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فرزانه ابراهيمزاده
پس از آگاهي اديپ از گناه بزرگي كه مرتكب ش�ده و خودكش�ي مادرش ،يوكاس�تا با تبعيد شاه گناهكار و نابينا از
تب تا مدتها موافقت نميش�ود .تنها دلخوشي شهريار در س�الهاي تيرهبختي زندگي در تب ،حضور فرزندان در
كنار اوس�ت .اديپ شاه در پيري و درماندگي روانه تبعيد ميشود و روزگار را در آوارگي و پريشاني ميگذراند .نفاق
و اختالف وارد خانوادهاش ميشود و فرزندانش را از هم دور ميكند .در اين دوران ايسمنه در تب ميماند و آنتيگون
با پدر راهي كولونوس ميشود .از اين جاست كه نامههايي به تب آغاز ميشود« .نامههايي به تب» هم متن كالسيكي
اس�ت و هم نيس�ت .متن كالسيك است به اين دليل كه برداشتي از سه داس�تان كالسيك سوفكل درباره اديپ و
فرزندانش است .كالسيك نيست چون نگاه مشترك و امروزي سيامك احصايي و محمد چرمشير به اديپ شهريار
در قالب نامههايي است كه آنتيگون در روزهاي پاياني زندگي اديپ براي ايسمنه ميفرستد؛ نامههايي از كولونوس
نكبتزده به ناكجاآبادي كه ايسمنه در آنجا زندگي ميكند .نمايش مملو از جنبههاي بصري مختلفي است« .سيامك
احصايي» صحنه نمايشاش را بر اساس همين جهان كابوسوار به خوبي آرايش داده است؛ رديف طبقات و نامههاي
بايگانيشده بيشماري كه به يكباره با انفجاري مهيب فرو ميريزند .شنزار وسيعي كه اسباب و اشيا را در خود پنهان
كرده و اشباح خانواده اديپ بر روي آن در حركت هستند و خون و سرخياي كه در سراسر صحنه پهن ميشود و...
به خوبي در جهت خلق تصاوير ذهن راوي كابوس قرار گرفتهاند .تكرار برادرها و تكثير ايسمنه در جهان تيرهبختي
هم ترفند خوبي است كه تحليل و برداشت متن از فضاي غريب و وهمآلود را به زيبايي تجسم ميبخشد .نامههايي
به تب نوشته محمد چرمشير است كه با بازي هنرمنداني چون فاطمه معتمدآريا ،شبنم مقدمي ،احمد ساعتچيان،
عليرضا محمدي ،پانتهآ پناهيها ،محمدرضا حسينزاده ،عاطفه تهراني ،مريم شيرازي و آنكيدو دارش سوم آبان در
تاالر استاد سمندريان روي صحنه رفته است.
 Á Áچط�ور ش�د در زمان�ي ك�ه كارگردانهايي ترجيح
ميدهند متنهاي امروزي و باب روز به صحنه بياورند ،به
سراغ يكي از كالسيكترين متنها يا به روايتي مضامين
تئاتر رفتيد ،كه منتقدان معتقدند آنقدر اجرا ش�ده كه
نميتوان در آن خالقيتي داشت؟

البته اين متني كه من به صحنه آوردم متن كالس��يكي
نيست .متني است كه با بازنگري به متن اصلي نوشته شده
است .متني است كه حتي قصه اصلي را هم به دنبال خودش
نميآورد .مثل اين اس��ت كه م��ا از ابزار و امكانات يك قصه
اس��تفاده ميكنيم براي به صحنه آوردن يك نمايش ديگر.
نامههايي به تب نمايش كالسيكي به حساب نميآيد .حتي
نوع بازي بازيگران هم كالسيك نيست .اما در پاسخ به سوال
شما قصه اين نبود كه من بخواهم سراغ يك متن كالسيك
بروم .ميخواستم متني را روي صحنه بياورم كه آن متن در
گرو جايي بود و كسي آن متن را براي اجرا به مركز داده بود.
در صحبت آقاي چرمش��ير ،ايشان پيشنهاد اجراي دو متن
ديگر از آثارش را به من داد .هر دو متن را خواندم و از ميان
آن دو ،نامهه��اي به ت��ب را انتخاب كردم .اين متن را خيلي
دوست داش��تم .به اين دليل كه درباره اديپ و آنتيگون بود
هم دوست داشتم .به نظرم همه اسطورههای دنيا مثل يك
دايره حول خودش ميچرخند .مهم نيست كه يك اتفاق ،يك
شرايط ،يك زندگي در كجا جريان دارد .اين مسير همينطور
در نقطههاي مختلفي مثل مد تكرار ميشود .با سنوسالي كه
نيمقرن از آن طي شده است ،دو دوره مد را دورهكردم .يعني
يك چيزي مد ،بوده برگش��ته و تكرار شده است .همينطور
اين اتفاق ميافتد و روز به روز اعتقادم به اين مس��اله بيشتر
ميشود .به همين دليل فكر ميكنم االن اصال مهم نيست كه
اي��ن موضوع را از كجا بردارم .هيچ موضوعي مربوط به هيچ
دوره خاصي نيست و مربوط به همه دورههاست .وقتي متن
را گرفتم فكر كردم كه در اين شكل چه كار ميتوانم بكنم.
 Á Áاما خيلي از استادان تئاتر معتقدند كه نبايد به ساختار
و تركيب نمايشهاي اسطورهاي دست زد و تغييراتي را در
آنها انجام داد .برداشت شما در نامههايي به تب اساس اين
اسطوره را برهم زد و مشخص كرد كه حتي اسطوره اديپ
را ميت�وان جور ديگري ديد .حتي در پايان نمايش�نامه
اصلي ،فرجام اديپ مرگ نيس�ت .اما در نمايش شما اين
فرجام اديپ را رستگار ميبينيم.

