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« رب گری یه» با رمان پاك كن ها در سال  ۱۹۵۳به شهرت دست یافت .از این نویسنده در اوج شهرتش در سال  ۱۹۶۱دعوت شد تا فیلمنامه «سال گذشته در مارین باد» را بنویسد كه تأملی در سبك
«رمان نو» در قالب سینمایی بود .فیلمی با همین عنوان از این فیلمنامه توسط آلن رنه ،کارگردان نام آشنای موج نوی فرانسه ساخته شد .و از آن پس بود كه “رب گری یه” خود را وقف سینما كرد و نه
تنها در عرصه فیلمنامه نویسی بلكه در حوزه كارگردانی نیز مشغول به كار شد و در سال  ۱۹۸۳فیلم «زندانی زیبا» را ساخت .او اگرچه در خارج از فرانسه و در اروپا چندان شناخته شده نبود اما در
آمریكا هواداران بسیاری یافت و تا  ۱۹۹۰در نیویورك وسن لوئیس تدریس كرد .این کتاب توسط انتشارات نسل آفتاب و در 188صفحه به بازار کتاب عرضه شده است.
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تحلیل تاریخی پیشین ه ی مخاطب تئاتر در ایران؛

بحران روزافزون مخاطب در اجتماعی ترین هنر

نقد کتاب
زخمهاي روزگار فراموش شده

.

طيبهتيموري

خلق آثار تاريخمحور ،جداي از محاسن و معايب منحصر به خود ،دست و پاگير و
حساسيتزاست .از اينرو خلق روايتي شگرف ،بزرگترين اهرم كششي جهت جذب
مخاطب در اينگونه آثار است .روايتي كه به كشف ابعاد و حفرههاي گمشده ميپردازد
و با توصيفات كام ً
ال واقعي و ملموس به تقدسزدايي قهرمان و تنفركاهي ضدقهرمان
دست ميزند .رضا و اسحاق (سروش) ،دو شخصيت اصلي داستان ،در پي كشف
رازهايي كه از آنها انسانهاي ديگري ميسازد ،احساساتي از قبيل خشم ،انتقام و
پشيماني را به مخاطب انتقال ميدهند« .روزگار فراموش شده» مهدي رضايي ،در
تكميل تعليق،
ي زده كه در روند روايت با تقويت و
بدو خوانش ،دست به گرهافكن 
ِ
مخاطب كنجكاو را ترغيب به خواندن ميكند و اين از ويژگيهاي ارزنده اثر مهدي
رضايي است كه در پايان كتاب ،با گرهگشايي
و شفافسازي نسبت به درگير كردن ذهن
مخاطب؛ خودرا مسئول دانسته و به منظور
اثرگذاري معاني و مفاهيم ذهني خويش ،وي
را سردرگم رها نميكند.با اينحال ،به جرات
ميتوان گفت كه نويسنده با رويكرد كسب
تجربه در خلق فضايي اين چنين ،دست
به انتشار اين كتاب زده است زيرا كمبود
اِل ِمانهايِ ماندگاري هم در تكنيكهاي
نويسندگي و هم در تفكر حاكم بر روايت
ديده ميشود كه در ادامه با نگاهي اجمالي
به آنها پرداخته خواهد شد.تصويرسازيهاي
مكاني اندك در رمان ،عليرغم توصيفات دقيق و جامعي كه از رويدادها وجود دارد،
فضاي كتاب را كام ً
ال به تخيل خواننده متكي كرده است ،بنابراين هركس ميتواند
به نوبه خود در جزئيات تصويرسازي اثر گذاشته و سهمي داشته باشد و در نتيجه
در دنياي خودآفريده خويش از هدف نويسنده دور شود .اين ضعف با اتكا بر دانش
تاريخي خوانندگان نيز قابل مشاهده است .جريان مبارزات پيش از انقالب و احزاب و
گروههايي كه موازي با هسته اصلي انقالب فعاليت ميكردند ،بدون هيچ پيشزمينهاي
روايت شدهاند و نويسنده نسبت به مخاطبان نامطلع و غيربومي ،رفتاري بيتفاوت دارد.
رضايي كه داستان را بر محور قضاوت و تقبيح اين امر شكل ميدهد ،و در هرلحظه
در تحكيم اين مفهوم كه «هيچچيز آنگونه كه مينمايد نيست» مخاطب را با كشفي
تازه مواجه ميكند ،در اليههايي از روايت به اين مفهوم وفادار نمانده و ردپاي باورهاي
خودش را در داستان بجا ميگذارد .اين رفتار هرچند در تضعيف نقش قهرمانان ديده
نشده اما در ضدقهرمانسازي خودرا به داستان تحميل كرده است .نامگذاري كالسيك
شخصيتهاي رودررو با يكديگر نيز از اين دست است.تركيب شخصيتها ،با محوريت
مرد ،جهتگيري يكسويه داشته و زنان در اين رمان حضوري منفعل و كليشهاي
دارند .از آن جمله به نگرانيهاي مدام منير ،مكر مريم و رفتار مادرانه همسر سيد
ميتوان اشاره داشت .با اينحال مهدي رضايي در نحوه روايت رمان ،با تأسي از روايت
غيرخطي و تكنيك ارائه بخش بخش حوادث به منظور گرهگشايي ،فضايي دلنشين
آفريده است .براي ايشان آرزوي موفقيت دارم.

