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گف 

تعزیه
همنشینی شکوهمند هنر و باور

ëëآقــای دکتــر ناصربخــت ،تماشــاگر
امــروزی که بــه گفتــه بــروک مهمترین
رکن تعزیه است چه نســبتی با نمایش
تعزیه دارد .یا بهتر اســت پرسید تعزیه،
تا چــه میزان قدرت دارد که بر تماشــاگر
جامعــه اکنون تأثیر بگــذارد و او را برای
بخشــیدن روح به نمایش ،بــه گرد خود
بکشاند؟
تماشــاگر در تعزیه مانند هر شــکلی از
نمایش یکی از مهمترین ارکان است،
البتــه بــا توجــه بــه خاســتگاه وکاربــرد
آیینــی تعزیــه ما بــرای مخاطبــان این
نمایــش از اصطــاح «اهــل مجلس»
اســتفاده میکنیــم کــه در دســتهبندی
تماشــاگران او را میتــوان تماشــاگر
شــریک و فعــال کــه درتعامل با ســایر

ارکان تعزیــه قرار دارد ،به شــمار آورد.
او رکنی اساســی در ایجاد فضای آیینی
اجراســت .از ایــن منظــر تعزیــه اگــر
در مــکان و زمــان مناســب خــود اجــرا
شــود ،هنوز نیــز یکــی از تأثیرگذارترین
نمایشهــای حــال حاضــر مــا بــرای
مخاطــب مؤمــن و معتقــد اســت.
الزم بــه ذکر اســت کــه حتــی در دوران
ناصــری کــه دوران اوج ایــن هنر آیینی
به شــمار میآید و مــا با تنوع قصص و
مضامین شــبیهخوانی روبهرو هستیم،
ایــن نمایــش درجایگاهــی قــرار گرفته
بــود کــه گروهــی امیــد آن داشــتند کــه
ازدلش نمایشــی ایرانی بــرای بازگویی
طیف گســتردهتری از موضوعات مورد
نیاز جامعــه مخاطب پدید آید و حتی

