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کارگاه نمایش مورد جذابی است 
که طی دو سال گذشــته همواره در 
تکاپو برای یافتن نقــش و اهمیت آن 
در تئاتر ایــران بــوده ام. در گفتگو با 
چهره های مختلــف کارگاه که هنوز 
نقاب خاک بر چهره نکشیده اند، درباره 
چگونگی شــکل گیری این نهاد مهم 
هنری ایران مدرن پرسیده ام و اساساً 
یک تصویر ثابت ارائه شده است. طی 
یک فراخوان نه چندان عمومی، چند 
جوان جویای هنر، برای حضور در دو 
اجرا متعلق به شهرو خردمند و خجسته  
کیا وارد یک فاز آموزشــی می شوند. 
ترکیب هنرجویان شامل دانشجویان 
دو دانشکده هنرهای زیبا و دراماتیک و 
چند چهره بدون سابقه هنری مشخص 
است. همه چیز در یک پوسته آماتوری 
نهفته اســت. این دو گــروه بعدها با 
اعضــای نمایش »پژوهشــی ژرف و 
سترگ در سنگ واره های قرن بیست 
و پنجم زمین شناســی یا چهاردهم، 
بیستم فرقی نمی کند« به کارگردانی 
آربی اوانسیان هســته نهایی کارگاه 
نمایش را برعهده می گیرند. نام کارگاه 
نمایش خود نشانه ای صریح از ماهیت 
آن می شود. کارگاه نه یک آموزشگاه 
برای دریافت مدرک اســت و نه یک 
فضا برای نمایــش دادن در قدوقامت 
حرفه ای. کارگاه همان چیزی اســت 
که شــاید امروز با عبــارت »از ایده تا 
اجرا« تبلیغ و ترویج می شود؛ اما چرا 
هیچ یک از این دارندگان برچسب »از 
ایده تا اجرا« موفق به تبدیل شدن به 
کارگاه نمایش نمی شوند؟ آیا خجسته 
کیا یا شــهرو خردمند در آن روزگار 
صاحب توانایی خارق العاده  بودند که 
امروز مدرسان این کارگاه ها از آن بری 
هستند؟ یا آنکه هنرجویان این کارگاه 
مشــهور از انگیزه هــا و توانایی هایی 
بهره مند بودند که نســل جدید از آن 

تهی شده اند؟ پاسخ مستلزم بررسی 
وضعیت امروز است.

برایم این پرسش ها زمانی مطرح شد 
که نمایش »ص.عه« را به همراه چند 
دانشجوی رشــته تئاتر در تماشاخانه 
هیالج دیدم. نمایشــی کــه برآمده از 
یک کارگاه بازیگری است و در معرفی 
اثر هم مطالب قابل توجهی ارائه شــده 
است. »ایسوس راسپیاتی به جرم قتل 
تنیکا سینیو سالس دست بند به دست 
در دادگاه قرار دارد، چند ســت رقص، 
چند ست اســتندآپ و یک میم مدرن 
می بیند. )که شما می بینید( در ذهنش 
زیباترین زنی که می تواند تجسم کند 
برایش قصه میگوید. )که شما می بینید( 

یک جا هم گریه میکند.«
این خالصه ای اســت که گــروه از 
محتوای نمایش خود ارائه داده است، 

با اینکه خالصه از اتهام یک مرد به قتل 
همسرش حکایت می کند؛ اما استفاده از 
واژه ست )Set( به معنای مجموعه برای 
اشکال هنری چون رقص و استندآپ 
کمدی و همراهی و عبارت درون پرانتز 
»که شــما می بینید«، آن هــم دوبار، 

می تواند سرگیجه آور باشد. البته ادامه 
معرفی هم قابل توجه است. نویسنده 
معرفــی از واژه هایی چــون واقع گرا، 
اکسپرســیو )که باید معــادل بیانگر 
فارسی باشد(، هارور )که احتماالً اشاره 
به واژه وحشت دارد( استفاده می کند و 
می گوید در عین داشتن ویژگی هایی 
دال بر این واژه ها؛ اما اثرشان ارتباطی با 
این واژه ها ندارد و البته مهمترین مسأله 
جمله نهایی است »تعیین اینکه این اثر 
چیست با تو. ما، یعنی گروه تولید تئاتر 
مربع، در توضیح این اثر فقط میتوانیم 
بگوییم )تا ســقف توانایی ممکن ما( 

ص.عه تئاتری خوش کیفیت است.«
نوشــتار مذکور و اجرایی که تماشا 
کردم می تواند ورودی باشــد برای این 
مســأله که چرا این نمایش کارگاهی 
نمی تواند به یک »کارگاه نمایش« ختم 

