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سال نهم     شماره 1583

روزنه آبي

تماشاخانه

«ديويد ممت»
بازي با زبان تا خلق «زبان ممت»

«دفتر يادداشت منتقد»

«ديويد ممت» نمايش��نامهنويس ،مقالهنويس،
فيلمنامهنويس و كارگردان آمريكايي متولد س��ال
 1947در شيكاگو است .او در يك خانواده يهودي
بزرگ ش��د .پ��در وكيل و مادري معل��م و زندگي
خانوادگي نابسامان در ش��يكاگو ،از او يك كودك
شهرنشين ساخته بود كه در محيط خانوادگياش
هيچ نشاني از تمدن وجود نداشت .او معتقد است
كه در تمام دوران رشدش همه باهم در محيط خانه
آزادانه به هم فحاش��ي ميكردند و حتي سرگرمي
اصل��ي او در دوران كودك��ي اي��ن ب��وده كه وقتي
تلويزيون نگاه ميكرده ،بعد از ديدن برنامهها ،اداي
ش��خصيتها را درآورد و زبان شيواي شخصيت را
به زباني غيرگويا تبديل كند و تمام بعدازظهرهاي
تابس��تان او و خواهرش اينگونه ب��ا بازي با زبان و
تبديل گويايي آن به صداهايي نامفهوم ميگذشته
است .امروز ممت ميگويد« :ما بعدازظهرهايمان را
به فساد ميكشانديم ،اما من همانجا با تواناييام در
شناخت نقصهاي احتمالي زبان كه ميتوانند معنا
را تغيير دهند ،آشنا شدم و آنروزها من را نويسنده
كرد ».بعد از اينكه در دانش��گاه گدار درس خواند،
وارد جهان حرفهاي هنر شد .او يكي از بنيانگذاران
شركت تئاتر «آتالنتيك» است .ديويد ممت ،بيشتر
به عنوان نمايشنامهنويس شناخته شده است .اولين
باري كه از طرف منتقدان تشويق شد ،با يك تريوي
نمايش در س��ال  1976بود؛ «تحوالت اردكها»،
«انحراف جنسي در شيكاگو»« ،بوفالوي آمريكايي».
و اما اولين تجربه فعاليت در س��ينما براي ممت به
س��ال  1981با فيلمنامه «پستچي هميشه دوبار
زنگ ميزند» بازميگردد و سال بعد نيز فيلمنامه
«هيات منصفه» كه البته ممت آن را در سال 1970
نوشته بود و كمي بعدتر هم «لمسنشدنيها» .وقتي
ديويد ممت سراغ فيلمسازي رفت« ،خانه بازيها»
را كارگرداني كرد .دو فيلم ديگر از كارگردانيهاي
ممت «زنداني اس��پانيايي» و «دزدي» هستند .اما
در س��ال  ،1992او «گلنگلري گل��نراس» را براي
سينما اقتباس كرد و در نسخه سينمايي ،به آن يك
ش��خصيت فرعي و يك مونولوگ اضافه كرد به نام
«قهوه براي نزديكان» كه از مشهورترين صحنههاي
فيلم اس��ت .همچني��ن يكي ديگ��ر از تجربههاي
ممت در فيلمسازي ،س��اختن يك فيلم كوتاه در
س��ال  2000از نمايش «كاتاس��روفي» «ساموئل
بكت» اس��ت كه در آن «هارول��د پينتر» به ايفاي
نق��ش ميپردازد .او معتقد اس��ت وقتي كارگردان
ميخواه��د يك صحنه را بگي��رد ،بايد بيوقفه به
دنبال هدفش باش��د .او اصال باور ندارد كه بايد به

