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سال ها در مقاالت و یادداشت هایی 
با موضــوع تاریخ تئاتر یکــی از منابع 
پرتکرار کتابی است به نام »تاریخ تئاتر 
ایران« به قلم ویلم فلــور. همواره این 
تصور وجود داشت که کتاب فلور، کتابی 
است مهم در عدم های تاریخ نگاری تئاتر 
ایران. اگرچه طی یک صد سال گذشته 
شخصیت های متعددی اقدام به نوشتن 
تاریخ تئاتر ایران کرده بودند؛ اما وضعیت 
به نحوی بود که گویی نوشــته ها فاقد 
سندیت یا مشــی تاریخی مناسبند. 
به خصوص آنکه مورخان تئاتر ایران یا 
از نوعی محافظه کاری در تحلیل روبه رو 
بودند و تالش می کردند نــگاه خود را 
نسبت به آنچه می نویسند، نهان کنند 

همانند کارهای جمشــید ملک پور یا 
آنکه تا جای ممکن نگاه ایدئولوژیک و 
شــخصی خود را بر تاریخ حقنه کنند، 
همانند نوشته های مصطفی اسکویی. 
از سوی دیگر با باز شدن پای فرمالیسم 
به نهاد دانشگاه و میل شدید نهاد علم 
به بررسی فرمالیستی تاریخ تئاتر- به 
سبب بی خطر بودن آن در اظهارنظر و 
تمرکز بر ساختار تا محتوا- این شکل 
از تاریخ نگاری به شــدت باب می شود. 
شاید نمونه خوبش کتاب مشهور حمید 
امجد یعنی »تئاتر قرن سیزدهم« باشد 
که کامالً متکی بر یک رویه ساختارگرا به 
بررسی تاریخ ابتدایی نمایشنامه نویسی 
ایرانــی می پــردازد. نوع دیگــری از 
تاریخ نگاری نیز کشف مغفوالت تاریخی 
است که بیشــتر درکتاب چند جلدی 
نیایش پورحســن باشــد که با غور در 
کتابخانه ها موفق به کشف نسخه های 
خطی ناخوانــده می شــود. هرچند 

پورحسن تالش می کند تحلیلی بر این 
نوشتارها داشته باشد؛ اما تحلیل هایش 
منبعث از یک رویکرد تطبیقی نیست و 
معیارهای زمانه را چندان در تحلیل ارائه 
نمی دهد و بیشتر برمبنای ساختار متون 
تحلیل می کند. چیزی شبیه رویه امجد؛ 
اما در کورسو شاید تنها کتاب متفاوت 
»تئاترکراسی در عصر مشروطه« کامران 
سپهران باشد که به جای ساختارگرایی 
به سراغ رویه تاریخی منبعث بر سیاست 
زمانه و تأثیر رویدادها بر شــکل گیری 
اولین متون فارسی می رود. با این حال 
کتاب فلور در این وانفسا به نظر یک نقطه 
گریز در تاریخ نگاری بود. تصور عمومی 
ما بر این بود که مستنداتی خارج از کشور 
وجود دارد که از دید ما ساکنان ایران دور 
مانده است و یک محقق هلندی حال با 
دسترسی بهتر، موفق به کشف چیزهای 
جدیدی شده اســت؛ اما واقعیت چیز 

دیگری است.

ویلم فلور برخالف مورخان ایرانی 
تحصیالت تئاتری ندارد. تحصیالتش 
بر جامعه شناســی و اقتصاد متمرکز 
بوده و در ســال های اخیر کارشناس 
انرژی بانک جهانی بوده اســت. این 
رزومه کوتاه می تواند خشنودســاز 
باشد؛ چراکه تحلیل جامعه شناختی 
یا مبتنــی بر اقتصــاد همــواره در 
تاریخ نگاری ایران مغفول مانده است. 
با این حال این خشــنودی با خواندن 
کتاب آقای فلور رنگ می بازد و حتی 
این حســرت به وجود می آید که چرا 
کتابی قدیمی تر از یــک مورخ ایرانی 
هیچ وقت ترجمه نشــد و به دســت 

ایرانیان نرسید. 
مجیــد رضوانی که در دهه ســی 
میالدی در تهران با همکاری انجمن 
زرتشتیان و ارباب شاهرخ کارگردانی 
چند نمایش را برعهده داشت در دهه 
شــصت، به زبان فرانسه کتاب »تئاتر 

