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ایمان اســکندری بعد از چند اجرای قابل 
قبول خود، اینبار نمایش »رئالیسم مصنوعی« 
را در سالن اســتاد ســمندریان تماشاخانه 
ایرانشهر با نویسندگی سمانه زارعی بر صحنه 
آورده اســت. متنی که در خالصــه اش آمده 
»روایتی عاشــقانه در خاورمیانه و شــکوه و 
جاودانگی عشــق«؛ اما آنچه در اجرا شــاهد 
آن هســتم موضوعاتی با چند محور است که 
هیچ کدام نه زوایه ای نو دارد و نه خالقانه است. 
اجرا در ســاختاری فانتزی وام گرفته از چند 
داستان از جمله بچه رزماری و فاوست و مفیستو 
است. از طرفی با آنچه در خالصه آمده، انتظار 
حضور روایت هایی سیاسی نیز می رود؛ اما آنچه 
دست آخر حاصل می شــود، اجرایی اگرچه 
هنری، اما سیاست زده است و نمی تواند از پس 
آنچه به عنوان موضعی سیاســی اتخاذ کرده 
بربیاد. داســتان در پس یک درام عاشقانه که 
از قضا روایت های متعددی از شیطان پرستی، 
جادوگری، لوسیفر، تولید زنجیره اهریمنی، 
بازی های حزبی و سیاســی، و صورت هایی از 
معضالت اجتماعی و خشــونت هایی درباره 
زنان و چند مورد دیگر، در انسجام الزم نبوده 
و از اهمیت خود تهی می شوند. هر کدام از این 
سوژه ها که به شکلی عمیق تر و حرفه ای پیش 
از این ساخته و تولید شده اســت، به تنهایی 
محبثی برای اجرا و محتوای یک درام است اما 
با این درهم ریختگی و قرار گرفتن در کانسپتی 
از وضعیت خاورمیانه و مناقشات آن، که عماًل 
ارجاعات درست و دقیقی نمی دهد و ربط شان 
درنمی آید، بیش از پیش بی معنا و بی کارکرد 
شده اند و به نظر می رسد برای آنکه موضع اجرا 
در جهت رضایت سانســورچی ها و خوشامد 
دستگاه های نظارتی قرار گیرد، تقسیم بندی 
خیر و شــر، خوبی و بدی و شمایل شیطانی و 

انسانی را به اجرا وصله کرده است.
استفاده از اسامی تاریخی برای کاراکترها 
که به رویدادهای خاورمیانه مرتبط اســت، 
جایگاهی از نظر روایتی مستند و یا نزدیک به 
آن ندارد، اگرچه بدون شک به کار بردن این 
اسامی تصادفی نیست و تنها نوعی استفاده 
 ابــزاری و ایدئولوژیکــی آن را می رســاند.

»رئالیســم مصنوعــی« اگر خــودش را از 
بــار الصاق شرپرســتی و نژادپرســتی رها 
کند که خواسته یا ناخواســته به گروهی از 

پیروان دینــی و مذهبی تســری می یابد و 
جدای از نمادهایی کــه کاراکترهایش را به 
ملیت هایی طرفین منازعه شــبیه می کند، 
می تواند به عنوان یک داســتان مســتقل 
با ســویه های وحشــت و جنایی مانند بچه 
رزماری ساخته پوالنسکی، هر چند تکراری، 
مورد قبول و طرح باشــد، اما بوی ترفندی 
فرصت طلبانه با داعیــه حمایت و اظهارنظر 
درباره یکــی از پرمناقشــه ترین منازعات 
جهان واقع در خاورمیانه در شمایل داستانی 
عاشــقانه و فانتزی به مشــام می رســد که 
مواجهه با اجرا را بــرای مخاطب تحت تأثیر 
قرار می دهــد. آیا مخاطب بایــد خود را در 
مواضع سیاسی اجرا همســو کند یا دربرابر 
چنیــن تقلیل گرایــی بی ســند و مدرکی 
مقاومت نمایــد؟ این وضعیــت گنگی که 

