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گفتوگو با رضا بهبودی ،کارگردان و بازیگر نمایش »همهچیز میگذرد ،تو نمیگذری«:

میتوانستم دستکم یقه خودم را بگیرم
ﺭﺿﺎ ﺁﺷﻔﺘﻪ
نمایش »همهچیز میگذرد ،تو نمیگذری« نوشـتهای از محمد چرمشیر است که
با بازی و کارگردانی رضا بهبودی در تاالر موجنو اجرا میشود و تاکنون استقبال
چشـمگیری از آن شـده اسـت و بـه مدت یکمـاه دیگـر از جمعه یکـم خرداد
اجرایش تمدید و هرشـب سـاعت  ۱۹به تماشـا گذاشته میشـود .این نمایش
بـرای اولینبار شـش سـال پیـش در جشـنواره مونولوگ لیو اجرا شـده اسـت.
رضـا بهبـودی ،فارغالتحصیل کارگردانی تئاتر از دانشـکده سـینما تئاتر اسـت،
اما سالهاسـت که در مقام بازیگر در تئاتر ،سـینما و تلویزیون مطرح شـده و به
عبـارت بهتر ،ایـن اولین تجربه حرفهای او در مقام کارگردان اسـت که این هم
برای خود ،موفقیتی بهشمار میآید .با بهبودی درباره تجربههای کارگردانیاش
گفتوگو کردهایم:
ﺭﺿﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ،ﻋﻜﺲ :ﺍﻳﻠﻨﺎ