كارگردانيهايصحنهاي

اجراي «گلنگري گلنراس»
با بازي «آل پاچينو» در برادوي

هيلتون آلز

بازگشت
پرافتخار لوين
سمانه احمديان
درست 30سال از نوشته شدن نمايش «گلنگري گلنراس»
ميگذرد ،نمايش��نامهاي كه برنده جايزه پوليتزر شد و نه تنها
روي صحنه به اجرا رفت ،كه نسخه راديويي و سينمايي آن نيز
ساخته شد .ديويد ممت نويس��نده اين متن ،روزگاري در يك
دفتر معامالت امالك در ش��يكاگو كار ميكرده و همه جزييات
زندگي شخصي و كاري افرادي كه نه مثل او براي مدت كوتاهي،
بلكه كساني كه تمام زندگيشان در آن دفتر خالصه ميشده را
از نزديك ديده اس��ت .ممت خودش ميگويد كه همه چيز آنها
براي او عجيب بوده ،شكس��تها و پيروزيهايي كه تمام جهان
پيرامونش��ان بوده و همچنين اي��ن روياي موفقيتي كه گويي
فقط از دريچههاي آن دفتر قرار بوده بهرويش��ان باز شود .وقتي
ديويد ممت شروع به نوشتن نمايشنام ه «گلنگري گلنراس»
كرده ،تصميم داش��ته كه از آن دفت��ري كه در آن كار ميكرده
بنويس��د .وقتي شخصيتها را خلق كرده ،ديگر باقي داستان را
او ننوش��ته است .بلكه شخصيتهايي كه براي قصه خلق كرده
آنقدر درست انتخاب و پرداخت شدهاند كه اصال ممت برايشان
تصميم نميگرفته ،بلكه خودشان به پيش و پس ميرفتند .وقتي
نوش��تن او تمام ش��ده ،به جهان موجود در نمايش نگاه كرده و
ديده ،هرآنچه ميتوانسته حقيقتي از يك دفتر معامالت امالك
در ش��يكاگو را نش��ان دهد ،در اين نمايش وجود دارد .اما خب،
ممت هرگز يك متن را با قصه رها نميكند .او قصه را از جهان
پيرامون ،آنجا كه همه زندگي ميكنند ميگيرد ،اما زبان را براي
خ��ودش نگه ميدارد و قص��هاي از جهان حقيقي با زبان ممت
ميس��ازد كه قاعدتا با ديگر نمايشهاي دوره خودش متفاوت
خواهد بود .شخصيتهاي اصلي نمايش «ريكي روما» و «شلي
ماش��ين لوين» هستند .ماجرا از زندگي كاري و شخصي جدا و
در عين حال گرهخورده اين دو باهم ميآيد .ريكي روما كيست؟
او موفقترين فروش��نده دفتر اس��ت ،او از خودش با تصويري از
يك كابوي قديمي ياد ميكن��د و به توانايي خودش در فروش
به چش��م نش��انه قدرت و مردانگياش نگاه ميكند .ريكي روما
فقط پيش خودش پذيرفته كه همه اينها از ش��انس اوس��ت .او
ظالم ،متقلب و بدس��يرت است .ولي هميش��ه موفق ميشود،
چون استعداد زيادي در پيدا كردن نقطهضعف مشتريها دارد

