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محمدحسن خدایی

شرکت های بین المللی داروسازی به تدریج در 
حال خبررسانی در باب تولید و عرضه ی واکسن های 
ایمنی ســاز در مقابل بیمــاری همه گیر جهانی 
هســتند. امیدهای تازه به یاری ذهن های خسته 
و هراسناک آمده تا شاید التیامی باشد برای عبور 

از این وضعیت ناگوار. دوران پســاکرونا می تواند 
حقیقتاً نویدبخش انســان تازه ای شود که تالش 
دارد بــا زندگی موجــودات زنده بــر روی کره ی 
خاکی، مهربانانه باشد. گو اینکه سرمایه داری در 
همین دوران رکورد و پاندمــی، گاه بیش از پیس 
ثروت انباشــت و گاه با ژست های انسان دوستانه، 
وعده ی جبران خســارت داد. اما در این موقعیت 

خطیر، نگاهی از نزدیک به کشــوری چون ایران 
که به راستی عالوه بر ویروس کرونا مجبور است با 
فشار حداکثری دستگاه دیپلماسی دولت ترامپ 
دســت و پنجه نرم کند، قابل اعتناست. به شکل 
انضمامی، تاّمل در باب عرصه ی فرهنگ و در این 
مورد خاص، نهاد اجتماعی تئاتر، بی شک می تواند 
واجد مازادهایــی غیرقابل انــکار و داللت هایی 
درس آموز در رابطه با زیســتْ جهان ایرانی باشد 
در این دوران تفوق سرمایه داری نئولیبرال. از یاد 
نبریم که چگونه کِل دم ودستگاه دولت آمریکا در 
این چهار ســال مدیریت ترامپ، به اجراگری مرد 
متوهمی تقلیل یافت که به قول جودیت باتلر در 
یادداشت درخشاِن »آخر بازی برای دونالد ترامپ« 
این گونه صورتبندی شــده که »او هنرمند بسیار 
بدی است که برای پرفورمنس های رقت انگیزش از 
حامیانش پاداش گرفته است. درخواست او از نیمی 
از جمعیت کشور به ترویِج کردوکاری بستگی دارد 
که مجوزهای شــکل تحریک شده ای از سادیسم 
را صادر می کند، سادیسمی که در قیدوبند هیچ 
نوع شرم یا وظیفه ی اخالقی نیست. این کردوکار 
آزادی لگام گسیخته اش را کامل به انجام نرسانده 
است. بیش از نیمی از مردم کشــور با طرد و تنفِر 
شدید واکنش نشان داده اند، این نمایِش مضحِک 
بی شرمانه همواره به تصویر هولناکی از چپ متکی 
بوده است؛ تصویری خشــکه مقدس، جزا دهنده 
و قضاوت کننده، ســرکوبگر و گوش به زنگ برای 
محروم کردن عموم مردم از هــر نوع لّذت و آزادِی 
معمول.« باتلر به درستی ترامپ را اجراگری بسیار 
بد معرفی می کند که تالش دارد با تعمیِق گسل های 
نژادی و طبقاتی  جامعه ی آمریکا، قدرت را همچنان 
در تسخیر خویش نگه دارد. درواقع پرفورمنس های 

رقتّ انگیز او، همچون یک تئاتر عامه پسند که نیمی 
از جمعیت را تحت تاثیر خود قرار داده، تمنای این 
را دارد که با شــعارهایی که مدام تکرار می شود و 
ریتوریک تندروترین الیه های قــدرت نظامی و 
اقتصادی است، دوباره آمریکا را به یک گذشته ی 
خیالی، آرمانی و پر رونق که همان دهه ی 50 است 
بازگرداند. دهه ی 50 مورد نظر ترامپ، دوران خوش 
رونق اقتصادی، هیجاِن مسابقه ی فضایی با شوروی، 
ظهور الویس پریســلی و مریلین مونرو، برآمدن 
خانواده ی هسته ای و انفجار جمعیت است. ترامپ 
آمریکایی را وعده می دهد که دیگر وجود خارجی 
ندارد و تنها می توان از طریــق رمان ها، فیلم ها و 