نگاه
ی زدایی
آشنای 

.

مریمایجادی

آشنایی زدایی یعنی زبان ،صورت متعارف رفتاری خودش را از دست بدهد .به بیان
دیگر از زبان متداول و رایج فاصله گرفته و حالت شاعرانه پیدا کند .در کتاب فرهنگ
ادبیات فارسی نوشته محمد شریفی در توضیح این اصطالح آمده است:
آشنایی زدایی یا بیگانه سازی در ادبیات و هنر به شگردی اطالق می گردد که با
استفاده از آن نویسنده یا هنرمند در اثر خود به گونه ای نامعمول به اشیاء و دیده
ها می نگرد و بدین ترتیب سعی بر آن دارد تا نگاهی نو به اطراف خود بیندازد.
این شگرد اقسام مختلف دارد و اگر چه در دوران معاصر نامی برای خود یافته
از دیر باز مورد استفاده بوده است و در ادبیات فارسی بی سابقه نیست .به بیان
دیگر آشنایی زدایی یعنی تازه و نو ،و غریبه و متفاوت کردن آنچه آشنا و شناخته
شده است؛ در اصطالح یکی از تکنیکهای ادبی است که اول بار در مکتب شکل
گرایان (فرمالیستهای) روس مطرح شد و یکی از مهمترین نظریههای این مکتب
ِ
محسوب میشود .بنابراین نظریه ،وظیفه شاعر و یا هنرمند این است که با غریبه
کردن مفاهیم آشنا و مشکل کردن فرمها و افزودن بر دشواری ،مدت زمان درک
خواننده را طوالنیتر کرده و لحظ ه ادراک را به تعویق بیندازد ،بدین سان باعث ایجاد
لذت و ذوق ادبی گردد.
با توجه به تعریفی که دکتر شفیعی کدکنی از شعر میکند« :شعر حادثهای است
که در زبان روی میدهد و در حقیقت گوینده شعر ،با شعر خود عملی روی زبان
انجام میدهد که خواننده میان زبان شعری او و زبان روزمره و عادی تمایزی احساس
میکند .میتوان آشنایی زدایی را در خدمت ایجاد این تمایز قلمداد کرد .به بیان دیگر
تفاوت و تمایز یک سخن معمولی با کالم شعری در نحوۀ به کارگیری زبان آن است.
شاعر در شعرش واژهها را برخالف معمول و عادی آن به کار میبرد ،چیزی که از آن به
عنوان «رستاخی ِز کلمات» یاد میکنند .مرز شعر و ناشعر همین رستاخیز کلمات است.
البته این اصطالح خود ،قوانین و قواعدی دارد ولی به طور کلی در دو دسته موسیقیایی
و زبان شناسی دسته بندی میشود«.آشنایی زدایی» یکی از وجوه رستاخیز کلمات
در محور زبان شناسی است .بدین معنی که کلمات در هنجار عادی گفتار مردهاند و
هیچ تشخّ ص ویژهای ندارند؛ اما ،هنر شاعر در این است که به این کلمات مرده جان
میبخشد و عالوه بر ایجاد شعریت در کالم خود ،باعث لذت ادبی مخاطب میشود.
پس آشنایی زدایی یعنی غریبه و متفاوت کردن آنچه تا به حال در نظر مخاطب آشنا
و طبیعی بوده است و در دو حوزه بحث میشود:
 -۱در حوزۀ قاموسی
 -۲در حوزه نحو و دستور زبان.
آشنایی زدایی قاموسی یعنی کاربرد غیرمعمول و نامتداول کلمات .شاعر واژهای را به
گونهای به کار میبرد که خالف انتظار خواننده است
آشنایی زدایی در حوزه نحو یعنی بر هم زدن ساختار دستوری زبان و جابجا کردن
اجزای جمله و دخل و تصرف در نحو آن.
عالوه بر این دستهبندی ،نوع سومی هم برای آشنایی زدایی بیان کردهاند و آن
ساختن ترکیبهای تازه از طریق پیوند دادن کلمات متداول است .این ترکیبها عالوه
بر اینکه کلمات تشکیل دهندۀ خود را از حالت عادی و معمول خارج میکنند ،اغلب،
تصاویر زیبا نیز در ذهن خواننده ایجاد میکنند.

