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همه سختی های اجرای«مالی سویینی»کار مرتضی میرمنتظمی

نمایشی سرشار از سکون با سه بازیگر
نرگس کیانی
روزنامه نگار

عکس :مرتضی میرمنتظمی

نمایشــنامه «مالــی ســویینی» نوشــته
براین فری یل نخستینبار در سال 1994
در ایرلند منتشــر شــد ،نخســتین اجرای
آن در آگوســت  1995در تئاتــر گِیــت در
شهر دوبلین به کارگردانی نویسندهاش
روی صحنــه رفــت .ایــن نمایشــنامه
ســه شــخصیت دارد؛ مالــی ســویینی،
همســرش فرانــک ســویینی و پزشــکی
کــه چشــمهای او را عمــل میکند؛ دکتر
رایــس .در اجرای مرتضی میرمنتظمی
از ایــن متــن کــه در خالصــه داســتانش
آمــده اســت« :مالــی ســویینی ،زنــی که
40ســال در دنیای نابینایی زندگی کرده،
در پــی اصرار همســرش ،چشــمانش را
عمــل میکند و قــدم به دنیــای بینایان
میگــذارد .او در ابتدا بســیار هیجانزده
اســت اما پــس از مدتــی دچــار بیماری
میشــود؛ مغزش ،اطالعات اشــیا دیده
شــده را مخابــره نمیکنــد و بــا وجــود
توانایــی دیــدن ،کــور میشــود »...و این
روزها در تاالر اصلی مجموعه تئاتر شهر
روی صحنــه اســت ،نقشها بــه ترتیب
سپرده شــدهاند به؛ الهام کردا ،صابر ابر
و امیر آقایی.
ëëکاهــش مباحــث تئــوری و افزایــش
صحنههایی چشمنواز
در آغاز پرده اول «مالی ســویینی» آمده
اســت؛ نور که میآید هر ســه شخصیت
نمایــش را روی صحنه میبینیم؛ مالی
ســویینی ،دکتر رایس و فرانک سویینی.
هــر ســه نفــر در تمــام مــدت نمایــش
روی صحنــه خواهند بود .پیشــنهاد من
(نویسنده) این اســت که هر شخصیتی
فضای خاصی برای خود داشــته باشد؛
دکتر رایس در سمت چپ صحنه ،مالی

ســویینی در وســط و فرانک ســویینی در
ســمت راســت صحنه (چپ و راست از
دید تماشاگران)...
صحنــهای کــه مرتضــی میرمنتظمــی
در مقــام طــراح صحنــه شــکل داده
اســت امــا به همین ســادگی نیســت .از
ســمت راســت تا چپ صحنه به شــکل
افقــی آکواریومــی دیــده میشــود بــا
ماهیهایــی بــزرگ و در حــال حرکــت،
در جایــی از نمایــش نیــز دانههایی گرد
و ســفید همچون مرواریــد میبینید که
با فروپاشــیدن یکبارهشــا ن در راستای
اهداف کارگردان که یکی از آنها افزایش
زیبایی بصری است ،حرکت میکنند.
سؤال اولی که از میرمنتظمی ،کارگردان
و طراح صحنه «مالی سویینی» پرسیدم
ایــن بود کــه آیــا میپذیرد تــاش کرده
مباحــث تئوریک متــن را کاهــش دهد
و در عــوض اجرایــی روی صحنــه ببــرد
کــه از لحاظ بصری چشــمنواز باشــد؟ و
بهعنوان مثال به بخشی از دیالوگهای
فرانک ســویینی اشــاره کردم و اینکه در
اجــرای او چنیــن بخشهایی بــا چنین
مضمونهایی کاهش پیدا کرده اســت:
«جالبه که همین قضیه ،ســیصد ســال
پیــش موضــوع بحــث دو تا فیلســوف،
ویلیــام مالینــو و دوســتش جــان الک
بــوده ...مالینــو میگــه اگــه نابینا باشــی
میتونی فــرق بین یه مکعــب و کره رو
فقــط بــا لمــس کردنشــون تشــخیص
بدی ،با حس کردنشــون ...حاال فرض
کنیــم یه دفعــه بیناییتون برگــرده ،آیا
میتونیــن فقــط با دیدن ،بــدون لمس
کردن و بــدون حس کردن ،بگین کدوم
یکــی مکعبــه و کــدوم کره اســت؟ الک

