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این یادداشت اوایل سال نود و شش نگاشته شده است به
سفارش یک مجلۀ فرانسوی زبان در بلژیک ،برای ویژه
نامهای در بارۀ تئاتر معاصر ایران .با این مناسبت که از پنج
نمایشنامه نویس ایرانی آثاری به فرانسوی ترجمه شده بود و
این یادداشت نوعی معرفی مختصر آنها به شمار میآمد .این
یادداشت حدود ده هزار کلمه است و آنچه در آن مجلۀ
فرانسوی زبان چاپ شد  1400کلمه ،در واقع کمتر از یک
ششمِ اصل مطلب.
قصد آن بود به طور اجمالی پنج نمایشنامهنویس معاصر
ایرانی ،بهرام بیضایی ،نادر برهانیمرند ،نغمه ثمینی ،علیرضا
نادری و محمد یعقوبی به خوانندگان غیر فارسی زبان معرفی
شوند .انتخاب این پنج نفر در واقع ،ورای ارادۀ شخصی من و
سفارش آن نشریه بود .برای رسیدن به این منظور به نظرم
رسید باید به شکلی موجز اما تا حد امکان دقیق و روشن،
طرح شماتیکی از جهان نمایشنامهنویسی در ایران رسم شود
تا جای هرکدام از این نویسندهها در این منظومۀ نظری
مشخص گردد ،به این قصد ابتدا با نگرشی ساختگرایانه
سیر کرونولوژیک نمایشنامهنویسی در ایران را به سه دوره
تقسیم کرده ام ،پیشتر در یک مقاله در مجلۀ نمایش چنین
تالشی کرده بودم( ،نصرتی )1394 ،اینجا اما در آن
صورتبندی ،بازنگری اساسی شده است و تقریباً میتوان
گفت تنها هدف اولیه یکی بوده است و بدیهی است که به
نظرم تالش اخیر منسجمتر و دقیقتر است .باید اشاره کنم
تقسیم بندی غیرمعمول و مجعولی نیست و به رغم
همپوشانی بسیار با تقسیمبندیهای مورد وثوق مورخها و
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نظریهپردازان درام نویسی در ایران تا حدودی با آنها اختالف
دارد اما به دالیلی که ذکر خواهم کرد برای فهم دقیق سیر
تاریخی تحوالت درام نویسی در ایران ،تقسیم بندی بسیار
مفید و راهگشایی است.
گام بعدی ،در این جستار سعی شده است متناسب با حجم
این نوشته و محدودیتهای معمول چنین جستارهایی ،روی
خصوصیات هر کدام از این نمایشنامهنویسها تأمل شود ،و
دغدغهها و مسایل مضمونی مورد عالقۀ آنها ،شیوه و طرز
دراماتیک کردن این مسایل که منجر به رفتارهای ویژه در
قبال عناصر درام ،زبان ،شخصیت ها ،رویدادها و الی آخر شده
است ،سیری که آثارشان طی کرده است و تحوالتی که از
سر گذرانده اند و غیره را به شکلی مدون صورتبندی نمایم.
اما در نهایت هیچکدام از آنها را به یک رویکرد متعیّن در
قبال درام فرونکاسته ام و از هرگونه مولفگرایی استعالیی
پرهیز کرده ام و معتقدم به هیچ وجه نمیتوان حرف نهایی
را در قبال آنها زد .این محرومیت از بیان ایدهای تام و تمام
در قبال مولفهایی که فوت شده اند نیز صادق است چه
رسد به این پنج تن که خوشبختانه همچنان زنده اند و دارند
مینویسند ،و میتوانند جسورانه شیوههای نو در درامنویسی
را تجربه کنند و جهانهای تازه بیآفرینند.

Problematicaa.com

3

1

اینکه نمایشنامه نویسیی میدرن در اییران از چیه زمیانی و بیا چیه کسیی شیرو
شده است محل مناقشیه اسیت .بیی شیک مییرزا فتحعلیی آخونیدزاده نخسیتین
ایرانیای اسیت کیه قصید کیرده درام بنویسید و متنیی ادبیی نوشیته اسیت کیه
خصیصههایی دارد که میا بیرای نمایشینامه سیرا مییکنیم امیا او ایین متنهیا
را به ترکی نوشته اسیت و مییرزا جعفیر قراچیهداغیی بیه فارسیی ترجمیه کیرده
است ،به فارسیی امیا مییرزا آقیا تبرییزی اسیت کیه بیرای نخسیتین بیار سیعی
میکند نمایشنام ه بنویسد امیا چیون هییچ گیاه بیه عمیرش تئیاتر ندییده بیود و
بعدها هیم ندیید ،متیونی کیه نوشیته اسیت را بیه سیختی میتیوان بیه عنیوان
نمایشیینامه پییذیرفت .و اینهییا بییه قبییل از مشییروطه برمیگییردد « ،وقتییی
نهضییت مشییروطیت پدییید آمیید کییار از لییونی دیگییر گشییت .انجمنهییا و
روزنامهها فزونیی یافیت و مدرسیهها و کتابهیا بسییار شید .شیاعران بیه جیای
مدح سالطین و امرا ،به نشیر میأثر ملیی و بییان مفیاخر قیومی اهتمیام کردنید.
بحیید دربییارۀ تجییدد و وطیین و آزادی محییل توجییه اهییل ذوق و نظییر واقییع
گشییت .انییوا و فنییون تییازهای در ادب پدییید آمیید و تییاتر و رمییان بییه تقلییید از
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ادب اروپییایی در ادب ایییر ان هییم راه یافییت .نشییر جراییید بییرای عامییه ناچییار
زبانی سیاده و روان و بیپیراییه میخواسیت و چیون شیتابی هیم کیه در انتشیار
منظم جراید روزانیه در کیار بیود نویسیندگان را مجیال تأمیل و تکلیف نمییداد
رفته رفتیه اسیلوب منشییانه و متکلیف گذشیته منسیوخ شید و البتیه جهیل بیه
اسییالیب قییدما و عییدم انییس بییه آثییار متقییدمان هییم از اسییباب عمییدۀ اییین
سادهگرایی بود( » .زرینکوب)638 :1354 ،
از آن زمان تا به امروز حدود ییک و نییم قیرن میگیذرد و تئیاتر اییران بسییار
دگرگون شده است ،چه از نظر کیفی و چه از نظیر کمیی .برخیی کارگردانهیای
ایرانی امروزه در سطح جهانی شناخته شده اند و یکی دو دهه اسیت کیه در اک یر
جشنوارههای مختلف تئاتری میتوان تئاتری از ایران نیز دید و نمایشنامهنویسیی
نیز پیشرفتی بسیار چشمگیر داشته است .اگر نمایشنامهنویسهای ایرانی کمتر در
جهان شناخته شده اند ناشی از عوامل مختلفی اسیت کیه بیشیتر پیرامتنیی انید،
نخست ،جمعیت اندک فارسی زبان در جهان است .یک نویسندۀ انگلیسیی زبیان
بالقوه برای یک میلیارد نفر مینویسد در حالی که یک نمایشنامهنویسی ایرانی در
خوشییبینانهترین حالییت بییرای یییک دهییم اییین جمعیییت مینویسیید .ترجمییۀ
نمایشنامهنویسهای ایرانی به زبانهای دیگر اتفاقی است که تازگیهیا دارد رواج
مییابد و ارزش دراماتیک نمایشنامههای ایرانیی میدت انیدکی اسیت کیه بیرای
محیطهای فرهنگی و هنری دیگر آشکار شده است اما برای اینکه بدانیم در این
یک و نیم قرن که در مقابل تاریخ بیست و پینج قرنیی درام غربیی عمیر بسییار
کوتاهی است چه گذشته است طرحی شِماتیک نیاز داریم.
این طرح شماتیک هم سویههای روشنگری میتواند داشیته باشید هیم مخیرّب.
روشنگر از آن جهت که داشتن شمایی کلی از این روند تاریخی ،همچیون امیری
کلی ،در بازشناسی اجزای آن هم فایدههای بسیار خواهد داشیت ،و مخیرّب از آن
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جهت که میتواند به دلیل تقلیل گرایی ذاتی آن ،تفاوتها را نادیده بگییرد .ولیی
اساساً در چنین جسیتاری ،بیدون اراییۀ ایین ِشیمای کلیی ،سیخت میتیوان بیه
خصیصههای فردی این نمایشنامهنویس ها هم پی برد.
در اییین شییمای کلییی ،میین تییاریخ نمایشنامهنویسییی ایییران را بییه سییه دوره
تقسیم کرده ام و مبنیای ایین تقسییم بنیدی ،نحیوۀ بازنمیایی واقعییت در میتن
نمایشیینامه اسییت فییار از آنچییه در اجییرای احتمییالی ،اتفییاق افتییاده اسییت یییا
می افتیید .نمایشیینامه بییر خییالف رمییان ،داسییتان کوتییاه یییا شییعر متنییی اسییت
نابسنده که با اجیرا تمیام میشیود و در اجیرا میتوانید شیکلی متفیاوت از آنچیه
در متن است به خود بگیرد بدون آنکیه حتیا ییک کلمیه از آن تغیییر کنید ،کیم
یا زیاد شود .اینجا اما من صرفاً متنها را مبنا قرار داده ام.
بنییا بییه بییاور میین ،نمایشیینامه نویسییی در ایییران سییه دورۀ متمییایز را از سییر
گذرانییده اسییت .دورۀ نخسییت نمایشنامهنویسییی در ایییران ،دورهای اسییت کییه
با آخونیدزاده ،مییرزا آقیا تبرییزی شیرو و تیا عشیقی ،هیدایت ،بهیروز و غییره
ادامییه پیییدا میکنیید ،دورانییی اسییت کییه در آن واقعیییت امییری صییلب و عینییی
است که وظیفۀ شکل یا فیرم نمایشیی ایین اسیت کیه اگیر نمیتوانید آن را بیه
تمییامی فراچنییر آورد ،کلیییت آن را بییه شییکلی تم یلییی روی صییحنه بازنمییایی
کنیید .در تمییام طییول اییین دوران ،روح غالییب بییر نمایشیینامه نویسییی مییا روح
تم یلی اسیت طرفیه آن کیه آغیازش بیا مجموعیه نمایشینامهای اسیت بیه نیام

تمثییت

 ،اثییر مییرزا فتحعلییی .در واقییع در بیشییتر آثییار اییین دوره ،نمایشیینامه

نویس ،گمان میبیرد ،واقعیتیی متعّیین در جهیان بییرون وجیود دارد کیه هیدف
تیییاتر یییا فیین درامییا ،فراچنییر آوردن آن و حاضییر کییردنش بییر صییحنه اسییت.
برای همیین در ایین دوران ،صیحنه غالبیاً بیه شیکل تم یلیی ،نمیادی اسیت از
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ایران پهناور ،و آدمهیای بیازی ،تی هیایی انید کیه قیرار اسیت همیان آدمهیای
بیییرون را بازتولییید کننیید و داسییتانها روایتهییایی انیید از آنچییه بیییرون اتفییاق
افتییاده یییا محتمییل اسییت کییه افتییاده باشیید .اییین جهییان تم یلییی بییا رگییهای از
انتقیاد و طنیز ،تنهیا اشیارتی اسیت بیه آن واقعییت بیرونیی و حّیی و حاضییر .در
این دوران در اغلب نمایشنامهها ،صحنه شِمای کوچکی از ایران است.
در ابتدای این دوران ،یعنیی آثیار مییرزا فتحعلیی و مییرزا آقیا ،کمیدی ،اسیلوب
رایج است امیا هرچیه بیه اواخیر ایین دوره نزدییک میشیویم ،بیینش تراژییک
غالییب میشییود ،از کمییدیهای واقعگرایانییۀ انتقییادی اولیییۀ مرتضییی قلییی خییان