متن و به خصــوص بخش هایی از اجرا مانند 
رقص با شمشــیر، مونولوگ هایی که پشت 
میکرفون ادا می شوند و سرو صورت خونینی 
کــه کاراکترها مدام بــا آن بــر صحنه اند، 
جز نســخه ای القایی از روایت نویســنده و 

کارگردان چه می تواند باشد؟
هر چند این القا، آنقدر در یک پروسه پرزرق و 
برق، از موسیقی، ترانه ها و واگویه های عربی، 
روابط عاشــقانه و توان بازیگری خود را بزک 
کرده که نه تنها موضع مخاطره برانگیزش کمتر 
به چشم بیاید؛ بلکه حتی به نوعی آن را به مسائل 
فعلی جامعه مرتبط بدانند. این تناقض باعث 
می شود متن و اجرا به رســیدگی و یکدستی 

نرسیده و درعمل ناقص نواخته بماند.
در الیه هــای زیرین کدهایی که توســط 
نویسنده  و کارگردان در این روایت به مخاطب 

داده می شــود، مری و خانواده اش که گویش 
عربی داشته و مورد تجاوز قرارگرفته  و معشوق 
است، به منزله سرزمینی اشغال شده و نماینده 
خیر و روشــنی که در نهایت عاشــق و فدایی 
او نیز قربانی دسیســه ها می شود، بازگشایی 
شده و خانواده الوی را با پوششی مشکی و بلند 
نزدیک به خاخام های یهودی و ســاکن طبقه 
فوقانی که از حیث جایگاه سلسله مراتبی باالتر 
نیز قراردارد و آدمخوار، قاتل و متجاوزاســت، 
درمقابــل آن، نماینده صهیونیســم نمادین 
کرده است. هرچند اسامی در واقعیت با ملیت 
دیگری باشــند. اگرچه درباره فجایعی که بر 
سرمردمان فلسطین آمده، بحثی وجود ندارد؛ 
اما این ترکیب دوگانه ســازی خیرو شر طرح 
ایدئولوژی زیرالیه ای اســت که نیازمند ارائه 
مستندات و شفاف سازی در حوزه سیاسی است 

نه آنکه تعمیم پذیر به ملیت ها و مذهب باشد و 
این خود باعث نکوهش نسبت به ملت هایی ست 
که فارغ از سیاست و حکومت شان واجد هویت 
هستند. پرسشی که مطرح است این است که 
نویســنده و کارگردان چه بهره ای از اجرایی 
می برند که اگر اســامی کاراکترها، ترانه های 
عربی و پوشش های قومیتی حذف شود، از بار 

سیاسی تهی شده و بی اثر می شود؟!
وقتی درباره مناقشه ای سیاسی در اجرایی 
موضع گیری و مسائلی طرح می شود نیازمند 
ارائه ادله و مدارک تأییدشده است و اال در سطح 
یک اظهار نظر شخصی باقی می ماند. ژانه ژنه 
نمایشنامه نویس فرانسوی در دوره های متأخر 
کاری خود به اقلیت ها و سرکوب شــدگان از 
جمله مهاجران فرانسه و فلسطینیان پرداخت. 
شــش ماه در اردوگاهی در فلسطین و حدود 
دوسال از نزدیک شاهد رخدادهای منطقه بود 

