
»ب��ه یک باره صفح��ه ی تلویزیون پیِش رویم آبی می ش��ود. صحنه عوض می ش��ود. »یان 
فرش وایفل��د« )Jan Versweyveld( صحنه را پر کرده از س��الن کنفرانس، اتاق جلس��ات، 
اتاق های آرایش و گریم، پیش��خوان و نش��یمن ... مردی که دس��ِت چپم نشس��ته بود داشت 
مجله ای می خواند. یکی جایش را عوض کرد تا دوس��تش پش��ت اینترنت بنشیند و ای میلی 
چک کند. یکی هم داش��ت چرت می زد. چند تماش��اچی آلمانی رفتند و مار زنده ای را که بر 
صحنه بود ورانداز کردند و برگش��تند سر جایشان نشستند. اعالم شد که 95 ثانیه وقت دارید، 
بی آنکه سالن را ترک کنید، درجا استراحت کنید. من هم رفتم نوشیدنی و ساندویچی خریدم و 
 برگشتم.« این توصیفی است از حال وهوای اجرای سه گانه ی شکسپیر توسط »ایفو فان هوفه« 
)Ivo Van Hove( کارگردان هلندی در سالن » ویَینِر فست فوخن« )Wiener Festwochen(؛ 

ب��ه روایت »رن��دی گن��ر« )Randy Gener - منتقد امریکایی(. اجرایی شش س��اعته با نام 
»تراژدی های رومی« بر اساس سه نمایشنامه ی »کوریوالنوس«، »ژولیوس سزار« و »آنتونی 
و کلئوپاترا«. »صحنه ی مرِگ کوریوالنوس را از پشت میزی در انتهای سالن می دیدم، چون 
گلدان ها نمی گذاشت اتاق کنفرانس مطبوعاتِی »بروتوس« را درست ببینم. صحنه ی خطابه ی 
مشهورش را در مونیتور دیدم: »نه به تدفین که به تجلیل سزار آمده ام.« نمایش، سراسر، تصویِر 

مجریاِن شبکه های خبری، ژنرال ها، س��ناتورها، فیلمبرداران و 
بازرگانان و مانند اینهاس��ت. بر صفحه های نمایش تصاویری از 
س��ربازان امریکایی در عراق دیده می شود. ژوئن 2008 است و 
هنوز بوش بر مسنِد قدرت. با خود فکر می کنم آیا چنین نمایشی 

می تواند در امریکا تولید و بر صحنه رود؟«
حتم، شکسپیر هرگز فکرش را هم نمی کرد که روزی سالطین، 
دلقک ها، مباشران و سلحش��وران آثارش، در اجرایی، جای خود 
را ب��ه س��ناتورها و ژنرال ه��ای ارتش امریکا دهند. »ایبس��ن« 
حتی به خی��ال خود نمی دید که روزی صحنه ی اجرا و چهره ی 
کاراکترهای »ِهدا گابلر«ش را انبوهی آب گوجه فرنگی بپوشاند. 
اگر »مولی��ر« چهره ی »بی��ل کرمپ« بازیگر نق��ش قهرماِن 
»مردم گری��ز« را آغش��ته به ش��کالت و س��س گوجه فرنگی و 
هندوانه و ش��کر و سیب زمینی له ش��ده می دید، چه حالی به او 
دس��ت می داد؟ ایفو فان هوفه کارگ��ردان بزرگ هلندی اما هیچ 
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ابایی ندارد. معاصر و متهور و جسور است. اجراهای توفنده اش گاه بسیار دلپسند 
اس��ت و گاه آزاردهنده و فحش خور. محبوب مخاطبان اروپایی اس��ت و مغضوب 
منتق��دان امریکایی. برخی مطبوعات امریکا اجراهای��ش را  گول زنک، برخورنده 
و مهمالت اروپایی خوانده اند. می گویند او تنها کس��ی نیس��ت که، برای آنکه در 
مخاطب احترام تازه ای به آثار کالس��یک برانگیزد، دست به هر آرتیست بازی ای 
می زند. اما کسانی هم مثل رندی ِگنر معتقدند منِش سنت شکِن فان هوفه حقایق 
تلخ و سنگینی درباره ی تئاتر امریکا با آنها در میان می گذارد. از محافظه کاری و 
ناتورالیسم پرستی تئاتر امریکا می گوید، از عالقه به اگزوتیک کردن فرهنگ های 
دیگر و از گفتمان انتقادی بی رمق آنها. ایفو فان هوفه از س��توده ترین کارگردانان 
مؤلف تئاتر امروز اروپا و امریکاس��ت. آثارش جایگاهی مس��تقر و معین در حیات 
فرهنگی بلژیک و هلند دارد. از قماش سنت تئاتِر مؤلف است، همان که آلمان ها 
بدان »رِگی تئات��ر« )Regietheater( می گویند. نگاه بدیع و جنون آمیز، زیبایی 
ن��اب و تقطیرش��ده و تأثیر حس��ی ش��دید و گاه تروماتیک آثارش چنان اس��ت 
 ک��ه بعض��ی او را »الرس فون تریه« عالم تئاتر دانس��ته اند. »کیت بالنِش��ت« 
)Cate Blanchett( بازیگر مشهور امریکایی اجراهایش را » منحصربه فرد، شوکه آور، 