خاطرات به آن رجوع کرد. 
اما آمریکا تنها یک ابرقدرت نیست، نشانه ای 
است از یک امر اشــتباهی که اگر حتی کشف هم 
نمی شد گویی می بایست به شکل مصنوعی ساخته 
شود. یک یوتوپیا که سرمایه داری را در حد اعالی 
خویس تحقق  بخشیده و هویت اش مبتنی است 
بر مرکز جهان بودن و تضمین امنیت آن، به گواه 
جنگ های اول و دوم جهانی که ضرورت یک نیروی 
فیصله بخش را گوشــزد می کرد. اما این سرزمین 
فرصت ها که به شکل اتفاقی کشف شد، چه می تواند 
برای جهان تئاتری دیگر کشــورها داشته باشد؟ 
فی المثل برای تئاتر کم رمــق و بی رونق ما. گویی 
تئاتر این روزهای ما چنان گرفتار بازنمایی زندگی 
روزمره شــده که دیگر چندان به امر نامکشوف، 
نامنتظر و نابهنگام گشوده نیست. روایت ها اغلب 
مبتنی است به تجربه ی زیستی نمایشنامه نویسانی 
که امکان بسط و تعمق زندگی را بنابر دالیل پیدا و 
پنهان نمی یابند. اینجاســت که تئاتر ما به فیگور 
ماجراجویی همچون کریســتف کلمب احتیاج 

دارد تا دل به دریا زده و در پی کشف سرزمین های 
تازه باشد. چه باک اگر در این عزیمت و به استقبال 
مخاطره رفتن، راه گم کرد و سر از قلمروهای تازه 
درآورد. فقدان تخیل و ماجراجویی، به اجراهایی 
محافظه کارانه دامن  زده که نشــان از فقیر شدن 
زیستْ جهان تئاتر ماست. راه های رفته، مسیرهای 
طی شده، به شکل بیمارگونه ای به دست گروه های 
مختلف تکرار می شــود. در غیاب نوآوری، دیگر 
کسانی یافت نمی شوند که ناممکن را طلب  کنند. 
آنها اغلب ماندن در راحت خانه را به ســفر کردن 
پر خاطره و خطر، ترجیح می دهند. سال ها پیش 
»یوست وان ِدن واندل« یکی از اهالی هلند در وصف 
ماجراجویی مردمان کشور کوچک خویش این گونه 
گفته بود که »ما مردم آمستردام اهل سفریم...به هر 
کجا که بوی سود ما را رهنمون شود، به هر دریا و هر 
خشکی، و به عشق سود است که بندرگاه های این 
جهان بزرگ را می کاویم.« دیوید س. لندرز در کتاب 
»ثروت و فقر ملل« با ارجاع به این گفتار کوتاه یک 
مرد ماجراجوی آمستردامی، در تالش است علت 
فقیر یا ثروتمند بودن کشورها را به نحوی روشن 
کند. از این منظر می توان نسبت نمایشنامه هایی 
که این روزها در ایران نوشته می شود را با فقدان این 
روحیه ی ماجراجویی سنجید. بی شک تحریم های 
آمریکا برای منزوی کردن مردم ایران، تاثیر منفی بر 
این تمنای عزیمت کردن به سرزمین های تازه و دور 
داشته. از یاد نبریم که نمایشنامه نویسان ما اغلب 
گرفتار مشکالت معیشتی بوده و دستمزد چندانی 
دریافت نمی کنند برای سفر و مواجهه با نیروهای 
نامکشوف جهان. بنابراین و در این مورد خاص، فقر 
تجربه و پناه بردن به زندگی نه چندان سرافرازنه ی 
ذهنی، به تولید آثاری منجر خواهد شد که مازادی 