فکری ارشاد ماننید سرگذشی

کیر زنامه ی مگهز و مییرزا محمیود خیان

کمییال الییوزارۀ محمییودی و انسییدهن م ی زنا تو ی ننا-ش و متییأخر حسیین
مقدم ،جعفر خهن اا فرمگ برگشید ییا کیر بشیا اا امی گ سیید
علی خان نصیر ،اپراهیا و اپرتهیای حیاجی بگیف و مییرزادۀ عشیقی ،کیم کیم
میرسیییم بییه نمایشیینامههای تییاریخی نریمییان نریمییانف م ییل مهنزشییه و
بیشتر آثیار رضیا کمیال شیهرزاد و در نهاییت دراماتورژیهیای هیدایت و ذبییح
بهییروز از ادبیییات و تییاریخ ایییران باسییتان امییا همچنییان نگرشییی تم یلییی بییر
رابطییۀ میییان واقعیییت و بازنمییایی آن در نمایشیینامه غالییب اسییت .چییه اییین
واقعیییت ،واقعیتییی مربییوب بییه زمانییۀ معاصییر نمایشیینامه نییویس باشیید چییه
واقعیتییی تییاریخی یییا انتزاعییی ،نمایشیینامه رابطییهای تم یلییی بییا آن برقییرار
میکند .می توان بیا وجیود ایین گیرایش غالیب سمبولیسیتی در ایین دوره آن را
دوران سمبلیسییم نامییید .و آن تعلیمگرایییی افراطییی بییه جییا مانییده از سیینخنمای
ادبییییات فار سیییی نییییز مسیییتحیل شیییده در همیییین سمبولیسیییم بنیانهیییای
ایدیولوژیک ایین گیرایش را میسیازد .البتیه نبایید فرامیوش کیرد کیه بحید از
گییرایش غالییب اسییت وگرنییه در همییین دوران برخییی کارهییا میتییوان سییرا
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گرفت که بیه دورۀ دوم تعلیق دارنید ییا کارهیایی کیه در میرز دو دوره ایسیتاده
اند.
پییس از دوران رضییا شییاه ،دورۀ دیگییری از نمایشیینامه نویسییی مییا شییرو
میشیود و جریییانی نضییج می گیییرد کییه بهتییر اسییت بییا عنییوان مدرنیسییم از آن
یاد کنیم ،گرایشیی کیه در ایین دوران غالیب اسیت سیعی دارد مییان صیحنه و
بازنمایی واقعییت بیرونیی نیوعی همگنیی فرمیال برقیرار سیازد .در ایین دوران،
واقعیییت صییلب و عینییی بیرونییی همچنییان برجییای خییود ایسییتاده اسییت و
نمایشییینامهنویس های ایییین دوره پییییش از دورۀ پییییش خیییود را متعهییید بیییه
بازنمییایی دقیییق آن واقعیییت عینییی و بیرونییی میداننیید .اییین گییرایش چنییدان
دور از ذهیین نیسییت و غلبییۀ اندیشییۀ چ ی در اییین دوران از هییر نییو دکتییرین
سیاسییی دیگییری بیشییتر اسییت و در ای ین دکتییرین ،واقییعگرایی نییه تنهییا ارزش
اسییت بلکییه بییه آن توصیییه هییم میشییود .اگییر از آخونییدزاده تییا هییدایتِ
نمایشیینامهنویس ،نویسییندههای مییدرن محسییوب میشییدند بییدون آنکییه بتییوان
آنهییا را مدرنیسییت خوانیید ،از  1320تییا اوایییل دهییۀ  80شمسییی را دوران
مدرنیستی ادبیات نمایشیی اییران بایید دانسیت .امیا بیه چیه عنیوان بایید ایین
دوره را دورۀ مدرنیسییم در ادبیییات نمایشییی ایییران نامیییدد مدرنیسییم دقیق یاً بییه
همان معنایی که آدورنو از ایین مفهیوم سیرا میکنید .یعنیی « عیدم اطمینیان
بییه کلمییه بییه عنییوان حامییل معنییا» (آدورنییو بییه نقییل از برگییر )15 :1386 ،و »
حملییهای علیییه تکنیکهییای سیینتی نوشییتن تییا آن زمییان» (همییان) .بییه هیییچ
وجییه فرصییت بررسییی پییس زمینییۀ سیاسییی ،اقتصییادی و اجتمییاعی اییین
مدرنیسییم فراگیییر در همییۀ هنرهییا و بییه تبییع آن تئییاتر در اییین جسییتار کوتییاه
وجییود نییدارد امییا رویییدادی منحصییر بفییرد و صییرفاً مخصییو

