این را خیلی خوب توضیح میدهد و میگوید که
من خودم را نکش��تم ولی از باتالقی که تو برایش
درس��ت کرده بودی نجات��ش دادم .فکر میکنم
اتفاقا تصورش از عش��ق این اس��ت که عاشقانهتر
رفتار کرده اس��ت .زیرا لیال تبدیل به بختکی شده
که خودش را انداخت��ه روی زندگی فرهاد و اتفاقا
با حذف فیزیک��ی خود ،حض��ورش را در زندگی
فرهاد سنگینتر کرده اس��ت .ولی شیوا براساس
تعریف خودش از عشق ،فکر میکند یک زندگی
برای فرهاد درس��ت ک��رده و او را از زندگیای که
داشته نجات داده اس��ت .او این فداکاری را کرده
که از گذشته فرهاد بگذرد و با همه شکهایی که
دارد برای نجات فرهاد ،قبول میکند با او ازدواج
کند .فکر میکنم فقط تعریفشان با هم فرق دارد،
میفهمم تعریف لیال از عشق تعریف دراماتیکتر
و جامعتری است و مای تماشاگر را بیشتر همراه
میکند ،اما شیوا هم اتفاقا با قدرت به تعریف خود
از عشق عمل میکند.
بیشتر بر او منطقغالب است اما بر دیگری
احساس غلبه دارد.

دقیقا .فک��ر میکنم ک��ه در کارگردانی هم کامال
با ژس��تها هم برای من و بهآفری��د که نقش لیال
را بازی میکن��د آقای رضاییراد ای��ن موضوع را
تعریف کردند که احس��اس در ای��ن بازی معنایی
ندارد .همه چیز در ژس��تها تعریف میشود .در
این اجراهایی که رفتی��م ،جنرالمان با وقتی که
با تمرینه��ا رفتیم ،حتی ی��ک دقیقه هم تفاوت
زمانی ن��دارد .یعنی اینقدر همه چیز مهندس��ی
شده اس��ت که نمیتواند اختالف زمانی به وجود
بیاید .در بازیها هم همین اس��ت ،نمیتوانی یک
ش��ب بگویی که امش��ب بازیام خوب بود و یک
شب بگویی بد بود .یعنی آن مهندسی را که شده
کافی است درست اجرا کنید .فکر میکنم در این
طراحی کامال این تفاوت بین لیال و شیوا در انتخاب
ژشتها اتفاق افتاده است.
زمان ای�ن کار ه�م طوالنی اس�ت و فکر
میکنم که حفظ آن ریتم و شکست زمان
و فضا برای بازیگران مش�کل اس�ت و به
قول ش�ما با مهندس�ی که صورت گرفته
این ریتم حفظ ش�ده اس�ت ،ت�ا خیال و
واقعیت ،شکس�ت زمان به آینده و حال و
گذش�ته کامال در بازیها حفظ شود.خود
ش�ما دچار گیجی نمیشدید و زمانها را
گم نمیکردید؟

چرا اتفاقا اوایل که کار را ش��روع کردیم این اتفاق
زیاد میافت��اد .واقعا تمرینه��ای اولمان به این
میگذش��ت که زمانه��ا را گم نکنی��م .به لحاظ
زمانی آنها به موقعیت یک و دو و س��ه طبقهبندی
کردیم .حتی جاهایی وسط جمله ،زمان میشکند
و سر میخوری به زمان دیگری .یک جاهایی واقعا
گیجکننده بود .یک بار آقای رضاییراد متنی را در
گروه تلگرامی کار فرس��تادند و گفتند به این متن
نگاه کنید و متن را با زمان مس��تقیم و درستش و
بدون شکستها و اتفاقات چیده بودند که این کار
گیجی همهمان را کم کرد .یک یا دو ماه اول ،وقت
ما بازیگران به دی کد کردن زمانها میگذشت.