و رقص در ایــران« را می نگارد. جالل 
ستاری که کتاب »زمینه های اجتماعی 
تعزیه و تئاتر در ایران« را در رد این کتاب 
می نگارد می نویسد نوشتار رضوانی 
»هم محققانه است و هم جانبدارانه«؛ 
با این حــال کتاب هیــچ گاه ترجمه 
نمی شود و تنها مقدمه آن توسط یک 
نهاد خصوصی ترجمه می شــود و در 
اختیار عموم قرار می گیرد. حاال از قضا 
کتاب رضوانی یکی از منابع مهم کتاب 
فلور شده است. شاید حتی گفت کتاب 
فلور در فصول نخســتش بر مبنای 

کتاب رضوانی بنا می شود. 
مهم تر آنکه آقای فلــور همواره از 
منابع ایرانی موجود بهره می جوید. مثاًل 
بارها به کتاب ملک پور و کوهستانی نژاد 
اشاره می کند. تالش کوهستانی نژاد 
در جمع آوری اسناد مطبوعاتی در دو 
مجلد عیناً در کتاب فلور آمده اســت 
و با یک جملــه مثاًل تحلیلــی، آن را 
متعلق به خود می کنــد؛ در حالی که 
برای تئاترپژوه امــروزی آن یک خط 
تحلیل فاقــد ارزش می شــود. برای 
مثال کافی است درباره وضعیت عصر 
مشروطه از دید فلور را با نگاه سپهران 
قیاس کرد تا دریابیم آقای فلور چندان 
چشم انداز مشخصی برای تحلیل خود 
ندارد. در عوض او صرفــاً با نوک زدن 
به پژوهش های پیشین افرادی چون 
ملک پور، کوهستانی نژاد یا بکتاش، 
کشــکولی گردهم آورده اســت که 
خواننده غربی نگاهی مختصر و مفید 
به تئاتر ایران داشــته باشد؛ آن هم به 
شــیوه کمبریجی که در کتابی چون 

شاخه زرین رخ داده است. 
البته کتاب فلور عظمت شــاخه 
زرین فریزر را ندارد؛ چون فاقد ایده ای 
بــرای تعریف رابطه آییــن و نمایش 
بر آن مبناســت و صرفاً بــا یادآوری 
منابع، با حذف دالیل، به روایت تاریخی 
می پردازد. یک نمونه جالبش اشــاره 
گزنفون به وجود نمایــش یونانی در 
عصر اشکانی است که برخی مورخان 
از جمله پورحسن استنادهایی از این 
دست را به سبب فقدان منابع موجود 
ضعیف دانســته اند. با این حال فلور 
مســتندات ضعیف را هــم همچون 
مســتندات قوی ذکر می کند. نمونه 
بارزش اشارات مکرر به کتاب جنتی 

عطایی است که امروز گفته های او از 
سوی ناقدان و پژوهشگران به سبب 
سستی در استناد مورد وثوق نیست؛ 

اما برای فلور کماکان سندیت دارد.
فارغ از اینها خواندن نسخه ایرانی 
کتاب بسیار دشــوار و سخت است. 
ترجمه علیرضا براتی مقدم در نشــر 
ژرف به معنای مطلق کلمه یک فاجعه 
است. مترجم بدون علم نسبت به تئاتر 
و واژگانش، اسامی خاص را به اشتباه 
ترجمه کرده است و اسامی فرانسوی 
را با لحن انگلیســی برگردانده است. 
اسامی افراد مشهوری که حتی در میان 
غیرتئاتری ها نیز شــهره اند، توسط 
مترجم به اشتباه برگردانده شده است. 
البته این تنها وضعیت بد کتاب نیست. 
جمالت و نوشتار فارســی نامفهوم و 

گنگ است. 
به عبارتی منهای ویرایش نشدن 
کتاب، مترجم نیز چندان تســلطی 
نه به ادبیات فارســی و نــه به ادبیات 
اولیه کتاب داشته است. از آقای براتی 
مقدم نیز چیز نیافتــم تا دریابم عقبه 
ترجمه ای یا مطالعاتیــش چه بوده 
است. متأسفانه کتاب فلور پیرو فهم 

پساســاتعماری ما اثــری مهم جلوه 
می کند و این در حالی است که حداقل 
درباره تئاتر ایران، سنت تاریخ نگاری 
نصف و نیمه و ناکامل ما از پژوهش های 
غربی فراتر است. مشکل اصلی فقدان 
انگیزه جدی در تاریخ نگاری از سوی 
نسل تازه و نقادی کتاب های پیشین 
و تحلیل های انضمامی نسبت به تئاتر 
ایران است. بماند که در تاریخ نگاری 
کنونی کماکان تئاتر دهه چهل به این 

سو مغفول واقع شده است.