و هوش��ي كه بداند چه موقعي بايد از اين نقطهضعف مش��تري
سوءاستفاده كند تا به نتيجه برسد .ريكي روماي جوان ،سليس
و جذاب ،با وقار و جدي صحبت ميكند و گويي بسياري وقتها
در حال گفتن س��وليلوگ عاشقانه اس��ت .اما شلي لوين چه؟!
او از كجا آمده؟ لوين نس��بتا پير است ،فقط يك دوره توانسته
فروشنده موفقي باشد و در اكنون نمايشنامه ،يك مدت طوالني
است كه قرارداد خوبي نبسته است .در نسخه اصلي نمايشنامه،
لوين براي اينكه همدردي ويليامسون ،رييس دفتر را جذب خود
كند از دخترش حرف ميزند ،اما در نس��خه سينمايي در حين
صحبت از دخترش براي همدردي بيشتر از طرف ويليامسون،
مدام از فقدان سالمتياش ميگويد تا شايد بتواند پروژه خوبي راه
بيندازد .مثل بسياري از نمايشنامههاي آمريكايي ديگر ،از لحاظ
انتخاب قصه و ش��خصيتهاي آن ،ممت ني��ز يك رويا متصور
ش��ده براي كساني كه زندگيشان در گرو موفق شدن در يكي
از اين پروژههاست و اينكه هركدام مشتري احمقتري به دست
آورند برنده هستند .ممت اين رويا را ميسازد تا زندگي افرادي
را نشان دهد كه حاضرند براي رسيدن به آن رويا ،تا عميقترين
راه رسيدن براي آن را بروند .اين قصه آمريكايي است .انسانهايي
كه بايد به آرزوي پيروزي دلخوش كنند و تمام زندگيشان را به
آن وابسته بدانند و در نهايت بخش بزرگي از خوشبختيشان به
شانس و بخش ديگري به بدذاتي خود يا فرد روبهرو بستگي دارد.
زندگي آمريكايياي كه از 30س��ال پيش تاكنون فرق چنداني
نكرده است .درست به همان اندازه كه در آمريكا «ويلي لومان»
هست ،به همان اندازه هم «شلي لوين» هست .ممت از زندگي
انسانهايي ميگويد كه از زندگي شهري فقط پول را فهميدند و
معيار قياسشان با يكديگر در اين است .ممت در اين نمايشنامه
به بارزترين شكل ممكن از زبان ممتي خودش استفاده ميكند
ت��ا قصهاش را آنطور كه ميخواه��د ،روايت كند .بريده بريده،
خرد ش��ده ،با مكث و س��كوت ،با برشهاي كالمي ،ضعفهاي
كالمي؛ اينها ويژگيهايي هس��تند كه در اين متن وجود دارند
و ش��خصيتها با آنها از هم تفكيك داده ميشوند و با آنهاست
كه همگي به ي��ك يكنواختي ممتد كنار يكديگر ميرس��ند.
نمايش��نامهاي كه جدالي دنبالهدار را در شخصيتها ،قصه و در

ديويد ممت مستحكم
جان الر

دنبال پروتاگونيست يا صحنههاي بصري زيبا رفت،
بلكه بايد هدف را در ساختار يك مسير اصلي دنبال
كرد ،كه اين مسير اصلي را خود هدف به ما ميدهد.
او به ساختار مينيماليس��تي پرداخت صحنههاي
فيلم عالق��ه دارد .ديويد ممت در تلويزيون و راديو
هم فعال اس��ت .او س��الهاي بسياري براي شبكه
راديويي «بيبيسي» مينوشت و مهمترين كارش
در سال  2007بود ،كه نسخه راديويي «گلنگري
گلنراس» را نوشت .در تلويزيون نيز مجموعههاي
بس��ياري را تهيه كرد و بس��ياري را نوشت و خود
كارگرداني كرد .ممت در سال  1990يك مجموعه
ش��عر به نام «اس��ب كوچك قهرم��ان» را كه 55
صفحه بود ،منتش��ر كرد و بعدتر از او نمايش��نامه،
مونولوگ ،داس��تان براي كودكان و ...چاپ شد .سه
رمان او «دهكده» « ،1994مذهب كهنه» ،1997
«ويلسون»  2000و همچنين در سال  2004يك
نسخه بسيار متفاوت از قصههاي «فاوست» نوشت.
او برنده جايزه پوليتزر و نامزد توني ،اسكار و جايزه
آكادمي براي بسياري از نمايشنامهها و فيلمهايش
اس��ت .در تمام ط��ول دوره زندگي حرفهاي ديويد
ممت ،او به عنوان نويس��ندهاي مطرح بود كه زبان
نوش��تن رايج را تغيير داد .او ب��راي پررنگ كردن
كلماتي كه مد نظرش بود از حروف ايتاليك استفاده
ميكند و توجه را به ش��خصيتهايش جذب و از
زبان به عنوان يك عنصر فريبنده استفاده ميكند.
ش��خصيتهاي او بيش��تر وقتها حرف همديگر
را قط��ع و جملههايش��ان را ناتم��ام رها ميكنند،
ديالوگهايشان روي هم ميافتد و عالوه بر اين گاهي
شكل و فرم نوشتن حرفها اشتباه نوشته ميشوند تا
اشتباه بيان شوند كه نشان از اين دارد كه شخصيت
اصال توجه زيادي به جزييات چيزي كه در ديالوگش
ميگويد ندارد .شايد بتوان گفت ممت مكث را تبديل
به عنصر اصلي ديالوگنويس��ياش كرد و سكوت را
برشي نمادين از حضور يك ديالوگ جامانده در ميان
كلمات جا داد .او اساس��ا معتقد نيست كه صدا در
نمايش بايد زيبا باشد ،بلكه منطق روايت بايد با هر
چيدماني از كلمات به نتيجه برسد .چيدمان او مربوط
به خودش است ،روايتش با بازي با زبان درگير است
و خود او ،اينگونه نوشتنش را به دوران كودكياش
و عادتها و نوع س��خن گفتن و شنيدن آن زمانش
مربوط ميداند .در نتيجه همه اينها ،ديويد ممت به
زباني رسيد كه به «زبان ممت» مشهور شد.

