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احسان صارمی

در روزگار کرونازده امروز و نومیدی جامعه 
تئاتری و عدم حمایــت از بخش فرهنگی 
جامعه، به نظر جشــنواره ها تنها مفر برای 
هنرمندان به حساب می آیند. جشنواره تئاتر 
مقاومت یکی از آن مفرهاست، جایی که طبق 
آمار و ارقام استقبال از آن زیاد بوده و اصرار 
متولیانش به برگزاری آن است. از همین رو با 
محمدعلی خبری،  یکی از چهره های شاخص 
در حوزه سیاســتگذاری فرهنگی و استاد 
دانشگاه آزاد، به ویژه تئاتر گفتگویی ترتیب 

داده ایم که به شرح زیر است:
    

 جایگاه تئاتر مقاومت را در میان جامعه 
امروز هنرمندان تئاتر و عالقه مندان به آن 

چگونه ارزیابی می کنید؟
مسلم است با گذر زمان و تاریخ مباحث متفاوت 
می شوند. در ابتدا نسلی از هنرمندان تئاتر بوده که 
جبهه را از نزدیک لمس کرده است و در تمام قضایا 
حضور داشته و می خواهد تجربیات خود را منتقل 
کند. به بیان دیگر می توان گفــت ما در حال گذر 
نسلی هستیم. نســلی که در جبهه بوده و فعالیت 
داشته و همه مباحث و قضایایش را به این سمت و 
سو برده است و نسلی که فرزندان آنها هستند و در 

این زمان زندگی می کنند. ما همه تجربیات خود را 
نمی توانیم منتقل کنیم. چراکه دریافت کنندگان 
و امکانات ارســال تجربیات گنجایش محدودی 
دارند. زمانی که نسل بعدی ما می خواهد مطالب 
را دریافت کند ما یک ســری مباحث را به صورت 
گزینشی به او ارائه می دهیم و او با توجه به زیست 
خود دریافت و تحلیل می کند و مفاهیم جدید را 
می سازد. ما در گذر چنین نسلی هستیم. اگر از این 
مباحث درک درستی داشته باشیم باید ببینیم در 
این زمان و با نسل جدید با آنچه که ما به آنها به عنوان 
یادگار و تاریخ ارائه دادیم، چه دریافتی دارد و چگونه 

می تواند مسائل را پیش بکشد.
امروزه در زمانی به سر می بریم که یک گسست 
نسلی وجود دارد. این گسست نسلی را در حوزه هنر 
و مخصوصاً تئاتر دفاع مقدس چگونه می توانیم پر 
کنیم و آن را از بین ببریم؟ یکی از قضایایی که وجود 
دارد ارتباطات ما بسیار کم شده است. هم ارتباطات 
بین نســلی خودمان و هم بین نسل بعدی ما کم 
شده است. جایگاهی که نهادهای مربوطه به دفاع 
مقدس باید رقم بزنند تا بتوانند ارتباطات را بیشتر 
کنند. زمانی که ما ارتباط بیشتری داشته باشیم 
اطالعات جدیدی به دست می آوریم و می توانیم 
تعامل سازنده داشته باشــیم. تعامالت را هم ابتدا 
اعتماد سازی و سپس مشارکت می سنجد. امروزه 
از کسانی که کار دفاع مقدس می کنند بدون ارتباط 

و تعامل و اعتمادسازی، مشارکت می خواهیم. این 
مشارکت شــکل نمی گیرد. پس در ابتدا باید این 
اتفاق را رقم بزنیم. زمانــی که این اتفاق رقم خورد 
خود به خود تولیدات با مســائل زیســت جهان 
امروز رخ خواهد داد. می شود گفت که ما سرمایه 
و پس انداز بسیار زیادی در دفاع مقدس داریم که 
هنوز به آنها دست پیدا نکرده ایم. معدن هایی که 
هنوز درشان باز نشده است.  فکر می کنم اگر اعتماد 
و تعامل وجود داشته باشد در آینده آثار بسیار خوبی 

را خواهیم داشت.
 نقش آموزش و پژوهش را در تولید آثار 

تئاتر دفاع مقدس چگونه ارزیابی می کنید؟
 در کار هنر آموزش و پژوهــش باید تبدیل به 
اثر شود. ما آموزش می بینیم که کار تولید کنیم. 
پژوهش می کنیم که اثر تولید شــود. متاســفانه 
این ارتباط قطع است. آموزش کار خود را می کند 
و پژوهش کار خود را انجــام می دهد. مدیریت و 
هنرمند هم هر یک کار خود را انجام می دهند. ما در 
صورتی می توانیم بگوییم که جامعه ای پربار از هنر 
داریم و آثار هنری منطبق بر رویکردهای آموزشی 
و پژوهشی خواهد بود که برآیند آنها ارتباط خوبی 
داشته باشند و بتوانند به صورت منسجم این ارتباط 
را حفظ کنند تا به تولید ما کمک کنند. قرار نیست 
فقط آموزش برای آموزش، پژوهش برای پژوهش 

و اجرا برای اجرا باشد.