.

دكترمرضيهبرزوئيان

تئاتر ایران در حال حاضر از نظر جذب و اقناع مخاطب
درشرایطی بحرانی است .به نظر می رسد تئاتر ایران در
راستای جذب حمایت مادی و معنوی مخاطب تاکنون
موفقیتی کسب نکرده ،چرا که حل بحران مخاطب ،در گرو
رفع اختالل ارتباطی تئاتر با مخاطب است .تئاتر ،وابستهترین
هنرها به مخاطب است .رخداد تئاتری بدون توانایی جذب
مخاطب ،به گفتمانی درون متنی محدود میشود و بسط و
توسع ه ی اجتماعی -که ویژگی هنر تئاتر است -نمییابد.
در سالهای اخیر ،بحران مخاطب ،در ایران ب ه شدت چشمگیر
بوده است .این بحران زمانی پررنگتر مینماید که به نقش و
جایگاه مخاطب در تبیین و تعریف هنر تئاتر توجه کنیم .لزوم
ه م زمانی حضور فیزیکی مخاطب و اجرا ،وابستگی به خط زمانی
ومؤلفه های پیشبینی نشده در فرآیند ارتباط تئاتر با مخاطبین

ی است که مخاطب را جزئی از ساختار ماهوی
مختلف ،از دالیل 
ی دهد .تئاتر ایران در شکل امروزین آن فراوردهای
نمایش قرار م 
وارداتی است و در ایران از پیشین ه ی پرباری برخوردار نیست؛
ی رسد تئاتر در ایران در انحصار اقلیتی قرار گرفته که با
بهنظر م 
رمزگذاری و نظام معناسازی تئاتر غربی آشنا شدهاند ،در حالیکه
این اتفاق در بین مخاطبین تئاتر رخ نداده است .به عبارت دیگر،
مخاطب ایرانی ،در بهترین حالت ،مصرف کنندهی محصولی
فرهنگی است که از بافت خود جدا شده ودر بافتی نامتناسب
ی است که
عرضه میشود .تبدیل شدن به گفتمان اقلیت ،پدیدها 
با ماهیت غریزی و اجتماعی تئاتر در تضاد است .مجموعهای از
این دست عوامل ،ضرورت مخاطبشناسی تئاتر را تائید میکنند.
محرک این پژوهش ،نیاز به این شناخت و تبیین رابطه تئاتر امروز
با مخاطب است .بدیهیاست بخشی از این شناخت ،پیشینی
است و مربوط به سنتها وعادات نهادینه شده ی یک جامعه در
ارتباط با هنرهای نمایشی .بازخورد کنونی مخاطب ،در قبال تئاتر،
برآیندیاست از تجربیات فرهنگی فردی و اجتماعی او.
بخشی از اختالل ارتباطی تئاتر امروز ایران با مخاطب در
برقراری نسبت تئاتر با فرهنگ است .از آنجا که پیشین ه ی هر
جامعه تشکیل دهنده ی بخشی از فرهنگ آن جامعه است،
بررسی پیشینهی مخاطب تئاتر ایرانی نیز بخشی از فرهنگ
نمایشی او را تبیین میکند.
ی که از مخاطب سخن به میان
 -1مخاطب -انسان :زمـان 
ی آوریم ،منظور اشکال غیرآگاهانه و تصادفی مورد خطاب قرار
م
دادن و مورد خطاب قرار گرفتن نیست .ماهیت مخاطب ،انسانی
ن شناختی ،ویژگیهایی در
است .ب ه عبارت دیگر ،به لحاظ انسا 
تبار انسان وجود دارد که ما در تبیین ماهیت مخاطب به آنها
ی کنیم .در واقع در این بحث ،با آن بخش از ماهیت
رجوع م 
انسان سروكار داریم که او را وارد حوزهی فرهنگپذیری میکند
و این بخش ،قطعاً شاخ ه ی انسانشناسی زبانی است .پیدایش
زبان اندکی پس از آن صورت گرفت که انسان آغاز به ساختن
ابزارهایی بر اساس انگارهای ویژه کرد .یک ابزار و یک واژه ،از نقطه
نظری بسیار مهم به یکدیگر شباهت پیدا میکنند؛ هرچند یکی از
آنها یک شئ است که میشود لمس کرد و دید و دیگری یک آوا.
اما آنها هردو شکل خارجی یا بیان بیرونی اندیشه هستند .مغزی
که میتواند مجسم کند یک ابزار چه شکلی باید داشتـــه باشد و
میتواند دستها را در بازسازی و تقلید از آن تصویر هدایت کند،
ی رسد که به این تصویر نامی بدهد .دلیل مالزمه
به این توانایی م 
واژه ها با ابزارسازی ،ضرورت آموزش رموز ابزارسازی به دیگران

