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کوروش نریمانی ،کارگردان «شپش»
از این نمایش و جایگاه کمدی در تئاتر امروز میگوید

خنده  ،نبرد با مرگ است

بنا برآنچــه در اخبار و تبلیغــات کار ارائه
شــده ،نمایش شــپش حاصل یــک کارگاه
آموزشی تحت عنوان کارگاه کمدی خالق
اســت .کمی درمورد ایــن کارگاه و پروســه
شــکلگیری و آمــاده شــدن هنرجوهــا بــه
مرحلهاجراتوضیحدهید.
کمدی خــاق عنــوان کارگاهی اســت
کــه من طــی یــک برنامهریــزی درازمدت
تالش کــردم با هدف پیدا کردن و پرورش
اســتعدادهای بازیگــری در حــوزه تئاتــر
کمــدی کــه بــه نوعــی بــا سیســتم کاری
خــودم هــم هماهنــگ اســت ،در ســه
مرحله طراحی و برگــزار کنم .مرحله اول
کوتاهمدت بود و دو ســه ســال پیش برگزار
شد و بهخاطر کوتاهی دوره ،امکان رسیدن
به یک اجرا فراهم نشد و فقط به آموزش
ختم شــد.مرحله دوم شش ماهه بود .که
ابتــدا آموزش بود و بعد آغاز تمرین برای
اجرای یک نمایش که حاصلش نمایش
شــپش اســت .در ایــن اجرا اکثــر قریب به
اتفــاق بازیگرهــا تا به حــال تجربه حضور
روی صحنــه نداشــتهاند .امــا بــا این حال
خیلــی خوب و پرتــاش ظاهر شــدند .در
واقــع مــاه پایانــی بچههــا هــرروز چندین

ســاعت تمریــن کردنــد و بــه ایــن مرحله
رســیدند .هدف اصلی این کارگاه تشــکیل
یــک یا دو گروه جوان متشــکل از بازیگران
کمدیاســت کــه بتواننــد در آینــده تئاتــر
کمدی را گســترش و درمســیر درستی آن
را ادامه دهند .مرحله ســوم این کارگاه که
امیــدوارم فرصت و انرژی برگــزاریاش را
پیدا کنــم ،مرحلهای بســیار تعیینکننده
خواهد بود.
اینمتنباتوجهبهتواناییوپتانسیلیکه
در اعضای این کارگاه وجود داشت ،نوشته
شد.یاازابتدابنابراجرایآنداشتید؟
از ابتدا قرار بود بعد از پایان دوره کارگاه،
یــک نمایشــی بــا حضــور اعضــای کارگاه
اجرا شــود .اما مشــکل اینجا بود که اساساً
نمایشــنامهای که هم کمدی باشد ،هم با
سیســتم آموزش کارگاه همخوانی داشته
باشــد و هــم ایــن تعــداد از بازیگر(حدود
30نفر) را در خود جای دهد ،در دســترس
نبود .کار ســخت من زمانی شــروع شد که
تصمیم گرفتم و پافشــاری کردم که تمام
بچههــای حاضر در کارگاه باید در نمایش
بازی کنند .بنابراین مجبور شدم دست به
اقتباســی آزاد بزنم و نمایشی خلق کنم با

عکس :کوروش نریمانی

تماشــاگران تلویزیــون کــوروش نریمانــی را بــا نــگارش
فیلمنامههــای موفقش برای ســریالهای کمدی ســالهای
دیالوگ اخیــر تلویزیــون ماننــد پایتخــت و دودکــش و پــادری
میشناســند .امــا مخاطبــان جــدی تئاتــر بیشــک او را بــا
نمایش های کمدی ماندگار و جریانســازی مانند شبهای
آوینیــون ،والــس مــرده شــوران ،دن کامیلیــو ،شــوآیک،
جــن گیــر و بســیاری دیگــر از کارهــای جــدی تئاتری بــه یاد
میآورنــد .نمایشهایــی کــه هرکــدام در زمان اجــرا ،جزو
وحید رهجوی
منتقد تئاتر پرفروشترینهــا بودند .کوروش نریمانی بعد از ســه ســال
دوری از تئاتر ،این روزها نمایش «شــپش» را به روی صحنه
آورده است؛ در تماشــاخانه مستقل .اما این بار و برخالف واپسین آثارش ،خبری
از چهرههای مطرح تئاتری نیست .او در این نمایش ،از بازیگرانی استفاده کرده که
خروجی کارگاه آموزش بازیگری خودش هســتند و اگر چه اکثرشــان پیش از این،
حضور بر صحنه تئاتر را تجربه نکردهاند اما برای کمدیهایی از جنس کمدیهای
کوروش نریمانی ،بســیار پرانرژی و با طراوت ظاهر شدهاند .با کوروش نریمانی که
برخالف جریان رایج این روزهای تئاتر ،ســراغ ســتارهها نرفته و ریسک آموزش و
کار با جوانهــای تازهنفس را به جان خریده ،پیرامون نمایش شــپش و جایگاهی
که نمایشهای کمدی در تئاتر امروز جهان دارند به گفتوگو نشستهایم.

