گفتوگو با مارتين مكدونا ،نمايشنامهنويس مرد بالشي و ستوان آينيشمور

روايتگرمردمي سركوبشده
يادگارهايي مربوط به زندگي روستايي ايرلند

ترجمه :بهار س�رلك /مارتين مكدونا جزو نمايشنامهنويس�ان معاصر دنياست كه
در س�الهاي اخير آثاري از او بارها در ايران به صحنه رفته اس�ت .ملكه زيبايي لي نين
به كارگرداني همايون غنيزاده ،مراس�م قطع دست در اس�پوكن به كارگرداني دانيال
خجسته ،مرد بالشي به كارگرداني محمد يعقوبي و آيدا كيخايي و در تازهترين اجرا هم
ستوان آينيشمور به كارگرداني حسن معجوني در ايران اجرا شده است .چنين اقبالي
به نويسندهاي زنده و معاصر در آن س�وي آبها اتفاقي درخور توجه است .از همين رو
است كه درك عميقتر او ميتواند جنبههاي نامكش�وفي از اين اقبال وطني به آثار اين
نويسنده را روشن كند .مكدونا را بيشتر به خشونت آثارش ميشناسند؛ خشونتي كه
بهشكلي عريان و بيپرده به زبان و تصوير درميآيد .مك دونا با نمايش «مردان دار» پس
از 10سال به دنياي تئاتر بازگش�ت .اين نمايش از 10سپتامبر تا 10اكتبر در سالن «رويال
كورت» لندن روي صحنه رفت« .ش�ان اوهاگن» كه براي روزنامه «گاردين» و هفتهنامه
«آبزرور» مينويس�د به تازگي مصاحبهاي با مارتين مكدونا انجام داده است كه در اين
مصاحبهمكدوناازريشههايخانوادگياش،دورهبلوغورابطهاشبادنيايتئاترصحبت
كرده اس�ت كه اين مصاحبه را در ادامه ميخوانيد .اما پيش از آن مروري كوتاه ميكنيم
ميگويد فيلمنام��ه فيلم بعدياش را نوش��ته
است .او اميدوار است فيلمبرداري اين فيلم كه
موقتا«سهبيلبوردخارجشهرابينگ،ميسوري»
ناميده شده و «فرانس��يس مكدورمند» در آن
ايفاي نقش ميكن��د ،اوايل س��ال  2016كليد
بخورد .او ميگويد« :اين فيلم درباره زني 50
ساله است كه دخترش به قتل رسيده و بر
سراينموضوعباپليسشهرشاندرگيري
پيداميكند.چون اين مادر فكر ميكند پليس
به شكنجه سياهپوس��تها عالقهمندتر است
تا اعمال عدال��ت .گرچه اين داس��تان به نوعي
وحش��تآور برگرفته از وقايع اخير ميسوري و
اطراف آن است اما نوش��تنش چهار سال طول
كشيد».
غيبت مكدونا از صحنه تئاتر بريتانيا كمك
كرد اسم او در اوج بدرخش��د« .ماتيو دانستر»،
كارگردان نمايش «مردان دار» ميگويد« :مدير
برنامهه��اي بازيگ��ران بريتانيايي مدام س��راغ
من ميآمدند و ميخواس��تند بازيگرهايي كه
برايشانكارميكننددرايننمايشبازيكنند».
«ديويد موريسي» بازيگر شخصيت «هري ويد»
ميگويد« :مكدونا واقعا نمايشنامهنويس
محبوب بازيگرهاست .بازيگرها ميخواهند
در آثار او سهيم باشند چون براي او از هر شخص
ديگري كه در تئاتر و س��ينماي اي��ن روزها كار
ميكند ،ارزشي باالتر قايلند .مجبور شدم نصف
بازيگرهاي س��ازمان «اكوييتي» را از س��ر راهم
بردارمتاايننقشرابهدستبياورم».
چه چي��زي در آث��ار مكدونا چنين ش��أن
و منزلتي را ب��راي او ب��ه ارمغان آورده اس��ت؟
موريسي ميگويد« :عشق مكدونا به زبان.
وقتي نمايشنامه را با ديگر بازيگرها ميخواني،
ناگهان متوج��ه ريتمي خاص ميش��وي .اين
ويژگي انرژيدهنده است .در مرحله بعد متوجه
پيچيدگينمايشنامهميشوي؛رشتههاييكهدر
سطح زيرين داس��تان قرار گرفتند و استادانه به
يكديگرمتصلشدهاند».
مكدونا  45س��اله خ��ود در انگلس��تان به
دنيا آمده و والدين او ايرلندي هستند .مكدونا
ميداندچطورمنتقدانشراگيجكند؛منتقداني
كه آثار نخستين او را سطحي و خشن خواندند
و گفتند آث��ارش پر اس��ت از كهنالگوهايي كه
اغراقآميزانه متهاجم هستند .برخي منتقدان
مكدونا ايرلندي بودند و به عنوان يك خارجي
بهاوحقنميدادندتاروزگارمعاصرجامعهايرلند
راهزلگونهتجزيهوتحليلكند.
مكدونابانيشخندميگويد«:منتقدهايي
را كه باهوش نبودند مقابل من گذاش�تند.
فكر ميكن��م هن��وز در ايرلند ص��داي چنين
انگليسي
منتقداني شنيده ميش��ود« :اين يارو
ِ
كه ما را به باد انتقاد گرفته ،كيه؟» خب برايشان
س��خت اس��ت اين جور حرفه��ا را از كس��ي
بشنوند كه تا حاال در ايرلند زندگي نكرده است.
