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به نظــر نمی آید هیــچ دوره  تاریخی 
چون امــروز، جهان برای باشــندگانش 
استعاری شده باشد. همه چیز زندگیمان 
بدل به استعاره هایی شــده دال بر جایی 
دیگر. منتظریم نشانگان بر ما ظاهر شود 
تا ایمان بیاوریم استعاره هایی وجود دارند 
و بر ما خدایی می کنند. از قضا این رویه ما 
را به مسیری ســوق می دهد که اساساً در 
حرف زدن و تکلم خویش هم به استعاره ها 
پناه ببریم. استعاره ها مأمن های مقدسی 
می شوند برای التیام خویش از ندانستن یا 
مفرهایی برای خالصی از آنچه نمی توانیم 
منطقیش کنیم. گریزی برای محافظه کار 
بودن و در امــان بودن. جهــان امروز ما 
اســیر استعاره هاســت و گویی تصمیم 

داریم با دیدن هر پدیده ای، پدیده را بدل 
به اســتعاره کنیم.نمونه خوبش نمایش 
»اتاق« اثر مرحوم ساشا کشوادی است. 
نمایش داســتان گروهی از پرستاران در 
ایام مبارزه با کرونا است که برای خالصی 
از مشکالت خویش به اتاقی پناه می برند 
تا با خلوت کردن و شــاید گریستن، از بار 
دردهای خویش بکاهنــد. نمایش اما با 
یک تراژدی آغاز می شود، هنوز گشایش 
نمایش رخ نداده، کشــوادی دار فانی را 
وداع می گوید. نمایشی که مملو از مرگ و 
نیستی است، با مرگ خالقش آغاز می  شود. 
گویی استعاره مرگ، دامان آفریننده اثر را 
می گیرد. وضعیت اما به همین منوال ختم 
نمی شود. استعاره مرگ وجود نمایش را 
فرامی گیرد. نمایش با یک هیجان ناشی 
از شلوغی بیمارستان آغاز می شود و با یک 

فروپاشی به پایان می رسد. نقطه ختم ماجرا 
هم زمانی است که کارگردانی برای آمدن 
روی صحنه و تعظیم در برابر تماشاگرانش 
وجود ندارد. عکس کشــوادی نشسته بر 
تخته شاســی قرار می گیرد تا حضوری 
استعاری از او بیافرینند. نتیجه کار دست 
زدن های آغشته به اشک است. وضعیتی 
که بار کنایی دارد و کنایه نیز خود وجهی 

استعاری است. 
شاید اگر ساشا کشــوادی زنده بود، 
رویکرد آدم ها نســبت به اثــر او متفاوت 
می شد. در غیاب او همه به دنبال احضار 
اویند. اینکه نبــودش را به بود بدل کنند 
و این موضــوع حتی بــه دل نمایش هم 
رسوخ کرده است. در نمایش شخصیتی 
که خوش را ساشا کشوادی می نامد با یک 
پرســتار گفتگو می کند. گفتگو تا جایی 

پیش می رود که کشــوادی وارد فضای 
بیمارستانی و ایستگاه پرستاری می شود 
و در بزنگاه می گوید من ساشــا کشوادی 
نیستم. تالش برای احضار و بودن کشوادی 
در نمایش از هم می درد. جالب آنکه همین 
وضعیت به اســتعاره ای از ریتم نمایش 
بدل می شــود. نمایشــی که با شوخی و 
خنده و مزاح میان اعضای ایســتگاه آغاز 
می شود، با فروپاشی تمام می شود،  ریتم 
نمایش هر دقیقه کندتر می شــود و وجه 
دراماتیک نمایش هرچــه پیش می رود 
به مــرگ نزدیک تر می شــود. جایی که 
نمایش به پایان می رســد مرگ در قالب 
ماللت ظاهر می شــود و این خود وجهی 
استعاری پیدا می کند. از دل مرگ، هیجان 
زاده نمی شــود. گویی با استعاره تر شدن 
جهان نمایش، نمایش خــود می میرد و 

بدل به یک جنازه افتاده بر زمین سرد سالن 
می شود. حضورش هم چنان سرد است 
که بیشتر به سردخانه همان بیمارستان 
نمایش می ماند )مانستن خود مصدری 
است برای استعاری ســازی( تا اجرای در 