حیرت انگیز و گاه حتی خنده آور« می داند؛ یعنی »همه ی آنچه یک اجرای تئاتری 
باید باشد«. او را البته باید از زمره ی نسل پیشتازی از مؤلفان تئاتر جهان دانست 
که به شکل حیرت آوری به یک باره در دهه ی هشتاد میالدی از خطه ی کوچک 
فالندرز و از جماعت هلندی زبان بلژیک برخاستند و صحنه ی تئاتر و پرفورمنس 
 ،)Wim Vandekeybus( »و کرئوگرافی دنیا را زیرورو کردند: »ویم فانِدِکی بوس
 »یان فابره« )Jan Fabre(، »لوک پرِسوال« )luc Perceval(، »میشاییل لوب« 
)Michael Loeb(، »آلن پالت��ل« )Alain Platel(. ایفو فان هوفه در 1958 در 

فالندرز به دنیا آمده، در دانشگاه درس حقوق خوانده و بعدها به تئاتر روی آورده و 
اکنون سی سالی است که اصطالحاً خاک صحنه می خورد. در جوانی سرپرستی دو 
کمپانی بزرگ تئاتری AKT و DeTijD و پس از آن در فاصله ی سال های 1998 
تا 2004 مدیریت جشنواره ی معتبر تئاتر »هوالند« را بر عهده می گیرد. از 2001 
تاکنون مدیر »تونی یل خروپ« )Toneelgroep( یا همان گروه تئاتر آمستردام 
بزرگ ترین کمپانی تئاتر هلند اس��ت. هر از گاهی هم در کنس��رواتوار س��لطنتی 
» آنت ورپ« تدریس می کند. جایزه ای هم نیس��ت که به دس��ت نیاورده باشد: دو 
جایزه ی اوبی برای اجرای ِهدا گابلِر ایبسن و کاخ هاِی مجلل تِر »یوجین اونیل« در 
صحنه های امریکا، جایزه ی شوالیه ی ادب وهنر فرانسه )2004(، جایزه ی بهترین 
کارگردان س��ال اروپا، جایزه ی »آرک انجل« بهترین کارگردان جشنواره ی تئاتر 
ادینب��ورو )1999(، جایزه ی منتقدان تئاتر هلن��د )2007( و جوایر دیگر. آثارش در 
جشنواره هایی چون ادینبورو، بی ینال ونیز، هوالند، تئاتر ِدرِولت، ویینر فست فوخن 
و بر صحنه های لندن، کانادا، لیس��بون، قاهره، هانوفر، لهستان، پورتو و نیویورک 
ب��ه اجرا درآمده اند. مدتی را هم مدیر و کارگردان میهمان گروه تئاتر »شاش��پیل 
هاوس« هامبورگ، »اشتات تئاتر« اشتوتگارت و کارگاه تئاتر نیویورک بوده است. 
اما فان هوفه عمده ی ش��هرت خ��ود را مدیون ایده ی بدی��ع و نوآورانه ی خود در 
اقتباس تئاتری از آثار سینمای هنری دهه ی شصت و هفتاد میالدی است. تاکنون 
»تئوروما« از پازولینی، »ش��ب«، »ماجرا« و »کس��وف« از آنتونیونی، »فریادها و 
نجواها« و »صحنه هایی از ازدواج« از برگمان، »صدای انس��انی« از ژان کوکتو، 