دقيقا همين نكتهاي اس��ت كه ميگويي��د .اوال بايد اين
اعتقاد را داشته باشيم كه هر متن قديمي را اگر درست ببينيم
و برداش��ت شود كه چه اتفاقي قرار است روي صحنه بيفتد
آن اتفاق را ميشود به روز كرد يا نه؟ سالها پيش فيلمي را
ديدم كه در اصل يك فيلم مافيايي بود كه داس��تانش كامال
داستان مكبث بود .بدون سر سوزني تغيير مكبث را اقتباس
كرده بود .ساالنه دهها فيلم عاشقانه ساخته ميشود و ما آنها
را ميبينيم و يادمان ميرود كه اينها برداشتهايي از داستان
رومئو ژوليت است .اين برداشتها وجود دارد .اما بايد درست
با آن برخورد شود.
 Á Áكاراكتره�اي اين نمايش منظورم بازيگران نيس�ت.
تنها سه كاراكتر مشخص هستند؛ يكي اديپ است ،يكي
آنتيگون و برادرش .ما اين ش�خصيتها را تكرارشونده
ميبينيم.

البته ايسمنه هم هست.

 Á Áبله ايسمنه هم هس�ت .اتفاقا نكته هم همين است
ك�ه به جز ايس�منه كه ب�ازي و حركت خ�ودش را دارد،
بقيه كاراكترها تكرارش�ونده هس�تند .زماني جايگزين
يكديگر ميش�وند ،يك زمان مثل آيينه عمل ميكنند.
اين جايگزيني را در اين متن ميبينيم .به نظرم اين تكرار
در متن نمايش نبوده و در كارگرداني افزوده شده است.

اين متن براي دو پرس��وناژ نوشته شده است .يك خواهر
و يك برادر هس��تند و دارند درب��اره نگهداري از اديپ با هم
صحبت ميكنند .يك بخش هم نامههايي است كه به ايسمنه
مينويسند .نامهها را هم خودشان ميخوانند .ما در متن اصلي
ب��ه جز برادر و خواهر كاراكتر ديگ��ري نداريم .اتفاقي كه در
ذهن من افتاد ،اين بود كه من ميخواهم اين متن را بازگويي
كنم .اما تصوير متن را قرار نيس��ت بسازم .ميخواهم تصوير
ديگري داشته باشم كه در آن اين متن خوانده ميشود .قصه
ديگري تعريف كردم .يكس��ري آدم جمع شدند تا آييني را
آماده كنند كه قرار است با آن آيين منتظر مرگ اديپ باشند.
 Á Áبه همين دليل هم بخشهايي از نمايش فاقد ديالوگ
است؟

همان آدمها زماني كه دارند ديالوگ را ميگويند ،يعني
زماني كه با اديپ در تماس هس��تند يا برادر و خواهر دارند
صحب��ت ميكنند ،باز هم همان كارها را انجام ميدهند .در
آن بخش من به اين تكثير تصويري نياز داشتم .به اين دليل
كه نشان بدهم كه هر كسي ميتواند آنتيگون باشد .ميتواند

برادر باشد .به صورت خاص اين آدم آنتيگون و برادر نيست.
 Á Áجاهايي برداشتهاي آيينهوار هم ديده ميشد.