 فکـر میکنـم بـا توجـه بـه اینکـه تحصیالتتـان در رشـته کارگردانی در
دانشـکده سینما تئاتر بوده است و در سال  ۷۶فارغالتحصیل شدهاید ،برای
اجرای عمومی ،دیر وارد عمل شـده باشـید ،علت خاصی دارد که بیشـتر در
حوزه بازیگری بودهاید؟
خودم برای شــروع هر مورد تازهای در زندگیام ،زیاد آدم عجولی نیســتم و
بهطورکلی ســعی میکنم به یک اســتاندارد قابلقبول رسیده باشم که بتوانم
خــودم را محک بزنم .به همین دلیل در دوره دانشــجویی هم عجول نبودم و
دلم میخواســت برای کارگردانان بیشــتری بازی کنم و حتی برای دانشجویان
هــمدورهای و حتــی ســال پایینی ،بــرای آنکه از آنهــا نکات بیشــتری را برای
کارکــردن بیاموزم .امــا وقتی پایاننامــهام را گذراندم ،فکر کــردم پس از کلی
اتودکردن در دوره دانشگاهی و کارهای دیگری که بیرون از آنجا انجام دادهام،
حاال نوبت آن است که بشود به شکل حرفهای کار کنم و دستکم پایاننامهام
نوبت اجرای عمومی در تاالر مولوی بگیرد.
 پایاننامهات چه بود؟
در پهنه دریای اسالومیر مروژک.
 مـن ایـن اجـرا را االن یادم آمد کـه دیـدهام و بهنظرم ،یکـی از بهترین
اجراهایی است که از این متن دیدهام.
نظر لطف شماست ،بهنظرم در حیطه کارهای دانشجویی ،از استانداردهای
الزم برخــوردار بــوده و اگر  ۱۰تا  ۱۵اجــرا در تاالر مولــوی میگرفت ،به جایی
برنمیخورد.
 در آن سـالها از سیاسـتهای تـاالر مولوی ،اجـرای کارهـای برگزیده
دانشجویی و پایاننامههای برتر دانشجویی بود ،چرا اجرا نشد؟
مدیریــت وقــت گفتند ایــن نمایــش در اولویتهــای این تاالر نیســت و با
سیاســتهای ما همخوانی ندارد .البته به همین سادگی هم نبود ،چون استاد
راهنمایــم عقیده داشــت این نمایش را در ســال  ،۵۸کار کردهایــم و در آنجا،
کوچــک نمیتواند بزرگ را بخــورد .من هم صاف در چشــمهایش نگاه کردم
و گفتــم دیــدی کی ،کی را خورد؟! اما شــاید در بحبوحه انتخاب ســید محمد
خاتمی در خرداد  ،۸۶جایی برای این نمایش هم نبود و اجرایش چندان نرمال
نبــود بنابرایــن بهنظر دســتاندرکاران مولوی ،که نام بســیار عزیزی هم بر این
تاالر نهادهاند که آدم دوســت دارد حتما در آنجا نمایش اجرا کند ،متأســفانه
باعث ذهنیت تلخی از آن فضا در خاطرم شــدند .واقعا افسرده شدم ،بهمدت
یکســال و همینطوری در تهران میگشــتم و نمیدانستم بعد از پایاننامهام،
دقیقا باید چهکار کنم .تا اینکه هشــت ســال از صحنــه و بازیگری هم بهدلیل
مشــکالتی که اینجا جای گفتنش نیســت ،دور شــدم .حتی از تهران هم خارج
شــدم تا اینکه در سال  ۸۲دوباره به تهران و عالم بازیگری برگشتم و در انتظار
گودو ،کار علیاکبر علیزاد را در ســال  ۸۳اجرا کردیم .از آن موقع تا ســال ،۸۵
همــه تمرینها مثل دوران دانشــجویی بود که در ســال  ،۸۵مدهســنمدار )از
نویسنده آرژانتینی( را برای شــرکت در جشنواره بانوان کار کردم .متأسفانه آن
هم به دالیلی اجرای عمومی نشــد .بعد هم در گروه لیو تصمیم گرفته شد که
اجراهای جمعوجور مثل مونولوگ گرفته شود و من هم خواستم در این مورد
پیشرویم قرار گرفت.
خودم را محک بزنم و دوباره فرایند تازهای ِ