»شب افتتاحیه« و »شوهران« از کاساویتس، »روکو و برادرانش« از ویسکونتی.
در یکی از مشهورترین اجراهایش به سراغ فریادها و نجواها می رود؛ تولید مشترکی 

از تونی یل خروپ آمس��تردام و »دزینخل« )De Singel( آنت ورپ. نمایش 
افتتاحیه ی جشنواره ی بین المللی تئاتر اینگمار برگمان. اجرایی در سالن رویال 
دراماتیک اس��تکهلم. برگمان در کتابش »تصویرها: زندگی من در س��ینما« 
نوش��ته بوده: »تمامی فیلم هایم را می توان فیلم هایی سیاه وس��فید دانس��ت 
مگر فریادها و نجواها. در فیلمنامه ام نوش��ته ام که رنگ سرخ را رنگ فضای 
داخلی روح پنداشته ام.« تصویر سیاه و سفید و خواب آلوده ای از رنج و حرمان در 
عمارت مقبره واری در آغازین سال های قرن بیستم. در قالب سلسله ای خاطره 
و فالش بک و کلوزآپ های جاندار، غرق در رنگمایه ی سرخ. داستان زندگی 
مس��تأصل و هراس های عاطفِی چهار زن. آگن��س، پیردختری باکره که به 
سرطان مبتالست در احتضار مرگ به سر می برد. خواهرانش آمده اند تا همراه 
با آنای پیش��خدمت، در دو روز پایانی عمر، همراهش باش��ند. اما آگنِس ایفو 
فان هوفه َشَتک های رنِگ آبی غلیظی است بر تیغه ها و پارتیشن های شیشه  ا ی 
و بوم های سفیِد صحنه. صحنه ای که ِفرش وایفلد، طراح صحنه، ترتیب داده 
ترکیبی است از استودیو هنری یک ویدئوآرتیست، نقاش، آشپزخانه و نشیمن 
و اتاق خواب یک خانه. )اینها را فان هوفه براس��اس توصیف کوتاه برگمان در 
فیلمنامه ی فیلم بنا کرده است: آگنس با بلندپروازی های هنری دارد خود را با 
نقاشی سرگرم می کند. نقاشی های آگنس رنگارنگ است و تا حدی رمانتیک. 
سوژه اصلی اش گل ها هستند.( فان هوفه آگنس را اما به ویدیوآرتیستی تبدیل 
می کن��د که درگیر ضبط هرروزه ی خاطرات خود در قالب ویدیو و فیلم هایی 
کوتاه اس��ت. جالب اینکه این تغییر را از دل کار برگمان بیرون می کش��د و 
مورد اس��تقبال منتقدان و عموم مردم قرار می گیرد. زمان فیلم را از آغاز قرن 
به اکنون می آورد. آگنِس فان هوفه در مقابل دوربیِن کوچک ش��خصی خود 
می میرد. جایی در اجرا، وقتی توی تخت خواب مش��غول نوشتن است، تصویر 
یک فیلم روی او می افتد، تصویر زنبوری که از گلی گرده می نوشد. تصویری 
کنایی از بیماری و حتی مرگی که دارد شیره ی جان آگنس را می مکد. آگنس 
بی اعتقاد، محبوس در زمس��تانی عاطفی، بی هیچ یار و دلداری. آبی را رنگ 
وفاداری و عشق می دانند. اما در کار هوفه، آبی از لحاظ عاطفی ما را مهجور 
می گذارد. مرگ آگنس در جوی های آبی و باریک رنگ بر کِف صحنه یادآور 
نقاشی های هپنینگ دهه ی شصتی »ایو کالین« )Yves Klein( است. جهان 
برگمان در فیلم جهانی سوئدی، قرون وسطایی و کاماًل شخصی است. فیلمی 
که به شدت تحِت تأثیر »خیال بازی« »اوگوست استریندبرگ« است. به قول 
»پالین کائل« )Pauline Kael( فریادها و نجواها، همچون ش��اهکار هنری 
قرن نوزدهمی در فرم هنری قرن بیس��تمی است. فریادها و نجواهای هوفه، 
اما برعکس، صحنه ی شیک و استریل، بازی های بی پروا، لباس های امروزی، 
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صدای بلند موسیقی پاپ و هاردراک و و تصاویر زنده ی ویدیویی را با هم درمی آمیزد. 
اجرایی پر از نمای بسته از خون و استفراغ در فضایی چیدمانی. غیر از بازسازی حالت 
تندیس گون، محتضر و سوگوار آگنس، میزانسن های فان هوفه هرگز از فیلم برگمان 
تبعیت نمی کند. این بار باید کار او را به قول رندی ِگنر تمثیلی قرن نوزدهمی در قالب 
فرم هایبرید و پیوندی قرن بیستمی دانست. هوفه، به جای ساراباند ظریف سوییت 
ویولنسل پنجم باخ، از موسیقی َکرکننده ی تِکنو بهره می گیرد. از سمبولیسم فیلم 
می کاهد و به نمایش اکسپرسیونیستی یأس های اگزیستانسیل و شهادتی هنرمندانه 
می رس��د. در 2005 »صحنه هایی از یک ازدواج« برگمان را در آمستردام بر صحنه 
می برد، با سه زوج بازیگر )به جای زوج فیلم( که تصویر سه مرحله از زندگی همان 
زوج فیلم در جوانی، میانس��الی و پیری هس��تند. تماش��اگران که خود به سه گروه 
تقسیم شده اند به سه اتاقک مختلف هدایت می شوند هرچند می توانند آزادانه از این 
اتاق به آن اتاق بروند. در نهایت اما کارگردان هلندی و فیلمس��از س��وئدی خصلت 
اساس��ی مش��ترکی دارند. هیچ یک هرگز در تقابل با نیات و مقاصد نویسنده ی اثر 
قرار نمی گیرند. هوفه نیز چون برگمان خود را مفسر می داند، او ویرانگر متن نیست، 