روزنامهنگارها و منتقدهاي ايرلندي نميتوانند
خودش��ان را با مهاجران اين كشور يكي بدانند.
آنها باي��د بدانند ما ه��م مثل مردم اين كش��ور
سهميدرانتقادازجامعهداريم».
زمانيكه مكدونا س��هگانه «لينين» (كه
ش��امل «ملكه زيبايي ليني��ن»« ،جمجمهاي
در كنهمارا» و «غرب دورافت��اده») و همچنين
نمايش «آينيش��مان لنگ» را خل��ق ميكرد
از تقليد عناصر مرس��وم تئاتر ايرلن��د لذت برد.
ش��خصيتهاي نمايش��نامههاي او به ش��كل
اغراقآميزي روستايي هستند و از انسانگريزي
خ��ود دلش��ادند و در همي��ن حي��ن مكدونا
الزمههاي پيوس��تگي يك خانه را (يعني اجاق
گرم ،كانون گرم خان��واده و همچنين وفاداري

اين اعضا) با بيحرمتياي كه بهشدت خندهدار
اس��ت ،مس��خره ميكند و دس��ت مياندازد.
در نمايش��نامه «ملكه زيبايي ليني��ن» مادر و
دختري كه به يكديگر وابس��ته هستند مدام با
يكديگر س��روكله ميزنند و دعوا و مرافه دارند؛
در صحنهاي كه دختر دس��ت مادرش را به زور
درون تاب ه روي گاز كه سيبزمينيهاي درونش
از ش��دت حرارت باال و پايين ميپرند ،ميگيرد
كينهجويي اين دو به اوج ميرس��د .در نمايش
«غرب دورافت��اده» دو برادر ،كه يك��ي از آنها با
تفنگ سر پدرش��ان را نش��انه رفته ،يكديگر را
بيرحمانه ش��كنجه ميدهند .در نمايش��نامه
«جمجمهاي در كنهمارا» نيز حتي مردهها هم
آرامشابديشانراانكارميكنند؛استخوانهاي
اين مردهها براي پيدا كردن اس��تخوان اجساد
تروتازه سرودست ميشكنند.
مكدونادرتماميايننمايشنامههاجزييات
پيشپاافت��اده روزمره را -مانن��د عاليم تجاري
غذاها و خوراكيه��ا -با يادگاره��اي مربوط به
زندگي روس��تايي ايرلند ،كه معموال از چش��م
جهانگ��ردان دور ميمان��د ،ادغام كرده اس��ت.
نويسنده و منتقد تئاتر ايرلندي «فينتان اوتول»
سال  1999در اس��تفاده مكدونا از اين عناصر
نوشت« :نمايش��نامه لينين مكدونا از يك سو
در س��الهاي دهه  1930گير كرده اس��ت .اما
اين جامعه سرد و منزوي از س��وي ديگر در 40
سال بعد پيشرفت داشته است .حاال اين جامعه
از طريق رس��انهها ،ش��ركتهاي چندمليتي و
جهانگردان به تكنولوژي پيشرفته دست يافته و
ايرلندپستمدرنشناختهميشود».
اين ايرلند هن��وز هم موجودي��ت دارد اما از
بحراني كه اقتصاد «س��لتيك تايگر» به وجود
آورد گذر كرده است .در واقع از آخرين باري كه
با مكدونا صحبت كردهام همهچيز عوض شده
است .مكدونا سرش را تكان ميدهد و ميگويد:
«يا مس�يح ،باوركردني نيس�ت! يادم است
آن زمان م��ردم ايرلند به م��ن ميگفتند« :چرا
درباره ايرلند جديد و سلتيك تايگر و اينكه االن
همهچيز عالي اس��ت ،نمينويس��ي؟» خب به
خاطر اين نمينويس��م كه همه اين چيزها يك
مشتچرندياتاست».
اما اين موض��وع هم باوركردني نيس��ت كه
مكدونا روي نخس��تين نمايشنامهها و آخرين
نمايش��ش «س��توان آينيش��مور» ،داس��تان
بحثبرانگيز و هزلگونهاي درباره مليگراهاي
ايرلند را در طول  10ماه خالقانه نوشت .او درباره
اين نمايشنامهها ميگويد« :آنزمان،دراتاقم
مينشس�تم و هيچ اي�دهاي نداش�تم كه
چي مينويسم و داستان را به كجا خواهم
رس�اند » .آن زمان مكدونا  24ساله بود .خود
ميگويد« :با نوميدي مينوشتم » .او  16سالگي
مدرس��ه را ترك كرد و چن��د س��الي را بيكار و
س��رگردان در جنوب لندن گذراند .بعد ش��غل
سطح پاييني دس��ت و پا كرد اما خيلي زود اين

بر زندگي ش�خصي و حرفهاي او كه به شكل عجيبي به هم آميختهاند :مارتين مك دونا
س�ال 1970در خانوادهاي ايرلندي در كمبرول لندن متولد ش�د .او كه در تئاتر شهرتي
بيبديل به دست آورده ميداند منتقدانش را چطور سردرگم كند .مكدونا كودكياش
را در مناطق روستايي ايرلند گذرانده و در بس�ياري از آثارش به جامعه ايرلند پرداخته
است و در بسياري از آنها به چهرههاي نظامي اين كش�ور طعنه ميزند و با عناصري كه
در نمايشهايش به كار ميبرد منتقدان را گيج و سردرگم ميكند .اما منتقدان ايرلندي
او را يك خارجي ميدانند و نميخواهن�د اين خارجي ،جامعه ايرلن�د را با هزل و طعنه
تجزيه و تحليل كند .مكدونا در  16س�الگي درس و كتاب را كنار گذاش�ت .او كه از كار
براي ديگران خسته شده بود سراغ نوشتن رفت و آن را جدي گرفت .مارتين و برادرش
«جان»پايآثاركالسيكسينمانشستندوموسيقيپانكراكيكيازالهاماتآنهاشد.