حضور بیست و سه کاراکتر و از آن سختتر
خلــق یک نمایشــنامه واحد و مســتقل با
اقتباسی آزاد از داستانها و نمایشنامههای
چخوف .فکــر میکنم این بــرای اولینبار
اســت که یک نمایشنامه واحد ،با اختالط
و اقتباس از چند داستان کوتاه چخوف در
ایران نوشته میشود.
ماتریوشکا که پارسا پیروزفر دو سال پیش
کارکرد؟
منظورم با ســاختار اپیزودیک نیست.
بلکه یک اثر و یک نمایشنامه واحد است.
پیــش از ایــن بارهــا و بارهــا ،نمایشهای
مختلفــی بهصــورت اپیزودیــک یــا حتی
تکــی بــا اقتبــاس از یــک یــا چند داســتان
کوتــاه چخــوف نوشــته و کارگردانی شــده.
اما ترکیب و معاصرسازی این داستانها،
بــه صورتــی کــه یــک نمایشــنامه واحد با
شناسنامه جدید را شــاهد باشیم ،تاکنون
اتفاقنیفتادهاست.
بســیاری معتقــد هســتند چنــد نفــر از
بازیگــران مطــرح تئاتــر امــروز در حــوزه
کمدی مانند بهرام افشــاری یا هوتن شکیبا
توســط شــما کشــف شــدند و بخش زیادی
از کشــف و موفقیتشــان بواسطه حضور
درنمایشهــای شــما و کارکــردن بــا شــما
بودهاســت .فکر میکنیــد از دل ایــن گروه
جوان بازیگرانی به استعداد و توانایی اینها
وجود دارد؟ برای مثال ایفاگر نقش شــپش
قابلیتهایباالییازخودنشانمیدهد.
من خــودم البته خیلی تأکید ندارم که
صرفاً من باعث رشــد این عزیزان شــدم.
مــن فقط شــانس این را داشــتم کــه جزو
اولیــن کســانی باشــم که بــا این دوســتان
کار و آنهــا را انتخــاب کنــم .اینهــا از همان
ابتدا قطعاً جزو بااســتعدادترینها بودند
کــه توســط کارگردانهایی چون مــن و در
زمان و جای درســتی دیده شدند .درواقع
اســتعداد و توانایــی ایــن عزیــزان دلیــل
اصلی موفقیتشــان بــوده .شــاید تنها هنر
من ،تشخیص درست و بموقع استعداد و
قابلیت بازیگران در حوزه کمدی باشد که
آن هم با توجه به تجربه سالیان کار در این
حوزه ،چندان هم چیز غریبی نیست.
درمــورد بازیگــران نمایــش شــپش،
مطمئنــم کــه گروهــی از ایــن بچههــا اگر
خودشــان بخواهنــد و مســیر را درســت
ادامه دهند ،بــدون تردیــد میتوانند وارد
جرگه بازیگران تئاتر شوند .فقط شرطش
انتخــاب درســت و قــرار گرفتن در مســیر
درســت اســت .بازیگری ،مراقبــت از خود
میخواهد .تیزهوشی میخواهد و از همه
مهم تر ،صبر و ایستادگی.
مــن تقریبــاً از اولین روز کلیــد خوردن
کارگاه تــا پایــان ایــن دور اجرایی ،یکســال
میشود که با این بچهها هستم و در آینده
نیز در حد توانم حتماًحمایتشان میکنم.