ندارند و شبیه زندگی مالل انگیز توده ی مردم عادی  
هســتند. به نظر می آید انزوای فرهنگی و تحریم 
اقتصادی، مدت ها به بازتولید این فرآیند ناخوشایند 
یاری رساند. وقتی امکان سفر فیزیکی نیست شاید 
چاره در سفر کردن  میان روایت نویسندگان دیگر 
کشورها باشــد از طریق کتاب. یک سفر طوالنی، 
همه جانبه و مخاطره انگیر میان کتاب های مختلف. 
در حوزه های گوناگون و در دوره های تاریخی متعدد. 
همچون فیگور کریستف کلمب برای دستیابی به 
چشم اندازهای تازه و پربار. البته با نگاهی انتقادی 
به رویکرد استعماری او در غارت اموال بومیان بینوا. 
یک کریستف کلمب پسااستعماری که ماجراجویی 
می کند اما مراقب است ناخواسته میراث دیگران 
را غارت نکند. او به چشم انداز روبرو خیره شده اما 
گذشته ی دیگران را نفی نمی کند. هوارد زین در 
کتاب دوران ساز »تاریخ آمریکا« این جمله از کلمب 
را آورده که خطاب به دربار اسپانیا نوشته، وقتی که 
مردان و زنان قبیله ی آراواک را دیده: »ما با یک سپاه 
پنجاه نفری می توانیم همه ی آنها را مغلوب سازیم و 
مجبورشان کنیم تا هر کاری را که ما بخواهیم انجام 
دهند...به محض آنکه به جزایر هند غربی رسیدیم، 
در اولین جزیره عده ای از بومیان را به زور اسیر کردم 
تا قدرتم را به آنها نشان دهم و اطالعاتی درباره ی 
هرچه در این نواحی وجود دارد، به دســت آورم.« 
این خوی استعماری کریستف کلمبی می بایست 
کنار گذاشته شود تا بتوان با کتاب ها، نویسندگان و 
میراثی که بر جا گذاشته اند گفتگو کرد. تئاتر آینده 
می تواند بر این مولفه های همدالنه تاکید کند و از 
استعمار میراث دیگران حذر کند. یک تمنای ابدی 
میان ماجراجویی و ضدیت با سلطه. شاید ترکیبی 

از کلمب، مارکو پولو و گالیور. 

تامالتی هر چند کوتاه در باب محافظه کاری گروه های تئاتری

 مسیرهای اشتباه به مثابه امکان تخیل و مخاطره

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

کامبوزیا پرتوی، کارگردان و فیلمنامه نویس 
که مدتی پیش بــه دلیل جراحــی قلب راهی 
بیمارستان شده بود، صبح دیروز به دنبال ابتال به 

کرونا در 65 سالگی درگذشت.
به گزارش ایلنا، پرتوی مدتی پیش برای انجام 
عمل قلب در بیمارســتان دی بستری شد اما به 
دلیل ابتال به ویــروس کرونا حالش رو به وخامت 

گذاشت. او صبح دیروز به دنبال وخامت حالش در 
بیمارستان درگذشت.

علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد ســینمایی 
فارابی، خبر درگذشت این هنرمند را تایید کرده 

است.
پرتوی، نویسنده فیلم نامه محمد )ص( است 
و تاکنون ۴ بار موفق به دریافت ســیمرغ بلورین 

بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم فجر شده است. 
او برای ســاخت فیلم ماهی جایزه بهترین فیلم 

جشنواره فیلم جیفونی ایتالیا و جایزه یونیسف از 
جشنواره فیلم برلین و جایزه بهترین فیلم جشنواره 

فیلم آدالید استرالیا را به دست آورد.
پرتوی برای کارگردانی کافه ترانزیت جایزه 
جشــنواره بین المللی فیلم مار دل پالتا و جایزه 
فیپرشی جشنواره بین المللی فیلم داکا و همچنین 
سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را از جشنواره فیلم 
فجر و تندیس زرین جشن خانه سینما را کسب 
کرد و نامزد هوگو طالیی جشنواره بین المللی فیلم 

شیکاگو، نامزد جایزه بالن طالیی جشنواره سه قاره 
در سال ۲005 شد. وی همچنین برای کارگردانی 

این فیلم در بخش بهترین کارگردان کاندیدا شد.
او همچنین جایزه بهترین فیلمنامه را برای 
فیلم من ترانه ۱5 سال دارم )رسول صدر عاملی( 
در سال ۱۳۸0 از بیستمین جشنواره فیلم فجر 
دریافت کرده بود. پرتوی برای سومین و چهارمین 
بار هم این جایزه را برای فیلمنامه فیلم های فراری 

)علیرضا داوودنژاد( و کامیون دریافت کرد.

