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این روزها برای بسیاری از اهالی تئاتر، 
به خصــوص جوان ترها عجیب اســت. 
رویدادها و حرف ها، کنش مدیران و البته 
افتادن پرده  از رفتارهای نامعقول افراد، 
همگی از یک درام گروتسک خبر می دهد 
که موجبات تعجــب را فراهم می کند. با 
این حال به نظر می رســد در یک مسیر 
تکرار قرار گرفته ایم. گویی دهه شــصت 
پرآشوب اما منکوب شده در تئاتر در حال 
تکرار است. روزهایی که جامعه آبستن 
حوادث است، تئاتر تالش می شود آرام 
باشد. هر چند در ســال 1401 وضعیت 

رسانه ای قابل قیاس با سال 1361 نیست. 
جامعه تئاتری با داشتن حساب کاربری 
خاص خود در فضای مجازی، خود بدل 
به رســانه ای هرچند محدود در جامعه 
خویش است؛ اما پرده ها سریع تر از آنچه 

تصور می شود، فرومی افتد.
شــاید همه چیــز از مصاحبه کاظم 
نظری با خبرگزاری ایسنا آغاز شد که او 
شمشیر را از رو بست و جمالتی گفت که 
چهل سال پیش محمدطه عبدخدایی 
در بولتن جشنواره تئاتر فجر بیان کرده 
بود. او جایــی درباره نظــارت روی آثار 
نمایشــی می گوید: »تالش ما این است 
کــه مکان های تئاتــر را به یــک مکان 
مقدس تبدیــل کنیم که قضــاوت آن 
را به مردم خوب، مســلمان و حزب اهلل 

وامی گذاریــم... البته گاهی تشــخیص 
موضوع ممکن است دقیق نباشد و تأثیر 
مطلوب فی المثل نداشته باشد و از دست 
در برود.« اشاره او به مسأله ممیزی است، 
هرچنــد در دوره او ســازمانی همچون 
شورای نظارت و ارزشیابی وجود نداشت. 
با این حال رابطه ممیزی و مســائل 
مذهبی و گره زدن آن بــه باور عمومی 
وقــت، چیزی اســت کــه در گفتمان 
مدیران امــروزی نیز متبلور می شــود. 
برای مثال طی دو ماه گذشته بسیاری از 
هنرمندان از ممیزان معمم در اجراهای 
خود می گویند، اتفاقــی تازه که موجب 
تعجب هنرمندان شده اســت. البته از 
ســال ها پیش در قم، فرآینــدی برای 
آموزش هنرهای دراماتیک به روحانیون 

کلید خورده بود و استادان تراز اول نیز در 
این آموزش فعالیت کرده بودند؛ اما پای 
معممین به تئاتر پیش از این باز نشده بود. 
اگرچه هنوز کسی درباره چرایی حضور 
معممین در تئاتر چیز جدی نگفته است؛ 
اما این فرآیند غریب برای تئاتری ها را باز 
می شود در کالم عبدخدایی در سال 62 

جستجو کرد.
»قصدمــان بــر این اســت کــه به 
سالن های تئاتر قداست مسجد را بدهیم 
و به صحنه های تئاتر و ســکوهای تئاتر 
قداست منبر را... باید با تمام وجود پاک 
باشید. همان طور که یک روحانی ما قبل 
از رفتن به محراب و منبر وضو می گیرد 
و خود را آماده می کند بــرای آنکه روی 
منبر و محراب قرار بگیرد.« این سخنان 
عبدخدایی اســت درباره چگونه شدن 
عالم تئاتر. تشــبیه تئاتر به مســجد و 
هنرمند به روحانی در سال 62، تعبیری 
زیبا و مهــم برای دســتگاه فرهنگی به 
حســاب می آمد. تصور و تعبیر مسجد 

برای تئاتر بعدها ریشه دارتر می شود. 
در قم گروهی که بعدها عنوان آیین 
برای خود برمی گزیننــد، دفتری به نام 
تئاتر بچه های مسجد زیرنظر حوزه هنری 
تشــکیل می دهند. حســین پارسایی، 
حسین فدایی حســین، کاظم نظری و 
کوروش زارعی چهره های شاخص این 
جمع به حســاب می آیند کــه بعدها در 
دهه80 به سمت ها و پســت های مهم 
تئاتری می رسند. گروه آیین که تمرکزش 
بــر روایــت رویدادهای مذهبــی بود، 
چشــم اندازی همچون نگاه عبدخدایی 
را دنبــال می کنــد و چندی پیش نیز 
کوروش زارعی، دبیر کنونی جشــنواره 
تئاتر فجر از تعبیر تئاتر همچون مسجد 
اســتفاده کرد. تمثیل مســجد و تئاتر 
 البته ریشه ای متفاوت از مسأله مذهب 