خصوصيات «ديويد ممت» نمايشنامهنويس .نويسنده در
اين تابستان با ممت مالقاتي داشته و او را مردي كوچك ولي
با ساختاري مقتدر يافته است ،كه جديتي را به شكل ثابت
و مش��خص تحميل ميكند ،تا جايي ك��ه «اد كورن» به او
نشان «ممت مستحكم» را ميدهد .ممت نويسنده يكسري
از آث��ار معروف دراماتي��ك همچون «انحراف جنس��ي در
شيكاگو»« ،سريع شخم بزن»« ،گلنگري ،گلنراس» (برنده
جايزه پوليتزر)« ،نوشته رمزي»« ،بوفالوي آمريكايي» است.
همچنين او فيلمنامه بسياري از فيلمهاي اصلي را نوشته ،مثل
«لمسناپذير»« ،هيات منصفه» و «پستچي هميشه دوبار
زنگ ميزند» .او  22نمايش��نامه ،شش مجموعه مقاله ،دو
رمان و  14فيلمنامه-كه پن ج فيلمنامه را خودش كارگرداني
كرده بود -نوش��ته است .او به معبد خدايان دراماتيست اين
قرن تعلق دارد؛ هيچ نمايشنامهنويس آمريكايي ديگري ،جز
«تنسي ويليامز» ،با اين وسعت به جلو نرفته است .او تجربه
شخصي خودش را پيرامون روابط معلول خانوادگي و جهان
جنايت زيرزميني آمريكايي مينويس��د ت��ا بتواند درامهاي
بس��ياري خلق كند .او متولد  30نوامبر  1947است ،فرزند
«لئونور (لي)» و «برني» ممت ،دو روشنفكر ،از نسلاولهاي
مترق��ي و متحرك آمريكايي ،كه خان��واده آنها يهوديهاي
اشكنازي از روسيه و لهستان بودند .ممت و خواهرش«لين»
در محيطي بزرگ ش��دند كه از نظر لفظ��ي بددهني رواج
داشت و ديويد ياد گرفت كه يك شريك زيرك بخشيده شده
به خانوادهاش باش��د .در  ،1958پدر و مادر ممت از هم جدا
شدند و پس از آن بچهها با مادرشان و پدرخوانده جديدشان
زندگي كردند .اين يك برنامهريزي خوش��حالكننده نبود.
ممت در مقال ه «چنگال»اش ،از يك اتفاق مش��خص ناگوار
در بچگ��ياش ميگويد ،كه در خان��ه ،ديويد با يك چنگال
به صورت لين ميزند و مادرش��ان ،كه خش��مگين بوده كه
هيچكدام از بچهها به او درس��ت نميگويند كه چه اتفاقي
افتاده ،باعث شد كه لين تا بعد از شام همانطور بماند و بعد
او را به بيمارس��تان برد .خيلي زود ديويد به شيكاگو پيش
پدرش رفت ،اما رابطه او با پدرش هم بسيار پيچيده و دشوار
بود .ممت از دانشگاه «گدار» در سال  1969فارغالتحصيل
شد؛ او س��ال اول را حذف كرد تا
بتوان��د در كالسه��اي بازيگري
«سنفورد مايسنر» ،كسي كه بازي
بازگويي كلمات را راهانداخته بود
و تاثير بس��يار زي��ادي روي ريتم
ديالوگهاي متون ابتدايي ممت
داشته است ،در نيويورك شركت
كند .در  ،1971ممت شروع كرد
به درس دادن بازيگري در دانشگاه
«گ��دار» .يك��ي از صميميترين
دوس��تانش« ،ويليام .اچ .ميسي»
كه ش��اگرد كالس��ش بود ،به ياد
دارد ك��ه روزي مم��ت ق��دم در

