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 محمدحسن خدایی

در قســمتی از رمان »آمریکایی« 
هنری جیمز وقتی که کریستوفر نیومن 
بعد از مســافرتی تفریحی به پاریس با 
دوست سابق خود یعنی آقای تریستام 
به طور اتفاقــی در موزه ی لــوور روبرو 
می شــود و صحبت هایشــان از پس 
تعارفات معمول ایــن قبیل دیدارها به 
نکاتی در باب آداب و رســوم می کشد، 
جمله ای حقیقتاً بصیرت افزا از زبان راوی 
در وصف حال این روزهای جناب آقای 
تریستانم بیان می شود که می توان آن را 
همچون گزین گویه ای خالقانه در رابطه 
با حال و هوای یک شهروند جهان وطن 
قرن نوزدهمی فرض گرفت که زندگی 
در یک کالنشــهر زیبا همچون پاریس 
را برگزیده اما نســبت به فضای غالب 
فرهنگی آن موضع منفی اتخاذ کرده: 
»آقای تریستام فرمول خنده اش را چنان 
راحت و با اطمینان ساخت که طبقات 
بی شــمار مردمی که از مصرف بیش از 
حد »فرهنگ« بیمار شده اند بایستی 
به او غبطه می خوردند.« فی الواقع او این 
فرمول خنده را در انکار اهمیت تابلوهای 
با ارزش موزه ی لوور بیــان می کند و با 

گفتن این عبــارت که »من اهمیتی به 
تابلوها نمی دهم، واقعیــت را ترجیح 
می دهم!« بر این واقعیت اشــاره دارد 
که چگونه »فرهنــگ« همچون باری 
سنگین بر دوش انسان مدرن، او را بیمار 
کرده و آزادی اش را به انقیاد کشانده. اما 
کریستوفر نیومن که به تازگی آمریکا را به 
مقصد اروپا ترک کرده مخالف نظر اوست 
و تــالش دارد از طریق آموختن آداب و 
معاشرت طبقات فرهیخته ی اروپایی، از 
قضا به تمامی خود را زیر بار این عرصه ی 
»فرهنگ« قرار دهد تا شاید گشایشی در 
زندگی مالل زده اش اتفاق افتد. تماشای 
اجراهــای تئاتری، رفتن بــه موزه ها و 
گالری ها، شــرکت در مهمانی های پر 
زرق و برق، معاشــرت بــا هنرمندان و 
روشنفکران و سیاست مداران، امکانی 
است که شاید او را از جایگاه یک آمریکایی 
خودساخته و متمّول که تبّحر چندانی 
از زندگــی فرهنگی مردمــان پاریس 
ندارد، به روشنفکری جذاب و صاحب نام 
بدل کند. با آنکه مدرنیزاســیون قرن 
نوزذهمی مدتهاست روزگارش دگرگون 
شده و این اواخر، در کنار توریست های 
ثروتمنــد آمریکایــی، پناهجویانی 
از خاورمیانه ی جنــگ زده به پاریس 

هجوم می آورند، اما همچنان می توان 
عرصه ی فرهنگ را برای اتّصال با زندگی 
هنرمندانه و روشنفکرانه، در کالنشهری 
چون پاریس با اهمیت دانســت. شهر 
پاریس اتصال دهنده ی شــرق و غرب 
عالم اگر که مقصد یک پراگماتیســت 
آمریکایی همچون کریستوفر نیومن 
باشد توامان می تواند میزباِن روشنفکر 
وطن پرستی چون شــاهرخ مسکوب 
هم باشد. نویســنده ای نام آشنا برای 
ایرانیان که مرور زندگی اش، دریچه ای 
است به تاریخ سیاسی معاصر ایران. او 
که به روایت آثارش، همانطور که یوسف 
اسحاق پور می گوید »دقیقاً به جا و اندازۀ 
خودش آگاه بود. زیاد دربارۀ خداونِد نام 
و خداونِد جای فکر کرده و نوشــته بود. 
چون جای و نام برای او اهمیت اساسی 
داشت.« روشــنفکری که به اجبار تن 
به مهاجــرت داد و نگاهــی منصفانه و 
انتقادی به بلوک بندی نیروهای سیاسی 
جهان ابراز می کــرد. در اوج گفتارهای 
هویت گرایانه و ســوداهای بازگشت به 
خویشتن، در پی شناخت اسطوره ها و 
فلسفه ی غربی بود تا موقعیت خویش 
را در این وانفســای گمگشــتگی از نو 
بیابد. اسحاق پور به درستی در رابطه با او 