و سپس درباره آن کتاب نوشت.
هنرمند مبرا از مســئولیت نیست. به ویژه 
درباره آنچه به مخاطب خــود ارائه می دهد. 
اگر قرار به تکرار همــان نظر و ایدئولوژی بارها 
تکرارشده رسانه ها و تریبون های رسمی باشد، 
دلیل تولید و پرداخت چنین اثری نصف و نیمه 
و با این هزینه و مجموعه چیســت؟ اگر هیچ 
گوشه روشنگری و یا اطالعاتی کافی ارائه نشود، 
اثر را فاقد هر گونه معیارهای معتبر فکری کرده 
و تنها تبدیل به یک نسخه تبلیغاتی می کند. 
وقایع محیط و جغرافیای زیستی که هنرمند 
هرروز با آن مواجهه اســت و حتی دردمندی 
بسیاری از هموطنانش را به عینه می بیند، در 
کدام الویت اســت که از قلم می افتد؟ و برای 
گریز از شر سانسور به دو کشور دیگر پرداخته 
شود؟ آنچه ما از ایمان اسکندری می شناسیم 
تا کنون اثــری اجتماعی که بــه اقلیت ها و یا 
مسائل سیاسی و اجتماعی بطور روشن و صریح 
بپردازد نیست بنابراین »رئالیسم مصنوعی« را 
نمی توان نماینده ای برای دغدغه و موضع این 

هنرمند نسبت به مسائل داخلی دانست.
با این حــال طراحی تهویه ای بــا پره های 
بزرگ در انتهای سالن که در وضعیت شرارت 
می چرخد و هوای مســموم تولید می کند و 
سازه ای آهنی بعنوان دو طبقه محل سکونت 
دو خانواده، موسیقی ریتمیک پرهیجانی که 
در بدو ورود پخش می شــود، آوازهای شبنم 
دادخواه و بازی چشمگیر اسماعیل گرجی، از 

نکات برجسته اجرا است.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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گاو چاه، گل طاليی گردشگری ورزنه
آن گاو با آواز آب آورد

گاهی یک مستند، یک مقاله کوتاه و یا حتی یک 
عکس می شود جرقه یک سفر، تا به حال برای شما 
اتفاق افتاده که با دیدن یک تصویر و یا بریده ای از 
یک فیلم به دنبال آن مکان بگردید و پیدایش کنید 
و برنامه ریزی یک سفر را انجام دهید تا تصویری که 
دیده بودید به واقعیت تبدیل شود؟ ماجرای این 
سفر ما نیز دقیقا همین گونه رقم خورد. تلویزیون 
شبکه مستند را پخش می کرد و من در حال انجام 
کارهای روزمره زندگی بودم و صدایی که داشت 
در مورد کویرهای ایران مستندی روایت می کرد. 
صدای خش دار پیرمردی فضای خانه را پرکرده بود، 
با حزنی عجیب می خواند که مرا وادار کرد  دست از 
کار بکشم و شش دانگ جلوی تلویزیون بنشینم: 
" دو سه روزه که بوی گل نیومد / صدای چه چه 
بلبل نیومد... بریم از باغبان گل بپرسیم / چرا بلبل 
به سیر گل نیومد؟" او برای گاوی می خواند و گاو 
نیز از چاه آب می آورد. همین تکه فیلم باعث شد 
تا با زیر و روی اینترنت پیرمرد و گاوش را پیدا کنم، 
باالخره موفق شدم: گاو چاه ورزنه. برنامه سفر آخر 
هفته چیده شد و پنجشنبه به سمت اصفهان و بعد 
ورزنه به راه افتادیم. نزدیک غروب به ورزنه رسیدیم. 
آرام و قرار نداشتم که زودتر صبح شود و از نزدیک 
صدای پیرمرد را بشنوم. شب را با هزاران سوالی که 
در ذهنم می چرخید به صبح رساندم. صبحانه را 
با عجله تمام کردم و زودتر از دیگران آماده رفتن 
شدم. باالخره رسیدیم به گاوچاه که یک ساختمان 
کاهگلی بود، از راهرو ورودی ساختمان که داخل 
می شدیم صدای پیرمرد می آمد و گام های من 
تندتر و تندتر می شد. باالخره قاب تصویری که در 
تلویزیون دیده بودم واقعی شد و من در کنار »حاج 
ابراهیم حیدری« همان پیرمرد خوش ذوق و خوش 
صدا ایستاده بودم. در آنجا چاه آبی بود درست در 
پشت سر حاج ابراهیم، سطلی دورن چاه و طنابی 
به سطل بسته، حاج ابراهیم در جایی ایستاده بود 
که رو به روی او سطحی شیب دار بود و گاو در این 
سطح شیب دار حرکت می کرد،  سر دیگر طنابی که 
به سطل داخل چاه وصل بود به گاو بسته شده بود و 
او که به انتهای سراشیبی می رسید سطل پر از آب از 
چاه بیرون می آمد و در مسیری ریخته می شد که به 