یک سالن تئاتر.
استعاره به مثابه قاتل تاریخ

استعاره شــاعرانه می کند. عواطف را 
درگیر می کند و احساس ما را با ادراکمان 
گره می زند؛ اما استعاره ترسو هم می کند. 
ما را محافظه کار می کند و تالش می کند 
معنی صریح را ضمنی کند. اســتعاره ها 
راه درروهای ما برای نگفتن در عین گفتن 
است. نمایش »اون و اراذل کوچه پشتی 
یا از پیراهن دموکراسی خون می چکد« 
نمونه بارز این ماجراســت. نمایش علی 
روان بد بازخوانی از متن مشهور ژولیوس 
سزار شکســپیر اســت؛ اما همه چیز در 
بند استعاره قرار می گیرد. متن سیاسی 
شکسپیر با زمینه تاریخی روشن و صریح، 
روایت سقوط سزاری است که در بزنگاه 
دیکتاتوری، توسط دموکراسی خواهان 
کشته می شود؛ اما این نفرین سزار است که 
دستخوش مردم دوستان می شود. روان بد 
می خواهد این مفهوم را به زبانی تازه ارائه 
دهد؛ اما ابتدا زمینه تاریخی نمایش را پاک 
می کند و سپس دست به روایت می زند. 
این همان کاری است که استعاره می کند. 
در استعاره یک وجه تشبیه حذف می شود 
تا در هزارتوی خیال، مخاطب دریابد اشاره 

و داللت بر کدامین چیز بیرونی است.
نمایش »ژولیوس سزار« شکسپیر با 
یک پیش فرض نوشته می شود: ما سزار 
را می شناســیم و می دانیــم او از کجای 
تاریخ سربرمی آورد. ما با دانش به خصائل 

و افکار سزار، به مشاهده مرگش در نمایش 
می پردازیم. در نمایش روان بد وجه تاریخی 
حذف می شود و ما با شــخصیتی به نام 
»اون« روبه روییم که نه می دانیم کیست 
و نمی دانیــم بابت چه امری مســتحق 
مرگ توسط دموکراســی خواهان است. 
او موجودی اســت فاقد هرگونه پیشینه 
و فاقــد هرگونه کنش. او پیچیده شــده 
در لفافه اســتعاره، در ظاهر تهی از معنا 
می شود؛ اما باید به ذهن، به حافظه فشار 
آورد تا دریابید و بگوید »اریکا! اریکا! سزار!« 
همه اما ارشمیدس نیستند. در استعاره 
نشانگان کمتر و کمتر می شوند. مثل اسم 
شخصیت ها تا جایی که به جای بروتوس 
باید گفت مومو و اون که دیگر سزار نیست 
نمی گوید »مومو تو هم!!؟« این نشانه هم 

دچار زدایش می شود.
کارکرد نمایش شکسپیر احضار تاریخ 
و شاید انذار به خاندان سلطنتی و اطرافیان 
وقت بوده باشد. متن تکان دهنده شکسپیر 
نشــان می دهد چگونه ارکان قدرت تاب 
ندارد نظم خــود را از دســت بدهد و در 
مسیر بی نظمی، چگونه با قربانی کردن 
آدم هایش، نظم از دســت رفته را بازیابی 
می کند؛ اما اجرای روان بد فاقد این مهم 
است. با حذف مؤلفه ها و بدل کردنشان به 
نیش و کنایه ها -بخوانید استعاره ها- پیام 
متن از دســت می رود و متن فدای اجرا 
می شود. اجرایی که خود ردای استعاری 
به تن کرده است. در نمایش میزانسن ها، 
فیگورها و ژســت ها همگی بازنمایی را 
در طبق اســتعاره نهــاده و در قید و بند 
نشانه سازی، بازی پیچیده ای به پا می کند. 
مخاطب باید مدام به این بیندیشد با چه 
چیزی طرف است و چرا در مواجهه آدم ها، 

چنین وضعیتی رخ داده است. پیچیدگی 
بیشــتر زمانی رخ می دهد که استعاره ها 

مدام ناقض یکدیگر می شوند.
تمام ایــن پیچیده ســازی ها دوری 
جســتن از صریح گویی است. رک گفتن 
آنکه پدیده های سیاســی امروز در ایران 
برابر با پایان خوشــی نیســت و هنرمند 
تصور می کند زمانه شباهت هایی به زمانه 
ســزار و بروتوس دارد. او خودش را واجد 
نوعی روشــن بینی دیده؛ امــا توان بیان 
مستقیم حرف خویش را ندارد. نمی توان 
به کارگردان خرده گرفــت. او محصول 
زمانه خویش است. زمانه ای که همه چیز 
استعاری می شود و ما برای ادراک پدیده ها 
همــواره در پی بخش محذوف تشــبیه  
هستیم. پس عجیب نیست که به همه چیز 
به دیده شک می نگریم و بابت هر کالمی از 
خود می پرسیم »منظورش چه بود؟« ما 

اسیر دنیای تلویحات و انتزاعات شده ایم.

