و عرب را به همراه اقلیت دینی
چون ارامنه رصد کرد که در این گمگشـــتگی ملی ،به اشـــتراک نشستهاند.
لحن متافیزیکی آغاز و پایان نمایش که دربرگیرنده گفتوگویی شـــاعرانه
میان یوســـف گمگشته و فرشته آســـمانی است ،به شکل استعاری نشان از
میل به اتصال با امر واال و فاصله گرفتن از واقعیت نه چندان رشکبرانگیز
زیســـت هر روزه .یوسف گمگشته در این سیر آفاق و انفس ،در این سکوت
ناگزیر ،در این بازگشت پر ابهام ،همچون ناظری دلنگران ،کناری ایستاده
و شـــاهد مناســـبات پســـاجنگ مردمانی اســـت که در مواجهه با خبر زنده
بـــودن یک مفقوداالثر ،میان خواســـتن و نخواســـتن ،ســـرگردان شـــدهاند.
مردمانی که توان روبهرو شـــدن با حقیقت تازه را ندارند و واکنشهایشـــان
همراه است با اعجاب و هراس و حرمان.
به میانجی بازگشت یوسف گمگشته ،میتوان وضعیت اخالقی جامعه
را نسـ ــبت به جنگ ایران و عراق به نظاره نشسـ ــت .گویا غیاب بیشتر به
کار ذهنهای زخم خورده و به انتظار نشسـ ــته میآید و بازماندگان بیش
از آنکه خشـ ــنود دیـ ــدار با زندگان باشـ ــند ،در پی به یـ ــاد آوردن خاطره و
ی کشته شـ ــدگاناند .بهطور مثال میشـ ــود به یکی از خانوادهها
سـ ــوگوار 
اشـ ــاره کرد که در مواجهه با مأموران بنیاد شـ ــهید ،بـ ــه دروغ میخواهند
از عنوان خانواده شـ ــهید بودن ،برای درمان فرزند معلول خود استفاده
کننـ ــد .گو اینکه زمان جنگ آنان فرزندی نداشـ ــتهاند کـ ــه در راه وطن به
شهادت رسیده باشد.
«خنکای ختم خاطره» ،روایتی اســـت از بازماندگانی که با غیاب زیســـتهاند و
حال در مواجهه با زندگان جنگ ،ناتوان از واکنش عاطفی و عقالنیاند .بعضی
از آنـــان امکان یافتهاند ســـوگواری کنند و بعضی ناتـــوان از این فرآیند ،گرفتار
ماخولیا شـــدهاند .این نکته را در دو صحنه آخر میتوان مشـــاهده کرد :پدری
که در زمان متوقف شـــده و جمعهای را به انتظار نشسته تا یوسفاش برگردد
و مـــادری که با فرزندی گفتوگو میکند که پیـــش از این در تصادف رانندگی
فوت کرده است.
صحنه با سـ ــازههایی انتزاعی از تماشـ ــاگران جدا شـ ــده اسـ ــت .سـ ــازهها
با حرکت یوسـ ــف بر آنهـ ــا نوری را به تناوب از خود سـ ــاطع کـ ــرده و گویا
سرنوشـ ــت محتـ ــوم او را در ایـ ــن عبور کـ ــردن و به نظاره نشسـ ــتن ،مؤکد
میکنند .تماشـ ــاگران هم به مانند یوسف گمگشـ ــته ،با انفعال و سکوت
و حرمـ ــان ،نظارهگـ ــری منفعل هسـ ــتند .ایـ ــن مرزگذاری میـ ــان صحنه
و تماشـ ــاگران و آن سـ ــیر همیشـ ــگی و سـ ــیزیفوار یوسـ ــف در طی مسیر
محتوم ،در نهایت با خروج انتهایی یوسـ ــف از صحنه همراه اسـ ــت .قرار
بر سـ ــکوت بوده و یک افسـ ــوس گفتن این قرارداد را به پایان میرساند.
خروج یوسـ ــف به آن شـ ــکل اسـ ــتعالیی ،از دایرهای نورانی که شـ ــبیه ماه
اسـ ــت ،بیآنکه توان مداخله و تغییر وضعیت را بیابد ،نشـ ــان از حال و
روز مردمانی است که گمگشتهای دارند و به آن عادت کردهاند .حتی اگر
یوسفی باشـ ــد که دل از آسمان کنده و تمنای بازگشت و زیستن بر خاک
زمین داشته باشد« .خنکای ختم خاطره» ،روایت همین ناتمامی ختم
خاطره است .در این انتظار همیشگی.