مهر

خیلیها بر این باورند که عمر تعزیه به سرآمده و زمان و
تغییرات دائمی و پرســرعت پدیدهها و بازآفرینی مدام
باورها و مفاهیم ،آن را محتوم و محکوم کرده اســت به
دیــالوگ
زوال .اما برخی دیگر معتقدند که تعزیه نیز مانند هرگونه
نمایشــی دیگر ،بــرای پویایی و تحــرک ،نیاز بــه نوآوری
و تغییراتــی دارد .بــا دکتــر محمدحســین ناصربخــت،
پژوهشــگر و مدرس دانشــگاه کــه کتب متعــددی را نیز
درخصــوص تعزیــه بــه رشــته تحریــر درآورده پیرامون
وحید رهجوی
کارگردان و منتقد تئاتر
توگو نشســتهایم.
تعزیــه و جایگاه امــروزی آن بــه گف 
شاید بهتر باشــد برای ورود به مبحث تعزیه و نسبتی که
با اکنون مــا دارد ،خاطرهای از پیتربروک نقل کنم .زمانی کــه برای اولین بار به
ایران آمد و به دیدن تعزیه در یکی از روستاها ی مشهد نشست .بروک در کتاب
«رازی در میان نیســت» نقل میکنــد« :وقتی به محل برگزاری تعزیه رســیدم
تمام اهالی روســتا برای تماشای تعزیه امام حســین (ع)آمده بودند .بازیگران
تعزیه در اوج ســادگی و با لباس هــای ابتدایی و ابزاری ســاده آماده اجرا بودند
و تماشــاگران نیز با ظاهر و ســن و سال مختلف به تماشا ایســتاده و منتظر آغاز
تعزیه بودند .وقتی نمایش آغاز شــد و اولیا و اشــقیا به نوبت وارد صحنه شدند
و آواز همســو با طبل طبال خوانده شــد ،لحظهای نگاه از صحنه برداشــته و رو
به تماشــاگران کردم .با تعجــب دیدم که پیرمردان و پیرزنــان ،کودکان و حتی
جوانانی که شلوار جین به پا کرده و به موتور و دوچرخههایشان تکیه داده بودند
آزادانه زیر گریه زدند .انــرژی صحنه چندان نیرومند بود که ما را هم تا مرز گریه
پیــش برده بود ».او در ادامه تجربهای دیگر و کامالً متفاوت را از تماشــای تعزیه
بیان میکند« :وقتی شــاه میخواست به جهانیان ثابت کند که ایران کشوری
آزاد اســت تصمیم گرفــت نمایش تعزیه را در جشــن هنر شــیراز بگنجاند .به
این ترتیب بهترین افراد در اجرای نمایش تعزیه را از سرتاســر ایران جمع کرده
بود و خیاطــان از بهترین جنس پارچــه ،لباسهای چشــمنواز دوخته بودند و
رهبر ارکســتری را واداشــته بودند تا با تعزیهخوانها تمرین موسیقی و آواز کند
و بعد از آمادگی ،در حضور ملکه و پانصد میهمان شــیک پوش بینالمللی که
هیچ اعتنایی به محتوای مقدس و اعتقادی تعزیه نداشتند برصحنهای رسمی
تعزیه را اجرا کنند .با وســایل و ابزاری خوش ساخت و طراحی نوری حرفهای.
اما هیــچ کس به خودش زحمت نداده بود بپرســد این افراد برای چه کســانی
قرار اســت تعزیه اجرا کنند؟ ســرانجام تعزیه اجرا شد .نمایشــی که در مقایسه
با آنچه در روســتای مشــهد دیدم به غایت کســالت بار و عــاری از هر جاذبهای
بــود .جنبه بورژوازی این نمایــش کامل بود اما غم انگیزتریــن و فرومردهترین
جنبهاش ،تماشاگران بودند .از مقایسه این دو نمایش دریافتم که بنیادیترین
جنبه تعزیه ،تماشاگران هستند .در واقع تماشاگر مهمترین عاملی است که به
تعزیه زندگی و روح میبخشد و آن را تأثیرگذار میکند».