روزنامه صبح 
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مهدی يراحی: 
ایرانهستموجایینمیروم

مهدی یراحی، خواننده 
معترض و پرسروصدای 
این روزها با انتشار پستی 
اعــالم کرد کــه در ایران 
است و مهاجرت نکرده. به 
گزارش برترین ها، مهدی یراحی که مدت هاست 
ممنوع الکار است اخیرا هم ترانه ای اعتراضی منتشر 
کرده و بارها مخالفت خودش را با سیاســت های 
فرهنگی اعالم کرده است. او که پیش از این با خواندن 
برای کارگران هفت تپه و مردم آبادان و اهواز خبرساز 
شده بود، مدت هاست که کنسرتی روی صحنه نبرده 
و رسما مجوز فعالیت ندارد. این هنرمند در صفحه 
شخصی اش نوشت: »بعضاً می پرسند؛ آیا در ایرانی؟ 
بله؛ در حال حاضر همچون ســال های گذشته در 

ایران هستم و قصد مهاجرت ندارم. سفر چرا؟«
    

احسانکرمیمجریسابق
صداوسیمابهشبکهمنوتوپیوست

احسان کرمی مجری 
و تهیه کننده سابق صدا 
و سیما به شــبکه منوتو 
پیوست. این شبکه در الیو 
اینستاگرامی خود از برنامه 
زنده این مجری در منوتوپالس خبر داد. کرمی در 
منوتوپالس گفت که خیلی خوشحال است که پس 
از مدت ها زنده به مردم سالم می کند. او همچنین 
تاکید کرد که تا هفته گذشته هم فکر نمی کرده که 
امروز قرار اســت در این برنامه باشد. احسان کرمی 
پیوستنش به شبکه منوتو را به حوادث اخیر ایران 
ربط داد و مدعی شد که حضورش در منوتو برای نشان 

دادن همصدایی اش با مردم است.
    

یکهنرمند۱۰۰۰نقاشیخودرا
سوزاند!

»دیمــن هرســت« 
هنرمنــد بریتانیایــی، 
آثار هنری اش بــه ارزش 
میلیون ها دالر را سوزاند. به 
گزارش ایسنا و به نقل از سی 
ان ان، روز سه شــنبه، دود از گالری »دیمن هرست« 
در لندن بیرون خارج می شــد، چراکه ۱۰۰۰ عدد از 
نقاشی های مشهور نقطه ای این هنرمند در شعله های 
آتش سوختند. هزاران نقاشی دیگر نیز در ماه میالدی 
جاری به خاکستر تبدیل خواهند شــد. اما در آتش 
سوختن این نقاشی ها اتفاقی نبود. تمام فضای طبقه 
دوم گالری دو طبقه این هنرمند مملو از بوی سوختگی 
شده بود و چندین روزنامه نگار و دوربین، »هرست« 
۵۷ ساله را حین در آتش  انداختن نقاشی هایش تماشا 
می کردند. این مراسم که به طور زنده از اینستاگرام 
پخش می شد، بخشــی از پروژه ای است که ۶ سال 
پیش با خلق ۱۰,۰۰۰ نقاشی نقطه ای منحصربه فرد 
آغاز شده بود. این هنرمند بریتانیایی به جای فروش 
این نقاشــی ها آن ها را انبار و در عوض فرصت خرید 
NFT  یکی از ۱۰,۰۰۰ نقاشی را برای مجموعه داران 
فراهم کرد. او سپس به خریداران حق انتخاب داد. آن ها 
می توانستند توکن های دیجیتالی که خریداری کرده 
بودند را با نسخه های فیزیکی نقاشی ها معاوضه کنند 

یا اجازه دهند نقاشی اصلی سوزانده شود. 
    

تعویقجشنوارهتئاترشهرزاد
بهدلیلحالوهوایبدجامعه

دومین جشنواره تئاتر 
شهرزاد که قرار بود مهرماه 
آغاز به کار کند، طبق اعالم 
دبیرخانه جشنواره تا اطالع 
ثانوی به تعویــق افتاد. در 
بیانیه منتشر شده از سوی دبیرخانه آمده است: »قرار بر 
آن بود آیین گشایش این رویداد فرهنگی در تاریخ ۲۰ 
مهرماه سال جاری برگزار شود. پردیس تئاتر شهرزاد 
ضمن اعتقاد بر اینکه چراغ تئاتر باید روشن نگه داشته 
شود، اعالم می کند با توجه به اینکه برگزاری جشنواره 
نیازمند حال و هوای بهتری است، تاریخ پیشین برای 
برگزاری جشــنواره مناسب نیســت و بستر و فضای 
برگزاری در شرایط کنونی مهیا نیست و برپایی جشنواره 
با وجود اتفاقات اخیر میسر نخواهد شد. لذا تصمیم بر 
آن گرفته است تاریخ برگزاری دومین جشنواره تئاتر 
شهرزاد تغییر پیدا کند. بدیهی اســت تاریخ قطعی 