 چه راهکاری برای حل مشکالت ذکر 
شده به نظرتان می رسید؟

 باید جلسات و نشســت های مرتبی برپا شود. 
بیاییم هدف گــذاری کنیم به این صــورت که ما 
می خواهیم برای 10 سال آینده کجا بایستیم. اگر 
بدانیم 10 ســال آینده می خواهیم کجا بایستیم 
فرقی نمی کند که هدف ما نزدیک یا دور باشــد 
اما باید هدف مشخص باشد. اگر ما دراز مدت کار 
کنیم و 10 سال بعد نتیجه بگیریم باید روی افراد 

10 ساله کار کنیم.
مــا تکلیفمان با هــدف و تکلیفمان بــا افراد 
مشخص نیست. تکلیفمان با روند کیفیت و روند 
تاکتیک و تکنیک ها مشــخص نیست. متاسفانه 
اکثر جشــنواره های ما، نه فقط تئاتر، بلکه همه 
جشنواره ها برای جشنواره هســتند. این نه تنها 
ما را به هدف نزدیک نمی  کند، بلکه ما را بی هدف 
می کند. هدف ما فقط می شــود جشنواره برگزار 

کردن نه چیز دیگری.
 به نظر شما مهمترین مشکل و چالش 

پیش روی تئاتر مقاومت چیست؟
 هر اتفاقی کــه بتواند منبعــث از کار فکری و 
هدفمند و دارای اســتراتژی باشــد به ما کمک 
می کند؛ اما زمانی که ما دفاع مقدس را به مقاومت 
تغییر دادیم چه هدفی داشــتیم؟ ایــن فقط در 
جلسه مطرح می شــود یا می خواهیم هدف آن را 
همه بدانند؟ اگر به مقاومت نگاه کنیم هر انسانی 
که امروزه در حال زندگی ســت، به نحوی در حال 
مقاومت است. اگر اینگونه باشد ما کار انسانی انجام 
می دهیم و کار انسانی مقدس ترین کار در این زمینه 
است. اینجاست که با گستردگی مفاهیم روبه رو 
می شــویم. یکی از مهمترین مسائل این است که 
مفهوم مقاومت را چگونه تحلیل و تبیین می کنیم. 
دفاع مقدس یک جریان و تاریخ مشخصی است. اما 
زمانی که می خواهیم به مقاومت بپردازیم می شود 
گفت یک صفت و مفهوم است و این مفهوم را چگونه 
برای همه انسان ها تجزیه، تحلیل و تبیین می کنیم. 
حال آن انسانی که با من هم فکر و هم مسلک است، 
یا برای همه انســان هایی که در همــه جای دنیا 
هستند. پس کار راحتی نیست. مهمترین مسأله 
مفهوم سازی است. اگر مفهوم سازی برای هنرمند 
بتواند قابل درک بیان شود، که اثرتولیدیش مقاومت 
را در رویکرد انسانیت برای انسان شدن باشد، خیلی 
کار خوبی هست، اما به شرط اینکه مفهوم سازی در 
چهارچوب چند نفر نباشد، در ایده پردازی خالص 
نباشد. باید مفهوم برای همه تحلیل و تبیین شود 
تا اگر کسی خواســت راجع به تئاتر، رویکردهای 