نمايشنامههايايرلنديوروحيهايكهازموسيقيپانكگرفتهاورابهبحثبرانگيزترين
نمايش�نامهنويس دوره خودش تبديل كرده اس�ت .همچنين مكدونا با موفقيتهاي
پيدرپياش توانس�ت نام خود را به عنوان يكي از مطرحترين نمايشنامهنويسان قرن
بيستمبهثبتبرساند.
شغلرارهاكردتاقلمشرابيازمايد.
مكدون��ا در اين ب��اره ميگويد« :نقش� ه
خاصي براي آينده در ذهن نداش�تم .فقط
ميدانستم بايد يك كاري را امتحان كنم .يادم
اس��ت نوجوان بودم و س��وار اتوبوس شده بودم
و ميدانس��تم احتماال اين كار احمقان��ه را كه
مدام رييس��م ميگفت چي كار كنم و چي كار
نكنم كنار ميگذارم و در همي��ن حين صداي
آهنگ «سركوب» ( )Clampdownاز گروه
«كلش» در ذهنم ميپيچيد .تمام آن نااميدي
و خشمي كه در آن موقعيت داشتم در ترانه اين
آهنگ طنينانداز بود .نمايشنامههايم را بدون
اينكه از اين خشمها الهامي بگيرم نوشتم« .جو
اس��ترامر» را خدا بيامرزد ،آثار او الهام گرفته از
اينجورخشمهاوعشقبهخشمشاعرانهبود».
مارتين مكدونا و ب��رادر او «جان» كه حاال
نويسنده و كارگردان دو فيلم موفق «نگهبان»
( )2011و «كال��واري» ( )2014اس��ت زماني
با همديگر پاي فيلمهاي كالس��يك «مارتين
اسكورس��يزي» و «ترنس ماليك» نشس��تند
و براي نخس��تينبار ترانههاي ناهنج��ار گروه
موسيقي پانك « »The Pogueرا گوش دادند.
قبل از اينكه مارتين مكدونا حريصانه مشغول
خواندن «جش��ن تولد» اثر «هارول��د پينتر» و
«»The Playboy of the Western World
از «جي.ام سينگ» بشود ،از نمايشنامهنويساني
كه صداهايي متفاوت دارند تاثيرپذيرفته بود و
توانس��ت از آنها صداي تركيبي درامي به وجود
ل شناس��ايي است.
آورد كه اين صدا جديد و قاب 
صداي مكدونا در آثارش مانند خواننده اصلي
گروه « The Poguesش��ين مكگوان» ،كه
ايرلندي اس��ت ،صداي يك مهاج��ر را به خود
گرفت؛ صدايي ك��ه لندني-ايرلندي اس��ت تا
ايرلندي خالص و فرهنگي غني و گاهي پيچيده
ويژگيآناست.
مكدون��ا ميگوي��د« :وقت�ي موزي�ك
اي�ن گ�روه را گ�وش م�يدادم ،ف�ورا ب�ا
آهنگهايش�ان ارتباط برقرار ك�ردم .اما
نخس��تينباري ب��ود ك��ه بياختي��ار موزيكي
كه پدرومادرم هميش��ه ما را مجب��ور به گوش
دادنش ميكردند ،پس نزدم .والدينم هميش��ه
ميخواس��تند فرهنگ ايرلند را ب��ه خوردمان
بدهند؛ از ب��ازي «هورلينگ» گرفت��ه تا گوش
دادنبهموسيقيسنتيايرلندي.خيالميكردم
هميش��ه هر چيزي را كه فرهن��گ ايرلندي در
خود دارد ،پس ميزنم ت��ا اينكه گروه «پوگز» با
آن صداي لندني -ايرلندياش آمد كه تجربهاي
نادرهمبود».
شهر «س��يلگو» جايي كه نس��ب مادرش
به آنجا ميرس��د ي��ا ش��هر «لوترمن» ش��هر
ايرلنديزبانها كه پدرش در آنجا بزرگ ش��ده
بود .اين دو شهر در غرب ايرلند ،شهرهايي بودند
كه مارتين و جان مكدونا چند تابس��تان را در
كودكيدرآنجاگذراندهبودند.

مكدونا در اين باره ميگويد« :ايرلند براي
ما بچهها ،روس�تايي مانند ب�ود .يك عالم
پس��رعمو و خاله داش��تيم و مناطق اطرافمان
س��بز س��بز بود .خاطراتم از آن دوران آس��مان
آبي و بازيهاي تمامنش��دني است و اين چيزها
عناصري را كه درباره ايرلند روس��تايي نوشتم
به من دادند .درس��ت كريس��مس هش��ت يا 9
سالگيام را كه در ايرلند بوديم ،يادم است .يادم
ميآيد كه همه پس��رعموها و دخترخالههايم
بابانوئل را باور داشتند .يك شيريني و لطافتي در
اين خاطرهها زنده است .بايد قدر اين شيرينيها
را ميدانستيم و جز اين كار ديگري نميكرديم.
اما ما لندنيهاي خودخواهي بودي��م كه در آن
منطقه روستايي بيگانه رها شده بوديم .ما عاشق
آنجابوديم».