میگه متأســفانه دوســت من شما قادر
نخواهید بود اون دو رو از هم تشــخیص
بدیــن ...ابــداً رابطــهای بیــن دنیــای
بســاوایی ،یعنــی دنیای لمــس کردن و
دنیــای بینایی وجــود نــداره و هر ربطی

بیــن ایــن دو تــا میتونه فقــط از طریق
زندگی کردن ،فقط با تجربه کردن ،فقط
با آموختن این رابطه به وجود بیاد»...
میرمنتظمــی در ایــن مــورد گفــت« :مــا
اســامی را حــذف کردیــم و این حــذف نه
در ایــن دوره از اجرا که در تمرینات اجرای
ســال  94در تماشــاخانه ایرانشــهر رخ
داد .جایــی که احســاس کــردم این میزان
از اســامی آدمهــا و اصطالحــات خــاص
ممکن است تماشاگر را گیج کند .ما حجم
اطالعاتــی را که از طریــق این مونولوگها
منتقــل میشــود کاهــش ندادیــم و تنهــا
حالت بازی
کمی جمعش کردیم و از آن ِ
کــه در متن آمده بــود درش آوردیم چون
احســاس کردیم ممکن است در حوصله
تماشاگرنگنجد».

«منجمد» به صحنه برادوی گرما بخشید
مترجم :فرشته کیانی

منبع :دیلی تلگراف

آنچــه انیمیشــن ( Frozenمنجمــد) را
تبدیل به یک پدیده جهانی کرد ،عشــق
خواهرانــه و وفــاداری آنــا و الســا بــود.
انیمیشن منجمد در سال  2013ساخته
شــد و خالقان موزیکال جدیــد برادوی،
همــان عشــقی را کــه بــه این انیمیشــن
وجود داشت با قدرت در صحنه تئاتر به
نمایش گذاشتند.
آنهــا جانــب احتیــاط را رعایــت کردند.
در حالــی که ســاختن فیلمی بر اســاس
داســتان قدیمــی یــک شــاهزاد ه خانــم
بــرای دیســنی غیــر مرســوم بــود( ،بــا
خواهرانی ســرزنده که به جای ازدواج با
شــاهزادهای خوشســیما ،راه شان را در
برگشت به ســوی یکدیگر پیدا میکنند)
امــا ایــن نمایــش موزیــکال بازآفرینــی
متهورانــهای از داســتان نیســت ،بلکــه
بازســازی دوبارهای از فیلم برای صحنه
اســت؛ ایــن راهی اســت مطمئــن برای
خرســند کــردن دوســتداران پروپا قرص
فیلم .نمایش موزیکال منجمد با وجود
اینکه از نظر حال و هوا و طراحی نسبت
به نسخه انیمیشن آن ،حزنآورتر است،
امــا در طــول نمایــش کــه دو ســاعت و
بیست دقیقه است ،لحظات فرحبخش
و سرگرمکننده بســیاری دارد ،همچنین
با شخصیتهای مشابه نسخه انیمیشن
دل سینماروها را با آوردن آنها به دنیای

سهبعدی به دست آورده است.
اماجاییکهانیمیشنمنجمدصحنههای
اکشــن و طراحــی پرتحــرک یــخزده را
بــه مــا نشــان میدهــد ،ایــن محصــول
نمایشــی اســتوار ،بــه کارگردانــی مایکل
گرندیج انگلیســی و طراحــی رقص راب
آشــفورد ،آهنگهای بیشــتر ( 12آهنگ)
از زوج ترانهســرا ،کریســتن اندرسون لوپز
و همســرش رابــرت لوپــز ارائــه میکنــد.
بخش موسیقایی که جنیفر لی ،کسی که
در انیمیشن منجمد بهعنوان نویسنده و