متفاوتی را ارائه کند بتواند از این قضیه استفاده کند.
 ورود مفاهیــم جدیــد بــه عرصه 
تئاترانقالب و دفاع مقدس را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
 ما االن با چند نسل مواجه هستیم. نسل هایی 
کــه در دهه هــای 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 
هستند. یعنی ما با یک رویکرد نسلی 60 ساله در 
6 دهه مواجهیم. هرکدام از این دهه ها ارتباطشان 
با مقاومت و دفاع مقدس بسیار متفاوت است. ما 
اگر می خواهیم مفهوم سازی کنیم باید در حیطه 
زیست جهان هرکدام از اینها مفهوم سازی کنیم. نه 
اینکه فقط برای یک دهه خاص کار کنیم. حتی ما 
باید برای ده ساله هایی که دهه نودی هستند و االن 
خودشان را آماده می کنند برای خواندن، نوشتن، 
تحصیل کردن و ورود به جامعه، مفهوم ســازی 
را انجام دهیم. چرا در تئاتــر مقاومت کار کودک 
و نوجوان نیســت؟ چرا مسائل اجتماعی و خیلی 
چیزهایی که مربوط به انســان امروز و دهه های 
مختلف هست، دیده نمی شود؟ من متولد دهه 30 
و 40 هستم و با خود انباری از تجربیات را به همراه 
دارم. تمام تجربیاتم را نمی توانم به یک نسل دهه 90 

منتقل کنم. باید با نگاه او دریافت کنم. 
  بهترین خاطره ای که از جشنواره تئاتر 

مقاومت دارید؟
 ما در سال 64 به واسطه ســپاه و وزارت ارشاد 
اولین گروه تئاتری بودیم که عازم جبهه ها شدیم. 
از ارومیه تا اهواز را زیرپوشش قرار دادیم.30 تا 40 
روز طول کشید. بهترین خاطرات را از تئاتر دفاع 
مقدس در آنجا دارم. درجشــنواره ها هم بهترین 

خاطرات زمانی بود که بین هنرمندان 
و مدیران همبستگی و همدلی بود. 
این ارتباطات به تعامل و مشارکت 
می انجامید. آن زمانی که جشنواره 
شرکت می کردیم و افتخار داشتیم 
که در خدمت دوستان باشیم این 
ارتباط در طول سال، ماه ها و هفته ها 
وجود داشت. اما امروزه این گسست 
وجود دارد و این ارتباط نیســت. 
به هر حال در جشــنواره به همین 
اندازه که بــا خالقیت هنرمندان 
مواجه می شوم، بهترین خاطرات 
من در زمانی است که آثار آنان را 

می بینم.
 تئاترمقاومــت در یک 

جمله؟
 مقاومت کنیم تا مقاوم باشیم.

 و در پایان...
 باید تجربیات را هدفمند و با یک اســتراتژی 
چندین ساله ای که داریم مشخص کنیم تا ببینیم 
چه کارها و اجراهایی را می خواهیم انجام دهیم. 
اجرای جشنواره ای تئاتر نیست. ما باید به سمت 
و سویی برویم که تئاتر مقاومت را دائم اجرا داشته 
باشــیم. گروه های تئاتری داشته باشــیم. آیا ما 
گروه های تئاتری داریم؟ بی شک گروه های دائمی 
تئاتر دفاع مقدسی نداریم. آیا در طول سال تئاتر 
دفاع مقدس زنده و دائمی حضور دارد؟ خیر اینگونه 
نیســت. اینکه تنها در قالب جشنواره گروه هایی 
مقطعی تئاتر برای شــرکت در جشنواره تشکیل 
شــوند، تئاتر رخ نمی دهد. تئاتــر دفاع مقدس 
زمانی محقق می شود که بتواند به صورت دائم در 
تمام روزهای سال نفس بکشد و با مخاطب خود 
ارتباط برقرار کند. در اینصورت است که مخاطب 
تئاتر دفاع مقدس به مروج فرهنگ دفاع مقدس 
در جامعه تبدیل می شود و آن وقت است که تئاتر 
دفاع مقدس به گفتمان تبدیل و موفق می شود. تا 
زمانی که به اجرای جشنواره ای محدود شویم این 

امر محقق خواهد شد.

سیاستگذار حوزه فرهنگی در گفت وگو با »توسعه ایرانی« تشریح کرد؛

گسست نسلی و تأثیرپذیری تئاتر مقاومت از آن

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

احسان زیورعالم

از زمان شــکل گیری تئاتر مدرن در ایران تمایل به مصــور کردن ادبیات 
کالسیک، بخشی از آرزوی دولت ها و حکومت ها بوده است. منهای دوره قاجار 
که حاکمیت توجه چندانی به شکل تئاتر غربی نداشت، با به قدرت رسیدن رضا 
میرپنج، میل به تولید آثار هنری مبتنی بر متون کهن شعله ور می شود. نتیجه 
چنین رویه ای ســاخت چند اپرت بر مبنای شــاهنامه و مثنوی های نظامی 
گنجوی است و البته تالش رضاشاه برای ساختن سالن اپرایی که در نهایت بانک 