سمت باغات هدایت شود.

کمی بعد حاج ابراهیم دست از خواندن کشید و به 
گاوش استراحتی داد و این بهترین فرصت بود تا 
پای صحبت هایش بنشینم. او می گفت: با این روش 
سنتی، روزانه سه هزار مترمربع زمین کشاورزی را 
در دو نوبت صبح و عصر آبیاری می کنند و دیگر 
نیازی به مصرف برق و استفاده از موتور آب کش 
نیست. برای باال کشیدن آب از یک یا دو راس گاو 
کوهان دار سیستانی استفاده می  کند و گاوهایش 
عادت کرده اند که اگر برای شان آواز نخواند از چاه 
آب نمی کشند و او نیز برایشان آوازهای عامیانه 
قدیمی می خواند. عادت زیبایی نیست؟ این مرد 
چه روح بزرگ و لطیفی می تواند داشته باشد که 
هم به فکر مردم روستایش باشد تا بدون مصرف 
انرژی برای کشاورزی شان آب فراهم کند و هم به 
فکر گاوهایش؟ او نه فقط آب برای مردم سرزمینش 
می آورد، بلکه با احداث همین گاوچاه پای 
گردشگران زیادی را نیز به ورزنه باز کرده که باعث 
رونق اقتصادی منطقه نیز شده است. با همت این 
پیرمرد خوش ذوق و با زنده کردن گاوچاه در مدت 
کوتاهی آنجا را به یکی از جاذبه های گردشگری 
شهر ورزنه تبدیل کرده  است تا گردشگران با این 
شیوه سنتی آبیاری آشنا شوند، هنر و ذوق حاج 
ابراهیم یک  گل طالیی برای ورزنه است. کاش هر 

شهر و روستایی یک »حاج ابراهیم« داشت.

گردشگری

فرهنگ و هنر

مروری دوباره بر نمايش »رئالیسم مصنوعی«

ادای دین به هنر یا سیاست؟

در میان تمایل ســیری ناپذیر فیلمسازان 
ایرانی به ساخت ملودرام های قابل پیش بینی 
این که فیلمسازی تصمیم بگیرد درباره چیزی 
غیر از داستان های مرســوم خانوادگی فیلم 
یا سریال بسازد، به واقع باید فرصت را مغتنم 
شمرد و کارش را تماشا کرد. مهم  ترین دلیل 
برای جــدی گرفتن »یاغــی« همین بود که 
داستان خیلی آشنا و تکراری و قابل  پیش بینی 

به نظر نمی رسید. 
خصوصا این که محمد کارت پیش از این 
نشان داده بود در ترسیم فضای  اوباش تبحر 
دارد، چه در مستندی مثل خون مردگی و چه 
در کار سینمایِی دیده شده اش، شنای پروانه. 
خب برتری سریال نسبت به فیلم سینمایی 
این اســت که می شــود مدت ها با مخاطب 
همنشــین شــد و فرصت برای عرض اندام 
فیلمساز زیاد است، البته به شرطی که حرفی 
برای گفتن باشــد. محمد کارت ظاهرا حرف 
داشت و با اقتباسی که از رمان سالتو کرده بود، 
امیدوارانه تر از همیشه نشان می داد. اینجا آن 
مشکل رایج ســال های اخیر آثار نمایشی در 
ســال های اخیر ظاهرا قرار نبود سر راه باشد، 
اما آیا صرف داشتن یک فیلمنامه پر و پیمان 
و یا یک داستان جذاب می تواند برای موفقیت 