شود. فارغ از اینکه پس از تماشای نمایش 
و خواندن متن نمایشنامه، بیشتر از پیش 
از مشوش بودن نمایش و البته نزدیک 
بودن اثر به مانیفست مندرج در سایت 
تیوال پی بردم؛ امــا واقعیت تلخ تر آن 
است که کارگاه هایی از این دست منتهی 
به یک فرآیند تراژیک می شوند. اگرچه 
می دانیم نمایــش »ص.عه« محصول 
آماتور بودن بازیگــران و گروه اجرایی 
است و آنها در تجربه نخستین خود، بر 
یک اینرسی بزرگ غلبه می کنند؛ اما 
آیا این موضوع برای تمامی مخاطبان 

نمایش روشن و معلوم است؟ 
همه چیز از جایی شــروع می شود 
که یک عاشق بازیگری تمنای آموزش 
می کنــد و در هزارتــوی تبلیغــات 
آموزشگاه، وارد یکی از دوره های »از ایده 
تا اجرا« یا »از تمرین تا اجرا« می شود. 
او ســه تا شــش ماه زیر نظر یک نفر - 
که نقش کارگــردان را برعهده خواهد 
گرفت - چیزی، چه مثبت و چه منفی، 
می آموزد و در نهایت برای حضوری چند 
دقیقه ای روی صحنه، احساس رضایتی 
از حضور در یک پروسه طوالنی کسب 
می کند؛ اما به محض پایان نمایش همه 
چیز تمام می شود. هنرجو رها می شود و 
او باید در پی کارگاهی دیگر و نمایشی 
دیگــر، وارد هزارتوی تبلیغات شــود. 
در طول پنج سال گذشــته، بازیگران 
متعددی دیده ام کــه از یک کارگاه به 
کارگاه دیگر کوچ کرده انــد و هنوز در 
قامت سیاهی لشکران اجراها خودنمایی 
می کنند. بزرگترین اقبالشان آن است 
که نمایش ترکیبی از مونولوگ ها باشد 
تا هم رخی بنماید و هم کالمی منعقد 
کند؛ اما او در یک دور باطل اسیر شده  

است.
کارگاه نمایش می توانست به چنین 
فضای دردناکی تبدیل شــود؛ اما یک 
عامل مهم مانع از فروپاشــی آن شد: 
مکان مند بودن. تئاتر امروز ایران با بحران 
مکان و هویت مکانی روبه رو است. تقریباً 
هیچ یک از کارگاه های چند ساله اخیر، با 
وجود چهره های شناخته شده موفق به 

ایجاد یک هویت مکانی نشده اند. فقدان 
مکان به معنای از دست رفتن سرمایه 
انسانی است. بی شک اگر کارگاه نمایش 
در ساختمان مرحوم جانبازیان شکل 
نمی گرفت، خبری از آتیال پســیانی و 
صدرالدین زاهد نبود. رشد شخصیتی 
چون رضا ژیان یا اسماعیل خلج در تداوم 
حضورشــان در یک مکان رقم خورده 
اســت. تداوم در کار و فعالیت این گروه 
را تنها معطوف بــه بازیگری نکرد، آنها 
دســت به قلم شــدند و از دلشان رضا 
قاسمی و عباس نعلبندیان ظهور کردند؛ 
اما در دل کارگاه اصغر دشتی یا صابر ابر، 
چنین مهمی پدیدار نمی شود. بدتر از 
همه آنکه مدرس، چه ماهر و چه آماتور، 
به سبب سرگردانی توانایی تمرکز در 
روش آموزشی خود ندارد و پراکندگی 
و فقدان انســجام در آموزش، موجب 
هدررفت طبــع و ذوق و تــوان هنری 

هنرجو می شود.
در سال های اخیر دولت برای کنترل 
کارگاه های آموزشی قوانین عجیب و 
غریبی تدارک می بیند و حتی مدعی 
می شــود برخی از این کارگاه ها منجر 
به اتفاقات ناگــواری از جمله تعرض و 
اهانت فردی شده است. نگارنده از وجود 
شکایت هایی در این باره آگاه است؛ اما 
دولت توانایی کنترل این مهم را ندارد. 
آموزش تئاتر همانند بسیاری از چیزهای 
دیگر جهان تئاتر - منهای ممیزی - از 
چنگ دولت خارج شده است و به نظر 
می رسد تنها راه حل مثبت برای رسیدن 
به رویه ای مثبت مکان مندی کارگا های 
نمایش باشد. شــاید برای یک بار الزم 
است علیه افسانه ای بی ســند درباره 
گذشته کارگاه نمایش مفصل حرف زده 
شود؛ کما اینکه طبق پژوهش نگارنده، 
افسانه فاســد بودن کارگاه محصول 
چهره های تند چپ گرایی اســت که 
این روزهــا منفوران نظام به حســاب 
می آیند. با این حال، یافتن اهمیت مکان 
زمانی مهم می شود که رویه مذکور جز 
هدررفت کیفیت تئاتر در مسیر کنونی 