 چرا »مدهسنمدار« اجرا نشد؟
بههرحــال اجــازه اجرا وجود نداشــت؛ همانطــور که »در پهنــه دریا« در
زمان خودش به دلیل سیاســتهای حاکم قابلاجرا نبود .از این اگرها به قول
فرزانــگان ،چیزی درنمیآیــد ،مگر چیزی در عالم تئوری استانیسالوســکی که
اگِر طالیی باشــد .من احیانا نمیتوانســتم به بهترین نحو اجــرا کنم .جایی در
یکی از مصاحبههای اسکورســیزی میخواندم که میگفت :وقتی فیلم اولم را
میساختم ،ایده فیلم دومم را پیدا کردم و وقتی فیلم دومم را میساختم ،ایده
فیلم سومم را پیدا کردم و وقتی فیلم سومم را میساختم ،ایده فیلم چهارمم
را پیــدا کردم و وقتی فیلم چهارمم را میســاختم ،تــازه فهمیدم که کارگردان
هستم .متأســفانه هنوز فرصت پیدا نکردهام که بفهمم کارگردان هستم یا نه،
چون مســیر درســت حرفهای را طی نکردهام و این فرصــت در اختیارم نبوده
اســت؛ بنابر سیاســتها و اولویتهایی که دوســتان به دلخواه و بنابر شرایط،
تعیین میکنند .کارگردان باید ثمره کارش را در بازخورد با مخاطب دریابد و اگر
این رویارویی مستقیم انجام نشود ،دیگر دستودلش بهکار نمیرود .اما وقتی
آلــوده تئاتر شــوی ،دیگر برایــت بازیگری و کارگردانی فرقی نمیکند ،دوســت
داری عاشقانه در فضا باشی و به دور از این داستانها ،کارت را ادامه دهی.
 حاال چه برداشتی از این دورافتادن از اصل خویش داری؟
در خودآگاهم داستان اینگونه بود که گفتم و شاید دالیل دیگر هم بوده که
مانع از کارکردنم شده و دستودلم واقعا از کارکردن لرزیده و شاید ترسهایی
هــم در من بوده که مانع میشــده اســت .شــاید هــم هنوز کاربلــد نبودهام و
چیزهای دیگری . ...اگر این مســیر بعد از دانشــکده -صحبت از  ۱۸سال پیش
است -گامبهگام ادامه داشت ،این پروسه پربارتر میشد.
 حـاال در اجـرا همهچیز میگـذرد ... ،با مخاطب مواجه شـدهاید و دارید
هر شب ارتباط مستقیم میگیرید ،بهنظرتان االن چقدر کارگردان هستید؟
ســخت اســت اینکه بخواهی درباره خودت حرف بزنی و این ،کار دوستان
منتقد اســت که راحتتر میتوانند درباره اجراها و هنرمندان نظر دهند .زمانی
که میخواســتیم در شش ،هفت سال پیش مونولوگ کار کنیم ،به لحاظ متن،
دچــار فقر بودیــم و در حیطه ترجمه و تألیف ،این نوع متون بســیار اندک بود.
برای مثال؛ پیش از صبحانه )یوجین اونیل( ،قویتر )استریندبرگ( ،در مضرات
دخانیات )چخوف( و یکی ،دو تا متن خوب هم از نویسندگان وطنی .همچنین
بهطور عمده ،مونولوگ جایگاهی در شــکل حرفهایاش نداشــت .آن سالها
متن اهانت به تماشــاگر )پیتر هانتکه( ساختار نوین و جذابی داشت و در دوره
دانشجویی اجرا میشد .در آن زمان ،اساسا مسئلهام بازیگری در متن مونولوگ
بــود .آنموقع همه بهدنبال جذابکردن متن مونولوگ بودند و رویکرد به متن
ایــن بود که بســیار تازه ،کار میکردنــد و مدام نور را عــوض میکردند یا مدام
دغدغه میزانسن داشتند یا اینکه به شکل بازیدربازی کار میشد.
 اینها الگوی رایج و کلیشه آن زمان بود؟
بله ،همینطور است .در آن زمان ،وقتی این متن از محمد چرمشیر بهدستم
رســید ،اعتراف میکنم همین مســیر را طی کردم و سه ماه طول کشید با عبور