امروز نیــز باتوجه به ویژگیهایی که در
ســاختار متــون و اجــرای شــبیهخوانی
وجود دارد میتــوان از این قالب برای
طــرح تحلیلهایــی نــو از موضوعــات
کهــن و طــرح قصــص جدیــد ســود
جســت ،تجربهای که ،با وجود تعمیم
نیافتــن ،برخــی از اهــل نمایــش در
سالهای دور و نزدیک داشتهاند.
ëëآیــا فــرم اجرایــی تعزیــه و محتــوای
اعتقادی و دینی آن ،این امکان و اجازه
را میدهد تا به روز شده و خوانشهایی
نــو در آن شــکل بگیــرد؟ آیــا اساســاً
مفهومــی به نــام دراماتــورژی در تعزیه
جایگاهی دارد؟
مــن معنــی آنچه شــما تحــت عنوان
به روز شــدن مطرح میســازید  ،دقیقاً
درک نمیکنــم اگــر منظــور شــما ایــن
اســت که بــرای طــرح محتــوای آیینی
مجالــس تعزیــه مــا بایــد تغییراتی را
در شــکل ارائــه بــه وجــود آوریــم و از
تکنولــوژی جدیــد و امکاناتــی چــون
نورپــردازی و جلوههای ویژه اســتفاده
کنیم ،چنــان که برخی ســاده لوحان و
سطحی اندیشان میکنند ،خیر! چنین
کاری نــه صحیــح اســت و نــه عقالنی.
زیرا تعزیه به خاطر ویژگیهای ســنتی
و آیینــی و قراردادهــای نمایشــی خود
اســت که طرف توجه خــودی و بیگانه
اســت اما اتفاقــاً فــرم اجرایــی تعزیه،
باتوجــه بــه گرایشهایــی که امــروز در
عرصه تئاتر و هنر اجرا به منصه ظهور
رســیدهاند ،امــکان اســتفاده فراوانــی
را در روزگار کنونــی فراهــم میکنــد
چنــان کــه برخــی از تعزیه ســرایان در
ســالهای دورتر با ســرودن مجالســی
چــون شــهادت امیرکبیــر ،قائــم مقام
فراهانــی ،شــهادت منصــور حــاج،
مالیــات گرفتــن معیــن البــکا و ...کــه
موضوعــات معاصــر ســراینده نیــز در
میــان آنهــا دیــده میشــود ،درعرصه
شــبیهخوانی بــا اجرایی کامالً ســنتی و
برخــی مانند بهــرام بیضایــی ،محمد
رحمانیــان ،داوود فتحعلــی بیگــی،
علی اصغر دشــتی و ...در عرصه تئاتر
از آن بهره بردهاند.
البتــه ایــن ظرفیــت و امــکان در
شــبیهخوانی نبایــد باعــث شــود کــه
مــا از اجــرای مجالــس اصیــل تعزیــه
چشم پوشی کنیم زیرا اجراهای سنتی
همــواره منبــع اصلــی الهــام بــوده و
خواهند بود.
ëëدر ســالهای گذشــته ،نمونههایــی
بودنــد کــه تنهــا فــرم و ظرفیتهــای
اجرایــی را از تعزیــه گرفتنــد و محتــوا و
قصــه دیگــری کــه ارتباطی بــا محتوای
تعزیه نــدارد  ،بر آن ســوار کردند؛ مانند
نمایش «مجلس شــبیهخوانی شــازده
کوچولو» اثر اصغر دشــتی کــه اتفاقاً از
نمونههــای موفــق نیز بــوده .امــا آیا در
تمام این سالها نمونهای را سراغ دارید
که با حفــظ محتــوای رایــج و اعتقادی
تعزیه ،دســت به نوآوریهایــی در فرم
اجرایی آن بزند؟
در مــورد شــبیهخوانی شــازده
کوچولــو بــا ایــن نظــر شــما کــه قصــه
ارتباطــی بــا محتــوای تعزیــه نــدارد

تعزیه هنری سنتی است و قاعده آن
ن که درتاریخچه این
حفظ سنتهاست و چنا 
نمایش شاهدیم اگر در مقاطعی نیاز به تغییر
درآن بوده است این تغییر بسیار تدریجی
و با رعایت و پایبندی به اصول و برمبنای
خرد جمعی بوده است .تأکید اغراقآمیز بر
بدعت و نوآوری ویژگی هنر فردگرای مدرن
است که شبیهخوانی و دست اندرکارانش
ادعای آن را ندارند.
مــن چنــدان موافــق نیســتم .زیــرا اوالً
مجالــس شــبیهخوانی تنهــا محــدود
بــه همیــن چهــل ،پنجــاه مجلســی که
درمناســبتهای مذهبــی امــروز اجــرا
میشــود نیســتند و مــا حداقــل پانصد
مجلس مســتقل را بــا قصص متفاوت
و متنــوع شناســایی کردهایــم که برخی
از آنها نیز خوشــبختانه منتشر شدهاند
و ثانیــاً اتفاقــاً یکــی از دالیــل موفقیت
شــبیه خوانی شــازده کوچولــو نزدیکی
و شــباهت محتــوا و شــخصیتپردازی
داســتان مــورد اقتبــاس بــه مضامیــن
مطروحــه و شــکل شــخصیتپردازی
رایــج درمجالس شــبیهخوانی بود .اما
ازایــن نکته کــه بگذریم درمورد ســؤال
اصلــی شــما ،بنده اساســاً تــاش برای
نــوآوری درفرم نمایشــی چــون تعزیه
را کــه تمــام امتیــاز ،زیبایــی و مبنــای
آن بــر حفــظ قراردادهــا و اجرایــی
شــیوهگرایانه اســت درک نمیکنــم.
ضمــن اینکــه اگر قــرار اســت محتوای
رایــج را بگوییــم کــه بــا توجه بــه اصل
هماهنگــی شــکل و محتــوا نیــازی بــه
تغییــرات در فــرم نیســت و عاقالنهتر
ایــن اســت کــه همیــن فــرم ســنتی را
حفظ کنیم .تعزیه هنری ســنتی اســت
و قاعده آن حفظ سنتهاست و چنان
کــه درتاریخچــه این نمایش شــاهدیم
اگــر در مقاطعــی نیــاز به تغییــر درآن
بوده اســت ایــن تغییر بســیار تدریجی
و بــا رعایــت و پایبنــدی بــه اصــول و
برمبنــای خرد جمعــی بــوده اســت.

