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پتر هانتکه به ســال ۱۹۴۲ در اتریش 
متولد شــد و فضای جنگ جهانی دوم و 
ایدئولوژی ناسیونال سوسالیسم هیتلری 
را چنــدان تجربه نکرد. زندگــی او میان 
اتریش و آلمان در رفت و آمد قرار گرفت و 
از این باب، شــخصیتی دوپاره را از خود به 
نمایش گذاشــت. اما مگر می شد از زیر بار 
گناه عمومی ملت آلمان در سال های پس 
از جنگ و دوپاره شدن کشور رایش سوم 
به راحتــی گذر کرد. نویســنده معترض 
اتریشی - آلمانی، در نمایشنامه ای چون 
»اهانت به تماشــاگر« کمابیش در حال 
واکنش نشان دادن به مدرنیزاسیون اروپایی 
قرن بیستم است. متنی خالف آمد جریان 
مســلط تئاتری که قرار است با رویکردی 

زبانشناختی و پساساختارگرایانه، مسئله 
مهمی چــون »بازنمایــی« در هنرهای 
نمایشــی را به چالش کشــد. به هر حال 
فیلســوفی چون میشــل فوکو در کتاب 
»الفاظ و اشیا« به بحران بازنمایی در هنر، 
سیاست و اجتماع فرهنگ غرب می پردازد 
و کسانی چون پتر هانتکه در مقام نمایشنامه  
و رمان نویس، این بحــران بازنمایی را به 
میانجــی روایــت و هنرهای نمایشــی، 
صورتبندی تازه ای می کنند. نمایشنامه 
»اهانت به تماشاگر« در ژوئن سال ۱۹۶۶ 
برای اولین بار به کارگردانی کالوس پیمن 
در شهر فرانکفورت اجرا  شد. نمایشنامه ای 
عصیانگر که از مناسبات هر روزه تئاتر بدنه 
فاصله انتقادی می گیرد و علیه سنت های 
محافظه کارانه گذشته، شورش می کند. 
هانتکه در این اثر تــالش دارد به مفاهیم 

فلسفی چون »نگاه« از منظر سارتر و جایگاه 
تماشــاگر و گروه اجرایی از منظر اجرایی 
بپردازد. بنابراین پیشنهادات تئاتری هانتکه 
شامل توصیه هایی قابل توجه به گروه های 
اجرایی است که در تکاپوی به صحنه بردن 
این نمایشنامه هستند. این مولفه ها به متنی 
ساخت شکنانه میدان می دهد که قرار است 
حرف تازه ای برای اهالی تئاتر داشته باشد. 
یک متن که بر مرز اجرا شدن یا اجرا نشدن 
ایســتاده و موتور محرک تغییرات تازه را 
تامین می کند. گویی با نمایشنامه ای مواجه 
هستیم که در آستانه اجرا شدن ایستاده اما 
هیچگاه توان آن را ندارد که از این آستانه 
عبور کند. یک »پیش درآمد« اجرایی آن 
هم در زمانه ای که هر نوع بازنمایی واقعیت 
اجتماع، توهمی آشوبناک و بازنموده است. 
هانتکه در تمنای بحرانی کردن جایگاه امن و 

امان تماشگر فهیم تئاتر به فضایی رادیکال و 
پساساختارگرایانه عزیمت می کند. دیگر به 
سیاق گذشته نمی توان به تماشای تئاتری 
نشست که ســودای لذت و آرامش دارد و 
برای مخاطبان خویش، لحظات خوبی را 
آرزو می کند. از دل این فاصله گیری انتقادی 
است که هانتکه می خواهد به تماشاگر طبقه 
متوســطی خویش، اهانت کند و با زبانی 
گزنده، از طریق فرمی ستیهنده، از بحران 
فزاینده در هر نوع بازنمایی تئاتری، گفتاری 

