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گذری بر تمرین نمایش "بانو در آینه”
نوشته :کیان ثابتی
عکسها :هدیه فخاریان
جامعه فارسی زبان ونکوور در انتظار
دیدن تئاتر "بانو در آینه"* در روزهای
دوم و سوم مارچ  2018در سالن
سنتنیال هستند .سه رأس این
نمایش را :نیلوفر بیضایی ،حسام
انوری اردکانی و شاهرخ مشکین
قلم میسازند .همراه با این سه تن ،می توان از هنرمندان موسیقی
ونکوور :سینا اتحاد و تایماز صبا همچنین بیش از پانزده تن از
بازیگران و همکاران نمایش نام برد که همه در پدید آوردن این تئاتر
سهم بسزایی دارند.
نام نمایشنامه از نخستین نمایشنام ه به قلم نیلوفر بیضایی به نام
"بانو در شهر آینه" ( 1994میالدی) گرفته شده است .این نمایشنامه،
تنها اثر نمایشی نیلوفر بیضایی است که توسط خودش کارگردانی
نشده...در همین اولین اثر ،عالقه و توجه او را به تئاتر پست مدرن
میتوان مشاهده کرد .او همواره از تأثیر هنرمندان تئاتر مدرن از
رابرت ویلسون ،آریان منوشکین ،پینا بائوش تا رضا عبده در کارهایش
می گوید .به زعم نگارنده ،نیلوفر بیضایی چهرهای منحصر بفردی
در تئاتر ایرانیان خارج از کشور است .او تحصیالت خودش را در
ادبیات آلمان ،تئاتر و سینما و تلویزیون و تعلیم و تربیت در آلمان
به اتمام رسانده و دارای مدرک کارشناسی ارشد است .با اینکه تحت
تاثیر آوانگاردها و پست مدرنیستهای تئاتر دنیاست ولی از طرف
دیگر ،عاشق زبان و ادبیات فارسی و صحنه آوردن نمایشهایی به
زبان فارسی ولی با فرمی مدرن و جدید است .کاری که شاید در
جامعه غربی به راحتی قابل پذیرش و دارای مخاطبان خاص خودش

است ولی در جامعه ایرانی که هنوز پلههای مقدماتی تئاتر
مدرن دنیا را طی میکند به خصوص در جامعه ایرانیان
خارج از کشور ،کاری بسیار سخت است .همین مشخصه،
نیلوفر بیضایی را به چهره ای شاخص و ممتاز در بین
هنرمندان تئاتر خارج از کشور تبدیل کرده است – از کلمه
تئاتر خارج از ایران به طور عام استفاده کردهام و از عنوان
تئاتر در تبعید استفاده نکردهام زیرا بسیاری از تئاتریهای
خارج از کشور ،آثار خویش را در ایران هم به اجراء در
میآورند و چه اندازه مفید بود برای تئاتر رو به رشد ایران
اگر هنرمندان و دانشجویان تئاتر ایران ،امکان تماشای
کارهای نیلوفر بیضایی را هم داشتند -بیضایی این روزها
در حال اجرای تئاتر "در این مکان و در این زمان" در اروپاست نمایشی
که بر اساس داستان های مهشید امیرشاهی ،داستان نویس ایرانی
ساکن اروپا نوشته و در یکی از آخرین اجراهایش برنده جایزه بهترین
نمایش فستیوال هایدلبرگ شده است.
نمایش "بانو در آینه" به کارگردانی حسام انوری که این روزها در
ونکوور در حال تمرین است کاری اپیزودیک –  13اپیزود -و بر پایه
نمایشنامه “بانو در شهر آینه” نیلوفر بیضایی است .هر چند بیشتر
اپیزودها از نمایشنامه بانو در شهر آینه است ولی برشهایی از چند
نمایشنامه دیگر نیلوفر بیضایی را هم در این کار خواهیم دید .انوری،
قلم
کارگردان نمایش سعی کرده در اجرای نمایش ،امانتدار کامل
ِ
نیلوفر بیضایی باشد و تغییری در دیالوگها یا شخصیتها ندهد و
به همین دلیل این نمایش ،تحت عنوان نمایشنامهای به قلم نیلوفر
بیضایی به صحنه میرود.