تأکیــد اغراقآمیــز بر بدعــت و نوآوری
ویژگــی هنر فردگــرای مدرن اســت که
شــبیهخوانی و دســت اندرکارانش
ادعای آن را ندارند.
ëëمستحضر هستید که پیدایش هرگونه
نمایشــی و اساســاً هــر هنــری ،ریشــه در
زمینههــا و ضرورتهــای اجتماعــی و
فرهنگــی دارد .از نظــر شــما و درمــورد
تعزیــه ایــن زمینههــا و ضرورتهــا چه
مــواردی اســت؟ و آیــا تعزیه به شــکل
کالســیک خــود ،نســبتی بــا نیازهــای
اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه امــروز
دارد؟
اگــر ضرورتــی وجود نداشــت کــه هنوز
درمناطقــی چــون خوانســار ،اصفهان،
روســتاهای البــرز وکرمــان بــا همیاری
مــردم برایــش تکیــه نمیســاختند .به
دور از هرگونــه ارزشــگذاری ،فرامــوش
نکنیم که ســرزمین ما هنوز ســرزمینی
درحال گذار از جامعه ســنتی به مدرن
است.
ضمــن اینکه هنوز شــبیهخوانی چه در
شــکل و چه در محتوا گفتنیهای بسیار
با ما دارد که اتفاقاً حتی به کار اصحاب
تئاتــر و هنــر اجــرای امــروز نیــز میآید
چنــان که پیتر بــروک و روبرتو چولی از
آن بهــره میبرنــد و یوجینو باربــا را به
وجد میآورد.
ëëدلیــل کم رنگ شــدن و کم اثر شــدن
تعزیه در سالهای اخیر را چه میدانید؟
تغییــر طبــع و ســلیقه تماشــاگر؟ نــازل
شدن کیفیت اجراها؟ یا داشتن نگاهی

موزهای و مناســبتی از جانب مسئوالن
و متولیــان امــر نمایــش بــه ایــن گونــه
نمایشی؟
پیــش فــرض شــما غلــط اســت هنوز
نیــز اجراهای مناســبتی را مــردم به پا
میکننــد اما ایــن باعث نمیشــود که
آســیبهای تعزیــه را جــدی نگیریم.
متأسفانه بهدلیل سالهای ممنوعیت
شــبیهخوانی در ابتدای ســده حاضر و
گسســتی که دچار آن شــد و همچنین
فوت بسیاری از پیشکسوتان ،بخشی از
تجارب از دست رفتهاند .از سوی دیگر
شــکلگیری جامعــه صنعتــی ،تغییر
بافــت معمــاری شــهرها و روســتاها،
ورود رســانههای جدیــد ،تغییر ذائقه
و ضرباهنــگ زندگی و کــم حوصلگی
مخاطبیــن بویــژه در شــهرهای بزرگ
شــرایط الزم بــرای اجرایی صددرصد
کامــل را در اکثریــت مواقــع مهیــا
نمیســازند و همچنیــن میــل بــه
نوگرایی در کنار تجربه کم و ناآشــنایی
با اصول گاه موجب دخل وتصرفات و
ابداعاتی میشــود که درصورت تداوم
ویرانــی شــبیهخوانی را در پی خواهند
داشت .در مورد نگاه موزهای هم باید
بگویــم ای کاش مســئوالن و متولیــان
امــر نمایــش واقعاً همین نــگاه را هم
داشــتند زیــرا آنچــه معمــوالً توســط
ارگانهــا و نهادهــای دولتی ســفارش
میشــود نــه تنهــا اصیــل و مــوزهای
نیســت بلکــه دســت و پــا شکســته،
شــتابزده و تنهــا بــرای خالــی نبــودن
عریضه وپرکردن ویترین است .چنان
که ایــن مجالــس معمــوالً در بدترین
اوقــات و بدتریــن و نامناســب ترین
مکانها اجرا میشوند.
ëëشما ســالها مدرس دانشــگاه بودید
و درخصــوص نمایشهــای ایرانــی
خصوصــاً تعزیــه پژوهــش کردیــد.
وضعیت آمــوزش نمایشهای ایرانی
خصوصاً تعزیه در دانشگاهها را چگونه
ارزیابی میکنید؟ آیا به گونهای هست
که رغبت و اشــتیاقی برای دانشجویان
ایجاد کند؟ یا صرفاً در چارت آموزشــی
رشــته نمایــش ،حالــت رفــع تکلیــف
دارد؟
نمیتوانم بگویم برای دانشــکدههای