کارگردان حضور داشت ،آن را تهیه کرده
دیالوگهای همانند بسیاری دارد ،اما هر
از گاهــی آشــکارا نگرش فمینیســم را به
نمایشمیگذارد.
شــخصیتی در نمایش میگوید« :سحر
و جــادو حاصل خوبی ندارد ،بخصوص
اگــر در دســتان یــک زن قــرار بگیــرد».
نگــران نبــاش :او بــزودی در مقابــل
ملکــه زانو خواهد زد .در آخر الســا حتی
شلواری معمولی (اما به وضوح مد روز)
به تن میکند؛ برای نخستینبار در مقام

شاهزاده خانمی از دیسنی روی صحنه.
بــرای افــراد ناآشــنا یــا غیــر متخصــص
(فــرض کنید چنین چیــزی در این مورد
وجــود دارد) منجمــد ملهــم از افســانه
«ملکه برفی» نوشــته هانس کریســتین
آندرســن اســت؛ در حالی که «منجمد»
داستان دو شــاهزاده است که خواهرند؛
یکــی از آنهــا با قدرتــی که در دســتانش
دارد ،همــه چیز را منجمــد میکند .این
دو خواهــر در کنــار هم هســتند تــا اینکه
الســا بــر حســب تصــادف هنــگام بازی

او در جــواب اینکــه آیــا میپذیــرد وقتی
متــن را میخوانیــم ایــن حجــم از
اطالعــات نه تنهــا از حوصلــه خواننده
خارج نمیشــود بلکه برای رســیدن به
آنچــه نویســنده میخواهــد بگویــد هم
بسیار راهگشاست ،اگرچه ممکن است
وقتی روی صحنه از زبان بازیگر شــنیده
میشود به قول او «در حوصله تماشاگر
نگنجــد» ،پــس میشــود گفــت «مالی
ســویینی» متنی بــرای خواندن اســت و
نه اجــرا؟ هم گفت« :ایــن بحث خوبی
اســت .ما وقتــی خودمان هــم در طول
تمرین متن را با بازیگران میخواندیم،
لــذت بســیار میبردیــم و بــدون آنکــه
چیــزی از آن حــذف کنیــم حــدود دو
ســاعت و  45دقیقــه شــد .بــا خودمــان
گفتیم باید کمی از آن کم کنیم و آن قدر
بــرای خودمان جذاب بود کــه این کار را
صرفاً به ناچار و از سر اجبار انجام دادیم
تا در حد حوصله مخاطب بگنجد».
کارگردان «بکت» ادامه داد« :هم شــما
میدانید و هم من که «مالی ســویینی»
یکی از بهترین متنهای مونولوگمحور
جهان اســت ،هرچند اگر در حد فاصل
ادبیــات نمایشــی و ادبیــات داســتانی
قــرارش دهیــم بــه ادبیــات داســتانی
نزدیکتر است .خواندن این متن ،فارغ
از اجرا بسیار لذتبخش است اما زمانی
که قرار اســت روی صحنه بــرود باید به
نکات بسیاری و از جمله ریتم و تمپوی
آن و حوصله مخاطب فکر کرد».
میرمنتظمــی در مــورد دشــواری روی
صحنه بــردن متنی که هنــگام خواندن
لذتبخــش اســت امــا خطر ســر رفتن
حوصله تماشاگر از شنیدن ،اجرایش را
تهدیــد میکند هم گفت« :اجــرای این
کار واقعاً ســخت و دشــوار بود! و یکی از
دالیلی که اساســاً به سراغش رفتم هم
همین ســختی بود .من نمونه اجراهای
ایرانــی ایــن متــن را از دوســتان جــوان
دانشــجو و نمونههایی خارجــی از آن را
دیــدهام که اکثــراً متن را تغییــر دادهاند
و مونولوگهــا را تبدیــل بــه دیالــوگ
کردهاند امــا این کار از نظر من بهعنوان
کارگردان اشتباه است .همانطور که در
متن فری یل میبینید هیچ پیشنهادی
بــرای اجــرا داده نشــده و تنهــا چیــزی
کــه نوشــته شــده این اســت کــه فرانک
ســویینی و دکتر رایس ســمت راســت و
چپ صحنه بنشینند و مالی سویینی در
وســط .این نبود هیچ توضیــح دیگری،
بــاز هم کار را ســختتر میکند که برای
شخص من جذابتر است».
کارگــردان «پنج ثانیه بــرف» ادامه داد:
«ما اساساً مشق کردن را دوست داریم.
هر چند «مالی ســویینی» متن دو ســال
پیشام است اما بخش جدیدش برای
مــن ،روی صحنــه بردنــش در فضــای
بــزرگ ســالن اصلــی مجموعــه تئاتــر
شــهر بود با همــه چالشهایش .تجربه
نمایش سرشــار
روی صحنــه بردن یک
ِ
از ســکون بــا تنها ســه بازیگر در ســالنی
بزرگ .یعنی صرفاً هدفم بازتولید نبود.
پیشتر هم پیشنهاد اجرای مجدد «مالی
سویینی» را در سالنهای بلکباکس با
ظرفیتــی معمولی داشــتم اما مخالف
بودم ولی پیشنهاد اجرا در سالن اصلی
که داده شد با خودم گفتم حاال میتوان