نگاهی به دو نمایش»اتاق« و»اون و اراذل کوچه پشتی یا ...«

دشواِرزیستندرجهانیاستعاریشده

روزنامه صبح 
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این روزها مستند »بر ســر خاک«، به کارگردانی محسن 
خان جهانی اکران آنالین خود را آغاز کرده است. این مستند 
سال گذشــته، در چهاردهمین جشنواره بین المللی سینما 
حقیقت حضور داشت و توانست جایزه ویژه هیات داوران را 
کسب کند. خان جهانی از آن دسته مستندسازانی است که 
حضور فعالی در هر دوره از جشــنواره سینما حقیقت دارد. 
خبرنگار ایلنا به دلیل نزدیکی به افتتاحیه این رویداد هنری 
و اکران مستندش، با او گفتگویی انجام داده است که در ادامه 

می خوانید:
***

در مستند »بر ســر خاک« به سمت مسئله ای در 
زندگی روزمره رفتید که شاید کسی به آن فکر نکند، اما 
دغدغه ای جهانی است. چه زمانی به این ایده رسیدید و 

احساس کردید باید در سطح عموم مطرح شود؟ 
 ســال ۹۶ پیش خبرهایی در مطبوعات و شــبکه های 
اجتماعی منتشر شد که خاک ایران را به کشورهای عربی برای 
گسترش جزیره های حاشیه خلیج فارس می فروشند. همان 
زمان برای من سوال ایجاد شــد و به دنبال این موضوع رفتم. 
تحقیق کردم و متوجه شدم که اصل خبر اشتباه است و موضوع 
فروش خاکی است که مواد معدنی دارد. در واقع منشا اصلی 
همان بحث خام فروشی بود که مواد معدنی را به صورت خام به 
کشورهای دیگر می دادند و در نهایت خودمان با هزینه گزاف 
چند برابری دوباره همان ها را می خریدیم. همین موضوع باعث 
شد تا در جســت وجوهای خودم به یکی از مهمترین مسائل 
مرتبط با محیط زیست که فرسایش خاک است برسم. کم کم 
که جلوتر رفتم، پی بردم با مجوزهایی که در دهه اخیر برای 
کندن چاه های آب در زمین ها می دهند چه بالیی سر خاک 
می آید. ابعاد این موضوع به حدی برای روشن شد که پی بردم 
چه فاجعه ناخواسته و ندانسته ای در حال وقوع است. در حال 
حاضر اوضاع طوری شده که هرکس زمینی دارد، برای خودش 
یک چاه هم می زند و در نگاه خودش یک کار ساده انجام داده 
اما تبعات هولناک آن تا سال های بعد گریبان نسل جدید را 

خواهد گرفت.
چقدر طول کشید تا ایده را عملی کنید؟ 

 در همان سال تحقیقات را گســترده تر و میدانی کردم و 

به سراغ سازمان نقشــه برداری، آب و خاک رفتم. مدت ها در 
کنفرانس های تخصصی زیســت محیطی با حضور اساتید 
برجسته این حوزه شرکت کردم و از این طریق با صاحب نظران 
این عرصه آشنا شدم. آن ها تجربه هایشــان را در اختیار من 
گذاشتند برای مثال مسئله »فرونشست« را کامل به من توضیح 
دادند که چه آسیب هایی می زند و چطور به وجود می آید. در 
ادامه هرچه کار را جلوتر می بردیم خیلی از همین محققان و 
اساتید با معرفی افرادی که سال ها در این بحث پژوهش کرده 
بودند را به من معرفی کردند و باعث شد تا این بحث در مستند 

به صورت علمی و عمیق ریشه یابی شود.
مستند »بر سرخاک« را در سازمان هایی مرتبط 
با محیط زیســت که درباره مســائلی مانند خاک 

