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  ريشه در باد
  نرگس سياه گروه تئاتر تك نگاري درباره

    مسعود نجفي:پژوهش و نگارش                                                              

  
 با من حرف تجربيتئاتر اي درباره  نامه همراهم زنگ خورد و بانويي درباره يك فصلنامه تئاترِ تازه چاپ و ويژهروز پاييزي تلفنيك  .1   
ت شه.  شدبه خودم واگذار نرگس سياه درباره  و نگارشگفتگوي ما زياد طوالني نشد؛ مطالعه. نرگس سياه :كمي فكر كردم و گفتم. زد

گيري دست  نداشتم و از صرافت پيها از آن كه خبريشدسالي مي. 1گذشت ميحامد محمد طاهريسالي از آشناييِ من با اين گروه و 
  .ه بوددوباره شروع به تكثير كردها پس از سال  وگويي يك باكتريِ تك سلولي درون من آشيان داشت. بودمشسته 

تر و بيشتر آشنا تبديل شوم و اين به آدمي منطقي تازه آشنا با تئاتر  حيرانِاز يك طرفدار پر و پا قرصِمن در اين مدت كوشيده بودم تا     
 اما اين ؛ فراموش كنمي كه داشتم،هاي خوب يا بدها را با تمام خاطره تا آنخواستممي. اعتماد كرده بود بينرگس سياهفرايند مرا به تمامِ 

ها كه در ايران بودند و امكان گفتگو هاي گروه، آن با تمام عضو.اين شد كه كار پژوهش را از سر گرفتم. تك سلولي دوباره زندگي يافته بود
 به خودم اجازه دادم تا در اين ،گروه ناآشنا نيستمورد نظر هاي تمرين و اجراييِ بار به عنوان كسي كه با شيوهاين . وجود داشت، سخن گفتم

اي هاي چاپ شده قرار دادم و پروندهتمام نقدها و گفتگوهاي منتشر نشده را در كنار منبع. ها ارزيابي و سنجشي هم داشته باشممالقات
گران در زمان اجراهاي گروه از سكوت منتقدان و تحليل. دشتنها را در اختيار ندا سندبسياري از آن  گروه نيزتشكيل دادم كه بازيگران اصليِ

كند؛ من ها را بسيار سخت ميهايي هستند كه مطالعه درباره آنهاي مركزي گروه از سوي ديگر، عامليك سو و مرموز و بسته بودن عضو
هيچ منبعي را كوشيدم تا گر به هر صورت در مقام پژوهش. ه آناني كه مرا ياري كردند، سپاسگذارمكوشيدم تا از اين سد بگذرم و از هم

  .  حاضر به گفتگو با من نشدبرد ودر آلمان به سر ميها اين روز  كهحامدم، به جز خود رنگذاباقي نديده و هيچ حرفي را نشنيده 
اين نوشته را خواهم نوشت؛ اما در عمل آن قدر به درون فرو رفتم و وار آكادميك و مقالهكردم كه با يك ساختار به كلي    در ابتدا فكر مي

ند و هر جا كه ك در بازيگري پيروي مي2تداعياين نوشته به تمامي از ساختار . هاي عميق وجودم را شكافتم كه دامنم از دست بشداليه
تواند فضيلت يا رذيلت اين ويژگي مي. هايش نيز در ماجرا حضور داردتمام داشته با مسعود نجفيكنم، خود يا نقل ميواقعيتي را تحليل و 

 تاريخ، آن چيزي .امو من با صداقت آن را نوشتهمن برآمده درون  اما هر چه هست همين است كه از تواند هر تعبيري داشته باشد؛، ميباشد
من با تمامِ خودم در . رانندها هستند كه بر همه چيز حكم ميو اين خاطرهشود يت در گذر زمان محو ميعآوريم؛ واقاست كه ما به ياد مي

كنم كه ميفكر . اي پيروي كنم؛ تنها قصد دارم صادق باشمقصد ندارم از هيچ دسته .امها و گذشتهاين نوشته حضور دارم؛ با تمام خاطره
هايم را به تمامي با خواننده  و دريافتبه آن دست يابمكنم تا صداقت حلقه گمشده اين روزها، براي همه ماست و بيشترين تالشم را مي

   .كنم من از تمام آن استقبال مي؛ باشدمالقاتتواند خودش يك اين مي. تقسيم كنم

                                                 
 .امهاي اين گروه را پي گيري كرده از همان زمان به دقت و با عالقه تمام حركت. با اين گروه آشنا شدمسياهاهاي اجراخستين و در ن. ش1378  من در سال-1
 .نمايدز هم متمايز ميكند و زندگي دروني و بيرونيِ نقش را اهاي شخصي خودش، كه به موضوع ديالوگ مربوط هستند، استفاده مياز خاطره تداعيبازيگر در روش  -2
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 .از قشر متوسط ايدر خانواده در همدان به دنيا آمد؛. ش1354 خواهيم خواند، در سال حامد كه از اين پس او را حامد محمد طاهري .2   
خواند كه با شعر و داستان  همدان درس مي1عالمه حليِحامد در مدرسه . و از تبريز به همدان رفته بودپدرش دبير آموزش و پرورش بود 

 سوق  و يا پزشكيعلوم پايه ،هاي مهندسيهمه دانش آموزان به سمت رشته ،بود معمول 2سمپادهاي آن گونه كه در تمام مدرسه .آشنا شد
، ناظم مدرسه كه معلم ادبياتمان نيز بود، وقتي زنگ كالس را ظهيريم راهنمايي بودم، آقاي خوب به خاطر دارم كه وقتي دو. نددشداده مي

 و ». برويد سر كالسهانيوتون، هاآينشتاين.  كالسربرويد، دانشمندان آينده برويد س« : گفتكرد و ميآورد به ما نگاه ميبه صدا در مي
 را در نظر گرفتند و گفتند كه هر كس فيزيكرياضيبراي ما تنها رشته  !شمند شودنخواهد داحاال مگر كسي جرأت داشت بگويد كه نمي

 در چنين محيطي كه از طرف خانواده به سمت رشته پزشكي و از طرف مدرسه حامد . برود و در مدرسه ديگري نام نويسي كند،خواهدنمي
 پذيرفته شد و به تهران آمد؛ به پايتخت فرهنگ و هندسي برقم تهران در رشته خواجه نصيرشد، در دانشگاه به سمت مهندسي تشويق مي

  .، پايتخت ايرانشعر و انديشه
كرد كه وسوسه شعر و داستان با هجومي  ميهاي مهندسيِ برق را يكي پس از ديگري پاسخواند و درس دو سالي خوب درس مياو   

 كه يك  استرفتهوز دانشجوي بسيار خوب و كوشايي بوده و اميد آن ميتا آن ر حامدشود كه گفته مي. خانمان برانداز روي سرش هوار شد
-و با سه تا از هماول دبيرستان بودم  سمپادآيد در مدرسه يادم مي. پاشديز در ميانه راه از هم ميچمهندس خوب از كار در بياد؛ اما همه 

شنيد .  ديدصادق هدايت كه ناظم مدرسه بود، آمد و دست ما ،ظهيريروزي همان آقاي . خوانديم ميعجيب و غريبهاي هايم كتابكالس
صبح روز بعد پدرم را خواستند و گفتند كه اگر به آينده پسرت و . كنيمهاي گوناگون خودكشي با هم بحث ميكه همگي داريم راجع به روش

ديدم » خوب دكتر شو«: گفت» م مهندس بشمخوابابا من نمي« : گفتم» ؟تو چت شده«: پدرم گفت. مملكت عالقه داري جلويش را بگير
از پس ساليان هنوز هم آن روز را . اماز همان روز فهميد كه من ديگر از دست رفتهپدرم . هيچ چيز نگويم بهتر است و سرم را انداختم پايين

  .امكند كه من از دست رفته فكر ميهنوز هم آورم؛ پدرمبه خاطر مي
 بر پا شد و 3آموزشگاه سمندريان شدند كهقرمز خارج ميآژير ز شده بود و مردم داشتند كم كم از وضعيت به هر حال دهه سازندگي آغا   

 عالقه داشته و بين اين دو نفر رابطه حامد به سمندريانگويند كه  مي. ثبت نام كردجا آنهاي داستان نويسيتأخير رفت و در كالس بيحامد
خواست از محيط خوب و پر شور آموزشگاه  كه نميحامد. شودهاي داستان نويسي تعطيل مياه كالسپس از چند م. خوبي برقرار بوده است

- در مي مجيد بهرامي آشنا با هنر به نام مهندس برقِهاست كه با يك در همين روز. دهدهاي تئاتر ادامه ميخارج شود، كارش را در كالس

بچه  نمايشنامه ،آموزشگاه به عنوان پروژه پاياني خود در ،4شودانشجوي رشته تئاتر مي، كه بعدتر دعاطفه تهراني همراه با مجيد. آميزد
 مجيد براي ايفاي نقش يك پسر بچه و حضور عاطفه انتخاب اين متن و جسارت .كردند را انتخاب و تمرين ميحسن حامد نوشته تابستان

  .ها قرار گرفت كرد و او براي كمك به گروه در كنار آن را جذبحامد بود و خالصه همه چيز توجه مهندسي برقكه دانشجوي 
از آن . كردها بازي هم ميهايش را كارگرداني و گاهي در آننويسان با ذوق مشهد بود كه بيشتر كار از نمايشنامهحسن حامد   خدا بيامرز 
سال . سيگار ديگر نيازي به صبحانه نداشتهايي بود كه يك اتاق زير شيرواني داشت و با يك ليوان چاي و يك نخ دسته نويسنده

، به علت نگاه سياه به زندگي رد شد و من تازه جشنواره دانشجوييِ جهاد دانشگاهي او را فرستادم براي ارتفاعكه نمايشنامه . ش1379
 .شوند با هم آشنا مييارك ماجراي يك راننده كاميون و يك پسربچه واكسي است كه در پبچه تابستان. فهميدم كه او چه بزرگي بوده است

                                                 
 نيز رياست آن را بر عهده اياژهآقاي دكتر . بازگشايي شد. ش1387پس از پيروزي انقالب اسالمي دوباره در سال ) سمپاد (سازمان پرورش استعدادهاي درخشان -1

 تا 1368هاي خود من هم در سال. ايران پايه گذاري شده بود سازماني مستقل از آموزش و پرورش و با دكترينِ كشف و پرورشِ استعدادهاي تحصيلي در سمپاد. گرفت
  .ام و با فضاي رعب انگيز آن به تمامي آشنا هستم واحد مشهد تحصيل كردهسمپاددر . ش1371

 . بودهاشمي نژاد نامش شهيد -2
 حميد سمندريانتر تر و پيشگاماز همه معروف. دراماتيك راه بياندازند چند نفر مجوز داد تا آموزشگاه خصوصي هنرهاي به  در ابتداي دهه هفتاد وزارت ارشاد اسالمي -3
ها مكاني امن بودند براي خيل  در فضايي كه ورود به دانشگاه بسيار سخت بود، اين آموزشگاه.بودند) بازيگر (امين تارخو ) استاد بازيگريِ دانشكده هنرهاي زيبا(

 .طرفداران پر شور هنر و به ويژه بازيگري
 .ه بود هر چند كه تحصيلش بسيار طوالني شد؛ دانش آموخته شد.ش1383 و در سال  از دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد، واحد مركزي در رشته بازيگريعاطفه -4
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 1هاي كودكي من خودكشي در همان سالحسن حامد شود كه گفته مي.كندگيرد و داستان ادامه پيدا ميها شكل ميرابطه خاصي بين آن
  .كرد؛ يعني يك روز صبح جسدش را در همان اتاق زير شيرواني يافتند

اي خود هسته. سمندريانو در آموزشگاه . ش1375؛ سال نقطه از تاريخ بسته شد در همين عاطفه و مجيد و حامد   نطفه اصلي گروه ميان 
 نبود؛ اين نام وقتي نرگس سياهه خبري از جها به هيچ و البته آن موقع.جوش كه براي كمك به ايجاد فضايي خالق در كنار هم قرار گرفتند

نرگس بزرگ سياه، كه كم كم در آب « : 2ژُنه از متنِ اياز جملهد بو برداشتي عنواناين .  آغاز شدسياهاپا به عرصه گذاشت كه تمرين 
 كه حامد. اند؛ قضاوتش بماند براي خوانندهنوشته. ش1375 را نرگس سياهبه هر حال در تمام بروشورها تاريخ تشكيل  ».شودناپديد مي

بستگي عميقي به شعر داشتم؛ كه هنوز هم دارم و من دل. تئاتر نشدممن از تئاتر وارد ... « : شد باز 3ديوانه شعر و داستان بود، پايش به تئاتر
ها در شايد هنوز هم در جستجوي همان دغدغه. هاي تصادفي مرا به تئاتر كشاندبعد هم يك اتفاق. تر عميقي به رمانبستگي كميك دل

   » ...4تئاتر هستم
 .ند فضا به اين جمع اضافه شدهمين هم در ليلي رشيدي و اميد عباسي.  شد اجراآموزشگاه در  به خوبي و خوشيبچه تابستان   به هر حال 

  .  و او به فكر كارگرداني افتاد رو آوردندحامدتعدادي بازيگر كه براي كار به يك كارگردان نياز داشتند، به 
.  نجف دريابندريبا ترجمه ،وفوكلس نوشته آنتيگونهخواست يك كار بزرگ بكند؛ گشت و گشت تا رسيد به  ميحامد كه گويندمي .3   