داشت. 
عبدخدایی برای تشریح این تمثیل 
خود می گوید »شما نیز مبلغ و مبشری 
هستید که می خواهید فرهنگی عالی به 
مردم ارائه دهید. حاال گونه های مختلف و 
زوایای دید متفاوت است که برد این امر 
هم بسیار زیاد است، یعنی برد تئاتر هم 

سمعی است و هم بصری.« 

عبدخدایی البته یک دستور عجیب 
نیز صــادر می کند. او در حــوزه نمایش 
ایرانی و به خصوص سیاه بازی می گوید: 
»سیاه نباید یک شخصیت منفی باشد، 
سیاه دلقک شاهان نیســت، سیاه یک 
مبارز است و سمبل ستم به تمام سیاهان 
جهان اســت و ســیاه در عین حال که 
حرف هایش طنز است، گفته هایش پر از 
مسائل عمیق است.« این اتفاق و دستور 
منجر به زوال نمایــش ایرانی و کمرنگ 
شدن آن در جامعه می شود. دهه شصت 
به دهــه ای بی تالطم بــرای تئاتر بدل 
می شــود. اگر به جداول جشنواره های 
فجر مراجعه کنید با نام ها و عنوان هایی 
روبه رو می شــوید که برای اجرای عموم 
تولید نشده اند. نمایش هایی در راستای 
دســتگاه تبلیغاتی دولت وقــت و البته 
متأثر از فضای جنگ که توانایی سرگرم  
ســاختن مردم را در آن حال و هوا ندارد. 
پس عجیب هم نیست با رفتن عبدخدایی 
و جایگزینی او با علی منتظری هنرمندان 
قهر کرده بازمی گردنــد و جریان تئاتر 
قصه گو و غیرتبلیغاتی فراگیر می شود. 
اگر به خاطرات هنرمندان پیشکســوت 
رجوع کنید به کرات می توان دید که آنان 
از تعطیلی تئاتر شــهر و فقدان فعالیت 

جدی در آن سخن می گویند.
 به زعم برخی در ســال های 64 و 65 
در ســالن اصلی در طول سال صرفاً یک 
نمایــش روی صحنه می رفته اســت و 
خاموشی تئاتر شهر در آن سال ها به امری 

معمول بدل شده بود.
جالب اینجاســت کــه عبدخدایی 
مــدام از تئاتر ســرگرم کننده می گوید 
و برنامه هایش. او به شــیوه ای نســبتاً 
پوپولیستی می گوید که باید تئاتر برای 
مردم باشد؛ اما نمی تواند میان خواست 
مردم - آن هم در زمــان جنگ که تئاتر 
می توانست مأمنی برای دوری جستن از 
آتش جنگ باشد - و خواست حکومت - 
تبلیغ و ترویج آرمان های انقالب - تمییز 
قائل شــود. این همان مشــکلی است 
که مدیران کنونی بدان دچار شــده اند. 
عدم تفکیــک نیاز و خواســت عمومی 
با دســتورهای باالدســتی. برای مثال 
درمورد نمایش »مخاطب« جابر رمضانی 