بــه خواهرش آنــا صدمه میزنــد .آنا بر
اثــر ایــن آســیب حافظهاش را از دســت
میدهد .پس از این اتفاق ،والدینشــان
آنهــا را از هــم جــدا میکننــد .زمــان
میگــذرد و دخترهــا بــزرگ میشــوند.
حــاال الســا دســتان قدرتمنــدش را
پوشانده است و برای آنا دوری جستن از
خواهرش قابل درک نیست.
زمــان تاجگــذاری الســا بهعنــوان ملکــه
جدیــد ،قــدرت جادویــیاش بــر او
غالــب میشــود و ناخواســته تابســتان
ســرزمینش را به زمســتانی ســرد تبدیل
میکنــد ،بهگونهای که پادشــاهی آرندل
در معــرض خطر نابودی قــرار میگیرد
که ایــن نمایش نشــان میدهــد ،برقرار
میماند .آنا که نقش او را ویواکیوس پتی
موریــن بــازی میکند ،بــرای برگرداندن
خواهــرش به خانه رهســپار دیــاری دور
میشــود .در ایــن ســفر کریســتف ،مــرد
یخی ،که نقــش او را جالنی االدین بازی
میکنــد و گوزن شــمالیاش که نقش او
را بازیگــری پنهان در لبــاس حیوان ایفا
میکند ،آنا را همراهی میکنند .درست
برعکس نقش گوزن شــمالی« ،اُل آف»
آدمبرفــی ابله ،عروســک بزرگی اســت
که صداپیشــگی و عروسکگردانی آن را
ِرگ هیلدرس که کامالً در صحنه دیده
گِ
میشود ،بر عهده دارد.
نقــش الســا کــه آن را کیســی لــوی ایفــا
میکند و واقعــاً در طول نمایش در این