برادران مكدونا در محله ايرلنديهاي لندن
«الفنتاند كسل» زندگي كردند ،جايي كه خود
مارتينمكدوناميگويد«:هردوطرفخيابان
پر بود از ساختمانهايي كه اسامي «كلي»
و «كيسي» (اس�امي كه ريش�ه ايرلندي
دارند) روي آنها حك ش�ده ب�ود و عصرها
هم ترانههاي «دوبلينيه��ا» در خيابانهايش
پخش ميش��د ».وقتي مكدونا هنوز بچه بود
خانوادهاش به محله «كمبرول» در جنوب لندن
نقل مكان كردند .وقتي پدر و مادر او سال 1992
برايهميشهبهايرلندرفتندخانهايدركمبرول
به او و برادرش رسيد.
س��ال 1994در آن خان��ه ب��ود ك��ه پس از
مهاجرت ب��رادرش ب��ه لسآنجل��س ،مارتين
تنه��ا ش��د و ش��روع ب��ه نوش��تن نخس��تين
نمايشنامههايشكرد.
بي��ن او و ب��رادرش رقابتي وجود داش��ت؟
مارتي��ن ميگويد« :ن�ه .من خيلي ب�راي او
هيجانزدهام.آخرينباريكهماراديديداو
دست از نوشتن برنميداشت و حاال خيلي
خوشحالم كه همهچيز برايش خوب پيش
رفته اس�ت .كار او خوب است .رقيب يكديگر
هستيماماعاشقهمديگريم».
با توجه به اينك��ه مكدون��ا معيارهايش را
از گروه موس��يقي پان��ك راك «كل��ش» و آثار
«مارتين اسكورس��يزي» گرفته ،آيا به نوشتن
ترانههايراكوفيلمنامههمفكركردهاست؟
با لبخند ميگوي��د«:آه ،خيلي خجالت
ميكشيدمباگروهموسيقيكاركنموروي
صحنه بروم .فيلمنامه هم نوشتم اما همهشان
بهدردنخ��ور بودن��د .حتي يكبار نمايش��نامه
راديويي نوشتم كه آن هم آشغال بود .نمايشنامه
آخرين چ��ارهام بود .چون فكر ميك��ردم تئاتر
بدترين فرم هنر اس��ت اول از همه سراغ نوشتن
نمايشنامهنرفتم».
همان طور كه برخي ميگويند بعد از تئاتر،
تاريخ قرار ميگي��رد .مكدونا جوان ،س��هگانه
«لينين» را به سالنهاي تئاتر مختلف انگليس
و ايرلند فرس��تاد و طولي نكش��يد ك��ه «گري
هاينز» با او تم��اس گرفت.گ��ري هاينز فوريه
« 1996ملكه زيبايي لينين» را در سالن تئاتر
«دوريد» در شهر گالوي ايرلند روي صحنه برد.
سپس اين نمايش در سالن «رويال كورت» روي
صحنه رفت و منتقدان را به وجد آورد و نقدهاي
اين منتقدان مس��ير موفقيت را براي مكدونا
هموار كرد .طولي نكش��يد مكدونا كه گويي از
ناكجاآباد آمده و يك نويسنده تمامعيار به نظر
ميرسيد خود را مهيجترين صداي تازه در تئاتر
بريتانيا معرفي كرد 27 .سال سن داشت و پس
ازشكسپيرنخستيننمايشنامهنويسياستكه
چهارنمايشاشهمزمانرويصحنهتئاترلندن
رفتهاست.

مارتين مك دونا؛ خشونت از ياد رفته
ايرلند با وج��ود همه مس��ائل و مصايبش همواره
مهد ظه��ور و ب��روز ب��زرگان ادبيات نمايش��ي بوده
است .برنارد ش��او ،اسكار وايلد ،س��اموئل بكت ،شان
اُكيس��ي ،ويليام باتللر ييتس و ...اينباري اس��ت كه
پيش��اپيش ب��ر ش��انههاي نمايشنامهنويس��ي چون
مكدونا س��نگيني ميكند .اما او با عبور از باريكهراه
«مولف» از اي��ن مهلكه ميگريزد و ب��ه جرگه آنها در
پيام رضايي
ميآيد .م��ك دون��ا هيچك��دام آنها نيس��ت هرچند
اليههايي پنهان از جهان ايرلندي مشترك و غربت مهاجران را باخود حمل
ميكند .مك دونا در حالي به جامعه تئاتري ايران معرفي ش��د كه خشونت
منحصر به فرد آثارش مجال��ي دراماتيك و روحي تازه در بازتاب بخش��ي از
جهان وطني رس��انهاي امروز بود؛ خش��ونتي كه در فقدان درام مناس��ب و
نگاه نافذ ،با منطقي راونكاوانه س��ر از كمديهاي دستچندم درآورده بود.
آنهم به شكل ش��وخيهاي مبتذل كه بيش از آنكه از راه يك كارتارسيس
ارس��طويي عمل كند ،به عنوان ي��ك عاليم مرضي ديده ميش��د .آثار مك
دونا با خش��ونت عريان و بيپرده ،قباحت و ش��دت خود را همچون س��يلي
بر ص��ورت مخاطبان مينش��اند .مخاط��ب در مواجهه با آث��ار او به گونهاي
تلخ و اغلب رنجآور در مقام ش��اهد قرار ميگيرد؛ ش��اهدي كه امكاني براي
مداخله در رفع اين خش��ونت يا تقليل آن ندارد .او تنها با پرسش��ي از خود
تنها ميماند .پرسش��ي كه او را درباره نقش��ش در بازتوليد اين خشونت در
جهان امروز نهيب ميزند .اينگونه اس��ت كه رانه محلي و شخصي مك دونا
در نوش��تن آثارش در لحظهاي دراماتيك بدل به امري جهانشمول ميشود
و از مرزهاي ايرلند ميگذرد .همين فراگيري اس��ت كه امروزه او را در مقام
يكي از قدرتمندترين درامنويسان تثبيت كرده اس��ت؛ جايگاهي كه جوايز
متعددي چون الرنس اوليه و نامزدي چندبارهاش در توني گواه آن است.