او همچنین دو جایزه بهترین فیلمنامه از جشن 
خانه سینما را برای فیلم های قطعه ناتمام )مازیار 
میری( و کافه ترانزیت از آن خود کرد. او نویسنده 
سریال گل پامچال و نویســنده طرح اولیه فیلم 

گروهبان بوده  است.
کسری پرتوی، فرزند کامبوزیا پرتوی اعالم کرد 
که با توجه به شرایط پیک کرونا، تدفین با حضور 
خانواده  در قطعه هنرمندان بهشت زهرا و بدون 

برگزاری مراسمی انجام می شود.

کامبوزیا پرتوی درگذشت 

احسان زیورعالم

»با سالم و احترام به شــما مردم حق طلب، عدالت خواه و 
پایدار ایران. با یاد و با درود به جان های پاک تمام شهدای راه حق 
و عدالت وآزا دی، و احترام به تمام مردان و زنانی که سرزمین 
گرانمایه ما ایران را با خون زیبای خویش، نشان آزادی و عدالت 

و استقالل بخشیدند.«
این ســرمقاله روزنامه کیهان در ایام دهه فجر نیســت یا 
پیام تبریک از ســوی یکی از مدیــران رده باالی حکومتی به 
رویدادی نظامــی. این بیانیه )یا به زعم خود نویســندگانش 
بیان نامه( سندیکای هنرمندان و کارکنان تئاتر به مناسبت 
گشایش و برگزاری فستیوال تئاتر انقالب »همگام با مبارزات 

ضدامپریالیستی مردم ایران« است.
ادبیات بیانیه به شدت تند و حماسی است. بیانیه با عبارت 
»مردم حق طلب، عدالت خواه و پایدار ایران« آغاز می شــود. 
فضای انقالبی و البته تأثیرات جنگ بر ادبیات نوشتاری و رسمی 
مشهود آن است. با این حال، سندیکا )با حضور برخی نیروهای 
منتسب به احزاب چپ گرا( تالش می کند در بیانیه، خط خود را 
از نظام سیاسی حاکم جدا نکند. بیانیه ای که محمود دولت آبادی 
قرائتش می کند برای مثال در جایی اعالم می کند »با درود به 
پاسداران شریف انقالب و رهبری سازش ناپذیر و با شناخت 
دشمنان مردم و انقالب ایران آوازه شهامت و شرف مردم ایران، 

پرچمی شدند افراشته بر بام های آسمان جهان.«
بیانیه حتی تاریخی تر می شود و انگیزه های سیاسی خود 

را فراملی می کند. دولت آبادی با اشــاره همکاری محمدرضا 
پهلوی در سرکوب قیام ظفار در عمان می گوید »با افتخار به 
سربازان و افسرانی که میهن دوستی انقالبی را نه در سرکوب 
خلق ستمکش ظفار، نه در سرکوب مردم ستمکش خود؛ بلکه 
در دفاع از سرزمین مقدس ایران و دفاع از مردم رنج کشیده ایران 

فراجستند و می روند تا روح خود را در این کارزار بیازمایند.«
ســخنرانی که کلیدواژه اش امپریالیسم است در میانه به 
اصل ماجرا، یعنی فستیوال تئاتر انقالب می رسد و آن را »نشانه 
همگامی و مقاومت و مبارزه دلیرانه مردم ایران، در ســالگرد 
انقالب« عنوان می کنند. »بی جانمی نماید اگر سرفراز بگوییم 
سندیکای هنرمندان و کارکنان تئاتر، با بنیه و بضاعت ناچیز 
خود، توانسته است فستیوال تئاتر انقالب را به نشانه همگامی و 
مقاومت و مبارزه دلیرانه مردم ایران، در سالگرد انقالب تدارک 

ببیند.«
به نظر می رسد انگیز ها بسیار مشابه همان چیزی است که 
در جشنواره فجر نیز بیان می شود. اینکه هنر در قامت کنشی 
سیاسی علیه جریان آن سوی مرزهاســت. فضای نه غربی و 
نه شرقی از بطن جامعه و سیاســت به وجوه گفتاری جامعه 
هنری نیز رسوخ کرده است. هرچند چنین ادبیاتی را نمی شد 
در جامعه هنر تجسمی یافت. این تئاتر بود که شرایط خود را 
انقالبی تر از دیگران می دید و نمایش های اجرا شده در آن روزگار 
نمودی بر این مدعاســت. تا جایی که رکن الدین خسروی در 
مجال فستیوال نمایش »مرگ بر آمریکا« را کارگردانی می کند.