نمایش <خنکای ختم خاطره>

بازیگر محور .همـــه اینها در نهایت منجر به
انتخاب «خنکای ختم خاطره» شد که مجوز
اجرایش را هم به سختی گرفتیم.
او در مورد دشـــواری گرفتن مجوز اجرای
ایـــن متن هم توضیـــح داد :هیچ نهـــادی از
اجرای این اثر توســـط گروه ما حمایت نکرد،
در حالی که متن  10ســـال پیش به ســـفارش
بنیاد شهید توسط حمیدرضا آذرنگ نوشته
شدهبود.تولیدچنیننمایشسنگینیتوسط

گـــروه جـــوان ما کاری دشـــوار بـــود و هر چند
حمایت آذرنگ را در کنار خود و مشخصاً در
مورد دادن مجوز اجرا داشـــتیم اما در پروسه
تمرین و اجرا ،سختیهای بسیاری را تحمل
کردیم.ادوای تصریح کرد :این نمایشـــنامه
اگرچه به ســـفارش بنیاد شهید نوشته شده
است اما اتفاقاً شاهد انتقادات تندی نسبت
به عملکرد ایـــن بنیاد در آن هســـتیم .زدن
برچسب دفاع مقدس به این نمایش اشتباه
اســـت ،این نمایش در مورد جنگ و تبعات
آن اســـت که خانوادههـــا همـــواره درگیر آن
خواهند ماند و این در مورد هر جنگی صدق
میکند .من این نمایشنامه را مختص ایران
نمیدانم ،چـــون هر جنگی تبعاتـــی دارد و
تا دنیـــا ادامه دارد این تبعـــات ادامه خواهد
داشت .جنگ و تبعاتش تمام نشدنی است
و خانوادههای بسیاری درگیر آن هستند.
کارگردان «خنکای ختم خاطره» در مورد

نســـبت اتفاقات رئالیســـتی و سوررئالیستی
در ایـــن نمایش گفت :موضوعی که انتخاب
شده و پایه اصلی متن را میسازد ،یعنی پیدا
شدن شهیدی به نام یوسف بعد از  25سال
آن هم زنده و ســـالم کامالً ســـوررئال است.
این پایه ســـوررئال برای گروه اجرایی نسبت
به اپیزودها که کامالً رئالیستی هستند مهمتر
بود و ما تالش کردیم برجستهاش کنیم.
کارگـــردان «زندگـــی یـــک هنرمنـــد» در
مـــورد ترکیب گویشهای مختلف که از زبان
شـــخصیتهای مختلـــف «خنـــکای ختـــم
خاطره» میشنویم و در متن نیز همینطور
است هم گفت :اگر زبان اقلیمهای مختلف
در متن گنجانده شـــده است برای این است
که نشـــان دهد در طول هشـــت سال جنگی
که به کشـــورمان تحمیـــل شـــد آدمهایی از
نقـــاط مختلف ایران درگیـــر بودند و حاال اگر
امکانی هست همه اینها باید به یک نسبت