از کلیشــههای مرســوم که در آن تعدد شــخصیتها را باید بــازی میکردم و
بنابــر اتودهــای کارگردانی توانســتم در جهان متن آنچه بایــد را پیدا کنم .این
متن هم هذیانگویی و آشــفتگی محض بود و جهان غریبی را مطرح میکند.
من از کلیشــهها شــروع کردم ،اما در آن نماندم و خواســتم به مرحله خالقه
بروم .مثل یک آرتیســت همه راهها را رفتهام و هنوز کاغذها و یادداشــتهایم
هســت که خیلــی از چیزها ،خوب به کار نمیچســبید و کنارش میگذاشــتم.
اعتراف میکنم که میترســیدم از پس این متن عجیب برنیایم و مانده بودم با
ایــن مونولوگ چه کار کنم .طی فرایندهایی شــخصی -روانی و درونی -کوتاه
آمــدم و از ترســم عبور کردم و دیدم همین حالــت ،بهترین حالت برای اجرای
ایــن مونولوگ اســت که درحالحاضر میبینید .بعد از شــش ســال ،هنوز هم
بــه ایــده جدیدتری نرســیدهام و جلوتر از ایــن نرفتهام .مدام دنبــال این بودم
که از میزانســنهای تکراری و کلیشــهای دور شــوم .در مقام کارگردان ،از خود
میپرسیدم چه کردهای؟ فکر نمیکنم کارگردان بخواهد خود را در اجرا نشان
دهد .با دوســتان بارزی کار کردهام و کارگردانی ،صدای اثر اســت و اگر صدای
هــر عامل دیگری مثل بازیگری ،نور ،آکسســوار ،لبــاس و ...دربیاید ،این دلیلی
برای کارگردانی بهتر است.
 چگونه است خودت در متن مونولوگ وسوسه شدهای که بازی کنی؟
بازیگــر خودخواهی هســتم و بازیگران دلشــان میخواهد همیشــه نقش
خــوب متن را خودشــان بــازی کننــد .از این نکتــه ،بیرون از حالت شــوخی و
جــدیاش باید بگویم وقتی در گروه لیو تصمیم گرفتیم که مونولوگ کار کنیم،
من هم خواســتم از این مجال استفاده کنم و این فرصت را از دست ندهم .در
ضمــن ،بچههای دیگر یا درگیر کار خودشــان بودند یا اینکه برای دوستانشــان
بازی میکردند و بهســختی میشد یک بازیگر را پیدا کرد که بشود او را با زمان
و برنامهای که در نظر داشتی ،وفق داد که بشود کاری کرد .من دوست داشتم
صبــح تا غروب تمرین کنم و حتی در خانــه و خیابان هم متن را میخواندم و
از هــر فرصتی اســتفاده میکردم تا متن را تمرین کنم .اینطوری میتوانســتم
دســتکم ،یقه خودم را بگیرم که تمرین بیشــتری انجام دهم .اینها درمجموع
موجب شد که خودم بازی کنم.
 نظارت بر بازی را چگونه انجام میدادی؟
در تمرینهــای خارج از خانه ،از دســتیارانم میخواســتم بــازی را ببینند و
نظــر دهند .دســتیارم ،پدرام شــریفی ،کمکهــای زیادی کرده .همچنین ســه،
چهــار روز مانده به جشــنواره مونولوگ برای اهالی گروه لیــو آن را اجرا کردم
و از نکتههایی که دوســتان مطرح کردند ،اســتفاده کردم و اینگونه توانستهام
بازیگریام را مدیریت کنم.
بهدنبال ارائه یک اجرای نو بودم و خیلی راحت از کلیشههایی مثل
صداسازی و بازی در بازی عبور کردم و مساله دیگر ،این بود که
نمیخواستم در کارم طوری میزانسن بدهم که نشان دهم کارگردانی
کردهام .بنابراین خود متن ،الزمه اجرایم شد و دیگر ،بازیگر نمیخواهد
بازی و فعالیت جانبی کند؛ یک اینکه او نابیناست و باید در جهان ایمن
قدم بزند .این اصرار بود که بایستد و زیاد جنب نخورد
 ایـن نگاه موجـز که همه طراحی به یک صندلی خالصه شـده اسـت ،از
کجا میآید؟
هر ایدهای باید جذابیتهای خودش را بعد از مدتی برای کننده کار نشــان
دهــد که بازیگر و کارگردان ،آن را حفظ کنند .مــن هر ایدهای که برای طراحی
بهنظرم میرسید ،واقعا نمیماند.
 یعنی جذابیت آنی داشت و از بین میرفت؟
آنی نبود! برای دو ،سه روز بود و بعد آن را از دست میدادم ،چون بهدنبال
ایــده بهتری میگشــتم .از همــان دوره دانشــجویی هم ،همینطــور بوده که
دلبســته هیچ ایدهای نمیشــدم و حتی در زمان ارائه پایاننامهام ،حس کردم
پــس از دو ماه هنوز نکتهای دارد اذیتم میکند و باید حذفش کنم .این روحیه
را دارم که کارم را مدام بررسی کنم و این کار را کردم.
 در این کار از چه چیزهایی عبور کردهای؟
بهدنبــال ارائــه یــک اجرای نو بــودم و خیلــی راحت از کلیشــههایی مثل
صداســازی و بازی در بازی عبور کردم و مساله دیگر ،این بود که نمیخواستم
در کارم طوری میزانســن بدهم که نشان دهم کارگردانی کردهام .بنابراین خود
متن ،الزمه اجرایم شــد و دیگر ،بازیگر نمیخواهد بازی و فعالیت جانبی کند؛
یک اینکه او نابیناست و باید در جهان ایمن قدم بزند .این اصرار بود که بایستد
و زیاد جنب نخورد .دوم اینکه وقتی کمتر تکان میخورد ،حواس تماشــاگر را
با این رفتارها پرت نمیکند و اجازه میدهد تماشــاگر تخیل کند .او در ذهنش
ایــن حرفها را اجرا میکنــد .او به جهان تاریک راوی از طریق این جهان ورود
میکنــد و جهان رنگارنگــی را بهوجود میآورد .بنابراین ترجیحم این شــد که
بازیگــر بهصــورت محدود ،فعالیــت کند و اجــازه دهد تماشــاگر تخیل کند و
خودش جهان متن را بســازد و کمتر از مؤلفههای بیرونی اســتفاده کند .این از
خــود متن میآید که اینگونه کار شــود .من اینگونه میتوانســتم کاری تازه را
انجام دهم و دیگر اصراری نورزم که طور دیگری کار کنم.
 پس اتکا و فهم متن ،کمک زیادی به کارگردان میکند؟
بلــه ،بعضی از شــاگردانم تــالش میکنند کار تــازهای را بهاصطالح انجام
دهند و برای مثال ،بخشهایی از متن مروژک را با متن بکت و اســتاد بیضایی
کوالژ میکنند و این شــلم شــوربایی که برایش هم شش ماه زحمت میکشند