بخش مهمی از بیانیه تالشی برای اتصال اکنون آن روزگار 
ایران با توانایی هنرمندان اســت. از دید اهالی سندیکا تئاتر 
می توانست در آن شرایط سخت، هنری مردمی باشد و فضای 
سخت آن روزها را تغییر دهد. هنرمندان تئاتر می خواستند 

سهمی از وضعیت انقالبی داشته باشند؛ اما این سهم چه بود؟
»در همین رابطه پیرو خواست نهادهای انقالبی از هنرمندان 
جهت اجرای برنامه هایی در جبهه، ســندیکای هنرمندان و 
کارکنان تئاتر از نخستین ساخت های صنفی - هنری بود که 
آمادگی خود را جهت فعالیت فرهنگی و هنری در جبهه های 
جنگ اعالم داشت و توفیق نسبی در اجرای چند برنامه تتاتر 
کســب نمود و البته باز هم بنا به خواســت نهادهای انقالبی، 
ســندیکا در تدارک گســیل گروه های تازه ای به جبهه های 

جنگ می باشد.«
این صحبت ها اما گنگ است. مشخص نیست چه کسانی 
عازم جبهه شــده و نمایش تولید کرده اند، هرچند از ۱۳59 
افرادی چــون عبدالرضا حیاتی در جبهه بــه اجرای نمایش 
می پردازند؛ اما متأسفانه مستندانی از اسامی سندیکا نیافتم. 
البته از شخصیت های منتسب به سندیکا افرادی چون بهزاد 

فراهانی با نمایش »سنگر« در حوزه جنگ فعالیت کرده بود.
 همین جا فرصتی اســت ، ضمن اینکه بــار دیگر به همه 
شهیدان درود میفرستیم ، از شهیدان تئاتر در جریان انقالب و 
در جبهه های جنگ با د کنیم و حس مسئولیت و احساس دین 

خود را به این همکاران ، به خود یادآوری نمائیم
بیانیه در ادامه به گذشته جشنواره ها در ایران حمله می کند 
و در گفتار کنایی جشن هنر شیراز را نمونه ای رفتار هنری فاقد 
دغدغه اجتماعی توصیف می کند. جشــن هنر شیراز جایی 
است برای طبع های ظریف، پس بیانیه می گوید »با توجه به 
محدودیتهای اکثر گروه های شــرکت کننده از نظر شرایط 
عمومی و الزم تئاتر و با توجه به امکانات ناچیز سندیکا طبیعی 
است اگر این نمایش عمومی، به طور دربست مطلوب طبایع 
فوق العاده ظریف نیفتد، طبع هایی از آنگونه که ممکن است 
هنوز حال و هوای لطیف جشــنواره های شیراز در مذاقشان 

باقیمانده باشد.«
فستیوال برخالف جشن هنر شیراز امکانات ویژه ای ندارد. 
آنها در تدارک فستیوال مشکالت زیادی را متحمل می شوند. 