یک کار جدید کرد!»
ëëصــدا ،صدایــی حقیقــی اســت یــا
تقویتشده؟
میرمنتظمی در جواب اینکه آیا میتوان
یکــی از چالشهــای پیــش روی اجرای
«مالی ســویینی» در ســالن اصلی تئاتر
شــهر را روی صحنــه بردن نمایشــی بر
مبنــای دیالــوگ در جایــی دانســت کــه
رســیدن صدای بازیگر به تماشاگر برای
قطع نشدن ارتباط او با اثر امری حیاتی
اســت؟ و در چنیــن اثــری اگــر بازیگــر
نتوانــد بدرســتی صدایــش را بــه گوش
مخاطب برســاند همه چیز را از دســت
داده اســت؟ هم گفت« :هر ســه بازیگر
«مالــی ســویینی» بســیار بر ایــن قضیه
تأکید داشــتند کــه از هاش اف اســتفاده
نکنند و ما صحبتهای بســیاری با هم
داشتیم .اول تصمیم گرفتیم همین کار
را انجــام دهیــم اما در ادامــه با توجه به
فضاســازیای که در اجرا دیدید و شیوه
قــرار گرفتن بازیگران بر صحنه ،پشــت
میــزی که در ابتدا شــبیه میــز کنفرانس
اســت و بعــد تبدیل بــه چیزهایی دیگر
میشــود ،تصمیممــان عــوض شــد و
از هــاش افهایــی بــا صدایــی بســیار
بســیار پاییــن اســتفاده کردیــم .صدای
هاشافها را بسیار پایین گرفتیم چون
فقط میخواســتیم بــرای طراحی صدا
و در راســتای مســائل فنی و شــکل اجرا
از آنها اســتفاده کنیم .واال هر سه بازیگر
آنقــدر صدایشــان رساســت و بیانشــان
گویــا که حتــی یک درصد هــم نیازی به
استفاده از تقویتکننده نداشتند».
ëëتالش صابر ابــر برای خنــده گرفتن یا
مطابقت با فرانک سویینی متن فرییل
کارگــردان « :»P2در مورد اینکه آیا با این
ابر اجرا نسبت
نظر موافق است که صابر ِ
متن فری یل دوست
به فرانک ســویینی ِ
دارد از تماشــاگر خنده بگیــرد هم گفت:
«مــن و صابر نمیخواســتیم چیزی جدا
از آنچــه در متــن هســت بســازیم .یعنی
بــه هیچ عنوان نمیخواســتیم تماشــاگر
بــه ایــن شــخصیت بخنــدد بلکــه او را
همانطــوری میخواســتیم کــه در متــن
بــود .به نظر ما فرانــک در متن به همین
صورتی اســت که روی صحنــه میبینید.
شــخصیتی کــه هنــوز یــک جملــهاش را
تمام نکرده به سراغ جمله دیگر میرود
و هنــوز از کار عجیــب و غریــب قبلــی
خالص نشده ،کار عجیب و غریب بعدی
را شــروع میکنــد .بهنظــر ما این شــوخ و
شنگ بودن و این پرشهای مکرر ذهنی
او در متن هم هســت و چیزی نیســت که
در اجرا بر غلظتش افزوده باشیم».
ëëاجرا در مجموعهای که مدیر ندارد
پیمــان شــریعتی ،مدیــر مجموعــه
تئاتــر شــهر چند روزی اســت کــه از این
مجموعه رفته است و «مالی سویینی»
در شــرایطی در ایــن مجموعــه روی
صحنه مــیرود که در حال حاضر مدیر
نــدارد .میرمنتظمــی بهعنــوان نکتــه
پایانــی در مــورد ایــن اتفــاق گفت«:ما
هیــچ مشــکلی نداشــتیم! (بــا خنــده)
نمیدانــم چــرا ولی مــا شــاهد نهایت
همکاری همه کارکنان این مجموعه با
خودمان بودیم و شاید کمدغدغهترین
اجــرای من از لحــاظ تعامل بــا عوامل
سالن بوده باشد».

نقش بخوبی ظاهر میشود ،با دو آهنگ
جدید ،تأثیرگذاری بیشتری پیدا میکند؛
ل برانگیــز «Dangerous
یکی ترانــه تأم 
 »to Dreamو دیگــری ترانــه قــوی
« »Monsterکــه در آن او برای لحظهای
از خــود میپرســد آیــا دنیــا بــدون او بــه
ســمت بهتر شــدن مــیرود؟ بیتردید،
درســت همانطــور کــه رابطه الســا و آنا
کلیــد موفقیــت انیمیشــن «منجمــد»
بود ،گیرایــی و جاذبه نمایــش موزیکال
«منجمــد» بیشــتر بهدلیــل حضــور
مســحورکننده ماریــن (بازیگر نقش آنا)
و الســا اســت؛ آنهــا رابطــه دو خواهــر را
قابــل درک ،دوستداشــتنی و همراه با
بازیگوشی نمایش میدهند.
بــ ه نحو شایســتهای ،این بــا «»Let It Go
آهنگ برنده اسکار همراه شده؛ سرودی
که سمبل خودباوری و عزت نفس است
و لوی (بازیگر نقش السا) آن را میخواند
و تماشــاچیان را از خودبیخــود میکند؛
بهگونــهای کــه لحظــهای در طــول اجــرا،
صــدای پرطنیــن و شــورآفرین او میــان
تشویق بیامان تماشاگران گم میشود.
همچــون «( »Wickedشــرور) موزیکال
نقش اول
دیگر بــرادوی که در آن دو ِ
زن ِ
جــوان و قــوی حضور دارنــد« ،منجمد»
نیــز احتمــاالً بــرادوی را در ســالهای
آینــده به تســخیر خــود درخواهــد آورد.
این نمایــش هماکنون در بــرادوی روی
صحنه است.