داستانک

است .درواقع نیاز ارتباط زبانی ،بالفاصله بعد ازخلق واژه ایجاد
شده است و این اولین خصوصیت انسان پارینه سنگی است که
تجرب ه خطاب کردن و مورد خطاب واقع شدن را به او میبخشد.
 -2آئینهای عبادی همراه با نمادهای نمایشی :این اشاره
ضروری بهنظر میرسد که انسان ،تا قرنها پس از تکامل به
شکل امروزینش ،درحوزهی هنر ،مرز تفکیکی میان اثر هنری و
مخاطب قائل نمیشود .خاستگاه هنر ،پیش از هر چیز ،نیاز انسان
بوده است .هنر نقش مطلقاً کاربردی در زندگی روزمره داشته
است .با تمرکز بر هنر نمایش ،میبینیم که با دخیل شدن جنب ه
دینی ،مخاطب همواره شرکت کننده در آئین است و تمایزی
اندیشگانی بین اجرا کننده وشرکت کننده وجود ندارد .بهعبارتی
ق های
القاء تفکر غالب ،صورت نمیگرفته بلکه مبنای آئین ،میثا 
ن ها در طی زمان ،متکی به نمادهای تکرار
جمعی است .این آئی 
ت های
شونده شدهاند و گاه اجرا کننده به لحاظ اجرایی مهار 
ی کرده که الزاماً دیگر شرکتکنندگان در آئین
خاصی کسب م 
واجد آن نبودهاند ،اما باز هم هدف ،مشارکت در امر اعتقادی
مشترک بوده است.
 -3ایران باستان :در ایران ،اسطورهها به دالیلی منجر به
ی شوند:
تکامل اشکال بدوی نمایش نم 
 نگرش نسبت به قربانی در اقوام کشاورز (اساطیر بینالنهرین)قربانی نزد اقوام کشاورز ،خود خداست و ساحتی بسیار مقدس
دارد .چنانکه انسانها ذاتاً تمایلی به تصویر کردن و تجسم
بخشیدن به امر مقدس ندارند .با توجه به اینکه بخش مهمی از
اسطوره های ایرانی ،تحت تأثیر اسطورههای میان رودان شکل
گرفته ،این نگرش نسبت به آئینهای قربانی در ایران نیز وجود
داشته است .باید توجه کنیم که آئینهای قربانی منابع الهام
مهمی در شکلگیری نمایش محسوب می شوند؛ چنان که
یونانیان که اقوامی کو چ گرد وشکارچی بودهاند و قربانی را به
مثاب ه بها یا باج ،نثار خدایان میکردند ،قربانی را به اشکال مختلف
متجلی ساختند و همین قربانی نهایتاً ب ه عنوان شخصیت تراژدی
به اوج اعتالی فلسفی رسید.
 عدم وجود خط روایی در در اوستا (اساطیر مهری)در متون اوستایی ،خط روایی و داستانی دیده نمیشود؛ بلکه
بیشترتوصیف صفات مهر ،خودنمایی میکنند؛ به همین دلیل
جنبهی عینی و زمینی در اوستا کمرنگ است.ب ه ویژه آن که