رضاییراد همین است که بهنوعی به الزمان بودن
نه به ای��ن معنا که هیچ چی��زی را نفهمیم که در
چه زمان��ی اتفاق میافتد بلک��ه از این نظر که هر
بستر زمانی که اتفاقی در آن میافتد سریع عوض
میشود و به زمان دیگری میرود ،یعنی در بهترین
حالتی که زمانها مشخص باشند  -مثل «براساس
دوش��س ملفی» ولی باز خود آن زمان به آینده یا
به گذش��ته میپرد .راجع به«فعل» مشخصا فکر
میکنم عمدی در صحنه،لباس و دیالوگنویسی
و در همه چیز وجود دارد؛ زیرا هیچ زمان مشخصی
داده نمیش��ود ،حتی در بازیها ه��م هر ویژگی
ش��اخصی از شخصیتها گرفته ش��ده است ،این
کار ب��رای این بوده که فق��ط مضمون مورد توجه
قرار گیرد .فکر میکن��م که اولویت این اجرا فقط
درست شنیده شدن متن باشد .برای همین جلوی
هر ویژگی شاخص و پرشی خارج از این محدوده
گرفته شده است.
طراح�ی صحنه فعل بهگونهای اس�ت که
مخاطب را تاحدی یاد پردهخوانی و نقالی
میان�دازد و مدام صحنه عوض میش�ود
ت�ا فضا را عوض کن�د .در فضایی که بازی
میکردی�د چقدر این موضوع در نقش�ی
که ایفا میکردید تأثیر داشت؟

راستش را بگویم به این فکر نکرده بودم .نمیدانم
که رضاییراد به این فکر کرده باش��د یا نه .چیزی
که میتوانم بگویم این است که کار گروهی این را
میآورد .ما بهعنوان بازیگر ،خودمان را جدا از این
صحنه نمیدانی��م .تعویض این صحنه ،خیلی کار
سختی است؛ زیرا پشت صحنه ما روی صحنهمان
هم هس��ت و آن پش��ت آنقدر جا کم است که ما
نمیتوانی��م این تابلوه��ا را بچرخانیم .یک جایی
آنق��در اوضاع پیچیده ش��د که آق��ای رضایی راد
گفتند از خیر این تصاویر بگذری��م و ما بازیگران
طی ی��ک تصمیم جمع��ی  -با اینک��ه کارمان را
روی صحنه س��ختتر میکرد -خواستیم که این
صحنهها باش��ند .برای ما آنقدر اهمیت داشت که
آن پشت چه اتفاقی میافتاد که انگار روی صحنه
بودیم .قرار شد بچههای پشت صحنه و بازیگرانی
که آن لحظه روی صحنه نیستند ،تصاویر را عوض
کنند .کاری که در آن دقت و ظرافت زیادی وجود
دارد و کاری که آن پش��ت میکنی��م کمتر از کار
روی صحنه نیست .کافی است که یک جا اشتباه
کنیم و یکی از لتها اش��تباه شود همهچیز به هم
میریزد .اینطور نیست که ما فقط روی بازی خود
تعصب داشته باشیم.
بعضی از ش�خصیتهای این اجرا فعل را
صرف کرده و به فعلیت رس�اندند .چیزی
ک�ه در جامع�ه هم دی�ده میش�ود .یک
آدمهایی عم�ل میکنند و یک آدمهایی
فقط نظاره میکنند .در این اجرا لیال عشق
را به فعلیت میرساند و تبدیل به درنا شد.
اما شیوا که نقش او را بازی میکنید بهنظر
میرسد این فعلیت را نداشت .شیوا فقط
در حرف فعلها را صرف میکند.

فکر نمیکنم این طور باش��د .فکر میکنم تعریف
ش��یوا در واقع از کنش ،از کنش عش��ق و از فعل
عش��ق با لیال فرق میکرد .در صحنه دو تاییشان

ن روزه�ا س�ر صحن�ه فعل هس�تی،
ای� 
«عصبانی نیستم» فیلمی که در آن بازی
کردهای مدتهاست دچار فعل نمیشود
شده اس�ت ،احساس�ت از فیلمی که این
همه سال از آن گذشته و هنوز دچار فعل
نمیشود شده چیست؟

کمی سخت اس��ت در مورد این فیلم حرف بزنم.
