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سرمقاله

چرابایدبهتئاتربرویم؟

وحید عمرانی
عضو کانون منتقدان تئاتر ایران

امیرحسینصدیقدرگفتوگوبا «صبا» :

سختگیرترشدهام
باید به مقوله سینما و تلویزیون نگاهی دوباره داشته باشیم

«صبا»گزارشمیدهد

برگزیدگانگلدنگلوبزیرذرهبین!
عليعلوينژادوفرشادكوكبيانازنمايش
«  بازپرسواردميشود»   به«صبا»   ميگويند  

نها
وجد انخفته انسا 

هر گاه این دنیایی که در آن زندگی میکنید برایتان تکراری و
خستهکننده شد و خواستید پنجرهای رو به دنیایی جدید به
رویتان باز شود به تئاتر بروید.
هر گاه احساس کردید که زندگی کوتاهتر از آن است که بتوانید
هر ماجرایی را در آن از سر بگذرانید و هر چیزی را تجربه کنید
و نیاز دارید که از تجربههای دیگران و ماجراهای آنان استفاده
کنید تا بتوانید زندگیهای بیشتر و طوالنیتری را تجربه کنید
به تئاتر بروید.
روزمرگی به سراغتان آمد و حس کردید غبار تکرار و
هر وقت
ّ
زندگی ماشینی ،احساسات ناب و زندهتان را در زیر خود دفن
کرده و میراندهاند و با تمام وجود میخواهید که آنها را دوباره
زنده کنید و حساسیتهایتان به زیباییهای حیات را دوباره
بازگردانید به تئاتر بروید.
هر گاه به ذهنتان رسید که دیگر زمان آن فرا رسیده تا شمایل
زندگی خود را در آیینهای تمامقد ببینید و راهی را که تا بدینجا
آمدهاید ارزیابی کنید ،از خطاهایتان درس بگیرید و نقاط ق ّوت
خود را تقویت کنید به تئاتر بروید.
هر زمان به این نکته رسیدید که عالوه بر جسم شما ،روحتان
نیز نیاز به پاکیزه شدن ،پیرایش و زینت بخشیدن دارد به تئاتر
بروید.
هر گاه احساس خطر و هشدار کردید که دریای درونتان بر اثر
محرکات و جریانات آسیبزننده روزانه و فجایع جهان بیرون،
ّ
متالطم و طوفانی شده و نیازمندید تا لَختی هم که شده آن را به
برکهای آرام و مص ّفا تبدیل کنید و اندکی در کنار زیباییهایش
بیارامید به تئاتر بروید.
هر زمان دریافتید که دیگر دیــدن دنیا از درون خود را به قدر
کافی تجربه کردهاید و هماکنــون میخواهید که از بیرون و
دریچۀ جهان خارج به خودتان بنگرید و کلیت خویشــتن را
مقابل دیدگان بیاورید تا به شناخت بیشتری نسبت به خود
دست یابید به تئاتر بروید.
مواقعی که احساس تهی بودن میکنید و فکر میکنید الزم
اســت تا وجودتان از داستانهای بشــری و حکمت چکیدۀ
سالیان غنی شود و این همه ،چراغی شود تا مسیر زندگی خود
را در هزارتوی جهان بیرون بهتر بیابید ،به خلوتکدۀ درون تئاتر
سری بزنید.
هر گاه میخواهید تا آالم درونی خود را تسکین بخشید و به
تحلیل بهتری راجع به آنان و دالیل به وجود آمدنشان برسید
و آنها را با آالم و شــادیهای دیگران قیاس و ترکیب کنید،
بهترین مکان برای رسیدن به چنین بینش و تحلیلی ،سالن
تئاتر است.
و در پایان اگر میخواهید خود را در وجود دیگران و دیگران را
در وجود خود پیدا کنید ،اگر میخواهید مانند یک سلول در تنۀ
واحد بشری به دیگر سلولها وصل شوید ،درد و غمشان درد
شما باشد و شادیشان شادیتان ،به تئاتر بروید.