پای صحبت مردگان بُستان آباد
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محمدعلیمحمدپور

امشب هم تا آمدم قلیان را چاق کردم و روی تراس نشستم ،مثل هر شب پیدایش
شد .داشت سبیل هایش را تاب می داد .چهره اش درهم مالیده بود .یک دسته از
موهایش که همیشه از چپ به راست قرض می داد روی سرش سیخ شده بود .گفتم:
«چرا این قدر بهم ریخته ای؟»
دستی به موهای سرش کشید و با همان دسته مو ،وسط سرش را پوشاند .نشست

اســـاطیر مهری و مزدایی ،زیر سای ه ی تعالیم زرتشت به ما
رسیدهاند که مبلغ یکتاپرستی است.
 اندیشههای زرتشتآیین زرتشت با دو آئین قربانی و سوگواری و مصرف گیاهان
خلسهآور مخالف است .هریک از این آئینها خاستگاه مهمی
برای تکوین اشکال پیشرفته در نمایش مغرب زمین محسوب
میشوند.شاید در جستجوی بارق ه های نمایش در پیش از اسالم،
به یکی دو مورد اثر مکتوب شامل «یادگار زریران» و «درخت
آسوریک» برخورد کنیم؛ ولی نشان ه ای دال بر اجرای آنها برای
تماشاگران نمییابیم.
 -4پس از اسالم :بعد از ظهور اسالم اشکال شبه نمایشی،
شامل معرکهگیری و نقالی و پردهخوانی که از پیش از اسالم
وجود داشتهاند امتداد مییابند .در دوران آلبویه ،برای اولینبار
ی گیرند .این دستههای
دست ه های عزاداری در ماه محرم شکل م 
عزاداری در روند تحول ،در دورهی صفویه و به موازات رشد تشیع،
به ساحت نمایشی نزدیک میشوند و در دوران قاجار نابترین
ی رسد.
شکل نمایش ایرانی -تعزیه -به حد اعالی تکامل م 
 جایگاه مخاطب در تعزیه:تعزیه ،همانند دیگر نمایشهای آئینی مشرق زمین ،برآمده از
بطن اعتقادات ،باورها ونیازهای مردم است .این نشان ه ها در طی
قرنها به صورت قراردادهای از پیش تعیین شده و در ارتباط
تنگاتنگ با مردم شکل گرفتند .این نمادها و نشانهها را تماشاگر
ی شناسد .بنابراین تماشاگر برای «دانستن» واقعه
تئاتر از پیش م 
به دیدن تعزیه نمیرود .او مصائبی را که بر خاندان پیغمبر گذشته
میداند ،بنابراین اینجا نیز مفهوم «مشارکت» بر «تماشا» غلبه
ی است که در زمان و مکان آئینی
میکند .تعزیه یک مراسم آئین 
رخ میدهد و این مشارکت ،بنا به اعتقاد مسلمانان ،که اشک
ریختن بر اصحاب حسین(ع) را دارای ثواب اخروی میدانند،
نوعی فعالیت معنوی ثوابآور است که با اعتقاد قلبی و دغدغه
ی معنوی مردم در ارتباط است .به لحاظ ساختار نمایشی ،تعزیه
هیچ گرایشی به واقعگرایی ندارد؛ بلکه یک نظام نشانهای کامل
است و مخاطب به مثابه ماشین رمزگشایی .این نشانهها در طول
تاریخ ،گام به گام در تعامل و رفت و برگشت معنایی با مخاطب،
تکوین یافت ه اند .همین خصوصیت نمایشهای شرقی درتئاترهای
تجرب ه گرای قرن بیستم اروپا متجلی شد.

کنارم .لوله ی قلیان را دادم بهش ،پُک عمیقی کشید و گفت« :زنم ،داره عروس میشه».
در زغال های قلیان هوایی دمیدم و گفتم«:واست مهمه؟»
دود را که از الی دندان های زردش بیرون می داد ،گفت«:هیچی بدتر از برزخ نیس.
آدم تکلیفش با هیچی مشخص نیس».
راست می گفت .برزخ یعنی پادرهوا بودن.تازه نسبت به همه ی میت های دیگر
مجموعه او پادرهوا تر هم بود .هم گرسنه و فقیر سیر کرده بود و هم مشروب خورده بود.
هم جهیزیه تازه عروس داماد ،داده بود و هم زنش را کتک زده بود .هم مدرسه ساخته
بود و هم ترک روزه و زکات کرده بود .فرشته ی مسئول نوشتن اعمالش هم یکبار بهش
گفته بود«:بابا تو دیگه کی هستی حشمت خان؟» و حاال خسته بود .خسته تر از همه
میت های آرامستان بستان آباد .تقریبا در این سه چهارسالی که خادم مجموعه بودم هر
شب عادت داشتم آخرشب روی تراس جلوی اتاقم قلیان بکشم و درد و دل میت های
مجموعه بستان آباد را گوش کنم .و حاال حشمت خان این میت سبیلوی درشت هیکل
داشت با من قلیان می کشید و از زنش می گفت .گفت«:وقتی گرفتمش فکر کردم واسه