ایییران نیسییت

هرچنیید بینصیییب از حییال و هییوای زیسییت-فرهنگییی آن هییم نیسییت .اییین
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دوران دقیقاً مصادف اسیت بیا دوران رشید و توسیعۀ سیرمایهداری در اییران بیه
زعییم بسیییاری ( هالیییدی ،سییوداگر ،آبراهامیییان و  )...و مدرنیسییم هنییری در
ایران هم واکنشی اسیت مشیابه همیان مدرنیسیم غربیی در برابیر سیرمایهداری
لجام گسیختۀ قرن بیستم.
این بیاعتمادی به کلمیه ،بیه زبیان بیه طیور کلیی ،بیه عنیوان حامیل معنیا ،از
خیرگییی نمایشیینامهنویسهای ایرانییی بییه واقعیییت و جهییان عینییی بییه عنییوان
ابژۀ بازنمیایی میکاهید و آنهیا را متوجیه ابیزار بازنمیایی ایین واقعییت میکنید
بدون آنکه سودای بازنمیایی آن واقعییت بیه کلیی فرامیوش شیود امیا سیروکله
زدن با زبیان و واژه را الجیرم و ضیروری میسیازد .گیرایش غیالبی بیرای دورۀ
دوم نمیتوان یافیت جیز همیین تجربیههای زبیانی .زبیان فارسیی و فیرم ادبیی
نمایشنامه ،عرصۀ وسیع ییک سیرزمین تیازه کشیف شیده اسیت کیه در آن هیر
نمایشنامه نویسیی سییعی دارد قلمییرو خییود را مشیخص کنیید ،و پییرچم اش را بییر
مرزهییای قلمییرو اش برافییرازد .اییین نوجوییهییای زبییانی و فرمییال ،سییبکباالنه
روی میدهنیید چییون بییرخالف یییک نمایشیینامهنویس غربییی واری یییک سیینت
دو هیزار و پانصید سیاله نیسییت .از سیوی دیگیر از بییار سینت بسییار سیینگین و
فخیم تقریباً هزار سیالۀ ادب فارسیی هیم میتیوان بیه بهانیۀ بیدیع بیودن فیرم
(نمایشنامه) در این سنت ،شانه رهیا کیرد ،واقعییت هیم بیاعتبیار شیده اسیت و
دیگییر آن امییر واالی مسییخ کننییده نیسییت ،آن عظمییت غیرقابییل تردییید کییه
همۀ توش و تیوان نمایشینامهنویس را مصیروف بازنمیایی خیودش کنید .چیون
بییه زبییان و بازنمییایی نمیتییوان یقییین داشییت همییۀ تعهییدها و همییۀ یقینهییا
تجربۀ شکست است با ایین تفیاوت کیه برخیی بیر ایین شکسیت آگیاه انید بیر
اییین نییاممکن بییودن امییری کییه قصییدش را کییرده انیید و برخییی مص یرّانه و بییا
تعصبی ایدیولوژیک یا خودستایانه منکر این شکست بوده اند.
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اییین موقعییییت ،چهییره ای ژانوسیییی دارد .یییک سیییوی اش رهییایی اسیییت،
سرخوشییی و میییلورزی در سییرحدهای کیییف .و سییویدیگرش نیهیلیسییمی
دهشییتناک اسییت و انییداختن چهارپایییه از زیییر پییای نویسیینده و تقییالی
نییاگزیرش بییر دار خالقیییت .اوج اییین دوران دهییۀ چهییل شمسییی اسییت و
نوجوییهای بیپروای نسلی کیه گمیان میکنید از شیرِّ سینت ادبیی بیه تمیامی
رهییا شییده اسییت ،در همییۀ عرصیییهها ،شییعر ،رمییان و داسییتان کوتیییاه و
نمایشنامییه« .حماسییهها و زبانسییازیهای باسییتانی شییبهیونانی ارسییالن پوریییا
تا اولیین نوشیتههای اجتمیاعی یلفیانی .نصییریان در نیوعی زبیان و درد غربیت
بییومی بییا لحیین عامیانییه ولییی شییاعرانه میکوشییید و فرسییی بییه در نییوگرایی
کنایییهای میییزد ،صیییاد اتفاقهییای سییاده را بییی کنجکاویهییای عمیییق ،ولییی
ب یا همییدردی و انصییاف طییرح میریخییت ،رادی هنییوز منتشییر نشییده بییود و از
بیژن مفید فقط اسیمی شینیده بیودم و سیاعدی بیدون جسیتجوی زبیان خیا
نمایشییی گزارشهییای مشییروطه را از طرفییی و طرحهییای گییاهی گنییر الل
بازیهییا و تییک پییردهای هییای اولیییه را از طییرف دیگییر منتشییر میکییرد» (
بیضییایی بییه نقییل از قوکاسیییان ،)24 :1378 ،اینهییا را بیضییایی در مییورد اواخییر
دهییۀ سییی می گوییید .بعییدها ریالیسییم سییمبولیکِ فرسییی از راه برجسییته کییردن
تئاتریکالیتییۀ زبییان روزمییره در گلییدان و آرامسایشییگاه بییه خصییو  ،کییه بییه
اشتباه همۀ ایین سیالها حمیل بیر ابسوردیسیم شیده اسیت ،بیه ثمیر نشسیت.
رادی واقعگرایی انتقادی نیخ نمیای رنیر باختیه را بیا داییرۀ واژگیان وسییعش
و گشودن زبان ادبیات نمایشی بیه لهجیه و گویشیی غییر از زبیان معییار جیانی
تیازه بخشیید ،نعلبنییدیان قلمیرو خیود را در ویرانییههای سینت فکیری و ادبیییات
و زبییان فارسییی بنییا کییرد و پییرچمش را جییایی بییرد کییه هیییچ بییادی بییه آن
نمیخورد احتماالً اگر آربی آوانسییان و کارگیاه نبیود ،هرچنید امیروز ایین آربیی
آوانسیان اسیت کیه پیرچمش بیه میدد نعلبنیدیان همچنیان باالسیت .سیاعدی
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امییا هیچگییاه از شیرّ تم یییلگرایی فرسییوده شییده اش در نمایشیینامههای دربییارۀ
مشییروطه اش رهییا نشیید و بییه همییان انییدازه کییه از بهتییرین داستاننویسییان
مدرنیست زیبیان فارسیی اسیت ،نمایشنامهنویسیی مرتجعاسیت کیه بیر خیالف
زمانه اش به دورۀ اول تعلق داشیت .گیروه تئیاتر ملیی هیم ،بیه وییژه نصییریان،
جوانمرد و حتا کوروس سلحشیور نییز ملّیی گراییی مید نظرشیان در نمایشینامه
را در بازگشییت بییه سمبولیسییم فرسییودۀ دورۀ اول میبیننیید ،همانکییه بیضییایی
در مو رد نصیریان کوشیدن در زبیان و غیم غربیت بیومی بیا زبیان عامیانیه امیا
شییاعرانه مییراد میکنیید امییا بییه نظییر میرسیید سمبولیسییمی اسییت کییه تجسیید
چیزی میشود که بعدها به عنیوان تئیاتر ملّیی هیم نقیش ایفیا میکنید و تئیاتر
ملّییی در آن مسییخ میشییود و تییا همییین دوران هییم جنییازۀ آن بییر دوش
نمایشنامه نویسی ماست .پیس اگیر دورۀ دوم را بیا ایین نسیبت مشیخص کنییم
کییه در عییین تعهیید بییه بازنمییایی واقعیییت ،درگیییری اصییلی ،سییروکله زدن بییا
ابزار هییای غیییر قابییل اعتمییاد اییین بازنمییایی یعنییی واژه و زبییان اسییت ،هیییچ
نمایشنامهنویسییی نیسییت کییه بتییوان او را سیینخنمای اییین دوران دانسییت و
همییین دوران اسیت کییه تئییاتر در ایییران امییری رخدادگونییه میشییود بییا همییان
تعبیری که بدیو از رخداد همچون امری تقلیل نیافتنی سرا میگیرد.
دورۀ سییوم دورانییی اسییت کییه در آن نمایشیینامه نییویس واقعیییت بیرونییی را بییه
کییل منکییر میشییود و آن را اسیییر ذهنیییت انسییانی میدانیید کییه نییه بییه چنییر
میآیییید نیییه تیییوان بازنمایانیییدن دقییییقش وجیییود دارد ،در ایییین دوره،
نمایشیینامه نویس ،نییه تنهییا خییادم واقعیییت صییلب و مجییرد بیرونییی نیسییت و
نمیخواهیید صییحنهاش تم یلییی از جهییان بیییرون باشیید یییا تالشییی بییرای
بازنمایی آن باشد که اساسیاً بیه وجیود هرگونیه واقعییت متعییّن و میتقن شیک
میکنیید .اگییر واقعیییت عینییی همچییون مییدوزا نمایشیینامهنویسهای دورۀ اول را
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سیینر کییرده بییود و نمایشیینامهنویسهای دورۀ دوم را در لمحییههای کیییف و
رنج خود مردد نگاه داشیته بیود دوران سیوم ،دورانیی اسیت کیه در آن واقعییت
دیگر نه امری صیلب ،حّیی و حاضیر ،بلکیه امیری فرآینیدی ،متغییر و انتزاعیی
اسیییت کیییه در هیییر پروسیییۀ آفرینشیییی از نیییو خلیییق میشیییود .دورۀ سیییوم
نمایشنامه نویسی دوران پسامدرنیسیم بنیامیم .نیه بیه آن معنیایی کیه فردرییک
جیمسییون منطییق فرهنگییی دوران سییرمایهداری متییأخر مینامیید بلکییه بییاز بییه
زعییم جیمسییون ،همچییون گرایشییی هنییری( .جیمسییون ) ،یییا بییه تعبیییر لیوتییار،
همچییون بخشییی از مدرنیسییم « ،یییک اثییر تنهییا هنگییامی مییدرن میشییود کییه
اول پسییامدرن بییوده باشیید ،بییه اییین ترتیییب پسامدرنیسییم نییه در انتهییای
مدرنیسم بلکه در مرحلیۀ زاییش آن قیرار دارد و ایین مرحلیه ایسیت ثابیت( ».
لیوتییار .)47 :1374 ،در قیییاس بییا دورۀ مدرنیسییم ،رابطییۀ صییحنه و واقعیییت در
اییین دوره تمییایزی بنیییادی دارد .دود شییدن و بییه هییوا رفییتن واقعیییت بییرای
مدرنیسییتهای نمایشنامهنویسییی مییا لمحییهای از عییذاب خداونیید و مکافییات
کشتن پدر بود .سنت ادبیی همچیون پیدری عبیوس و سیختگیر بیا ضیربههای
دوران مشروطه ضعیف شده بیود و بیا ضیربههای کیاری نیمیا و هیدایت در بیه
احتضار رسیده بود ،اما در دهیۀ چهیل بیود کیه ضیربۀ نهیایی بیر پیکیرش وارد
شیید .بییه همییین دلیییل تجربییهگرایی سرخوشییانۀ آنهییا هیچگییاه از اضییطراب
کشندۀ بازگشت پیدر میرده در امیان نبیود .بیرای آنهیا بیرخالف سمبولیسیتها،
واقعیییت عظمتییی دسییت نیییافتنی نبییود ،بلکییه حقیقتییی گییم شییده بییود ،نییوعی
واالیییی ناپیییدا .اییین ناپیییدایی در یییک سییمت چهییرۀ ژانوس یی ،رهییایی بییود و
کیف ،در سیمت دیگیرش گمگشیتگی بیود و رنیج .بیرای همیین ،تجربیهگرایی
آنها در عیین سرخوشیی بیا نیوعی انیدوه بیرای عظمیت ناپییدا همیراه بیود .در
حالی که برای پسامدرنیسیتها واقعییت تنهیا ییک وانمیوده اسیت .بیرای آنهیا،
واقعیت نه حقیقتی گم شیده ،کیه نیاحقیقتی اسیت کیه بیه جیای عیدم حقیقیت
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مینشیییند تییا نبییودش را کتمییان کنیید بییرای همییین در خییود بازنمییایی روی
صحنه است که پدیدار میشود.
به شکلی پارادوکسیکال من بیضایی را هم مدرنیست میدانم هم پستمدرنیست،
این در حالی است که به نظر من همۀ نمایشنامهنویسان بعد از انقالب ،از محمید
چرمشیییر ،محمیید رحمانیییان ،محمیید رضییایی راد ،حمییید امجیید ،تییا همییین
نمایشنامه نویسانی که در بخش بعدی در بارۀ آنهیا خیواهم نوشیت ،یعنیی نغمیه
ثمینی ،علیرضا نادری ،محمد یعقوبی و نادر برهانیمرند ،همچنیان معاصیر نسیل
سابق نمایشنامهنویسهای ایرانی و بخشی از جریان مدرنیسم در ادبیات نمایشیی
ایران محسیوب میشیوند .و دورۀ پستمدرنیسیتی نمایشنامهنویسیی اییران کیه
بیضایی تجسم و طلیعۀ آن است را نسلی دارند شکل میدهند که در دهیۀ اول و
دوم بعد انقالب به دنیا آمده اند و تازه نمایشنامهنویس شده اند .نسلی که االن در
پایان دهۀ سوم و آستانۀ دهۀ چهارم زنیدگی اش ایسیتاده اسیت ،و از آغیاز دهیۀ
هشتاد آثارش را کم کم دارد به بدنۀ اصلی جریان تئاتر ایران بدل میکند ،نسیلی
که همزمان مرگ نمایشنامه همچون اثری ادبی صرف را نییز دارد رقیم میزنید،
این همان میرای با ارزشی است که از بیضایی به این نسل رسیده است در حیالی
که نسل مستقیم بعد بیضایی ،این اصلیترین ویژگیی دراماتورژیکیال بیضیایی را
درنیافت .سرخوردگی و فرار مغزها و کهریزک و ازدواج و اجاره خانه و شغل نون
و آبدار و مهمانی و دراگ و استاد بد و رفیق نابیاب اگیر بگیذارد ،از ایین نسیل
حتمن ادبیات نمایشی بسیار درخشانتری از آنچه تاریخ نمایشنامهنویسی میا بیه
خود دیده است خواهیم دید .این نسل اولین نسلی است که در دهکدۀ جهانی ،با
دسترسی آسان بیه کتابهیا ،فیلمهیا ،دانشیگاهها ،جشینوارههیا و همیۀ آنچیه در
جمهوری جهانی تئاتر و ادبیات در جرییان اسیت میتوانید ایین سیقف کوتیاه را
بشکافد و طرحی نو دراندازد.
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بهرام بتضیهک  ،بیشیک نمیتیوان نویسیندهای کیه شصیت و انیدی سیال،
نییه فقییط در نمییایش ،ادبیییات ،فرهنییر و تییاریخ وطیین خییودش ،کییه دربییارۀ
نمییایش چییین و ژاپیین و غیییره پییژوهش کییرده اسییت ،فیلمنامییههای بسیییار
نوشییته اسییت و کییم از آنهییا را سییاخته اسییت ،نمایشیینامههای بسیییارتر نوشییته
اسیت و کمتیر اجییرا کیرده اسییت را در چنیین حجیم محییدودی شناسیاند بییرای
همین این نوشته همچون شیکافی انیداختن بیا برنیدۀ تییزی بیر پیردهای اسیت
که هیبیت او پشیتش پنهیان اسیت .بیضیایی ،پینجم دی میاه  1317در تهیران
بییه دنیییا آمییده اسییت .بیسییت سییالگی آزش را بییا عنییوان بارخییوانی نوشییت ،بییا
اینکییه کییار اول اوسییت امییا بییرای فهییم آنچییه در سییر او گذشییته همییۀ اییین
سییالها ،نمونییۀ خییوبی اسییت .بییا نکتییهای فرامتنییی شییرو کنیییم ،آزش 1کییه
عنییوان نمایشیینامه اسییت ،نییام یکییی از پهلوانییان اسییطورهای ایرانیییان اسییت و
قصه اش بیه نزاعیی بیر سیر حیدود و ثغیور میرز مییان اییران و تیوران مربیوب
1آرش با عبارت بارخوانی همراه است ،عنوانی که بعدها برای اژدهاک و کارنامۀ بندار بیدخش هم استفاده
کرد و کتابی تحت عنوان سه برخوانی منتشر کرد.
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اسییت و آرش کسییی اسییت کییه بییه نماینییدگی ایرانیییان تیییر میانییدزاد و گویییا
روزها و شبها این تیر مییرود و مییرود تیا بیه زمیین مینشییند .امیا بیضیایی
در بارخوانی آزش ،چیه میکنیدد کیاری کیه دهیههای بعید نییز ،نمیودش را در
آثییار او میتییوان جسییتجو نمییودی بیضییایی در وجییود هالییۀ تقدسییی کییه دور
روایتهییای اسییطورهای کشیییده شییده اسییت شییک میکنیید ،از معنییای مس یلّط
شان که درون این «فرهنیر کلنگیی ،ایین جامعیۀ کوتیاه میدت» 1حیک شیده
اسییت ،می پرسیید .در بنییای باشییکوه سیینگی و خدشییه ناپییذیر آنهییا ،شییکافها،
درزهییا و تناق هییا را جسییتجو میکنیید و در میییان هیییاهو و عربدهکشیییهای
کر کنندۀ آنها سیرا صیدای خیاموش شیدۀ فرودسیتان ،سیتمدیدهگان ،زنیان و
دگراندیشیان ،همییۀ آن بیصیدایان اییین تیاریخ اسییتبدادخوی مردسیاالرِ تکصییدا
میرود .همانها که در تمام تیاریخ فخییم و هیزاران سیالۀ نبشیته بیه دسیتور و
نظییارت و صییدارت شییاهان و حاکمییان ،صدایشییان ناشیینیده مانییده اسییت .در
آرش ،نشان میدهید آرش نیه ییک پهلیوان افسیانهای ،کیه انسیانی معمیولی و
ییک اسیبدار سیاده در لشییکر اسیت و از سیر ضییرورت عملیی قهرمانانیه انجییام
می دهیید .پییس در پایییان نمایشیینامه ،از آن نییام ،کییه عنییوان نمایشنامهشییده
اسیت ،بنیییان فکنی شییده اسییت ،دقیقیاً بیا همییان ایهییامی کییه در فعییل فکنییدن
وجییود دارد .یعنییی فکنییدن آن آرش اسییطورهای و پییایین آوردن او از تخییتِ
معنییای ت بیییت شییده و اسییطورهای و فکنییدن اییین یکییی آرش کییه انسییانی
م عمییولی اسییت بییر روی صییحنه تییاریخ و زیییر نییور عمییومی تییا دیییده شییود ،در
همان واقعیتی کیه آفرییدنی اسیت نیه موجیود ،فرآینیدی اسیت نیه ذاتیی .ایین
رویکییرد او بییه اسییطوره ،افسییانه و تییاریخ همیشییه م ییل آزش ،پارودیییک
تیرن بیاز هیم سیرا ییک پهلیوان افسیانهای

نیست ،در هلی ان ابریر
1عبارتی از محمد علی همایون کاتوزیان.
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میییرود ،اییین بییار معاصییر و نییه مربییوب بییه زمییان ازلییی ابییدی اسییاطیری ،امییا
رویکردش ایین بیار آیرونییک اسیت و از پهلیوانی معاصیر در نهاییت قربیانیای
میسازد که شبیه همۀ انسانهای معمولی است.
با همین توش و توان اسیت کیه بیضیایی واقعیتیی کیه میآفرینید را بیه تیاریخ
تحمیل میکند ،او ایین کیار را بیا بنیا کیردن زبیانی میکنید کیه از ویرانیههای
زبییان فارسییی بییه جییا مانییده اسییت .از اییین جهییت کییاری کییه میکنیید شییبیه
فردوسی است البته بیا ذکیر ایین نکتیه کیه فردوسیی ایین کیار را در گفتمیانی
آشیینا بییه نییام شییعر و فرمییی تجربییه شییده همچییون م نییوی انجییام داد .بییرای
بیضایی این زبان نیوعی ضیرورت فرمیال اسیت کیه از مقتضییات درام میآیید.
نه درام محملی باشد بیرای ایین زبیان سیاخته شیده کیه در آن صیورت همیان
تصنعی میشد که مقلدان او را بیه دام خیود گرفتیار کیرد و جیز لفیاظی چییزی
نیست .تفیاوت بیضیایی بیا سیایر نمایشنامهنویسیان مدرنیسیتِ  1320تیا 1380
در این است کیه صیاف رفیت و تیوی قلمیرو غولهیای سینت ادبیی فارسیی و
در آن قلعییۀ دهشییتناک باسییتانی بییا بییرج و باروهییای مخییوف امییا شییکوهمند،
پییرچم درام نویسییی را برافراشییت .بییرای همییین اگییر از میین بپرسییید در اییین
مناقشییه کییه نمایشنامهنویسییی در ایییران بییا چییه کسییی شییرو شیید میگییویم
همانگونه که میدانیید بیا مییرزا فتحعلیی آخونیدزاده و مییرزا آقیا تبرییزی امیا
اگییر بپرسییید نخسییتین نمایشیینامه در زبییان فارسییی را چییه کسییی آفریییدد
میگویم ،جسارتاً مگر نمیدانییدد بیضیایی .چنیان کیه تیراژدی نیه بیا تسیپیس
که با آیسخولوس پدید آمد.
سال  1347بیضیایی و چنید نویسیندۀ دیگیر ایرانیی ،کیانون نویسیندگان اییران
را پدییید آوردنیید کییه در تمییام اییین نیییم قییرن از پدییید آمییدنش ،وجییودش از
آرامش و امنیت دور بیوده بیه همیین دلییل گیاهی بیتیأثیر و خیاموش ولیی در
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بیشییتر مواقییع در نشییان دادن اهمیییت آزادی بیییان ،حییذف سانسییور ،و تییالش
برای برقراری دمکراسی بسییار تیأثیر گیذار بیوده اسیت .بیضیایی ،از سیخنرانان
رخییداد « ده شییب» در سییال  ، 1357سییال پیییروزی انقییالب مییردم بییر علیییه
حکومت محمدرضا شیاه پهلیوی ،نییز هسیت ،رخیدادی کیه بیه بیاور بسییاری،
تأثیر اجتماعی بسیار فراتیری از آنچیه تیا بیه حیال بیه آن نسیبت داده و بیه آن
پرداخته شده ،داشته اسیت .ایین رخیداد بیا همکیاری کیانون نویسیندگان اییران
و مؤسسییۀ فرهنگییی آلمییان در ایییران یییا انسییتیتو گوتییۀ تهییران برگییزار شیید و
بیضییایی در شییب سییوم از اییین ده شییب ،سییخنرانی اش را بییا کنایییهای شییرو
می کنیید بییه کارهییای نکییرده اش ،کارهییای ناتمییام ،سییپس در میانییۀ سییخنرانی
بییا یییادآوری خییاطره ای از توقیییف یییک اجییرا در سیینندج ،بییه خفقییان موجییود،
تنییر نظییری دسییتگاه فرهنگییی دولییت و سانسییور اعتییرا