زیرا اصال دل��م نمیخواهد چی��زی بگویم که در
واقع مس��ئله فیلم را بیشتر کند و یا چیزی بگویم
که نشان از محافظهکاریام باشد .برای همین ،در
این ش��رایط حرف زدن در مورد این فیلم سخت
اس��ت .چیزی ک��ه میتوانم بگویم این اس��ت که
عصبانیت عدهای از این فیل��م را نمیفهمم .اصال
بحث موضعگیری نیست؛ زیرا موضع همهمان در
مورد اتفاقات آن سال مشخص است .بعید میدانم
کس��ی در ایران زندگی کند که چه��ره معروفی
باش��د؛ روزنامهنگار،ورزشکار یا هنرمند باشد و ما
موضعاش را در مورد اتفاقات آن س��ال ندانیم .به
نظرم موضع همه واضح اس��ت .برای همین کسی
ترسی ندارد که بگوید مواضعاش در آن سالها چه
بوده است .ماجرایی که هست این است که فیلمی
مثل عصبانی نیستم برخالف فیلمهای دیگری که
در مورد وقایع آن سال ساخته شدهاند و مشخصا
موضعگیری داش��تند و تاری��خ را تحریف کردند،
اصال به بع��د از آن جریانات میپردازد و بدون این
که بگوید موضعگیری درس��ت آن موقع چه بوده
است ،دارد آسیبشناسی میکند .ولی همه ما به
این امر واقفیم که ب��ا هر جانبداری از آن اتفاقات،
عدهای آسیب دیدند ،عدهای کشته شدند ،عدهای
زندانی شدند ،عدهای س��تارهدار شدند و عدهای
هم بیکار شدند؛ این را که نمیشود انکار کرد .آیا
نباید درباره این آس��یب حرف زد؟ آیا هر حرف و
فیلم ساختن ،مقاله نوشتن و کتاب نوشتن درباره
وقایع  88باید بدون موضع مش��خص باش��د؟ اگر
این موضع را نگیریم ،یعنی داریم برخالف چیزی
حرف میزنیم؟ برای همین من عصبانیت آدمها
را نمیفهمم .میتوانند عصبانی باشند که موضع
من و آقای درمیش��یان را میدانند ،این میتواند
عصبانیش��ان کند .ولی موضع فیلم ،آگاهانه در
مورد بع��د از آن وقای��ع  88و اتفاقاتی که بعدش
آدمهایی درگیر شدند حرف میزند .من به هر حال
به اکران عصبانی نیستم امیدوار هستم .دلیلی که
آوردهاند این است که حجم فیلمها برای اکران در

آخر سال زیاد است ،اما نمیدانم حجم این فیلمها
برای اکران بعد از جش��نواره و س��ال دیگر کمتر
میشود؟ غیر از این است که بعد از جشنواره یک
تعداد فیلم دیگر اضافه میشود؟ اما من میخواهم
خوشبین باش��م و فکر نکنم که این بهانه اس��ت.
میخواهم فکر کنم که واقعا دلیلی وجود دارد.

نگاه

نگاهی به نمایش «فعل» به نویسندگی و کارگردانی محمد رضاییراد

فعل عشق در محاصره زبان
ِ

این س�الها بین س�ینما و تئاتر هستی.
اما حضورت در تئاتر پررنگتر اس�ت آیا
تئاتر برایت گوش�ه امنتری است .حس
نمیکنی ک�ه در س�ینما محدودیتهای
بیشتری وجود دارد؟

نه فکر نمیکن��م؛ زیرا تئاترهای زی��ادی را هم با
همین گروه که همکاریاش با آن مورد عالقه من
است کار کردهایم که بخشی از آنها را دیدهاید ،آنها
را اجرا کردیم اما امکان اجرای عمومی نداش��تند.
ماهه��ا تمری��ن کردیم ول��ی به اج��رای عمومی
نرس��یدند .یا نخواستیم یا نگذاش��تند که اجرای
عموم شوند .باید بگویم که نه واقعا این طور نیست
فکر کنم تئاتر گوشه امنتر است چرا که تئاتر هم
همانقدر زیر تیغ سانس��ور هس��ت .ولی این طور
نیست که اگر فیلمهایم سانسور یا توقیف میشوند
فکر کنم که پس سینما فایدهای ندارد .برای اینکه
معتقدم که این فیلمها درنهایت دیده میش��وند.