چرا همیشه زمان خوبی برای نوشتن نیست؟

.

مترجم:نگينكارگر

نویسنده :آنتونی وارالو
یکروز می خواهید موضوعی که تازه به ذهنتان رسیده را
بنویسید.یکروز تمایل دارید که روزمرههایتان را در وبالگتان
بنویسید.یکروز تصمیم میگیرید که کتابی که به تازگی
خواندنش را آغاز کردهاید را تمام کنید.
یکروز...
باور کنید ،من میفهمم شما چه احساسی دارید .سالها
من میخواستم که نویسنده شوم اما در حقیقت چیزی
نمینوشتم .من ایدههای زیادی در سر داشتم اما هیچوقت
آنها را روی کاغذ نیاوردم.
اما چرا؟ بخاطر اینکه همیشه منتظر بودم که زمان مناسب
برای نوشتن فرا برسد .من احساس میکردم که یکمرتبه و
به طرز معجزه آسایی به من الهام میشود .اگر خودم نخواهم
و کاری انجام ندهم این وقت آزادی که منتظرش هستم تقریباً
هیچوقت نمیآید.

اگر شما با خودتان کلنجار بروید تا زمان و انرژی الزم داشته
باشید که بنشینید و بنویسید باید بگویم که شما تنها نیستید،
در حقیقت «پیدا کردن زمانی برای نوشتن» یکی از دغدغههای
همیشگی من بوده است و زمانیکه با نویسندگان روبرو میشوم
از آنها در این مورد سوال میکنم.چند دلیل وجود دارد که شما
هیچوقت زمان مناسبی برای نوشتن پیدا نمیکنید:
 -1نوشتن کار مشکلی است.
من به مدت سهسال مینوشتم(در آنزمان یک رمان را تمام
کردم) و من هنوز که هنوز است وقتی تصمیم به نوشتن میگیرم
خودم را نسبت به ادامه نوشتن بیمیل میبینم.
نوشتن کار آسانی نیست و نیاز به انرژی روحی و روانی دارد.
برای اغلب ما پروسه نوشتن یک پروسه فکر کردن نیز هست.
برای نمونه وقتی شما در وبالگتان آگهی برای تقاضا به کار قرار
میدهید ناچار خواهید بود که راجع به آنچه که پیشنهاد میدهید
کام ً
ال توجیه شده باشید.
کارهای بسیاری هست که نسبت به نوشتن بسیار سادهتر
هستند .انجام دادن کارهای خانه ،وبگردی در توییتر ،درست
کردن قهوه.
قطعاً روزی احساس میکنید که داستان به شما الهام میشود و
بیصبرانه میخواهید سراغ کیبوردتان بروید اما این روزها بهندرت
پیش میآیند.