شــپش ،قصه کارمندی دونپایه از طبقه
خــالصه ضعیــف جامعــه اســت کــه در مواجهه
داستان بــا بحرانهــای بلــوغ پســر نوجوانــش،
میخواهــد پــدری حامی و پشــتیبان برای پســرش باشــد .اما
مناســبات و روابط فاسدی که درشــهر و میان اهالی آن حاکم
اســت نه تنهــا او را از وظایف پدری باز مــیدارد بلکه به مرگ
و نیســتیاش میکشــاند؛ مرگی اگر چه ناخواسته اما پایانی بر
مشکالت و بحرانهای زندگی این مرد.

باقــیاش مربــوط میشــود بــه پشــتکار و
تــاش و خود آنها در آینــده .من به آینده
بعضی از این بچهها امیدوارم.
من یک شباهت مضمونی بین این کار و
کاردنکامیلومیبینم؛خلقیکشهریکه
در آن ،آدم ها نماینــده صنوف و طبقههای
مختلف هســتند .اعــم از بازاری ،کشــیش،
نظامی،دولتیو...
بلــه .همینطــور اســت .مــن در همه
کارهایم مثل دن کامیلو یا شوایک و ...دلم
میخواهد بروم به ســمتی که مــردم را به
شکلکاملدرنمایشنامهببینیم.آدمهای
مختلــف با آرزوها و نیتهای مختلف .در
واقــع نمایش ،مدلی کوچک شــده از یک
شهرباشد.
در تعویــض صحنههــا ،هیــچ وقت نور
نمــیرود و بــدون تغییر ماهیــت فیزیکی
صحنــه و بــدون تغییــر در آدم هایــی که در
صحنهها هســتند ،ماهیت مکانی صحنه
تغییر میکنــد .مثالً از کاباره به ســالن تئاتر
میرویم .از ســالن تئاتر به کلیسا میرویم.
از محلههــای بدنام بــه داخل خانــه مردم
میرویــم و در همــه ایــن مکانهــا آدمهــا
و شــکل فیزیکــی و اجــزای صحنــه تغییــر

نمیکند.اینتداوممکانیوتداومنوریکه
در نهایت تداوم روانی را برای تماشــاگر به
همراهدارد،خواستوهدفیپشتشبوده؟
مثالً القای ایــن نکته که همــه این مکانها
تفاوتی ماهوی باهم ندارنــد و آدمهای این
مکانهانیزبههمینترتیب.درواقعآدمها
بهفراخورلذتورفعنیازیاتأمینمنافع،در
تمامیاینمکانهاحاضرمیشوند.
بله بســیار موافقم .این برداشت شما
خیلــی درســت و بســیار بــه محتــوای کار
مربــوط اســت .چــون تم اصلــی نمایش،
بوقلمــون صفتــی آدمهاســت .دو رویی،
ظاهرســازی ،ریــاکاری ،لذتجویــی و
منفعــت طلبــی بــه هرقیمتــی اســت.
همیشــه ایــن آدمها هســتند که بــه مکان
و جغرافیــا معنــا میدهنــد .مــن در همه
نمایشنامههایم بیشتر از هرچیز به آدمها
میپــردازم .در کارگردانــی و میزانســن
نمایشهایــم هم ،همیشــه بــه این مهم
توجــه کــردهام کــه با حضــور بازیگــر روی
صحنه ،به فضا و مکان هویت بدهم .این
اتفــاق در نمایشهــای حرفهای کــه روی
صحنه بردهام ،همیشــه مشــهود بوده .به
همین خاطر است که تأکید دارم این شکل