را پیش روی ما نخواهد گذاشت. 
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 این روزها در رســانه ها بیش از هر 
زمان دیگری نام ترکیه را می شنویم که 
البته چندان غیرعادی نیست. اساساً 
اتصال رســانه بــه کانون های قدرت 
و همچنیــن ارتباط آن بــا اتاق های 
فکر، طرحی اســت که دهه ها توسط 
کشــورهای غربی به اجــرا درآمده 
و متاســفانه در کشــور ما این مساله 
همچنان یا مغفول است یا اینکه اجرای 
آن درســت و بر اســاس مولفه های 
استراتژیک و اهداف مورد نظر انجام 
نشده است. بر همین اساس در مورد 
ترکیه هم این موضــوع را به صورت 
کامالً مشهود، لمس می کنیم و مخابره 
سیاســت های این کشــور در نظام 
بین الملل، موضوعی است که اخیراً باز 
هم برجسته شده است. به عنوان مثال 
چند روزیست که همزمان با تشدید 
تنش های روسیه و غرب بر سر پرونده 
اوکراین، شاهد آن هستیم که ترکیه و 
حتی جمهوری آذربایجان، به صورت 
انفرادی وارد پرونده اوکراین شده اند. به 
عنوان مثال روز گذشته )چهارشنبه( 
ابراهیم کالین، ســخنگوی ریاست 
جمهوری ترکیه اعالم کــرد که قرار 
اســت رئیس جمهوری این کشــور 
طی روزهای آینده بــه کی یف برود و 
با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی 

دیدار کند. حتی اعالم شده که دولت 
ترکیه از روســای جمهــور اوکراین 
و روســیه هم برای حضــور در آنکارا 
دعوت کرده تا شاید این کشور بتواند 
اختالف میان دو طرف را رفع و رجوع 
کند. اینکه چــرا ترکیه در حال ایفای 
نقش جدید در پرونده اوکراین است، 
موضوعی است که ابعاد مختلفی دارد 
و یکی از دالیل آن بدون شک عضویت 
ترکیه در ناتو اســت. ترکیه تنها عضو 
خاورمیانه ای و همچنین یگانه عضِو 
مسلمان ناتو به شمار می آید و همین 
موضوع باعث می شــود تا اهرم های 
زیادی برای بازیگــری در عرصه های 
منطقه ای و تاحــدودی فرامنطقه ای 

در اختیار آنکارا قرار بگیرد. اما موضوع 
دیگری هم وجود دارد که طی روزهای 
گذشــته بارها و بارها برجسته شده 

و نشــان از تغییر و تحوالت جدید در 
ساختار سیاست خارجی ترکیه دارد 
و آن هم پرونده عادی ســازی و علنی 
کردن روابط ترکیه و اســرائیل است. 
چند رو پیش رجب طیب اردوغان در 
بازگشت از آلبانی در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به پرسشی در مورد روابط دو 
طرف گفت که با اســحاق هرتزوگ، 
رئیس رژیم صهیونیســتی در تماس 
هستم و او می تواند به ترکیه سفر کند. 
این سخنان اردوغان چند ساعت بعد 
توسط شبکه عبری زبان کان تکمیل 
شد؛ به گونه ای که این شبکه با استناد 
به برخــی از منابع نزدیــک به دولت 
اســرائیل اعالم کرد که رایزنی های 

پیشرفته و گسترده ای میان تل آویو 
و آنکارا درباره سفر احتمالی اسحاق 
هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی 
به ترکیه در دست انجام است، ولی این 
شــبکه و منابع آن هیچ تاریخ دقیقی 

