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سالن کوچک خودم را ساختم
دالیل تولید«وندینگ ماشین»
از زبان کارگردان این نمایش

خشونت در تئاتر
بازی یا بازنمایی؟

بیشتر نمایشهای روی صحنه از موضوعاتی چون
خیانت ،قتل و خشونت حکایت دارند
زهرا شایان فر
خبرنگار

«ســویرتریالت»()SawyerA.Theriaultدرمقالهایکهدربارهتئاترخشــونتوآثارپیتربروکنوشته
تصریحمیکند«:تئاترخشونتبهوسیلهنورها،بازیهاوصحنهگردانیهایتندوخشن،تماشاگرانرا
شگفتزدهمیکند،شوکمیکندوتامرحلهایپیشمیرودکهپاراازمرزسرگرمیفراترمیگذارد.این
نوعازنمایشتماشاگرانرادرحالتجدیدیازهوشیاریقرارمیدهدوبهگونهایمثبتآنانرابانوعی
اطالعاتازخودشانکهتابهحالنمیدانستهاند،تنهامیگذارد.باایناوصافکلمهخشونتلزوماًبه
معنایپرخاشگرییاشکنجهیادیگرکلماتیکهدراینرابطهبهذهنمتبادرمیشودنیست».عنوانتئاتر
خشونتگرچهباتجربیاتآنتوننآرتوبهعنوانشیوهایاجراییمعرفیشدهوعالقهمندانبسیارینیز
در بین گروههای تجربهگرا و جوان از بدو شــکلگیری تاکنون پیدا کرده اما افزایش مضمون خشن آثار
نمایشیکهدرشیوههایمختلفتئاتردیدهمیشودراهمبایدبهعنواندومقولهمتفاوتدرنمایشهای
رویصحنهموردارزیابیقراردادکهدرایننوشتهنگاهیاجمالیبههردومنظرخواهیمداشت.

مروری گذرا به آثار نمایشی که در سالنهای تئاتر
پایتخت روی صحنه هســتند نشــان میدهد که
مضامینی چون قتل ،خودکشی ،خشونت علیه
اقشار ضعیف جامعه بخصوص کودکان و زنان،
خیانت و فساد جزو تولیدات پرشمار شدهاند.
خشونت در شیوه تئاتری آنتونن آرتو ،خشونتی
است که نسبت به بدن بازیگر تحمیل میشود.
مســیری از درک و دریافــت درونــی به بازنمایی
جســمی در بازیگــر کــه بــدن را تحت تأثیــر قرار
میدهــد .همــان طــور کــه تئاتــر بر احساســات
تماشاگر تأثیر میگذارد حرف خودش را بر روح
تماشــاگر حک میکند .نشــان دادن ،ویژگی این
شیوه اســت بنابراین حتی کالم نیز در بستری از
اینبروزجسمانیبهابزارخشونتبدلمیشود.
سرعت ،تکرار و تأکید ،بلندی و کوتاهی نه لزوماً
پرخاشــگری! کارگــردان در ایــن مســیر تــاش
میکنــد احساســات و فضــای بیرونــی بازیگر را
بهگونهای فراهم کند که حسها به شکل غریزی
و طبیعــی توســط بازیگــر کشــف و ارائــه شــوند.
همان طــور که این شــیوه خودآزارانــه بازیگری،
چالشــی جذاب برای بازیگر محســوب میشود،
تماشاگران خاصی نیز آن را میپسندند از اینرو
بیــش از عمومیــت در فهرســت عالقهمنــدی
مخاطبان،تجربهایتئاتریباقیماندهاست.