 ارتباط برقرار 5هانتكهمن با ... ها وحدت زمان و مكان و اين چيز. هاي كالسيك عالقه دارممن به نمايشنامه« : خودش گفته است كه
 كه تازه ،6ليلي رشيدي  وكرئون بود براي نقش يانرسمند كه از هنرجويان بازيگريِ آموزشگاه اميد عباسي»  ...كنم، زيادي مدرن است نمي

 در اواخر سال حامد.  تمرين را آغاز كردندعاطفه و مجيد انتخاب شدند و در كنار آنتيگونهگذراند، براي نقش داشت دوره بازيگري مي
   .آشنا شد نيز فيروزه سلطاني  و هانييحميرا خوئ، آزاده مؤيدي فرد را در آموزشگاه آغاز كرد و به مرور با آنتيگونهتمرين . ش1375

 . در حاشيه قرار داشتندآنتيگونه ماندند، در حامددل  همراه و همسياهاهايي كه بعدتر در  نامبيشترنكته مهم و جالب توجه اين است كه 
 يمونها هم در نقش مجيد؛  در دسته همسرايان قرار گرفتفيروزه و حميرا، آزاده به دستياري كارگردان رضايت داد و البته در كنار عاطفه

، پس از اين اجرا از آمدهاي اصلي اجرا به شمار مييكي از ركن كه با ايفاي چهار نقش مختلف رضا كشاورز .تنها يك صحنه بازي داشت
 به عنوان يك رضا. گروه كنار رفت

 بازيگران پانتوميميست و يكي از بهترين
، فردي شناخته شده پانتوميم پس از انقالب

 ر هر دو دورهدچند سال بعدتر او . بود
 جايزه نخست را ربود و 7جشنواره پانتوميم

 .نيز كسب كردرا تر جايگاهي قابل توجه
- شبنم قليوشبنم فرشادجو، مجيد صالحي 

 نيز از دسته كساني هستند كه پس از خاني
خبري كه در . اين اجرا با گروه باقي نماندند

 و شش ماه پيش از آغاز اطالعات هفتگي

                                                 
 . مناقشه بسيار است، اين فقط روايت من است از ماجراحسن حامد در مورد مرگ مرحوم  -1
 .امنويس اين ترجمه نقل كردهاين جمله را از صفحه بيست و شش دست.  مترجم آن بودعاطفه طاهايي و ياهاسنامه  نويسنده نمايشنهژان ژُ -2
  . در دوران دبيرستان در چند اجراي تئاتري به عنوان بازيگر كار كرده بود اما تا پيش از اين در هيچ پروژه تئاتريِ ديگري ردي از او به جا نمانده استحامد -3
 .پارماي ايتاليا به سياها؛ قبل از سفر اجراييِ است رضا سروربا . ش1379 مهرماه چهارم در حامد يك گفتگوي منتشر نشدهي كاست ضبط شده از ها قول نقلتمام -4

5- Peter Handke (1942- )  
 .ها آمده بود و دانشجوي ادبيات فرانسوي بود كه به بازيگري عالقمند شده و به اين كالسداود رشيدي فرزند ليلي -6
 .دو دوره جشنواره پانتوميم برگزار كرد. ش1380 و 1379هاي  حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي در سال-7
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تئاتر  تا چندي ديگر در سوفوكل اثر آنتيگونهنمايش « : اندوارد گروه شده و دوام نياوردههايي دهد كه آدماپ شد، نشان مي چآنتيگونهاجراي 
ليلي رشيدي، : ، بازيگرانطاهريحامد محمد: ، كارگرداننجف دريابندري: مترجم : عوامل اين نمايش عبارتند از. آيد روي صحنه ميشهر

خاني، ها، آزاده مؤيدي فرد، شبنم قليپور، حميرا خمئينيبي، مجيد صالحي، رضا كشاورز، بهمن روشن، ميترا حريرياميد عباسي، آشا مهرا
هاي تمريني پر از آزمون و خطا را تاب نياوردند، ها شيوهتعدادي از آن» 1.فيروزه سلطاني، شبنم فرشادجو، مجيد بهرامي و آرش پوري محمد

  .تر پيشه ساختند مشكل پيدا كردند و گروهي نيز كارهاي مهمحامدور محاي با كاراكتر خودعده
ها به كلي با آموزشگاه  باعث شد تا آناستاد و حامدهاي ميان  كه اختالفگويندميشد و  تمرين ميسمندريان ابتدا در آموزشگاه آنتيگونه   

، پا بازيگري بودآغاز راه  در آنتيگونه، كه با ليلي به خاطرشد و ايشان  برقرار رشيدي داودشود كه تماسي با آقاي گفته مي. قطع رابطه كنند
، گوشه  بودتئاتر شهر، كه رئيس وقت مجيد جعفري و آقاي ، بودمركز هنرهاي نمايشي، كه رئيس وقت نجفيِ برزگردر مياني كردند تا آقاي 

 از تعطيلي نجات آنتيگونه  در اختيار گروه قرار گرفت و تمرينِتر شهرتئاهاي اتاقي از اتاق. چشمي به اين گروه جوان و پويا نشان دهند
ها حركت رازي است شايد، اما او همواره در كنار و شانه به شانه آدم بزرگ.  استعدادي باور نكردني در جلب توجه بزرگان داشتحامد. يافت

داشتي كه در بروشور اجرا نوشتند،  با يادرشيديا رسيد نيز آقاي بعدتر كه كار به مرحله اجر. ها گرم شده استكرده و از گرماي وجود آن
  :ندد نشان دا بيشترارادت خود را به اين گروه نوپا

                                                                                                                        
كنند و حيرت يِ سوفوكل است شاد شدم از اين كه دارند كار گروهي مي»آنتيگونه«غول تمرين نمايش وقتي شنيدم دخترم ليلي مش«

كنند؟ وقتي با كارگردان نمايش گفتگو كردم از اين كه اين جوانان با اين اثر به عنوان يكي از شاهكارهاي ادبيات نمايشي چه برخوردي مي
اين گروه جوان با . ها حاضر شدم به آينده تئاتر كشورمان اميدوار شدمقتي در تمرينكردم به دانش و فرهنگ او پي بردم و بعدها و

جالب اين كه علي رغم عدم . كنندتالش يك ساله و با مساعدت مركز هنرهاي نمايشي و مديريت تئاتر شهر باالخره كار خود را اجرا مي
هاي موجود يك پله سطح و شايد از نظر نگاه نو و خالقيتها همتماس اين گروه با تئاتر مدرن و تجربي آن سوي مرزها، اجراي آن

                                          »                                                        .ايستندمي) مهد تئاتر(هاي آن سوي مرزها باالتر از هم دوره
 در سالن آنتيگونهبا خبر شديم به زودي نمايش « :  چاپ رسيداين خبر به. ش1376به هر حال در آذر ماه    

 آذر ماه 13 از تاريخ آنتيگونه گفت كه طاهريحامد محمد. ...  به روي صحنه خواهد رفتتئاتر شهرشماره دو 
   2». به اجرا گذاشته خواهد شدتئاتر شهرها در سالن شماره دو همه روزه غير از شنبه

 آن چنان كرئونگويند كه او در نقش مي.  بر پا بوداميد عباسي بر دوش آنتيگونهي  كه اجرا3شودگفته مي   
اما هر چه كه بود، ) گفتبه ما نمي(كرد دانيم چه كار ميگويند كه ما نميمي. كرداي ايجاد كرده بود كه هر تماشاگري را مسحور ميخلسه

كرده تر ميها گستردهداده و چشم انداز بازيگري را نزد آن كه به همه اميد مي بودهاميدترها شنيدم كه اين  از جوان من.خيلي خوب بود
  . پيش آمده استسياها بوده كه ايده اصليِ كرئون به اميد و به ويژه روش كار و نگاه آنتيگونهرسد كه از دل به نظر مي. است

نده بر همين اساس معتقد است كه در اين اجرا هيچ رد پايي از آن چه نگار  باقي مانده وآنتيگونهياريِ ماست كه ويديويي از اجراي از بخت  
ها و بنديهاي معمول براي حركت همان طراحي.بود يك اجراي به كلي معمولي آنتيگونه. شود بعدها گفت و ادعا كرد، ديده نميحامدكه 

   :زد هيچ خبري نبودها را مياين حرف كه حامدي از آن. هاي تكراريِ همسرايانهاي پر از فرياد و ژستها و همان بازيصحنه پردازي
كه شامل تعزيه، ( ما تئاتر مليايم و خيلي سريع به اين نتيجه رسيدم كه من خيلي سريع به اين نتيجه رسيدم كه ما هيچ وقت تئاتر نداشته« 

در برخورد با اطرافم فهميدم كه ما در تئاتر با اين . . ..دهيمشان ميندياتي هستند كه ما داريم ادامهچر) بازي استتخت حوضي و خيمه شب
هاي اي كه كليشهدوم عده. هايش را نشان دهندزنند، بدون اين كه بخواهند تناقض حرف ميملييكي كساني كه از تئاتر: افراد روبروييم

                                                 
 2805 ش1376 ارديبهشت 10 تا3اطالعات هفتگي، چهار شنبه  -1
 698 ش1376 آذر 9هنر سينما، يك شنبه  -2
مگي هندگان شو گفتگو .هاست از آن»شودگفته مي«ي هانقل قول انجام شد كه تمام نرگس سياهراي نگارش اين نوشته شش گفتگوي طوالني با عضوهاي ب -3

 .دنامشان در نوشته آورده نشو خواستند تا
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خيلي سريع فهميدم كه تئاتر را . بينم متنفرممن خيلي سريع فهميدم كه از تمام تئاتري كه مي. ... كننداوايل قرن نوزدهم را دنبال مي
  ».من اساسا تئاتر را دوست ندارم. خوانم، نمايشنامه درصد خيلي كمي استهايي كه من ميدر حجم كتاب. دوست ندارم

دانش آكادميك و ترين گويد كه كمهايي سخن ميدهد و اين كه از چيزداند به راحتي نظر ميهايي كه نمي در مورد چيزحامداين كه    
. اندهاي مركزيِ اين نوشتههاي مهم فروپاشيِ آن و از فرضيه عاملزهاي اين گروه، اشان كسب كرده است؛ يكي از مشكلعملي را درباره
اين دوم . آيد و من بيشتر در اين باره خواهم نوشتزمينه غير آكادميك مي از يك پسحامدقابل توجه است؛ نخست اين كه  دو نكته مهم

كند كه چه كند تا به آن چه در ذهن دارد برسد، اما در پايان راه فراموش ميترين شكل بايد گفت كه او آزمون و خطا ميكه در خوش بينانه
نتيجه  حامدتوانيم بگوييم كه  در بهترين تفسير مي. از همان ابتدا در اين نقطه نبوده استتر اين كه او مهماند وكساني او را همراهي كرده

  . ترها و البته بسيار سطحي است؛ درست با همان ديدگاهدولت اصالحات و دوم خردادگراييِ پس از موج جوان
  

 در نخستين ليلي رشيدي
اي در نقش هاي صحنهتجربه

آنتيگونه قرار گرفته است و در 
پايان هم شاخه گلي را از پدر 

  .كنددريافت مي

  
  
  
  
  
  
  

  )هايمون (مجيد بهرامي              كرئون و آنتيگونه و )ايسمنه(شبنم فرشادجو               )پيك (مجيد صالحي و )كرئون (اميد عباسي          
  
رضا در حال هدايت حامد ►

- است؛ در يكي از اتاقشاورز

  .1375هاي تئاتر شهر، 

 
ك

 كه گاه تماشاگر داردهاي خود آن قدر ضعف او در بيان ديالوگ. شد هم آزار دهنده بود و منجر به خستگي ميايسمنههاي بازيگر نقش جيغ
   1».شنودهاي نامفهومي را ميفقط حرف

                                                

  صفِپيشاشيشِكرئون 
  ◄ .همسرايان

   
او در اين . كند مواجه بوده كه گويي نقش يك كودك را بازي ميايآنتيگونه با اجراتماشاگر در اين ... « : خوانيمدر نقدي بر اين اجرا مي   

هاي درشت و بزرگ و شجاعانه را كند كه تنها حرفاثر نه تنها آنتيگونه را زني جسور و شجاع نديده كه حتا او را همانند كودكي فرض مي
 .... كند كه هيچ متوجه آسيب رساندن به حنجره خود نيست نيز آن قدر عصباني و خشن بازي ميكرئونبازيگر نقش . كندبر دهان جاري مي

 
 3239 ش1376 دي 9آفرينش، سه شنبه  -1
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. هاي اجرايي استهاي من قرار دارد و آن تحصيالت دانشگاهي در حوزه هنربايد به يك نكته مهم اشاره كنم كه در مركز فرضيه .4  
زماني من هنوز . تواند به فراخور ظرفيتش از آن بهره ببرداست؛ فضايي است كه هر كس ميابزار . دانشگاه يك وسيله است، نه هدف

ست كم 
:اند بوده ويژگيسهداراي 

 در 10پيتر بروك. حصيل كرد تمسكو 9گيتيسِ و بعدتر هم در 8كراكو بزرگ در آكادميِ تئاتر 7ي گروتوسكيِ
ر

ع
ي

اي داشت كه در همان روز نخست بر رفتم؛ آن قدر فضاي مثبت و پيش برنده  تئاتر-دانشكده سينمام به دانشجو نبودم و همراه دوست
شان را اجرا هاي عمليهاي ترم بهاره و دانشجويان كارگرداني داشتند پروژهوقتي بود در آخر. تصميم من درباره رفتن به دانشگاه اثر گذاشت