بازآفریننده ی اوست.
»به س��اختار احتیاج دارم. به اصل و ش��الوده ای احتیاج دارم. نمی دانم دارم به کجا 
می روم. ش��اید روزی این نگاه من عوض ش��ود، آدم خبر ندارد. از آن کارگردان ها 
نیس��تم که متن را می گذارند کنار و با تخیل و تصور تصویرها شروع می کنند. من 
در واقع کارگردان متن هس��تم. تنها مرجع کار متن است. سر کار، از بس می پرسم 
معنی این سطر چیست، سر اپرا هم، از بس  می پرسم این نت چیست، همه را دیوانه 
می کنم. چرا این سطر اینجاست؟ چرا این اوج اینجاست؟ می خواهم چراهای متن را 
بدانم. هر متنی تفسیر خودش را الزم دارد. باید حواسمان به آن باشد. چشممان به 
آن باشد. هر متن تنها یک حقیقت در خود ندارد، باید حقیقت خود را در آن جست.«
پ��روژه ی آنتونیون��ی اش در س��النی عظیم در ابعاد اس��تودیوهای هالی��وود به اجرا 
درمی آید. با پس زمینه ای به رنگ آبی، رنگ آس��مان. دوربینی در عرض صحنه بر 
ری��ل حرکت می کند و بازیگران، عمیقاً تنه��ا، در مقابل پس زمینه ی بوم وار صحنه 
ایس��تاده اند و تصاویر زنده ی آنها در ابعادی غول آس��ا بر آس��مان پس زمینه پخش 
می شود. دوساعت ونیم اجرای بی وقفه ی پروژه ی آنتونیونی سناریوهای سه فیلم از 
دوره ی اولیه ی کار آنتونیونی را درهم می بافد: ماجرا و ش��ب و کس��وف. فان هوفه 
در بروش��ورهای نمایش خود نوشته بود: »تنش میان مقیاس ُخرد، مقیاس کوچک 