کافی باشد؟ بی گمان، خیر!
 در واقع آن چیزی که قرار بود برای محمد 
کارت یک فرصت یا به عبارتی یک نقطه عطف 
در مسیر فیلمســازی اش باشد تبدیل به چاه 
ویلی شد که با جلو رفتن یاغی در هر قسمت، 
تاریک تــر و ویران کننده تر نشــان داد. یاغی 

خوب شــروع کرد؛ تقالی جاوید برای کسب 
هویت، عــالوه بر این که یک خط داســتانی 
جذاب و قابل پیگیری را نشانمان می داد، جا 
برای برداشت های اســتعاری را باز می کرد و 
اصال مساله هویت می توانست محل تفسیر و 

تحلیل های بسیاری باشد. 
جهان داستان هم در جایی می گذشت که 
کارت بلدش بود؛ لیان شامپو و مختصاتش گر 
چه کمی گنگ و در النگ شات بی هویت بود 
اما در دل خــودش و در ماجراهایی که تصویر 
می کرد جذاب و خواستنی نشان می داد. کارت 
دستمان را گرفته بود و جایی را نشان می داد 
که شاید خیلی ها از نزدیک نمی شناختیمش 
اما ســرکنگبین از آن جا صفرا فزود که آقای 
کارگردان داستانش را به چهانی برد که انگار 

خیلی با آن آمیخته نبود.
با شروع ماجراهای »آقاجون« و آغاز بازی 
پارســا پیروزفر و طنــاز طباطبایی، آن لحن 
دوگانــه در کارگردانی محمــد کارت خیلی 
سریع خودش را نشان داد. حاال از آن تسلط در 
پرداخت و کارگردانی خبری نبود و فیلمساز 
با اتکا به کلیشــه هایی که بارها و بارها آن ها را 
تجربه کرده بودیم سعی می کرد، پولدار ناروا 

و بدصفت را تصویر کند. 
طراحی و پرداخت شخصیت بهمن کوچیکه 
سرشــار از مولفه هایی بود که مخاطب آشنا 
با ســریال های روز دنیا را دلزده می کرد. انگار 
که مخاطب دائم جلوتر از فیلمســاز حرکت 
می  کرد و خب این برای یک اثر نمایشی اتفاق 
خیلی تلخی ست. از همان لحظه ای که بهمن 
خطاب به طال می گفت برای عقده های پدرش 
می خواهد مالک و قدرتمند باشــد، از همان 

لحظه ها دقیقا می دانســتیم که مثال با یک 
شخصیت به اصطالح عقده ای طرفیم. فهمیده 
بودیم که این اندازه از بی نقص بودن زندگی طال 
و بهمن حتما معمای بزرگی پشتش دارد، زوج 
به غایت زیبا و دارا و عاشق! خب این یعنی حتما 

قرار یک جای درست و حسابی کار بلنگد.
وقتی پیچ های داســتانی صرفا قرار است، 
شــکلی از ترفند داشته باشــند و مخاطب را 
غافلگیر نکند، یعنی درام درنیامده. اتفاقی که با 
ماجرای ملودرام و آبکی شیما به بدترین شکل 
اجرا شد. البته اینجا نباید از هنرنمایی فاجعه بار 
نیکی کریمی هم به سادگی بگذریم. کارگردانی 
را هم که چند خط قبل تر نوشتم که دوگانه بود 
و اینجا هم کامال رها و ولنگار بود. بازی احتماال 
خوداتکای نیکی کریمی که از فرط ناشی گری 
کمیک و خنده دار و مضحک بود به تنهایی دو 