اما ذكر نام ارس��طو در اينجا نكتهاي را در خود نهفت��ه دارد و نكته همان
منطق كالسيك هنر است .مكدونا قصهگويي بيهمتاست .نمايشنامههاي
او چنان داراي روح و كشش هس��تند كه مخاطب از خواندن آنها لذت بسيار
خواهد برد .اما مك دونا هرچقدر در مضمون و داستانهايش پيشرو است در
شيوههاي روايتش محافظهكار و كالسيك اس��ت و اين دو سوي توامان آثار
او ميتواند مثل تيغي دولبه عمل كند .از يكس��و او از نظر روايي و س��اختار
رئاليس��م از يادرفته در تئاتر يك اس��تاد تمام عيار اس��ت ،اما از سوي ديگر
شيوه روايي محافظهكارانه و كالس��يكي را اختيار ميكند .جذابيت بيش از
حد آثارش و جان پر تكاپوي درامهاي��ش ميتواند اين خطر را ايجاد كند كه
او را به عنوان درام نويس��ي مدرن دريابيم .در حالي كه با احتياط بايد گفت
اينگونه نيس��ت .او بيش از آنكه وامدار درامنويس��ان مدرن باشد ،دنبالهرو
ايبس��ن اس��ت .دنبال ه رويي كه حتي ميت��وان آن را در جانمايه آثارش هم
جس��ت .نوعي اخالق از دس��ت رفته كه در س��اختارهاي رواني و اجتماعي
امروز پيداس��ت .در حقيقت آث��ارش از ن��گاه روش��نفكرانه دوره مدرن كه
خسران انسان امروز را در وضعيتهايي تهي از كنش ميبيند ،تهي هستند.
آثار او به عكس بر وجهي از زندگي انسان امروز نور ميتاباند كه خود واقعيت
زندگي به ش��مار ميروند .در خانهها و محلههاي ش��لوغ يا زيس��تگاههايي
واقعي و ملموس ،با ش��خصيتهايي كه در لحظاتي چنان واقعگرايانه حرف
ميزنند كه به ناتوراليس��م تنه ميزند .اين مواجهه جذاب اما در بستر روايي
ديروز ش��كل ميبندد .قدرت داستانگويي و رئاليس��م او سبب شده است تا
برخي منتقدان آثار او را بيش از تئاتر مناسب س��ينما بدانند .البته كه او در
س��ينما هم با دو اثرش يعني بروژ و هفت رواني نش��ان داد كه قصهگويي او
ميتواند از مرزهاي تئاتر عبور كند.

با اينحال با توجه به اينكه آثار او را به س��ختي ميت��وان از منظر روايي
مدرن قلمداد كرد ،اما حرفهاي تازه و آموزن��دهاي هم براي تئاتر ما خواهد
داشت .زماني در تئاتر ما رئاليسم جايگاهي منحصر بهفرد داشت؛ جايگاهي
كه به مدد كس��اني چون زندهياد اكبر رادي به دس��ت آمده بود .اما به مرور
رئاليس��م از تئاتر ب��ه تلويزيون كوچيد و اي��ن كوچي نامبارك ب��ود زيرا آن
رئاليس��م بارور قدرتمند با نوعي از شبهرئاليسم دس��تچندم جايگزين شد
كه به دليل نگاههاي خاص و الزامات وي��ژهاش ،آن را از كنشهاي خاصش
بيرون كشيد و تنها الش��هاي بيجان از رئاليس��م را بر جاي گذاشت .پيامد
اين اتفاق از دس��ت دادن عالقه مخاطب��ان به اينگونه مضمون��ي بود و اين
بيعالقگي جامعه تئاتر را هم به سمتي س��وق داد كه تا ميتواند از رئاليسم
اجتن��اب كند .از اين منظ��ر مارتين مك دون��ا با آن ش��خصيتهاي زنده و
باورپذير – كه همين باورپذيري خصلتي ترسناك را به آنها بخشيده است-
ميتواند ما را با آن رئاليسم و ناتوراليسم فراموش شده آشتي دهد.
مك دونا يادآور خش��ونتي بر صحنه تئاتر اس��ت كه اين سالها از سينما
س��ر در آورده است .س��ينما با بازنمايي اين خشونت و با اس��تفاده از منطق
واقعنمايياش سبب شد تا فراموش كنيم كه خشونت در صحنه نمايش هم
ميتواند وجود داشته باشد .خش��ونت ميتواند با پايبندي به ساحت تئاترال
و قراردادي تئاتر ،چنان خود را بازتوليد كند كه با وجود درك منطق تئاتري
و نمايشي بودن اما وقاحت و سختي آن روح مخاطب را به چالش بكشد.
اين را ميتوان كشف گونهاي خش��ونت تلقي كرد كه افتخار آن را بايد به
نام مك دونا ثبت ك��رد .رخدادي كه در هجوم خش��ونت عريان زمان ه مدرن
ميتواند به خش��ونتزدايي يا دس��تكم ش��ناختي بيواس��طهتر و متاثر از
منطق ارس��طويي كمك ش��اياني كند .جدا از اينكه از نظر درام نويسي نيز
مرزهاي تازهاي را خواهد گشود.