حرف ،حرف و بازهم حرف

به بهانه روی صحنه رفتن نمایش «عکس سفید»

بهنظــر میآید تکثر ارزشها شــامل اعتقــادات ،نوع
تربیــت و وضعیــت ذهنی افــراد بههمــراه وضعیت
یادداشت اقتصــادی و انتظــاری که از زندگی دارنــد ،نوع روابط
عاطفــی انســان معاصــر را شــکل میدهــد .از پــس
تغییــرات ایجاد شــده در فضای فرهنگــی ،اقتصادی
و سیاســی زمانه حاضر میتوان انبوهی از سبکهای
زندگی و فرمهای تجربه نشده زیستی را مشاهده کرد
محمدحسن خدایی کــه جامعــه را صورتبندی تازه میکننــد و امکانهای
نویسنده و منتقد تئاتر جدیــدی از تجربهورزیهــای ماجراجویانــه را ممکن
میکنند .بــا توجه به همین چشــماندازهای گشــوده
اســت که میتوان نمایش «عکس ســفید» را واکنشــی دانســت به زیست
انسان مدرن کالنشهر تهران.
زیســتی که همراه گشــایش و بحران اســت .آن هم حول مؤلفههایی چون
معیشــت ،منزلت و روابط« .عکس ســفید» یادآور «ازدواج سفید» است.
روایتــی از زندگــی زوجــی که بــدون ازدواج رســمی زیر یک ســقف زندگی
میکنند و به پنهانکاری روی آوردهاند.
در انتها فروپاشی است و فراق .تأکید بر ناممکن بودن تجربهای مشترک
که به شــرع و قانون تن نداده و پایان محتوم آن شکســت اســت و جدایی.
میالد اخگر در مقام نویسنده و کارگردان به همراه امیرحسین طاهری ،به
شی وهای از اجرا دست زده که انزوا را شدت بخشد.
شــیوهای کمینهگرایانــه کــه بــه بیکنشــی و حرافــی شــخصیتها میــدان
میدهد .گویی در زمان ه عسرت ،در انزوای ویرانگر اتاق خواب ،در ساعات
تنهایی فقط میتوان به کالم و کلمات پناه برد تا مالل زمانه را تاب آورد.
در اغلب صحنهها ،مرد یا زن ،تنها بر تختخواب نشسته یا دراز کشیدهاند.
در غیاب تن معشوق ،یک دوست مشترک میتواند امکان تخیل و رهایی
از انزوا باشــد حتــی اگر حضورش به میانجــی پیامگیر تلفــن ،تعین یابد.
دوست مشــترک یا همان دکتر مهران فخیمی مردی است عزلتنشین،
برخوردار از میراث خانوادگی.
یــک حــراف ،خاطــره بــاز و عاشــق شــرط بنــدی .ترکیــب متناقضــی از
ابلوموفیســم ،رومانتیســم ارتجاعــی و حســابگری انســان مرکزنشــین .او
بیآنکه بر صحنه ظاهر شود ،غیابی است تقلیل یافته بهصوت و کلمات.
غیــاب او به شــکل اســتعاری غیاب نســلی اســت کــه آنچنــان در عرصه
نمادیــن حضــور ندارنــد و میشــود گفت مشــمول طــرد و فراموشــیاند.
نهــاد ارث خانوادگــی بــرای آنــان همچــون منابــع رایــگان طبیعــی برای
کشورهاســت .بیآنکــه دغدغــه معیشــت دمــار از روزگارشــان درآورد،
میتوانند به گوشهای خزیده و نظریهپردازی کنند.