رسيد ديگر جاي گرفت و زمان اجرا كه فرا مياي از بار را ميكردند؛ هر كس گوشه هم كمك مييك فضاي پر شور كه همه به. كردندمي
كنم كه همين فضا بهترين راهنما، اي هم در دانشكده مهندسي دارم، فكر ميبه عنوان كسي كه تجربه. سوزن انداختن در پالتوها نبود

كافي بود تا يك ايده كوچك . امرد همين دانشكده شدم، فهميدم كه اشتباه نكردهبعدتر كه وا. دوست، مربي، همكار و خالصه همه چيز است
زدند تا شدند و آن قدر حرف ميوقت همه بسيج مي؛ آنكنيهاي دانشكده مطرح هايت يا با پيش كسوتكالسداشته باشي و آن را با هم

خوب . ت كنند كه تو را بفهمند و تشويق و هداياي بودند هم همواره عدهدر ميان استادان. اي ببريباالخره چيزي براي تو باقي بماند و بهره
جايي است كه تو حق داري خطا كني، تو حق داري ياد ) دانشكده(جا اين... « : يادم هست كه روزي يكي از همين استادانم به من گفت

آن جا .  بفروشيتق نداري براي آزمون و خطاهايت بلي ديگه حتئاتر شهرهمين قدر كه رفتي بيرون، توي . تواني تجربه كنيبگيري، مي
خواستيم، در هر پروژه هر وقت كه مي. گفتاستادم راست مي» ...دهند كه تو تجربه به خوردشان بدهي مردم ماليات نمي. بايد نتيجه بدهي

-خواستند، سدِ راهمان نميهايي كه نميد و آنكردنتوانستند، ياري ميآن استاداني كه مي. توانستيم تجربه كنيم و ياد بگيريمكالسي مي

 حامداالن كه كساني مثل . ي عمري و اقتصاديترين هزينهريختيم، با كمهمين شد كه هر چه در ذهن و در چنته داشتيم بيرون مي. شدند
كند و يا به دنبالِ  يا انكارش مييزي را دراختيار نداردطبيعي است كه وقتي انسان چ. فهمم كه دانشگاه براي همين استبينم ميرا مي

  : در ادبيات خودمان هم اين حكمت را داريم.اما بايد اعتراف كرد كه دانشگاه نه بدل دارد و نه قابل انكار كردن است. رودبدلش مي
  هيچ كس از پيش خود چيزي نشد                    تا كه شاگرد شكرريزي نشد

 د،اندگر مطرح شده كساني كه به عنوان يك فرد تجربهيشتربيابيم كه ان نگاهي بياندازيم، درمي در جه1تئاتر تجربياگر به تاريخ  
  

 در 5استانيسالوسكي به طور مستقيم از شاگردان 4تايروف و 3واختانگوف ،2يرهولدمه. اند در يك مدرسه هنري تحصيل كرده بوده:يكم   
يرژ. بودند 6تئاتر هنر مسكو

ادامه داد و تا مدرك كارش را در دانشگاه  بپيوندد، اما بعدتر 12البراتواتئاتر تحصيل را ناتمام رها كرد تا به ورشو در 11يوجنيو باربا، آكسفورد
ماري 15رابرت ويلسون، موخته شدآدانش 14لوكوك مدرسه از 13آرين منوشكين. رفتدكتري نيز پيش   در آكادميِ هنرهاي زيبا درس م

ران . است كه در اساس يك فرد دانشگاهي 16ريچار شكنرخوانده و   درس 17هنرهاي سلطنتيِ لندن مدرسه در آربي اَوانسيان مگر نيزدر ا
                                                 

1- Experimental Theatre  
2- Vsevolod Meyerhold (1847-1939)  
3- Yevgeny Vakhtangov (1883-1922)   

5-1950)     

Barba (1936-)
Laboratorium 

 (1939-)
-1999) 

)  

ts

4- Alexander Tairov (188 
5- Constantin Stanislavski (1863-1938)  
6- Moscow Art Theatre  
7- Jerzy Grotowski (1933-1999)   
8- Krakow    
9- GITIS   
10- Peter Brook (1925)  
11- Eugenio   
12- Teatr  
13- Ariane Mnouchkine  
14- Jeacques Lecoqe (1921  
15- Robert Wilson (1941- 
16- Richard Schechner (1934-) 
17- Royal Academy of Dramatic Ar  
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 در مرز قرار گرفتند، مرز آگاهي؛ سپس قصد كردند تا اين  و در ابتدا بر دانش زمانه خود آگاه شدندبه هر حال تمام اين بزرگان. استنخوانده 
 حاصل آيد، روزهاي نيست كه يك  فرزانگي ميوه.ندتها را پيشه خود ساخ يورش بردن به ناشناخته.ها بگذارندند و پا در تاريكيانمرز را بگستر

 به تئاتر تجربي.  تا خود به منبعي از نور بدل شودكند فرد بايد آن قدر خود را به سرچشمه نزديك آيد ونوري است كه از سرچشمه بر مي
ا را اند و اينك مي كردن نيست؛ ميداني است براي سلحشوراني كه خود را پيشاپيش آماده كرده1اي براي تجربههيچ وجه عرصه آيند تا مرز

اگر توقف . زنندهاي خاصي مردم برايتان دست ميدر لحظه. اه داللت بر حركت به پيش داردر ... «: گويد بزرگ ميگروتوسكيِ. بگسترند
هنرمند . تشويق ديدن دلپذير است اما اساسي نيست .راه بايد ادامه پيدا كند. شوداما زندگي خراب مي. ها پر شورتر شودكنيد شايد دست زدن

  ».ستنبايد خود را به اين محدود كند كه پذيرفته شده ا
توليد تئاتريگاه به مثابه يك  هيچتئاتر تجربي: دوم   

ه

توان گفت كه در اساس به تماشاگر نيازي به دنبال اجرا و تماشاگر نيست؛ حتا مي

. هاي آن را به چالش بكشد و بگستردتواناييها و كند تا امكان حركت ميتئاتر رسمي موازات
ه

د تا از اين طريق 

 از 
م

  »  .نقش ويالژ براي توست« : دهد كه پاسخ ميحامدد اجرايش كند؟ و خواهيگويد كه م ميحامد بيشتر تاب نياورده به اي راصفحه

                                                

2 
اي ها بر روي موضوعي متمركز باشد اما هيچ وقت چيزي را به نمايش نگذارد و پذيرها و گاه حتا سالتواند ماهيك گروه تجربي مي. ندارد

بنابراين هر . هرچند كه حق دارد هر زمان كه بخواهد از تماشاگر براي سنجش و ارزيابيِ نتيجه كارش استفاده نمايد. هيچ تماشاگري نباشد
ر  خنده دائاتر تجربيدارد، ديگر سخن راندن از تقرار هايش اي رو در رو باشيم كه توليد تئاتر در سرلوحه وظيفهگاه كه با يك نظام جشنواره

 به كلي چيز ديگري است كه هيچ گاه تئاتر تجربيتواند نوآور باشد؛ اما هايي در بر داشته باشد، ميتواند تجربه هر اجرايي مي.رسدبه نظر مي
  .گنجددر نظام رسمي و توليدي تئاتر نمي

 در كنار و به تئاتر تجربيهمواره  :سوم   
تئاتر تجربي يعني . هاستيابد و هدفش گسترش مرزها و پاسخ به پرسشآزمايشگاه مفهومي است ك در كنار يك جريانِ توليدي معنا مي

در صورتي كه . در راه گذاشتگاه قدم پس بايد تا مرز تاريكي پيش رفت و آن. ها؛ يعني قدم گذاشتن در تاريكييورش بردن به ناشناخته
-جرياني به نام تئاتر وجود نداشته باشد و يا ما قائل به آن نباشيم، پس آزمايشگاه قرار است به چه كاري بيايد؟ همين ويژگي است كه كار

 .خواننده باز هم قضاوتش بماند براي  ....كشد ميچالشهاي اخير را به سالايرانِ  در تئاتر تجربيهاي بسياري از مدعيان 

 براي خود يك كتاب فروشي دست و پا كر تئاتر شهرترياي داشت، در كافه3 كه در تهران يك زندگي خوابگاهيحامد .5   
رار  در اين دوران زندگيِ بسيار سختِ مالي داشته و با استمحامدها بر اين نكته تأكيد دارند كه تمام گفته. بتواند روي پاي خودش بايستد

  .  انجاميد4ريچارد سوم به دستياري او در اجراي داود رشيدي با حامدبه هر حال آشنايي . داشته استتمام خود را در فضاي تئاتر نگه مي
 شما برخالف بعضي!طاهريمحدآقاي «  پاسخ به اين پرسش كهاو در . افتد ميسياهاحامد به فكر اجراي . ش1377در مرداد ماه    

م و تن اساساً به دنبال تئاتر نيس... « : گفته است» رويد؛ دليل خاصي دارد؟هاي سنگين و مهم تئاتر ميهاي ديگر به سراغ متنكارگردان
من نه دنبال كارگرداني هستم و نه . روند، دنبال تئاتر هستند نميسياها يا آنتيگونههايي مثل ترسند يا به سراغ متنشايد آن كساني كه مي

گفت  ميمجيد  5»!ها را كار كنم، نه چيزي بيشتر از اين بوده و نه كمترها را دوست داشتم و احساس كردم بايد آنفقط اين متن. راهل تئات
او كه چند .  تا بخواند و نظر بدهددر اختيارش گذاشت 6زادمحمود حسيني با ترجمه را سياهانامه  و او نمايشرفت حامدكه روزي به ديدار 

 

 . بودخواجه نصير دانشگاه مهندسي برقچنان دانشجوي  او هم-٣
 . به صحنه بردتاالر وحدت را در شكسپير نوشته ريچارد سوم. ش1377 در سال داود رشيدي -4

خواهد تا  ميعاطفه طاهايي، از شاعران معاصر ايران، از فشين دشتي 
 . به چاپ رسيداختراندر انتشارات . ش1382ترجمه در 

1- experience 
2- Theatre product   

 71 سال اول، ش1378 دي 13آزادگان، دو شنبه  -5
اوستش با كمك دحامد.  نيز چاپ شده بودمسكاحمد كاميابياي از  ترجمهسياهانامه  ار نمايش-6

اين . ترجمه ديگري از اين متن را برايش آماده سازد
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توانست بار ديگر به سرزمين روياها او مي.  نشانه خوبي بودحامد و اين براي  رسيدتئاتر شهر به رياست حسين پاكدل. ش1376 سال   در 
شد1قشقاييدر راهروي سالن مرداد ماه و  سياهابنابراين تمرين . سفر كند ، فرد مؤيدي، آزاده تهراني، عاطفه بهراميمجيد . آغاز  حميرا 

هي

مكان به دغدغه در اين ها شانزده ماه تمام بيآن.  را در خود جاي دادس سياه

اي ديده بود، نه اين زمينه داشت، نه دوره

  

ن

چار افسردگي يا پارانويا شود، چه كسي بايد مسئوليت 

ها اعتقاد داري بگو بدانيم كه كِي تاندون كمرت آسيب ديد؟ كِي زانوي پايت  به همه اين حرف اين است كه تو كهحامدپرسش من از 
اي؟ در اساس تو كه خودت را مالك اي؟ كِي به افسردگيِ حاد دچار شدههاي صوتيت را از دست دادي؟ كِي كابوس ديدهشكست؟ كِي تار

 در آذر ماه، پور نويد هدايت. را آغاز كردندسياها و البته تعدادي بازيگر كه بعدتر در گروه تاب نياوردند و رفتند، تمرين  عباسي، اميدهاخوئيني
ن. ش1377 در ارديبهشت هاآ پناهيپانتهاه و  در بهمن مپويا رادي آن قدر بخت يافت ك چند ماهي نرگس سياه . هاي گروه پيوستندبه تمر

 پاكدلگشت؛ به سراغ  ثابت و بسته براي تمرين مي به دنبال يك مكانِحامدشود كه گفته مي.  به تمرين بپردازدقشقاييدر سالن انتظارِ 
تميز كردن اين . ، در اختيار گروه قرار گرفتتئاتر شهر مشهور بيرون  درست زير همان حوض فواره دارِ،تئاتر شهررفت و موتورخانه 

اولين خبر اين كه « : اين گونه آمدابرارن اين سالن در روزنامه ت خبر ساخ.هاي سيمانيِ آن چند ماه طول كشيدموتورخانه و خارج كردن بلوك
ل اسقاطي بوده كه ياين تاالر پيش از اين انبار ژنراتور برق و محل نگهداري وسا. نه خورشيد افتتاح شددر تئاتر شهر تاالر جديدي به نام خا

هاي مدرن و هاي همه همكاران تئاتر شهر تبديل به يك سالن هفتاد نفري براي اجراي نمايشاكنون با يك بازسازي و نوسازي با كوشش
2».. . .هاي متغيري هم داردخاص شده است كه صندلي

و  ... 3».سيمانهاي دانههامان پر بود از رفتيم، سرفهها را خارج كرديم؛ هر روز كه بيرون ميهايمان تمام سيمانما با ريه« : گفت  مينويد 
نرگ و خانه خورشيددست آخر اين موتورخانه تبديل شد به 

  .بزرگ رسيديرژي گروتوسكيِ  به يك همذات پنداريِ كامل با حامدتمرين و جستجو پرداختند و 
به سوي هاي هاي آماده سازيِ اجراگران كه بيشتر بر اساس كتاب تمرين،نخست. شدها در اين دوره از دو بخش تشكيل ميتمرين .6   