از نمایش ،بازیگر توانمند و خاص خودش
را میخواهــد .بازیگری که ژســت و تصویر
و بــدن بشناســد و فقط بــه کالم و دیالوگ
تکیهنکند.
همیشه وجه بیرحم و انتقادی کمدی در
کارهایتان پررنگ اســت .نقد نهاد کلیســا.
نقد نهــاد قــدرت .نقــد هنرمنــدان و ....اما
چرا در این نمایش و بــه طور کلی در اغلب
نمایشها،وقتیقراراستیکنهادوابسته
به قدرت مثالً نهاد کلیســا نقد شــود ،صرفاً
به ســویههای هوسبازی و تظاهر و ریاکاری
آن بســنده میشــود؟ مثالً به نفوذ آن نهاد
بینمردموعوامفریبیآنهایابهمناســبات
فاســدی که با قدرت دارند هیچگاه اشارهای
نمیشــود؟ دلیلــش وجــود حساســیت
و ممیزیاســت یــا چیــز دیگــر .مثــال های
متعــددی در ایــن رابطــه وجــود دارد .مثالً
ننــهدالورامیردژاکام،شــوآیک حمیدرضا
نعیمی،دیرراهبانکیومرثمرادیو...
شما نمایش شوایک من را در سال 84
دیدید؟
خیرمتأسفانه....
مــن در شــوایک که  10ســال پیش روی
صحنــه بــردم کامــاً ایــن ســویههای نقد
کــه مطــرح میکنیــد را در اثــرم وارد کردم
و بــه آن پرداختــم .امــا در ایــن نمایــش،
شــرایط متــن ،فضــا و الیههای ســادهتری
را میطلبیــد .این بازیگران بــرای اولینبار
اســت کــه روی صحنــه میرونــد و شــاید
تحلیــل ایــن گونه مســائل برایشــان کمی
مشکل بود و نمیشــد نمایشنامه سختی
با محتوای سنگین نوشت تا از پس تجزیه
و تحلیــل آن بربیاینــد .بــرای همین کمی
ســادهتر به این موارد نگاه کردم وگرنه من
هــم در شــوآیک و هــم در دن کامیلو ،این
نقــد بیرحمانــه را بــه وجه دینفروشــی و
سوءاستفاده کلیسا از مذهب وارد ساختم.

من در دن کامیلو به شکل روشن ،کشیشی
را روی صحنه بردم که در مقابل پیامبرش
هم میایســتد و خود را غرق در مناسبات
سیاسی و اقتصادی میکند.
یــک ســری ارجاعــات ظریــف و بجایــی
به چند تــا از فیلمهــای مهم تاریخ ســینما
درنمایش شما وجود دارد .مثالً کمدیهای
بیلیوایلدرمثلایرماخوشگلهیاحتیفیلم
غیرکمدیمالنا.اینارجاعاتآگاهانهبوده
یاناخودآگاهجایشرادرمتنپیداکرده؟
در بعضی موارد به شــکل ناخودآگاه و
در بعضــی موارد هم خواســتم ابراز دینی
کنم به فیلمهای بزرگ تاریخ سینما که در
طول زندگی دیدهام .درواقع نوعی شوخی
محترمانهای است با لحظههای درخشان
آنفیلمها.
احســاس نمیکنیــد پایانبنــدی نمایــش،
براییکاثرکمدیکمیتلخوگزندهاست؟
مــن به عمــد تالش کــردم ایــن اتفاق
بیفتد .چون دوست ندارم تماشاگر را صرفاً
با خنده و شــوخی بفرستم بیرون از سالن.
تماشــاگر بایــد جــدی بــودن حرفــم را در
عین کمدی بودن درک کند .نمایشهای
دیگــرم نیز بدینگونه اســت .مثــاً در دن
کامیلو مســیح ،چمدانش را میبنــدد و از
دســت کشــیش دینفروش فــرار میکند.
این ســلیقه مــن اســت .کمدی بــرای من
خیلیجدیاست.
ولــی به نظر میرســد که در ایــران خیلی
جدیگرفتهنمیشود.
خب اینجا خیلی چیزهــا جدی گرفته
نمیشــود .بلــه .متأســفانه خیلیهــا ژانر
کمدی را ســخیف میداننــد .چون کمدی
درســت ندیدهاند و نمیشناســند .به نظر
من،کمدی،عمیقترینژانرنمایشیاست
و امروز تمام کارگردانهای درجه یک دنیا
تراژدیهــای ســترگ تاریــخ نمایش مثل

نمایی از نمایش «شپش»