)ساحت خصوصی( با مقیاس کالن، مقیاس بزرگ )ساحت عمومی و اجتماعی( 
و تأثیری که بر هم می نهند، مضمون این سه گانه است«. رندی گنر معتقد است 
اجرای چشم نواز اما کسل کننده ی هوفه از استفاده های ایدئولوژیک »ژان لوک 
ُگدار« از جامپ کات تأثیر بسیار گرفته است. فان هوفه می گوید: »این سه فیلم 
چنان حکایت جذاب و جاندار از زندگی آدمیان است که من در هیچ نمایشنامه ی 
موجودی سراغ ندارم. چیزی بیشتر دارند ... زبان فیلم های آنتونیونی بسیار ساده 
است اما وظیفه ی تئاتر، غلتیدن و سپیدخوانی در ناگفته های میان سطرهاست 
... این سه فیلم حکایت بحران میانسالی است. از فرازونشیب تجربه ی سال ها 

رابطه با دیگری حکایت دارد.«
در بس��یاری از کارهایش به صورت زنده و در صحن��ه از بازیگران فیلمبرداری 
می کند و تصاویر آنان بر دیوارهای صحنه دیده می شود. اما تکنولوژی را بدون 
هیچ ضرورت دراماتیک و تنها برای عرض اندام و مقهور ساختن مخاطب به کار 
نمی برد. نماهای بسته، برداشت های بلنِد نماهای متحرک، دوربین روی دست و 
مستندوار را تنها به قصد نزدیک شدن به حاالت درونی کاراکترها به کار می گیرد.
»در هم��ه ی کارهایم از ویدیو و مولتی مدیا اس��تفاده نمی کنم. وقتی بتوانم از 
آنها استفاده می کنم. یونانی ها از ماسک استفاده می کردند. در آن زمان، ماسک 
یک ج��ور فیلم بود که اجازه م��ی داد یونانی ها کلوزآپ خود را از صحنه بگیرند. 
یک جور میکروفن بود، یک جور بوق. امروز هم رسانه ها را داریم. تئاتر برای آنکه 

نقش جدید خلق کند، لباس جدید می خواهد.«
»تئات��ر زن��ده« را دوس��ت دارد: گاو و س��گ را تمام قد روی صحن��ه می آورد 
و ره��ا می کند، بازیگران روی صحنه واقعاً آش��پزی می کنند، غذا می خورند و 
دوش می گیرن��د. این طراحی هنری را مدیون س��ی س��ال همکاری و زندگی 
ب��ا »یان فرش وایفلد« اس��ت؛  او را یاِر غار و اس��لحه ی مخفی هوفه می دانند، 
او که محیط های اینستالیشن گونه می س��ازد، درک حیرت آوری از تأثیر حسی 
رنگ ها دارد، استاد فضاس��ازی و انتخاب وضعیت های غیرمعموِل تماشا برای 
تماشاگر است. فرش وایفلد در اجرای شب افتتاحیه )در آکادمی موسیقی بروکلین 
نیویورک( تعدادی از تماشاگران را روی صحنه نشاند و به آنها کاراکتری داستانی 
بخش��ید. در اجرای مینیمالش��ان از مونولوگ »صدای انسانی« کوکتو »هالینا 
ِریخن« )Halina Reijn(، بازیگر اصلی، را در محیطی محفظه مانند با نورهای 
فلورسنت مثل الیت باکس زندانی کرد. در محفظه ای بزرگ با یک پنجره. اتاقی 
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ک��ه صدا از آن بیرون نمی آمد. مثل یک قف��س واقعی. بازیگر هرگز صدای 
تماشاگران و واکنش های آنان را نمی شنید مگر آنکه آن پنجره را باز می کرد. 
ایف��و می گوید: »چنان رابطه و هم��کاری عمیقی داریم که نمی دانم کی کار 

کارگردان تمام و کی کار طراح هنری آغاز می شود.« 
فرش وایفل��د در رش��ته ی هنرهای زیبا در بروکس��ل و آکادمی س��لطنتی 
آنت ورپ درس خوانده  بود. فان هوفه هم، پس از س��ال ها تحصیل حقوق، 
تئاتر را ش��روع کرده بود. آن دو یکدیگر را اوایل دهه ی هش��تاد در کالس 
درس رقص دیدند. می گویند: »اوایل کار سعی می کردیم کارهای هپنینگ 
بکنیم اما بعد نفهمیدیم چطور شد که دیدیم داریم تئاتر کار می کنیم. اولین 
کار مشترکمان »مکبث« بود، 1987 ... تعبیر ما از هپنینگ کمک بسیاری 