ســطح فروش بلیت و تمجید مخاطبان 
معمولی - نه منتقدان - نشان از خواست 
عمومی دارد؛ اما حرکت مشــکوک یک 
اقلیت مجهز به شــعائر باالدستی فضای 
دهه شــصتی را تداعــی می کند. پس 
عجیب نیســت هنرمند نیز بگوید دیگر 
کار نمی کنــد. جملــه ای پرتکــرار که 
طی یک ماه گذشــته از افراد بســیاری 
شــنیده ام. اگرچه هنوز عملی نشــده 
است - و بعید می دانم در سطح وسیع رخ 
 دهد - اما نشــان از وضعیت دهه شصتی
می دهد. تفاوتش تنها در این اســت در 
آن ســال ها تلویزیون مأمن خوبی برای 
تئاتری ها بود تا در سریال ها فعالیت کنند 
و موجب رونق دو شبکه آن زمان شوند؛ 
اما این روزها تلویزیــون برای تئاتری ها 
طاقچه بــاال می گذارد. پــس با چنین 
فرمانی جز فرسودگی بدنه تئاتر چیزی 
عاید سیستم فرهنگی نمی شود. اگرچه 
طی روزهای اخیر محمود ســاالری از 
خفا خارج شده اســت و ضمن گفتگو با 
رســانه های دولتی - ایرنا- تالش کرده 
بدنه هنرمند را آرام کند؛ اما گفتمان دهه 
شــصتی عبدخدایی و حاج سیدجوادی 
حتی در گفتار مبنی بر تسکین ساالری 
نیز دیده می شــود. حال بایــد دید این 
وضعیت چه مســیری را طــی می کند 
و پایان این اپیــزود از تئاتــر ایران چه 

می شود؟

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

این  روزها حرکت مشکوک 
یک اقلیت مجهز به شعائر 

باالدستی فضای دهه شصتی 
را تداعی می کند. پس عجیب 

نیست هنرمند نیز بگوید 
دیگر کار نمی کند. جمله ای 

پرتکرار که طی یک ماه 
گذشته از افراد بسیاری 

شنیده ام. اگرچه هنوز عملی 
نشده است - و بعید می دانم 
در سطح وسیع رخ دهد -  اما 
نشان از وضعیت دهه شصتی 

می دهد
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اگر توان ندارید به تنگ توان نروید
اینجا آدرنالین خالص جریان دارد

اهل طبیعت که باشــی دلت برای گوشــه 
گوشــه اش پر می کشد و دوســت داری وجب 
به وجبش را بگــردی. از کوه و دشــت و کویر 
گرفته، تــا آبشــار و دریاچــه و مرداب ها، از 
پیاده روی طوالنــی و لذت بردن از ســکوت 
دشت و شــنیدن صدای باد ال به الی بابونه ها 
گرفته تا تجربه یک موتورسواری هیجان انگیز 
در جاده های پرپیچ وخم کوهســتانی و لمس 
آدرنالین. اما این بار ما به دنبال کشــف قسمت 
دست نیافتنی تر از طبیعت بودیم و تجربه یک 
هیجان نو. هیجان پایین آمدن از آبشــار و قدم 
زدن در تنگه  ای کــه دیواره های بلندش حس 

اهالی لی لی پوت به انسان می دهد.
حتی تصور فرود آمدن از آبشاری که به اندازه 
یک ساختمان 10 طبقه بلند است دلهره ای در 
دل ایجاد می کند که تو را از رفتن منع می کند 
اما از آن طرف، قدم گذاشــتن بــه دل هیجان 
به همراهی تیمی حرفــه ای دلگرمت می کند 
به رفتن. مــا نیز بر ترس خــود غلبه کرده، دل 
را به دریا زدیم و جان خود به دســت توانمند 
حرفه ای های تیم شیرو ســپردیم و به سمت 
الموت قزوین ره ســپار شــدیم تا یک پیماش 

دلچسب را تجربه کنیم. 
اقامتگاهی که هماهنگ شد  بود در روستای 
شترخان قرار داشت که از توابع معلم کالیه است، 
باید از جاده الموت که مسیر معمول دسترسی 
به معلم کالیه است می رفتیم، اما مسیر دیگری 
را انتخاب کردیم که از کنار شــهرک صنعتی 

کاسپین می گذشت. 
این همان جاده در دســت احداث قزوین- 
الموت است که با اینکه چند کیلومتری از مسیر، 
خاکی و شوسه اســت اما مسیرمان را حدود دو 
ساعت نزدیکتر می کرد. زودتر از انتظارمان به 
اقامتگاه رسیدیم و زمان بیشتری برای استراحت 
داشــتیم. حیاط اقامتگاه پر از درختان گیالس 
بود که شکوفه کرده بودند و ما غرق شکوفه های 

گیالس شده بودیم.