زماني كه در صحنهاي از نمايش «س��توان آينيش��مور» ب��ه كارگرداني
حس��ن معجوني دس��ت وپاهاي يك ش��خصيت كش��ته ش��ده را سالخي
ميكردند -آن هم به شيوهاي كه يادآور س��بزي پاك كردنهاي خانوادگي
بود! -برخي به نمايش دادن تا به اين حد خشونت معترض بودند .اما سوالي
كه آنها نميپرس��يدند يا شايد نميخواس��تند بپرس��ند اين بود كه چرا در
عين علم به تئات��رال بودن و غير واقعي بودن نماي��ش -در مقابل واقعگرايي
س��ينما -باز هم مخاطب نميتوانس��ت نس��بت به آن بيتفاوت باشد .شايد
دليل آن از بين رفتن حفاظي به نام قاب س��ينما بود كه در عين روياگونگي
اما مخاطب را از دسترس جس��ماني موقعيت به دور نگه ميداشت .در حالي
كه در چنين صحنهاي مخاطب نميتواند واقعيت جسماني را انكار كند.
ب��ا نگاه��ي ب��ه آنچ��ه ام��روز در خاورميان��ه ميگ��ذرد و رفتارهاي��ي
خش��ونت بار چون داعش ،اين تجلي عيني نوعي واقعيت اس��ت كه به مدد
رسانهها و باوجود مس��تندنمايي باز هم در قامت فانتزي باقي مانده است و
اين همان س��احت فراموششده هنر يگانه تئاتر اس��ت .با اين حال در ميان
هياهوي چنين نگاه ستايش��گرانهاي نباي��د از ياد برد كه اين راديكاليس��م
داستاني در شيوه روايتش همچنان محافظهكار اس��ت و نبايد آن را با تئاتر
مدرن همسان پنداش��ت .خلئي كه ميتواند به مثابه يك ظرفيت دراماتيك
ديده شود و راهي باشد براي گسترش مرزهاي چنين رئاليسم راديكالي.

چهارشنبه

سال  2001آخرين باري بود كه با «مارتين
مكدونا» مصاحب��ه كردم و او گف��ت به تازگي
كار روي نمايشنامهاي را آغاز كرده كه در لندن
و «روزهاي س��ياه قبل و بعد از منسوخ شدندار
زدن» ميگذرد .خ��ود مكدونا معتقد بود تنها
كاري كه بايد بكند اين اس��ت كه «داس��تان را
درس��ت بفهمد » .حاال 14 ،س��ال پ��س از آن
مصاحبه ،نمايشنامه «مردان دار» كه داستانش
در شهر «اولدهم» ميگذرد در سالن تئاتر رويال
كورتلندنرويصحنهاست«.ديويدموريسي»
و «ريس شيراس��ميت» نقشه��اي اصلي اين
نمايش را بازي ميكنند .اما آيا مكدونا  14سال
براي درس��ت فهميدن اين داستان وقت صرف
كردهاست؟
وقتيگوشهكافهاينزديكاتاقتمرين
س�الن رويال كورت نشس�ته بوديم ،مك
دونا درباره وقفه زماني ايجاد ش��ده ،گفت« :فكر
ميكنم پروژههاي ديگر ،مرا از اين نمايش��نامه
دور كردند .اما نوش��تن اين نمايشنامه سختتر
از بقيه نمايشنامهها بود .قبل از اين نمايشنامه ،با
ذهنيسفيدوخالينمايشنامههايمرامينوشتم
اما اين نمايش درباره مس��الهاي مهم يعني اشد
مجازات و شكست عدالت است و من اصال قصد
نداشتمايناثر،موعظهوارشود.مثلهميشهبايد
داستانم را پيدا و كاري ميكردم مسائل ديگر در
پسزمينه نقش ببندند .اما كار اين نمايشنامه
كميطولكشيد».
اتفاقات نمايش��نامه «مردان دار» در س��ال
 1956و در ط��ول دو روز و در كاف��هاي بي��رون
شهر اولدهم رخ ميدهند .يعني بعد از زماني كه
پارلمان دس��تور توقيف هرگونه مجازات اعدام
را اعالم ك��رد .صاحب كافه «هري ويد» اس��ت.
بعد از بازنشس��تگي قدرترين مام��ور اعدام اين
ش��هر «آلبرت پييرپوينت» ويد ،دومين مامور
اعدام مش��هور بريتانيا ش��د .نام ويد برگرفته از
نام دو مامور اعدام انگليس��ي «هري برنارد آلن»
و «استفن ويد» اس��ت .مكدونا در نمايشنامه
«مردان دار» ،همانند ديگر نمايش��نامههايش،
كمدي سياه و خش��ونتهاي ديدني را تركيب
كرده است .برخالف نمايشنامههاي «ايرلندي»
مانند س��هگانه «لينين»« ،آينش��مان لنگ»،
«س��توان آينيش��مور» ،كه مكدون��ا را به اوج
ش��هرت رس��اند ،در اين نمايش ش��وخيهاي
كنايهآميزبااشخاصكمتراست.
مكدونا اين گونه نماي��ش را گريزي به ژانر
ي تريلر مرس��وم» ميداند اما نمايشنامه
«كمد 
او حاوي لحظاتي از بيرحميهاي وحشتناك و
خشونتهاي ريز و درشت است .داستان با ورود
غريبه جوان اهل جنوب امريكا «موني» (با بازي
«جاني فلين») به بار آغاز ميشود .از قصد و نيت
او هيچ صحبتي نميش��ود .در اين درام آشفته،
مردمي كه شخصيتهاي پست و كثيفي دارند
در فضايي كه كليس��اهاي محلي انگليس آنها
را س��ركوب كرده زندگي ميكنند .تهديدهاي
ملموس كه فضاي تنگ و محصور آن را پررنگتر
ميكند ،طوري در اين نمايش گنجانده شده كه
يادآور آثار «هارولد پينتر» است؛ در واقع يكي از
نمايشنامهنويساني كه روي مكدونا تاثيرگذار
بودهاست.