دقيقا اين آيينه وجود داش��ت .از سوي ديگر ،كاراكتري
را ميخواس��تم كه بتواند مس��تقيم اين آيين را برگزار كند؛
كس��ي كه از آنتيگون مراقبت كن��د و دردش را درمان كند.
در همه متنهايي كه از سوفكل هيچ جا آنتيگون و ايسمنه
ك��ودك را نداريم .وقتي اين دو را ميبينيم كه اين دو بزرگ
و بالغ هستند.
 Á Áدر داستان اديپ هم با اينكه ما ازدواج اديپ و مادرش
را ميبينيم و به دنيا آمدن بچهها را ميشنويم ،بچهها را
نميبينيم.

هي��چ كودك��ي از اينها وجود ندارد .وقت��ي با خودم فكر
ميكن��م اديپ زمان��ي اين اتفاق ناگ��وار برايش ميافتد كه
ميفهم��د گناهكار واقعي خودش اس��ت ،اي��ن اتفاق باعث
ميش��ود كه م��ادرش خودكش��ي كند و اديپ خ��ودش را
كور كند .اما بچههاي اديپ چه حالي خواهند داش��ت؟ آنها
ميتوانند يك انجام وظيفه داش��ته باشند و ديگر دوستش
نداشته باشند .حتي ش��ايد از او ميترسند و جايي دلشان
ميس��وزد .اما در نهايت شيفته اديپ نيستند .با خودم فكر
كردم تنها كساني كه ميتوانند اديپ را دوست داشته باشند،
كودكي آنتيگون و ايسمنه هستند .زماني كه هيچ حقيقتي
بازگو نشده است .اتفاق بدي در تب نيفتاده است تا كسي به
دنبال گناهكار باشد .من دو كاراكتر كودك را در اين نمايش
اضافه كردم .آنتيگون و ايس��منهاي كه هيچ ديالوگي ندارند.
دايم هم در حال تنظيم كردن جايگاه اديپ هس��تند .لباس
برايش ميبرند .پاشويهاش ميكنند.
 Á Áاما جاهايي يكي از اينها كه فكر ميكنم ايسمنه است،
از اديپ ميترسد.

ايسمنه است كه به عنوان خواهر كوچكتر دايم ميترسد.
اين هم موضوع ش��خصي است .هميش��ه بچههاي آدمهاي
مقتدر آنچنان به والدينشان نزديك نميشوند .من اين ترس
را به يكي از آنها دادم .ش��ايد به اين دليل كه زماني كه اين
نوازش و مواظبت صورت ميگيرد ،چيزي از ابهت اديپ كم
نكنيم.

است .ميخواهد آنچه تقدير شده است را از بين ببرد .شايد
هم دست آدمهاي ديگري است كه از مغزش بيرون زده.

ه��م گرفتيم .نامه هم چرخيده اما هنوز اتفاقي كه منجر به
امضا كردن قرارداد شود رخ نداده است.

اگ��ر بخواهم ب��ه يك گوش��ه تصويري اش��اره كنم .در
داس��تان اصلي اديپ درنهايت از پادشاه محلي كه كولونوس
ميخواهد كه هيچكس از محل دفنش خبر نداش��ته باشد.
حتي دخترانش .شايد يكي از علتهايي كوچكي كه اديپ در
اين نمايش ميخوابد كه بميرد ،چشم آدمها بسته ميشود.
براي آدمهايي كه چشمانشان را بستهاند و نديدهاند ،ميتواند
همزمان با اديپ پايان دنيا باش��د .همه ميروند ميخوابند.
اين ميتواند يك گذر دروني در درون آدمها باش��د .نه اينكه
جسم ميرود.

امي��دوارم ك��ه اين اتفاق بيفتد .از آنج��ا كه من به علت
گذش��ت همان نيمقرن كه گفتم آدم قديمياي هس��تم و
به گفتههاي ش��فاهي اعتقاد دارم ،به م��ن گفتهاند كه اين
قرارداد بسته ميشود و ما هم اميدواريم كه اتفاق بيفتد .اما
اگر قراردادي بس��ته نشود ما حتما نسبت به مخارجي كه تا
همين االن هزينه كرديم ،حتي يكسوم هم بازگشت سرمايه
نخواهيم داشت.

 Á Áهمه داستان اديپ اسطوره گناهي است كه ناخواسته
رخ داده اس�ت .اما در نمايش شما اديپ سرانجام از درد
رها ميشود.