به ما در کار روی آثار کالسیک کرد.«
»پیش از هر چیز به وفاداری کامل اعتقاد دارم. این اصل اساس��ی تئاتر من 
اس��ت. وفاداری خالقیت به همراه می آورد. دوست دارم همیشه با یک گروه 
بازیگر کار کنم. من هفت سال مستمر و فشرده با هالینا ریخن کار کرده ام. با 
»کریس نیِت فلت« )Chris Nietvelt(، که بازی اش را در فریادها  و نجواها 
دیدی��د، کار ک��ردم. در 1978 نقش لیدی مکبث را برایم ب��ازی کرد. اینکه 
برگردی و با همان بازیگران قبلی کار کنی، هرگز کس��الت آور نیس��ت. فقط 
ازدواج بد به کس��الت می انجامد. ازدواج خوب هر روز چیز جدیدی با خود به 
همراه دارد. البته بحران و درگیری و اختالف نظر در کار هس��ت، اما همین ها 
هم به یک چیز جدید و خالق می انجامد. من با یان فرش وایفلد سی سال کار 
کرده ام و هر بار انگار اولین کارمان اس��ت. هر کاری که با هم کرده ایم مثل 
بچه مان است. آدم با بچه هایش یک جور تا نمی کند، و خود این خیلی جالب 
است. هر کار تئاتری می خواهد منحصربه فرد باشد. طراحی صحنه، بازی ها، 
نور همه می خواهند با هم یک قصه را تعریف کنند. دیگر برایم مهم نیست 
ک��ه کی کدام صحن��ه ی کار را کارگردانی کند یا کی به ایده ی فالن صحنه 
رسیده است. عین خیالم نیست. در مورد طراحی تمام صحنه ها با یان بحث 
می کنم. او هم درباره ی کارگردانی با من بحث می کند. البته خب من بازیگرها 

را هدایت می کنم. حرف نهایی را هم من می زنم.«
برخی منتقدان می گویند هوفه یکی از بهترین گروه بازیگران اروپا را در اختیار 
دارد. اما چنین گروه بازیگران مس��تعد و متعهدی هم در امریکا دارد. همواره 

از قدرت نمای��ی بازیگران امریکایی اش، در هفت اجرایی که در کارگاه تئاتر نیویورک 
بر صحنه برده اس��ت، یاد می کند: »آنها منظمند. درجه ی یک و کارکش��ته. ماهر و 
تحصیل کرده. فقط مشکل این است که تعبیرشان از تئاتر تحت سلطه  ی روانشناسِی 
کاراکتر است. دوست دارم آنها را با جهان تئاتر بیشتر آشنا کنم.« به راستی مگر می توان 
بدن های کوفته و کبود بازیگران »کاخ های مجلل تر« یوجین اونیل را دید و به خاطر 
نسپرد؟ اجرایی که او را به کارگردان میهمان همیشگی کارگاه تئاتر نیویورک بدل کرد.
»یوجین اونیل شکسپیر امریکاست. همیشه می توانست کاراکترهای خاصی بنویسد 
که در عین جهانی بودن حس��ابی مورد عالقه ی امریکایی ها بود. اما شما می توانید 
آنها را در ژاپن، انگلیس و آمستردام و هرجایی، که این نمایشنامه ها عمیق تر فهمیده 
می ش��وند، اجرا کنید. مثل شکس��پیر که کمدی و تراژدی و نمایش��نامه ی تاریخی 
نوشته، اونیل هم نمایشنامه های دریایی، مجلسی، همسرایی و درام های خانوادگی 
نوش��ته است. او می توانست با استفاده از سبک های مختلف کار خودش را پرداخت 
بهتری کند. برای همین است که خیلی به سراغش می روم. من کاخ های مجلل تر 
را دوب��ار کار ک��ردم، »هوس، زیر نارون ها« را هم دو بار. برداش��ت خاصی از اونیل 
دارم که روانشناختی نیست. اول بار خیلی سخت بود که این برداشت را به بازیگران 
امریکای��ی ام بقبوالنم. من اجراهای تئاتری از کاره��ای او درمی آورم. اونیل را طنز 
کار می کن��م، خیلی منتقدان هم زیر بار این نمی رون��د ... یکی از مهم ترین دالیل 
عالقه ی من به اونیل این است که آثار او خیلی شخصی بوده اند. نمی توانم پیام های 
ش��خصی اش را دقیقاً بفهمم ولی آدم حس می کند که کارهایش را با اشک و خون 
نوش��ته است. ضرورتی عظیم در کار بوده است. من در کار نویسنده ها دنبال چنین 
چیزی هستم، هنرمندانی که در پی مضامین بزرگند. برایم مهم نیست که کارهایش 
خیلی طوالنی اس��ت. باید همین طور که هس��ت بپذیریمش، من که سعی می کنم 