آثار شکسپیر را کمدی اجرا میکنند .چون
کمــدی میتواند تماشــاگر را وادار به تفکر
کنــد و او را در موضــع باالتــری قــرار دهــد.
درواقــع کمــدی بــه تماشــاگر قــدرت نقد
کردن و انتقاد میدهد .تــراژدی ،در دوران
معاصر ،کارکردش را از دســت داده است.
در جهان تلخ امروز ،تراژدی مردهاست.
جــورج اشــتاینر ،نویســنده کتــاب مــرگ
تراژدی هم معتقد اســت بیش از یک قرن
استکهازمرگتراژدیمیگذرد....
قطعاً همینطور اســت .مــن در تمام
مصاحبههایم گفتم که تراژدی جوابگوی
روح پرسشگر تماشــاگر در هیچ جای دنیا
نیست .تماشاگری که در قرن اخیر ،وقتی
رادیو یــا تلویزیون را روشــن میکند آواری
از اخبــار تلــخ جنــگ ،خونریزی ،غــارت و
جنایات انســانی بر ســرش فــرو میریزد،
دیگر تراژدی نمیتواند او را به کاتارسیس
و تزکیــه نفــس برســاند .چــون تلختریــن
و حقیقیتریــن تراژدیهــا را هــرروز و
هرشــب در رســانهها به وضــوح میبیند.
آیــا بهنظر شــما تراژدی هملــت تلختر از
تراژدیهاییاســت کــه در زندگــی واقعی
انسانها و در همه جوامع از جوامع عقب
مانده تا جوامع مدرن رخ میدهد؟ از این
گذشــته مــا در ادبیاتمــان و در فرهنــگ
مثالــی و ضــرب المثلهایمــان ،ابیــات و
جمالت مشهوری داریم در این خصوص.
مثل اینکه میگوید «کارم از گریه گذشــته
است بدان میخندم» .این ضرب المثل
در واقــع دارد از مرحلهای از تراژدی حرف
میزند که آدم ها را وادار به خنده میکند
و این خنــده اتفاقاً یک خنده روانیاســت
بــرای فــرار از نابــودی و مــرگ .بــه لحاظ
پزشکی هم آدمها اگر نخندند میمیرند.
یک ضرب المثل بلغارســتانی هست که
میگوید« :دنیا نمرد چون خندید».

نگاهی به نمایش «پانزده سال آینده»

ضرورت فریاد شدن صداهای خاموش
صحنه نو

شاخصههای بازیگری در مونودرام

حسین ملکی

منتقد تئاتر

عکس :تیکیت

لوئیــس کتــرون پرکتیشــنر امریکایــی
مونودرام را به قطعهای نمایشــی اطالق
میکنــد کــه تنهــا بــرای یــک شــخصیت
بــه نــگارش درآمــده اســت .شــخصیتی
کــه بهصــورت مســتقیم یا غیرمســتقیم
حقایقــی دربــاره خــود یــا دیگران کشــف
میکند و این حقایق که تاکنون نامکشوف
و مسکوت باقی مانده بودند حاال به فریاد
تبدیل میشــوند تا بنمایه اصلــی درام و
مضمون ایــن گونه از نمایشها را شــکل
دهند .نمایشهایی که حاصل وضعیت
سیاسی ،اجتماعی و حتی اقتصادی اواخر
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هستند.
اروپــای قرن بیســتم با وضعیت زیســتی
گ جهانــی و
خاصــی حاصــل از جنــ 
ســرخوردگیهای اجتماعی رو به رواست
کــه در نمایــش فرمــی تکگــو و تنهاگــو
ابداع میشــود .تکگویــی و تنها گویی اما
نــه بــرای همه افــراد و صداها بلکــه برای
کســانی که تاکنون صدای خاموش بود ه و
نادیده انگاشته میشدهاند .در این گونه از
نمایشها فرم و درام به پس زمینه رانده
میشوند تا فرد و درونیاتش دیده و شنیده
شوند .همین است که در کارگردانی آنها،
ساختن بیانگرانه یک پالت با تمامی اوج
و فرودهــای قصــهای کاری اگر نه اشــتباه،
بیارتبــاط بــا ضرورتهــای اجتماعــی
شــکلگیری ایــن نمایشهاســت .چرا که
کارگردانــی محســوس و خودبیانگرایانــه

لشکری در هیأت یک تن

نمایی از نمایش «پانزده سال آینده»

این نمایشها سبب میشود مخاطب با
یک قصه مواجه باشــد و نه با یک صدای
خامــوش که حــاال به فریــاد تبدیل شــده
اســت .نمایش پانزده ســال آینــده از این
نقطــ ه ضربــه میخــورد .از نقطــهای کــه
صــدای شــخصیت به پــس زمینــه رانده
میشود و آنچه اهمیت پیدا میکند قصه
است.
قصه سروان بردباری ،مأمور بازنشستهای
که پســرش قتلــی انجام داده و حــاال او در
دوراهــی میــان لو دادن پســرش یــا گردن
گرفتن قتــل و پنهان کــردن حقیقت قرار
دارد .دوراهیای که واقعیات درون صحنه
اعم از طرح صحنه شامل سطحی شیبدار
زیر یک سینک ظرفشویی که جوی باریکی
از خون در آن روان اســت و شــخصیتی که
لباس بیماران بر تن دارد سبب میشوند
توجه از وضعیت قرار گرفتن شــخصیت