*

كالس گذاشت در حالي كه اولين نسخ ه «انحراف جنسي در
ش��يكاگو» را در دست داشته است .در  1972ممت شركت
«س��نت .نيكوالس» را با «ميس��ي» راه انداخت و يك سال
بعد شركت را به ش��يكاگو آورد .ممت شروع كرد به كشف
دني��اي ناهموار زيرين در ش��هر؛ و بيرون از اين فضا بود كه
ممت توانس��ت اولين ش��اهكارش« ،بوفالوي آمريكايي» را
خلق كند ،كه در س��ال 1977در برادوي توليد شده است.
استفاده مينيمال ممت از زبان ،كليد اصلي نمايشنامههايش
است؛ او از عبارتبندي موجز ،انقطاعها ،مكثها ،توقفهاي
ميانجملهاي و ش��تاب ناگهاني در بيرونريزي خصوصيات
شخصيت ،در متونش استفاده ميكند .با اينكه ممت هميشه
در ديد هنرياش نگاهي فراگير و گسترده داشته است ،اما
بعضي وقتها او خود را در قالب يك انسان محافظهكار و
ترسوي كنترلكننده نيز نشان ميدهد .در سال ،1976
ممت به نيويورك آمد و با «ليندس��ي ك��ورس» ازدواج
كرد ،كه اين بخش��ي از آريستوكراسي تئاتري نيويورك
بود .او نمايشنامهنويس��ياش را با فيلمنامهنوشتن ادامه
داد .تمامي فيلمنامههاي ممت و بيش��تر نمايشنامههاي
اصلياش درباره خيانت و فاش كردن اسرار است؛ بسياري
از آنها حول موضوعي عليه هنرمندان ميچرخند .سه تا
از فيلمه��اي او— «لبه»« ،س��گ را بجنبان» و «زنداني
اس��پانيايي» -كه همچنين خودش نيز كارگرداني كرده
اس��ت نشان از همين دارند .ممت با همسر دومش «ربكا
پيدئ��ون» كه به نظر او را آرام ك��رد ،به همراه فرزندانش
مدتها در ورمانت زندگي ميكردهاند.
*نيويوركر بخشي به عنوان پروفايل دارد كه در هر دوره به
يك نويسنده سرش��ناس ميپردازد .اين مجله در تازهترين
ش��ماره خود به بهانه اجراي نمايش��ي از كارهاي ممت در
برادوي بخشي را به ديويد ممت نمايشنامهنويس سرشناس
آمريكاي��ي اختص��اص داده و به همين مناس��بت چندين
يادداشت از منتقدان خود منتش��ر كرده است .يكي از اين
يادداشتها به نام خصوصيات بازخواني يادداشتي است كه
جان الر در سال  1997درباره ممت نوشت و ديگري با عنوان
دفتر يادداشت منتقد يادداشت تازه درباره كارهاي اوست.