می گوید که »شاهرخ مسکوب نه غربی 
بود، نه غرب زده؛ و نــه درگیری منفی 
با غرب داشــت. خوب می دانست که 
برای زنده ماندن ایران و فرهنگ ایران، 
شناخت عمیق غرب الزم است. شاهرخ 
مسکوب عاشق فرهنگ قدیم ایران برای 
امروز بود و نه سّنت پرست. می دانست که 
بدون نگاه به آینده، سّنت خفه می شود و 
خفقان می آورد.« شاید این دلیلی باشد 
برای ترجمه ی تریلوژی ســوفکلس. 
همچون پروژه ای برای شناخت خویش 
و رهایی از فروپاشــی ذهنــی و عینی 
در مقابل فشــارهای سیاسی، به زندان 
رفتن ها و پسروی های عمومی جامعه. 
نمایشنامه ی ادیپ برای کسی چون او که 
گرفتار سرگشتگی و ابهام  است می تواند 
محملی باشد برای فهم وضعیت تاریخی 
که در آن بسر می بریم. در رابطه با اُدیپ 
می گوید که »من نوشته هایم در حقیقت 
برایم درمان دردهای روحی ست. یعنی 
چیزی که برایم مســئله بشــود بعدأ 
به صورت نوشته درمی آید...بعد از زندان، 
مقدمۀ اُدیپ در حقیقت یک نوع تجربۀ 
شخصی کسی ست که یک دورۀ سخت 
و شدیدی که یک نوع پاک سازی درش 
بوده از ســرگذرانده است.« بی جهت 

نیست که متذکر می شود »نوشتن برای 
من نوعی عبادت است«، فراتر رفتن از 
ابتذال زمانه و امکان مقاومت کردن در 
قبال نیروهای منکوب کننده ی سیاسی 

و اقتصادی. 
شــاهرخ مســکوب بــا زندگی 
پرتالطمــی کــه از ســر گذراند در 
رابطه ی مســتقیم بود بــا وضعیت 
سیاسی اجتماع خویش، با ترجمه ی 
ســوفکلس، اتصال پرقدرتی با فضای 
تئاتر برقرار کرد و بــه قولی مداخله. 
این گونــه می تــوان ادراک کرد که 
چگونه سیاســْت رّد و نشــان اش را 
بر عرصــه ی فرهنــگ، در این مورد 
خــاّص، تئاتر باقی می گــذارد. برای 
کســانی که آموختن آکادمیک تئاتر 
را در نظام دانشــگاهی آغاز می کنند، 
یکی از اولین و مهم ترین ضرورت ها، 
خوانش تریلوژی ســوفکلس است. و 
بی شک آشنایی با نام و جایگاه شاهرخ 
مسکوب در مقام یک مترجم، متفکر 
و روشــنفکر درجه یــک، از الزامات 
همــان آشــنایی و شــناخت. حال 
می توان نسبت یک مترجم، انتخاب 
اســتراتژیک او، مهارت و توانایی اش 
در انتقال مفاهیم و مسائل یک دوره ی 
تاریخی به دوران معاصر خویش را با 
تامل در کنش حقیقتأ سیاسی شاهرخ 
مسکوب سنجید. فی الواقع این روزها 
با به محاق رفتن امر سیاســی و تفوق 
ســلطه و ســرمایه بر ارکان مختلف 
حیات بشــری، حتی ترجمه ی یک 
نمایشــنامه، اثرگذاری و ماندگاری 
چندانی ندارد. شــاهرخ مســکوب و 
دوران سیاســی که تجربه کرد گواه 
روشنی اســت بر این دریغ و افسوس 
که چرا این روزها، دیگــر یک کتاب 
نمی توانــد به مانند گذشــته نیروی 
مادی باشــد برای تغییر مناســبات 
جامعه. االن در وضعیتی هســتیم که 
قیمت کتاب چنــان آمارهای تازه ای 
از گران شــدن را به نمایش می گذارد 
که حتی اگر ســویه ای از گشایش و 
رهایی در آن مستتر باشد، پیشاپیش 
از طریق مکانیســم بازار، کنترل و از 
دسترس خارج شــده است. طبقاتی 
شدن خوانش و بالطبع بدل به کاالیی 

گران و لوکس شدن.