 Á Áشما بيشتر از آنكه كارگردان باشيد ،طراح صحنه
هستيد .اين ويژگي شما در اين طراحي صحنه به خوبي
به چشم ميخورد .صحنه نامههايي به تب شكل خاصي
دارد .استفاده از تكرنگ يا بيرنگي در صحنه شاخص
است .نامه و ورقههايي كه در صحنه جا به جا ريختهاند
خودشان بخشي از كاراكترهاي اين نمايش هستند.

طراح��ي صحن��ه را براي اين نمايش ي��ك بكگراند
نميدانم .به نظرم صحنهاش يك كاراكتر بود .سه آنتيگون،
دو برادر داريم كه كاراكتر خودشان را دارند .اديپ ،ايسمنه
 Á Áبه همين دليل هم در طراحي صحنه تنها رنگ موجود
و داروك شخصيتهاي اين نمايش هستند و كاراكتر دهم
لباس س�رخرنگي است كه به تن
هم صحنه نمايش اس��ت كه حرف
اديپ است .بقيه لباسها و آدمها
براي خ��ودش دارد .صحنه در جاي
خاكيهستند.
همه اسطورههای دنيا مثل يك دايره خودش بازي ميكند و ميگويد كه
جاي��گاه اديپ قرمز اس��ت .همه حول خودش ميچرخند .مهم نيست كجاس��ت؟ در پيشبرد قصه دخيل
كه يك اتفاق ،يك شرايط ،يك
صحن��ه از خ��اك و زمي��ن و ش��كل
است و تنها جايي براي حضور آدمها
زندگي در كجا جريان دارد .اين مسير
طبيعت ساده برگرفته شده است.
نيست .صحنه وجود و گفتار و آيين
همينطور در نقطههاي مختلفي مثل
 Á Áش�كل و ش�مايل ادي�پ هم
اين آدمها را كام��ل ميكند .وقتي
مد تكرار ميشود .با سنوسالي كه
خيلي عجيب اس�ت .پوششي كه
صحنه را اي��ن جوري ميبينم ،بايد
نيمقرن از آن طي شده است ،دو
تا روي چش�مانش آمده به نوعي
حركت بدهد .بايد تفكر و رنگ و فضا
دوره مد را دورهكردم
ش�بيه ت�اج اس�ت .اما به ش�كل
بدهد .وقتي همه اينها را فكر ميكند
انگشتهايي كه از ميان كاسه سر
ميش��ود اين صحنهاي كه ديديد.
اديپ به آس�مان رفته است .شبيه دستهاي كساني كه
اينكه چرا نامهها همه جا هستند.
ميخواهند فرار كنند.

تاكيد زيادي روي اين موضوع كه تاج اديپ بايد ش��كل
خاصي داشته باشد نداشتم .ميخواستم اصال تاج به نظر نيايد
و جزيي از بدنش باش��د .در عين حال هم تاجي باش��د كه
انگار روي سرش گذاشتهاند .نخواستم چشمهاي از كاسه در
آمدهاش را اگزجره كنم .ميخواستم روي چشمانش را ببندم.
اما اين مفهومي كه اش��اره كرديد هم ميتواند درست باشد.
مغزش در حال فرار كردن است .شايد هم همه اين اتفاقات از
تقديرش هست و او در مقابل تقدير ايستاده است .از نظر من
ادي��پ يك عكسالعمل صددرصد در برابر تقديرش خودش

 Á Áاستفاده از خاك در صحنه هم جزيي از كاراكتر است؟

ش��ايد براي شما جالب باش��د كه من اين خاك را براي
درست شدن ذهنيت خودمان از كوير آوردهام .اين خاك شهر
نيست خاك كوير مرنجاب است .فقط به اين دليل كه حس
و سنگيني و شرايطش مربوط به همان فضاي مردهاي باشد
كه جاي رشد نداشته باشد.