متعاقباً در اولین فرصت اعالم خواهد شد.«

اخبار فرهنگی 

فرهنگ و هنر

احسان زيورعالم

نقدی بر ترجمه کتابی از ويلم فلور

بیچاره تاریخ نگاری تئاتر ایران

پژمان جمشیدی پدیده همچنان عجیب سینمای ایران است. از این جهت که 
نمی شد پیش بینی کرد یک بازیکن فوتبال به چنین جایگاهی در سینما برسد. او در 
پرسپولیس شناخته شده بود و البته لباس تیم ملی هم به تن کرده بود، اما یِک تیم نبود 
و اصال بر فرض که بازیکن درجه یک هم بود، این میزان از خواسته شدن او در عرصه 

سینما واقعا پیش بینی نمی شد.
در هر صورت پژمان جمشیدی به لطف توجه پیمان قاسمخانی با »پژمان« شروع 
کرد و خب آن بستر داستانی ذاتا جذاب که از محبوبیت فوتبال بهره می گرفت، عرصه 
خوبی برای جوالن پژمان جمشیدی بود. او در واقع آنجا تقریبا نقش خودش را داشت، 
فوتبالیستی که روزی دیده می شد و حاال از نظرها محو شده، شاید این از خوش شانسی 
جمشیدی بود که بازیگری را از کاراکتری شروع کرد که خیلی نزدیک خودش بود و 

کار شاید دشوار نبود.
بعدتر اما خب روند بازیگری پژمان غیرقابل پیش بینی تر هم شــد. او هر جا که 
بود، توجه تماشاگر را به خودش جلب می کرد و اصال یکی از ارکان فروش  شد. مثال 
حضورش در »خوب، بد، جلف« یا »ساختمان پزشــکان« که به واسطه رفاقتش با 
قاسمخانی ها ممکن شده بود، میخ او را محکم کرد و بعد هم آثاری مثل »تگزاس«، 
کامال جایگاه او را تثبیت کرد. از این جا به بعد آن شمایل فوتبالیست بودنش کم کم 

در حال فراموش شدن بود.
به هر حال پژماِن بازیگر شروع شد و شاید بی مناسبت نباشد اگر ارجاع بدهم به 
یکی از شوخی های »خوب، بد، جلف«؛ جایی از داستان، جمشیدی خطاب به ریحانه 
پارسا از تکنیک های بَرنده ی بازیگری اش می گوید، اشاره پژمان به حالت فکش است 
که جلوه ای کمیک به صورتش داده و با همین تکنیک خنده می گیرد. این شوخِی آن 
فیلم از قضا استعاره ای پیش گویانه از وضعیت و جایگاه پژمان جمشیدی در سینمای 
ایران شد. او اگر چه در »زیرخاکی« بازگشتی موفق به تلویزیون داشت، اما حتی همان 

جا هم با تکیه بر مزه ی ذاتی و نمک خوداتکایش خوراک فیلمسازان حاضری خور 
را ساخت.

 اگر در »دیوار به دیوار« همان فک به مدد سریال آمده بود، بعدتر و این روزها مثال در 
»آنتن« ما نسخه کپِی کاراکترش در »زیرخاکی« را می بینیم. خلیِل آنتن که رئیس 
اتحادیه کامیونداران است در برزخی گیر کرده که نمی داند با میل سیری ناپذیر مادرش 
برای تحصیل چه کند؟ او دچار وضعیت متناقضی ست که در تشابه غیرقابل انکاری 
با زیرخاکی ست. آنجا هم جاه طلبی اش در تناقض با وضعیت و بافت مکان زندگی و 
زمانه اش بود. در »آنتن« ما همان میمیک توامان گریه دار و خنده دار را می بینیم، همان 
دست به سر کشیدن های بغض آلود که البته حالتی مضحک و کمیک دارد و مشخص 
نیست قرار است تا کجا بامزه به نظر برسد. در هر صورت فیلمساز نخواسته یا نتوانسته 