با تمامی ایــن حقایق تلخ نمی توان 
از اهمیت کتاب بــرای انتقال تجربه ی 
بشری به نسل های تازه غفلت کرد. تئاتر 
هم وابسته به این فرهنگ مکتوب است و 
بدون آن، تبدیل به ابتذالی فراگیر خواهد 
شد. این روزها تالش گروه های اجرایی در 
فهم و بکار بستن متون نظری در رابطه با 
زیباشناسی تئاتر، قابل توجه و ستودنی 
اســت اما نباید از یاد برد که حوزه های 
دیگر دانش بشــری بــرای گروه های 
اجرایی، می تواند گشودن مرزهای تازه 
و نامکشوف باشد. تئاتر آینده بی شک 
در دوران پساکرونا به اهمیت این مسئله 
بیش از پیش پی خواهد برد. مطالعه در 
باب بدن، سوبژکتیویته، نقش نیروهای 
سیاســی در تاریخ جهان، اقلیت های 
زبانی و قومیت های نــژادی، مرزهای 
سیاسی و فرهنگی و...حوزه هایی است 
که می بایســت به آنها پرداخت. بدون 
یک گفتگوی جمعی، بینارشــته ای 
و انتقادی، که مبتنی باشــد بر دانش 
نظری و تاریخــی، نمی تــوان از تئاتر 
آینده صحبت به میان آورد. بنابراین بار 
دیگر کتاب به مثابــه مهم ترین میراث 
بشری که دانش را گسترش داده و فهم 
ما را از جهان کامــل می کند، اهمیت 
تازه خواهــد یافت. دیگر نمی شــود با 
نظرگاه های محدود و شخصی، منطق 
جهان جدید را فهمید که گرفتار ویروس 
کرونا، بنیادگرایــی مذهبی و فرم های 
خطرناک ناسیونالیســم ترامپیستی 
است. برای شکستن این موج مهیب ضد 
انسانی، راه دیگری نمانده اال احیای امر 
سیاسی، چنگ زدن به ساحت فرهنگ 
انســانی و مبارزه برای جهانی عادالنه. 
تئاتر آینده می تواند همچون کنشــی 
باشد که شاهرخ مسکوب با نوشتن در پی 
آن بود: نوعی عبادت و شکلی از معنویت 
در دورانی که همه چیز تا نهایت خویش 
به ســمت مادی گرایی عزیمت کرده 
است. تئاتر آینده احتیاج دارد بار دیگر 
اُدیپ وار به سمت حقیقت سر چرخاند 
و حتی برای رسیدن به آن هزینه های 
گزاف بپردازد. این ممکن نیست اال فهم 
وضعیتی که در آن قــرار داریم و تالش 
برای عبور از پلشتی ها آن. تنها این گونه 
است که می توان به تولید، اجرا و تماشای 

تئاتر آینده دلخوش کرد. 

نکاتی در باب تئاتر و کتاب

به وقت خوانش؛ به وقت اجرا

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

نگاهی به سریال صفر بیست و یک؛ 
داستان مقدم بر کاراکتر است 

پوریا کریمی   مقدم

انتظار طنــز کالمی یا رفتاری در ســریال 
صفر بیست و یک کم اســت و به نوعی کمدی 

موقعیت در این سریال شکل گرفته است.
سریال صفر بیســت و یک را باید محصول 
دو دهه تجربه طنزپردازی و بازیگری کمدی 
جواد رضویان و ســیامک انصاری دانست که 
حاال در مقام کارگردان-بازیگر دســت به یک 
تجربه تازه و متفاوت زده اند. تجربه ای در بستر 
یک سریال داستانی و غیرآتیمی که قراراست 
به نقد اجتماعی به ویژه در ارتباط با معضالت و 
چالش های اقتصادی دست بزند و در این میان 
به آسیب شناسی رفتار و منش خانوادگی هم 
بپردازد. همین که شــهرداری به عنوان محل 
کار دو شخصیت اصلی انتخاب شده اند درون 
مایه نقد در ذات اثر را نشان می دهد. رضویان 
و انصاری به عنــوان دو باجناق می چرخد که 

روابط دوستانه ای با هم ندارند. 
آن ها بــرای زمیــن زدن همدیگر تالش 
می کنند که همین مساله به دستمایه اتفاقات 
بانمک هم ختم می شــود. اختالفی که منطق 
عرفی باجناق فامیل نمی شــود را هم پشــت 
خود دارد تا کشــمکش ها و تنش های شکل 
گرفته فارغ از منطق دراماتیک از منطق عرفی 
و فرامتنی هم برخوردار شــود. اینکه موقعیت 
کمیک یا بانمکی که در ذهن مخاطب اســت 
یا از این مجموعه انتظار دارد به آن معنا شکل 

نمی گیرد را باید دو مساله ردیابی کرد. 