تئاتــری و آنانی که درس میدهند رفع
تکلیف اســت اما واحدهــای مربوط به
اشکال نمایش ایرانی محدود و ناکافی
اســت ودرایــن زمینه اســتادان مجرب
نیــز کمتــر در دســترس هســتند ضمن
اینکــه گرایــش اصلــی در برنامهریــزی
آمــوزش دانشــگاهی تئاتــر بیشــتر بــه
ســوی تئاتــر اروپایی اســت لیکن هرجا
مــدرس دانــا و عالقهمنــدی حضــور
داشــته اســت دانشــجویان نیز بــه این
نمایشها تمایل نشــان دادهاند وخیل
آثــار اجــرا شــده توســط دانشــجویان
وفارغالتحصیــان تئاتــر در تاالرهــای
نمایــش و جشــنوارههای ســنتی خــود
گواه این امر است.
البتــه تــا رشــته مســتقل نمایشهــای
سنتی ایجاد نشود ما در زمینه آموزش
ایــن نمایشهــا راه به جایــی نخواهیم
برد و این وظیفه وزارت علوم و فناوری
و دانشــکدههای تئاتــری و وزارت
آموزش وپرورش است.
ëëدکتر حسین اسماعیلی ،تعزیهشناس
مقیــم فرانســه ،در «درآمــدی بــه
نمونه شناســی تعزیــه» بیــان میکنــد:
«همــواره تعزیــه از فقر پژوهــش علمی
و آکادمیــک رنج بــرده اســت و اغلب
پژوهشهــای ایــن حوزه ،بــر تعریف بنا
شده و نه برتحلیل و روشهای پژوهشی
نوینی در تعزیه صورت نگرفته اســت».
بــا توجــه بــه پیشــینه علمــی و جایــگاه
آکادمیــک حضرتعالــی ،وضعیــت
پژوهــش و تحقیق و نــگارش مقالههای
علمی تخصصی را چگونه میبینید؟
البتــه در ســالهای اخیــر تالشهایــی
در ایــن زمینه صــورت پذیرفته اســت،
بسیاری از پایان نامههای دانشگاهی با
رویکردهایــی نو بــه موضوعات مربوط
بــه ایــن حــوزه اختصــاص یافتهانــد و
نســل جــوان پژوهشــگران ایــن عرصه
قدم به میــدان نهادهاند امــا بیتردید
هنــوز تالشهای ما باتوجه به وســعت
ندانســتههایمان ،کافــی نیســت؛ ولــی
گام اساســی در ایــن زمینــه تأســیس
پژوهشــکده نمایشهــای ســنتی و
پژوهشگاه شبیهخوانی است ،که وزارت
علوم و فناوری و دانشــگاهها میتوانند
اقــدام کننــد و البتــه بنیــاد تعزیــه ،کــه