میــان دو راهــی ،منفــک و قضاوتهــا به
یک ســو هدایت شــوند .به ســوی پریشان
احوالــی در واگویههایــی از بروز خویش در
دل روایتــی مشــخص .در واقــع یعنــی به
وجــود آمــدن وضعیتی کــه در آن صدای
شــخصیت به پس زمینه رانده میشود و
آنچه اهمیت مییابد و برجسته میشود
نقــل و روایت یــک قصه اســت .البته این
امر فقط بواسطه طراحی صحنه و لباس
محقق نشده است بلکه قطع نور عمومی
صحنــه از ســفیدی مهتابــی بــه نورهــای
ســرخی کــه از کنار ســطح شــیبدار و از باال
به صحنه تابانده میشــوند و به کاربردن
موســیقی در بخشهایــی از روایتگــری
شخصیت نیز همه و همه سبب به وجود
آمــدن یــک وضعیــت دراماتیــک و دور
شدن از یک وضعیت مستند شدهاند.
بــه بــاور کــورت تــاروف محقــق حوزه

نمایش تک نفره را میتوان بهعنوان
شــاخص بازیگــری در نظــر گرفــت.
روزنه
تئاترتــک نفــره یــا مونــودرام یعنــی
نبــرد بازیگر با خــودش روی صحنه،
تئاتر تک نفره یعنی حرکت روی لبه
تیغ .با کوچکترین لغــزش بازیگر به
قعر«دره نابازیگری» سقوط میکند.
ایســتایی او برای نشــان دادن قدرت
داریوش نصیری
بدنی و تمرکزش همچون کشمکش
کارگردان
و مدرس تئاتر
کشــتیگیری بــا یــک حریــف خیالی
است.حریفیکه از ذهنخودمیزاید
و با نفس خود به آن جان میبخشد .حریفی که خودش را یکبار دیگر
در آن متولد میکند و باز همچون ماری دو سر در دل خود میپیچد.
ایــن پیچش هولناک اوســت کــه روی صحنــه تــداوم دارد و تا رقص
ربوبــی او بــرای درک خود ،پیش میرود .این گفته درباره بازیگری در
نمایشهای تک نفره شــاید کمی اغراقآمیز باشــد امــا دایره لغت
مجالی بیش از این نمیدهد .شاید برای هر یک از هنرمندان جوانی
که قصــد دارند دنیای بازیگری را ادامه دهند ،بازی در نمایشــی تک
نفره جذاب باشد ،ولی پیش از آن باید گفت بازیگر نمایشهای تک
نفره تنها یک بازیگر نیست بلکه او باید از تمام ظرفیتهای محیطی
مونودرامــا و اجراهــای انفــرادی ،صورت
بخشــیدن بــه یک وضعیــت مســتند در
مونودراما سبب مورد پرسش قرار گرفتن
چگونگی بــه وجود آمــدن یک وضعیت
فردی در یک بســتر اجتماعی میشــود و
طراحی دراماتیــک اینگونه از نمایشها

و حتی بدنی و بیانی خود در راســتای به تصویر کشــیدن لشــکری در
صحنه استفاده کند .این مقوله نیازمند پیگیری مهارتهای مختلف
بازیگــری اســت .در ایــن نوع از نمایــش باید بیش از حــد متعارف از
مهارتهای بازیگری ســود جســت .نخســتین امر برای تــداوم ریتم
اثــر دراماتیــک ،تمرکــز بازیگر اســت .چنانچــه بازیگــر نمایشهای
چندپرســوناژ ،تمرکز خود را از دســت بدهد ،دیگر بازیگران ،این خأل
را جبران میکنند اما در نمایش تک نفره خأل ،هر آن بزرگتر و بزرگتر
میشــود و دامنه آن تا مهارتهای بیانی ،بدنی و حتی دیالوگهای
از برشده بازیگر نیز ادامه پیدا میکند .بنابراین نخستین رکن بازی در
نمایشهای تک نفره حفظ تمرکز است.در مرحله دوم قدرت بدنی
بازیگر قابل توجه اســت .اینکه سیالیت زمانی و مکانی اثر در جریان
مهارتهایبدنیبازیگراستفادهشود.حرکاتپانتومیم،پرفورمنس،
بازی با ســایه یا حتی نوعی از حرکات ژیمناستیک که در دیدگاههای
تئاترمدرنهمچونبیومکانیکمیرهولدمطرحمیشود،قابلتأمل
است .بازیگری که دارای مهارتهای کامل بدنی است ،بیآنکه حتی
دیالوگی را بر زبان براند ،میتواند ساعتها مخاطب را با خود همراه
کند .هرچند نمایش اساساً نمایش تک نفره نیست اما قابلیتهای
بدنــی بازیگــران بــرای درک موضــوع ،مثال قابــل تأملی اســت .در
مرحله سوم دیالوگ اهمیت دارد .دیالوگها توانایی بیانی بازیگران
را تأکید میکند .خارج از این نوع تواناییها باید به شــیوه درک نقش