میکنیید و در

نهایت هم ،پس از زدن جوالدوزی بیه رژییم ،اواخیر سیخنرانی سیوزنی هیم بیه
خود نویسندگان میزنید میگویید « :کلمیهها ،معیارهیا ،و داییرۀ لغیاتی کیه بیه
کار می بیریم بسییار فرسیوده و تهیی شیده انید ،از بیس هیر کسیی بیا مصیرف
آنهییا صییرفۀ خییود را بییرده .کلمییههایی کییه از دسییتگاه دولتییی تییا روشیینفکر
معاصر همینطور یکسان به کیار میبرنید .بیه مین حیق بدهیید کیه نسیبت بیه
این کلمهها مشکوک باشیم .».و طرفیه آنکیه بعید از تقریبیاً هفیت دهیه کیار و
تالش ،بیضایی را میتوان با همیین سیه خصیلت منحصیر بیه فیرد بازشیناخت،
نخسییت ،حجییم انبییوه کارهییایی کییه نکییرده یییا نگذاشییته انیید بکنیید ،مقاومییت
بیپایانش در برابیر خفقیان و اسیتبداد و در نهاییت درگییری مغازلهگونیهاش بیا
واژهها و مسؤالنهاش با زبان .بیضیایی چنید سیالی اسیت اییران را تیرک کیرده
اسییت و در آمریکییا دارد کارهییایش را بییا فییرا بییال بیشییتری از وطیین خییودش
دارد ادامه می دهد ،اتفیاقی کیه اگیر بخردانیه بیه آن بنگیریم خیلیی هیم نبایید
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انییدوهگین مان کنیید چییون مهییم اییین اسییت کییه او دارد کییار میکنیید آنهییم
کاری که دوست دارد بکند.
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علترضییه مییهنز  ،کییه همییین اول فییروردین  ،1396وارد  56مییین سییال
زندگی اش شد دومیین نفیری اسیت کیه در ایین جسیتار کوتیاه سیعی مییکنم
تا آنجا که ممکن اسیت ،فشیرده معرفیی اش کینم .نیادری ،در تهیران بیه دنییا
آمییده اسییت و از دپارتمییان هنرهییای نمایشییی و موسیییقی دانشییکدۀ هنرهییای
زیبای دانشگاه تهیران میدرک لیسیانس گرفتیه اسیت .اگیر ده نمایشینامهنویس
تأثیرگذار بعد از انقیالب را بخیواهیم نیام ببیریم ،بیشیک علیرضیا نیادری جیزو
هفت نفیر اول خواهید بیود .بخشیی از ایین تیأثیر محصیول سیالها تیدریس او
در دانشگاهها و موسسیههای مختلیف اسیت .نکتیۀ جالیب ایین اسیت کیه ایین
معلییم بییا تجربییه ،در پنجییاه و پیینج سییالگی هنییوز هییم دارد عرصییههای نییو و
شیوههای متفیاوت را میآزمایید .چنیدین نمایشینامه و در ایین سیالهای اخییر،
فیلمنامییه و مییتن مجموعییۀ تلویزیییونی مختلفییی نوشییته اسییت و در هرکییدام
مخاطبانش را با نادری تازهای روبیرو کیرده اسیت امیا بیه طیور کلیی درگییری
ذهنییی بییا سییه پدیییده در نمایشنامییههایش چشییمگیرتر اسییت ،جنییر ،فقییر و
زبان.
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نادری که خودش بیه عنیوان ییک سیرباز در هشیت سیال جنیر ،حاضیر بیوده
اسییت ،از آن دوران دسییتمایههای بسیییاری بییرای نوشییتن نمایشیینامه گرفییت
اما نگاه ضید جنیر او ،چندصیدایی حیاکم بیر آثیارش و طنیز ظرییف و گیاهی
صریحش بیه میذاق نگیاه رسیمی هیچگیاه خیوش نیامید .مهمتیرین اثیرش بیا

محوریت جنیر بیشیک چپچی هه

شی

خین مریرن اسیت امیا آثیار

دیگییری هییم در اییین زمینییه دارد ،ماننیید چهییهز ایهک ی

اا ایهک هییه

زامییهن و نک ی از .خییاطرۀ هجییوم تنییدروها بییه تییاالر مولییوی ،سییر اجییرای
چپچیی هه  ،...بییرای بییرهم زدن آن ،هنییوز از ذهیین تئاترروهییای ایییران
زدوده نشییده اسییت .شییما بییدون آنکییه اییین نمایشیینامه را خوانییده باشییید ،از
عنوان آن هم میتوانیید متوجیه موضیع پروبلماتییک آن باشیید ،پچپچیه یعنیی
حرفهای درگوشی ،حرفهایی که نمیشیود بیا صیدای بلنید گفیت ،حیاال اگیر
پشت خط نبرد هم باشد کیه دیگیر هییچ چهیهز ایهکی ...خیلیی تجربیتیر
و از نظییر فییرم روایییی ،جسییورانهتر از چپچیی هه ...هاسییت ،و اتفاق یاً از اییین
منظر هم جزو کارهای نیادر نیادری اسیت چیرا کیه نیادری خیلیی اهیل تجربیه
در فییرم نیسییت و بیشییتر آثییار او درامهییایی اسییت بییا قصییۀ سرراسییت و روشیین

کییه بییا همییان ویژگیهییای درام خییوش سییاخت ارایییه میشییوند .در چهییهز
ایهک  ،...نادری با همۀ ایین عناصیر آشینای درام خیوش سیاخت سیر وکلیه
میزنید ،از خییود قصیه ،شخصیییتپردازی ،گییره افکنیی ،کشییمکش و در نهایییت
بستار نهایی .به زعم من چهیهز ایهکی  ...جوجیه اردک زشیت آثیار نیادری
اسییت کییه بیییش از همییۀ آثییار او میتییوان دوسییتش داشییت چییون از همییه
جسورتر ،سرخوشانهتر و بیازیگوشتر اسیت در عیین حیالی کیه همچنیان نگیاه
ضیید جنییر ،انتقییادی و سیاسییی او را نیییز در خییود دارد .بسیییاری از آثییارش

هیچگاه مجوز اجرا نگرفتنید و برخیی هیم م یل سیعهن ریراان رن یهن
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تتر زنا 12 ،سیال طیول کشیید تیا مجیوز گرفیت و بیاالخره در  1380اجیرا
شد ،و باز همچون پچپچیههیا ،موجیب حرفهیای درگوشیی بسییاری شید ،چیه

در مییان تئاتریهییا ،چییه در میییان چشیمهای خیییرۀ نییاظر بییه آنهیا .سییعهن
رراان ...یکیی از آن نمایشینامههای خیوب ناتورالیسیتی 1زبیان فارسیی اسیت
که با مضمون خیانوادگی و تیرگیی نومیدانیۀ حیاکم بیر فضیای نمیایش ،ییادآور

تنسییی ویلیییامز آمریکییایی و شییون اوکیسییی ایرلنییدی اسییت .سییعهن
رراان ...بیش از ناتورالیسیم رادی ،یلفیانی ییا حتیا خلیج بیه ناتورالیسیم اثیری

م ییل شییهر ی ک ی عبییاس جییوانمرد نزدیییک اسییت ،از سییویی سییعهن
رییراان ...کییه بییه مییوج تییازهای از اقبییال نویسییندگان ایرانییی بییه ناتورالیسییم
تعلق دارد کیه بعید از تمیام شیدن جنیر و انیدک فضیای بیاز فرهنگیی ایجیاد
شده در زمان وزییری سیید محمید خیاتمی در وزارت ارشیاد اسیالمی بیه وجیود
آمد ،اینک بیه اثیری کالسییک بیدل شیده اسیت و رد تیأثیر آن بیر بسییاری از
درامهییای سییینمایی و صییحنهای ناتورالیسییتی دهییۀ هشییتاد و نییود در ایییران
آشییکار اسییت ،از برخییی کارهییای اصییغر فرهییادی تییا اب ی ن کییر زنا سییعید

روستایی تیا قصۀ ظهیر جمعیۀ محمید مسیاوات تیا تی

توی

محمیود

1ناتورالیسم در ادبیات ایران جزو رویکردهای بسیار پر اقبال هم از سوی نویسندگان هم از
سوی خواننده ها بوده است .این بخت که نصیب ناتورالیسم در ادبیات ایران شده است را میتوان به دالیل
زیر نسبت داد :آشنایی جدی نویسندگان و روشنفکران ایرانی با ادبیات غرب و رواج رمان و نمایشنامه در
ایران همزمان ا ست با سلطۀ ناتورالیسم و ریالیسم بر ادبیات و هنر غرب .تأثیر ادبیات واقعگرایانۀ شوروی
بر نویسندگان و روشنفکران ایرانی که اک راً گرایشهای چ روانه داشتند .حضور همیشگی سانسور،
خوانندهها را مشتاق ادبیاتی میکرد که آیینۀ تمامنمایی از زندگی و وضعیت آنها باشد .و از آن مهمتر برای
مردمی که تازه با فرم نمایشنامه و رمان آشنا شده است ،خواندن رمان ناتورالیستی راحت است و هستند
دالیل دیگر نیز هم اما بماند برای نوشتهای مشخصاً در این زمینه.
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احدی نییا کیه البتیه هیچکیدام سیویههای سیاسیی کیار نیادری را ندارنید و بیه
نسبت آن محافظیه کیار انید .نیادری در سیعهن

ریراان ...از ییک خیانوادۀ

جنوب شهری در تهیران میانیههای دهیۀ شصیت تصیویری اراییه میدهید کیه
همزمییان هییم فشییارهای خییرد کننییدۀ خشییونت سیسییتماتیک پییولیس یییا
حکومت-شهر بیرحم تهیران را بیر قامیت ایین خیانواده نشیان دهید هیم زوال
نیاگزیر ناشیی از خیودویرانگری روانشیناختی اعضییای آن ،امیا اییرادی کیه مییی
توان بیه ایین اثیر نیادری گرفیت ،همیدلی غییر مسیوالنۀ او بیا عقیل سیتیزان

نمایشیینامهاش اسییت .اییین عقییل سییتیزی عرفییان زدۀ نییادری سییعهن
ریراان ...را واجیید نییوعی رمانتیسیم فروکاهنییده میکنیید کیه تییأثیر فرمییال آن
برجسته شیدن ویژگیهیای ملودراماتییک ایین درام اسیت کیه اگیر میتوانسیت
بییه آن عقال نیییت سییرد زیملییی وفییادار بمانیید بییه مراتییب اثییری واقعگرایانییهتییر
آفریده بود که سویههای سیاسی رهایی بخشی بیشتری داشت.
نیییادری بعییید از نوشیییتن نمایشییینامههایی بیییا محورییییت جنیییر ،سیییپس
مضییمونهای اجتمییاعی و روایییت زنییدگی طبقییههای فرودسییت و سییتمدیدگان
شییهری ،سییال  88همییان سییالی کییه جییایزۀ کتییاب سییال را دریافییت نمییود،
نمایشنامهای منتشر نمود با نیام اکی قصی زا اکرامتیهن مرشید امی  ،در
همین دهه است که کم کم بیه سیمت سیینما و تلویزییون نییز کشیانده شید .و
اتفاقاً از همین سالهاست کیه دغدغیۀ سیوم او یعنیی درگییری بیا زبیان بیشیتر
رخ نمایی میکند .در نمایشنامهای م یل همیین اکی قصی  ...فضیا و زمیان
را جایی بنا میکند که این درگییری بیا زبیان شاخصیههای فرمیال هیم داشیته