نگاه گذشــتهگرا و خاطر ه باز نمایش ،اکنونیت را به محاق برده و ســوگوار
زمــان از دســت رفته اســت .رویکردی نوســتالژیک بســادگی و صمیمیت
دوران خوش گذشــته و البته منتقد مناســبات پر از مالل کنونی که الجرم
مستوجب ترس از آیندهای ناروشن هم است.
روایــت بــا مکانیســم یــادآوری بــه پیش مــیرود و مــدام گذشــته احضار
میشــود .گذشــته همچون ســرمایهای قابل اشــتراک با افرادی اســت که
اغلب با کافهها ،خیابانها و ...خاطرات نوســتالژیک دارند .گذشــتهگرایی
عوارضــی هم دارد که میتواند هر نوع کنــش لحظه حال را ناممکن کند.
بیجهت نیســت که شخصیتها میتوانند ساعتها روی تختخواب دراز
کشیده و حرافی کنند.
میــاد اخگــر در نمایــش کاناپه هم نشــان داده بــود که چه گذشــتهگرای
ی اســت .اما به هر حــال مهابت زمان حال و
قهــار و خاطر ه باز تمام عیار 
مناســبات پیچیده اینجا و اکنون ،همچون سیل بر این گذشتهگرایی جاری
شــده و در نهایت ،روایت تا حدی رســتگار میشــود .آن زمــان که در انتها
مــرد و زن نمایــش مقابل هــم قرار میگیرنــد و در باب رابطــ ه و آینده به
گفتوگویی پر از چالش و زخم میپردازند.
اوج تنــش در آن جملــهای اســت که زن خطــاب به مرد میگویــد که «تو
چــکاره من هســتی؟» و مرد در یک خأل عاطفی ،بیآنکه پاســخ صریحی
در چنته داشته باشد از نظر روانی فروپاشیده و عشق خود را از دست رفته
مییابد .خطاب نمایش البته قشر هنرمند جامعه است.
انســانهایی تــک افتــاده و اتمیزه که از خالقیت خالی شــده و ســترون در
هیاهوی شــهر ،دســت و پا میزنند .آنــان هنری تولید میکنند که نســبت
چندانــی با وضعیــت جامعه ندارد و مدتهاســت تــوان بحرانی کردن و
گشایش را از دست داده است.
صحنــه هیچ نــدارد اال تختخوابــی که تمام فضا را اشــغال کــرده و اغلب
بــا نــوری موضعی رؤیتپذیر شــده تا انــزوای مرد و زن را مؤکــد کند .یک
دســتگاه تلفن در مقابل صحنه اســت که امکان اتصــال با فضای خارج و
گفتوگو با دوست مشترک را مهیا میکند.
دیگــر چندان با مفهوم خانواده ســر و کار نداریم و لمحهای از توهم آن را
میتــوان بــر صحنه بازنمایی کرد و بهعنوان تماشــاگر بــه خلوت و انزوای
آدمها سرک کشید.
تختخــواب در نمایــش عکــس ســفید آن کارکــرد رادیکال نمایشــی چون
ایوانف به کارگردانی امیررضا کوهستانی را نمییابد و مازاد چندانی تولید
نمیکند .در ایوانف اتاق خواب به اشــغال دیگران درآمده بود و نشــان از
پایــان اقتدار مردی داشــت که دچار انفعال محض اســت .امــا اینجا این
تلفن و صدای دوست مشترک است که فضا را میسازد و قصه را به پیش
میبرد.
بــازی بهار کاتوزی ،بعد از بازی در نمایشهایی چون کوررنگی و فتوحات
گلشــیری ،در اینجا حول بازنمایی زندگی روزمره میگردد .ایستایی نقش
و مــال جاری بــر صحنه به همراه مکانیســم یادآوری خاطــرات ،چندان
امــکان بروز موقعیتهای ســرحداتی را نمیدهد ،اما لحظهای که روایت
دچار گسســت و تنش میشــود ،بازی بهار کاتوزی هم خالقانهتر میشود.
همچنــان که بــازی امیرحســین طاهری هم در گسســت انتهایــی روایت،
امکانهــای تــازه را برمیســازد و البتــه بایــد از کار قابــل اعتنــای ابراهیــم
عزیــزی در نقش دکتر مهران فخیمی ســخن به میــان آورد که چگونه بار
سنگین خلق فضاهای حسی را به میانجی صدای خود امکانپذیر کرده و
فرم تازهای از حضور در صحنه را تجربه میکند.
در نهایــت عکــس ســفید را میتــوان از آن نــوع اجراهایــی فــرض گرفت
که به انحطاط طبقه متوســط در دوران معاصر اشــاره دارد و چشــمانداز
امیدبخشــی را مقابل تماشــاگران نمیگســتراند .تصویری سیاه بر عکس
سفید و البته در حال محو.