زبان با خود دارد .نمايش «گلنگري گلنراس» در سال ،1983
در تئاتر ملي لندن براي نخستين بار به صحنه رفت و در سال
 1984به كارگرداني «گرگوري مونشر» به برادوي آمد و به مدت
11ماه روي صحنه ماند و براي هميشه تبديل به نمايشي شاخص
و مشهور شد .نمايش نامزد چهار جايزه توني شد ،كه يكي از اين
جوايز را «جو مانتگن��ا» براي بازي در نقش ريكي روما دريافت
كرد .در آن نمايش «رابرت برس��كي» نقش لوين را داش��ت كه
او نيز نامزد جايزه شده بود .در سال ،2005اين نمايش دوباره به
برادوي آمد ،با بازي «آلن آلدا» در نقش لوين و «ليو شربير» در
نقش روما؛ هردو نامزد دريافت جايزه توني ش��دند كه در نهايت
بازيگ��ر نقش روما جايزه را از آن خ��ود كرد .نمايش هم جايزه
بهترين اجرا را گرفت .نكته جالب در اين اس��ت كه در هردوي
اجراهاي نمايش «گلنگري گلنراس» كه با 20س��ال فاصله از
هم روي صحنههاي برادوي درخشيدند ،هر دو بازيگر نقش لوين
و روما نامزد جايزه ش��دند و در هر دو اجرا ،بازيگر روما جايزه را
از آن خود كرده اس��ت .اما در س��ال  ،1992ممت يك اقتباس
سينمايي از متن كرد و نسخه سينمايي آن را آماده كرد .فيلمي
كه «جيمز فولي» آن را كارگرداني كرد .در آن فيلم كه بس��يار
ديده شد« ،جك لمون» در نقش شلي لوين و «آل پاچينو» در
نقش ريكي روما ظاهر شدند .هركس آن فيلم را ديده باشد بازي
آل پاچين��و را به ياد دارد كه با زيركي تمام به گونهاي در نقش
روما ظاهر شد كه گويي بدذاتترين انسانهاست ،اما همين نقش
را آنچنان دوستداشتني بازي كرد كه توجه را مدام جذب خود
كند .شايد اين ويژگي بازي در نقش ريكي روما است ،كه تمركز
مخاطب به او جذب ميشود .در كمتر نقطهاي از جهان بوده كه
اين نمايش به صحنه رود و جايزه بازيگري را نقش شري لوين-
كه اتفاقا بس��يار نقش دش��واري از لحاظ پرداخت درونگرايي
شخصيت است-بگيرد .امس��ال در فصل تئاتري 2012-2013
دوباره «گلنگريگل��نراس» در برادوي به صحنه خواهد رفت.
اين نمايش كه يكي از تهيهكنندگان اصلياش «جفري ريچاردز»
است كه در سال  2005نيز نمايش را تهيه كرد ،تاكنون بسياري
از نمايشه��اي ممت را توليد كرده و آخرين آنها نمايش «يك
زندگي در تئاتر» در س��ال  2010و «س��رعت» در سال 2009