برای این سفر اعالم نکرده اند. 
پیوستنترکیهبهتوافقابراهیم
طبق گزارش شبکه کان، در تماس 
تلفنی میان هرتزوگ و اردوغان برای 
این ســفر از وی دعوت شده و احتماالً 
سفر متقابلی هم وجود دارد، اما در این 
میان به نظر می رســد که ترکیه یک 
نوع عقب نشــینی از منافع خود را در 
دســتور کار قرار داده است. به عنوان 
مثال ترکیه در ســال 2019 و 2020 
بیشترین حضور را در لیبی و مدیترانه 
شرقی داشت و حتی به دنبال اکتشاف 
نفت و گاز در پهنه سواحل قبرس رفته 
بود و در این مســیر نه تنها فرانســه، 
بلکه یونــان هم صدایــش درآمد. در 
ســال 2021 میالدی کمتر خبری از 
حضور ترکیه در ایــن مناطق مخابره 
شد که نشــان می دهد آنکارا تا حدی 
عقب نشــینی کرده اســت. سند این 
ادعا را هم می توان ســخنان سه شنبه 
شب اردوغان در بازگشــت از آلبانی 
دانســت. اردوغان با اشــاره به روابط 
رژیم صهیونیستی و ترکیه و احتمال 
همکاری با اسرائیل در مدیترانه شرقی 
اعالم کرد این هدف، احراز پیشــرفت 
از طریق تماس های مثبت است و اگر 
این مساله براساس سود متقابل باشد، 
هر آنچه الزم باشد انجام خواهیم داد. 
این مواضع اردوغان نشان می دهد که 
اسرائیلی ها هم در شــرق مدیترانه بر 
منافع خود تاکیــد دارند و حاال ترکیه 
برای اینکــه بتواند در مســیر تامین 

منافعش قدم بردارد، به نوعی ســعی 
می کند تــا به تل آویو نزدیک شــود، 
اما این تمــام ماجرا نیســت. ترکیه 
اولین کشور مسلمان بود که در سال 
1949 اسرائیل را به رسمیت شناخت 
و از آن روز تاکنون علیرغم نمایش های 
سیاســی در ادوار مختلــف، روابــط 
اقتصادی و امنیتی مستحکمی میان دو 
طرف برقرار است. میت و موساد بارها 
با هم پرونده های مشترک داشته اند و 
از سوی دیگر اسرائیل سال های سال 
اســت که در اقتصاد و توریسم ترکیه، 
ریشه دوانده و ارتباط میان دو طرف، 
در اصل علنی و آشــکار بوده است. در 
این میان آنچه برای اسرائیل و کابینه 
نفتالی بنت و حتی اســحاق هرتزوگ 
اهمیت ویژه دارد، این است که بتوانند 
علنی شدن روابطشــان با ترکیه را در 
قالب توافق ابراهیم به گوش جهانیان 
برسانند. در حقیقت تل آویو سعی دارد 
تا پس از یک ســکوِن نسبی در توافق 
ابراهیم، قطار عادی ســازی را این بار 
وارد آنکارا کند که به زودی این اتفاق 

می تواند رخ دهد. 

اردوغانازرایزنیهایگستردهبرایسفررئیسرژیمصهیونیستیبهترکیهخبرداد؛

پیوستن قریب الوقوع آنکارا به قطار ابراهیم

بین الملل

آموزشتئاترهمانند
بسیاریازموارددیگر

جهانتئاتر-منهایممیزی
-ازچنگدولتخارج

شدهاستوبهنظرمیرسد
تنهاراهحلمثبتبرای

رسیدنبهرویهایمثبت
مکانمندیکارگاهای

نمایشباشد

اشارهرئیسجمهوری
ترکیهبهاحتمالسفررئیس

اسرائیلبهآنکاراازآن
جهتاهمیتداردکهآنکارا
عماًلبهدنبالتامینمنافع
خوددرمدیترانهشرقی

استوتلآویوهممنافعی
دراینموقعیتداردکهبا
سیاستترکیهدرتضاد

است

آنچهبرایاسرائیلوکابینه
نفتالیبنتوحتیاسحاق
هرتزوگاهمیتویژهدارد،
ایناستکهبتوانندعلنی
شدنروابطشانباترکیه

رادرقالبتوافقابراهیمبه
گوشجهانیانبرسانندو
بهنظرمیرسداینامربه
زودیمحققخواهدشد

 شماره  991 / پنجشنبه 30 دی   1400  /   17 جمادی الثانی 1443  / 20 ژانویه   2022

صاحبامتیاز:موسسهاطالعرسانيوخبرگزاريایلنا
مدیرمسئول:مسعودحیدري

زیرنظرشورايسردبیري
مدیربازرگانیوروابطعمومی:مرتضیبلوکی

چاپ:کاروکارگر66817317
نشانيتحریریه:تهران،خیابانانقالب،خیاباندانشگاهنرسیدهبهروانمهر،پالک132

              t oseeir ani . i r:نشانیسایت  تلفنتحریریه:66956600)021(
t osei r ani@gmai l .com:ایمیل    @t osee. i r ani:اینستاگرام