نوین و انقالبی تولید کند.
نــادر خوشــبخت در مقــام بازیگر و 
کارگردان، خوانشــی تازه از متن هانتکه 
ارائه داده اســت. در زمانه ای که مناسبات 
اجتماعی و سیاســی در اینجا و اکنون ما، 
پر التهاب شده است، شاید دیگر ضرورتی 
نداشته باشد که شورشی بودن هانتکه را 

مد نظر قرار دهیــم و به همان حال وهوای 
دهه شــصت میالدی جوانــان عاصی و 
میل ورز اروپایی، »اهانت به تماشاگر« را بر 
صحنه آوریم. پس بی جهت نیست که نادر 
خوشبخت و گروه اجرایی اش از تهاجمی 
بودن هانتکه ای دست شسته و گویی »صلح 
با خویشتن« را تمنا می کند. از این باب، اجرا 
کمابیش بر »پیش درآمد بودن« خویش 
تاکیــد دارد و از گفتار بی وقفه و سراســر 
انتقادی هانتکه، فاصله معناداری می گیرد. 
حتی در جایی از اجرا، نادر خوشبخت در 
مقام بازیگر مقابل نگاه خیره تماشاگران 
ســفره ای پهن کرده و مشــغول خوردن 
نان و پنیر می شود تا شاید با خلق فضایی 
صمیمانه، رابطه صحنه و تماشاگران را از 
تضاد و تنش پالوده سازد. به دیگر سخن با 
اجرایی روبرو هستیم که میل آن دارد که از 
اهانت کردن به تماشگر، اهانت زدایی کند و 
با ایجاد فضایی گرم و دوستانه، تماشاگران 
را دچار اضطراب هستی شناختی نگرداند. 
البته این فضــا به تناوب بــا ورود و خروج 
عوامل فنی و اجرایی، دچار وقفه و گسست 
شده و تداوم حّسانی تماشاگران نسبت به 
رخدادهای صحنه ای ناممکن می شود. از 
یاد نبریم که چگونه اجرایی که این روزها 
در سالن اصلی تئاتر مولوی بر صحنه آمده 

است، با وجدانی معذب و البته در انتخابی 
آگاهانه، از رادیکال بــودن تمام عیار، دور 
می ایستد و گویی بر سترون بودن هر شکلی 
از اجرا در سالن های تئاتری در این روزهای 
پر تالطم سیاســی و اجتماعی، شهادت 
می دهد. به لحاظ تاریخی نمایشنامه هانتکه 
ســال ها پیش در طلیعه دوران اصالحات 
و دولت اول خاتمی، به دســت علی اصغر 
حداد ترجمه شده و در انتشارات تجربه به 
قیمت صد تومان منتشر شد. صدایی تازه 
و امیدبخش و صد البته بحران ســاز در آن 
فضای گشودگی  به نسبت خوب فرهنگ 
و سیاست. به راســتی که از سال ۱۳۷۸ تا 
اکنون، ضرورت به اجرا بردن این نمایشنامه 
و فرم مناسب آن، پاسخ های متفاوتی یافته 
و شاید تالش نادر خوشبخت در اجرا کردن 
صمیمانه از این متن، تذکاری در این باب 
باشد که دیگر حتی رادیکالیسم هانتکه ای 
هم ما را به وجد نمی آورد و اهانت نویسنده 
اتریشی به تماشاگران، کسی را شگفت زده و 
عصبانی نمی کند. چراکه رویدادهای بیرون 
از سالن های نمایشی از تمامی فرم هایی که 
ادعای رادیکال بودن دارند پیش روتر است. 
جایی که واقعیت اجتماع بیــش از آنکه 
گرفتار بحران بازنمایی باشد از قضا مستعد 