 Á Áدر مصاحبههايي كه قبل از اجراي اين كار داش�تيد
خواندم كه شما هنوز قراردادي با مركز هنرهاي نمايشي
نبستهايد؟

صحبتهايي شده و نامههايي از مركز هنرهاي نمايشي

 Á Áبا توج�ه به اينكه اين نمايش در ايرانش�هر و بخش
خصوصي اجرا ميش�ود اين موضوع مش�كلي به وجود
نميآورد؟

بازيگ��ري كه اكن��ون خود را ش��كارچي مينامد و
بيمارياش را شكارش .همه چيز روي صحنه تئاتر شروع
شد ،هنگامي كه مجيد در نمايش «عجايبالمخلوقات»
به كارگرداني رضا ثروتي ايفاي نقش ميكرد ،حالش به
دليل سرطان مغز استخوان وخيم شد و نمايش تعطيل.
«در حالي كه ش��كارم مش��غول تيز كردن سيزده
دندان نيش مخوف است ،من سيزده تكه نخ مساوي را با
دقت ميبرم .سيزده گردنبند با آويزي از دندان ،پيشكش
امروز شما» از نوشتههاي مجيد بهرامي.
داس��تان مجيد و صحنه تئاتر از سالها قبل شروع
شد ،مجيد فارغالتحصيل مهندسي برق بود ،اما خود را
در جاي ديگري پيدا كرد؛ در صحنه نمايش .كالسهاي
حميد س��مندريان شروعي بود براي آشنايي و دوستي
مجيد با هنر نمايش .او با كارهاي نادر رجبپور و داوود
ميرباق��ري روي صحنه رفت ،در «آنتيگونه» نمايش��ي
جنجالبرانگي��ز كار حامد محمدطاهري نيز بازي كرد،
البت��ه اينها همه مقدم��هاي بود براي ي��ك كار بزرگ؛
«سياها» نوشته ژان ژنه ،اثري از گروه «نرگس سياه» كه
در طول دو ساعت و نيم اجرا ،تماشاگر را ميخكوب كرد.
مجيد بر پرده س��ينما هم ظاهر شد ،با نقشهايي
به گفته رخش��ان بنياعتماد به ياد ماندني ،چه كوتاه و
چ��ه بلند .با هر اجراي جديد همه فكر ميكردند ،بهتر
از اين اجرا امكان ندارد ،اما امكان داشت و هر بار بيشتر
تحسين تماشاچيان برانگيخته ميشد .پرويز پرستويي
پ��س از ديدن نماي��ش «عجايبالمخلوق��ات» گفت:
«افتخار ميكنم كه در كشورمان چنين بازيگراني داريم،
من خيلي وقتها فكر ميكردم كه شايد روزي وحشت
داش��تم كه روي صحنه تئاتر بيايم .فكر ميكردم تئاتر
دارد از رونق ميافتد و امشب پس از ديدن اين نمايش
به اين نتيجه رسيدم كه ميشود با صراحت تمام گفت
كه تئاتر خيلي جلوتر از سينما دارد حركت ميكند».
«از بيماريام پرسيدم :چرا مغز استخوانم؟ گفت :يك
روز اتفاقي تماشاگر يكي از نمايشهايت بودم .سه جاي
تو را هدف گرفتم.
اول مغز قلبت را .پشيمان ش��دم ،مدام انرژي رد و
بدل ميشد ،داغ بود ،دستم را سوزاند.
دوم مغز چشمت را .نشد ،مدام نگران بود ،ميچرخيد
و فرار ميكرد كه خميازه و خستگي نبيند.
س��وم مغز اس��تخوانت را .اما انگاري بيخيال بود،
شكس��تگي و كبودي ديدم ،فكر كردم استخوانت خانه
امني ميش��ود ،اما حاال بيخانمانم ،دوس��تانت بيرونم
كردند ،تحقيرم ميكنند ،فراريام ،سالمتيات تعقيبم

 Á Áكار ب�ا اين حجم دكور و بازيگ�ران درجه اول هزينه
س�نگيني هم داشته است .آيا ميشود به گيشه اميدوار
بود؟

نه نميشود .خيلي شاهكار كنيم بتوانيم  33اجرا با تعداد
مش��خص س��الن برويم .با خوشخيالي كه س��الن پر برود،
همان طوري كه گفتم چيزي كمتر از يكس��وم كل مخارج
اين نمايش در حد معقول و تعيين فهرستي كه خود مركز
هنرهاي نمايشي از هزينهها و مخارج دارد را به دست خواهيم
آورد .ام��ا ما نمايش را به صحن��ه آوردهايم .نميگويم به اين
مش��كالتي كه وجود دارد فكر نكردي��م .از روز اول هم ترس
اين ماجرا را داش��تيم .اما مشكل اين است كه نميشود كار
نكرد .وقتهايي احساس ميكنم خالي كردن فضاها اشتباه
بزرگي اس��ت .شايد نيت همه ما اين است كه اين فضا نبايد
خالي ش��ود .بايد كار كنيم .در هر ش��رايطي بايد كار كنيم.
خيلي اعتقاد زيادي به اينكه براي مخالفت كار نكنيم ندارم .به
اين دليل كه فكر ميكنم اگر كار نكنيم چه اتفاقي ميافتد؟
 Á Áاتفاق�ي كه براي نمايش ش�ما افتاد اي�ن بود كه اين
نمايش اولين نمايش�ي بود كه برايش ف�رش قرمز پهن
كردندوافتتاحيهگرفتند.فكرميكنيد برگزاريافتتاحيه
براي تئاتر جواب ميدهد؟