مساوی از آن سهم ببرند ،در صورتی که این
رعایت نمیشـــود و شـــاهد تبعیض در این
زمینه هستیم .ممکن است این گونه تعبیر
شود که یوســـف متعلق به هیچ کدام از این
خانوادهها نیســـت و ممکن اســـت این طور
برداشـــت شود که متعلق به همه آنهاست.
ادوای ادامـــه داد :هر کـــدام از این خانوادهها
دغدغهای دارند و هیچ کدام ســـهمخواهی
نمیکنند و هیچ کـــدام چیزی بیش از آنچه
سهمشـــان اســـت نمیخواهنـــد .مـــن فکر
میکنم دیـــدن این نمایش و گوش دادن به
این نمایشنامه میتواند یک مقدار ذهن ما را
بازتر کند و یک سری چیزها را یادمان بیاورد.
اجرای «خنکای ختم خاطره» توسط گروه ما
از این منظر جالب اســـت که هیچ کداممان
جنگ را ندیدهایـــم و همهمان بعد از جنگ
متولد شـــدهایم ،البته بجـــز مریم بوبانی که
لطف کرده و ما را همراهی میکند .کارگردان
«ماه و پلنگ» در مورد اتفاقاتی که در اجرای
نیما دهقـــان از «خنکای ختـــم خاطره» رخ
داد هم یادآور شد :در اجرای سال  ،89شب
دوم و سوم لباس شـــخصیها برق سالن را
قطـــع میکنند ،اجرا مدتی توقیـــف و دوباره
زنده میشـــود .بـــا توجه به ایـــن اتفاقات ما
هم خودمان را برای هـــر اتفاقی و هر نقدی
آمـــاده کرده بودیم و پذیـــرای آن بودیم .هر
چند ممکن اســـت با این اجرا متهم شویم
به نخنما بودن یا کلیشهای شدن ولی حالی
کـــه از ایـــن اجرا بـــه خودمان و به تماشـــاگر
منتقل میشود برایمان از هر چیزی مهمتر
اســـت و من دوست دارم بیش از هر کسی از
بچههـــای دهه  70دعوت کنم کـــه این کار را
ببینند .ما تالش نکردیم قهرمانسازی کنیم
و اصل تالشمـــان واگذاری این کار بر عهده
مخاطبمان بود .در صحنه آخر تلفنهایی
را میشـــنوید و صداهایی را که هر کدامشان
میتوانست یک اپیزود جدید باشد و داستان
خانوادههایی عالوه بر آن شـــش خانواده که
در طول اجرا مالقاتشان کردید.
او در پایان در مـــورد طراحی صحنه هم
توضیـــح داد :فضـــای نمایشـــنامه و فضای
ذهنی مـــا برای اجـــرای این نمایـــش از اول
فرمالیســـتی و ترجیحمـــان ایـــن بـــود که با
کمترین آکسسوار روی صحنه برویم ،به غیر
از چیزهایی که برایمان حکماِلِمان را داشت
از جملـــه نان پختـــن دختران کـــرد .محمد
موسوی بهعنوان طراح صحنه سعی کرد مرز
بین آســـمان ،جایی که یوسف در آن هست،
برزخ و زمین را مشـــخص کنـــد و این فضای
محصـــوری که روی صحنـــه میبینید زمین
است که ما در آن گیر کردهایم و درست است
که یوسف و یوسفها رفتهاند ولی هنوز دور ما
میچرخند و حواسشان به ما هست.

گفتوگو با پولی فایندلی ،کارگردان تئاتر

زمانی هیجانانگیز برای کار کردن در تئاتر
فرشته کیانی

مترجم

پولی فایندلی متولد ســـال  1982میالدی در لندن است .او پیش از اینکه در دانشگاه در رشته
کارگردانـــی تحصیل کند ،در دوران کودکی بهعنوان بازیگر فعالیت میکرد .فایندلی پیش از
دریافت جایزه (The JMKجایزهای اســـت که به یاد جیمـــز منزیز کیتچین ،کارگردان جوان
تئاتـــر که به طور ناگهانـــی و باورنکردنی در  28ســـالگی از دنیا رفت ،پایهگذاری شـــد تا دیگر
کارگردانان تئاتر تشویق شـــوند اســـتعدادهای نهفته خود را همچون او بروز دهند) نمایشی
تحســـینبرانگیز مرکب از چند قطعه متنوع از تاجر ونیزی گرفته تا جزیره گنج را کارگردانی
کـــرده و اخیراً نمایش موفق  Beginningرا که تنها دو شـــخصیت اصلـــی در آن ایفای نقش
میکردنـــد در  National Theatreروی صحنـــه بـــرده اســـت .هماکنون فایندلـــی در حال
کارگردانی نسخه جدید نمایشـــی رمان «بهار زندگی دوشـــیزه جین برودی» نوشته میوریل
اســـپارک است که در آن لیا ویلیامز بازی میکند و در تئاتر  Donmar Warehouseلندن روی
صحنه است.