یا سه قسمت از سریال را زمین زد.
 مثال در قسمت یازدهم عمال هیچ اتفاقی 
نیفتاد، پنجاه دقیقــه فضایی که برای جوالن 
نیکی کریمی فراهم شد به یغما رفت، جالب 
اینجاســت که قاطبه مخاطبان هم متوجه 
می شوند و مثال وایرال شدن آن دیالوگ شیما 
»تحت تاثیر قرار گرفتم« خودش نشان از این 
دارد که تراژدی یاغــی در حد یک کار کمدی 

بازتاب داشته.
بعدتر با ورود به ماجراهــای اکبر مجلل و 
تقویت آن فاز مافیایی باز دست محمد کارت 
تا حدی پر شــد، انگار او هر بار از ملودرام دور 
می شود موفق تر است. گر چه باز هم با اختالف 
او فضای اوباش های پایین شهر را بهتر تصویر 
می کند. اما خب در تصویر کردن اوباش های 
خوش عطر و خوش پوش هم تا حدی توانمند 

نشان می دهد، خصوصا آن که نقش مجلل را 
بازیگر توانایی چون فرهــاد اصالنی ایفا کرده 
و خب هر چقدر که نمــای نزدیک از او دیدیم 
عالی بود و اصال در همان تقابل اول او و بهمن 
کوچیکه، نشان داد که سطح بازیگری اش چقدر 
تفاوت دارد. بعدتر در سکانس های دو نفره ای 
که با طناز طباطبایی داشت باز هم این اختالف 

سطح نمایانگر شد.
با جلو رفتن داستان البته آن بخشی درام-

ورزشی هم رفته رفته پررنگ تر شد. از اینجا به 
بعد خب نگاه فیلمساز به نوعی آمیخته با نوعی 
ناسیونالیســم کهنه بود. ســرودها، نماهای 
نزدیک، تاکیــد بر وجوه جســمانی و مردانه 
جاوید و هم تیمی هایــش و البته بزرگنمایی 
عواطف اطرافیان جاوید روی ســکوها. البته 
آن کاراکتر عجیب و غریب سرپرست تیم که 
نفهمیدیم دقیقا چرا هســت و اصال چرا انقدر 
رویش تاکید می شود که چپ و راست توجه 
دوربین به ســمتش می رود، کلیت داستان 
را تا حدی کســل کننده و دم دســتی و حتی 

کودکانه کرد.
 برخی کاربران شــبکه های اجتماعی به 
درستی این بخش های داستان را با سریالی در 

سطح پایتخت قیاس کردند، به هر حال پایتخت 
یک کمدی بود و در آن قالب دست کم گرفتن 
مخاطب تا حدی پذیرفتنی ست، چون آن جا 
طبق یک قرارداد نانوشته قرار است بخندیم 
و چیزی آن چنان جدی نیست. اما خب یاغی 
که قرار نبوده کمدی باشد، اتفاقا خیلی تلخ و 
تراژیک هم هست و اصال باید از قواعد یک درام 
رئال پیروی کند که آشکارا خیلی جاها نکرد. از 
همین جهت هم هست که ما با آدم هایش خیلی 
جاها همراهی نمی کنیم. مثال ما انتقام طال از 
بهمن را احتماال و احیانا خیلی نمی پسندیدم 
و این یعنی داستان در توجیه انگیزه آدم هایش 

موفق نبوده.
امــا ورای همه این ایــرادات اینجا باید از 
بازی ویژه مهدی حسینی نیا نوشت، بازیگری 
که در هر داســتانی امضای خــودش را وارد 
می کند و خودش را به نقش تحمیل می کند؛ 
به اندازه و درســت بازی می کند. در سکوت 
عالی ست و اگر موافق باشــید الماس یاغی 
بود. یک نقش فرعی را از روی خاک بلند کرد 
و چنان کیمیاگری کرد که تمام ستاره های 
ستاره های کار تحت تاثیرش بودند، او بازیکن 

نابغه تیمی معمولی بود.

یاغی؛ شروعی خوب و در ادامه خیلی معمولی
پردهنقرهای

ايمان عبدلی