این دیالوگ فیلم «قصهها» را خیلی دوست دارم
که میگوید؛ هیچ فیلمی برای همیش��ه در کمد
نمیماند .همانط��ور که م��ردم در انتظار اکران
عصبانی نیستم هستند و این تبدیل به مطالبهای
از طرف مردم شده اس��ت فکر میکنم همین که
اکران یک فیلم تبدیل به خواس��ت عمومی مردم
میش��ود ،یعنی این ک��ه فیل��م دارد کار خودش
را میکن��د و فراتر از یک فیلم س��ینمایی هم کار
خودش را میکند.
در این چند س�ال گذشته به نظر میرسد
اتف�اق محسوس�ی در ح�وزه فرهن�گ
نیفتاده اس�ت .با اینحال چند روز پیش
گفتی�د از رایی که ب�ه روحان�ی دادهاید
پشیمان نیس�تید و همچنان سر رایی که
دادهاید میایستید.

به رایی که دادم باور دارم؛ زیرا فکر میکنم در آن
شرایط بهترین انتخاب بود .به نظرم آدم هیچوقت
آین��ده را نمیبیند .وقتی ک��ه دارم رای میدهم
یک سال بعد را واضح نمیبینم .براساس یکسری
وعدهها و براس��اس آدمهایی که توصیه میکنند
به چه کس��ی رای دهید و من قبولشان دارم رای
میدهم .همیشه گفتهام که رای ندادن هیچوقت
جزء گزینههای من در انتخابات ریاستجمهوری
در ایران نیس��ت و نبوده اس��ت .برای همین فکر
میکن��م در آن ش��رایط ،همچن��ان رای دادن به
روحانی درس��تترین انتخاب و کار بوده اس��ت.
اینک��ه چقدر ب��ه وعدههایی که داده ش��ده عمل
کردن��د و من به آنها رس��یدم ،میتوانم بگویم که
من ه��م از روند کار دولت راضی نیس��تم ،اما فکر
میکنم که در آن ش��رایط ،درستترین کار بوده
است .خیلیها میگفتند که شما هنرمندان فقط
براساس خواس��تههای خود انتخاب میکنید ،اما
اشکال این کار را هم نمیفهمم .همانطور که یک
کارگر براساس خواستههای خود رئیسجمهورش
را انتخاب میکند ،من هم به عنوان یک هنرمند،
براس��اس خواس��تههای خودم رئیسجمهورم را
انتخ��اب میکنم .واقعیت این اس��ت که در چهار
س��ال اول ریاس��تجمهوری آق��ای روحانی هم
اتفاق عجیب و غریبی در فرهنگ و هنر نیفتاد که
بگویم به کسی رای دادم که همه خواستههایم در
دولتش داشت برآورده میشد .من معتقدم اتفاق
محسوس��ی در این دولت نیفتاده اس��ت ،اما فکر
میکنم که همین فض��ا که ما میتوانیم مرتب در
مورد خواس��تههایمان حرف بزنیم باید این فضا
من شهروند باید متعهد باشم که مدام
حفظ شودِ .
خواستهها و مطالباتم را بگویم و آنها را تکرار کنم.
فک��ر میکنم همین فضای مثبتی اس��ت الاقل از
هشت سال جهنمی قبلاش مثبتتر است.