مكدونا اين تاثير را تاييد ميكند و ميگويد:
«نخستين آثار پينتر پر از تهديد و ارعاب
است و او اين تش��ويشها را در زندگي روزمره
انگلستان كه در سطوح زيرين داستانها كمين
كرده ،به تصوير كش��يده است .مطمئنا چنين
تشويش��ي در نيمه دهه  1960انگلستان وجود
داشته است .در آن زمان گروه موسيقي «بيتلز»
پديدار شد و در همين حين اعدام ،مجازاتي كه
به عصر ويكتوريا برميگشت نيز ديده ميشد؛
مجازاتي كه گاهي گريبان اف��راد بيگناه را هم
ميگرف��ت .قصد داش��تم چنين تشويش��ي را
نمايش بدهم .درست اس��ت كه بايد سر از بدن
انس��ان اهريمني جدا كرد اما اين كار چه باليي
سر آن فردي كه مامور اعدام ميشود ميآورد؟
ماموران اعدام ميتوانند از آنچه انجام ميدهند
فاصل��ه بگيرند؟ اع��دام روي خلقوخ��وي آنها
تاثيرينميگذارد؟»
نمايش «مردان دار» بازگش��ت مكدونا به
صحنه تئاتر لندن را بعد از 12سال وقفه رقم زده
است.دراينوقفه،مكدوناموفقيتهايبينظير
نمايش��نامههاي ايرلن��دياش را در امريكا پي
گرفت و اجراي موفقي هم در برادوي از نمايش
«مراسم قطع دست در اسپوكن» داشت .در اين
نمايش خشونتآميز بيتناسب دو بازيگر مورد
عالقه مكدونا يعني «كريستوفر واكن» و «سام
راكول» ايفاي نق��ش كردند .همچنين در طول
اين  12سال مكدونا خود را به عنوان نويسنده
و كارگردان دو فيلم بلند تحس��ين شده معرفي
كرد؛ فيلم كمدي س��ياه «در ب��روژ» ( )2008و
«هفت رواني» ( )2012را س��اخت كه در فيلم
«هفت رواني» واك��ن و راك��ول در كنار «هري
دين ش��نتون» و «تام ويتس» بازي ميكنند و
مكدونا ميگويد« :اين فيلم ارجاعات زيادي به
آثارقبليامدارد».
از كار تئاتر خارج ش��دن و به س��ينما رفتن
ب��راي مكدونا دش��وار ب��وده اس��ت؟ مكدونا
ميگويد« :خب ،بهتر است اين طور بگويم
كه بع�د از س�اخت آن دو فيل�م ،كار روي
نماي�ش «م�ردان دار» س�رگرمكننده و
آرامشدهنده بود .ابتدا باي��د براي حفاظت
از فيلمنامههايم كارگردان ميش��دم .ساختن
«هفت رواني» ب��د نبود ،اما س��اخت فيلم «در
بروژ» خستهكننده و سخت بود .بايد با كمپاني
«فوكس فيلمز» و كمپاني توليد فيلم سروكله
ميزدم و هر چي��زي را كه فكر ميكردم ممكن
اس��ت آنها تغيير دهند ،تغيي��ر دادم .كمپاني
فوك��س در ظاهر حام��ي خوبي ب��ود و خود را
دوست فيلمس��ازهاي مستقل معرفي ميكند.
اما جنگي طوالني بين من و آنها درگرفت و آنها
هرگزنتوانستندپيروزشوند».
مكدونا ك��ه از س��ينما واهمهاي ن��دارد،

تئات��ر نيويورك ه��م به چني��ن موفقيتي
دس��ت يافت ،مس��ووالن تئاتر اين شهر تمامي
نمايشنامههايايرلندي مكدوناراپشت سرهم
روي صحنه برادوي بردند .س��النهاي برادوي
جاي سوزن انداختن نبود و ش��ور و حرارت اين
نمايشها منتقدان را به هيجان آورده بود .حتي
منتقديمكدونارابزرگتريننمايشنامهنويس
قرن  21خوانده ب��ود .براي نمايش��نامهنويس
جواني كه ادع��ا ميكرد از تئات��ر و هرچه به آن
مربوط است ،متنفر اس��ت و كسي كه صراحت
و اخالق بدش او را به ش��هرت رس��انده ،دوران
پرآش��وب و بينظمي ب��ود .در مراس��م جوايز
«ايونينگ استندارد تياتر» سال  1996مارتين
را «نوپايي نويدبخش» ناميدند .اما او و برادرش
از نوش��يدن براي آرزوي س�لامتي ملكه سر باز
زدند و وقتي «ش��ان كانري» ب��راي تذكر دادن
به مكدونا نزديك شد ،مارتين به او گفت« :برو
گمشو » .مكدونا در مصاحبه سال 2001به من
گفت« :آن شب حالم خوب نبود » .اما اين اتفاق
در روزنامهها ثبت شد و مادر مارتين يك هفته
تمامبااوحرفنزد.
مارتي��ن مكدونا س��ال  2001براي تنبيه
«ترور نان» مدير مسوول «تئاتر ملي» خبرساز
ش��د .نان از روي صحنه بردن نمايشنامه جديد
مكدونا «س��توان آينيشمور» س��ر باز زده بود.