و درواقع ،به هیچ اجرائی نرسیدهاند و این کار اصال هم متفاوت نیست .ستون
فقرات آن متنها ،اجازه نمیدهد که از ایندست کارها کنند .اگر متن را صاف و
ساده بفهمیم و آن را درست اجرا کنیم ،راه درست را رفتهایم .هر متن ،لحظه
شگفتانگیزی دارد که با تمرین ،میشود به ادراک درست از آن لحظه برسی.
به جای آن نباید بهدنبال ارائههای بیفایده و تصنعی بروی و اینگونه ســعی
کنی که نشــاندهی کارت کارگردانی شده اســت! باید ببینی ستون فقرات متن
جوابگوی چنین حرکاتی اســت یا نه .مطمئنا اگر نشــود ،ممکن است دیسک
کمر بگیرد!
 بنابراین شـما به اقتضای بـازی و طراحی صحنه ،حتـی در دیگر عناصر
مثل نور و موسیقی هم اتکایتان به یک وضعیت مینیمال است؟
در ایــن متن از آدمهــای مختلف و از فرهنگهای مختلف گفته میشــود.
زمان از دوره روســیه تزاری اســت تــا دوره معاصر و دکتر مصــدق خودمان و
تــا آیندهای که نمیدانیم چه زمانی اســت و از لحاظ زمــان و مکان ،در جهان
راوی حضــور دارد و همه ســالحهای خودشــان را میآورند کــه در وضعیت
ادراکی مخاطب تأثیرگذار باشــد .وقتی شما از تزار نیکالس دوم میگویی ،هم
موســیقی و هم آکسســوار آن دوره تداعی میشــود .همچنین ملکه الکساندر
که دامنش را باز کرده و به صورتش پوســت خیار زده و یکیک صحنهآرایی و
طراحی لباسها که در ذهن تداعی میشــود .وقتی میگوید آقام لچک میزند
به صورت الیزابت تیلور .آقام ایرانی و تیلور انگلیســی اســت و باید تماشــاگر،
لچک و دامن پفپفی ملکه الکســاندر را تصور کند .همه این افراد ،ویژگیهای
حیاتــی متفــاوت دارنــد .دکتر مصــدق تداعیگر ژســتهای روانــی و رفتاری
متفاوتی اســت .من اگر بخواهم اجرا کنم ،بهدنبال آن تخیل خاموش نخواهم
رفت ،بلکه بهدنبال فعالســازی عنصر تماشــاگر برخواهم آمــد که اجرایم را
اینگونــه کامل میکنــم .نامی از هر خواننــده پاپ و قدیمــی ،بیانگر خاطرات
و حس نوســتالژیک اســت ،بنابراین حتی نمیخواهم بخشــی یــا قطعهای از
موســیقی قدیمیها را برای تماشــاگرانم پخش کنم چون گذاشــتهام خودش
در آن لحظــه ،قطعه دلخواهش را بهیــاد آورد .چنانچه نام پاپاراتی و عهدیه،
دوگونه موســیقی و طرفداران متفاوتشــان را نســبت به عنوانشدن این نامها،
تحریــک میکند .به همین طریق اولــی از آنچه تخیل مخاطب را محدود کند،
پرهیــز کردهام و به آنها حق دادهام خودشــان تصور کنند برای همین ،از دادن
پیشروی
مصداق معلوم دوری جســتهام .این نــوع برخورد ،جهان متکثری را ِ
مخاطبانم قرار میدهد و اینگونه از تکصداییشدن دور میشویم و مانند نظر
باختیــن ،جهانی چندصدایی را خلق میکنیم .ما آگاهانه و به نفع تماشــاچی،
از این موارد پرهیز کردهایم ،با ارجاعات مشــخص و دادههای شخصی ،موافق
نبودهام.
 آیـا این نـوع مواجهه با مخاطب ،از ابتدا مشـخص بود کـه باید خودش
جهان نمایش را تکمیل کند؟
در حقیقــت ،از ابتــدا مشــخص نبــود ،بلکــه در حین تمرین ،خــودم دچار
ابهاماتــی شــدم و بعضی نکات را از خود متن گرفتــم و بهمرور دریافت کردم.
بعد از شش ســال دریافتهام لحظههایی هســت که قبال دریافت نکرده بودم.
واقعا ســخت اســت که بگوییم ایــن متن یا فــالن متن را برای چــه مخاطبی
میخواهیم کار کنیم .من نمیدانســتم مخاطبم کیســت ،امــا بهمرور پی بردم
این متن برای مخاطبی اجرا میشــود که باید فرهیخته و باســواد باشد؛ باید از
تاریخ جهان باخبر باشد و از سینما ،سیاست و موسیقی آگاه باشد .او باید بتواند
ارتباط این آدمهایی را که از آنها نامبرده میشــود ،بفهمد .اگر تماشاگر حافظه
تاریخی ندارد یا اهل مطالعه نباشــد ،این ارجاعات برایش ناشناخته میماند و
اجرا ،دیگر برایش جذابیتی نخواهد داشت .برای مثال بگویم ،شش سال پیش
ریاکشــن تماشــاگر به برجهای دوقلو ،با مطرحشدن این مسئله درحالحاضر
کامــال متفاوت بود .این واقعه عجیب و سرنوشتســاز بــرای کل دنیا متفاوت
بوده اســت ،اما کسی که ۱۱سپتامبر را نشــنیده باشد و دغدغهاش نباشد ،اصال
واکنشــی به آن نشــان نخواهــد داد .بنابراین نمیتوانم خیلــی باصراحت هر
نکتــهای را نشــان دهم و بخواهم بیشــتر بــازیاش کنم ،چــون بهقولی حتما
تماشاگر متوجه ارجاعات خواهد شد.
 اجرا در یک تاالر ناشناخته چگونه است؟
تــاالر مــوج ،تازهتأســیس اســت و خیلیهــا هنوز اینجــا را نمیشناســند.
بههرحــال ،دو مرکز عمده تئاتری ،یعنی تئاترشــهر و ایرانشــهر ،در مرکز شــهر
واقع هســتند و مردم کمتر به جاهای دورتر و ناشــناختهتر میروند .از ســوی
دیگر ،متن هم مونولوگ اســت و کمتر کســی به اینگونه نمایشی عالقه نشان
میدهد ،اما با وجود این تماشاگران هر شب این سالن را پر کردهاند و این جای
خوشحالی دارد.
 همچنان دوست داری بعد از این تجربه ،قاطعانهتر کارگردانی کنی و اگر
نظرت مثبت است ،با کدام متن میخواهی ادامه دهی؟
صمیمانــه بگویــم اصرار بــر هیچچیزی نــدارم ،اما اگر فکر کنــم که زمان
کارکردنــم رســیده باشــد ،حتما مــده ســنمدار ،را کار خواهم کــرد و به قول
اسکورســیزی ،دوســت دارم آنقــدر کار کنم تا بــه مرحلهای برســم که دیگر
کارگردانبودنم را باور کنم .قصدم این نیست که پا در کفش دیگران کنم و اگر
ضعفی هســت ،اهل کار ،مرا میبخشــند و اما من بنابر تحصیالت دانشگاهی،
حس میکنم بهتر اســت به کار اصلیام که کارگردانی است ،در کنار بازیگری
توجه نشــان دهم .بههرحال ،کارگردانی هم دغدغهام اســت و دوســت دارم
متنهایی را اجرا کنم که حتی از دوره دانشــگاه دغدغه اجرایشــان را داشتهام.
بنابراین اول ،کارهای بساماننرســیده را به نتیجه برســانم ،بعد سراغ متنهای
دیگر بروم.