دوســتان یک به یک به جمع مــان اضافه 
می شــدند و تیم در حال تکمیل شــدن بود. 
شب کوله ها آماده شــد و ابزارهای فنی توسط 
کادر فنی چک شد، صبح زود بعد از صرف یک 
صبحانه ســریع کوله ها را در نیسان چیدیم و 
سوار بر نیســان آبی به سمت روســتای توان 
که چند کیلومتری بعد از قلعه حســن صباح 
واقع شده است رفتیم. دو ســمت جاده پر بود 
از درختان گیالس پرشکوفه بود و این تصویر، 
زیبایی مســیر را دوچندان می کرد. به روستا 
رسیدیم و کوله ها را بر دوش انداختیم و به سمت 
هیجان روانه شدیم. فرود اول کوتاه بود اما پر از 

اضطراب.
 اما استرس کار خودش را می کند، کافیست 
قالب تهی کنــی تا انــرژی ات تحلیــل رود، 
اینجاست که تجربه و علم کارآمدترین فاکتور 

در طبیعتگردی ماجراجویانه می شود.
از آبشارها یک به یک عبور کردیم، هیجان را 
با تمام وجود لمس کردیم، آب بر سرمان ریخت، 
سردمان شــد اما دلمان به کنار هم بودن گرم 
بود و زیبایی و سکوت دره، مسیر حرکتمان را 

دلچسب تر می کرد.
باالخره به دشت رسیدیم و این دره طوالنی 
که به روده اژدها می ماند، با تمام اســترس ها 
و هیجاناتش تمام شــد. کمتر جایی می شود 
همکاری و اضطــراب را کنار هــم دید، کمتر 
جایی می شود ترسید و خندید: مگر در دره های 
دست نیافتنی  طبیعت. طبیعت شوخی ندارد، 

باید با تمام توان بر آن پای گذاشت.

گردشگری

فرهنگ و هنر

احسان زیورعالم

نقدی به اوضاع و احوال حاکم بر این روزهای حوزه تئاتر

تکرار سیاست های خاک گرفته دهه شصت

»حقیقت نه یک رویا، که رویاهاســت« روایتی متفاوت از 
فیلم »هزار و یک شب« پیر پائولو پازولینی، کارگردان شهیر 
ایتالیایی است که در تصاویر روبرتو ویال منعکس شده است. 
این نمایش که رضا حائری کیوریتوری آن را به عهده دارد در 

کارخانه »آرگو« برپا شده است.
روبرتو ویال در اتفاقی کم نظیر در سفری صد روزه به عنوان 
مسافر با گروه ســازنده این فیلم همراه می شود تا به گفته ی 
خودش در بحثی پیرامون زبان ســینما بــا پازولینی گفتگو 
کند. اما حضور او در کنار این گروه منجر به ثبت این تصاویر 

می شود.
»گلچین هزار و یک شب«  آخرین فیلم از سه گانه زندگی 
پازولینی، یکی از موفق ترین اقتباس های سینمایی از قصه های 
هزار و یک شب است که در ایران و یمن فیلمبرداری شده است.
عکس های  ویال از چند جهت برای ما می تواند قابل تامل و 
اعتنا باشد و تماشای آنها حامل سویه های مهمی است. فارغ 
از هر نوع تفســیر و یا نگاه منتقدانه به شکل عکس ها، تصاویر 
ثبت شــده توســط روبرتو ویال یک منبع غنی مطالعاتی در 

زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. 
در میان این تصاویر جدای از مواجهه با زیبایی شناســی 
پازولینی در صحنه آرایی و ایجاد قاب های سینمایی منحصر 
به فرد، با گوشــه هایی از نحوه تولید و ساخت یک فیلم عظیم 
و بیگ پروداکشــن نیز مواجهیم. با ابزارها و شــیوه هایی در 
کارگردانی که شاید مختص به همان سال ها و دوران اوج سینما 
است و برای مخاطبان و یا حتی متخصصان خود این حوزه نیز 

جای تأمل است.
از طرفی همین حضور گســترده نشــان دهنده شکلی از 
تعامل فرهنگی میان هنرمندان سایر کشورها است که بنا به 

دالیل سیاسی و اقتصادی در دوران حاضر به خصوص کمتر رخ 
می دهد. یا شاید برای ایرانیان این اتفاق کمی دور و از سویی 
ناممکن به نظر برسد چرا که نوع مواجهه جامعه جهانی با ما و 