برآمدن سوژه نوین انسانی است.
اجــرای نمایشــی چــون »اهانت به 
تماشگر« از دل مناسبات تئاتر دانشجویی 
بیرون آمده و از این باب قابل تحسین و تامل 
است. خوانشی تازه که از خشونت هانتکه 
فاصله می گیرد و یادآور سوژه سیاست زدایی 
شده نئولیبرال است. اهانت زدایی از اهانت 
به تماشــاگر ادامه منطقی مسیری است 
که مناسبات مادی تولید در این روزهای 
اقتصاد سیاســی گرفتار رکــود تورمی، 
ایجاد کرده اســت. روح زمانه برای انسان 
ایرانی این روزها، بی شک تفاوت ماهوی با 
اروپای دهه شصت میالدی دارد. یک روایت 
خاورمیانه ای از نمایشنامه ای که سال ها 
پیش تئاتر اروپایی را واجد گسســت های 
غیرقابل انکار کرده است. به هر حال و پس از 
تماشای اجرای نادر خوشبخت، می توان این 
نکته را اذعان کرد که شاید دیگر ضرورتی 

نداشته باشــد متن هانتکه را هانتکه ای 
اجرا کنیم. چراکه ســرمایه داری با ادغام 
رادیکالیســم هانتکه در مناسبات بازاری 
خویش، این نویسنده را هم بدل به فیگوری 
شناخته شده و سلبریتی کرده است. کسی 
که جایزه نوبل بــرده و آثارش به زبان های 
مختلف ترجمه شده و طعم خوش رفاه و 

مقبولیت را چشیده است.
 به لحاظ اجرایی با آنکه اشیای چندانی 
در صحنه مشاهده نمی شود اما همچنان 
گویا قرار بر این است که با وسایلی حداقلی 
چون نردبان و... قســمتی از فضای خالی 
نمایش پر شــود. اشــیایی که همچون 
روحی سرگردان در فضا حرکت می کنند 
و تماشاگران را با حضور نمادین خویش، 
از مهابت فضــای خالی صحنــه در امان 
نگه می دارند. در نهایت می توان این گونه 
مسئله را صورتبندی کرد که قرار نیست 
این روزها به تماشاگران اهانتی شود و هدف 
نهایی نمایش اجرایی است که همچنان 
»پیش درآمد« بودن را بــه اجرایی تمام 
و کمــال ترجیــح می دهد. در پایــان اما 
پیش درآمد به اتمام می رسد و بازیگران در 
آستانه شروع چیزی هستند که کمابیش به 

پایان رسیده است.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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فرهنگ و هنر

پرسه های خیابان انقالب بدون سینما نمی شود. این خیابان 
با چند مصداق اصلی به خاطر می نشــیند؛ دانشــگاه، کتاب، 
پیاده روی، قهوه، سینما. سال هاست در حلقه دّوار میدان این 
خیابان که میان انقالب اسالمی )شرقی و غربی( و کارگر )شمالی 
و جنوبی( حائل شده چند سینما وجود دارد؛ »سینما سانترال« 
)مرکزی فعلی(، »شهر تماشا« و »یونیورسال«)پارس فعلی( که 
از بعد از شیوع کرونا تعطیل شدند و حاال با وجود فروکش کردن 

این بیماری، همچنان تعطیل هستند.
به گزارش ایسنا، »سینما مرکزی« از اولین روزهای تأسیس، 
جزو سینماهای درجه یک محسوب می شد. سیف اهلل کامرانی، 
مالک و مؤسس این سینما، در سال ۱۳۴۱ آن را تأسیس کرد 
تا عواید حاصله اش، صرف امور آسایشــگاه خیریه قدس، واقع 
در کرج شود. این سینما در ابتدای تأسیس هزار و ۱۲۶ صندلی 

داشت اما بعدها این تعداد تغییر کرد.
یکی از کسبه حوالی میدان انقالب درباره ارزیابی وضعیت 
این سینما در دو سالی که گذشت، آن را »نیمه تعطیل« خواند و 
به ایسنا گفت: بعد از شیوع کرونا، مالکان این سینما دیگر فیلمی 
در آن اکران نکردند تا کسی به این خاطر بیمار نشود. آن ها خود 
را مسئول جان تماشاچیان می دانستند و بنا را بر این گذاشتند 
بعد از برچیده شــدن دامان کرونا، مجدداً برنامه اکران را فعال 