یکی در شکل داســتان و شیوه روایت آن و 
دیگری در شخصیت پردازی برساخته از همین 
الگوی روایی. در مولفــه اول باید به این توجه 
داشــت که ما با طنز آیتمی یا فانتزی مواجه 
نیستم لذا ســویه های رئالیستی و جدی قصه 
برجسته می شود و برای درک ماهیت طنازانه 
درام باید با قصه همراه شد و به الیه های نقادانه 
درون او همراه شد. شخصیت پردازی هم دقیقا 
بر مبنای همین ســاختار صــورت گرفته لذا 
با تیپ سازی های مرســوم در مجموعه های 
کمدی که خود ایــن دو بازیگر هم در آن بازی 
کرده اند مواجه نیســتیم و فضا کامال متفاوت 

است. 
به همین دلیل برای تماشای این مجموعه 
و لذت بــردن آن ابتدا مخاطــب باید یک نوع 
آشــنایی زدایی را تجربه کــرد و بدون تصویر 
قبلی و سبقه ای که از دو بازیگر اصلی آن ها دارد 
به تماشای اثر بنشــیند و دوم اینکه به تدریج 
رضویان و انصاری را در شمایل و پرسوناژ جدید 
بپذیرد. از ســوی دیگر در این سریال داستان 

مقدم بر کاراکترهاست. 
به این معنا که آنچه محور اســت داستان 
است نه طنازی های فردی و تیپیکال بازیگران. 
در این مجموعه شاهد نقد طنازانه و گاه شوخی 
با برخی از جلوه های مدیریتی هستیم که مثال 
یکبار در نسبت با نیروی انتظامی رخ می دهد 
و بار دیگر درباره عملکرد شهرداری ها و بار بعد 

درباره فالن نهاد. 
لــذا انتظار شــکل گیری طنــز کالمی یا 
رفتاری در آن کم اســت و شــکلی از کمدی 
موقعیت است که مبنای کمیک این مجموعه 
قرار می گیرد. شــوخی های صفر بیست و یک 
حتی تا برنامه هــای تلویزیونی و گزارش های 
بخش های خبری هم گسترده شده که کمتر 
نمونــه آن را در یک مجموعه داســتانی طنز 
شــاهد بودیم. صفر بیســت و یــک را باید با 
زاویه دید انتقادی بــه رخدادهای پیرامونی و 
اجتماعی دید نه الگوهای کمدی ســازی های 
 فانتــزی و آیتمی کــه در دو دهه گذشــته 

شاهد بودیم.

یادداشت

احسان زیورعالم

ایــن روزها که بــازار تئاتر فقــط در معرفی 
بخش های مختلف جشنواره تئاتر فجر داغ است، 
بد نیست این پرسش مهم را مطرح کنیم که اولین 
جشنواره تئاتر پساانقالبی ایران چیست. متأسفانه 
اطالعات ما از ســال های ابتدای انقالب محدود 
است و بیشتر آنچه می دانیم برآمده از خاطرات 
و گفتگوهای شــفاهی اســت. دنیای مکتوبات 
چندان اقبالی به آن سال های پرشور نداشته و هر 
آنچه هست، محصول میل فردی است. با این حال 
یک سرنخ از اولین تالش برای برگزاری جشنواره 
پساانقالبی وجود دارد. گزارشی مفصل از مجله 
»صحنه معاصر« که در آن خبر از یک جشنواره 

کامل تئاتری می دهد.
سندیکای هنرمندان و کارمندان تئاتر ایران 
در بهمن ماه 1359 تصمیم می گیرد در دومین 
جشن پیروزی انقالب برنامه مفصلی با محوریت 
تئاتر طرح ریزی کند. هرچند طبق گزارش های 

موجود در مجله نهادهای دولتی کمکی به سندیکا 
نمی کند؛ اما چهار ســالن نصــر، دهقان، ملت و 
پارس در الله زار حامی فستیوال »تئاتر انقالب« 
می شوند. آنچه برای گروه های تئاتری بود، مطرح 
کردن مســائل روز، به خصوص مســائل دوران 
پساانقالب در زمین تئاتر بود. آن هم در الله زاری 
که بیشتر محل تفریح و سرگرمی بود تا ارزیابی 
وضعیت اجتماعی ایران. برای همین سالنداران 
الله زار خود نمایشی برای اجرا تدارک نمی بینند. 
آنان نظاره گران یک رویداد تازه می شوند. شاید 
بتوان گفت اولین جشــنواره خصوصی تئاتر در 