مسکن می شود.
با احداث تاالر وحدت نیز میل با تولید آثار ملی گرایانه دوباره شعله ور می شود 
و قالب های اپرایی و باله محور به عنوان شکل هنری محبوب برای این آثار به شکل 
سازمان یافته تولید می شود. نتیجه چنین رویکردی ظهور و بروز برخی هنرمندانی 

بود که با وقوع انقالب اسالمی رویه کاریشان با نوعی ابهام همراه می شود.
پس از انقالب نیز دولت با توجه به اهمیت یافتن دوباره حفظ و اشــاعه زبان 
فارســی، میل به تولید آثار هنری مبتنی بر متون کهن فارسی وجه تشویقی 
می یابد، هر چند تالش های متعدد دولت در قالب جوایز و مسابقه ها راه به جایی 
نمی برد و نمی تواند استمراری ایجاد کند، جز در یک مورد: بهروز غریب پور. این 
هنرمند همه  فن حریف یکی از طوالنی ترین تمرکزها بر ادبیات کهن و دراماتیزه 
کردن زندگی نوابغ ادبیات فارسی را رقم زده است. از اواخر دهه 80 تا به امروز، 
او و گروه آران موفق به اجرای چندین اثر کهــن در قالب نمایش،  آن هم اپرای 

عروسکی شده اند.

این روزها نســخه های ویدئویی اپراهای عروســکی بهــروز غریب پور در 
سیستم های VOD منتشر شده اند و فرصتی برای بازنگری آثار او پدید آورده اند. 
در میان آثارش اما »اپرای خیام« اثری متفاوت به حســاب می آید، جایی که 
تاریخ و انتزاع در هم گره می خورند و به نظر آزادانه ترین و در عین حال سیاسی -

اجتماعی ترین اثر غریب پور را رقم می زنند.
پیش به سوی انتزاع. این توصیفی است برای »اپرای خیام« بهروز غریب پور، 
اپرایی که با »لیلی و مجنون« و »مکبث« و »عاشــورا« آغاز شد، سه اثر کاماًل 
دراماتیک و داستانگو با روایتی خطی که می توانست مخاطب را برای دو ساعت وارد 
جهان عروسک های قصه گو کند. سه اپرا که سه داستان تکراری و همیشگی را، این 
بار در قالب آوازها و دستگاه های موسیقی، با مجموعه ای از عروسک های می توان 

به تماشان نشست که می تواند تخیل شما را به حقیقت بدل کنند.
داستان اما با شروع مجموعه شاعران دگرگون می شود. »مولوی«، »حافظ« 
و »سعدی« سه شاعری است که بهروز غریب پور با اتکا به اشعار و شرح حالشان، 
داستانی از وضعیت زمانه شاعر به مخاطب عرضه می کرد. به فراخور حال هر یک 
از شاعران صاحب نام، فضا و بستر نمایش شکل می گیرد. برای مثال مولوی چون 
حواشی روایی بسیار دارد تکیه بر داستان است و درباره حافظ به سبب مجادالت 
درباره فضای سیاسی و اجتماعی زمانه اش، اثری تحلیلی - تاریخی به حساب 

می آید.
اما حساب »خیام« با تمام کارهای غریب پور جداست. در اینجا خبری از یک 
داستان سرراست نیست. یک فضای تاریخی آفریده می شود که در آن صاحب 
کتاب »سیاست نامه« را برای روشنگریش ترور می کنند و قاتلش اعالم امامت 
می کند به شرط کنار نهادن مهمترین شعائر دینی. در این میان خیام به مثابه 
ناظری بر جهان خویش روایتی انتزاعی از این برهه تاریخی ارائه می دهد، با این 

تفاوت که او اساساً راوی نیست. او متکثر است. او می تواند در وجود دیگران حلول 
کند. می تواند خودش را در چند حالت ببیند. این خیام با آنچه از خیام تصور داریم، 