ســبب دور شــدن از اصــل و ضــرورت
مونودراماست .به وجود آمدن وضعیت
دراماتیــک در نمایش پانزده ســال آینده
ســبب شــده اســت نه تنها وارد عقالنیت
شخصیت نشویم بلکه در فاصله نزدیکی
از او قــرار بگیریــم و او را نبینیــم .حال اگر

یک یا دو بخش از این نمایش بهگونهای
طراحــی شــده باشــند کــه شــخصیت بــا
تماشاگران نیز ارتباط مستقیم برقرار کند
و بــه نوعــی در پی شکســتن واقعیاتی که
در صحنه شــکل گرفتــه و هویت نمایش
بــه آنهــا گره خورده اســت باشــد نیــز ،باز

و درک متن از سوی بازیگر نیز اشاره کرد ،زیرا بازیگری که نتواند متن
ش تک نفره را به درســتی درک کنــد؛ در یک باتالق کوچک اما
نمایــ 
عمیــق گرفتار آمده چون بازیگر دیگری در صحنه وجود ندارد تا او را
به ســمت درســت هدایت کند .بنابراین درک نقش و درک دیالوگ
بــرای این نوع تئاتر اهمیت خاصی دارد .در غیر این صورت نمایش
دچار شــعارزدگی ،خاطره گویی و ...میشود اما اگر با قدرت ،انرژی و
خالقیــت کافی روی صحنــه برود حتی از نمایشهای پــرزرق و برق
نیز پیشــی میگیرد .عالوه بر این ،نمایــش تک نفره را میتوان حتی
بهعنــوان شــاخص بازیگــری نیز در نظــر گرفت .حفــظ جذابیت در
ش تک نفره مهمترین مســألهای اســت که تماشــاگر را با خود
نمای 
همــراه میکنــد .بازیگــر در صورت موفقیــت و جلب نظر تماشــاگر
بهعنوان سلطان صحنه قلمداد میشــود .در این نمایشها ،بازیگر
همیشــه باید بدن و بیان آماده داشــته باشد و شــرایط روحی و روانی
خود را تقویت کند تا روی صحنه تمرکز کافی داشته باشد .دشواری و
در عین حال لذت بخش بودن اجراهای تک نفره ،همانند حل یک
معما یا چیستان است .همچنین اســتفاده از موسیقی ،نور ،تصاویر
پسزمینه و بهکارگیری المانهای ســاده جهت انتقال مؤثر مفاهیم
در این نوع نمایش بسیار ضروری است ،زیرا المانها ،بهترین وسیله
برای جذب مخاطب است تا این هنر را بهعنوان یک رسانه تأثیرگذار
معرفیکند.

هم به ســبب آنکه شکستن دیوار چهارم
در فــرم کلــی نمایــش جایگاهی نــدارد و
تبدیل به یــک قاعده نمیشــود فرصتی
بــرای فاصل هگــذاری و ورود بــه عقالنیت
شــخصیت اصلی فراهــم نمــیآورد .در
نهایت نیــز درنمایش پانزده ســال آینده

که هرشب ســاعت  18:30در سالن سایه
مجموعــه تئاتر شــهر به اجــرا درمیآید،
بــا اجرایــی روبه رو میشــویم کــه در فرم
و شــیوه اجرایــی از ضــرورت اجتماعــی
شــکلگیری مونودرامــا فاصلــهای قابــل
توجه دارد.