مكدونا در صحنههايي مردي ك��ه ناخن پاي
خود را ميكش��د ،جس��دي كه تكهتكه ش��ده
و گربهاي كه رنگآميزي ش��ده ب��ود را تصوير
ميكند ك��ه در واق��ع اين تصاوي��ر طعنهاي به
بيكفايتيهاي حزب جمهوريخ��واه افراطگر
ايرلند اس��ت .براس��اس گفتهه��اي مكدونا،
نان آنقدر «خودس��ر» اس��ت كه فك��ر ميكند
روي صحن��ه ب��ردن اين نمايش ممكن اس��ت
روند آزمايش��ي فرآين��د صلح ايرلند ش��مالي
را تهدي��د كن��د .اواخر هم��ان س��ال ،مكدونا
تهيهكنندگان لندني «بيخاصيت و بزدل» را به
بادانتقادگرفت.اينتهيهكنندگانازترساينكه
تروريستهاي ايرلندي س��النهاي تئاترشان
را مورد ه��دف قرار دهن��د ،از روي صحنه بردن
نمايشهايمكدوناسرباززدهبودند.
آيا در وقفهاي كه مكدونا سراغ تئاتر نرفت،
ذهنيت و نظرش در مورد صنعت تئاتر بريتانيا و
ايرلند عوض شده است؟ بدون معطلي ميگويد:
«نه خيلي .ح�دس ميزنم قب�ول كردهام
اين صنعت هرگز قدرتي كه من هميش�ه
انتظارشرادارمنخواهدداشت .براي شروع،
تئاتر هزينههاي گزافي دارد و انگار مخاطبهاي
تئاتر دس��ت به دس��ت يكديگر دادند تا كسل
باشند .تئاتر مثل يك شام رويايي در رستوراني
مجلل است با اين ذهنيت كه من اينجا هستم و
پول دادهام بنابراين از اين شام لذت ميبرم حتي
اگرمزهزهرماربدهد».
از او پرس��يدم اين روزها قصد ندارد نمايش
«آلن آيكبورن» را ببين��د؟ او گفت« :ميداني
كه من اصلا او را نق�د نميكن�م .اما وجه
افادهاي،روشنفكرانهوسياسيتئاتراست
كه م�ن را اذي�ت ميكند ».مكدون��ا درباره
نمايش��نامهنويسهاي جوانتر مانن��د «پولي
استنهام» چه نظري دارد؟ با او احساس نزديكي
ميكند؟ مكدونا شانههايش را باال مياندازد و با
آه ميگويد« :تا حاال نمايشهايش را نديدم .او را
در يك مهماني ديدم .دختر خوبي بود .ميدانم
بايد آث�ار نمايش�نامهنويسهاي جوان را
زيرنظر داشته باشم اما راس��تش را بخواهي
اصالدوستندارمبروموتئاترببينم.طبيعتاين
جورتجربههااشتياقمبهتئاترراميگيرد».
پرس��يدم نظرت��ان درب��اره «ديوي��د هر»
چيس��ت؟ حداقل او نمايش��نامههاي سياسي
مينويسد.مكدونانالهايكردورويصندلياش
جابهجا شد و دستش را مثل اسلحهاي كرد و آن
رادردهانشفروكردوماشهراكشيد.
بعد از هم��ه اين اتفاق��ات ،ان��گار مكدونا
اي��ن روزه��ا آرام��ش بيش��تري دارد .ج��رات
كردم و پرس��يدم زندگ��ي او روي غلتك افتاده
اس��ت؟ با نيش��خند گف��ت« :آه االن آره .نامزد
دوستداش��تنياي دارم .يك س��گ هم دارم.
اما بهت نميگويم س��گم از چه نژادي اس��ت».
ميخندد.
صداي روايت مكدونا براساس متن نمايش
عوض ميش��ود« .متي��و دانس��تر» ميگويد:
«مرداندار نمايش��ي بود ك��ه زمان زي��ادي را
صرفش كرد .صحنهاي در اين نمايش هس��ت
كه  30صفحه است كه اين صحنه  40دقيقه از
نيمه دوم كه  55دقيقه است را ميگيرد .اين كار
نياز به اعتمادبهنفس باال دارد و فكر ميكنم اين
اعتمادبهنفسباگذرزمانبهدستميآيد».
وقتي از مكدونا پرس��يدم خشم جوانياش
را با موفقيت آرام كرده است يا نه ،چند لحظهاي
طول كش��يد تا جوابم را بدهد و بعد گفت« :به
نوع�ي ،فيلم بعديام خش�نترين فيلمم
خواه�د بود اما بله ،دلمش�غولي ك�ه دارم
اين اس�ت كه ديگر در درونم آن خشونت
و لذت موس�يقي پانك راك نيست و اين
هم ب�ه خاطر موفقيت�م و باال رفتن س�نم
است .بعضي وقتها به ذهنم ميرسد كه ديگر
رفتار خش��ن نخواهم داش��ت چ��ون حتي اگر
برخالف ميلم باشد من بخشي از تئاتر محسوب
ميشوم».
او لحظ��هاي مكث كرد تا اف��كارش را جمع
و ج��ور كند .س��پس گف��ت« :بنابراي��ن هنوز
خش��ونت در من وج��ود دارد؟ نميدان��م ...اين
خش��ونت چيزي اس��ت كه خودم هم با آن سر
جن��گ دارم .وقتي اينچنين خش��ونتي داري و
آن نمايشنامههاي خشن را مينويسي ،خيلي
سخت است از خشونت خالي شوي و دوباره براي
نمايشيديگرازخشونتلبريزشوي.نكتهاصلي
اين است كه احتماال اين خالي شدن و پر شدن
براي نوشتن خوب نيست .روحيه پانك هنوز در
جايي از وجود من هست گرچه حداقل اميدوارم
كهاينطورباشد».
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