ایران.
طبق گزارش مجله »صحنه معاصر«، منتشر 
شده در فروردین 1360، فضای فستیوال دوگانه 
اســت. از ســویی رفتار صمیمانه و تالش های 
پیگیر اهالی تئاتر برای رسیدن به بهترین ها و از 
سوی دیگر خصلت های غیرمسئوالنه در جهت 
خواسته های فردی. همان درد و مرضی که هنوز 
جامعه تئاتر در برگزاری رویدادها از خود نشــان 
می دهد. تصویری دوگانه از میل به کار جمعی و 
ارضای فردی. در گزارش آمده است »تواضعات 

و تعارفات دروغین در مقابل هنرمندانی که انتظار 
داشتند در روز آخر، کمبودها و ضعف های خود 
و فستیوال را بررسی کنند. شاید چنین برخورد 
گذرایی به فســتیوال نتواند پاســخگوی تمام 

مسائل باشد.«
به نظر می رسد گروه های خواهان برای حضور 
در جشنواره بسیار بوده؛ اما سندیکا موفق به تأمین 
مکان برای اجراها نمی شود. همین مسأله منجر به 
اختالفات نیز می شود و هیأت مدیره وقت مورد نقد 
قرار می گیرد. مشخص نیست چرا نهادهای دولتی 
با جشــنواره ای با رنگ و بوی انقالبی، اما رویکرد 
چپ گرایانه مخالفت کرده است؛ اما مجله با عبارت 
»عملکرد انحصارطلبانه نهادهای هنری دولتی« 
مسأله را توجیه می کند. باید یادآور شد در بررسی 
گفتگوی محمــود دولت آبادی با مجله »صحنه 
معاصر« این موضوع عیان بود که بخشی از اعضای 
ســندیکا نیروهای دولتی بودند که به هر دلیل 
همکاری ویژه ای با این جشنواره صنفی نداشته اند.

در گزارش مجله یک توصیف جذاب نیز وجود 
دارد، توصیفی با ادبیات آشنا که بعدها به بخشی 
از ادبیات رسانه های ایدئولوگ می شود. »شرایط 
حساســی که امروز جامعه ما را فراگرفته است و 
حمالت سازمان یافته باندهای سیاه که محل عمل 
دوستداران امپریالیسم و لیبرال های خودفروخته 
است و تجربه  نمایش کاروان ضدامپریالیستی در 

22 بهمن که بنا بود یکی از اجراهای فستیوال در 
کنار تئاترهای خیابانی دیگر باشد سندیکا را در 

جهت حذف این برنامه ها مصمم کرد.«
کارناوال ضدامپریالیستی مهمترین برنامه 
فستیوال به حساب می آمد. قرار بود کارناوال در 
مسیر رسمی اعالم شده از سوی ستاد برگزاری 
راهپیمایی 22 بهمن اجرا شود. برنامه آغاز می شود 
و گزارشگر می گوید استقبال مردم هم گرم بوده، 
هرچند تصاویر چندانی از این برنامه در دسترس 
عموم نیست. اما مهمترین رویداد طبق گزارش 
»یورش باندهای سیاه« بود که مشخص نیست 
چه کسانی هستند. هرچند طبق مشی چپ گرایانه 
سندیکا و برخی اعضای خاصش، شاید اشاره به 

نیروهای مذهبی باشد. با این حال نویسنده گزارش 
نمی گوید این اتفاق از ناحیه کدام گروه رخ می دهد. 
در گزارش حتی ادعا می شود »سکوت مطبوعات 
رسمی در مقابل این حرکت سندیکا - فستیوال 
تئاتر انقالب -  عمالً نشان داد که امروز هنرمندان 
تنها با کمک یکدیگــر می توانند نقش خود را در 

مبارزات ضدامپریالیستی ایفا کنند.«
هرچند خوانش مجدد چنین جمالتی پس از 
40 سال می تواند گواه بر تغییر مشرب و شیوه فکر 
در حوزه فرهنگ و هنر و به خصوص تئاتر باشد. 
مخصوصاً اگر بیانیه ســندیکا در روز اختتامیه 
جشنواره از زبان محمود دولت آبادی را مرور کنیم. 
ادامه دارد...
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