اثر تدوینگر ایرانی در بین 
نامزدهای فیلم کوتاه اسکار

فیلم »هنگامی 
که خورشید غروب 
می کند« با تدوین 
مجتبی میرشکاری 
در بیــن نامزدهای 
اولیه بهترین فیلم 
کوتاه آکادمی اســکار قرار گرفــت. این فیلم به 
کارگردانی پومی موراره و تهیه کنندگی کریستین 
چو؛ تا به اینجا در فستیوال های معتبر کلرمونت 
بفتا آستین نشویل و دوربن حضور داشته است. 
این اثر همچنین در فستیوال امریکن بلک فیلم، 
موفق به دریافت جایزه HBO شــد و از آن پس، 
این کمپانی به عنــوان پخش کننده بین المللی 
فیلم مزبور اعالم شــد. گفتنی اســت »هنگامی 
که خورشــید غروب می کند« موفق به دریافت 
جایزه بهترین فیلم دانشجویی از آکادمی اسکار 
شــده و اکنون نیز در فهرســت بخــش رقابتی 
سال 2022 قرار گرفته اســت. مجله ورایتی  در 
پیش بینی اخیــر خود در مورد برنــدگان جوایز 
ســال 2022 اســکار این فیلم  را یکی از دو اثری 
که بخت برنده شــدن جایزه بهترین فیلم کوتاه 
دارند، اعالم کرده اســت. »هنگامی که خورشید 
غروب می کند«، داســتان پرستاری است که در 
ســال 19۸۵ )دوره آپارتاید آفریقای جنوبی( در 
پی غیبت برادرش که یک  فعال سیاسی است باید 
با بزرگترین ترس خود روبرو شــود. ناگفته نماند 
مجتبی میرشــکاری تدوینگر ایرانی این فیلم از 
فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد رشته سینما 
از دانشگاه سوره و از هنرجویان مؤسسه کارنامه 
مؤسسه بامداد و اساتیدی همچون هایده صفی 
یاری و شهرام مکری بوده است. میرشکاری پس 
از دریافت مدرک کارشناسی ارشد فیلمسازی با 
گرایش تدوین از دانشگاه چپمن کالیفرنیا مشغول 
به کار تدوین فیلم های بلند و کوتاه در معتبرترین 

استودیوهای لس آنجلس است.

همزمانباتشدیدتنش
میانروسیهوغربرویداد؛

حرکت ناوهای هلند و دانمارک 
به سمت بالتیک 

به گفته تلویزیون ملی فنالند، ناتو ناو هلندی 
روتردام را به دریای بالتیک فرســتاده اســت. 
به گزارش خبرگزاری دولتی اســتونی، این ناو 
اکنون در جنوب جزیره بونهولــم در دانمارک 
قرار دارد. ســخنگوی ناتو گفت: این جایگیری 
از پیش تعیین شده است و آن ها آنجا هستند تا 
حضور خود و هم بستگی تمامی ائتالف را نشان 
دهند. هفته گذشته سه کشتی روسی وارد دریای 
بالتیک و تنگه دانمارک شــدند. سوئد که عضو 
ناتو نیســت، در روز جمعه به این اقدام واکنش 
نشان داده و حضور نظامی اش در جزیره گاتلند 
در دریای بالتیک را تقویت کــرد. این اقدامات 
در حالی صــورت می پذیرد که روســیه حدود 
100 هزار ســرباز را در مرزهای اوکراین مستقر 
کرده و تنش ها را در منطقه افزایش داده اســت. 
متخصصان می گویند ممکن اســت روسیه در 
تدارم حمله دیگری به اوکراین باشد. دانمارک 
نیز تــا اواخر ماه جاری یک ناوچه گشــتی به به 
همراه 1۶0 خدمه را به  دریــای بالتیک و چهار 
فروند جنگنده اف-1۶ و ۷0 سرباز را به لیتوانی 
اعــزام می کند؛ انتظار می رود ایــن تجهیزات و 
نفرات، حداقل به مدت ســه ماه در این مناطق 
بمانند. سفیر دانمارک در استونی گفت، دانمارک 
با تقویت توان دفاعی خود در دریای بالتیک، به 
اقدامات روسیه نسبت به اوکراین واکنش نشان 

می دهد. 

پرده نقره ای

جهان نما

فرهنگ و هنر

احسانزیورعالم

نیمانوربخش

فرشادگلزاری