اما خیلی از هنرمندان مثل ش�ما نیستند
و خیلیها س�عی میکنن�د کاری به این
مسایل نداشته باش�ند اما شما به عنوان
هنرمندی که اتفاقات گوناگونی برایتان
افت�اده همچنان ه�م اعتراضهایتان را
مطرح میکنید و سر مواضعتان هستید؟

من این موضوع را به هنرمند و غیرهنرمند تقسیم
نمیکنم .من میگویم همانطور ما همین االن در
خیابان انقالب راه برویم عدهای دلشان میخواهد
در فضاهای مجازی خودش��ان ،درب��اره مباحث
سیاسیشان حرف بزنند و پیگیرش باشند و آنها را
دنبال کنند اما یک عده برایشان فرقی نمیکند
که چه کس��ی رئیسجمهور ش��ود یا نشود .فکر
میکنم در هنرمندان همینطور است .باید بگویم
که من هنرمن��د همانقدر ح��ق دارم در صفحه
اینس��تاگرامم چیزی بنویسم که هرکس دیگری
در این کشور حق دارد .من این مدلی تقسیماش
نمیکنم ،اما خیلی ش��خصی میگویم که از پدر و
مادرم یاد گرفتهام که شهرت یک مسئولیتی دارد و
موضع نگرفتن در مواقعی بیمسئولیتی است .این
نظر شخصی من است و به بقیه ایرادی نمیگیرم
که چرا موضع تند نمیگیرن��د .اگر موضع تندی
برخ�لاف چیزهایی که من فکر میکنم درس��ت
است بگیرند ،خب نقدش��ان میکنم .ولی آنهایی
که موضع نمیگیرند یا دلش��ان نمیخواهد وارد
سیاست و مسایل اجتماعی ش��وند ،فکر میکنم
انتخابشان این است اما من فکر میکنم اگر این
کار را نکنم حال بدی با خودم پیدا میکنم.
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«عشق چون از رفتن حسن خبر یافت ،دست در گردن حزن آورد و قصد
شکوه مقیمی
حس��ن کرد ...چون این ش��جره طیبه بالیدن آغاز کند و نزدیک کمال
روزنامه نگار
رسد ،عشق از گوشهای سربرآرد و خود را در او پیچد تا به جایی رسد که
استاد تو عشق است چو آنجا برسی /او خود به زبان حال گوید چون کن
هیچ نم بش��ریت در او نگذارد» .و نوشتهای از خو ِد لیال ،شطحیات لیال،
صحنه با نیمچه نور موبایل خانوم افراشته(فرنوش نیکاندیش) روشن نامهای برای فرهاد که میخواس��ته فعلی باشد که صرف نشود ،وجودی
میشود؛ مدیر دبیرس��تان دخترانه فروغ .دارد محتویات پرونده فرهاد تهی از ضمیر.
کاتب(می�لاد رحیمی) ،معل��م جدید ادبیات را پش��ت تلفن میخواند.
لیال میخواس��ت لیال باشد ،نه ضمیری ،نه اس��می نه صفتی ،لیال خو ِد
ات��اق با دو دیوار تکهتکه اریبش فضایی الیتناهی را س��اخته اس��ت و با فعل بود ،خود کنش .لیال فعلی ب��رای حالش نمییافت .فرهاد بهخاطر
پردهای بلند ،که با میز و صندلیهای س��یاه و سفید منقش است ،بسته رابطه معلمی و ش��اگردی و اختالف سن 17س��اله ،از این عشق سرباز
ش��ده .دیوارهایی ک��ه چرخشش��ان صحنهها را آنی ع��وض میکند .میزند .چنی��ن تصمیمی برای فره��اد به اندازه زندگ��ی و به بهای آن
فرهاد ،با س��ابقه درخش��ان علمی ،آمده تا دانشآموزان را برای المپیاد تصمی��م کش میآی��د .لیال به دنبال جملهای اس��ت که چون عش��ق،
آماده کند.
دوسویه باشد ،جملهای با دو فاعل و یک فعل مفرد محض .رضاییراد به
دانشآم��وزان دختر کنجکاو از ورود یک مرد به مدرس��ه ،به بهانههای ضعف زبان فارسی در بیان احساس��ی چون عشق رسیده است .فارسی
مختلف ،مثل گرفتن گچ و تختهپاککن به اتاق مدیر میآیند ،درس��ت فعل مس��تقلی برای عش��ق ندارد« :عشق ورزیدن ،عش��قبازی کردن،
مثل گلخانوم(مهبان جاللی) برای آوردن چای ،سرایدار مدرسه .خانوم عاشق شدن» همه با مصدر ،اما هیچکدام آنها بیانگر آن حال نیست ،به
برعکس زبان عربیَ « :عشَ ��قَ » که فعل عین کلمه است« :زبان
ش��یوا پرتوی(باران کوثری) ،معلم ادبیات هم از راه میرس��د و پیش از قول لیال
ِ
پرس��یدن نام مرد تازهوارد درباره تحصیالت او میپرسد( .اصال اسمها نمیتواند تم��ام وجود ما را ،وجود ما را ،تمام وج��ود ما را نمایان کند».