 2ﺧﺮﺩﺍﺩ 11 1394

ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺧﺎﻧﻪ

چند سطری درباره خونمردهگی

در نقد »همهچیز میگذرد؛ تو نمیگذری«

فضای خالی و خشونت

مونتاژ کالمی غافلگیرکننده

ﺳﺤﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﻰ

ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺟﺎﻭﻳﺪ

»خونمردهگــی« بــه نویســندگی
و کارگردانــی محمــد شــاکری ،بــه
آســیبهای جنگ میپردازد ،اما خود
در ســاختار متن دچار آســیب اســت؛
هرچنــد در اجرا و بــازی ،حرکتهای
درســت و بایســتهای در آن رخ داده
است .استفاده از در برای ورود سرباز
و مقابلــه نورا و حتی فرمانده ،بســیار
زیباســت .اســتفاده از پارچه ســفید و
ســطلها ،تصویــر گویایــی بــرای یک
جدل و اتفاق دراماتیک است.
خالصهشــدن صحنــه بــه در و
صندلــی فرصتی برای ایجــاد فضای
خالی است که در آن ،بازیگر برجسته
میشــود و ایــن فرصتــی اســت کــه
خــودش را نشــان دهــد .در فضــای
خالــی ،اتکای نمایش به بازی خواهد
بود و ضمن آنکه کار بازیگر ســختتر
خواهد شد ،ولی بدن پویاتر و حسها
برانگیختهتر خواهد شــد ،چــون باید
بازیگــر حضــورش را پررنگتــر کنــد
وگرنه اجرا یــا از ریتم میافتد یا اینکه
حضور بازیگر علیالســویه و باری به
هرجهت خواهد شــد .در این نمایش،
بازیگــران فرصت دارنــد در دو زمینه
عشــق و خشونت حضورشــان را بیان
کننــد؛ دو حس برافروختهای که برای
بازیگر هــم امکان بهتری برای حضور
در صحنــه فراهم میکنــد .بازی رضا
انصاری در نقش ســرباز بــا هیجان و
شور و عواطف درســت همراه است؛
مردی کــه به جای انتقــام از فرمانده
و تجاوز احتمالی به نورا ،به گذشــت
و بردبــاری و برنادلــی اقــدام میکند
و بــازی ،گویای چنین مطلبی اســت.
او ،دارد روی محــور درســت حرکــت
میکند و میداند در توجه و تمرکز بر
عشق است که میتواند از خشونت و
جنگ پرهیز کند و همین رمز موفقیت
اوســت که رفتار درســتی را در دل آن
همه بلبشو و شلوغی انجام میدهد.
ســیمین انبارلو هم به اقتضای نقش،
عواطــف یــک زن سفتوســخت و
عاشقپیشــه را نمایــان میکند و ما را
به باوری درســت از یــک چنین فردی
میرســاند .او البته برخوردی دوگانه
دارد؛ از یکســو بــا فرمانــده در مقام
همســر خوب تــا میکنــد و در مقابل
ســرباز بهعنــوان کســی کــه حریــم
شکســته ،ایســتادگی میکند تا اینکه
تصویــر درســتی از فرمانــده برایــش
گشــاده میشــود که مردش هیچگاه
عاشقش نبوده و بسیار هم وقیحانه از
روحیه تجاوزگرایانه نســبت به جنس
مخالفش برخوردار است .این داستان
و حقیقت اســت که احســاس نورا را
نســبت به مردش از بیــن خواهد برد؛
یعنی فروکششــدن این حس اســت
کــه شــاید عشــق را تبدیل بــه نفرت
خواهد کرد .شــاید هم با گذشت نورا،
نفرت از او دور شــود و همهچیز رنگ
و لعاب درســتی بهخــود بگیرد .البته
این نتیجه و برایند ،در روال فعلی متن
»خونمردهگی« مشخص نیست .فقط
پرداختــن بــه شــهوتگرایی فرمانده
در آن عیان شــده و عواقــب آن کامال
نامعلوم است .شاید افراط فرمانده در
رفتار الزم بوده است ،اما نوع ارائهاش
بــا توجه بــه بــازی دو بازیگــر دیگر،
نیاز بــه بازنگــری در جهــت طبیعی
جلوهکردن باید پیش میرفت .به بیان
بهتر ،بازیگر باید این خشــونت را نه با
اغــراق در رفتــار که با بــازی درونیتر
و حســیتر نمایان میکرد .شــاید این،
ایدهای برای همترازشدن بازیهاست
وگرنه نیازی به این بازنگری هم نبود.
»خونمردهگــی« میتوانــد نمایشــی
بــا انگیزههای درونی و ذهنی باشــد،
یعنی مروری بر شــرایطی است که در
آن آسیبهای جنگ ،وضعیت امنیتی
و نظامگری بستر اتفاقات و نامالیماتی
را پیش میآورد .انگار قرار اســت که
برهمریختگــی نظم ذهنــی آدمها به
واســطه شــرایط نامطلوب در صحنه
آشکار شود .به هر تقدیر ،در وضعیتی
اکسپرسیونیســتی ،نظم درونی آدمها
بــه نمایــش گذاشــته میشــود؛ زنان
و مردانــی کــه بهدنبــال و پیجــوی
عشــقاند ،اما به دالیل مختلف ،از آن
بازمیمانند» .خونمردهگی« نمایشی
دربــاره جنــگ اســت .جنــگ ،روابط
انسانی را تحتالشــعاع خودش قرار
میدهــد و دوســت را دشــمن جلوه
میدهد.