خواهند کرد.
او درباره تأثیر نسبی تعطیلی این سینما و سینماهای مجاور، بر 
کسب دیگر کسبه همسایه و بافت فرهنگی محلّه انقالب - کارگر 
- جمال زاده توضیح داد: تعطیلی این سینما، دیگر فروشگاه ها 
را مستقیماً تحت الشعاع قرار داد. باالخره روزی روزگاری است 
که دانشجوها از این خیابان و میدان گذر می کنند و هرجا هم که 
مردم از آن عبور کنند، زنده خواهد بود. اما از زمانی که دانشگاه ها 
تعطیل شد و ویروس همه جا را فرا گرفت، چراغ سینما هم  در 

اینجا خاموش شد.
این کاسب قدیمی که خود با محصوالت صوتی و تصویری 
سروکار دارد، از وضعیت نامســاعد مشاغل مختلف، خصوصاً 
تالشــگران عرصه تصویر و تولید گله کرد و گفت: مّدتی ست 
زمزمه هایی از بازگشایی مجدد سینما مرکزی به گوش می رسد. 

امیدواریم که این طور باشــد، هرچند ما دیگر مهمان امروز و 
فرداییم و از آن جایی که دخــل و خرج مان باهم نمی خواند، در 
شرف تعطیلی  هستیم. اما همچنان امید داریم و امیدواریم سینما 
مرکزی و دیگر سینماهای مجاور بازگشایی شوند و کارشان را از 

سر بگیرند.
در ادامه به سراغ امیر حســین علم الهی کارشناس سینما 
رفتیم، او در ابتدای نوشتارش برای ایسنا نوشت:واقعیتش در 
خصوص چرایی تعطیلی دو سینمای مرکز شهر، سینما مرکزی 
با ۵ سالن و سینما پارس با دو سالن، سخن گفتن کمی سخت 

است!
دلیل این سختی هم عدم شــنوایی گوش متولیان دولتی 
ســینما اســت که مثل متولیان اجتناعی ایران نمی خواهند 
واقعیات حاکم بر چرایی این »فرونشســت های سینمایی« را 

واکاوی و تحلیل کنند!
میدان انقالب به دلیل شاهراه اتصالی غرب به شرق تهران و 
البته جنوب به شمال محل اصلی اتفاقات اجتماعی و فرهنگی 
چند دهه اخیــر از منظر رخدادهــای مهم اجتماعی به دلیل 
موقعیت مهم منطقه شهری در کنار قرارگیری دانشگاه مهم 
تهران و وجود بورس کتابفروشی های مهم شهر و اابته فعالیت 
۳ سینمای مرکزی) ۵ سالن( ، پارس)۲سالن( و بهمن ) یکسال 
بیشتر لز که ۴ سالن شده است( توانسته است حداقل تا چندسال 
پیش مرجعیت فرهنگی خود را همانند مرجعیت اجتماعی حفظ 
کند اما برخالف تنوع و توسعه کتابفروشی ها ، سینماهای این 
منطقه نتوانستند همپای این مراکز عرصه مهم »کتاب« رشد 
کنند و مهمترین دلیل آن هم عدم رقابت پذیری این سینماها به 
دلیل عدم تنوع در مضامین فیلم ها ) تک محصولی بودن سینمای 
ایران و اصرار در نمایش تولید داخلی( و ورشکستگی این سینماها 

از منظر هزینه - درآمد بوده است!
سینما بهمن به دلیل در اختیار بودن آن برای حوزه هنری 
توانست با یک تغییر کیفی سینما و مدیریت خوب گوی رقابت 
را پس از بازسازی از دو ســینمای آن سوی میدان برباید و عدم 
توجه به ارتقای سطح کیفی هردوســینمای مرکزی و پارس 
به دالیل گفته شــده ) عدم توجیه اقتصادی و نبود فیلم مورد 