چه اهمیتی دارند؟ اسمگذاری از سر ناتوانی نیست؟) موضوع پایاننامه این ماییم که در دس��تان زبان گرفتاریم ،ما میان واژهها محاطیم و آنها
فرهاد «فعل» است؛ نام نمایش جدید محمد رضاییراد .فرهاد مجنونوار برای ما تعیین تکلیف میکنند .همانطور که ویتگنش��تاین معتقد بود:
از فعل سخن میگوید ،اینکه زبانهای دیگر توانستهاند به اسم و صفت «منطق زبان فقط از چيزهاي معين س��خن ميگوي��د و چيزهايي که
و قید و حرف اضافه در زبان فارس��ی نفوذ کند ،اما
افعال بدون مصدر در فراسوي حد زبان قرار دارد به پهنه چيزهايي ناگفتني يا بر زبان نيامدني
ِ
برابر هجوم بیگانگان ایستادگی کردهاند .فرهاد میگوید جمله بدون فعل
تعلق دارند».
معنا ندارد ،فعل خو ِد کنش است ،وقتی کسی «میرود» «رفته است»؛ تمامی زنان نمایش عاشق فرهاد شدهاند ،برای همه فرهاد فعلی است که
مانند یوزپلنگان که وقتی اراده به خوردن شکار میکنند آن را خوردهاند .آنها میخواهند با فعلیتی او را به چنگ آورند و مفعولش ش��وند ،درواقع
رضاییراد از همان ابتدا ،فلسفه نمایشش را برای مخاطب بازگو میکند و فعل آنها خو ِد انفعال است؛ عشق پریسا مادی است ،به اندازه  0.25نمره؛
زمان پیشاهبوط که خواستن عشق س��یمین افراشته از سر پیری است ،عشق ش��یوا از ناتوانی مقابل
تنهای به افسانه بابل و زبان ناب میزند ،آن ِ
عین کنش بود؛ رضاییراد زبان ناب را در کنش جسته است .نور صحنه کم اندیش��ه فرهاد است و عش��ق ترانه عالیی(رزیتا علیزاده) ،مربی تئاتر با
ِ
میشود و شیوا یقه فرهاد را میگیرد« :فکر کردی این حرفها میرن تو بیمیلی به مردان سرکوب میشود .این میان تنها لیالست که خو ِد فعل
هوا گم میش��ن ،فکر کردی فراموش میکنم؟» اینجا ذهن فرهاد است اس��ت ،فعلی صرفناش��دنی که خود را همرده با فرهاد ،فاعل و وجودی
یا ناکجا و نازمانی که تماشاگر هنوز از آن بیخبر است؟
تهی از ضمیر میداند .همانگونه که ویتگنش��تاین میگوید« :مرزهاي
صدای دعوای دانشآموزان میآید .چهار دانشآموز ،پریسا یزدانی(روجا زبان من ،نشانگر مرزهاي جهان من است و هيچ واقعيتي خارج از حدود
جعفری) ،لیال آرش(بهآفرید غفاریان) ،مریم و سوگل به اتاق مدیر احضار زبان ،ناظر بر امر واقع نيس��ت» مرزهای جهان لیال بهخاطر درکی که از
میشوند؛ اما تماشاگر تنها پریسا و لیال را میبیند .ما معلم شیمی ،خانوم زبان یافت گسترده ش��ده بود و آنها که حرف فرهاد را درک نمیکردند
دورلو را هم نمیبینیم .پریسا ،نماینده کالس چغلی لیال ،رقیبش را پیش و تنها طوطیوار تکرارش��ان میکردند به آن مرحله از ش��هود نرسیدند
مدیر و معلمها میکند ،میگوید موبایل آورده و اساماسبازی میکند که شاهد شوند .دیگران برای فرهاد چون قید بودند و لیال چون فعل.