کاریزمای نهفته در عنوان »همهچیز میگذرد ،تو نمیگذری« ،آنقدر
هدایتکننده است که برای روزها روی ذهن ،گیره شود و دستآخر ،هر
مخاطب عالقهمند تئاتری را به ســالن بکشد تا ببیند »محمد چرمشیر«
در غافلگیری دیگری که توسط »رضا بهبودی« ،کارگردانی و بازی شده،
چه حادثهای را با مخاطبش سهیم شده است.
تمــام نمایش با تکپرســوناژ و حدیث نفس او کــه در قالب جذاب
مونولوگ برای مخاطب بازی میشــود؛ پیش میرود .چرمشــیر در این
هجو عاشــقانه ،آســمان و زمین را بههم دوخته و حســرت یک عشــق
ازدســترفته را با زبان اگزجرهشــده »کالم« و رگههــای پنهانی از زبان
»بدن« ،برای تماشاگر مجسم کرده است.
هجــو کالمی که در این »آســمون  -ریســمون« روایت میشــود ،با
سرعتی مختص همین قرن و همین آدمها که برده سرعت تکنولوژی و
عبور تشویشآور و بیبرگشــت زمان شدند ،به سبک یک نویسنده نوگرا
و نواندیش همچون چرمشیر مونتاژ شده است .تمام ستارگان هالیوود،
بالیوود در اشتراک نسبی یا سببی با ستارگان تاریخ ،سوپراستارهای جنگ
و ابرمردان و ابرزنان آفرینش از حضرت آدم تا حضرت مســیح و حادثه
»۱۱ســپتامبر« ،بــه بهترین شــکل ممکــن در درامی متفــاوت به زندگی
قهرمان داســتان  -که نابینایی است در تنهایی خویش -گره میخورند
و ربط پیدا میکنند.
درســت در همیــن عرضانــدام عجیبوغریــب کلمــات و ارتبــاط
غیرمنطقــی و درعینحــال منطقــیای کــه چرمشــیر میــان قهرمانان
قصــهاش خلــق کــرده ،میتوان نقطــه قــوت نمایش را جســتوجو
کــرد .چینش کلمات بــرای ربطدادن داســتان تکپرســوناژ نمایش به
مســتندهای تاریخــی ،روایتهای عشــقی یــا رخدادهــای اجتماعی و
سیاســی که با جانمایه طنز و دلبری خاص چرمشــیر روایت میشــود،
بســیار جذاب و بامزه اســت که ناخودآگاه نمیتوانی با پرسوناژ نمایش
همراه نشوی و به دنیای او سفر نکنی.
نقطــه قــوت مونولوگ که با هنر بازی و ســادگی »رضا بهبودی« در
صحنه همراه اســت ،در قدرت تصویرســازی مهیجی است که در ورای
این واژهها ،در ذهن تماشــاچی فوران میکند .داستانها و سوپراستارها
بهقدری با نخ غیرمنطقی منطق بههم وصل شــدهاند که فقط دوســت
داری مونولوگ را ضبط کنی و بعد بنشینی پیاده کنی و از خودت بپرسی
که چه اتفاقی افتاده اســت .فضا تخیلی و فانتزی است .کالم مستندی
بهشدت هجوآمیز ،اما پرمحتواست .صحنه ،ساده و سیاه است؛ درست
مثل دنیای عاشــقانه عاشــقی تنها و نابینا که در حســرت عشــقی دور،
نفس میکشــد و زندگیاش را به زبان کلمه و تصویرسازی که در ذهن
مخاطب ظهور میکند ،روایت میکند.
فلســفه عاشــقانه چندالیهای که در این متن گیرا نهفته است برای
مخاطــب هم آشناســت و هــم غریبه .مخاطــب بهنوعــی در پس این
»بازی بیرحم کلمات« ،خودش را میبیند و عشــق کهنهای که هرچه
میگذرد ،زنده و زندهتر میشــود؛ مخاطب با این عشــق درگیر میشود.
عشــقی که هرچــه زمان میگــذرد و تاریــخ دگرگون میشــود و زمان
میشکند و به عقب یا جلو میتازد ،بازهم زنده است و در قلب عاشق،
زندهتر و حسرتبارتر؛ عشقی که هم تازه و هم کهنه است.