 نه تخصصي در حامد بديهي است كه .گرفتجام مي ان5هنر راز آميز اجراگرو نيز   4چيزتئاتر بي
هايي را؛ تنها گروهي جمع كرده بود كه به تمامي به او اعتماد داشتند و هاي الزم براي چنين تجربهتجربه خاصي داشت و نه در اساس شرط

طوالني از . به كلي در اختيار او بودند و گام به گام همراه گروهش به تجربه و دريافت حرفاو فرايندي هايي آزمون و خطا را آغاز كرد
كردند و نخستين  تمرين شود؛ همه اجراگران تالششان را آغاز ميپل زدنشد تا به عنوان مثال اگر قرار مي. زدندپرداخت كه آن بزرگان مي

  هر روز به مدت يك ساعتتئاتر البراتواردر  پل زدن. دادنيز آموزش ميآمد و آن را به ديگران  مي،شدكسي كه موفق به پل زدن مي
 براي هر اجراگر سفري طوالني بود به درون؛ سفري كه هدفش پل زدبه طور مستقيم بر آن نظارت داشت و  گروتوسكيشد؛ تمرين مي
چطور ممكن است كسي كه . كردرا ايفا مي) ا باالسريا همان آق( فقط نقش مدير حامد  اما.اي رواني و جسمانيش بودهها و مانعكشف سد

  ! در اين مورد ندارد بتواند چنين تمريني را هدايت كند؟ايهيچ تجربه و دانشِ عملي
گو باشد؟ اگر در اي منطقي براي چنين حركتي مقدار زيادي آسيب بدني و رواني براي اجراگران خواهد بود و چه كسي بايد پاسخ   نتيجه
ها زانوي كسي بشكند، اگر كمر ديگري آسيب ببيند، اگر كسي دين تمرينيكي از ا

. كنيخواهي هنرمند شوي يك انتخاب ميوقتي مي« : گفتاو مي. دانستگر باشد؟ حامد خود را به كلي مبرا از اين همه ميبپذيرد و درمان
 انتخاب به سمت ،به نظر من هنر. پرسد چرا اين كار را كردي؟ خارج از اين براي من معنا نداردبرد، كسي از او ميون گوگ گوشش را مي

6» .به داليل شخصي و بدون هيچ گونه شعار هنرمندانه. كندمرگ است و بازيگر به داليلي كه برايش دروني است به اين سمت حركت مي

                                                 
 .خورد و آمدي بود كه خيلي به درد تمرين مينداشت و محوطه جلوي آن جاي دنج و كم رفتجايي  قشقايي هنوز سالن تئاتر شهر آن روزها در معماري -1

 .  انجام داده است نرگس سياههايتن از عضو
 . چاپ شدقطرهدر نشر . ش1383در سال كياسا ناظران و با ترجمه

5- Barba Euge  
 

 3239 ش1378 دي 21ابرار، سه شنبه  -2
هايي كه نگارنده با شش  به نقل از گفتگو-3
. م1968 در يوجنيو باربا كه با تالش يرژي گروتوسكيِ تئاتر البراتوارهمان كتاب انقالبيِ  -4

nio & Savarese Nicola; the Secret Art of the Performer; London, Routledge, 1991.
 29 ش1379 آذر 26روز، شنبه دوران ام-6
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هايش شك داري داني، تو كه به تمام تئاتر ايران و همه تئاتري مينرگس سياه نام داني، تو كه خودت را مترادف باها ميتمام اين خالقيت
  .ها بماند براي خوانندهاي؟ قضاوت تمام اين حرفچه بهايي پرداخت كردهدر اصل بگو كه 

 و گفتگوهاي آن در منزل هاسيانامه تمام اجراگران موظف بودند تا بر اساس نمايش  .شودمربوط مي سياهابخش طراحيِ اجراي به  دوم،   
. كرده استها انتخاب ميهايي را از ميان آنديده و تكه اتودها را ميحامد) خانه خورشيددر (در هر جلسه تمريني . تمرين و اتود كنند

به همين دليل . ته بودند خبر نداشتند نيز اين روش را دربست پذيرفتئاتر سوماي به نام هاي تمرينيِ حوزهاجراگران بيچاره كه هيچ از شيوه
 حامد. آيداجراگر است و به نوبت به اجرا در ميهاي اجراييِ هر  آماده شد، تركيبي از تكهسياهااي كه از است كه اجراي دو و نيم ساعته

آ

بودند و همگي به جز اجراگران با فاصله به ديوار سالن تكيه داده . ردبكرد كه تو را به دنياي ديگري ميي

مو آماده ميپارماآن وقت كه براي سفر به . ش1378 اجرا را خيلي بعدتر و تابستان كوالژِ و مونتاژهاي تكنيك بر اين واژه آموخت . ختشد، 
اي  كارگرداني برسد؛ اين نتيجهدركنم چون معتقد هستم كه او تازه پس از گذشت دو سال و با آزمون و خطا توانست به اين درك تأكيد مي

  كه بهاي آن را گروهحامددستاوردي براي . است كه پس از دست كم بيست ساعت گفتگو با شش تن از عضوهاي گروه به آن رسيدم
 .پرداختندميبا جان خود بازيگران 

تماشاگران نگاه او به .  رفتم ديدم يك آقاي جوان در كنار مسئول گيشه ايستاده استتئاتر شهر به گيشه سياها وقتي براي خريدن بليت   
اي نمايش خسته كننده «: رفتيم، به من گفتبار دوم كه به همراه دوستانم به ديدن اجرا مي. گفتانداخت و گاه سخني مياي ميخريدارانه
شد و از همان ابتدا  آغاز مي فالحنادررسيدي اجرا با تك گويي  كه ميخانه خورشيدجلوي » .بينيماشكالي ندارد، مي «:ما گفتيم » !است ها

انگار چيزي در خونت جريان پيدا م
كرد تا شاهداني هايي دور تا دور سالن ما را آرام ميصندلي. سياهاكرد، سياه پوش بودند؛ به نشانه تمام ، كه شمايلي از مسيح را ارايه ميپويا

 كه به نادرزد، كه مي ييها با ضجهعاطفهكشيد، كه مي  مسلسليبا نويد. روايتي با گوشت و خون. كردند روايت ميسياهاباشيم بر دردي كه 
 كه با آن تكه مجيدساختند و  در كنار هم با تصويرهايي كه از رنج و درد ميآزاده و حميراشد،  كه تمام مدت آويزان ميآپانتهآمد، دنيا مي

-درختاش مي... مونهفريقا ميآ... مونه آفريقا مي«دست آخر با آواز كرديم و  نيم ساعت در دنياي ديگري سير مي ودو. كردگچ چه كارها مي

من سه بار در . كردندكرد و اجراگران همراهي مياي را ساز ميهاي كوبه سازاميد. رسيدپايان مي همه چيز به» مونههاش ميجنگل... مونه 
. شناختي از آن نداشتمزدم كه هيچ اي قدم ميبه كلي گيج و منگ بودم؛ گويي در گستره.  رفتمسياهاسه موقعيت متفاوت به مالقات با 

  .استهم خود بخشي از آن ديدن اجرا براي من آغاز راهي شد به درازاي يك عمر؛ جستجويي طوالني و پايان ناپذير كه اين نوشته 
  
  

                  
  .آ، حميرا، عاطفه، آزاده، نويد، و نادرپانته: از راست             نشسته 

هاي افتد يك سنت كامالً يهودي است، هر چند كه پر از اِلمان ميسياهااتفاقي كه توي . من عاشق سنت يهود هستم« : گفت ميحامد 
از نظر نمايشي بسيار ...  يهودي است كرئون، آنتيگونهدر . ها، تنها بودنشاندر به دريِ آدم: يك چيزهايي برايم جالب است. استسيحي 

 يك اتفاق 
شوند و همه يك كار را هزار نفر يك دفعه وارد كليسا مي است؛ دهپاپاما در سنت مسيحي همه چيز . ي هستهر جايي يك خبر. ديگر

كند، هرچند كه به يك سنت به  هم يهودي فكر ميگروتفسكيهزار نفر فكر كنيد؛ همين هفتاد نفر و ده

   
  
  
  
  
  
   .آ، نادر و مجيدپانته:  از راست؛سياها  اجراياي ازحنهص             مجيد، اميد، مهدي و پويا:عقب رديف  در ايستادهي؛آواز جمعي پايان    
  

  
م

افتد و داخل معبد است؛ بيرون معبد يك اتفاق ميمحيطيشود به شدت ها برگزار ميمراسمي كه در كنيسه. قابل توجه است

از نظر نمايشي به . دهندانجام مي
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هيچ وقت حكومت ندارند و تا اين حد آزاد به همه چيز نگاه . افرند، در به درند هم هميشه مساز نظر قوم نگاري. كلي مسيحي تعلق دارد

    

. تر است تا انجيلتر و انسانيكتاب مقدسشان خيلي عتيق. هااند، به خصوص از طرف مسيحيدر تاريخ هم هميشه سركوب شده.  ... كنندمي
كشد، با ماهيچه اما ايوب واقعاً رنج مي. اج خارش خيلي انتزاعي است؛ شمايل استكشد، شمايل مسيح و تدر عهد جديد كسي رنج نمي... 

   1». ... كشد؛ رنجي واقعيرنج مي
د و هر  بود كه هيچ بليت مهماني داده نشو اينسياها در اجراي حامدهاي    يكي از تصميم

ن امر روزنامه نگاران همي. خريدب داشته باشد، بليت مالقات  تا با اجرااستتماشاگري كه مايل 
نوشت و هيچ هيچ منتقدي نمي. ها در برابر اين تصميم سكوت مطلق بودواكنش آن. آشفترا بر

                                                                                                :رسيدم هاي آن دوره به اين نوشته نشريهدرجستجو با . شدخبري منتشر نمي
د   خانه خورشي ، تمرينجلسه  درحامد و آزاده                                                                                                                     

نمايش سياها نوشته ژان ژنه و ك« 
  

اين تاالر با اجراي اين . ار حامد محمد طاهري چندي است كه در تاالر خورشيد به
ردان ره اين نمايش چيزي شنيديم اما كارگ

به اين دليل تا كنون كمتر . طبوعات ندارد
شود و نمايش از سوي چه كسي تعيين مي

مع، با اگر با پشتك و وارو زدن، با فرياد، با روشن كردن ش. ه جاي سره بنشيند

                                                

 صحنه رفته است
دربا. نمايش افتتاح شده است و گويا قرار است اين نمايش حدود پنج ماه در اين تاالر اجرا شود

اي براي مهمانان و اهالي مفروشد و هيچ سهميههايش را به تماشاگران مينمايش همه بليت
معلوم نيست قيمت بليت اين . اندكسي از منتقدان و اهالي مطبوعات از اين نمايش ديدن كرده

   2»!ار توماني براي هر نفر تعيين شده است؟چرا بليت هز
ترين پرسش براي من اين است كه چرا كسي كه خودش را تئاتري هاي زيادي مطرح كرد؛ مهمتوان پرسش ميسياها   درباره اجراي  

 عمليش محدود به يك اي يك ساله گذرانده و تجربهداند، كسي كه هيچ سابقه نظري در اجرا ندارد، كسي كه در يك آموزشگاه دورهنمي
هاي ما با جهانِ تئاتر، فقر علمي، برهوت فرهنگي، قطع ارتباط تئاتريشود؟ اجراست، ناگهان به پيشتاز تئاتر تجربي در ايران تبديل مي

ي در ايران، هاي اجراي، بي اصل و نصب بودن تئاتر دهه هفتاد شمسي در ايران و ارتباط نداشتن نسلهااستادانِ غير آكادميك در آكادمي
 گروتوسكيِهاي ما از  و تئاتريآن قدر شناخت علميِ استادان آكادمي. گنجندهاي احتمالي به اين پرسش بنيادين ميهمگي در رديف پاسخ

تواند باي مي كم و كوتاه است كه هر ناسرهباربابزرگ يا 
چه كسي . ها آتليه بسازيمتوانيم در هر دياري دهفت كه هم اكنون ميرشد تئاتر تجربي آفريد، پس بايد پذي مياز اين قبيلكوالژ متن و 

بست پذيرفته در اساس اين پديده به واسطه نو بودن در. گويم را مي نرگس سياهمسئول ارزيابي و نظارت بر اين پديده بوده است؟ پديده
يا تئاتر البراتوار همان . نگريستها به چشم پيشروان تئاتر ايران مي به آنتئاتر شهر آن قدر باال بود كه رئيس وقت حامدد؟ يا اعتبار نام ش

 درنخست كار خود هيچ اجرايي را به سفر دور اروپا بردند؟ سال اند، مگر در سه  كه اين همه در جهان مورد تقليد قرار گرفتهتئاتر اُدين
ها  را دارند و آن مرحوم هيچ وقت گوشه چشمي هم به آنگروتوسكيلهستان بيش از چند صد گروه تئاتري وجود دارند كه داعيه پيروي از 

پرسم كه شما در برابر اجراي سياها سكوت ها ميمن از منتقدان آن سال ».راه خود را بيابيد و بگذريد«ورد زبانش اين بود كه . نيانداخت
پرسم كه چرا داشتي منتشر نكرد؟ از استادان تئاتر مي هيچ بيانيه، نوشته يا حتا يادكانون منتقدان تئاتر در برابر كم دانشي خود؟ چرا كرديد يا