رکود و افول تعزیه دو دلیل عمده داشت:
 گرایش جنبش مشروطه به تجدد و نفی هرآن چه که رنگسنت داشت.
 ممنوعیت برگزاری تعزیه در دوره ی رضاشاه پهلوی -5مخاطب در تئاتر امروز ایران :تئاتر درشمایل غربی ،در
دوران مشروطیت وارد ایران شد .با توجه به اینکه واردکنندگان
این نوع تئاتر ،عموماً مشروطهطلب ودخیل در وقایع سیاسی
بودند ،روی کرد و کار ویژه ی تئاتر عصر مشروطیت،کام ً
ال سیاسی
ی رسد که مخاطب این تئاترها عوام فقرزده
بود .طبیعی بهنظر م 
و جهلزده ی آن روزگار نبودند؛ بلکه از ابتدا تئاتر ابزار گفتمان
سیاسی صرف شد .به هر روی ،دستاورد صدسالهی تئاتر در
ایران ،تئاتری است درگیر با بحران مخاطب .این بحران طبق نظر
بسیاری از پژوهشگران ،عمدتاً شامل موارد زیر است:
 تئاتر امروز ایران مخاطبین محدود و بیتنوع دارد. مخاطب ،تأمین کنندهی اقتصاد تئاتر نیست.بر اساس آمار و شناخت اندکی که عمدتاً بطور صوری
ونظری ارائه شدهاند ،مخاطبان تئاتر ایران را معموالً گرو ه های
زیر تشکیل میدهند:
 اقشار مرفه با وقت اضافی که برای حفظ وجاهت طبقاتی بهتئاتر میروند.
 دانشجویان ودست اندرکاران تئاتر که وابستگی شغلی ومحیطی به هنر دارند.
 اقلیت فرهیخته که برای ارتقاء زندگی معنوی خود بهتئاتر میروند.
 اقلیتی در صنوف اداری که گاه ،با تسهیالت خاصی موقعیترفتن به تئاتر را پیدا میکنند.
به این ترتیب تئاتر ما تئاتری است کم و بیش بیگانه با مردم
وطبقات مختلف اجتماعی .الزم به ذکر است که در راستای
جذب بیش از پیش مخاطب ،گرایش تولیدکنندگان تئاتر به
رویکرد طنز ،چش م گیر بوده است .باتوجه به اینکه تئاتر در
شکل امروزی ،به دالیل ذکر شده هرگز خاستگاه فرهنگی الزم
برای رشد و تکامل رادر ایران نیافته ،مخاطب نیز جایگاه تعیین
کنندهای درمجموع ه ی تئاتر نداشته است .البته این بدان معنا
ی تواند داشته باشد؛ اما دستاورد
نیست که از این پس نیز نم 
تاریخی نه چندان پربار جایگاه مخاطب ،در تاریخ نمایش ایران،
مبین تضادهای بسیاری است .برای نمونه توجه کنیم به جایگاه
مخاطب در تعزیه .در دوران اوج شکوفایی تعزیه ،مردم مهمترین
حامیان اقتصادی و ایدئولوژیک آن بودند ،اما به طور ناگهانی
تعزیه راه افول میپیماید و این پشتوانهی محکم مردمی -به
جبر شرایط اجتماعی -هیچ قدرتی برای مقابله با این افول نمی
یابد .این درحالیاست که گونههای مشابه نمایش آیینی در
چین و هند هنوز زنده و پویا هستند و به هنر موزهای تبدیل
نشدهاند .بهنظر میرسد مطالعات جامع ه شناختی ،در زمین ه
شناخت مخاطب ایرانی تئاتر ،زوایای تاریک بسیاری را روشن
خواهد کرد .از سوی دیگر ،با درنظر گرفتن عدم تنوع مخاطبین
تئاتر ،در کنار عدم سابقه ی مخاطب ایرانی از تئاتری که
خاستگاه آن غرب است ،بهنوعی این نتیجه قابل برداشت است
که فعاالن و تولیدکنندگان تئاتر امروز ما ،با دانش نظری که از
عرص ه ی تئاتر دنیای معاصر دارند ،نوعی روند رشد در فراگیری
تئاتر طی کردهاند که مناسبتی با شرایط فرهنگی جامع ه ای
که افراد آن هم چنان در بند مرتفع ساختن نیازهای اولیهی
خویشاند ندارد .به همین دلیل تئاترها تولید میشوند تا تنها
توسط متخصصین ودست اندرکاران تئاتر ،تأیید و یا مردود
شناخته شوند و ندرتاً درمعرض توده های مردمی قرار گیرند
که باید حامیان تئاتر باشند .این پدیده ،نوعی اگوتیسم را در
تئاتر امروز ما رقم زده است و فرمول دوجانب ه ی «هنر-مدیوم-
مخاطب» را به رابطهای مختصر و یک جانبه تقلیل داده است.