تصمیم گیری می شود، نمایش داده اید؟ 
نخســتین نمایش »بر ســر خاک« ســال گذشته در 
چهاردهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت بود. پس 
از آن هم بــه دلیل همه گیری کرونا اکرانی نداشــت. محمد 
حمیدی مقدم )مدیر مرکز گســترش ســینمای مستند و 
تجربی( چند ماه پیش برای مستند »بر سر خاک« رونمایی 
گذاشت و خبررسانی کردند اما درست ۴ ماه بعد آن را اکران 
کردند. بروید ببینید کجای سینمای حرفه ای فیلمی را ۴ 
ماه پیش رونمایی می کنند و سر و صدا می کنند که ببینید 
ما چه کردیم و چه ساختیم بعد اکران آن را ۴ ماه بعد انجام 

می دهند.
تصمیمی برای اکران در خارج از کشور دارید؟ 

 مرکز گســترش ســینمای مســتند 
و تجربی صاحب اثر اســت. اگر دســت 

من بود می توانستم این مستند را در 
کنفرانس محیط زیست »گالسکو« 

نمایش دهم. بــه عقیده من، 
ما مستندســازان اشــتباه 

کردیــم! اول باید مدیر 
می شــدیم تــا پولدار 
شویم بعد با آن پول ها 
مستند می ساختیم. 

سرگذشت برخی مدیران 

را در سال های گذشــته ببینید که امروز ردای تهیه کننده و 
فیلمساز را بر تن کرده اند.

امســال فیلمــی در جشــنواره بین المللی 
سینماحقیقت دارید؟ 

من فیلمسازی هســتم که در بعضی دوره های جشنواره 
بین المللی سینماحقیقت، دو فیلم داشتم؛ مانند دوره های 
ســوم، ششــم، نهم و چهاردهم. ۱۳ دوره را در این ۱۵ دوره 
جشنواره حضور داشتم. امسال هم دو فیلم آماده دارم اما تحویل 
جشنواره ندادم؛ در نبود صالحیت میان مدیران مرکز گسترش 
سینمای مستند و تجربی و تا زمانی که آنها تصمیم گیر هستند، 
فیلم هایم را تحویل جشنواره نمی دهم. اعتقاد من این است 
از زمان مدیریت جدید این مرکز، فیلمســازان مستند زجر 
کشــیده اند. این مدیران می آیند و می روند و با تصمیمات و 

کارهایشان باعث می شوند در یک دوره همه چیز نابود شود.
مدیران مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 

چه کم کاری هایی را انجام داده ا ند؟ 
چه بخواهیــم و چه نخواهیم، جشــنواره 
حقیقت زیر پرچم مرکز گسترش سینمای 
مستند و تجربی برگزار می شود و حتی 
۹۰ درصد فیلم های جشنواره، تولیدات 
این مرکز است. باید پرسید آقای محترمی 
که در طول یک ســال و نیم آمدی، چند 
فیلم تولید کردی که پس از اتمام دوره ات 
بگویی این اثرها تولیدات من است؟ چه بسا 
که ایشان نمی توانند بگویند مستند 
»بر سر خاک« از تولیدات زمان 
من است و تنها شانس من بوده 
که مستندم در زمان ایشان 
نمایش داده شــود. مدیریت 
جدید از زمانی کــه روی کار 
آمده اســت حتی نتوانستند 
یک هیات فیلمنامه یا مستند را 

تشکیل دهند. 
طی این مــدت، همکاری 
جدیدی هم با مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی داشتید؟ 
 در سال جاری، یکی از مهم ترین رویدادهای مهم سیاسی 
کشور، یعنی انتخابات رئیس جمهور را داشتیم و من تالش های 
بسیاری برای ساخت مستندی در این زمینه کردم. به هر حال 
بخشی از تاریخ ماست و آیندگان به این اسناد رجوع می کنند. 
به عنوان یک مستندساز به این مرکز مراجعه کردم و ایده ام را 
توضیح دادم. آن ها مدام من را دست به سر کردند و گفتند که 
در هیات مرکز بررسی می شود. تا اینکه فردای روزی که قرار 
بود انتخابات برگزار شود با من تماس گرفتند که »ببخشید 
ما درگیر بودیم؛ هنوز هم می خواهی مستندت را بسازی؟«. 
درست در جایی که برای ساخت مستند نیاز به هزینه داشتم، 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی حمایتی از من نکرد و 
مدیر این مجموعه به من گفت »تو هر جا بروی اجازه می دهند 
فیلم بسازی؛ مرکز برای کسانی است که تازه می خواهند تاتی 
کنند و قرار است رشد کنند!« چه کسی گفته این مرکز برای 
چنین افرادی اســت؟ تا زمانی که سینمای مستند و تجربی 
در ایران وجود دارد، این مرکز وظیفه دارد که از فیلمســازان 