پرسم كه آيا هنوز هم هر  را به عنوان پايان نامه پذيرفتيد، واكنش آكادميك نشان نداديد؟ از اهل تئاتر، اهل فرهنگ ميسياهاوقتي اجراي 
هاي گنده بزند، بايد ما را به زانو درآورد؟ يادمان باشد كه در همان اي كه نمايي فرنگي براي خود بسازد، ادا و پز داشته باشد، حرفيدهپد

اند يا به ديار غربت اي هستند كه در خانه نشستههاي كاركشتهيكند، تئاتر تمرين ميتئاتر شهر شانزده ماه تمام در  نرگس سياهسالي كه
گران ادامه پيدا كند، به تجربه همه ل تجربهسشود به اين راحتي پر كرد و اگر بخواهيم نها را نمييادمان باشد كه جاي خاليِ خيلي. اندفتهر

د شواي بر بنياد تجربه پيش از خودش استوار ميترين هدف اين نوشته نيز تأكيد بر همين نكته است كه هر تجربه مهم.ها نيازمند هستيمآن
         .ري وجود نداردب ميان راهو هيچ

 
 .   نقل شده استرضا سرور از همان گفتگوي -1
 3245 ش1378 دي 28ابرار، سه شنبه  -2
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  سياهاگران اجراي آفرينش
  

  : از راست
  ،مهدي پاكدل

  و عاطفه تهراني 
  پورنويد هدايت 

  

مي
   عباسي

  

            تكيه 

        
 
 

  ◄ مجيد و حامد عاطفه،  
  

  
  

  :از راست
  ،نادر فالح

و مجيد بهرا  
اميد

  

   هاپناهي آپانته
كه در تمام 
مدت اجرا 

  .آويزان است
►  

                   
  ▲پويا رادي     

  
  
با  فردآزاده مؤيدي ►

هاي باز به ديوار دست
  .كرده است

  
   حامدو ...  ►
گر خوبي بوده است،  همواره نظارهاو

  .تمريندر و گاه ... اجرا  گاه در
    در سمت چپ هاحميرا خوئيني▲     
    

                                  
نادر، مهدي،: از راست                                نويد،
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دو بار به اروپا سفر كرد؛ .  تماشاگر مالقات كرد4663 اجرا شد و با  خورشيدخانهدر . ش1379 تا تير ماه 1378دي   نود و پنج بار ازسياها   
ان نرگس سياه . اي تغيير شكل پيدا كرد به يك نسخه هفتاد و پنج دقيقهسياهافرها در اين س. ا

عيت اين بود كه سه اجراگر اصلي از گروه رفته بودند و اقنامه اعالم كرد اما وتغيير را به دليل رشد گروه و تمرينِ بيشتر روي نمايش
اي نرسيد؛ بابك حتا تالش گروه براي جذب بازيگر نيز به نتيجه .ذف كندهاي مربوط به آنان را حن كه بخش

اجراي نمايش سياها نوشته « :ها نوشتندروزنامه. ي اسالمي شد
1

س تهيه 

ش

4

                                                

يتاليا و سپس به روهرِ آلم نخست به پارماي 
اين 
اي نداشت جز اي چارهحامد

حميديان چند صباحي به گروه پيوست و خيلي زود راهيِ تلويزيون جمهور
».ر در تاالر خانه خورشيد تئاتر شهر به پايان رسيدژان ژنه به كارگرداني حامد محمد طاهري و بازي گروه جوانش روز جمعه سوم تي

 هم اجراها را تعطيل خانه خورشيدبه اين ترتيب . كرد تعطيل بود و كشور عزاداري ميتئاتر شهر. ش1379در دهه اول محرم سال  .7   
او .  به ايران آمده بودشتررد، چندي قبلك، كه در آمريكا زندگي و كار عكاسي ميعلي شهبازيار. انديشيد و به حركتي جديد مي بودكرده

 و در داد را سياها پيشنهاد عكاسي از اجراي علي.  باز شده بودخانه خورشيد و خالصه پايش به داشت 2سهراب دريابندريدوستي نزديكي با 
خواست تا رد و از بازيگر ميكخواست بازي را قطع ميگويند كه هر وقت ميمي. هاي فراواني گرفتيك اجراي خصوصي از بازيگران عكس

به هر حال نزديك به هشتصد فريم عك. گرفتبازگردد و عملي يا حسي را تكرار كند، كاري كه انرژيِ بسياري از گروه بازيگران مي
 علي.  آمدعلي  مجوز گرفت و به سراغتئاتر شهر از اسياه بر اساس اجراي ،خورشيد خانه براي برگزاري يك نمايشگاه عكس در حامد. شد

توانست ايده نمايشگاه را با  كه نميحامد. هاي بزرگ و سياه و سفيد چاپ كرد برگزيد و در اندازهفرياد اصليتنها هشت عكس را با موضوع 
شد كه  ميبار ديگر آزمون و خطايي آغاز. يافتباز  را كانتور افتاد و در انبان ذهنش نام تئاترگالريتنها هشت عكس عملي نمايد، به فكر 

  .كردندگروه بازيگران پرداخت ميبايستي ميبهايش را 
 تئاتر خانه خورشيد در تاالر طاهريحامد محمد به كارگرداني ژان ژنه نوشته سياهابا خبر شديم ورسيون جديد نمايش «  :ها آمد در خبر 

كه تماشاگر بايد براي ديدن آن حركت كند، در اين اجراي است ! حركتكالم و بي نمايشي بيسياهاظاهرا ورسيون جديد . شودشهر اجرا مي
با توجه به آن كه اتكاي تئاتر بر حركت است، . شوند تماشاگر براي ديدن نمايش پذيرفته مي20كشد فقط  دقيقه طول مي30جديد كه 

 خرداد ماه اجراي اصلي و بلند 28دارد و از  ارديبهشت ادامه 28اجراي جديد سياها تا . رسدبه نظر مي ديدن چنين نمايشي كنجكاوي برانگيز
   3».نمايش در همين تاالر روي صحنه خواهد رفت

دنويد.  با لباس عروس در يك وان حمامِ پر از موش دراز كشيدآپانته     زير تلي از خاك دفن شد و آزاده . با گِل به جزئي از ديوار تبديل 
. اي آرام گرفت در يك قفس با تور فلزي در كنار گهوارهحميرا. در كنار عروسكش دراز كشيد عاطفه. اش به تماشاگر بيرون ماندنگاه خيره

اي را  قطعهرسيد در يك اتاقك؛ او آكاردئوني در دست داشت و در قبال دريافت هر سكه ميمجيد طنابي به گردن آويخت كه سرش به نادر
 اما غايب بزرگ اين پويا. كرد را زنده ميرنه مگريته بود و تصوير تابلويي از  هم با كالهي بر سرش زير يك دوش ايستادمهدي. نواختمي

  . فهميد و با احترام از حضور در آن سر باز زدنمايشگاه بود؛ او دليل اين كار را نمي
 تئاتر صفردرباره را  تادئوش كانتوراي از در بروشور اجرا نوشتههاي بزرگ تئاتر جهان نسبت پيدا كرده بود، ها بود با اسمكه مدت    حامد
  :  تا به ايده اجراييش صورتي بدهدنقل كرد

اي كه در گذر زمان انباري متروك شكل دادن به گذشته ... ضد نمايش ... بودن نامرئي تئاتري است بنا بر تلقي من از مفهوم تئاتر صفر« 
ماند ته سپري با اشياء و رخدادها چونان سنگ قبري ميشخوابگي اين گذهم. هاي روزگاران از دست رفتهها و ايماژشده است براي احساس
 جايي تئاتر غير ممكن... شود در اين صورت مرگ يك شييء نامستور مي... كند ها را در زمان  و خاطره زنده ميكه مالقاتي كوچك آن

 
  سال اول، ش پنجم1379ماهنامه هنر هفتم، تير  -1

4- Zero Theatre  

 . استآنتيگونهمترجم نجف دريابندري فرزند  -2
 1379 ارديبهشت 18ايران، يك شنبه  -3
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.  خود بسته، كه از جو ارجاع و ارتباط به بيرون پرتاب شده استهاي دراي با مدارآيد، سياره از سلطنت ارتباط فرو مياست كه در آن شيء
  »   ... مرگ  -ط يعني صندلييك صندلي خالي از رابطه، ارجاع، پيام و ارتبا

  . هايش در اين گروه ادامه دادتا پايان عمر به فعاليت

مشاركت 

 هاجنگيدند؛ آنمي و براي به دست آوردن فضاي بازي با يكديگر شدندميمع 

د
 

د

 و مطالعه بيشتر به خواننده واگذار  اين نوشته نيست
هاي  از اسمبايداي همراه داشته باشد،  است تجربهچرا براي هر عملِ جديد كه قرار:  كنمپرسش را مطرحتنها مايل هستم تا يك . گرددمي

                                                

او در پانزدهم ژانويه .  در اروپاستتئاتر تجسمي كارگردان، نقاش و مجسمه ساز معاصر لهستاني يكي از بنيان گذاران 1تادئوش كانتور   
 نقاشي و طراحي صحنه خواند و بسيار 2كراكوهاي زيباي در دانشكده هنر. م1937 تا 1933هاي  ميان سال . به دنيا آمدويلوپولهدر . م1915

او در شرايطي كه . را با همراهي دوستانش پايه گذاري كرد» تئاتر مستقل زيرزميني« گروه . م1942در  . بودسمبليستتحت تأثير نقاشان 
فضاي اجراي خود « مفهوم . م1944 در كانتور. شد، به تئاتر روي آوردها روبرو مييت هنري با مجازات اعدام از سوي فاشيستهرگونه فعال

 كه را بنيان گذاشت» 2 تئاتر كريكوت« .م1955 او در . را بيان كرد»3گردان
ترين نظريه مالقات كرد كه يكي از مهم 4آلن كاپرواو در اين سفر با . به مدت هفت ماه به آمريكا سفر كرد. م1965 در سال كانتور     

هاي زماني و شوند، قاعدهي اجرايي قراردادهاي معمولِ تئاتري كنار گذاشته ميدر اين گونه« : نويسد مي6كربي.  بود5هپنينگپردازان 
اجراگران . اي وجود ندارد پيش بيني شدهقبلبينند و طرح از  تماشاگران يك تصوير ثابت را نميشوند؛مكاني در تئاتر شكسته مي
به عبارت ديگر اجرايي كه عنصرهاي گوناگوني مثل فيلم، رقص، . شودها به مثابه شيء نگريسته ميشخصيت پرسوناژهاي تمثيلي دارند و به

در اين اجراها از تماشاگران درخواست  ». استهپنينگب مكاني هم نگنجد، يك را به كار بگيرد و در يك قال... شعر، موسيقي و 
 كانتور.  تصادف بودهاهپنينگترين عنصرهاي يكي از مهم .گذاشتندمياجراگران سازي را در اختيار كردند و بهترين فرصت براي بداههمي

  . بسياري اجرا كردهايهپنينگآمريكا پس از بازگشت از 
 تئاتر را برآورده نكرد، او مفهوم كانتورهاي  خواسته7تئاتر شكل گريزهنگامي كه .  به كلي ماجراي ديگري استكانتور  از ديدتئاتر صفرما    ا
 است 8ديوانه و راهبه هاي آن اجراييكي از بهترين نمونه. به تجربه در آن پرداخت. م1964 تا 1962هاي  را ارائه داد و در فاصله سالصفر

در هاي تاشو پر شده و در اين اجرا تمام صحنه با صندلي.  اجرا شد2كريكوتو در تئاتر . م1963 در سال 9ويچيتكيهوه بر اساس متني از ك
گونه آن هر كنش هاي روبات، حركت در حال كار بودماشينوقتي كه . ند را بر آن نهادماشين تخريب ساختاري ايجاد شده بود كه نام نتيجه
اي جبازيگران در گوشه. چيدكي را از صحنه برميدراماتي
. شد پراكنده انجام مييهايبه اين ترتيب متن دراماتيك به شكلي بريده بريده و در قطعه. پرتاب نشوندصحنه   از تا به بيرونكردندميتالش 

ائمي از  .ناميد ميمنطقه صفر آن را رسيدن به كانتوررسيدند كه اي ميرحلهبازيگران به م يعني حالتي كه بازيگران در آن در اثر فرار 
فضاي اجرا بود، ديگر قادر به خلق توهم شخصيت  قصد داشت تمام امكانات حركت كانتور. ندهاي ديگر نبودماشيني كه در حال نابود كردن

  .او تصميم داشت تا هنر را به كلي از كار خود حذف نمايد. برد ب را از بينبر روي صحنه

در هر ... هاي خود خلق كنيد در طول نمايش آزاديد تا نمايش خود را بر اساس مالقات« : نوشتبراي تماشاگرانش  در بروشور حامد   
. چاره داشت بيتادئوش كانتورترين ربط را به  كماهانگاهي ديگر به سيواقعيت اين است كه  ».توانيد نمايش را ترك كنيدلحظه دلخواه مي

ليل ميرسد به نظر مي هپنينگبيشتر نوعي  اي بودند كه به راحتي  تنها تصويرهاي زندهسياهانمايشگاه . خواهد از ذات خويش بگريزدو بي 
آن چه .  را با اين معنا ارائه ندادتئاتر صفرگاه چ هيكانتور. ها آدمك گذاشتشد تمام بازيگرانش را عوض كرد يا حتا به جاي برخي از آنمي

 در حوصلههاها و شباهت بررسي تفاوت.شناسيم نيز از آمريكا آغاز شدمي هپنينگبا نام 

 
1- Tadeusz Kantor (1915-1990) 
2- Krakow  
3- An autonomous performance space 
4- Allan Kaprow (1927-2006) 
5- Happening      
6- Michael Kirby (1931-1997) 
7- Informal Theatre  
8- The Madman and The Nun   
9- Stanislaw Wojtkiewicz (1885-1939) 
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نگاهي رسد، اين است كه  آن چه مسلم به نظر ميها تكيه كنيم؟ آيا اين خودش نوعي استعمار زدگي نيست؟؛ يا به آنبزرگ وام بگيريم
  . شدنرگس سياهاي عقيم، ناپخته و ناموفق براي تجربه ديگر به سياها

 تمام كرده و در حرفه طراحي صحنه به كار مشغول بود، در همين دوران به دانشگاه هنري گرافيك را در ، كه كارشناسسحر شهامت   
سياهاهاي تجسميِ او نقشي اساسي در متحقق شدن ايده . پيوستنرگس سياه از كارش در بروشور اين گونه قدر نگاهي ديگر به  داشت و

روه جا گ در مسؤول روابط بين الملل به عنوان سحر ». ناممكن بودسياهاراي ديگر  كه بدون ياريش اجسحر شهامتسپاس به « : داني شد
  : بودحامدنخستين مأموريت او در اولين روزهاي حضورش تهيه سه كتاب براي . گرفت

1- Grotowski’s Laboratory; By Burzynski & Osinski

  

 
2- Theatre of Grotowski; By Kumiega 

 

   
اشاره
نام
زاده

عهده

 .