بزنم تو دل کار!«
فان هوفه این روزها س��رگرم آماده س��ازی اجرایی برای اپرای آمس��تردام و نمایش��ی 
 )Tony Kushner( »براساس فیلم » پرسونا«ی اینگمار برگمان است. »تونی کوشنر
نمایشنامه نویس بزرگ امریکایی و نویسنده ی »فرشتگان در امریکا«، هم متنی برای 
او می نویس��د. در بحبوحه ی   این همه دل مش��غولی و کار به س��راغش می رویم. یان 
فرش وایفلد عکس های اجراهای مختلف تونی یل خروپ را برایمان می فرستد. همدالنه 
هم��کاری می کنند و ایفو فان هوفه ی عزیز ه��م در میان رفت و آمدهایش جواب های 

کوتاهی به پرسش های ما می دهد.   
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سبک تئاتری تان چیست؟ برخی منتقدان آن را مینیمالیسم توصیف 
کرده اند، چگونه فاصله ی خود را با تئاتر نخ نمای ناتورالیس�تی حفظ 

می کنید؟ 
س��بکی ندارم. سبک ظاهر کار است. س��عی می کنم به هر متنی که کارگردانی 
می کنم طوری نگاه کنم که انگار همین دیروز نوش��ته شده. هر اجرایی خالقیت 
جدیدی در خود دارد. سبک ِ اجرا از دِل مطالعه ی متن بیرون می آید. سبک نقطه ی 

آغاز کار نیست. نتیجه ی کار است.
با تماش�ای صحنه پردازی و طراحی صحنه ی کارهایتان این س�ؤال 
به ذهن می رسد که چطور به چنین حال وهوایی می رسید. آیا بیشتر 
اقتضائات زیبایی شناسی را مد نظر دارید یا بازنمایی حاالت درونی 

کاراکترها را؟
حاالت درونی کاراکترها را بازیگران به نمایش درمی آورند. خیلی بدم می آید که 
لباس یا طراحی صحنه به ش��کلی تصنع��ی بخواهد چیزی از کاراکترها بگوید. 
صحنه جهانی است که در آن زندگی می کنیم. لباس هم فقط همان هاست که 

هر روز می پوشیم.
آیا چون می خواهید تماش�اگران خط داس�تان و طرح قصه ی آشنایی 
را در طول اجرا در ذهن داش�ته باش�ند دوست دارید فیلم های مشهور 
را برای »پروژه های س�ینمایی«  تان انتخاب کنید؟ و بعد هم از آن قصه 

آشنایی زدایی کنید؟    
فکر نمی کنم فیلم هایی که بر صحنه ی تئاتر آورده ام مش��هور بوده باشند. »شب 
افتتاحیه« و »شوهران« جان کاساویتس را کار کرده ام، این فیلم ها فقط در حلقه ی 
کوچکی از خوره های فیلم مش��هور و شناخته ش��ده اس��ت. انتخاب من در میان 
فیلمنامه ها متأثر از این واقعیت است که آنها قصه هایی تعریف می کنند که من در 
نمایشنامه های تئاتری پیدایشان نمی کردم. جدای این، صحنه ای کردن یک فیلم 

برای من همیش��ه یک »اکران« و اجرای اول است. چون هیچ کس پیش از 
من این کار را نکرده. البته خوِد پیدا کردن فرمی تئاتری که به داس��تان فیلم 