متفاوت است و این تفاوت ناشی از نگاه مؤلف است.
بهروز غریب پور در کاتالوگ اشاره ای مستقیم به نگرش دوگانه نسبت به خیام 
دارد. او از دو خیام کامالً متفاوت سخن می گوید که یکی دانشمند و ادیب است و 
دیگری شاعر است و دائم الخمر و این دو ضد نمی توانند منجر به جمع اضداد شود. 
او تصور خیام عیاش میگسار را تصوری غلط معرفی می کند و در عوض به دوگانه ای 
عارفانه روی می آورد. مصداق این دوگانگی در رصدخانه رخ می دهد. جایی که 
خیام عقل در برابر خیام عشق قرار می گیرد. ابتدا آینه ای میان این دوست و در 
نهایت انشقاق. دو خیام به مجادله و مباحثه مشغول می شوند. هر دو مجهز به شعر 
خویش و در نهایت آینه فرومی ریزد و خیام ها یکی می شوند. این خیام ها مردان 
جوانی نیستند که تاب و توان سپری کردن با حورچهرگان داشته باشند. داستان 
نقل خیامی است که اندیشه زبانش را خاموش کرده است. او می بیند و می اندیشد 

و تا شخصی چون جابر از او پرسشی نداشته باشد، لب به سخن نمی آالید.
غریب پور این دوگانگی را دال بر وضعیت اجتماعی - سیاســی زمانه خیام 
می داند. او در کاتالوگ کار می نگارد »او در عصری لبریز از قشری گری و تعصب و 

نواندیشی های مذهبی می زیسته است.« شاید با کمی اغماض بتوان گفت این 
توصیفی از روزگار خود ماست. وضعیت کنونی بشر دست کمی از این توصیف 
ندارد. نقبی به ابتدای اپرا بزنیم، جایی که به عنوان نبردگاه جنگ جهانگیر دوم، 
کلیسایی در حال فروریختن است. اسقفی کتابی از خیام می یابد و بیتی می خواند، 

خیام را مورد تمسخر قرار می دهد.
انتخاب جنگ جهانگیر دوم، انتخابی اســتعاری است. جنگی که محصول 
تعصبات قومی و نژادی و البته با ریشه های اعتقادی و ایدئولوژیک است، جهانی 
را به آستانه قهقرا ســوق می دهد. این همان چیزی است که در جنگ کنونی 
خاورمیانه رخ داده است. یک مدل کلیشــه ای از گذشته، عده ای با تمسک به 
ایدئولوژی خود را محق می دانند و بابت اعتقاد خود عامل ترور می شوند. این همان 
جهانی است که چه در جنگ و چه در زمانه خیام تکرار می شود و از قضا در هر سه 

حالت امثال خیام ها هستند که مورد تمسخر قرار می گیرند.
پس غریب پور برای رسیدن به چنین اســتعاره  ای متکثر در زمان، به انتزاع 
گرایش پیدا می کند و تالشش برای این همان سازی موقعیت ها متمرکز می شود. 
او خیامی را نشان می هد که کمی سردرگم است؛ اما حرفش یکی است. او باورمند 
است؛ اما به اطرافش شک دارد. او از تمام شاعران گذشته غریب پور پیرتر است؛ 
اما شکاکیتش نیز به مراتب بیشتر است. او همانند شعرهایش تجویز خوشی 
می کند؛ اما گویی آشوب دو جهان در دلش شعله ور شده است. او کم سخن است 
و طوالنی ترین کالمش در نهایت تقابل عقل و عشق خویشتن است. او فیلسوفی 
است که کم حرف می زند و بیشتر در نقش یک چشم مشاهده گر نمایش را دنبال 
می کند. درنهایت برخالف دیگر آثار اخیر این هنرمند صاحب سبک، او راهکار 
نیز ارائه می دهد. در صحنه آهنگری، مرد آهنگــر در تقابل با دو راهی انتخاب 
میان اندیشه خواجه مقتول و حسن صباح قهار، درمی یابد راه حل هزینه کردن 
برای خیامی است که نیازمند رصدخانه  است. این وضعیت دستورالعملی است 
از جانب مؤلف برای جامعه، جامعه ای که این روزها خیام هایش به بیقوله هایشان 
فرومی روند تا فرصت برای دیگری های پلشت مهیا شــود. راهکار چیزی جز 

حمایت از عاقل عاشق مسلک نیست.

حساب »اپرای خیام«از تمام کارهای بهروز غریب پور جداست

ای دوست حقیقت شنو از من سخنی

یادداشت

ارتباطات ما بسیار کم شده 
است، هم ارتباطات بین نسلی 

خودمان و هم بین نسل بعدی ما 
کم شده است
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