به اعتقاد بابک احمدی» ،فرم واقعی فلســفه ،تکگویی است و یک
فیلســوف دانســتههای خود را میگوید ،در حالی که ما در تئاتر ،چیزی
بهعنــوان مونولوگ نداریم .مونولوگ در مقابــل دیالوگ ،به نحو بهتری
بیانگــر منطق آدمی اســت«؛ با تکیــه بر این تعبیر و با اســتناد به اتفاق
شــگفتی که در این نمایش شاهدیم ،باید گفت چرمشیر با این مونولوگ
که سرشار از دیالوگهای ذهنی تکپرسوناژ عاشق نمایش است ،خیلی
خوب توانسته منطق مدرن ذهنی خود را با زبان طنز که به هجو نزدیک
میشود ،برای مخاطب عریان کند.
نقطه قوت دیگر نمایش ،مینیمالیســم تلخی اســت که در طراحی
صحنه بهخدمت گرفته شــده اســت .یــک جعبه پیتزا ،یــک بطری آب
کــه بهبودی ،خیلی بجــا و بهموقع از آن بازی گرفتــه و هم گلویی تازه
و هــم بازی خــود را تکمیل میکند ،در کنار یک دســت لباس ســاده و
معمولی که مردی نابینا پوشیده و در پارانویای ذهنی خود ،درام را ورق
میزند و مخاطب را به عقبوجلو میبرد؛ به زمان دایناسورها ،به زمان
انسانهای نخستین که موتور وســپا سوار میشوند ،همه به فضاسازی
نمایش کمک کرده اســت؛ فضاســازیای که مناســب تلخی نهفته در
هجوی است که هم میخنداند و هم زخم میزند.
مونتاژ کالمی غافلگیرکنندهای که در این هجو عاشقانه به مدت ۵۰
دقیقه برای مخاطب روایت میشــود ،هم در نوع خود قابلنقد اســت.
مونولوگ که سرشــار از دیالوگ و حس زندگی و تصویر اســت ،بهتندی
توسط بهبودی بازی میشود .کلمات و جمالت گوناگون از اخبار مستند
تاریخــی ،سیاســی و اجتماعی در مونتــاژی هنری و طنازانــه با زندگی
سوپراســتارها و تکپرســوناژ داســتان میکسشــده و درنهایت ،هجوی
دراماتیک و ماندگار خلق کرده است.
در ظاهر ،هجو تهی از هر مفهومی جلوه میکند که گویی رســالتی
جــز خندانــدن مخاطب و خوبکــردن حال خراب او نــدارد .اما هرچه
این هجو کالمی شــاد ،اما غمگین پیشوپیشتر میرود ،اندوهی مستتر
کــه در خود همهچیز دارد ،بر شــانههای مخاطب مینشــیند؛ اندوهی
مســتتر در پشت نقاب شادی که نداشــتههای آدم را بهیادش میآورد؛
اندوهی مســتتر که داعیه نقد اجتماعی و اتفاقا نقد سیاســی را دارد و
خیلی خوب و حسابشــده ،حســرت یک عشق ازدسترفته دور را احیا
میکند؛ حســرت از دســترفتن »شــیوای مریخی محبوب من« را که از
عشقی فراانسانی روایت میکند و بر ذهن و قلب مخاطب زخم میزند؛
اندوهی مســتتر که در پشــت قهقهه تماشــاگران جاخوش میکند و از
دعــوای الیزابت تیلور با خواهر قهرمان داســتان ،تا »مــن وکیلم« پاپ
بندیکــت همهوهمه برای خلــق درامی فانتــزی و درعینحال هجوی
متفاوت و عاشقانه ،قد میکشند و عرضاندام میکنند؛ هجوی که روی
ذهن ،گیره میشــود و داغ یک عشــق دور ازدســترفته را زنده میکند؛
عشقی که حتی اگر زندگی منقلب شود و بگذرد ،هرگز نمیگذرد.