افتتاحيه تئاتر در خارج از ايران بس��يار مرس��وم اس��ت.
اما اين افتتاحيه به اين ش��كل است كه تعدادي از منتقدان
بسيار خوب و مس��ووالن و سرپرس��تهاي تماشاخانهها و
تهيهكنندهها كار را ميبينند و اين باعث ميشود كه هركدام
از اينها براي آن نمايش و گروه نمايش��ي بار اقتصادي خوب
داشته باشند .اين برنامه پيشبردي در وضعيت اجراي آن كار
دارد .اينكه چقدر باش��كوه گرفته ميشود يا نه مهم نيست.
مهم اين است كه چه تاثيري براي گروه نمايشي و تماشاخانه
خواهد داشت .اين كار را نفي نميكنم ،به شرطي كه بدانيم
چه فايدهاي خواهد داش��ت .همين يك باري كه انجام شد
بدانيم اگر اشكال داشته چه كاري انجام دهيم كه بهتر شود.
خيلي از هنرمندان ما اعتق��ادي به اين برنامهها ندارند .چه
كسي قرار است دعوت شود تا اجرا را ببيند؟ آنهايي كه دعوت
ميشوند چه نفعي دارند و چه كمكي به نمايش ميكنند؟ آيا
تماش��اگران ما ظرفيت اينكه شب اول اجرا را ببينند دارند؟
ما اين ظرفيتها را داريم اما با ما امتحان نش��ده است .بايد
امتحان كنيم .حاال اين اتفاق افتاده و ميدانم كه قرار اس��ت
براي همه گروهها باش��د .اميدوارم اگر قرار اس��ت براي بقيه
گروهها باشد آنها از خوبي يا بدي اتفاق اول استفاده كنند و
براي مفيد بودنش حركت كنند.
 Á Áاز آنجايي كه در چند سال گذشته هميشه كاري روي
صحنه داشتيد براي سال آينده فكر كرديد؟

عکس :رضا معطریان ،ایران تئاتر

كمكحالش خواهد بود تا جلوه درستي از يك نقش و
موقعيت بازي را پيش رو داشته باشد .بنابراين ،صمد
جودكي در انتخاب متن و بازيگر موفق است .اما آنچه
ديدهايم تحت عنوان نمايش هنوز هم قابليت بسياري
براي نمايشي شدن و ارتباط گرفتن بهتر با تماشاگرانش
را دارد .اين پيشنهاد نيست كه در ادامه ميآورم بلكه
مثال اس��ت تا ببينيم چگونه ميشد اين نمايش را به
جلوه درس��تتري در اتكا به متن پيش برد .جايي كه
 021اشاره به ميدان آزادي ميكند كافي است سيامك
صفري باالي ميز ب��رود و با بدن هيبت ميدان آزادي
را جلوهگر س��ازد .اين باال رفت��ن از ميز يعني عبور از
وضعيت متعارف و اين به جنون و شاعرانگي اين مرد و
وضعيت خواهد خورد .زماني كه او دم از زندان ميزند،
كافي است كه سيامك صفري زير ميز برود تا جلوهاي
از فضاي بسته زندان را تداعي كند .از اين نمونهها بسيار
اس��ت كه در متن موج ميزند .يكي ديگر از جلوهها و
تمهيداتي كه نمايش را گيراتر ميسازد ،برقراري ارتباط
با تماشاگران اس��ت .دو لحظه گوياي اين نكته است؛
زماني كه سيامك از تماش��اگران ميخواهد تا درباره
چاله درون ميز روبهرويشان اطالعات بدهند يا زماني
كه او از يكي از تماشاگران ميخواهد شعرش را بخواند.
اين لحظهها نمايش را به سمت جلوه مستندتر سوق
خواهد داد و زنده ش��دن متن و گيرايي و جاذبهاجرا را
بيشتر خواهد كرد.
سيامك صفري بدن منعطفي دارد كه گاهي غفلت
خود و كارگردانان مانع از بازيهاي درخشان او خواهد
ش��د .بازيهاي او اغلب در نمايشه��اي دكتر رفيعي
مثالزدني است .شكار روباه كه يادتان هست .سيامك
صف��ري را به فراتر از اين ب��ازي بايد دعوت كرد وگرنه
او در حد معمول خود هم باعث مسرت و شادابي است
اما كارگردان مس��تعد از او يك جلوه ديگرگونه خواهد
س��اخت كه فعال جودكي در اين زمينه تالش��ي نكرده
است.
نماي��ش «صد س��ال پي��ش از تنهاي��ي ما» حس
نوستالژيكي دارد كه تماش��اگر را درگير خود ميكند.
انس��ان در آن معنا و جلوه عرياني دارد .اوس��ت كه در
اين تنهايي و تكاپو بر آن است همه را متوج ه پيرامون
خود كند كه اگر عشق صورتي غيرمتعارف و ناآشنا هم
به خود گرفت ،نبايد مورد كمتوجهي آدمها واقع شود؛
چيزي كه امروز يك ركن رفتاري بين آدمهاي نس��بتا
مدرن شده اس��ت؛ آدمهايي كه ديگر بر پايه دادههاي
معمول و طبيعي زندگي نميكنند .اين برخورد يعني
پشت كردن به تمام مباني رفتاري كه انسان را ماهيتا از
خود دور كرده است.