با کسی که اسمش مهران اس��ت .مدیر میخواهد به پدر
لی�لا از آموزههای فرهاد(ک��ه او هم گویی وامدار ش��یخ
ِ
زندان فرهاد
افراشته در
لیال خبر دهد که باز نور صحنه کم میشود و لیال به فرهاد
اشراق است) به خورشید و نور خیره است .او که عشقه در
نشسته و به او هشدار
میگوید مهران خود پریساس��ت ،شخصیتی مجازی که
وجودش پیچیده خیره به خورشید سقوطی خودخواسته
میدهد اگر قدم در این
را برمیگزین��د؛ خودکش��ی .آمدن ای��ن واژه در نمایش،
در دنیای واقعی به دیگران لطمه میزند و از فرهاد تشکر راه بگذارد تا ابد گرفتار
میکند.
برهان نگاههای فرهاد به باال ،پیش از این است .رضاییراد
خواهد شد .به او فرصتی
تمام مهرههایی که چیده است را مکررا ً استفاده میکند و
نور صحنه به حال��ت قبل برمیگردد و لحظهای که تنبیه دوباره میدهد تا تصمیم
لیال قطعی شده ،فرهاد ضمانتش را میکند .همه با تعجب نهایی را بگیرد .لیال و
هیچچیزی را جا نمیاندازد و هرآنچه کش��ته را به زیبایی
به فرهاد نگاه میکنن��د .لیال بیآنکه چیزی بگوید از اتاق پریسا پشت نیمکتشان
و ب��اذکاوت درو میکن��د؛ این ارجاعات نمای��ش را برای
خارج میشود .رضاییراد با مهارت تمام زمانها را در هم نشستهاند .نور صحنه کم
مخاطب به معمایی مضطرب بدل میکند .لیال آرش ،تیر
میشود ،زمان تصمیم
ِ
پیچیده است .قرار است در  30سال زندگی فرهاد برویم
نهایت زمان پرتاب میکند.
فعل عشق را تا
ِ
برای فرهاد به اندازه
در تئاتر مدرس��ه لیال نقش دختری را در افسانهای چینی
و بیاییم ،زندگیای که در روز اول ورود فرهاد به مدرس��ه زندگی و بهایی  30ساله
فروغ متوقف شده است« :فکر کردی این حرفها میرن کش میآید؛ آدمی گاهی بازی میکند که از عشق مسافری به مرحله فنا میرسد و
تو هوا گم میش��ن؟» نور صحنه عوض میش��ود و پریسا با آگاهی از اتفاق ،هرچند به درنا بدل میشود؛ پدرش درنا شدن دختر در مخیلهاش
به فرهاد هش��دار میدهد یا به قول خودش او را در سطح ناخوشایند ،مجبور میشود نمیگنجد .پرن��دهای که در اس��طورههای چینی همارز
رابطه با لیال تهدید میکند« :ش��ما معلم عادلی نبودین ،همان تصمیمی را بگیرد
سیمرغ ماست؛ موجودی تالشگر برای رسیدن به کمال و
فقط برای لیال درس میدادین» .صحنه توسط بازیگران که باید میگرفت .فرهاد عشق .نقشی که لیال برای زندگیاش برمیگزیند .هبوط
به کالس برمیگردد و تنها
عوض میش��ود ،پردهای دیگر ،به عنوان دیوار کالس در
لیال خو ِد صعود اس��ت .او در خورشید خیره بوده و لحظه
برای لیال درس میدهد:
میان فضا کش��یده میش��ود؛ افراشته و ش��یوا پشت آن «بدیدش ،بنمودش ،شهود این تصمیمگیری به ان��دازه زندگی و به بهای آن تصمیم
ایستادهاند.
برایش کش آمده است؟
بود ،شاهدش کرد»...
فرهاد متون قدیمی را ،چون «ش��رح ش��طحیات» شیخ
برخ��ی صحنهها(مرور زمانها) چندبار تکرار میش��وند.