شکل تعامالت فرهنگی ما با جهان تغییر کرده است.
سویه ســوم و مهم این نمایش هم می تواند به برخورد ما با 
خودمان از دریچه این تصاویر مربوط باشد. آنجا که ما فضاهایی 
از فرهنگ و اجتماع خود را می بینیم که با امروزمان بســیار 
متفاوت اســت و به همین دلیل برای ما حسی ناشناخته را به 

وجود می آورد.
در واقع این آثــار می تواند منبع مهمی بــرای مطالعات 
انسان  شناســانه در حوزه فرهنگ و مردمان ایران زمین باشد 
که حدود نیم قرن قبل زیســت کاماًل متفاوتی با شــرایطی 
داشتند که امروز و در قرن پانزدهم شمسی ما در حال تجربه 

آن هستیم.
منظور از توجه به این تفاوت ارزش دادن به شــکل خاصی 
از زندگی در دوره مشــخصی نیســت، بلکه اتفاقاً مواجهه ای 
بدون پیش فرض را طلــب می کند تا بتوانیــم ابعاد مختلف 
اصل اتفاق هایی که حاال تصاویرش در برابرمان گذاشته شده 

را دریابیم.
حضور کارگردان شــهیری مانند پازولینــی در ایران با 
تمایالت فلسفی خاص خودش و البته با زبان شاعرانه ای که در 

سینمای خود بروز می دهد می تواند تایید کننده ی چه نکاتی 
باشــد؟ آیا پازولینی فقط برای روایت اندیشه خود هزار و یک 
شب و به تبع آن ایران را به عنوان لوکیشن خود انتخاب کرده 
و یا این که فرهنگ شاعرانه ایران و برخی دیدگاه های فلسفی 

رایج در کشور او را به این سو از جهان کشانده است؟
حضور پازولینی در ایران و ساخت فیلم »گلچین هزار و یک 
شب« بسیار به عنوان این نمایش شباهت دارد. در واقع تماشای 
این عکس ها برای نه فقط دوستداران سینما و هنر که می تواند 
برای هر فرد عادی شبیه به یک رویا باشد. رویایی که یک روز 
حقیقت داشته و رخ داده است. و حاال فقط تصویری از آن باقی 
است. تصویری که با اصل آن فیلم متفاوت است. ما از دریچه 
این تصاویر با یک جامعه طرفیم. با افرادی که در لحظاتی بیرون 
از زمان فیلمبرداری همان کسانی هستند یا بودند که زندگی 

روزمره خود را سپری می کردند.
تصویری که در این فیلم از ما ایرانیان ارائه شده یا می شود و 
ما در دل عکس ها آن را جستجو می کنیم، تصویری ناشناخته 
از خودمان است که البته هیچگاه برایمان قابل شناسایی هم 
نمی شود. الاقل برای نسلی که تجربه زیستنشان به انقالب و 
سال های بعد از آن گره خورده و هیچ تصوری از زندگی و شکل 

رخدادها در سال های قبل از انقالب ندارند.
این تصاویر البته به گونه ای اســت که ما می توانیم تصور 
پازولینی سینماگر شاعر را از ایران و مشرق زمین هم مشاهده 

کنیم. در واقع تصاویر این نمایش نگاهی ایتالیایی به ایران نیز 
می تواند باشد. شاید این دیدگاه کمی تنگ نظرانه به نظر برسد 
اما در نهایت تصاویر وجهی توریســتی هم دارند. در حقیقت 
پیوست این تصاویر با خود فیلم بیشتر ما را درگیر یک فضای 
ساخته شده می کند تا یک فضای دستکاری نشده و همین امر 
اگرچه شاید برخالف بخشی از همین نوشته مبنی بر اهمیت 
این تصاویر در مطالعات انسان شناســانه باشــد، اما همین 
پیوســت دورنمای رویاگون این تصاویر را برای ما بار دیگر در 

جریان می اندازد.
این نمایش جدای از مواجهه با نحــوه کار یک کارگردان 
بزرگ سینمای جهان که خود ارزشمند است، برای ما محل 
طرح پرسش های بسیاری در نسبت با روزگار کنونی مان است 

که شاید باید در جستجوی آن قدمی دیگر برداریم.

نگاهی به نمایش »حقیقت نه یک رویا، که رویاهاست« در کارخانه آرگو

سیمای رویاگونه ایران
در هزارو یک شب پازولینی

تجسمی

علیرضا بخشی استوار