شاهرخ مشکین قلم ،بازیگر و رقصنده معروف ایرانی که برای فارسی
زبانان ونکوور چهرهای آشناست .او حدود سه سال پیش ،نمایش
"عارف نامه" را در ونکوور به صحنه آورد و چندی بعد در نمایش
"آرش" نوشته بهرام بیضایی که در ونکوور به صحنه رفت به اجرای
نقش پرداخت .مشکینقلم آشنایی کامل با تئاتر فیزیکال و مدرن دنیا
دارد و تنها فرد ایرانیای است که با یکی از معروفترین گروههای تئاتر
آوانگارد دنیا به نام "سولی" ( )Soleilبه سرپرستی آرین منوشکین
همکاری و بازیگری داشته...مشکین قلم همچنین در کمپانی کمدی
فرانسز که از قدیمی ترین و معتبرترین کمپانیهای تئاتر دنیاست،
عضویت دارد .او بر اساس آثار ادبیات فارسی ایران مانند زهره و
منوچهر ،هفت پیکر و خسرو شیرین رقصهایی را طراحی و اجراء
کرده است .مشکینقلم به دلیل تخصصاش در تئاتر فیزیکال در
نمایشنامههای مختلفی بر اساس این فرم ،نقشآفرینی کرده است
که تئاتر "آنتیگون" که چندی قبل در آف برادوی به صحنه رفت از
جمله این آثار است .تجربه و حضور شاهرخ مشکینقلم در نمایش
بانو در آینه به عنوان کرئوگراف (طراح رقص) ،بسیار مغتنم است و به
زیبایی کار خواهد افزود به خصوص که این نمایش بر اساس حرکات
ِ
بدنی بازیگران و به فرم تئاتر فیزیکال بنا شده است.
حسام انوری ،کارگردان نمایش با "بانو در آینه" چهارمین تئاتری

است که در ونکوور به صحنه خواهد آورد .او بجز تجربه کارگردانی،
تجربه نویسندگی در زمینه نمایشنامه و داستان کوتاه هم دارد.
سه نمایش قبلی انوری ،همگی دست نوشتههای خودش بودهاند
ولی این نمایش ،اولین اثری است که نویسنده دیگری آن را نوشته
و او کارگردانی کرده...انوری کارگردانی تجربهگراست .او دوست
دارد تا در هر کارش ،شکل جدید یا ژانر نویی از تئاتر را آزمایش
کند .در “شام خانوادگی” اولین نمایش حسام انوری به عنوان
کارگردان و نویسنده با یک تراژدی تلخ مواجه هستیم“ .یکی بود،
یکی دیگه هم بود” یک کمدی گروتسک و “دو تشت آب گرم و
دو صد غزل ناگفته” یک درام تاریخی -موزیکال (سنتی ایرانی)،
دو اثر دیگر او هستند که انوری در مقام کارگردان و نویسنده،
آنها را به صحنه برده است .اما این بار به گفته خودش ،دوست
داشته تا خود را به عنوان یک هنرمند-کارگردان با نمایشنامهای به
قلم نویسنده دیگری بیازماید تا در مسیر رشد هنریاش ،تجربهای
نو کسب کند .حسام انوری میگوید« :کارگردانی این کار برایش
هم خیلی هیجان انگیز و هم سخت بوده...چون برای اولین بار
خودم نویسندهی کارم نبودم ،می توانستم مرز بین کارگردانی و
نویسندگی را در این کار جدید درک و حس کنم و این برایم خیلی
لذت بخش است ...زمان زیادی را صرف مطالعه متن و پیدا کردن
آنچه نویسنده میخواهد از البالی سطور و متون بگوید ،کردم در
مرحله بعد ،چگونگی به صحنه آوردن (تجسم عینی بخشیدن) این
خواستهها از دیدگاه خودم به عنوان کارگردان بود...با توجه به
اینکه نویسنده متن نبودم و نمایشنامههای خانم بیضایی ،چالش
برانگیز و مفهومی هستند بارها پس از خواندن قسمتی از متن ،در
مورد آن مطلب شروع به تحقیقکردم این کار برایم بسیار هیجان
انگیز بود چون موجب میشد به کشف نویی برسم»...
حسام انوری در اولین برخوردهایش با متنهای نمایشی نیلوفر
بیضایی به این نتیجه میرسد که برای اجرای این آثار ،باید فرم
متفاوت و جدیدی را که تاکنون در جامعه فارسی زبانان آزموده
نشده ،برگزیند .او بر این باور است که اجرای متن "بانو در آینه"
احتیاج به تئاتری متکی بر بدن بازیگران و فرم تئاتر فیزیکال دارد.
تئاتری که پُرگو نیست و بازیگران از بدن برای بیان احساساتشان
استفاده میکنند .بازیگران قرار نیست به مانند رقصندگانی هنرمند،
بر صحنه برقصند ولی باید آنچنان بر ارکان بدنش مسلط شوند که
حرکت بدنهایشان جای خالی دیالوگها را در بخشهای مختلف