باشد اما در نمایشینامۀ ناتورالیسیتیای ماننید ب بی

بری تران ایرم کیه

در دل مضییمونی مییذهبی اش ،سییویههای انتقییادی سیاسییی را دنبییال میکنیید
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یییا حتییا مییتن مجموعییۀ تلویزیییونی ت ی

مو ع ی  ،کییه بییه مناسییبت مییاه

رمضان از تلویزییون پخیش شید و حاصیل درامیاتورژیِ روایتیی افسیانهای بیود
دربارۀ عارفی با نیام شییخ صینعان کیه دل بیه دختیری مسییحی میبیازد ،نییز
نادری مسأله اش شده اسیت میادۀ خیام نوشیتن یعنیی زبیان .انگیار ،فیرم میتن،
هرچه باشید ،نمایشینامه ،فیلمنامیه ییا ییک درام دنبالیهدار تلویزییونی ،فرصیتی
هسییتند تییا نییادری بییا داشییتن پالتییی سییاده و چنیید شخصیییت ،محملییی بییرای
بازیگوشییهای دلخییواهش بییا واژههییا .اییین دسییته از آثییار نییادری را بیرحمانییه
باییید نقیید کییرد چییون از ویژگیهییای منحصییر بییه فییرد وی کییه در دو گونییۀ
پیشتر آثارش نمیود داشیت بیی بهیره اسیت .نیادری کیه بیا نگیاه ضید جنیر،
طنز ظریف و بیپیروا و رواییت صیریح امیا همدالنیه اش از زنیدگی دهشیتناک
فرودسییتان شییهری ،قلمییروی مخصییو

بییه خییود را در نمایشنامهنویسییی مییا

نشییان گذاری کییرده بییود ،در دورۀ اخیییر آثییارش رفتییه و در زمینییی بییایر در مییرز
قلمرو بیضایی با علیی حیاتمی کشیت و کیار مییکنید .از ایین برهیوت و زمیین
بییایر کییه همییۀ اسییتعداد آن را بییرای حاصییلخیزی ،بیضییایی و حییاتمی مصییرف
کرده انید چییزی برنمی آیید امیا فرامیوش نکنییم میا در میورد علیرضیا نیادری
حییرف میییزنیم ،او در جنییر واقعییی جنگیییده اسییت ،پییس سییروکله زدن بییا
واژهها و زبیان اساسیاً بیرایش سرخوشیی اسیت .بیرای او کیه روحییهای بسییار
حساس دارد و مسیحاوار بیار گنیاه «بیر دوش نِیه» اسیت ،دییدن رنیج زیسیتن
انسان های معاصرش از ییک سیو و انیدوه فیوت پسیر جیوانش از سیوی دیگیر
او را بیش از پیش به واژههیا بیی اعتمیاد کیرده اسیت ،برخیی سیخنرانیهایش
در سییالهای اخیییر یییا روایتهییای دوسییتانی کییه اییین سییالها او را دیییده انیید
همه خبیر از دغدغیۀ اخییر او میدهنید ،شیخم زدن و شیکافتن پوسیتۀ واژههیا
بییرای رسیییدن بییه مرواریییدهایی کییه درونشییان پنهییان اسییت ،اییین دغدغییۀ
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عجیب نادری به نظر من واجد نیوعی عرفیان زدگیی فرومانیده اسیت کیه تیاب
ضییربۀ عقالنیییت مییدرن را نییدارد و هرچییه بییر انکییار اییین تروم یا اصییرار ورزد
مواجهییۀ او بییا جهییان واقعییی سییمبولیکتر و پیشییامدرنتر خواهیید بییود ،نییادری
دارد بییه فیگییور فرشییتۀ تییاریخ در نمایشنامهنویسییی مییا بییدل میشییود ،روی بییه
سوی گذشته دارد در حیالی کیه بیاد بیا شیدت او را بیه جلیو هیول میدهید .او
در جنییر واقعیییی جنگییییده اسیییت امییا ایییین واقعیتیییرین جنیییر اوسیییت،
پیروزی اش در این جنر بزرگ ،منیوب بیر غلبیۀ اوسیت بیر ایین عرفیانگرایی
بی مییازاد ،نگییاه رازگرایانییه بییه زبییان و درگیییری غیییر روشییمند در فیلولییوژی .او
مانییدگار خواهیید بییود اگییر مسییولیت تییاریخی اش بییه عنییوان بخشییی از سیییر
تاریخی روح ادبییات میا را بپیذیرد و از عرفیانگرایی دسیت بیردارد و شیجاعانه
با عقالنیت افسردۀ ناگزیر دوران ما روبرو شود.
24
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حم ی کعب ی ب  ،شییش سییال از علیرضییا نییادری جییوانتر اسییت ،در یکییی از
شییهرهای شییمالی ایییران بییه دنیییا آمییده اسییت ،احتمییاالً خوشییبینی و میییل بییه
مییوفقیتش همییراه بییا آن لبخنییدی کییه اک ییراً بییر چهییره دارد ،ضییمایم آن
سرزمین مهربان به شخصییت و رفتیار اوسیت .هیر چنید سیال یکبیار در کنیار
انبوهی کیار معمیولی ییک کیار مهیم میکنید در آن حید کیه بیه ییک جرییان
بییدل میشییود ،در میانییۀ دهییۀ هفتییاد ،نوشییتن نمایشیینامههایی کییه در اتییاق
نشیییمن یییا اتییاق خییواب خانوادههییای طبقییهی متوسییط میگییذرد را در میانییۀ
سییلطۀ تئییاتر دف و عربییده بییاب کییرد ،بییه همییین دلیییل در میییان منتقییدها و
روزنامییه نگییاران بییا عنییوان « نمایشیینامهنویس طبقییه متوسییط »1مشییهور شیید.
عنوانی که احتماالً فقیط در فضیای فرهنگیی اییران میتوانید بیه وجیود بیاییدی
عنوانی نشاندار که نوعی تنش ایدئولوژیک را در خود پنهان کرده است.

1نخستین بار مهدی میرمحمدی منتقد و رزونامهنگار این عنوان را برای محمد یعقوبی به کار برد ،بعدها
منتقدهای دیگری م ل رضا آشفته و علیرضا نراقی هم استفاده کردند.
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در ایییران ،کییه در کمتییر از یییک قییرن ،دچییار نییوعی موتاسیییون شیید و نظییام
اقتصیادی فئودالیسیتی بیدون طیی مرحلیۀ صینعتی شیدن جیایش را بیه نیوعی
سرمایه داری دولتییِ رانتییِ مبتنیی بیر کومونیکاسییون و نظیام بیازار داد ،طبقیۀ
متوسییط شییکل گرفتییه در دوران رضییا شییاه را باییید اولییین طبقییه -بییه معنییای
مدرن آن -در اییرا ن دانسیت بیه همیین دلییل بیر خیالف کشیورهای صینعتی،
در ایییران اییین طبقییۀ متوسییط اسییت کییه بیییش از هییر طبقییۀ دیگییری رد
تنش هییای ایییدیولوژیک و سییلطۀ هژمونیییک نظییم حییاکم را بییر خییود دارد .در
دوران پهلوی به طور کلی طبقه متوسیط وضیع بهتیری داشیت چیرا کیه شییوۀ
زنییدگی ،هنجارهییا و ارزشهییای غربییی طبق یۀ متوسییط جدییید بییا سیاسییتهای
حکومییت همگنییی داشییت .هرچنیید در دوران پهلییوی اول اییین طبقییه بییا اینکییه
وضع نسبتاً خوبی داشیت امیا فرصیت چنیدانی بیرای مشیارکت سیاسیی معنیی
دار نیافییت ،در دوران پهلییوی دوم نیییز تنشییی روزافییزون میییان حکومییت و
طبقییۀ متوسییط تییا وقییو انقییالب  1357وجییود داشییت .بخشییی از اییین تیینش
ناشی از تالش ناکام حکومت برای جلیب نظیر طبقیۀ متوسیط بیود ،ایین طبقیه
کییه اک ییر نخبگییان شییهری ،تحصیییلکردگان ،روشیینفکران بییدیهی و رادیکییال،
پزشییکان ،حقوقییدانان ،جمعیییت نسییبتاً زیییاد جوانییان نوجییو و غیییره را شییامل
میشد هیچگاه روی خوشیی بیه شیاه نشیان نیداد حتیا وقتیی از رفیاهی نسیبی
برخوردار شد .اتفاقیاً قشیری از ایین طبقیه ،یعنیی قشیر متوسیط سینتی ،خیرده
بییورژوازی سیینتی کییه بخییش زیییادی از بازاریییان ،پیشییهوران و تجییار قییدیمی و
بخشی از طبقیۀ کیارگر غییر میاهر و بخیش زییادی از طبقیات زراعیی را دربیر
میگرفت انعطاف بیشتری بیا رژییم شیاه نشیان داد .بعید از انقیالب نییز پیونید
قییدیمی دولییت بییا خردهبییورژوازی سیینتی و ضییدیت بییا مظییاهر غربییی پیونیید
خورده با سبک زنیدگی طبقیه متوسیط ایین تینش را نسیبت بیه دوران پهلیوی
دوم نیز بسیار افزایش داد.
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با گذشت حدود  40سال از انقیالب هنیوز هیم ایین تینش مرتفیع نشیده اسیت
و جنگی پنهانی بیا طبقیۀ متوسیط بیر سیر انتخیاب نیو سیبک زنیدگی وجیود
دارد ،بییه همییین دلیییل نوشییتن دربییارۀ طبقییۀ متوسییط و بازنمییایی زنییدگی ای ین
طبقه هنوز هیم واجید تنشهیای اییدئولوژیک بسییار جیدی اسیت و شیاهد آن
انبوه ممیزی ها بیر متیون ادبیی و توقییف فییلم و عیدم مجیوز اجیرای نمیایش
است که بخش زیادی از آنها آثاری انید کیه بیه همیین مسیایل سیبک زنیدگی
طبقه متوسط میپردازند .در میانیۀ دهیۀ هفتیاد ،زمیانی کیه یعقیوبی بیه عنیوان
یکی از نخستین نمایشنامهنویسیان بعید انقیالب جسیارت نوشیتن در بیارۀ ایین
طبقییه را بییه خییود داد ،اییین تیینش بسیییار بیشییتر بییود بییه همییین دلیییل کیینش
یعقوبی نه صیرفاً کنشیی ادبیی و فرهنگیی کیه نیوعی کینش سیاسیی جیدی و
تأثیر گذار بیود ،البتیه نبایید نادییده گرفیت ا سیدهن  66درسیت در برهیهای
اجییرا شیید و بسیییار مییورد اسییتقبال قییرار گرفییت کییه چنیید مییاه قییبلش محمیید
خاتمی کاندییدای محبیوب طبقیۀ متوسیط در انتخابیاتی دراماتییک بیا بییش از
بیست و دو میلیون رای ریییس جمهیور شیده بیود و ایین قیدرت نمیایی طبقیۀ
متوسط اعتماد بیه نفیس هنرمنیدان ،نویسیندگان و روشینفکران ایین طبقیه را
بییرای نوشییتن از و بازنمییایی مسییایل و سییبک زنییدگی آنهییا ،افییزایش داده بییود.
ا سدهن  66نوعی متیادرام اسیت ،درامیی بیا موضیو نوشیتن درامیی دربیارۀ
موشکباران تهران توسط رژیم صدام در زمستان .66
ا سییدهن  66در تییاریخ نمایشنامییه نویسییی ایییران نمایشیینامۀ مهمییی اسییت
بییا اینکییه پییرداختن بییه جنییر بییا نگرشییی منفییی و آسیبشناسییانه پیشییتر هییم

تجربه شده بود ،به شیکلی خیلیی رادیکیالتر حتیا ،رمانهیای ا یت سی خد
و

از صفر نزجی مرحیوم احمید محمیود ،آاان خیهم  ...رضیا براهنیی

در ادبیییات م ی الً یییا آبهنام هییه ی کیییانوش عیییاری و عرنسیی خ بییهن
Problematicaa.com

27

محسن مخلبیاف در سیینما امیا بیه دلییل حساسییّت عجییب و از نظیر منطقیی
مسییأله دار حکومییت روی تئییاتر بیییش از سییایر هنرهییا حتییا موسیییقی و سییینما،
کیار یعقیوبی جسیارتی منحصییر بیه فیرد محسییوب میشید .از سیوی دیگییر ،در
میان گفتگوهای این نمایش جمالتیی بیود کیه گاهیاً بسییار بیا رواییت رسیمی
از جنییر منافییات داشییت و اگییر فضییای بییاز و هیجییان بعیید از انتخییاب محمیید
خاتمی نبود چه بسا هیچگیاه مجیوز اجیرا نمیگرفیت .بیه هیر ترتییب زمسیتان
 66در جشیینوارۀ تئییاتر فجییر  ،1376چهییار جییایزه گرفییت و نییام یعقییوبی را ب یر