تماشاخانه

عکس :عباس کوثری ،شرق

تنهايي اين روزها در ايران ما نيز پررنگتر از گذشته
رخنمايي ميكند چراكه آدمها دارند رفتهرفته در مسير
تنهايي گام برميدارند .حتي در خانوادههايي نيز هستند
آدمهاي��ي كه از همديگر بريده و دل كندهاند و هر يك
در خلوت خود فرورفتهاند .اين همان تنهايي اس��ت كه
بيم��اري و ي��أس را به همراه دارد .ش��ايد تنهايي براي
لحظات و روزهايي ثمربخش و مفيد باش��د اما تنهايي
هميشگي ريشه در افسردگيهاي حاد و بحراني دارد.
نمايش «صدس��ال پيش از تنهايي ما» نيز داللتي
آشكار بر رواننژندي يك آدم تنها و مايوس دارد021 .
كه كد مخابراتي ش��هر تهران اس��ت ،نام اين شخص
تنهاس��ت كه به همراه سه برادر ديگرش از ده به چند
نقطه از ايران مهاجرت كردهاند .يكي به شيراز ،ديگري
به زاهدان و يكي هم گرفتار شاندرمن (حوالي شاهرود)
ش��ده است 021 .از بد حادثه چون نميتواند كارگري
كند ،س��ر از تئاتر ش��هر و كافه ترياي آن درميآورد و
چون دلبسته دختري ميشود بازيگر كه هيچ پاسخي
براي خواس��تگاريش ندارد ،عاش��ق ميماند و ش��اعر
ميشود؛ شاعر ساحر و جادوگر كه توانمندي خود را در
گذر از تمام ديوارها ميآزمايد .حاال به جرم دزدي سر
از زندان درميآورد اما او كه اهل بند نيست .هر روز آزاد
است كه برود و بيايد و دفتر حضور و غياب زندان را از
حضورش پررنگ جلوه دهد .مهاجرت از ده به پايتخت
معضل تازهاي براي اين س��رزمين نيست .بسياري به
گونههاي مختلف غم كوچ و دل كندن از ديار و خاك و
خانواده را تجربه كردهاند .تهران هم شهر غريبان است
و تنهايان .اين تنهايي و عاشقي است كه ذهن و فراذهن
را داغديده ميكند تا به ارتكاب واژگان درآيد و ابتالي
خود ب��ه يأس و نااميدي را به بازي ش��عر و دلدادگي
بكش��اند .متن يك تكگويي شاعرانه است كه به درد
دل كردن و واگويههاي دروني يك مرد در كافهترياي
تئاتر شهر ميپردازد .گويي يك اجراي محيطي است و
همهچيز مستند جلوه ميكند .اما آشنايي تماشاگران با
سيامك صفري مانع از تحقق اين حس به طور كامل
خواهد شد ،چون او بازيگر معروفي در تئاتر است .مگر
آنكه يك بازيگر ناآشنا براي چنين نقشي در نظر گرفته
ميشد ،آن وقت ديگر تماشاگر دل نميداد كه به ديدن
نمايشي در كافهتريا برود مگر نمايش با همان بازيگر
ناآشنا نيز خوش ميدرخشيد .سيامك صفري بازيگر
توانمند و طنازي اس��ت .همينطوري هم ميتواند به
ش��كل بديههس��ازي يك جمع را به خود مش��غول و
س��رگرم كند .يعني يك لحظه هم نگذارد احس��اس
خس��تگي و مرارت كنند .بنابراين دادن يك متن هم
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در حد يكي ،دو طرح فكر كردم .اما هيچ اقدامي نكردهام
و احس��اس ميكنم براي ديدن خودم و اتفاقي كه از بيرون
ميافت��د و فكر كردن و نگاه كردن احتياج به فاصله دارم .در
اين چند س��ال هر س��ال كار كردم؛ اما عالقهاي نه به تكرار
خودم و نه به تكرار كارهاي ديگران ندارم .نميخواهم يك كار
عجيب غريب كنم ميخواهم اجراي متفاوتي داش��ته باشم.
كارهاي عجيبي انجام دادهام و قرار بوده جايزه بگيرم ،تقدير
بشوم انجام دادم .در سني هستم كه سعي ميكنم كارهاي
كه انجام ميدهم به نتيجهاي برسد و نميخواهم از كسي جلو
بزنم .همين قدر كه از خودم جلو بزنم ،برد كردهام.