س

گروتفسكي بيست و پنج سال در يك اتاق كار عملي « : گفتاو كه مي. آوردهاي ديگري رو مي
 و رويكرد عملي در كار دليلش واضح است، او هيچ ابداعي در تمرين. هايش را تغيير دادجهت تمرين

ترين حرف را در مورد خودش زده  شايد درستحامد. بردگاه راه به جايي نمي كار آن بزرگان هيچنِچ
  ».اً تئاتري نيستممن اساس

نظرانه ها نگران خودشان بودند و تنگبيشتر آن.  قرار گرفته بود، اعتراض كردندنرگس سياهيار  اخت
ها نوشتند كه بر اثر بعدتر روزنامه. گفتند، صدايشان ميان جمعيت گم شدسوزانه سخن ميم كه دل

  . خارج شدنرگس سياه از مالكيت خانه خورشيدها نظريتنگ
                                                

3- Grotowski and His Laboratory; By Osinski
هاي جديدتر درباره  تازه موفق به كشف منبعحامد  از پس اين مأموريت به خوبي برآمد واو

يوجنيو دومين مأموريت او نيز نامه نگاري با . شد) چيزبه سوي تئاتر بيدر قياس با  (گروتوسكي
 نرگس سياهشود، ز ديده ميدر اين نامه همان طور كه در تصوير ني.  بود2تامس ريچاردز و 1باربا

  .كرد به عنوان سرپرست گروه برنامه گروه را تشريح ميحامدشد و معرفي مي
در اين جا خوب است تا به اين نكته 

 دو دستيار داشت به حامد كنم كه 
ستاره سليمان  و فيروزه سلطانيهاي 

هايي را بر  اين دو نفر ترجمه منبع.
البته . گزيد برميحامده  داشتند ك

 حامدها از گروه خود پس از رفتن آن
هايي هم از اين مهم را پذيرفت و نمونه

ها در دست است كه بررسي آن ترجمه
  ها در حوصله اين نوشته نيستآن
 درباره بدن اجراگر حامدهاي پژوهش   

هاي تئاتر با و جستجوي سرچشمه
انه نگاهي به نظريه هاي مردم شنا

 به  در همين سالباربا و گروتوسكي
 به حيط...اجراي خانه رسد و در پايان مي

 سه سال بيشتر دوام نياورد و 3»كرد
ه

شم بسته دنبال كرد بازيگر ارايه نداد و 
« : وقت منتشر نشد اما دريغا كه هيچ؛بود

هايي كه درامكان    هنرمندان زيادي به 
شمار كمي ه. خوردندها غبطه ميبه اين

 
 .ها را جدي نگرفت و آنها روي خوشي نشان نداد هيچ وقت به اين نامهباربا -1

 معركيگروتوسبه عنوان وارث فرهنگي  )Thomas Richards (تامس ريچاردز -2 . ايتاليا مدير مركز پژوهشيِ مردم شناسي اوستپونته دِرايفي شد و اكنون در 
 . به نقل از همان گفتگوي رضا سرور-3
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  يكآپانته  

   وان
  
  

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

در آرزوي عروسي، داخل ) آگوستا نِژ (ها پناهي
  .اندها او را فراگرفته حمام مرده است و موش

  

  
  

  
  

) هادر نقش همه سفيد ( هدايت پورنويد
وار يكي يده و با دمالي شبه تمامي گِل

چشمان او نيز به وسيله . شده است
  .انداي پوشيده شدهپارچه
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آداليد بوبو (هاحميرا خوئيني
درون يك چهار ديواري فل

 نگاه غمگ.خيره شده است
  .هاستناگفته

در كنار يك كالسكه بچه ) 
زي حبس شده و به بيرون 
ين و سكوت او سرشار از 

  
  
  

  
    

) بالد ولينگتونرشيآ ( فالح

 اي كه از هردر مقابل هر سكه  در آن ايستاده ومجيد بهرامي 
  .نوازدي

در ميان تلي از 
دراز كشيده و تنها دست چپش روي سينه

   .قرار گرفته است

  
  
  

  روي تلي از كاه و در ) فليسيته (عاطفه تهراني
   ◄ .هايش دراز كشيده استكنار عروسك

نادر
در حالي كه طناب داري به 
گردن دارد، در يك فضاي 
بسته شبيه زندان ايستاده و يك 

را ماهي در دست گرفته كه آن 
ها بيرون نگه از الي زنجير

  . داشته است
شود سر طناب وارد اتاقكي مي

كه
آكاردئون م را با گوران برِگوويچاي از قطعهستاند، ميان تماشاگر

  
  
  
  

  
  خاك ) ورتو ( فردآزاده مؤيدي 

  اش 

►  
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هاي دلخواه خود را شكل  مالقاتشاگرانتما
 آپانتهزنند، گروهي اي ساز ميدسته. دهندمي

كنند و تعدادي هم در را از گور خارج مي
 كسي .ندزن ميرا كنار خاك آزادههمدردي با 

   .رقصدكند و با او مينويد را آزاد مي

                                                     
  

در. ه بر ديوار نصب شده بودند
 . استفريادها موضوع همه عكس. شوندگر تبديل مي كه  به اجراگراني آفرينشتماشاگراني. در انتظار تماشاگرانِ خود است

  .نادر: پايين چپ: ، پايين راستنويد: ، باال چپمجيد: باال راست

  د و اجرايي ازكن ميمشاركتهر كس آزادانه 
   . شود زاده مينمايشضد دل يك      

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
بينيم كه ها صحنه خالي را مي انعكاس شيشه كشهبازيار عليهاي اين هم چهار عكس از عكس

خود
، پويا
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اري  همچنان زآزاده. اندتماشاگران كنش خود را به انجام رسانده و بيرون رفته. اجرا پس از سي دقيقه تمام شده است
 نادر. گيرند تا بلكه به او آرامش ببخشند او را در آغوش ميآپانته و حميراكند و هنوز از خودِ اجراگرش جدا نشده است، مي

 ميها را از بدن و گِل
  

  ... خندد  كه بلند ميحامدو صداي ... 
ند كه سر يكي از اجراگران را زدرباره تماشاگري حرف مي

به هر حال. كرده كه مشكل، مشكلِ شسته شدن استفكر مي
  .رود تا صبحي ديگراجرا راضي است و مي

  
  
  

هاي گِل آلودهماند كفشو مي... 
  
  
  

ها ن ساله يكي از بهترين اجراهاي او در آ، كگنگ خوابديده با اجراي آتيال پسياني. بود از دست رفته خانه خورشيد. ش1381 در سال .8
هايي كه براي اين سالن كشيده بودند، به خاطر زحمت نرگس سياهدر بروشور اجرا از آتيال . كرد، اين سالن جديد را افتتاح آمدبه شمار مي

شد، خيلي دلم  ناميده ميسالن خورشيد شدم، كه حاال ديگر خانه خورشيد اجرا وارد ين اوقتي من براي ديدن. كر 
 يك تور  هم آن طرفِستاره پسياني و فاطمه نقوي. زد ساز مينشسته بود و داشت ش عينك سياهي به چشمبا آتيال. فت؛ بغض كردم
ها چرا اين قدر اين را از خانه خودشان بيرون كنند و هانرگسيور توانستند ها چطن با خودم گفتم خدايا آ.آوردندبازي در ميغي داشتند الل

 سفرهايي به ايتاليا و آلمان رفته بود؛ نرگس سياه در آن روزها .و نشستمغرغر كردم در شدند؛ كلي به باز هم درسياها ند؟استهنشجا حت اين
د آب  چ وه بود تشويق شدچوليها و به ويژه  از طرف آلمانيحامد

اند، حاال هم گورستان ديگري را به خانه يك سالن ساختهها كه از موتورگفتند اين ميهاآن طرفي. يابدتي جاري شود، راه خود را باز مي
 اين شود كه گفته مي.شت و سفري طوالني را براي اقامت در اروپا پيش گرفت آلمان به ايران باز نگاز سفر حميرا.  كرددتر تبديل خواهن

  

  زدايد 

شسته و 
از او  

 هم در كناري نشستهنويددر خود فرو رفته است، 

  

  

  ... شوند ساختهاي كه بايد براي آغازي ديگر 

   

كرد و به راه خود رفتتش
گر
مر
را

گفتن ميهااين طرفي. كرد كه همه چيز تمام شده استه كسي فكر مي
وق
تئا
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 از دست خانه خورشيد. خره موفق شد انتقام خواهم گرفت، باالحامدگفت من از  كه ميحميرا.  خيلي گران تمام شدنرگس سياهربه براي 

ز

ب

ديگر  كه ،مهدي پاكدل و 1
 ل

 

                                                

ض
آمد و اين  كه هنوز وارد آن نشده بوديم؛ ميجاآن، خانه خورشيد  درجلوي. ، آخنادرآخ از .  در مرز فروپاشي قرار گرفتسياه نرگسرفت و 

انتخاب چنين . در شهرهاي كنوني تنها مكان مناسب براي تئاتر، كه افسوس در حاشيه شهر قرار دارد، گورستان است« : خواندمتن را مي
د تحمل بناهاي ابلهانهين تئاتر را ميمعماري كه ساختمان ا .مكاني هم به تئاتر و هم به گورستان خدمت بزرگي خواهد كرد اي كه سا

  ». ...كندها را با خاك يكسان ميپس مقبره. كنند، نخواهد داشتها حبس ميهاي خود را در آنها مردهخانواده
... «: گفت ميعاطفهيك بار از او شنيدم كه خطاب به . خورهخورد، مثل  او خودش روحِ خودش را مي. همه را از خود رانده بودحامد   

گاه كه نقش ديگران اي؛ آنوقتي خودت را مالك چيزي بداني كه تو خلقش نكرده.  تنها شدحامدهمان روز فهميدم كه چرا » ...نمايشِ من 
 روزگار نيزشند و در زمين خدا با غرور راه بروي؛ را ضعيف بشماري وقتي كه در آيينه تنها تو پيدايي؛ زماني كه دستانت گرمي نداشته با

هيچ « : گفتپدرم هميشه مي. ماني با ديگرانگريزند و تو ميدوستانت مي .روند و تو تنها ميشويديگران مي. كند ناكوكسازي ساز مي
هاي بسيار،  از پس رفت و آمدپويا ».ا كناند، درست ادهايي را كه با تو شريك بودهآوري؛ پس سهم آنچيزي را تو به تنهايي به دست نمي

ازنگرداندحامد به راه ديگري رفت كه راهِ نويد. تر بازگرددقهر و آشتي را كنار گذاشت و به سفر اروپا رفت تا پخته .  نبود؛ هيچ خواهشي او را 
 به زندگي نادر.  اما خانه را ترك كرده بود،پرسيدگشت و حالي ميگاهگاهي بر مي.  به خانه نخستينش بازگشت و سينما پيشه ساختآپانته

 آن قدر تاب آورده بود كه بتواند حميرا.  شده بودآوارهدانستند، ، كه همه او را ستون اين خانه ميآزاده. ساختاي ميبازگشته بود و خانواده
كه اين جمله را آن آخرها گفته بود و دست آخر دانيم همين قدر مي. داندهيچ كس نميچي و چرايش را هم  انتقام بگيرد؛ حامدباالخره از 

 از پس در هم شكسته شدنش در آلمان، ديگر به خانه بازنگشتاميد.  تا ديگر غريب نماندراهيِ غربت شده بود
ويزيون جمهوري اسالمي عاقبت به خير شده بود راه زندگاني ما، «.  شده بود تنهاحامدهمه جا تاريك بود؛ همه چيز سرد بود؛ . در ت در نيمه

گرفتند تا اين خانه را  در كنار هم قرار ميمجيد و عاطفه او بار ديگر با ». راست را گم كرده بودم زيرا راه؛تن را در جنگلي تاريك يافتمشخوي
هاي جوان. شش سال گذشته بود. دي ديگر و باز هم اين سه تن هم پيمان شدند براي نبربچه تابستانشش سال گذشته بود از . از نو بسازند

  تر آيا؟كوش داستان ما شش سال پيرتر شده بودند؛ شش سال فرزانهخامِ پر اميدِ ساده دلِ سخت
پس از . ش1383 و بار دوم نيز سال پارمادرست پيش از سفر به . ش1379يكي در .  دو بار وركشاپ برگزار كردحامدآيد كه يادم مي .9   