حمایت کند. 
مدتی اســت که اغلب مدیران کمبود بودجه را 
فریاد می زنند. این مسئله را در چنین شرایطی دخیل 

نمی دانید؟ 
موضوع کمبود بودجه بهانه ای است تا از زیر مسئولیت شانه 
خالی کنند و بحث ناتوانی در مدیریت بودجه است. کمااینکه 
همه ما به اینکه کشــور در موقعیت کمبود بودجه قرار دارد، 
واقف هستیم اما این کمبود به قدری نیست که ما نتوانیم کاری 
کنیم. مستندسازان همیشه با بودجه اندک و کمترین امکانات 
مستندشان را ساخته اند و دم نزدند. من وقتی مرکز یک عددی 
را به عنوان بودجه به من می دهد خودم از هرجایی شده پول 

بیشتری تهیه می کنم تا کار با کیفیت تری بسازم.
از نظر شــما سیســتم اداری در مرکز گسترش 

سینمای مستند و تجربی مشکل دارد؟ 
اتفاقا سیســتم اداری مرکز بســیار خوب اســت و تمام 
کارمندان سال هاســت که کار می کنند. همه مشکالت به 
شــخص مدیر و سیســتم مدیریت بازمی گردد. از نظر من 
اگر کار را به کارمندان بســپاریم، بهتر عمل می کنند. کاری 
ندارد که برای یک بار هم شده مدیر جشنواره را بردارند، بعد 
جشنواره که بدون مدیر برگزار شــد، می بینید که آب از آب 
تکان نخواهد خورد شاید بهتر هم پیش برود! مدیر بیشتر نقش 

یک نظردهنده دارد که فقط می گوید این هم باشد بهتر است!

به موضوع جشــنواره بین المللی سینماحقیقت 
برگردیم. نقدی که در سال پیش، دوره چهارهم، زیاد 
شنیده می شد این بود که در این جشنواره همه چیز از 
پیش تعیین شده و براساس کیفیت مستندها، جایزه ها 

اهدا نمی شوند. این دیدگاه را قبول دارید؟ 
 زمانی که فیلمسازی، فرم جشنواره ای را پر می کند، قبول 
کرده تا به هر اتفاقی که در جشنواره بی افتد، احترام بگذارد و 
اینکه سلیقه هیات داوران چه بوده دیگر ارتباطی به او ندارد. 
هرجای دنیا که برویم همین مســئله مطرح اســت و اگر به 
فستیوال های مهم دنیا هم نگاهی بیندازیم، متوجه می شویم 
که باالخره از جایی فرمان می گیرند. در تمام ۱۳ دوره ای که 
در جشنواره سینماحقیقت حضور داشتم، تنها ۳ دوره جایزه 
گرفتم و هیچ گاه از این شاکی نبودم که چرا فیلم من انتخاب 
نشده است یا به من جایزه ندادید. به عقیده من شخصی مانند 
مدیر و دبیر در انتخاب ها و جشنواره دخیل نیست. برای مثال 
آقای حمیدی مقدم )دبیر چهاردهمین جشنواره بین المللی 
ســینماحقیقت( در این دوره چه کار خاصی انجام دادند که 
مدیران قبلی نکرده اند؟ واقعا جشنواره چه رویکرد و عملکرد 

ویژه ای از خود نشان داد؟

کارگردان مستند »بر سر خاک«:

کاش اول مدیرو پولدارمی شدیم، بعد مستندساز!

پردهنقرهای

هنرمند محصول زمانه 
خویش است. زمانه ای 

که همه چیز استعاره ای 
می شود و ما برای ادراک 
پدیده ها همواره در پی 
بخش محذوف تشبیه  

هستیم. پس عجیب نیست 
که به همه چیز به دیده 

شک می نگریم و بابت هر 
کالمی از خود می پرسیم 
»منظورش چه بود؟« ما 
اسیر دنیای تلویحات و 

انتزاعات شده ایم
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