سر زبانهیا انیداخت .در همیین دهیه زقی

بهذیذ هز هه و کیر نقتبی

سییی

را نوشییت و اجییرا کییرد کییه بییر مییوفقیتش افییزود .کییر نقتبیی

سیی

 ،بیه شیکلی تلیویحی بیه میاجرای هولنیاک «قتلهیای زنجییرهای»1

اشییاره داشییت و اجییرای آن در سییال  79رویییداد جنجییال برانگیییزی در عییالم
تئییاتر بییود .یییک دقیقییه سییکوت نیییز نییوعی متاروایییت بییود ،روایییت زنییدگی
نویسنده ای که بیه قتیل تهدیید شیده اسیت و حیاال میخواهید رمیانی بنویسید
و درام در دو سییطح جریییان داشییت ،نخسییت زنییدگی نویسیینده و دیگییری
رویدادهای رمان فرضی.
یعقییوبی از ابتییدای دهییۀ  80تییا ابتییدای دهییۀ  90کییه بییاز کییاری مهییم بکنیید و
تییأثیر ملمییوس دیگییری بییر جریییان تئییاتر در ایییران بگییذارد ،کارهییای معمییولی
یک نمایشینامه نویس و کیارگردان تئیاتر در اوج موفقییت و شیهرت را بیه نحیو
احسن انجیام داد .از جیدا شیدن از گیروه قبلیی و تأسییس گیروه تئیاتر جدیید و
نگییارش نمایشیینامههای ارژینییال و اقتباسییی و کییارگردانی آثییار خییود و دیگییر
نمایشیینامهنویسهای موفییق بگیرییید تییا ازدواج بییا دختییر مییورد عالقییه و در

نهایییت دسییت یییافتن بییه شیییوۀ خاصییی در نمایشنامهنویسییی ایییران .اا
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تییهزکی  ،قر ییو ن نکگییران ،گلهییه شییمع ام  ،توهییه زا میی ،
یییه نز آ  ،هچتسیییم (اقتباسیییی از رمیییانی از گراهیییام گیییرین)،
خشیسیییهر ن نزن  ،بیییررت  ،و م شییید نز تیییهزکی برخیییی از
نمایشیینامه های او در اییین دهییه انیید .کییه در میییان آنهییا خشکسییالی و درو بییا
اقبالی بسیار بینطیر روبرو شد .و تیا امیروز بارهیا و بارهیا بیازاجرا شیده اسیت .و
طنازهییا بییه شییوخی و جییدی گفتنیید تقریب یاً هییر بییازیگری کییه مشییهور شییده
میییرود و یکبییار در بییازاجرای خشیسییهر ن نزن یعقییوبی بییازی میکنیید.
یعقوبی سیال  1390بیا اجیرای دوبیارۀ زمسیتان  66آنهیم در مییان مخالفیت و
کارشکنی بسیار ،جریان تیازهای در تئیاتر اییران بیه وجیود آوردی اجیرای دوبیارۀ
آثییار موفییق تئییاتری سییالها یییا دهییههای پیییش بییا تغییییرات کییم و بیییش و
متناسب با زمانۀ اجیرا .جرییانی کیه بیا اصیطالح بازتولیید مشیهور شیده اسیت.
اما بازاجرا شاید نام مناسبتری بیرای آن باشید البتیه در نهاییت مهیم نیسیت بیه
چه نامی ،به هر نامی کیه هسیت ،اینیک اتفیاقی پذیرفتیه شیده و جیا افتیاده در
میان تئاتری هاست و با نام یعقوبی گره خورده است.
سیالهای درخشیان نمایشنامهنویسییی یعقیوبی از میانیۀ دهییۀ هفتیاد تیا ابتییدای
دهییۀ نییود اسییت کییه او را در ردۀ یکییی از ده نمایشیینامهنویس مطییرح بعیید از
انقییالب قییرار داد .فییار از مسییایل پیرامتنییی همچییون جسییارت بازنمییایی
زنییدگی طبقییۀ متوسییط بییه عنییوان کنشییی سیاسییی در زمانییۀ خییود ،در سیییر
نمایشنامهنویسی یعقوبی چنید ویژگیی درونمتنیی و فرمیال قابیل تأمیل وجیود
دارد .نخسییت آنکییه در بیشییتر نمایشیینامههای اولیییۀ او نییوعی متاروایییت ،یییک
رابطییۀ سلسییلهمراتبی بییین روایتهییا حییاکم اسییت ،روایتییی در دل روایییت
غالییبتری دارد روایییت میشییود .و هرچییه از ابتییدای سیییر نمایشنامهنویسییی او
بییه اییین سییو میییآییم بییه شییکلی محسییوس از اییین عالقییه کاسییته و آثییار او
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خلییو

دراماتیییکتری مییابنیید .کییه میتوانیید بییه عالقییۀ دوران جییوانی او بییه

نوشتن رمان و داسیتان کوتیاه میرتبط باشید .یعقیوبی لیسیانس حقیوق قضیایی
دارد بییه همییین دلیییل در میییان شخصیییتهای نمایشیینامههایش دو شخصیییت
«نویسیینده» و «حقوقییدان» بییه تنییاوب در آثییار او ظییاهر میشییوند ،در کنییار
این ،پیس از ازدواج او بیا آییدا کیخیایی ،ایین بیازیگر همیشیه در آثیار او بیازی
کرده است ،این دو رخداد در کنیار هیم باعید شیده اسیت بیشیتر آثیار او واجید
نییوعی خصییلت اتوبیوگرافیکییال شییود ،گییاهی ناخواسییته و گییاهی ارادی امییا در
بیشییتر مواقییع اییین موقعیییت بییه خوانشییی بیوگرافیییک از آثییارش دامیین زده
است .با اینکیه شخصیاً چنیین عقییدهای نیدارم امیا واقعییت آن اسیت از مییان
نمایشنامه نویسییان بعیید از انقییالب ،محمیید یعقییوبی بییه خییاطر دیییالوگ نویسییی
اش مشهور است .کسانی کیه چنیین بیاوری دارنید معمیوالً بیه چنید ویژگیی در
دییییالوگ نویسیییی یعقیییوبی اشیییاره دارنییید ،نخسیییت اینکیییه بییییش از هیییر
نمایشیینامه نویس دیگییری بییه آنچییه در افییواه عمییوم اگرچییه بییه اشییتباه ،زبییان
فارسی معیار شیناخته میشیود ،یعنیی زبیان فارسیی راییج در مییان شیهروندان
تهرانیییی نزدییییک اسیییت ،دوم اینکیییه دیالوگهیییای او از نیییوعی گسیییترۀ
زبانشناختی اجتمیاعی برخیوردار اسیت کیه کمنظییر اسیت و بیا تغیییرات بسییار
سریع سیطوح کالمیی زبیان راییج در مییان طیفهیای اجتمیاعی بیه خصیو
جوانان و نوجوانیان همگیام اسیت بیه همیین دلییل آثیار او منیابع خیوبی بیرای
محققیییان حوزههیییای جامعهشناسیییی ،مطالعیییات فرهنگیییی ،انسانشناسیییی
فرهنگی و انسانشناسیی شیهری بیه شیمار میرونید و در نهاییت پینیرپونگی
بییودن دیالوگهییایش کییه بییا طنییازی نیییز همییراه میشییود و بداهییهگویی
بازیگران به هنگام اجرا را نیز ممکن میکند.
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از ابتدای دهۀ نود اما سیتارۀ اقبیال یعقیوبی کمیی افیول کیرده اسیت و در ایین
نیم دهۀ اخیر دقیقیاً کارهیایی کیرده اسیت کیه ییک نمایشینامهنویس در حیال
افول میکند ،از مهیاجرت بگیریید تیا بیازاجرای آثیار موفیق سیابق امیا یعقیوبی
کییه از کییم محلییی بیییزار اسییت در اییین سییالها سییرا نمایشیینامههایی از سییایر
نویسییندگان رفییت تییا ببینیید مشییکل در نمایشیینامههای اوسییت یییا کییارگردانی
اشد چییون تنهییا عنصییر دیگییری کییه میتوانسییت در اسییتقبال تماشییاگران
معمییولی تئییاتر د ر ایییران تعیییین کننییده باشیید بییازیگر بییود کییه از اییین بابییت
کارهای او مشکلی نداشیت و معمیوالً بیا بیازیگران چهیره بسیته میشید .بیرای
همین یعقوبی رفت سیرا

یرن بهرشی میارتین میک دونیا نمایشنامهنویسیی

که تازه ترجمه و معرفیی شیده بیود و تئاتریهیا بیرای کارهیایش سیر و دسیت
میشکسییتند .نمایشنامییههای مکدونییا همییۀ چیزهییایی کییه نسییل جدییید
تماشییاگر طبقییه متوسییطی تئییاتر در ایییران میخواسییت را بییه بهتییرین شییکل
ممکیین بییه او عرضییه میکییرد ،خشییونت پاسییتوریزه ،شییوخیهای کالمییی
ظریف ،کنایههای سکسی و قصیۀ جیذاب .بیرای نسیل جدیید تماشیاگر ایرانیی
که سارا کیین نخوانیده ییا براییان فرییل را خیوب نمیشناسید و فقیط نیامی از
تییام اسییتوپارد شیینیده اسییت ،مکدونییا بهتییرین نمایشیینامهنویس دنیاسییت البتییه
بعد از ارییک امانوییل اشیمیت .اجیرای میرد بالشیی مکدونیا کیه بسییار میورد
استقبال قرار گرفت ،یعقوبی اعتمیاد بیه نفسیش را بازیافیت ،امیا نیه در آن حید
که نمایشنامۀ جدیدی بن ویسد و اجرا کنید بیرای همیین بیاز هیم محتیاب رفتیار
کییرد و بییرای اجییرا ،نمایشیینامۀ هیوالخییوانی را ازنمایشیینامهنویس دیگییری
انتخاب کردی نغمیه ثمینیی .نمایشنامهنویسیی کیه بخیش بعیدی دربیارۀ اوسیت.
بیییازاجرای یییه نز آ  ،بیییازاجرای یییرن بهرشییی  ،نوشیییتن فیلمنامیییۀ
خشیسییهر ن نزن  ،کارهییای یکییی دو سییال اخیییر یعقییوبی انیید .بییه نظییر
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میرسد یعقوبی کیارگردان راهیش را دارد مییرود -نیه در اییران -امیا یعقیوبی
نمایشیینامه نویس در خنکییای سییایۀ درخییت پربییار دهییۀ هشییتادش خوابیییده
اسییت ،بهتییرین کییس بییرای بیییدار کییردن یعقییوبی نمایشیینامهنویس از اییین
خواب نیمروزی ،یعقوبی کارگردان است.
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مغم ثمتو هم شیش سیال از یعقیوبی جیوانتر اسیت ،تهیران بیه دنییا آمیده
اسییت و در دانشییکدۀ هنرهییای زیبییای دانشییگاه تهییران و دانشییکدۀ هنییر
دانشییگاه تربیییت مییدرس تهییران درس خوانییده اسییت ،دکتییری اش را در
اسطوره و درام از دانشیکدۀ اخییر گرفتیه اسیت .ماننید بیضیایی آدمیی اسیت بیا
مشیییغولیتهای گونیییاگون ،بجیییز نمایشنامهنویسیییی ،تیییدریس در دانشیییگاه،
فیلمنامهنویسییی و کییار پژوهشییی نیییز از مشییغولیتهای دیگییر اوسییت .در
سالهای اخییر بیشیتر در سیینما فعیال بیوده اسیت و فیلمنامیههایی را تنهیایی
یییا مشییترک نوشییته اسییت .مییتن پربیننییدهترین مجموعییۀ تلویزیییونی بعیید از
انقالب یعنی شیهراان نییز نوشیتۀ اوسیت ،مجموعیهای کیه نیه در تلویزییون
رسمی حکومت کیه در شیبکۀ خیانگی تهییه و پخیش شید امیا رسیوایی فسیاد
مییالی یکییی از تهیییه کننییدگان آن مشییکالتی را بییرای قسییمت دوم آن کییه در
حال ساخت بیود بیه وجیود آورد .از کارهیای پژوهشیی اش یکیی کتیابی اسیت

در بییارۀ هییزار و یکشییب بییا عنییوان بدییه عشییو ن شییعر

کییه در

بنیانهیییای روششیییناختی ضیییعفهای اساسیییی دارد و پیییژوهش درخشیییانی
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نیست و بیشتر نشیان از شیور و هیجیان جیوانی بیه افسیون قصیههای هیزار و
یکشییب دارد و دیگییری کتییاب تمهشییهخهمۀ اسییهیتر کییه در واقییع نسییخۀ
مییدون شییدۀ پایاننامییۀ دکتییری شییان اسییت در بییارۀ بازتولییید شخصیییتهای
اسییاطیری در نمایشیینامههای مییدرن ایرانییی .کتییابی کییه بییه چییاپ سییوم هییم
رسیده است و از پژوهشهای قابل تأمل در نمایشنامهنویسی ایران است.
همچون نادری ،نغمیه ثمینیی هیم همیواره از معلمهیای تیأثیر گیذار و محبیوب
بیییوده ،معروفتیییرین نمایشییینامهنویس زن اییییران و یکیییی از بیییاهوشترین
آدمهای تئیاتر در اییران اسیت کیه میدانید کیی کجیا بایسیتد تیا از فاصیلهای
درست و البتیه امین جهیان پیرامیونش را ببینید .ضیدیت اش بیا کالنروایتهیا
و اییدئولوژیها را میتیوان روی دیگیر عالقیۀ آشیکارش بیه معنوییت شیرقی و
تخیییل سییِال روایتهییای اسییاطیری دانسییت .بییرای همییین اگییر مجبییور باشیید

تنهییا یییک کتییاب بییه جزیییرۀ تنهییایی ببییرد و مجبییور باشیید میییان به تدییه
مییارکس و شییهخۀ ازکی جیمییز جییرج فریییزر انتخییاب کنیید ،بییه هیییچ وجییه
شییک نمیکنیید و آسییته نز برابییر ذییر

داریییوش شییایگان را انتخییاب

میکند که هم نشان دهد بیه هییچ اجبیاری تین نمیدهید هیم اینکیه معنوییت
را بر اسطوره نیز ترجیح میدهد ،به خصو

معنویت شرقی را.