دولت با سندیکا همکاری نمی کند و همه چیز به چهار سالن 
الله زار ختم می شود. این مهمترین تفاوت فستیوال انقالب 
با فستیوال ســلطنت بود. همچنین در بیانیه تأکید می شود 
فستیوال »به لحاظ تفاوت ماهوی مضمون اجتماعی خود، شکل 
و شیوه اش نیز با چنان جشنواره هایی که با بودجه های بی سر و 
پایان آراسته می شد، باید متفاوت باشد. به همین مناسبت، 
اگر بخواهیم تعبیر دیگری برای این نمایش عمومی بیابیم، 
می توانیم آن را »فستیوال تئاتر بی چیز« نام بگذاریم، زیرا در 
این جمع نمایش گذار به جز وجود انسانی اعضاء و خلوص نیت 

هنرمندان... هیچ چیز دیگری نداریم.«
بیانیه حاوی مطالب دیگری است که قابل تأمل است. بیانیه 
به نوعی در پی ثبت تاریخ است. جایی که می گوید »پس از ربع 
قرن فترت، در زادگاه خود، یعنی تئاترهای الله زار گرد می آیند 
تا با یکدیگر تجدید دیدار کنند.« اشاره به ربع قرن کنایه ای است 
به رویداد کودتای ۲۸ مرداد، جایی که تئاتر سعدی می سوزد و 
عبدالحسین نوشــین آواره دیار غربت می شود. نوشین عضو 
حزب توده بود و برخی از بهترین همکارانش در سندیکا نقش 
داشتند. تئاتر سعدی نیز بخشــی از وجود الله زار بود؛ اما یک 
نکته قابل توجه اســت که الله زار و محتوایش در همین ۲5 
سال گذشته با اندیشه سندیکا همخوانی نداشت. حتی پس از 
مدتی اهالی الله زار از سندیکا انشعاب می کنند و صنفی موازی 
پدید می آورند. در مصاحبه ای که پیش از این گزارش با محمود 
دولت آبادی می شود به او بابت این انشعاب خرده گرفته می شود. 
حتی پس از این ماجراجویی ها، اهالی سندیکا چندان در الله زار 
ماندگار نمی شوند. بخشــی عازم سینما می شوند، بخشی به 
سالن های دولتی می روند و بخشی برای همیشه از تئاتر ایران 
حذف می شوند. الله زار اما مکان نمایش های فکاهی و خنده آور 

باقی می ماند و شکل آتراکسیون هایش تغییر می کند.
با اینکه چهار سالن نصر، دهقان، پارس و ملت با سندیکا 
برای برگزاری جشنواره همکاری می کنند و در بیانیه از آنان 
تشکر می شود؛ اما شاید یکسویی میان طیف ها تا به امروز 

میسر نشده است. در بیانیه تالش می شود میان سه بخش 
تئاتر آزاد، مستقل و دولتی وحدتی در لفظ ایجاد شود؛ اما 
نتیجه در طول چهل ســال اخیر چیز دیگری بوده اســت. 
حتی بازماندگان سندیکا در این روزگار نیز میلی به ایجاد 
ارتباط ساحت های مختلف از خود نشان ندادند. در مصاحبه 
دولت آبادی نیــز بارها برخی از افراد ذی نفوذ در ســندیکا 

متهم به حقنه کردن امر حزبی می شوند.
سندیکا با اینکه نماینده کلیت تئاتر آن روزگار نبود؛ اما چنین 
تصوری را در خود می پروراند. در بیانیه آمده است »آنچه باقی 
 ماند توقع بجایی است که سندیکا حق دارد به عنوان نماینده 
جامعه تئاتر از بینندگان داشته باشد... ما خواهان این نیستیم 
که تماشاگران وقتی روی صندلی ها می نشینند، به اصطالح 
چشم و گوش بسته، تسلیم یک سلسله حوادث و گفتار و کردار 
هنرپیشان بشوند و خود را ملزم بدانند که فقط ببینند، بشنوند، 
دست بزنند و از سالن بیرون بروند؛ بلکه هنرمندان و کارورزان 
تئاتر، خواهان آن هستند که تماشاچی هایشان در سالن، حضور 

فعال و زنده داشته باشند.«
منهای فکر جذاب آن روزگار که به دنبال ایجاد تئاتر تعاملی 
است؛ اما وجه نخســت ماجرا که سندیکا خود را نماینده یک 
کلیت می داند نشــان دهنده رفتار غیرتعاملــی دارد. نتیجه 
آنکه همین شرایط غیرتعاملی عمر سندیکا را کوتاه ساخت و 

میراث دارانش نیز همین خصلت را به ارث بردند.

نگاهی به یک بیانیه

بچه های الله زار در جبهه!
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