نظر مخاطبهای این دو سینما( به مرور زمان به حاشیه رفتند 
و سیطره دوســاله کرونا نیز مزید بر علت شد که مالکان این دو 
سینمای بخش خصوصی توقف فعالیت و تغییر کاربری را مدنظر 

قرار دهند.
بنابراطالعات موجود سینما پارس به مالکیت تهیه کننده 
مطرح سینما جناب مرتضی شایسته  و شریک ایشان توانسته 
اند تغییر کاربری این سینما را از ارشاد دریافت نمایند و سینما 
مرکزی هم به دلیل هزینه های هنگفت بازسازی و مشکالت 
عدیده اقتصادی بنیاد خیریه کامرانی ) بنیانگذار این سینما( و 
تمرکز بر فعالیت های خیریه ترجیح داده اند بر مبنای درست 
»هرجا جلوی ضرر را بگیری منفعت است«، سینما را همچنان 
تعطیل نگهدارند و باتوجه به رکود بحرانی سینما در سالجاری 
بعید است این مجموعه سینمایی در مهمترین میدان شهر تهران 

تا اطالع ثانوی دوباره جان بگیرد. 
صرفنظر از ضرورت توجه به وضعیــت کیفی پایین این دو 
ســینما که امکان رقابت با پردیس های مجهز تهران را ندارند 
اما یادمان باشد سینماداری مثل سایر کسب و کارها اگر نتواند 
درقبال هزینه های سرسام آور خود به درآمد مکفی برسد خواه 
ناخواه بعنوان یک فعالیت ورشکسته محسوب می شود و  مالکان 
معادالت منطقی این ورشکستگی را در عدم فعالیت خود جست 

وجو خواهند کرد!
و نکته آخر: سیر خزنده تعطیلی ســینماهای الله زار که از 
اواخر سال ۷۰ آغاز شــد در دهه ۹۰ به خیابان انقالب و میدان 
ولیعصر و سینماهایش رسید و االن تبعات این سیر خزنده در 
حال خودنمایی است و اپیدمی کرونا نیز توانست سرعت این سیر 

خزنده را بیشتر کند تا سبنمای ایران متوجه این نکته باشد که 
سینماداری یک فعالیت منفک از تولید است و امکان وصل حیات 
و ممات سینماداری به سیاست های تولید و مصرف فیلم داخلی 
یک سیاست سرتاسر اشتباه و مرگ آور ) تعطیلی سینماها ( است 
و بازهم به من خرده نگیرند دوســتان سینمایی که تولید مهم 
تراست از سینماداری در صورتی که سینما داری مثل هر فعالیت 
استاتدارد توزیع و فروش محصول مختصات منطقی عرضه و 
تقاضای بازار را در خود دارد و نه مختصات خاص مشتری مداری 

به سبک تولید و مصرف محصوالت داخلی!
فرونشست های سینمایی) تعطیلی( بیشتری را در آینده با 
این سبک و سیاق علم اقتصاد داخلی سینما در پیش خواهیم 
داشت...« و اما داوود قهردار، گرداورنده کتاب »سینماهای تهران، 
از قاجار تا امروز« و عّکاس از مرکزیت »سینما مرکزی« و اهمیت 
وجودش و نگرانی های نبودش گفت. از این که این سینما به دلیل 

شرایط کرونا تعطیل شد.
او معتقد است: سینما مرکزی از جمله سینماهایی بود که 
بازگشایی اش ممکن نشد. این ســینما در زمان بازگشایی نیز 
جزو ســینماهای اصلی و پرمخاطب بود. عواید حاصله از این 
فروش بلیت در این سینما خرج بنیاد خیریه کامرانی می شد و در 
دهه های ۴۰، ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ از جمله سینماهای مهم، اصلی و 
پرمخاطب شهر تهران به حساب می آمد. بعد از بروز شرایط کرونا، 
سینما مرکزی، پارس و شهر تماشا در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. 
شاید در طول این مدت، به صورت موّقت باز شده باشند، اما در 