خوب به خاطر دارم .  نياز داشت، اما هر دو بار ناكام ماند به تعدادي اجراگرگشت وهر دو بار به دنبال همراه مي. در گذشته ماستخانه اجراي 
بوديم و به . باز شد خانه خورشيدنخستين وركشاپ  پيمانان من در دانشكده پايش بهكه يكي از هم در آن دوران ما گروهي تشكيل داده

از اين  ، راهيِ اين وركشاپ شد و يك هفته بعد كه بازگشتآرشدوستم . كرديم تمرين ميدانشكده مدامتئاتر فضاي ن قصد زير و رو كرد
 نرگس سياهدار از اين بابت من هم وام.  را آغاز كرديم كه براي من تا امروز هم تمام نشده است ناپيمودهاهيرما . شده بودرو به آن رو 

آموزي، آن هم غير وقتي كه چيزي از كسي مي. كنم به آن فكر ميتهاس رهني باشد كه سالّهستم و اي بسا اين نوشته خودش فكِ
  استتر از تو آموخته بودهقبلخيلي گيري آن كسِ پيش از تو كني يا هر چه ياد ميني كه هر چه كشف ميكمستقيم؛ پيش خودت فكر مي

 از جايي آغاز ام.  ايستاده بوديمنرگس سياههاي غافل از اين كه ما از همان ابتدا روي شانه. كنيدارانه راهت را به جلو پيدا ميو تو داري وام
 هاي اين نوشته بر من گشوده شد و عزيزي دارم كه بارها و بارها اين رازي بود كه در پژوهش. رسيده بودندشها به پايانم كه آنيكرده بود
  » . كه تو باالخره فهميدي بار شكرخدا را صد هزار«:  گفتبه من

  
  

 
بهتر هايي است كه گفتهشي از همان ناخها بشرح اين داستان.  خوردحامد كتك مفصلي از حميرا پس از فرار  و به آلماننرگس سياهدر سفر اميد شود كه  گفته مي-1

 .است در محاق سكوت بماند
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 در كنار حامد، فرصت طلبي، شهرت و مجيد، حسين پاكدل، فلسطين،عاطفه، مرديت مونك، تاداشي سوزوكي   
 به اي كه ديگر در گِل و الي و لجن؛ خانهخانه خورشيد يادگاري باشد از خانه در گذشته ماست آمدند تا هم گرد

، او كه داشتمهم اي جلوهها برايش  كه عاشق سنت يهود بود و تنهايي و در به دريِ آنحامد. گِل نشسته بود
. آورد اين بار به فلسطين روي ميخواند؛ي را تنها يك شمايل ممسيحدانست و تاج خار  را واقعي مي1ايوبرنج 

، چه است كه جبر زمانه عوض شده و جوان گراييِ اصالح طلبان جايش را به محافظه كاريِ سنتي داده در زماني
  : او در بروشورش نوشت. آويزي باشد براي ماندن و شدن دستتواندوم فلسطين ميلظچيز بهتر از مردم م

خواهم آن زمين را حفظ مي...  اشياي مختلف يعني يادآوري گنگ...  سلب مالكيت فلسطين يعني تبعيد، يعني« 
. ... بزرگم. من يك فلسطيني هستم. ... تو زميني نداري كه بخواهي حفظش كني. نم »                                                                                  ك

  : نوشت، اين گونه آمده استمسعود دلخواه در نقدي كه ...اجراي خانه در خط داستاني  .10
ايستاده

ه
 از جانب مرد مامار

كاراكتر  ... فرستدجنگ مى
سپس شاهد . زندمى  صدا

نجه، كتك خوردن، سنگ پرتاب 
ها و ديكتاتورهاى خصيت

 خانه و حتى مادر در گذشته ؛گذشته اوست 
مكان را  دهد ونجات مى) 

زدن به ماهيت وجودى اثر و محدود كردن آن به  خطر لطمه
،

                                                

  
پس از حدود . خواندكشد و مىگل، فرياد مى اى از آب و در پوششى سياه،  بر لب حوضچهكاراكتر زن«  

تپنج دقيقه  اين حوضچه به تعبيرى. شودآلود متولد مى گران، مردى از زير آب گلتماشا زده  در برابر چشمان ب
ين رابطه با تكا .را دارد و زن در حال زايش است و بنابراين رابطه اين دو، رابطه مادر و فرزند است حكم رحم زن

با لباس سياه عربى كه فرزندش را به  يك مادر فلسطينى است تعبيرى  بهاين زن. شوددر طول اجرا تقويت مى
دهد و مادرش راخورد، پايش را از دست مىزند، تير مىرود، تير مىجنگ مى شود، به پس از تولد، سرباز مىمرد

در تظاهرات، در اتاق بازجويى و شك  در مدرسه، سر ميز شام، در دانشگاه و شركت.دوران كودكى او هستيم

ار كلمه 

ش ها به نمايش گذاشتنو در خالل اين.. .طلبانه و   اقدام به خودكشى شهادت)فلسطينى يادآور جوانان(كردن 
 اش وقايع مختلف گذشته درر آخرين لحظات زندگىسربازى است در جبهه و در حال مرگ كه د  به تعبيرى نيز، مردباالخره .تاريخى و غيره

گذارد، همه درچه را كه از كودكى تا لحظه اكنون به نمايش مىشود و آناش مرور مى ذهن
مكان اكنون(زار  دهد، خود را از لجنبه او مى) زمان گذشته(مادر  اى كهاوست و نهايتاً با خودسوزى توسط شعله

   2».كندكشد و باز پيش از مردن، سه بار مادرش را فرياد مىنيز به آتش مى
ها آن.  بزرگداشت بگيرندنرگس سياههاي نده و بازماحامدتصميم گرفتند تا براي  3مسعود دلخواه و محمد رضا خاكي   من دانشجو بودم كه 

داشت اين پاس. ند دعوت شد تا در اين مراسم شركت ك همعباس جوانمرداز .  يك پديده است و بايد جدي گرفته شودحامدمعتقد بودند كه 
همه تعريف . دند گرد شده بونرگس سياه  و جمعي از دوستانِ، عاطفهحامد، مجيد. برگزار شد تربيت مدرسدر دانشگاه . ش1383تير ماه 

هايي  پاسخ؛چند پرسش مطرح شد» .خوشحالم كه جامعه آكادميك ايران باالخره به ما توجه كرد« :  گفتحامد. باش گفتندكردند و خوش
  :    شيفتگي خود را به اين اجرا در نقدش اين طور بيان نمودمسعود دلخواه. دور از صداقت داده شد و تمام

يك اثر هنرى مرزشكن و   شايسته همه توجهاتى است كهيك رويداد تئاترى است و در نتيجه در تهران،  ماستخانه در گذشتهمايش ن«    
اش عبور از وادى زبان براى نقد و توضيح اثرى كه تالش استفاده از زبان و كلمات .سزاوار آن است) يك اثر آوانگارد به مفهوم واقعى(پيشرو 

شناخته شده بسيار دشوار   توسط ابزارى آشنا وهاناشناختهكه توضيح چنان هم.بعاً كارى است دشوارنباشد ط و كلمات است، اگر غيرممكن
زبان رايج، همواره  گونه آثار در چارچوب گفتن و نوشتن درباره اين. نمايدمى

اى وراى فكر و انديشه تماشاگرانش در حوزه ن نوع از تئاتر تالش و هدفش احتماالً ناآرام كردن چرا كه اي؛را در خود نهفته دارد فكر حوزه 
خود وا  ها را به درگيرى فكرى باكند و آنبسيارى با فكر تماشاگران مستقيماً رابطه برقرار مى اگرچه نمايش مورد بحث در لحظات. است
چه تماشاگر بخواهد تنها با اتكا به فكر و منطق  چناندر اين صورت. ماشاگر سروكار دارد با كليت وجود تدارد، ولى كار در كليت خودمى

 
 هستند. ش1379 در مهررضا سرورها از همان گفتگوي چاپ نشده  نقل قول-1
ارش . اصل نوشته به تمامي حفظ شده استنگ .220 شماره ،سال اول، 1383  تيريكمدوشنبه  روزنامه شرق، -2
 . بودندتربيت مدرس دانشگاه استاد گروه كارگردانيمدير گروه و ها به ترتيب آن  -4
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چه تناقض در واكنش خود نسبت به آن عادت شده خود به اجرا بنگرد، چه بسا لحظاتى كه دچار گيجى، عدم ارتباط و حتى دچار اى وكليشه
 چه كه توسط دو بازيگربرابر آنتر و چندجانبه با اين اجرا، عدم مقاومت در  كاملرابطه الزمه ايجاد يك .گذرد، شودبر سكو و در حوضچه مى

ر

د

تو «گفته ي

هاى خودآگاه و ناخودآگاه گشوده شده و جملگى دريچه تنها در اين حالت است كه. گذرد و خود را در اختيار آن قرار دادن استبر صحنه مى
واقعى، براى  تسليم شدن در برابر يك كنش. تسليم شدنوند و اين يعنى شدهد مىچه كه رخ مىآن حواس با يك تمركز هماهنگ پذيراى

نامد و  مى عدم مقاومت آن را ،كارگردان سرشناس قرن بيستم، گروتوفسكى يرژىشود كه اى مطرح مىجا همان نكتهدر اين .درك بهتر آن
- در رابطه با تماشاگر بلكه در مورد بازيگرانش مطرح مىالبته اين موضوع را نه .داندمى كنش كاملشرط الزم براى رسيدن به يك  آن را

اى حد كه اين عدم مقاومت را به گونه گذرد و تا آن مىجااكنون و اينچه كه در نوع عدم مقاومت جسمى و روانى در برابر آن كند، يك
تماشاگرى كه  آيا: سئوال اين است. عهده ندارددانيم كه تفكر در وادى عشق نقش چندانى بر مى  وكندتسليم شدن در برابر عشق تشبيه مى

مقاومت خودآگاه و ناخودآگاهش به تماشاى چنين رويداد   و باارشهاى فكرى بسيها و كليشهها و عادتداورى تسليم نيست و با پيش
ادبيات فراتر رفته و با به   و نمايشتواند به درك كامل و ژرفى از كار برسد؟ كارى كه از مرز ادبيات نمايشىمى نشيند، حقيقتاًاى مىصحنه

گر و گاه مبدل شده است؟ رويدادى غيرمنتظره، چالش) كنش تاميك ( كارگيرى جسم و صدا و تخيل و حواس بازيگرانش به يك رويداد
ست كه گاه بعضى به همين سبب ا شايد .پسندى تماشاگر در تناقض است طلبى و ساده از تئاتر، ماهيتاً با راحت اين نوع غيرقابل تحمل؟

 خاطر ضعف تكنيكى، ضعف محتوايى و يا ضعف در واقع آنان به. كنندرا ترك مى ها، تعداد معدودى از تماشاگران در وسط نمايش سالنشب

-حنه مىشوند و از واقعيتى كه بر صقرار مىناآرام و بى آنان. دهندحوصله شده و فرار را برقرار ترجيح مىشناسى اثر نيست كه بى زيبايى

ست كه يك اثر جااين .تابندبرنمى يابند و تحمل او راكننده را ناشناس مى اند ولى مالقات آمدهمالقات گويى به يك. گريزند مى،گذرد
 اى نو كه به آن عادت ندارند، در برابر يك اثرظرفيت هنرى افراد د برابر تجربه شود براى ارزيابى خود معيارى مى هنرى خالق، خودبه

امكانات بدنى و بيانى بازيگرانش، تماشاگر را از   كارگردان با كشف و توسعهخانه در گذشته ماستدر نمايش . پيشرو، يك اثر آوانگارد
گونه  اين. كندمى ها را با وارد كردن به يك وادى جديد و ناآشنا شوكهعبور داده، آن) در كشور ما حداقل(مرزهاى پذيرفته شده بازيگرى 

هاى نزديك به دغدغه كارگردان و بازيگران آن را دارند و كه دغدغه كسانى. طلبدمندان خاص خود را مىسلماً تماشاگران و عالقهتئاتر، م
  » ).كشف نشده در كشور ما و يا الاقل( هاى كشف نشده تئاتر استها، به امتحان گذاشتن امكانات و قابليتدغدغه يكى از اين

قرار اين طور  .دهد تا چند آواز را تمرين نمايد پيشنهاد ميبندد؛خرد و به شدت به او دل مي ميمرديت مونكاز  چند آلبوم عاطفه .11   
نكته نخست اين است كه به نظر من بازسازي بهترين اثر هنري هم . كندها را آماده اجرا شود كه او يك هفته تمرين و تعدادي از آن آوازمي

 را تقليد كنيم، بهتر نيست تا مونكاگر قرار است تا آواز . گر باشداي ندارد؛ هنرمند بايد آفرينشرزش خالقههيچ ا) در مرحله كپي كردن(
گير به ته ايم؟ آيا كف را از دست داده خالق اجراگر به رخ كشيده شود؟ آيا توان توليدِ بيانياصلش را پخش كنيم؟ آيا قرار است تا تواناييِ

آيا  بياورد سر تمرين و ما بگوييم كه اين خوب است و آن يكي بد بود، ؛دي را آماده كندو اين كه بازيگر برود اتدومنكته ديگ خورده است؟ 
 از سوي تمام  بدبختانهوآغاز  سياهاهاي تمريننخستين ي است كه از همان شود هدايت بازيگر؟ اين فراينشود كارگرداني؟ ميمياين 