در بیــن کارگردانانــی که بیــش از پیش بر عنصر
بــدن بازیگــر تمرکــز داشــتهاند پیتــر بــروک بــا
بهرهگیــری از حــرکات آکروبات و ابــزار فیزیکی،
جلوههــای تصویــری ایجــاد میکنــد تــا توجــه
تماشــاگر را به ســمت حرکت بدن سوق بدهد.
او با بهرهگیری از غافلگیری ،کاهش بار دیالوگ
و فضــای خالی و ارتباط نامحســوس و واقعی با
درونیات انســانی از فشــار روانی بر تماشــاگر کم
میکند .شاید از همین روست که شیوه او بیشتر
از آرتو در ایران عالقهمند داشــته اســت .گذشته
از این شــیوههای اجــرا و پرداخــت اجرایی تئاتر
خشــونت ،سخن از گسترش تئاترهایی است که
مضامین خشــن و درگیرکننــده را در انواع دیگر
نمایشی نشان میدهند .مضمونی که این روزها
انــواع تئاتــر اجتماعی ،سیاســی ،روانشناســانه و
حتی تاریخی را دربر میگیرد.
شــاید «مــده آ» نمونه بارز خشــونت در بین آثار
کالسیک باشد که عالوه بر اثر اصلی ،برداشتها
و برخوانیهــا و نگارشهــای متنوعــی همــواره
از آن بــه اجــرا درمیآید .این شــخصیت در آثار
نمایشــی بهعنوان کهــن الگوی انتقــام از طریق
جنایت شــناخته میشــود و این روزها برداشت
تازهای از آن با کارگردانی علی اصغر راسخ راد در
ســالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه
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مهدی ســفاری ،کارگردان نمایش وندینگ ماشــین (دستگاه
خودکار فروش) در یادداشتی کوتاه از دالیل تولید این نمایش
یادداشت و چرایی شــیوه اجرای مینیمال نمایشــی در دســتگاه خودکار
فروشنوشت.اینکارگردانتئاترکهتنهابازیگرنمایشخودشنیزهست،آورده«:من
بازیگروکارگردانیهستمکهدردنیایمدرن،نمیتونهمنتظرسالناجرابمونه،نمیتونه
منتظر باشه تا کارگردانی به اون پیشنهاد بازیگری بده ،من برای امرار معاش برای زنده
بودنم باید کار کنم ،باید روحیه هنریم رو حفظ کنم ،تئاتر بسازم و باید زندگی کنم .من
سالن کوچیک خودم رو ساختم ،با پرده قرمز کوچکش .فقط خودم توی اون جا میشم.
هر روز در سالن رو باز میکنم ،کف سالنم رو تی میکشم ،خودمو گریم میکنم و منتظر
تماشــاگرم هســتم تا بیاد و از  ۳۰تا نمایشــنامهای که با چهار بازه زمانی در اختیارش
گذاشتم ،ایستاده نمایش من رو تو سالن خصوصی من با شرایط خصوصی تماشا کنه.
حمید پاک نیا نمایشنامهها رو دراماتورژی کرد و با آیدا حقنژاد دوباره بازنویسی شون
کــرد و بــه مونولوگهای کوتاه تبدیل کردند .نســیم میرزاده برام لبــاس طراحی کرد و
دوخت .خودم دستگاه رو ساختم و پدرام بابایی و پویا نوروزی برام آهنگسازی کردند.
آرش وکیلزاده پوستر و اسم طراحی کرد .مژگان حسینی هم شد دستیار من ،سمانه
صفــری هــم مدیر برنامه .هم علی ســفاری عکاس کار شــد و هم آرش وکیــل زاده .با
عمارت روبه رو گپ زدیم که بتونیم سالن کوچیکمون رو بذاریم تو محیط با صفاشون.
قرارمون هم شد از ۲۰اردیبهشت تا ۳خرداد هرشب از ساعت ۲۰:۳۰تا ۱۱:۳۰اینطورا.
کلی دوستای باحال هم تو این مسیر کمک کردند ،دمشون گرم».
وندینــگ ماشــین اتاقکــی کوچک اســت که
تماشــاگر بــا مراجعه بــه آن میتوانــد از بین
 30نمایشــنامه معروف که این ماشــین ارائه
میدهــد یکــی را انتخاب کــرده و بــا انتخاب
مــدت زمــان اجــرا بــه تماشــای آن بایســتد.
هــر نمایشــنامه بــرای اجراهایــی تــک نفــره
در ســه زمــان  30ثانیــه 60 ،ثانیــه و  120ثانیه
دراماتورژی ،خالصه و تنظیم شــده اســت.از
آثار کالســیک تا مدرن ،از حماسه تا رئالیسم
جادویــی ،تــراژدی و کمدی در این فهرســت
نمایشــی دیــده میشــود و نــام بســیاری از
نمایشــنامه نویســان بزرگ جهان در آن قرار دارد .تجربه مهدی سفاری از آن دست
اجراهــای تئاتر اســت که میتــوان در زندگی مدرن و ســریع روزگار دیجیتال همســو
دانست .زمان برای بیان مفاهیم بزرگی که نویسنده برای اجرایی دو تا سه ساعته آن
را به رشــته تحریر درآورده در این تجربه نمایشــی به حداقلهای فرصت مطالعه و
دریافت معانی امروز رسیده است.
ایــن کارگردان و بازیگــر تئاتر درباره کوتاه بودن این قطعات نمایشــی به خبرنگار ما
توضیح میدهد :تمام تالشم این بود که زمان فروش تئاتر به همان اندازهای باشد که
برای خرید یک نوشیدنی یا حتی کتاب از دستگاههای خودکار فروش صرف میشود.
با این تفاوت که تماشاگر من میتواند بین سی ثانیه تا دو دقیقه برای این اجرا زمان
تعیین کند .او با اشاره به اینکه با دستگاه خودکار فروش تئاتر تجربه اجرا در فضایی
دیگر را هم داشته میگوید :بهمدت شش ماه در یک پردیس سینمایی اجرا کردم و
بازخوردخوبیهمازمراجعهکنندگانداشتم.بعدازاجرادرجشنوارهتصمیمگرفتم
در یک محیط تئاتری این تجربه را ارائه بدهم.
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است« .کالیگوال» نیز دیگر شخصیتی است که با
جنایتهایش در تاریخ معرفی شــده و خوانش
این نمایشــنامه با کارگردانی مهبد مهرنوش در
برنامه هفتگی نمایشنامه خوانی سالن مهرگان
قرار دارد .نمایش «سیزده» به کارگردانی مهدی
کوشــکی که به تازگی اجرایش در تئاتر مســتقل
به پایان رســیده نیز به صراحــت اعالم کرده بود
دیدنشبهبیمارانقلبیتوصیهنمیشود.
تنهــا مــرور نمایشهایــی که بــه موضــوع قتل،
خیانــت ،خودکشــی و خشــونت میپردازند این
آمار را بسرعت باال میبرد« .خون به پا میشود»
به کارگردانی مســعود طیبی در سالن ناظرزاده،
«اکلیل» به کارگردانی مهتاب شــکریان در تئاتر
مســتقل« ،من یک موجود بلوتوثی هستم» که
با هدایت افسانه ماهیان و بر اساس متن محمد
رضایــی راد آمــاده شــده در تئاتر مولــوی« ،بیوه
سیاه ،بیوه سفید» به کارگردانی حسن جودکی در
نوفل لوشاتو« ،حکم» در تئاتر شهرزاد»9-1-1« ،
اثــری از امیرعلی آزادان در دیوار چهارم« ،شــرم
و دغدغه» در تماشــاخانه ماه« ،حذف به قرینه
معنــوی» کار کتایون لطیف در ســالن انتظامی،
«زمســتان» کار محمدنژاد در مهرگان« ،جریان
مبهم یــک خانه ویالیی» کار احمــد حامدی در
دیوار چهارم« ،قاسم آباد» کار پوریا گلستانی در