مصوبه یونسکو در هنگام ثبت این هنر
بهعنــوان میــراث ناملمــوس ایرانیــان
اســت ،و در ایــن زمینــه بایــد میــراث
فرهنگی پیشقدم شود.
ëëآیا بــا توجه بــه عالقهای کــه غربیها
به این گونه نمایشــی دارند ،مقالههایی
پیرامــون تعزیــه در ژورنالهــای
بینالمللــی بــه چاپ رســیده اســت؟
جامعــه دانشــگاهی چــه تالشــی بــرای
بازشــناخت و معرفــی ایــن میــراث
فرهنگی و هنری به کشورهای دیگر کرده
است؟
بله توسط پژوهشگران ایرانی وخارجی
درایــن زمینه اقداماتی شــده اســت اما
کافی نیســت چنــان که هنــوز تعزیه ما
را بــه اندازه اپرای پکنی یا نمایشهای
ســنتی هنــد و ژاپــن نمیشناســند و در
ایــن زمینه نیز نیاز اســت کــه ارگانها و
نهادهــای دســتاندرکار برای حمایت
از ترجمه پژوهشهای انجام شــده در
داخل و انتشــار مناســب آنها در خارج
از کشور برنامههایی تدارک ببینند زیرا
در این مورد تکیه بر سرمایه شخصی و
بخش خصوصــی راه به جایی نخواهد
برد.
ëëو در پایــان ،لطفــاً آثاری کــه در حوزه
تعزیــه تألیف کرده اید  ،نام برده و آنها را
به طور مختصر معرفی کنید.
«نقــش پوشــی در شــبیهخوانی»
(پیرامــون اصــول و قواعــد
بازیگــری و روشهــای ســنتی
تربیــت شــبیهخوانان)« ،صحنــه،
صحنهپــردازی و لبــاس در
نمایشهــای ســنتی»« ،دفاتــر
تعزیــه  8و ( »9گــردآوری و معرفــی
نســخ تعزیــه منســوب بــه میرانجــم
«زمینــه اراک») و «دفتــر تعزیــه »3
(باهمــکاری داوود فتحعلــی بیگــی)
که توســط انتشــارات نمایش به چاپ
رســیدهاند و همچنین کتاب «ادبیات
ایران و آیین شــبیهخوانی» که بتازگی
توســط انتشــارات ســوره مهر منتشــر
شده اســت .این کتاب در سه فصل با
عناوین تعزیه و اساطیر ،تأثیر ساختار
و الگوهــای موجــود در قصص ایرانی
بر تعزیه و حضور شــعر کالســیک در
مجالس تعزیه تألیف شده است.

شبیه خوانی؛ اثری موزهای یا نمایشی پیشرو و ساختارشکن

اشاراتی کوتاه به بخشی از جنبههای تکنیکی تعزیه
روزنـــــه

عکس :ایران تئاتر

شبیه خوانی مهمترین و رادیکـالترین
گونــه نمایشــی در بیــن گونههــای
نمایش هــای ایرانــی اســت و بواســطه
موضــوع و محتــوای آیینــی و مذهبــی
خــود ،همــواره مــورد اســتقبال و توجه
مــردم بــوده اســت .نمایشــی کــه فــرم
و شــیوه اجرایــی آن ،چنــان بــا درون
مایــهاش گــره خــورده که بیــش از چند
قرن تماشــاگر ایرانــی را با خــود همراه
کــرده اســت .اگر «کل یــوم عاشــورا کل
ارض کربــا» را عصــاره قیــام کربــا
بدانیم ،با بررســی جنبههای نمایشی و
عناصــر اجرایی تعزیــه ،درمییابیم که
جملــه باال بهصورت و معانی ،در تمام
اجــزای آن نمــود دارد .مثــاً «تکنیــک