وقتی دانشیجو بیود ،اولیین نمایشینامه اش بیا نیام خهری انکسی را در سیال
 1378در سیین بیسییت و شییش سییالگی منتشییر کییرد کییه بسیییار تحییت تییأثیر
هییواز ن کرشیی

شیرقی .نصت

اسییت و البتییه آرییتد نز سییرا ت ع هکیی

امییا

مه ۀ خیهم سیهزا نییز در همیین سیال منتشیر شید .انتشیار

دو نمایشیینامه در یییک سییال بییرای یییک نمایشیینامهنویس جییوان و خییانم در
ایران روییدادی نیسیت کیه بیرای هیر کسیی اتفیاق بیافتید امیا سیال  80و بیا
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افس ن عر س خد هیم جیایزۀ بهتیرین نمایشینامۀ فجیر را دریافیت کیرد
هییم بییه یییک صییندلی در سییالن معبیید دلف ییِ نمایشنامهنویس ییِ ایییران دسییت
یافی ت .و از آن سییال هرچییه گذشییته نییرم نرمییک راهییش را بییه سییوی صییندلی
آتنای فرزانه ادامیه داده اسیت .بیه قطعیۀ کیوچکی از ن یر او در ایین نمایشینامه
توجه کنید:
« هزارسییال خوابهییای ام آشییفته بییود ،هییزار هزارسییال
خییواب میدیییدم جییای ،دور از میین ،در معبییدی سییوخته،
ردی از خیییون خیییاک را مینواخیییت ،نیلیییوفری بیییر آب
می شییکفت ،و زنییی ،شییمنی کییه از میین بییود و میین نبییود.
کهنتییرین سییرود سییرزمین راهبانییان زمزمییه میکییرد...
زن ،شییمن شییبح میین بییود...زن ،شییمن همییه شییب بییه
معبییدی خییون رنییر ،آن سییوی فییوجی مینشسییت ،در
خیییون میتنیییید ،میمیییرد ،خاکسیییتر میشییید ،از خیییود
میزاییییید و چشیییمان اش بیییه رنیییر آتیییش اژدهیییای
تاکوسییان بود...هزارسییال خوابهییای ام آشییفته بییود ،کییه
میین بییه افسییون معبیید سییوخته ،چونییان خییوابگردی پییای
فرسودم.».
فمنیسییییم مسییییالمت آمیییییز ،ن ییییر شییییاعرانه ،ایماژهییییای سمبولیسییییتی،
احساسییاتیگرایی رمانتیییک و در نهایییت نییوعی عرفییانگرایی شییرقی کییه در
اییین بنیید از نمایشیینامۀ او وجییود دارد عصییارۀ جهییان درامییاتیکی اسییت کییه
ثمینیی در نمایشیینامههای (حتیا فیلمنامییهها) مخییتلفش سیعی در بنییا کییردن آن
داشته است.
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زااهه ن نزن هیه نمایشینامۀ دیگیر اوسیت کیه در  1381منتشیر شید ،حیدود
 6سییال پییس از نگییارش و اجییرای آن در دانشییکدۀ هنرهییای زیبییا .اییین یکییی
درامییاتورژی کتییاب مقییدس ،عهیید جدییید اسییت بییا همییان خصییلتهای خییا

خییود ثمینییی .شییاعرانگی ،رمانتیسیسییم و تقییدیرگرایی عرفییانی .خیی ا نز
فو ییهن خییهر را همییین سییال نوشییت و سییال  1382منتشییر شیید و بییاز از
برگزییدگان جشیینوارۀ تئیاتر فجییر .خی ا  ...و نمایشیینامۀ مهیم دیگییر ثمینییی
یعنی شییلر کیه در همیین سیال نوشیته امیا در  1383اجیرا شید و او را بیه
اوج رسییاند ،سیاسیییترین کارهییای او محسییوب میشییوند .خییواب ...کنایییههای
آشییکاری بییه قتلهییای زنجیییره ای دارد و روایییت زنییدگی در آسییتانۀ جییدایی
مهتاب و فرامرز است .فرامرز عکاسیی اسیت کیه بیه خیاطر انتشیار ییک سیری
عکییس در یکییی از روزنامییههای اصییالحطلب مییورد تهدییید و تعقیییب آدمهییایی
خطرناک قرار گرفته است و مهتیاب همسیر او بیا ییافتن ییک دفترچیۀ عجییب
در زیر زمین با ماهرخ جیدۀ خیودش و فرامیرز سیمپاتی پییدا میکنید و کیارش
به جنیون میکشید .1در شییلر ییک دانشیجوی آسییب دییده در ماجراهیای
 1378کییوی دانشییگاه بییا همسییر و نییوزاد ناخواستهشییان وارد خانییهای متروکییه
میشییوند امییا متوجییه میشییوند دو روح در آن خانییه سییاکن انیید ،روح یکییی از
نوچههای شیعبان بییمخ و معشیوقه اش .ثمینیی در ایین یکیی نمایشینامه هیم
فرمییول جییواب دادۀ خیی ا

 ...را تکییرار میکنیید امییا در اییین یکییی تطییابق

تییاریخیای کییه ایجییاد میکنیید میییان مییاجرای کییوی دانشییگاه و کودتییای 28
مرداد  1332است.
 1برای مطالعۀ دقیقتر در بارۀ این نمایشنامه نگاه کنید به :نالر فو هن خهر  ،نوشتۀ رفیق نصرتی
( نگارندۀ این جستار) کتابی که میتوانید از سایت  problematicaa.comبه طور رایگان دانلود
کنید.
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در همییین دوران اسییت کییه ثمینییی بییا وارد شییدن بییه سییی سییالگی همچییونی
زنییی سیسییاله پییر از شییور جییوانی و سییرخوش از موفقیتهییای چشییمگیر در
نمایشنامه نویسیی وارد سیینما شید تیا فیلمنامیه نویسیی را هیم تجربیه کنیید .در
فیلمنامییههای اش هییم چییون نمایشیینامههای اش پییرداختن بییه مسییایل زنییان
جزو اولویت های اش بود ،در خیون بیازی کیه بیا دو فیلمنامیه نیویس دیگیر آن
را نوشت و رخشیان بنیی اعتمیاد 1کیارگردانی کیرد سیرا مسیألۀ اعتییاد رفتنید

امییا اعتیییاد یییک دختییر جییوان ،کییه در نییو خییود تییازگی داشییت .در همتشی
ه کر ان نز تیهن اسی

کیه بیا رضیا مقصیودی نوشیت بیه زنیدگی

سه زن از سیه نسیل پرداختنید تیا همگونیهیا و ناهمگونیهیای آنهیا را در دل
یییک سیییر تییاریخی مردسییاالرانه نشییان دهنیید .در شییهراان سیاسییتِ
دراماتورژی برهیهای تیاریخی را بیه عنیوان سیاخت فرمیال آشینای اش دوبیاره
تجربه کرد و باز هیم موفیق شید .رواییت ملودراماتییک ییک داسیتان عاشیقانۀ
پر اوج و فیرود در دل ییک کیالن رواییت تیاریخی بیا همیان فرمیول منحصیر
به فرد خیودش ،یعنیی قیرار دادن کناییهها و اشیارات سیاسیی در حاشییۀ امنیی
از روایت اصلی که معموالً عاشقانه است با مهارتی شگفت انگیز.
موفقیت هییای ثمینییی در سییینما نتوانسییت از عالقییۀ سییابقه دارش بییه صییحنه
کم کند و در ایین تقریبیاً ییک و نییم دهیه ،هیر سیال نمایشینامۀ تیازهای از او

منتشر یا اجیرا شیده اسیت .اسی هه آسیمهن خهبسیدر
اض ی ز نکگییران ،همییهم شییرهم  ،ییهرد

بهزمی  ،نز

شییم قر ییو ،اکو ییه

ب هس  ،د ر  ،1361هتی ال خی ام  ،خهمی و در نهاییت مگههمیهن
بوویی  .اسییبها ...روایتییی مینیمییال از روایییت اسییاطیری زنییدگی و مییرگ
 1بنی اعتماد یکی از سه فیلمنامه نویس هم بود.
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سیییاوش ،اسییطورۀ ایرانییی ،اسییت .بییر خییالف سییایر دراماتورژیهییای روایییت
سیاوش ،ثمینیی همیۀ رواییت را صیرفاً بیه آزمیون درون آتیش رفیتن سییاوش
اختصا

میدهد .باز ابرمتنیی دسیتمایه میشیود تیا داسیتانی عاشیقانه رواییت

شود ،آنهم به شکلی که ابیرمتن اصیلی بیدون آنکیه از ریخیت بیافتید بیه پیس
زمینییه بییرود .همانگونییه کییه گفییتم اییین اسییتراتژی او در قبییال درامییاتورژی
ابرمتنهییا اصییالحطلبانه اسییت نییه انقالبییی ،چراکییه هیچگییاه خدشییهای بییر آن
هالۀ قدسیای کیه بیه دور ایین متیون کشییده شیده اسیت وارد نمیکنید ،ایین
همان دلیلی اسیت کیه ثمینیی را همچنیان جیزو مدرنیسیتها قیرار مییدهم .از
در اض ز نکگیران بیه بعید ثمینیی در همیۀ ایین نمایشینامهها کیه نامشیان
آمد درگیر زندگی معاصر انسیان ایرانیی اسیت .هرچنید درکارهیای قبلیی نییز از
مسایل انسان ایرانی دور نبیود امیا در ایین کارهیای اخییر هییچ ابرمتنیی بهانیه
نشییده اسییت .خشییونت روزمییره علیییه زنییان ،غییم غربییت و مصییایب مهییاجرت،
دغدغههای نسیلی کیه دهیۀ شصیت بیه دنییا آمیده اسیت و نمیتوانید جایگیاه
خود را در دنیای معاصیر ت بییت کنید و درگییر تنشهیایی اسیت کیه محصیول
بحران هییای روانییی و اجتمییاعی تنییاز میییان میییل و واقعیییت اسییت ،مسییایل
اصلی مطرح شده در این نمایشنامهها هستند.
در مگههمییهن

بووییی  ،کیییه هنییوز منتشیییر نشییده ،ثمینیییی همچیییون

نویسییندگان دورۀ پسییتمدرن درگیییر زنییدگی در جهییانی اسییت کییه اسیییر
حادواقعیت است .جهانی که نیه بیر اسیاس نظیم همچیون دورۀ میدرن ،کیه بیر

محییور کنتییرل اداره میشییود .در مگههمییهن

بوو ی  ،زنییدگی چنیید واحیید از

یک برج در سه اپیزود روایت میشیود ،کیه ییک خیط رواییی سیاده آنهیا را بیه
هییم مییرتبط میکنیید ،آدمهییا در حییال دییید زدن و سییرک کشیییدن در زنییدگی
هم اند .و ابزارهای ارتباطی جدید وسییلهای شیده انید تیا آنهیا جهیانی نیا امین
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برای هم بسازند .ایین نگیرش کیه واقعییت در جهیان امیروز واقعیتیی رسیانهای
اسییت و انسییان معاصییر بیییش از خییود واقعیییت درگیییر حییادواقعیتی 1اسییت کییه
همچیییون وانمیییودۀ واقعییییت بیییه او عرضیییه میشیییود بسییییار بیییه نگیییرش
پسییتمدرن ها نزدیییک اسییت امییا در نهایییت چییون ثمینییی در اییین نمایشیینامه،