بودند و امسال نيز عالوه بر اين نمايش ،نمايشنامه جديد ممت
«آنارشيس��ت» را نيز در حال توليد دارد .از اين لحاظ او ميداند
ش ممت ميآيند چه انتظاري
كه مخاطباني كه براي ديدن نماي 
از صحنه دارند .در نمايش امسال از متن «گلنگري گلنراس»،
«بابي كاناواله» نقش ريكي روما و «آل پاچينو» نقش شلي لوين
را بازي ميكنند .كاناواله 42س��اله درس��ت همسن آل پاچينو
در نقش روماي فيلم «گلنگري» اس��ت .اما امروز آل پاچينوي
72س��اله ،نقش لوين را بازي ميكند ،نقش��ي كه روزي «جك
لمون» در 57س��الگي ،درست جايي كه ش��هرتش رو به پايان
ميرفت ،مقاب��ل او بازيكرد .در فيل��م «گلنگري گلنراس»
آل پاچينو كه ستاره شده بود ،مثل ريكي روما درخشيد ،موفق
ش��د و بيش از پيش ديده شد ،از طرفي لمون آخرين روزهاي
شهرتش را ميگذراند ،كه خب ،با توجه به حضور آلپاچينو كمتر
به او اجازه ديده شدن داده ميشد ،شايد شبيه به همان رقابتي كه
بين لوين و روما جريان دارد .اما وقتي امروز آل پاچينوي 72ساله،
كه همچنان جذاب و استوار پا بر صحنه ميگذارد تا شلي لوين
شكس��تخورده را ب��ازي كند ،قرار اس��ت چ��ه اتفاقي بيفتد؟
آيا ميتواند دوباره بدرخش��د و صحن��ه را از آن خود كند؟ نقش
روما را كاناواله ايفا ميكند و قدرت صحنه در دس��تان اوست .اما
آل پاچينو خودش را در دست دارد ،اينبار با نقشي كه از روما پيرتر
و ضعيفتر اس��ت! اين نمايش هميشه نبرد بين دو بازيگر و نبرد
بين روما و لوين است .بازي در نقش لوين ميتواند يك بازگشت
قدرتمندانه براي آل پاچينو در قالب نقش��ي باشد كه قاعدتا بايد
كمتر ديده شود ،اما او با اين نقش ميتواند خود را در نقش لوين
احيا كند ،زيرا كه تمام زيركيهاي روما را خود از بر است و به هر
اش��اره روما ،ميداند چه كند تا ستاره صحنه ،حتي ستاره پير و
شكس��تخورده صحنه او باشد .اين همكاري چندم آل پاچينو با
كارگردان نمايش «گلنگري» «دانيل سوليوان» است ،آنها باهم
در نمايش «تاجر ونيزي» كار كردند .همچنين آل پاچينو امسال
در فيلم «اچ بياو»ي ممت به همراه «هلن ميرن» به ايفاي نقش
پرداخت ه كه در پاييز امسال اكران خواهد شد .نمايش «گلنگري
گلنراس» به كارگرداني «دانيل سوليوان» در يازدهم ماه نوامبر در
تئاتر «جرالد شوئفيلد» به صحنه خواهد رفت.
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تقريبا از همان آغاز كار حرف��هاياش« ،ديويد
ممت» نمايشنامهنويس ،تئوريهاي بسياري درباره
اينكه چگونه هنرمندان تئاتري بايد شيوه كارشان
را بيابند ،وضع كرده است .همانطور كه مشخص
است ممت يك خالق ضداستانيسالويسكي است و
هميشه از روش «متداكتينگ» اجتناب كرده و باور
دارد كه زندگ��ي دروني بازيگر اصال اهميت ندارد؛
آنچه مهم اس��ت فقط متن است .در كتابش به نام
«تئاتر» ،ممت از اين ميگويد كه چگونه به عنوان
يك كارگردان و نويسنده كار ميكند .در حوزه تئاتر،
او ميگويد كه مردم برايشان جالب است بدانند كه
چه قرار اس��ت اتفاق بيفتد ،نه اينكه نويسنده چه
يكند .آيا ممكن
فكر ميكند يا نويسنده چه حس م 
اس��ت كه اين توضيح نسبتا ماليم تاثير يكنواخت

كارگرداني ممت از نمايشنامه معروفش « َد َوران» را
توجيه كند؟ شايد او از يك چشم تازه بهره ميبرد،
مثل هماني كه «ديويد كروم��ر» كارگردان ،از آن
ميگويد كه چه كسي منكر زيبايياي كه ميشود
در ترجمه يا اقتباس يافت ،نيست .برخي ميگويند
هم��هاش از همان آغاز اس��ت؛ جاي��ي كه نمايش
«زندگي در تئاتر» ممت در س��ال  1977كه اولين
كار او در ب��رادوي اس��ت ،به كارگرداني «نيل پپه»
به صحنه رفت .با شناختن نوع كارهاي سابق پپه،
واضح اس��ت كه او ميداند كه چگونه از مكثهاي
مش��هور ممت براي غني كردن ش��خصيتها در
سكوت آنها استفاده كند.
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