جان تازه دهد، یک چالش تئاتری واقعی است.
گاه�ی برخی خصوصی�ات کاراکتره�ای فیلم مب�دأ را در اجرای 
تئاتری تغیی�ر می دهید، مثل تغییراتی که در ویژگی های کاراکتر 
اصلی »فریادها و نجواها« اعمال کردید، دلیل و قصدتان از چنین 

کاری چیست؟
من تغییری ندادم. کار خود را با متنی شروع کردم که اینگمار برگمان خطاب 
به بازیگرانش نوش��ته بود. برگمان اصاًل فیلمنامه ای، به معنای واقعی کلمه، 
ننوشته بود. در آن نوشته از چیزی که می خواست بسازد نوشت و موقعیت ها، 
کاراکترها و حس وحال کار را توصیف کرده بود. در آن متن اطالعاتی هست 
که خود برگمان هم در س��اخت فیلمش از آنها بهره نبرد. بارزترین نمونه ی 
آن هم این نکته است که برگمان خواهر آگنس محتضر را هنرمند توصیف 
می کند. این خصوصیت جالبی از ش��خصیت است که در فیلم بدان پرداخته 
نشده است. ما همین نکته را نقطه ی آغاز خودمان قرار دادیم. ولی به هرحال 

در این هم برگمان الهام بخش کار من بود.
در گ�ذر از یک ِمدیوم هنری به مدیومی دیگر، از فیلم به تئاتر، چه 
تغییر و تحوالتی رخ می دهد؟ محدوده های حرکت شما در بازخوانی 
یک فیلم در تئاتر چیست، منظورم این است که در اقتباس تئاتری 
خود تا چه حد در متن و فیلم اصلی دس�ت می برید؟ چه عناصر یا 

کاراکترهایی را از اثر اصلی در اجرای خود نگه می دارید؟
از فیلمنام��ه ی کار ش��روع می کنم، ن��ه از خود فیلم. ب��ا فیلمنامه هم همان 
برخوردی را می کنم که با نمایش��نامه ای از راسین یا شکسپیر. سعی می کنم 
متن را به دقت بخوانم، سعی می کنم بفهمم چرا کاراکترها چنان دیالوگ هایی  026



می گوین��د. متن را پایه ی اصلی ایده پردازی، س��بک کار، بازی ها و کارگردانی قرار 
می دهم. ترجیح می دهم تغییری ندهم. گاهی اما، حتی در مورد متن شکسپیر هم 

ناگزیر، برشی یا اقتباسی اندک الزم است.
تهیه کننده ی کارهایتان کیست؟ بودجه ی تولید پروژه هایتان از کجا تأمین 

می  شود؟
من برای »تونی یل خروپ آمستردام« )گروه تئاتر آمستردام( کار می کنم که کمپانی 
تئاتری معظمی اس��ت که شهرداری آمس��تردام و دولت هلند بودجه ی آن را تأمین 
می کنند. هر فصل دو اجرا کارگردانی می کنم و کارگردان آثاری با کیفیت تئاتر اروپایی 
)کسانی مثل »توماس اوسترمایر«، »یوهان سیمونز«، »کریشتف وارلیکوفسکی«( و 
کارگردانان جوان و نوظهور را به کارگردانی نمایشی دعوت می کنم. هر فصل 350 
اجرا در آمستردام و سراسر دنیا از ملبورن گرفته تا نیویورک به روی صحنه می بریم. 

هر فصل 120 هزار تماشاگر را به سالن می آوریم.
سالن تئاتر خودتان را دارید؟

سالن اصلی ما تئاتر شهر آمستردام در مرکز این شهر است، همان جا تمرین می کنیم 
و 150 اجرا می رویم )البته فقط پنجشنبه ها اجرا با زیرنویس همراه است(

تصوری از تئاتر ایران دارید؟ آیا از اجرایی مش�ترک با گروه های ایرانی 
استقبال می کنید؟

من تئاتر ایران را نمی شناسم که به نظر خودم این ضعف از من است نه از تئاتر ایران. 
از هر تئاتر و اجرای خوبی قطعاً استقبال می کنم. البته.  
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