نمیتواند جهان مگههمیهن

بووی را مسیتقل از جهیان پیرامیون برسیازد و

رابطهای بازنمایانیه بیا آن برقیرار میکنید در همیان مدرنیسیم میمانید بیا ایین
تمییایز کییه اییین بییار بییرخالف مییدرنیسییتهایی م ییل یلفییانی یییا رادی ،جهییان
واقعی را به جهان سیاختۀ تخییل انسیانهیای معاصیرش تیرجیح میدهید .اگیر
رادی میخواسیییت نگیییران انسیییانهای پیرامیییونش بیییود و خوشیییبینانه و
سادهاندیشیانه تییالش میکییرد بییا درام انسییانهای معاصییرش را از شیرّ واقعیییت

رهییا کنیید ثمینییی در مگههمییهن

بوو ی نشییان میدهیید آنقییدر دنیییا دیییده

هست که بیشیتر نگیران واقعییت باشید و تیالش کنید آن را از شیرّ انسیانهای
معاصییرمان نجییات دهیید .بییر خییالف نییادر برهانیمرنیید ،کییه اجییازه میدهیید
انسییانهای درون درامهییایش هییر بالیییی کییه دوسییت دارنیید سییر واقعیییت
بیاورند.

 hyperreality1عبارتی که ژان بودریار فیلسوف فرانسوی رواج داد
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.5

مییهنز برههم

رم ی  ،سییال  1349بییه دنیییا آمییده اسییت ،عییالوه بییر نوشییتن

نمایشیینامه ،کییارگردانی و بییازیگری هییم میکنیید و از اییین بابییت جییزو انییدک
نمایشنامهنویسان ایرانی اسیت کیه بیازیگری هیم میکننید .کارشناسیی ادبییات
نمایشییی و کارشناسییی ارشیید بییازیگری دارد از دانشییکدۀ سییینما تئییاتر دانشییگاه
هنر تهران .در سیالن معبید دلفیی نمایشنامهنویسیی اییران دنبیال جیای امین و
تمیییزی اسییت امییا هنییوز بییه درون آن راه پیییدا نکییرده اسییت .در فضییای تئییاتر
ایییران بیییش از نمایشنامهنویسییی اش بییه خییاطر کارگردانیهییا و خنییدهرویی
اش مشیهور اسییت .بییا اینکییه سیال  1382در بیسییت و یکمییین جشیینوارۀ تئییاتر
فجیییر بیییرای نویسیییندگی و کیییارگردانی نمایشییینامۀ پیییاییز جیییایزۀ دوم
نمایشنامهنویسییی و سییوم کییارگردانی را دریافییت کییرد امییا اوجگیییری او در
فضییای تئییاتر ایییران بییا کییارگردانی ییرف فرنشییو  ،شییاهکار آرتییور میلییر
اتفییاق افتییاد .آنجییا کییه در بلکبییاکس قشییقایی ،بییا یییک طراحییی صییحنۀ
کمینییهگرا ،طراحییی نییور اسییتیلیزه و درخشییان و بازیهییای بییه یییاد مانییدنی
بییازیگران کییار ،اجییرای بسیییار تأثیرگییذاری از اییین المییاس درامنویسییی جهییان
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ارایییه کییرد .فرامییوش نکنیییم سییال  1385دقیق یاً یکسییال از انتخییاب محمییود
احمییدی نژاد بییه ریاسییت جمهییوری ایییران گذشییته بییود و روایتهییای تراژیییک
بیییش از هییر گو نییۀ دیگییر دراماتیییک بییا طبقییۀ متوسییط سییرخورده و نومییید از
اصالحات ارتباب برقرار میکرد.
پیام دهکیردی بیازیگر بیا اسیتعداد تئیاتر اییران در نقیش ویلیی لومیانِ نمیایش
برهانیمرنیید ،در سییال  ،1385نییه یییک فروشییندۀ خردهپییای آمریکییایی کییه
تجسم طبقۀ متوسط ایران بود کیه رویاهیایش را بیر بیاد رفتیه میدیید .وارفتیه
و نومید ،در خاطراتش دنبال روزهیای خیوش از دسیت رفتیه بیود در حیالی کیه
میدید فرزندانش در زوالیی نیاگزیر دسیت و پیا میزننید .در ابتیدای دهیۀ نیود،
وقتییی یعقییوبی بییا پیگیریهییایش بییازاجرای آثییار موفییق را بییه تئییاتر ایییران
تحمیل کرد ،و همیۀ کارگردانهیای تئیاتر اییران را واداشیت سیری بیه خیاطرات
خوش کاری گذشیته شیان بزننید و بیه بیازاجرای موفیقترین کارهایشیان فکیر
کنند ،برهانیمرند نیازی بیه فکیر کیردن ندیید و رفیت سیرا میرگ فروشینده.
اما بازاجرای میرگ فروشینده در سیال  ،1393بیرخالف انتظیار برهانیمرنید نیه
تنهییا مییوفقیتی بییرای او در پییی نداشییت بلکییه شکسییتی در کارنامییۀ کییاری او
شد .دلیل ایین شکسیت را خیلیهیا در تغیییر بیازیگران جسیتجو کردنید ،دلیلیی
کییه سییادهانگارانه بییه نظییر میرسییید .برخییی آن را بییه تغییییر مکییان اجییرا از
قشقایی به سیالن اصیلی تئیاتر شیهر ربیط دادنید ،اجیرا در سیالن اصیلی بیا آن
وسعت هراس انگیزش بسیار فیرق دارد بیا قشیقایی امیا ایین هیم نمیتوانسیت
به تنهایی دلیل شکست باشید چیون برهانیمرنید بیا سیالن اصیلی ناآشینا نبیود
و انجییا هییم اجییرا کییرده بییود امییا کمتییر کسییی حواسییش بییه تغییییر روحیییۀ
مخاطبییان طبقییه متوسییطی کییار برهانیمرنیید در سییال  1393بییود .آنهییا یییک
سیال قبیل از اییین بیا انتخییاب حسین روحییانی بیه ریاسییت جمهیوری ،کییابوس
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احمدی نژاد را پشیت سیر گذاشیته بودنید و بارقیۀ امیید دوبیاره در چشمهایشیان
میدرخشید هرچند انیدک و همیراه بیا دوراندیشیی .برهانیمرنید پیشیتر هیم در

سال  1388با اجرای زن ری

برتیر اثیر درخشیان فیردریش دورنمیات در

سییالن اصییلی تئییاتر شییهر نشییان داده بییود اگییر بییه عنییوان کییارگردان درک
درسییتی از عناصییر کییارش ماننیید میزانسیین ،طراحییی نییور ،انتخییاب و هییدایت
بییازیگر ،انتخییاب تیییم اجرایییی خییوب و غیییره دارد در عییو

تحلیییل دقیقییی از

رویییدادهای خیلییی بزرگتییر و مهمتییری نییدارد کییه ورای هرصییحنۀ تئییاتری در
جریان است و آن را محاصره کرده است.
برهانیمرنیید نمایشیینامهنویس دو نمایشیینامۀ مشییهور دارد ،و متاسییفانه میین

همین دو نمایشنامه را از او خوانیده ام .اولیی تهیران اکیر بیه فرشیدگهن
است کیه برهانیمرنید نوشیتن آن را سیال  1383تمیام کیرده اسیت .در همیان
دهه ای نوشته شیده اسیت کیه بیه یکبیاره تهیران بیه سیوژۀ رمانهیا ،فیلمهیا،
مجموعههای شعر و داسیتان و نییز نمایشینامههای مختلفیی بیدل شید .تهیران
همیشه بیرای نویسیندگان و روشینفکران ایرانیی شیوژۀ مهمیی بیرای بازنمیایی
بوده است امیا در سیه دوره ،ایین بیذل توجیه از سیوی نویسیندگان بیه تهیران
شدت بیشتری داشته اسیت ،بیار اول ،اواخیر قیرن سییزدهم هجیری شمسیی و
در میان ۀ تحویل سلطنت از قاجیار بیه پهلیوی اسیت ،بیار دوم دهیۀ مییانی قیرن
چهیاردهم یعنییی دهیۀ چهییل اسیت و آخییرین دورۀ آن ،دهیۀ هششییتاد هجییری
شمسی اسیت امیا نگیاه برهانیمرنید بیرخالف معاصیرانش بیه تهیران ،نگیاهی
اسییت همچییون نویسییندگان و روشیینفکران آخییر قییرن سیییزدهم ،کییه در آن
شهر سراسیر تبیاهی و سییاهی اسیت ،نگیاهی کیه در هنیر و ادبییات پیشیروی
دهۀ چهل نیز تکرار شید .در دهیۀ هشیتاد ایین توجیه بیه تهیران دچیار تیورمی
عجیییب شیید ،انگییار درون هییر آپارتمییانی در تهییران یییک شییاهکار در جریییان
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است و نویسنده ،فیلمسیاز ییا نمایشنامهنویسیی الزم اسیت کیه بیایید آن را بیه
فرمی هنری بیدل کنید و تهیران بازنماییشیده درون فرمهیای مختلیف هنیری
چنان متورم شد کیه تهیران جغرافییایی داشیت زییر بیار آن میدفون میشید .در
تقریباً همۀ این آثار تهران در عیین تیرگیی عرصیۀ رهیایی نییز هسیت ،عرصیۀ
به ثمیر نشسیتن فردیتهیای میدرن ،تجربیههای بییرون از اخالقییات عرفیی و
سیینتی و در نهایییت جسییتجوی هیجییان انگیییز طبقییۀ متوسییط بییرای یییافتن
سبک زندگی دلخیواهش .در ایین دهیه اسیت کیه زن پرسیهزن ایرانیی ،عیالوه
بیییر میییردان ،همچیییون شیییاعر زنیییدگی میییدرن شیییهری در اییییران محیییور
بازنماییهای هنیری میشیود .در همیین دوره امیا برهیانی تهیران را چنیان تیار
و سیییاه و فاقیید هرگونییه کورسییوی امییید میبینیید کییه آدم دلییش بییه حییال
کاراکترهییایش میسییوزد .در آسییمان تهییرانِ برهانیمرنیید فرشییته ای نیسییت،
اگر باشد بالی ندارد و اگر داشته باشد شکسته است.
هییردو نمایشیینامه برهانیمرنیید روایییت تیییرهای از زنییدگی یییک خییانوادۀ طبقییه

متوسطی در ایران اسیت کیه بهانیهای میخواهنید جمیع شیوند ،در تهیران...
این بهانه ،تصمصیم گیری بیرای میادر خیانواده اسیت کیه دچیار میرگ مغیزی
شییده اسییت ،اعضییای خییانواده شییامل دو دختییر ،دو پسییر و پییدر قییرار اسییت در
ویالی پدر جمع شوند تیا تصیمیم نهیایی را بگیرنید کیه میادر را در ایین وضیع
نگاه دارند یا دستگاه تنفس را از او جیدا کننید .ایین موقعییت هولنیاک ،بیا ایین
ایییدۀ درخشییان میتوانسییت دسییتمایۀ یکییی از شییاهکارهای نمایشنامهنویسییی
فارسی باشید امیا نمایشینامهای متوسیط بیاقی میمانید .نمایشینامۀ دیگیر نیادر

برهانیمرند ،بهب

هه کیر تر یرن بهامشسیدۀ خیهر ترسی کیه

نگییارش آن پیینج سییال بعیید از تهییران ...تمییام شییده اسییت نشییان میدهیید
همچنیان نمایشیینامهنویس متوسییطی اسییت هرچنید زمینییهچینی اییین یکییی بییه
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مراتییب بهتییر اسییت و سیییر وقییایع در مقدمییۀ نمایشنامییه متییورم نمیشییود.
دیالوگنویسییی حرفییهای تییر و در نهایییت جهییان واقعیتییر ،دسییتآوردهای
برهانیمرنیید در اییین یکییی اثییرش اسییت ولییی افسییوس بییرای داشییتن یییک
صییندلی مخصییو

در سییالن معبیید دلفییی نمایشنامهنویسییی در ایییران پختگییی

و اسییتعداد بسیییار بیشییتری الزم اسییت و برهانیمرنیید نشییان داده روز بییه روز
پختییه تییر میشییود ولییی آیییا میتوانیید برگییردد و اسییتعداد را نیییز بییا خییودش
بیاوردد
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