 استفاده، يعني كوالژ كردنِ تالش ديگران به نام خود؛ ءكنم اين يعني سومن فكر مي. ه بودپذيرفته شدي اجراگران به مثابه يك واقعيت هنر
هايي را به صورت رزوناتور در بدن ما بمب افكن« : ، حامد گفتتربيت مدرسداشت در همان جلسه پاس. يعني ناتواني در هدايت بازيگر

 كه محامد در برابر كرده بلكه نه تنها خودش در منزل تمرين ميعاطفه در حالي كه ».ها كار كرديم و روي آنعاطفه پيدا كرديم
براي يك  نخستين درس ،صداقت. با اصرار يك هفته وقت خواسته است تا روي آوازها تمرين كند» نخواهي توانست اين كار را بكني

   .گفت يهود دروغ مي؛ همان طور كه درباره سنتگفت دروغ ميحامد است اما هنرمند
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دند، حكايت لباس گشوبه تمجيد مييك سره دهان شدند و  مرعوب مينرگس سياه كه برخي از منتقدان يا استادان تئاتر در برابر    اين
 به مثابه يگروتوسكاز را  فهم ترين كه بدگسترده شده استقدر فقر علميِ تئاتري آن .  است1آندرسننامرئيِ آن پادشاه و خياطانِ داستان 

 پشتك و باالنس تئاتر البراتواردر اجراگران   و كجا ثبت شده است كهكِي. دهيماي را به او نسبت مي و هر ناشناختهنيمداميمعرفي الگو 
وجود داشت؟ در اساس چرا كار تئاتر آزمايشگاهيند؟ در كدام اجراي اهزدمي يي هاي آمريكا را با پرفورمنسگروتوسكي اين همه فرياد

هايش به وسيله منتقدان يا كارگردانان ها حساس بود و همواره از بد فهميده شدن نظريهكنيم؟ آن مرحوم به شدت در اين موردمقايسه مي
 بسيار بيشترتاداشي سوزوكيهاي  تمرين...خانه در بماند كه در اجراي . ناليدجوان مي

 

 سياها با نرگس سياه. بود مورد استفاده قرار گرفته 

 

چ  
و گفتن اين نكته  آزارندكشند،گوش را به شدت مي تا پنج دقيقه طول مي

 
-واسطه احساس دلبي  نه برانگيختن؛دهد طريق فهمي ديگرگون رخ ميراسازي فهم، خود 

                                                

  .جستهاي ديگري مي و عرصه دل كنده بودگروتوسكيديگر از 
او .  به تحليل موضوع پرداخته بود، كه به زيبايي و با دانشي كم نظير در ميان منتقدان ايرانيرادمحمد رضايي    در اين ميانه برخوردم به 

  :م را در چند جمله اين گونه نوشتجان كال
مرعوب شوند از آن موجودي كه در ميان گل و الي ميآشكار است كه همه قرار است مبهوت«   اما بهت و رعب احساس گول دلول و

العاده بودن در تكرار و تداوم خويش  از همين روست كه خارق. نمايدكند و پيش پا افتاده مياي است، زيرا به سرعت جامه عوض ميزننده
نين پر از جيغ و كثافتعنوان زيبايي شن. ... شودبه چيزي پيش پا افتاده بدل مي براي اثري  ربط و پر طمطراق است اما منظور من  بي،اسي

ها كه گاهآن جيغ. آشوبه استلاز زيبايي شناسي، زيبايي شناسي د
حكمي سطحي است زيرا ت فهم و زيبايي  ر مشقت در پي آزار نيست بلكه در پي دگرگون ساختناتئكه كارگردان در پي همين آزار است،

اين فرايند دگرگون  .شناسيِ خاص خود است
آشوبي با جيغ كشيدن و  تحريك احساس دل.بايد از طريق فهم اين موقعيت رخ دهد، نه تحريك احساس اوآشوبي تماشاگر ميدل .آشوبي

     2».بايست از منظري فراتر از تحريك عواطف رخ دهدآشوبي مياين احساس دل. اي استگل و الي نوشيدن سطح ارزان مايه
هاي خام دستانه گم ييگرانام چيزي مشابه نوشته بود، اما در ميان حجم انبوه جوان هم منتقدي گمآنتيگونه و در زمان اجراي    پيش از اين

اگرچه ضرورت «دهد اين است كه هشدار مى  در رابطه با بازيگرى در اين نوع از تئاتر نسبت به آنگروتفسكىنكته مهمى كه « : شده بود
-كند، ولى تفاوت عظيمى است بين اين ها و عريان شدن روحى بازيگر را ايجاب مى ماسك رسيدن به يك كنش كامل و ناب، فرو ريختن

كه هدف، درك ماهيت انسانى و آشكار شدن اين ها و عدم مقاومت جسمى و روحى بازيگر به منظور شكنجه او باشد و يابرداشتن ماسك كه
 بايست به كمك اين در باالترين سطح تعريف شده آن مىتكنيكست كه موضوع جادر اين ».عنوان يك انسان باشد گوهر وجودى او به

   3».نبيند فرسا، جسماً و روحاً آسيب تا بازيگر ضمن تمرينات سخت و طاقت بيايد تسليم عاشقانه
 را براي نرگس سياه و اي دوام نياوردسيب ديده بود كه ديگر لحظهآ آن قدر عاطفه.  دوران خدمت سربازي را پيش رو داشتحامد .12   

مركز هنرهاي اين بار قرارداد خوبي با . آورده بود، سربازي را خريد به دست ...خانه در  با پرداخت مبلغي كه از اجراي حامد. هميشه ترك كرد
 نيست تا طاهريحامد محمدكه نام مستعار نرگس سياه آخر .  ديگر وجود خارجي نداشت؛ به كلي از هم پاشيدنرگس سياه.  داشتنمايشي

به هر حال . ك؛ يعني هدفهاي مشترها؛ يعني سليقهم نام يك گروه بود و گروه يعني جمعي از آدنرگس سياههمراه او دور دنيا سفر كند؛ 
  .آلمان رفت  ترك ديار كرد و به دنبال بخت خويش بهمدحا
  

 
ها سفارش حاكم آن شهر لباسي به آن. شوندروزي دو خياط وارد شهري مي : اين مضمونهاي كودكان، داستاني دارد با، نويسنده داستانهانس كريستين آندرسن -1

-كنند و ميرسد، آن دو خياط حاكم را برهنه ميكه وقت عرضه لباس به حاكم فرا ميهنگامي. كنندها صرف بافتن پارچه و دوخت لباس ميآن دو خياط روز. دهدمي
دهند تا زبان به زاده بودند، ترجيح ميحاكم و درباريان، كه همگي بزرگ. بينندها آن را ميئي بافته شده است و فقط حالل زادهاي نامرگويند كه لباس شما از پارچه
 .روندبرند و از آن شهر ميمزد خوبي نصيب ميآن دو خياط دست. تمجيد از آن لباس بگشايند

 .وم، سيزدهم بهمن، نشريه روزانه جشنواره بيست و دمشقت فهم:  به نقل از-2
 3239، ش1376آفرينش، سه شنبه، نهم دي  -3
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آن باال روي يك سكو  عاطفه

را با ايستاده بود و هر تماشاگري 
مسحور هاي بيانيش تشديد كننده

ماند دريغ از اين كه كرد؛ ميمي
چرا اين توانايي در تقليد از كار 

به هر حال او ! هدر شد مونك
هاي يك نشان داد كه توانايي

ر

  
  
  
  
  
  

تواند اوج اجراگ تا كجاها كه مي
  .بگيرد

  
افزار اي پر از گِل رس با چند صحنه داخل حوضچهمجيد

1.ساده دنيايي پر، براي خود آفريده بود

  . ...گر استو حامد كه نظاره ... 
  
  
  
در سالن . ش1383اجراي  

دسايه   . ريال فروش بليت داشته باشد25695000 تماشاگر داشت و توانست 2049اين اجرا .  بيس
دست اروپا به ش به هاي خوبي كه او در چند سفررابطه.  آلمان ترك كردقصدم ايران را به ...خانهحا .13   

 قراردادي با جشنواره اشتوتگارتهر ششود كه او در گفته مي. اي شد تا بتواند بار ديگر به سرزمين روياها سفر نمايد سرمايه،رده بود
 هيچ خط سير نرگس سياه با حامد  اين فرضيه كه. ترتيب بدهد را براي آن مركز مركب از موسيقي و تئاتر بست تا اجراييتئاتر -زيك

را براي اين  اجرايي. م2006او در سال . ديرسداد؛ در اين پروژه به اثبات ميتنها مطابق با خواست زمانه تطبيق خود را شخصي نداشت و 
، كه مجيد بهرامي با چند نابازيگرِ مهاجر به آلمان و البته او در اين اجرا. نام گرفت )َ( !آينده! آينده كه كز آماده كرد

 از دود
 

، از بيتئاتر شهربط عمومي  طبق گزارش روا...خانه در   
ت و شش بار به اجراي عمومي رسي

ست و هفتم ارديبهشت تا بيست و نهم خرداد ماه سال 

 چند ماهي پس از اجراي مد
آو
وم
م
!Avenir! Avenirمر

هدف و از هم ها براي اين اجرا آن قدر مغشوش، بيهاي آنشرح تمرين. كردو در استخدام جشنواره بود، كار از ايران فراخوانده شده 
اي بسيار مح، آواز، استفاده رقص،يكگنجد؛ همين قدر اشاره كنم كه ژيمناست اين نوشته نمي و شأنگسيخته است كه در فرصت

مي2پاركورتداعي، ورزش    .شده است و اين قبيل را شامل

                                                 
 . نه:، گفتكردها پيش دستي مي، كه در پاسخحامد و خورديد؟آيا شما واقعاً گِل مي:  پرسيدمجيدكسي از ) در دانشگاه( به خاطر دارم كه در آن جلسه بزرگداشت -1

 .ده روي و صخره نورديپيا

ارش هاي آن در ي پيدا كرده و بخشي از دليل مشكل گومجيد بعدتر فهميدم كه .ل تماشاگر به هم بخوردبراي بازيگر كاري لذت بخش بود، هرچند كه از بيرون حا
 .ها بماند براي خوانندهتمام قضاوت .خوردها بوده است؛ آخر او واقعاً گِل ميهمين گِل

هاي ژيمناستيك، هاي جديد كه تركيبي است از مهارت يكي از ورزش(parkour) پاركور -1
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هر تماشاگر به تنهايي و به مدت بيست دقيقه . شدمي اجرا كان پلهاياين اجرا در يك ساختمان قديميِ چهار طبقه طراحي و بخش نمايشيِ آن در پاگرد
 اجراي .بينيمدر اين دو تصوير، چهار اجراگر را مي. شدي موسيقي نيز در اتاقي ديگر به همراه نمايش فيلم انجام مي اجرابخش. ور داشتضدر اجرا ح

براي جشنواره !آينده! آينده   . پنج بار اجرا شدتئاتر -زيكوم در آلمان و
  

  
حامشود كه گفته مي

 

 را استعمار بروكش افتادم كه كار 
دانست و معتقد بود كه براي كنار هم قرار دادن زده مي

 

- زمينه با پساني در اين اجرا از بازيگرد

ها را در كنار هم قرار  استفاده كرد و آنهاي فرهنگيِ گوناگون
بار . او در جستجوي بك تئاتر چند فرهنگي بوده استگويا . داد

اي از خودديگر به ياد گفته

، بلكهنشين ساختها را با هم همساز و همها نبايد آنفرهنگ
  .ها را بر مال كردبايد تناقض

   
  

يك اجراي تك نفره .  نام داشتmنيز براي    
  .م قضاوتش بماند براي خوانندههمراه با موسيقي به نمبا يك اجراگر كه 

  
  
  

              
  
  

                 
 به   اجراي▲                                                    

  .م1987،تئاتر اُدين در جوديتاجراي   درجوديت در نقش روبرتا كاريرا ►   
                

ي ساخت براي بازنگريِ ابهانه. هايمهاي وجودم، به دورترين خاطرهترين اليه اين نوشته براي من سفري بود به عميق:سخن آخر   
ام و ديدههايي كه موشكافانه يك عكس يا يك ويدئو را از تك تك لحظه. گذردها ميميان صافي

ها ح واقعيت. ماه
گذشته است  .ش از ما 

بماند براي هم آخرين واژه . را برنجانمكسي  نخواستم  همحتا يك لحظه. سازندها كه با من همي بسازم براي آنخوا
 چيزي ،تواند اين راه را ادامه دهد؟ رها كردن  تا كجا ميآدمي ؛زندگي با دروغ، سر مردم را شيره ماليدن، تظاهر كردن«  : بزرگگروتوسكيِ

  ».ها سرچشمهو فرو رفتن در  ها  پايان دادن به بازي در آوردن.است كه من انتظار دارم

ina Balba همين جشنواره پروژه ديگري را هدايت كرد كه

باز ه. ها خود گوياي همه چيز هستندعكس. آيدر ميايش د
  

Fem. م2007 در سال حامد

  
  

    

  
  

                                      
Femmina Balba   آلمان2007،طاهريحامد محمدكارگرداني                                                  

     

هايم و بازيابيِ هر آن چه كه از ام داشته تم
انِ صريهدف من يك بررسيِ موشكافانه و بي، به تمامي لذت بردها كه گفتگو با من را پذيرفتنداز هم صحبتي با همه آن
چه نئاتكنم اين روزها در تيزي كه فكر مي هستيم و پي چه كسي كه  بدانيم نياز داريم. به آ نياز داريمر بسياربود؛ چ

ام نوشتهاهست
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