سپند و «جنین جن زده» کار سلمان فرخنده در
نوفل لوشــاتو در این فهرســت قرار میگیرند که
الزاماًتمامیآنهاتئاترخشونتنیستند.
نمایــش دیگــری کــه بــه تازگــی اجرایــش را در
مجموعــه تئاتــر شــهر آغــاز کرده«کمیتــه نان»
نــام دارد کــه بــه مشــکالت صنفی و معیشــتی،
اجتماعی و سیاســی کارگران پرداختــه و آن طور
کــه در معرفی نمایش آمده در فضایی پر تنش
مســأله کولبرها و وضعیت زندگیهای ســخت
طبقــه کارگــر را بــه نمایــش میگذارد.برخــی
متخصصان تئاتر درمانی معتقدند که بازنمایی
خشونت در قالبی استاندارد میتواند تماشاگر را
در مسیر خودآگاهی قرار داده و از تکرار آن بکاهد.
شــیوع یک اختالل رفتــاری در جامعه انگیزهای
قــوی برای هنرمند مشــاهدهگر اســت تا دســت
بــه آفرینش اثری بزنــد که نیاز روانــی و عاطفی
مخاطبانشرادرگیرکند.
بیشک مردمی که دچار نوعی از بحران اخالقی
شــدهاند نیاز دارنــد که از بیرون بــه آن نگاه کرده
و تحلیلــی دربــاره آن دریافــت کنند .بــی تردید
موضوعاتــی از این دســت در ادبیــات و هنرهای
نمایشــی بواســطه اینکــه گرههــای اساســی در
زندگی بشر را تصویر میکنند محبوبیت بسیاری
دارند و از آن گریزی نیست .چنانکه جذابترین

صحنه ای از نمایش «سیزده»

آثار تاریخ بشــر به لحاظ ســاخت درام بواســطه
پرداختن به آثار خشونت صرف شکل گرفتهاند.
جنگها ،رقابتهای سیاســی ،بلندپروازیهای
بشــر در طول تاریخ این عرصه را همواره با رونق
همــراه ســاخته امــا توجه بــه نکاتی چــون فقر،
فشــارهای اجتماعی ،فروپاشــی نظام خانواده و
روان انســان که حاصل شــرایط اجتماعی عصر
حاضر است بر این دامنه افزوده است.
تراژدیهای امروز نه اشــک انگیزنــد و نه غلیان
احساســات را مــد نظــر دارنــد ،عریــان و بیپروا
از جنایــت حــرف میزننــد .مــرگ و زجــر تنهــا
شــکلهایی عادی از تراژدی عصر امروز شدهاند
و هنرمنــد درد را در تصویــری کــه از رفتارهــای
عادی شــده جامعــه و ارتباط انســانی در اثرش
خلق میکند بــه نمایش میگذارد .این مســأله
که به «تئاتر خشونت» میپردازیم یا «خشونت
را در تئاتــر» نشــان میدهیم دو مقولــه نزدیک
م هســتند اما فاصلــهای از تکنیــک اجرا تا
بــه ه 
تأثیــر از اجتماع را در خود دارند که باید از ســوی
متخصصان روانشناسی و جامعه شناسی مورد
دقت قرار گرفته و آســیبی بزرگتر را در جامعه
هــدف تحلیل کننــد .ایــن روزها صحنــه تئاتر با
شناســایی ایــن بحــران اجتماعــی و روانی زنگ
خطر را به صدا در آورده است.