ëëنخســـتینبار چـــه زمانی با رمـــان «بهار
زندگـــی دوشـــیزه جیـــن بـــرودی» آشـــنا
شدی؟
این رمان یکی از کتابهای مورد عالقه
من بـــود که با آن بـــزرگ شـــدم ،بنابراین
همیشـــه بخشـــی از ذهن و فکر مـــن بوده
اســـت .وقتـــی دیویـــد هـــارور گفت کـــه او
نســـخه نمایشـــی این رمان را مینویســـد،
به این نتیجه رســـیدم که این نمایشـــنامه
دقیقاً همان چیزی اســـت کـــه میخواهم
کارگردانیکنم.
ëëآیا میتوانستی این رمان را در قالب یک
نمایشتصورکنی؟
مـــن هرگـــز اجرایـــی از این رمـــان روی
صحنه ندیدهام و بســـیار تـــاش کردهام تا
تحت تأثیر دیگر نســـخههای نمایشی آن
قرار نگیرم .یکـــی از جنبههای عالی درباره
ســـبک نوشـــتاری میوریل اســـپارک وجود
عنصر حساسیت و ناپایداری در آن است.
او قطعاً استاد نشان ندادن واضح و آشکار
احساســـات نهفتـــه در ارتباطهـــای میان
کاراکترهایی اســـت که خلـــق میکند .روی
صحنه ،شما مجبوری آنچه را رخ میدهد
آشـــکارتر و صریحتر نشـــان دهـــی .در این
زمینه دیوید هارور مسئولیتش بیشتر از من
بوده اســـت و او این کار را با ظرافت و بدون
اینکه خیلـــی معلوم باشـــد بخوبی انجام

داده است.
ëëسختترینقسمتبهصحنهبردنیک
نمایشچیست؟
نخســـتین پیشنمایـــش همیشـــه
ترســـناکترین قســـمت در اجـــرای یـــک
نمایش اســـت .ایـــن گونه به نظـــر میآید
که هیـــچ جایی برای پنهان شـــدن نداری.
مجبوری با آنچه ســـاختهای مواجه شوی؛
کـــه بهناچار اندکی با آنچـــه فکر میکردی
ساختهای ،متفاوت است .وقتی تماشاگران
برای نخستینبار نمایش را میبینند ،تو با
حقیقت رو به رو میشـــوی؛ گویی که ضلع
دیگر یک منشور را میبینی.
 Beginningëëموفقیـــت بزرگـــی بود .این
نمایشبعدازاجرادر NationalTheatreدر
ماه ژانویه به West Endرفت .چقدر از این
نتیجهغافلگیرشدی؟
همـــه از زمـــان تمریـــن نمایـــش
میدانســـتیم که کار خاصی را روی صحنه
میبریم.
ëëبنابراین لحظههایی وجود دارد که بتوان
گفت نمایش با تماشـــاگران ارتباط مثبتی
یکند؟
برقرارم 
تو ســـعی میکنی نقبی بزنی به چیزی
که تصورمیکنی درست است ،اینکه مردم
باید بپذیرند ،البته تـــا زمانی که نمایش را
روبهروی مـــردم قرار ندهـــی ،هرگز به این