گریز» در تعزیه که منطق ارســطویی در
وحدت زمان و مکان نمایشــی را درهم
میریــزد و صحنــه را آونگــی میکند در
نوســان بین زمان های گذشته و آینده و
مکان هایی که اغلب نیز ریشه در جهان
مــادی و فیزیکــی نــدارد .همینطــور
انتقــال و تغییــر آنــی ماهیــت و هویت
صحنه که بهرام بیضایی از آن بهعنوان
«انعطاف صحنه» نام برده است .همه
اینهــا از مصداقهای شــکلی و اجرایی
جمله «کل یوم عاشورا کل ارض کربال»
است .تعزیه با بهرهگیری از این تکنیک
هــا ،مکانی که دشــت نینــوا نــام دارد و
زمانــی را کــه روز دهــم محرم اســت را
میتوانــد روی صحنه ،در هرمکان و هر
زمان دیگری متجلی سازد.
امــا اینهــا همــه ظرفیــت هــای فرمال
نمایــش تعزیــه نیســت .جان بخشــی
بــه اشــیا و پیشــبرد روایــت از زاویه دید

آنهــا ،از دیگر تکنیک هــای بدیع به کار
رفتــه در تعزیــه اســت؛ جایی کــه زاویه
دید نمایشی به اشــیا سپرده میشود و
قصــه از زبان و نــگاه آنها پیش میرود.
اشیایی نظیر شمشــیر ،سپر ،کالهخود،
انگشــتر و ...پیتربروک جمله معروفی
درخصوص اشــیای موجــود در صحنه
نمایش دارد« :شیئی ناتقلیدی آمادگی
پذیــرش هرنوع اســتفاده صحنــهای را
دارد .بویــژه بهره گیریهایی که به نظر
بعیدتر میرسد».
جملــه بروک عالی اســت امــا تکنیکی
کــه تعزیــه در بهکارگیــری از اشــیا
اســتفاده میکند این جملــه را متعالی
میسازد .شــاید بتوان گفت بدیعترین
و بعیدتریــن شــکل بهرهگیری از اشــیا
در تعزیــه رخ میدهد .اما گل سرســبد
تکنیکهــای اجرایی تعزیــه را میتوان
شــبیه خوانی دانســت .وقتی که بازیگر

و تماشــاگر هردو آگاهند که بازیگر باید
تنهــا شــبیه یک شــخصیت باشــد و نه
خــود او .چالشــی کــه اگرچــه در تعزیه
جنبــه محتوایــی دارد(ممنــوع بــودن
نشــان دادن شــخصیتهای مذهبــی
در اســام) امــا شــیوهای اســت کــه
میتوان مرزهای شــخصیت شناسی و
شــخصیتپردازی را در درام جابه جــا
کــرد و تکنیکــی بــه دههــا تکنیکــی کــه
یــک بازیگر تئاتر باید برآن مســلط بود
اضافــه کرد .مهارتی کــه بازیگر با درک
فاصله میان خود و شخصیت نمایشی
میتواند به کســب آن نایــل آید .مانند
آنچــه در تئاترهایــی موســوم بــه تئاتــر
اپیک رخ میدهد.
موارد بــاال تنها بخشــی از ظرفیتهای
تکنیــکال تعزیه اســت کــه گاهی حتی
در تئاتــر تجربــی امــروز نیــز پیشــرو و
ساختارشــکن اســت .امــا اســتفاده و

به کارگیــری از ایــن قابلیتهــا در تئاتر
ایران آنقدر کم و انگشــت شــمار است
که هیــچ گاه بــه خلق جریانــی منتهی
نشــده اســت .مــواردی نظیــر مجلس
شــبیه خوانی شــازده کوچولــو ســاخته
اصغــر دشــتی و مجلــس انتقامگیری
هملت بــه کارگردانی حســین جمالی
کــه هــردو تجربههــای موفقــی بودند.
شــاید علــت ایــن بیگانگی و ایــن عدم
ارتباط بین جریان رایج تئاتر و تعزیه و
به طور کلــی نمایشهای ایرانی را باید
در تالش و اصرار متخصصان و فعاالن
قدیمــی ایــن حــوزه بــه حفــظ تعزیــه
بهعنوان یک کاالی موزهای و توریستی
دانســت .تفکری که تعزیــه را به مثابه
یک بنای تاریخی ثبت شــده در میراث
فرهنگــی میداند که اجــازه هیچ گونه
دخل و تصــرف و تغییر و حتی مرمت
به آن داده نمیشود.

اجرای تعزیه در حضور «یوجینو باربا»