چیز جدیدی خلق کند و کامال بر یک محصول از پیش آماده تکیه کرده.
در »آفتاب پرست« هم موقعیت آشنای »آدم اشتباهی« جمال پورشه ای را نشان 
می دهد که همان فک است و دیگر هیچ! انگار فیلمسازان در مواجهه با جمشیدی کار 
را رها می کنند و امید دارند خودش کار را دربیاورد، اینجا البته در »آفتاب پرست« یک 
لحن جدید هم به جمشیدی اضافه شده؛ صدایی کمی خش دار که انگار قرار است او 
را خالفکار نشان دهد. واضح و عیان است که برزو نیک نژاد خواسته کاری کند که این 
جمشیدی، جمشیدی آثار دیگر نباشد، اما شده مصداق »خواسته ابرویش را درست 
کند، چشمش را کور کرده« یعنی اینجا دیگر حتی همان نمک همیشگی پژمان را هم 
نداریم و خیلی بی تعارف با یک پژمان بی مزه مواجهیم و حتی در بخش هایی از داستان 

)در واقع اصال مگر آفتاب پرست داستانی هم دارد؟ حمیدرضا آذرنگ ِکی فرصت کرد 
انقدر بد باشد؟( جای او و سازندگان کار خجالت می کشیم که چگونه راضی شده اند 

چنین کاری را ارائه کنند.
همه  ی این هایی که تا اینجای کار نوشتم، نشانه هایی ست که احتماال ثابت خواهد 
کرد با ادامه همین روند عمر محبوبیت و پول  سازی پژمان جمشیدی کوتاه خواهد 
بود اگر که فکری تازه نکند. او البته در عرصه هنر فوق العاده باهوش نشان داده؛ همین 
روزها و در میان منازعات اخیر وقتی برخی از کاربران شــبکه های اجتماعی پژمان 
جمشیدی و شماری دیگر از پرفروش های سینما را مورد سوال قرار دارند که »چرا 
موضعی نمی گیرید؟« صدایی از جواد عزتی، رضا عطاران و بفروش های سال های اخیر 
درنیامد اما پژمان با متنی که نشان دهنده شرایطش بود، می شود گفت صادقانه حرفش 
را زد. او در جایی از یاددداشــتی که در صفحه اش گذاشته بود، نوشت: »من بیش از 
دیگران و همه به مردم مدیون هستم« او در واقع اشاره کرده به اقبال کم نظیری که 
در سینما داشته و خب این بیشتر از هر چیز به خاطر توجه مردم به اوست. به هرحال 
وقتی یک سلبریتی از حوزه ای وارد حوزه دیگر می شود به طور ذاتی مورد استقبال قرار 
نمی گیرد. داریم بی شمار بازیگرانی که خواننده شدند و تقریبا همه ناموفق بودند. این 
عدم استقبال را نمی شود مثال فقط مربوط به کیفیت پایین کار آن ها دانست. ماجرا از 
نگرشی نشات می گیرد که »آدم همه فن حریف« را قبول ندارد و او را غیرمتخصص 

می داند. 
حاال هم وقتی اینجا یک فوتبالیست پا به عرصه بازیگری گذاشته، طبیعتا واکنش ها 
حداقل از جانب برخی اهالی هنر مثبت نبود. قبل تر کسانی مثل مرحوم علی انصاریان 
که با زیر آسمان شهرشــروع کرده بود هم این راه را آزموده بود، او البته در اواخر عمر 
کوتاهش کامال به عنوان یک بازیگر پذیرفته شــده بود اما خب نهایتا او را نمی توان 
موفق قلمداد کرد، پیش تر البته مثال عابدزاده هم همین مسیر را رفت و یا نیکبخت 

اما هیچکدام پژمان نشدند. 
با مرور این فضای غالب بیشتر درک می کنیم که چقدر موفقیت پژمان جمشیدی 
در این سال ها کم نظیر و الهام بخش است و مساله حفاظت از این موفقیت بیشتر از 
پیش اهمیت پیدا می کند.آفت اما حاضری خوری فیلمســازانی چون نیک  نژاد و 
وسوسه پروژه های بیشتر و پول سازتر برای پژمان است. این روزها که البته نه سریال ها 
دیده می شود و نه سینماها مخاطبی دارند، اما دیر یا زود با بازگشت به زندگی عادی، 
مردم با محصوالت فرهنگی آشتی خواهند کرد، آن وقت همین دو سریال معمولی 
پژمان به چشم مخاطب خواهد آمد، آیا عصر درخشان پژمان رو به اتمام است؟ شاید 

کمی صبر باید.
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