نکتهپینمیبری.
ëëتو کارت را بهعنوان بازیگر شـــروع کردی.
چهچیزیباعثشدکهبهسمتکارگردانی
جذبشوی؟
من به سمت ایده توانایی نگریستن به
کل دنیای نمایش کشـــیده شدم ،به جای
قابلیتها و ضرورتهای یک شـــخصیت
خـــاص .تصـــور میکنم این چیزی شـــبیه
بزرگ شـــدن انـــدازه جعبه اســـباببازی
اســـت ،بـــرای پذیرفتـــن مســـئولیت همه
شخصیتهاینمایش.
ëëآیافکـــرمیکنیمادرعصـــرطالییتئاتر
انگلستانزندگیمیکنیم؟
بلـــه؛ برای تئاتـــر دوره مســـحورکننده و
جذابی است .زمانی که من به هم عصران
ن و سالهایم نگاه میکنم ،واقعاً
و هم ســـ 
یـــک گـــروه عالـــی ،جالـــب و هیجانانگیز
میبینم .به نظر میرســـد قدرت انتخاب
و موارد تأثیرگذار بســـیار زیادی وجود دارد،
همچنین یک چشـــمانداز جهانیتر .این
برایمنهیجانانگیزاست.
ëëچهکارهاییرامیتوانیبهعنواننمونهدر
اینزمینهذکرکنی؟
نمایـــش «ســـه خواهـــر» اثـــر آنتـــوان
چخوف به کارگردانی بندیکـــت اندروز که
ســـال  2012در تئاتر  Young Vicاجرا شد،
نمونه روشن و مشـــخصی برای انتخاب و

بسیار هیجانانگیز است .برنامه دیوید لن،
نمایشـــنامهنویس ،تهیهکننـــده و کارگردان
ل کامل از کارگردانها
تئاتر درباره یک نســـ 
واقعاً نشـــان داد که تئاتر چیســـت و چگونه
باید باشـــد و فکر میکنـــم روفوس نوریس،
کارگردان تئاتر ،در حال انجام کار مشابهی در
 National Theatreاست .این گونه احساس
میشـــود که در حال حاضر کل دنیای تئاتر
انگلستاندرحالتحولاست.اینبهتنهایی
اتفاق خوبی است.
ëëنظرتـــان درباره تنـــوع و گوناگونـــی کارها
چیست؟تئاترانگلستاندراینزمینهچگونه
عملکردهاست؟
راه درازی در این زمینه پیش روست ،اما
آنچه در  18ماه گذشـــته یـــا درهمین حدود
بســـیار دلگرمکننده بوده ،این است که چند
تا از مذاکرات برای کارها به نتیجه میرسد.
چه کسانی را نمایندگی میکنیم ،چه کسی
تئاتر کار میکند ،برای چه کســـی کار ساخته
میشـــود؛ اینهـــا همه پرســـشهای جالبی
اســـت که من در هر لحظه از کارم به خاطر
یآورم.
م 
 ëëدر شـــبکههای اجتماعی حضـــور نداری.
چرا؟
مـــدت کوتاهی عضـــو فیسبوک بودم
و پنج دقیقـــه هم عضو توئیتر .احســـاس
کـــردم کـــه دور شـــدن از آن فضـــا آزادی
بزرگی اســـت .من به اندازه کافی در یافتن
دلیل برای تنبلی و تعلل کردن تبحر دارم
و احســـاس کـــردم شـــبکههای اجتماعی
جریان بیپایانی از دســـتاویز و بهانه برای
نداشتن ارتباط مؤثر با دنیای اطراف ،امور
و مسائل را فراهم کرد.
 ëëدر این مورد مثالی بزنید .چه چیزی در این
زمینهارتباطتانرابامحیطپیرامونتانتحت
تأثیرقرارداد؟
فروشـــگاه آنالیـــن مـــد و زیبایـــی .Asos
خرید آنالین همیشه مثل یک قاتل است.
من مجبور شـــدهام برنامـــه  eBayرا از روی
گوشیام حذف کنم.

ëëکاربعدیتانچیست؟
من باردار هستم .به دنیا آوردن فرزندم
برنامـــه بعدی من اســـت .در حـــال حاضر
نمیتوانمبگویمبعدازبهدنیاآمدنکودکم
چه کاری انجام خواهم داد ،اما آوریل ســـال
 2019تمرینهایمان را از سر خواهیم گرفت.
نمایش «بهار زندگی دوشیزه جین برودی»
در تئاتر  Donmar Warehouseدر لندن از 4
ژوئن تا  28جوالی  2018روی صحنه است.
معروفترین و ُپرافتخارترین رمان میوریل
اسپارک «بهار زندگی دوشیزه جین برودی»
است که در ســـال  ۱۹۶۱چاپ شد .براساس
این رمان سریال و فیلم سینمایی نیز ساخته
و نسخه نمایشی آن نیز نوشته و اجرا شد.
منبع:گاردین