همیشه مال منه ولی انگار نبود .از من به تو نصیحت تو اون دنیا هیچی مال خودت
نیست» داشتم فکر می کردم که راست هم می گوید .داشتم به تنهایی ام فکر می کردم.
به همه چیزهایی که مال خودم نبودند و از من گرفته شده بودند .در این لحظه حاج
احمد از دستشویی درآمد و همان طور که دست هایش را با پشت شلـوارش خشک
می کرد ،گفت«:تو رو خدا یه دونه آفتابه دیگه هم تو دستشویی بذار ،یه عمر تو دنیا دلم
صاف نشد ،بذار اینجا خودمو اونقدر بشورم تا پاک شم ».حشمت خان رو به حاج احمد
گفت«:زنم داره عروس میشه .میگی امشب برم تو خوابش؟»
حاج احمد گفت«:بری تو خوابش که چی بشه؟ خودت که به درک رفتی بذار الاقل
اون بدبخت زندگی شو کنه» این را گفت و رفت و در تاریکی قبرها گم شد .حشمت خان
گفت«:منم برم کپه ی مرگمو بذارم .امروز بهشت برزخی بودم فردا نوبت جهنممه ،کلی
کار دارم» آخرین پُک را کشیدم و قلیان را خواستم جمع کنم .حشمت خان همین طور
که داشت می رفت ،گفت«:راستی این چراغ سردر خونتم شب ها خاموش کن راست
میفته تو چشام ،نمی تونم راحت بخوابم!»

 -2نوشتن به تمرکز و حریم خصوصی نیاز دارد.
پیدا کردن بهترین زمان برای نوشتن تنها دغدغه نویسنده
نیست .گاهی شما نیاز دارید که ابتدا جایی را پیدا کنید که در
آنجا بتوانید به نوشتن بپردازید .این مسئله حتی وقتی شما روی
کاناپه نشستهاید و لپ تاپتان جلویتان است ولی تلويزیون روشن
است و اهالی خانه با یکدیگر مشغول گفتگو هستند نیز ممکن
است اتفاق بیافتد.
مـن شخصاً در شرایطی که دیگران بتوانند صفحه نمایش
لپ تاپم را ببینند به هیچ وجه نمیتوانم کلمهای بنویسم
(حتی اگر متن من را نخوانند) و مطمئنم که بسیاری از
نویسندگان مثل من چنین احساسی در نوشتن دارند .برای
اینکه برای نوشتن بهحد کافی احساس امنیت کنید نیاز به
یک محیط خصوصی و مطمئن دارید.
منظورمان از بهترین جا ناکجا نیست .شما میتوانید از زمان
جادویی خود در روزی که خانواده مشغول انجام کارهای خودشان
هستند و یا به پارک رفتهاند و شما در خانه تنها ماندهاید برای
نوشتن استفاده کنید .اما کی چنین اتفاقی میافتد؟
 -3نوشتن مهم است اما (معموالً) ضروری نیست.
نوشته شما مهم است حتی اگر هیچکس دیگری اینگونه که
شما فکر میکنید نیاندیشد.اگر رمانی را به پایان رساندید ممکن
است اولین قدم را در راه شغلی سودمند برداشته باشید .اگر مرتب

در وبالگتان مطلب بنویسید خواهید توانست یک سکوی پرتاب
قدرتمند برای خود بنا کنید و وقتی این کتاب الکترونیکی را
به پایان رساندید چیزی برای فروختن به خوانندگان وبالگتان
خواهید داشت.عالوه بر این ،نوشتههای شما مهم هستند چرا که
بخشی از اندیشه و وجود شما را آشکار میکنند .مطمئنم وقتی
که برای نوشتن برنامهریزی میکنید بسیار خوشحال هستید و
وقتی هفتهها و ماهها میگذرد و هنوز نتوانستهاید کلمهای بر کاغذ
بیاورید احساس ناخوشایندی دارید.
مسئله این است که «نوشتن یک داستان احتماالً یکی از امور
لیست کارهای روزانه شما نیست» اما کارهای وقتگیر دیگری
مثل کارهای خانه همیشه جزو این لیست هستند و گاهی
انجام کارهایی که شما مشغول به آن هستید آنقدر وقت شما
را میگیرند که شما را ناچار میکند نوشتن را به پایان لیست
خود منتقل کنید.
در این شرایط شما چه کاری میتوانید انجام دهید؟
نوشتن را تا یافتن یک زمان مناسب متوقف کنید.
نه ،برای خود الزامی ایجاد کنید که دو ساعت زمان در هفته
آینده را به نوشتن اختصاص دهید .در هفته  168ساعت وجود
دارد شما میتوانید دو ساعت آنرا برای انجام کاری که به آن
عالقه دارید صرف کنید .شاید این زمان کافی نباشد اما حقیقتاً
بهتر از هیچ است.