روزبهان و «تذکرهاالولیا»ی عطار و «فی حقیقه العشق»
یک��ی از آنها صحنه رفت��ن لیال به اتاق (ی��ا همان انباری
شیخ اش��راق ،س��هرودی برای دانشآموزان میخواند و
معروف به زندان مدرسه) فرهاد است .لیال رفته تا از عشق
دغدغه «فعل»یاش را به درس میکش��اند .فرهاد به مریم و س��وگل ،فرهاد به خود مطمئن ش��ود .فرهاد بهخاط��ر پچپچههایی که در مورد
کسانی که قیافهش��ان در یادش نمانده است ،تذکر میدهد و مستأصل آندو است لیال را به نام خانوم آرش از خود میراند و لیال حرف فرهاد را
به لیال تشر میزند که حواسش کجاست؟ لیال میگوید به شما؛ و کلمه به خودش پس میدهد که «اس��تفاده از اسم فامیلی برای جلوگیری از
به کلمه درسهای فرهاد را از بر میخواند« :بدیدش ،بنمودش ،ش��هود تشکیل یک رابطه یا کتمان یک رابطه است» .شیوا که لیال را رقیب خود
بود ،ش��اهدش کرد »...فرهاد مبهوت به لیال که س��رجایش مینشیند میداند در تالش برای حذف اوس��ت ،همچون ح��ذف به قرینه حروف
نگاه میکند .س��خنان فرهاد همه از عش��ق اس��ت ،از عش��ق ،عش��ق ،اضافه ،اما این خود شیواست که حرف اضافه فرهاد است.
عشق.
شیوا در نهایت پیروز این میدان است چراکه لیال خود را از این بازی بیرون
بای��د اعتراف ک��رد تغییر صحنهه��ای نمایش و تنیدگ��ی زمان چنان میاندازد؛ اما در حقیقت این لیالست که چون فعلی کنش ابدی فرهاد
غافلگیرکننده و سریع است که با یکبار تماشای اثر تسلسل آنها بهخاطر میش��ود؛ لیالیی که عشق را به فعلیت رس��انده و ناباروری و سقطهای
نمیمان��د؛ بهویژه که گاهی خیال فرهاد نی��ز این میان قد علم میکند ،ش��یوا خود نشانه بیثمری این رابطه است؛ رابطهای که با عذاب وجدان
مانند لحظ��های که لیال وارد اتاقش��ود و ب��ه دنبال پره��ای درنایش شیوا همراه است.
زندان فرهاد نشسته و به
میگردد .البته این تسلس��ل برمبنای ایده و فلسفه نمایش ،خود امری دوباره به روز نخس��ت برمیگردیم؛ افراشته در
ِ
زمان فرهاد آشفته او هش��دار میدهد اگر قدم در این راه بگذارد تا ابد گرفتار خواهد شد .به
بیمعناس��ت؛ برای همین این یادداش��ت نیز چون ِ
مینماید .زمان ،به قول
نمایش رضاییراد دایرهای اس��ت که تو آخر سر او فرصتی دوباره میدهد تا تصمیم نهایی را بگیرد .لیال و پریس��ا پشت
ِ
به یک نقطه بازمیگردی ،همچون فرهاد که مدام به روز نخست مدرسه نیمکتشان نشستهاند .نور صحنه کم میشود ،زمان تصمیم برای فرهاد
فروغ برمیگردد.
به اندازه زندگی و بهایی  30س��اله کش میآید؛ آدمی گاهی با آگاهی از
در صحنهای پدر لیال به مدرسه آمده است و اولین مالقات را با فرهاد دارد ،اتفاق ،هرچند ناخوشایند ،مجبور میشود همان تصمیمی را بگیرد که
در لحظه دست دادن ،نور عوض میش��ود و آقای آرش سیلی محکمی باید میگرفت .فرهاد به کالس برمیگردد و تنها برای لیال درس میدهد:
ب��ه فرهاد میزند ،این س��یلی در آینده بهخاطر غیرت پدر اس��ت که از «بدیدش ،بنمودش ،شهود بود ،شاهدش کرد»...
رابطهای بو برده؟ نور برمیگردد و با هم دس��ت میدهند .فرهاد از اینکه گفتنی اس�ت نمایش «فعل» با بازی ب�اران کوثری و کارگردانی
ضمانتش تأثیری نداشته عصبانی اس��ت .باز نور صحنه عوض میشود محمدرضایی رادتا پایان دیماه در س�الن چهارسوی مجموعه
و پدر یادداشتهایی از لیال را نش��ان میدهد« :بدیدش ،بنمودش ،»...تئاترشهر به صحنه میرود.