ميكند ،كفشهايم را گم كردهام ».از نوشتههاي مجيد
بهرامي.
تالشها براي هموار كردن كار درماني مجيد شروع
شد .نمايشگاه عكس تئاتر به بهانه او در خانه هنرمندان
برپا ش��د .با كمك هنرمندان و حمايت معاونت هنري
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس�لامي مجيد ب��راي درمان
راهي آلمان ش��د .يادداشتهاي يك دوست بخش اول:
«ش��ب پر از لكههاست در اتاق شماره  11بيمارستاني
در اشتوتگارد ،پيشرفتهترين مركز تحقيقات پيوند مغز
استخوان ،مردي بر تخت سقوط ميكند كه تماشاگران
حق ندارند به اتاقش وارد ش��وند ،پيش از اينكه بخوابد
ميگويد :چقدر هيجانانگيز است؟»
مجيد جايزه بهترين بازيگر مرد جش��ن فيلم كوتاه
خانه سينما را براي بازي در فيلم كوتاه «كمتر از چند
دقيقه» ،ساخته احسان بيگلري ،دريافت كرد و چون در
مراسم حضور نداشت براي جشنواره نوشتهاي فرستاد:
«خانمها ،آقايان ،مفتخرم كه اين جايزه را از سوي شما
دريافت ميكنم ،ببخش��يد كه در ميانتان نيستم ،اما
قلبم در ميان شما ميتپد من بهزودي بازخواهم گشت.
اگر كسي س��راغ مرا گرفت ،بگوييد رفته است كالس
بازيگري تا بازيگري بياموزد ،بيماريام به من بازيگري
آموخت .با بهترين درودها .مجيد بهرامي».
درمان مجيد شروع شده و چشمهاي نگران هر روز
به رسانهها دوخته شده است .يادداشتهاي يك دوست:
مجيد امروز بعد از شيميدرماني بيرمق است ،ميگويد
كه همه چيز برايش مثل تمرين يك نقش اس��ت ،اما
س��ختتر ،چون صحنه بيرون او نيس��ت ،بلكه درون
اوست ،در عمق او ،در مغز استخوان او .مثل چاپلين كه
يك سوت ميبلعد و با هر سكسكه سوت صدا ميكند،
مجيد صحنه را بلعيده است .كمكهاي جمعشده براي
حمايت از درمان مجيد كافي نيست ،نمايشهاي «من
و تلخك» كار نيما دهقان و «زمستان  »66كار محمد
يعقوبي يك ش��ب به نفع مجيد اجرا شد .خوانندگان
پ��اپ هم از قافله عقب نيفتادند ،محس��ن يگانه ،رضا
صادقي و بنيامين بهادري براي مجيد خواندند« .همه
چيز درس��ت ميشود» جملهاي بود كه بنيامين روي
عكس مجيد نوشت .يادداشتهاي يك دوست :مجيد
دلش براي دوس��تانش تن��گ ش��ده و دارد براي آنها
مينويسد« .دوستاي من ،دوستاي باشكوه من ،هقهق
گريههايتان را در تاريكي سياهيها شنيدهام .با برخي از
شما شب را تقسيم كردهام ،با برخي از شما چكهچكه
در خانه خورشيد عرق ريختهام .دستهاي گرمتان را
از دور ميفشارم .برميگردم ،خيلي زود ،با يك بغل رز
سياه .دوستتان دارم»...