نهایت بسته شدند.
وی ادامه داد: سینما باالخره محل تفریح مردم است؛ جایی 

که می توانند فیلم های روز را تماشا کنند. و وقتی که محلّی برای 
عرضه وجود نداشته باشد، مردم به سمت مجتمع های تجاری 
و پردیس های سینمایی به غرب و شمال تهران مراجعه کنند. 
از آن جایی که ســینما مرکزی در مرکز تهران اســت، همواره 
مخاطبان زیادی داشته است، اما به دلیل حمایت نکردن دولت از 
این سینماها، روبه نابودی است. از دهه ۳۰ و ۴۰ این روند مرسوم 
شد تا در محلّه های مختلف نیز سینما ساخته شود تا مردم محلّی 
مجبور به طی کردن مســافت زیادی نشوند. هم مردم تهران و 
هم مردمی که از دیگر شهرستان ها به تهران می آمدند با میدان 
انقالب خاطره داشتند و احتماالً به سینما مرکزی هم می رفتند.

قهردار خاطرنشان کرد : اما مسئله بسیار مهم این است که 
در حال حاضر، در تهران حتی ســینماهای اصلی نیز در خطر 
تعطیلی اند؛ جدا از این که سینماهای محلّی نیز مدت هاست در 
وضعیت خوبی نیستند. سینما مرکزی نیز از جمله سینماهای 
مجّهز و به روز تهران است. کرونا بخش کوچکی از دالیل تعطیلی 

این سینما است.
او معتقد است: ممیزی، مشــکالت اقتصادی، کیفیت کم 
فیلم های روی پرده و مجاز نبودن انتشــار فیلم های خارجی 
در سینما همه و همه باعث شده تا بعضی از سینماهای اصلی 
شهر هم تعطیل شوند. این خطر حتی پردیس ها را هم تهدید 
می کند. همان طور که در جنوب نعمت آباد، سینمای کیان نیز 
وجود داشــت که مدتی پیش تعطیل شد. »سینما« بخشی از 
سبد فرهنگی مردم است که خطر نابودی و تعطیلی آن را تهدید 
می کند. در صورتی که فضا کمی بازتر شود، ساخت فیلم های 
باکیفیت می تواند تأثیر مثبتی بر روند فروش فیلم ها داشته باشد.

سرنوشت سالن های سينما چيست؟

هشدار برای »یک فرونشست سینمایی«

پرده نقره ای

اجرای نمایشی چون »اهانت 
به تماشگر« از دل مناسبات 

تئاتر دانشجویی بيرون آمده 
و از این باب قابل تحسين و 

تامل است. خوانشی تازه که 
از خشونت هانتکه فاصله 

می گيرد و یادآور سوژه 
سياست زدایی شده نئوليبرال 
است. اهانت زدایی از اهانت به 

تماشاگر ادامه منطقی مسيری 
است که مناسبات مادی 

توليد در این روزهای اقتصاد 
سياسی گرفتار رکود تورمی، 

ایجاد کرده است

در »اهانت به تماشاگر« با 
اجرایی روبرو هستيم که ميل 
آن دارد که از اهانت کردن به 

تماشگر، اهانت زدایی کند و با 
ایجاد فضایی گرم و دوستانه، 
تماشاگران را دچار اضطراب 

هستی شناختی نگرداند. 
البته این فضا به تناوب با ورود 
و خروج عوامل فنی و اجرایی، 

دچار وقفه و گسست شده 
و تداوم حّسانی تماشاگران 

نسبت به رخدادهای 
صحنه ای ناممکن می شود

» ا هانت به تما شاگر«، خوانشی تازه از متن هانتکه است

ا هانت زدایی از ا هانت به تماشا گر


