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مدرن هاي آدم عاريتي زندگي

اجراست حال در ايرانشهر تماشاخانه در يونسكو اوژن نوشته» طاس آوازخوان «نمايشنامه

جفت دو است، افتاده زمينه پس ديوار بر كه جغد دو تصوير است، سفيد پا تا سر كه خانه يك نشيمن اتاق
همان از اند، پوشيده روشن و سفيد لباس كه آنها روي نشسته شوهر و زن يك و چسبيده هم به صندلي

.باشند داشته را متعارف نمايش يك انتظار نبايد فهماند مي تماشاگران به ابتدا
را پرت و معنا بي وگويي گفت و كنند مي گفV  سخن به شروع صحنه روي شخصيت دو وقتي اما    
مي قرار تئاتر ضد آثار زمره در كه روست روبه نمايشي با شود مي متوجه مخاطب تازه دهند، مي شكل
.كرد اش ارزيابي گذشته معيارهاي با توان نمي همs  براي و گيرد
بهمن كارگرداني با روزها اين كه است يونسكو اوژن هاي نوشته از» طاس آوازخوان «نمايش    

آقاي (صحت سروش ،)اسميت خانم (رهنما بهاره ،)اسميت آقاي (نورد برق هومن بازي و معتمديان
تماشاخانه در) نشان آتش (شكيبا هوتن و) ماري (روحاني اميد ،)مارتن خانم (جنيدي ف1مك ،)مارتن

گفت انجام و استراحت حال در خود خانه نشيمن اتاق در اسميت خانم و آقا. شود مي اجرا ايرانشهر
مي زبان بر را هايي جمله خشك و خودكار مكانيكي، خيلي آنان. ندارد معنايي هيچ كه هستند وگويي
.ندارد ارتباطي هيچ گويند، مي آن از پس و پيش آنچه با و نيست خودشان از انگار كه آورند
روابط به زباني، ارتباط گشتگي گم و معنايي بي مارتن، خانم و آقا نام به ديگري زوج ورود با    

جا به را همديگر حتي ها، اسميت خانه به ورود ابتداي در شوهر و زن اين شود؛ مي كشيده نيز شخصي
.هستند يكديگر همسر شوند مي متوجه تازه دقايقي از بعد و آورند نمي
رفتارش كه ماري. افزايد مي نمايش هجوآميز فضاي بر هم روحاني اميد بازي با خانه كلفت شخصيت    
با معتمديان بهمن. كند مي تشديد را نمايش هاي آدم روابط بر حاكم تضاد دارد، خدمتكار از نشاني كمتر

.كند مي نزديك مضحكه به را يونسكو هجوآميز رويكرد خانه، كلفت نقش ايفاي براي مرد بازيگر يك انتخاب
اين پيچيدگي بر بلكه شود، نمي باز ها شخصيت روابط از گرهي تنها نه داستان، به نشان آتش ورود با

.شود مي افزوده سردرگم ك1ف
    
معني بي هاي حرف پشت نهفته، معناي    
مخاطب تئاتري پيشs  هاي تجربه است، برگزيده كه عنواني با آغاز همان از طاس آوازخوان نمايش    
عنوان واقعگرا، دوره تا اش ادامه و ها نوك1سيك عصر تا باستان يونان عهد از اگر. كشد مي چالش به را
شاهد كار انتهاي تا تماشاگر اينجا دارد، مV  اصلي شخصيت و قهرمان به مستقيم اشاره نمايشنامه يك
.شود نمي طاس آوازخوان آمدن صحنه به

سخنان. گذارد مي نمايش به را عاريتي معني تمام به موقعيتي خود، ضدتئاتري رويكرد با نمايش اين    
شان زندگي همه آرزوهايشان و پيرامون محيط از دركشان دارند، يكديگر با كه روابطي رفتارشان، ها، آدم

كه شوند مي هايي دلقك به تبديل ها شخصيت همه كه كشد نمي طولي. نيست خودشان از و است عاريتي
مثل عجيب جم1ت بيان كلمات، با بازي كم كم. پردازند مي يكديگر با بحث و جر به ناهمگون ك1مي با
كه كسي «جمله از نادرست هاي ا�ثل ضرب از استفاده ،»است پايs  اتاق كف با�ست، اتاق سقف«

خود به را نمايشنامه عمده بخش اينها نظير و» داشت خواهد مرغ تخم يك فردا خرد، مي گاو يك امروز
نمايشنامه هاي شخصيت گويي كه شود مي ادا نظمي و سرعت چنان با جم1ت اين. دهند مي اختصاص

معني، بي جم1ت اين پشت حال اين با. هستند منطقي و مهم بسيار موضوع مورد در صحبت مشغول
به دائم مردم كه شده نما نخ و تكراري هاي حرف از سرشار معاصر، دنياي است؛ نهفته عميق معنايي
.كنند مي ريزي پي را احساس از خالي و مكانيكي اي رابطه آن براساس و دهند مي هم خورد
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 کنيد معرفی خود دوستان به را سايت

.است کشور نشريات اطbعات بانک سايت به متعلق حقوق کليه 1391-1380 
و برداري کپی.  است شده اع1م شرايط رعايت با کاربران مطالعه جهت فقط پايگاه اين در مندرج اط1عات
.دارد قانوني پيگيرد و ممنوع هدفی هر با و روش هر به اط1عات بازنشر

:توجه
magiran.com بخش توسط کشور مج1ت همه به دسترسی و رسانی اط1ع هدف با که است مرجع پايگاهی

سايت توسعه و تکميل در مشارکت تنها عضو نشريات همکاری. شود می اداره مستقل صورت به و خصوصی
.باشد نمی ايشان عهده بر سايت خدمات ارايه چگونگی مسئوليت و است

 

magiran.com سايت پشتيبانی 
15655-111 پستی صندوق تهران،

 محتوای مورد در. بگيريد تماس ما با سايت خدمات مورد در فقط
!نداريم اط1عی ها روزنامه

ج هنگام در ويژه یه سايت اين از استفاده هنگام کنيم می توصيه
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