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نگاهی به دو نمایش«اتاق» و«اون و اراذلکوچهپشتی یا »...

دشوارِ زیستن درجهانی استعاریشده

احسان زیورعالم

به نظــر نمیآید هیــچ دوره تاریخی
چون امــروز ،جهان برای باشــندگانش
استعاری شده باشد .همه چیز زندگیمان
بدل به استعارههایی شــده دال بر جایی
دیگر .منتظریم نشانگان بر ما ظاهر شود
تا ایمان بیاوریم استعارههایی وجود دارند
و بر ما خدایی میکنند .از قضا این رویه ما
را به مسیری ســوق میدهد که اساساًدر
حرفزدنوتکلمخویشهمبهاستعارهها
پناه ببریم .استعارهها مأمنهای مقدسی
میشوندبرایالتیامخویشازندانستنیا
مفرهاییبرایخالصیازآنچهنمیتوانیم
منطقیشکنیم.گریزیبرایمحافظهکار
بودن و در امــان بودن .جهــان امروز ما
اســیر استعارههاســت و گویی تصمیم

پرده نقرهای

داریم با دیدن هر پدیدهای ،پدیده را بدل
به اســتعاره کنیم.نمونه خوبش نمایش
«اتاق» اثر مرحوم ساشا کشوادی است.
نمایش داســتان گروهی از پرستاران در
ایام مبارزه با کرونا است که برای خالصی
از مشکالت خویش به اتاقی پناه میبرند
تا با خلوت کردن و شــاید گریستن ،از بار
دردهای خویش بکاهنــد .نمایش اما با
یک تراژدی آغاز میشود ،هنوز گشایش
نمایش رخ نداده ،کشــوادی دار فانی را
وداع میگوید .نمایشی که مملو از مرگ و
نیستیاست،بامرگخالقشآغازمیشود.
گویی استعاره مرگ ،دامان آفریننده اثر را
میگیرد.وضعیتامابههمینمنوالختم
نمیشود .استعاره مرگ وجود نمایش را
فرامیگیرد .نمایش با یک هیجان ناشی
ازشلوغیبیمارستانآغازمیشودوبایک

فروپاشیبهپایانمیرسد.نقطهختمماجرا
هم زمانی است که کارگردانی برای آمدن
رویصحنهوتعظیمدربرابرتماشاگرانش
وجود ندارد .عکس کشــوادی نشسته بر
تخته شاســی قرار میگیرد تا حضوری
استعاری از او بیافرینند .نتیجه کار دست
زدنهای آغشته به اشک است .وضعیتی
که بار کنایی دارد و کنایه نیز خود وجهی
استعاریاست.
شاید اگر ساشا کشــوادی زنده بود،
رویکرد آدمها نســبت به اثــر او متفاوت
میشد .در غیاب او همه به دنبال احضار
اویند .اینکه نبــودش را به بود بدل کنند
و این موضــوع حتی بــه دل نمایش هم
رسوخ کرده است .در نمایش شخصیتی
که خوش را ساشا کشوادی مینامد با یک
پرســتار گفتگو میکند .گفتگو تا جایی

پیش میرود که کشــوادی وارد فضای
بیمارستانی و ایستگاه پرستاری میشود
و در بزنگاه میگوید من ساشــا کشوادی
نیستم.تالشبرایاحضاروبودنکشوادی
درنمایشازهممیدرد.جالبآنکههمین
وضعیت به اســتعارهای از ریتم نمایش
بدل میشــود .نمایشــی که با شوخی و
خنده و مزاح میان اعضای ایســتگاه آغاز
میشود ،با فروپاشی تمام میشود ،ریتم
نمایش هر دقیقه کندتر میشــود و وجه
دراماتیک نمایش هرچــه پیش میرود
به مــرگ نزدیکتر میشــود .جایی که
نمایش به پایان میرســد مرگ در قالب
ماللت ظاهر میشــود و این خود وجهی
استعاریپیدامیکند.ازدلمرگ،هیجان
زاده نمیشــود .گویی با استعارهتر شدن
جهان نمایش ،نمایش خــود میمیرد و

بدلبهیکجنازهافتادهبرزمینسردسالن
میشود .حضورش هم چنان سرد است
که بیشتر به سردخانه همان بیمارستان
نمایش میماند (مانستن خود مصدری
است برای استعاریســازی) تا اجرای در
یکسالنتئاتر.
استعارهبهمثابهقاتلتاریخ
استعاره شــاعرانه میکند .عواطف را
درگیر میکند و احساس ما را با ادراکمان
گره میزند؛ اما استعاره ترسو هم میکند.
ما را محافظهکار میکند و تالش میکند
معنی صریح را ضمنی کند .اســتعارهها
راهدرروهای ما برای نگفتن در عین گفتن
است .نمایش «اون و اراذل کوچهپشتی
یا از پیراهن دموکراسی خون میچکد»
نمونه بارز این ماجراســت .نمایش علی
روانبد بازخوانی از متن مشهور ژولیوس
سزار شکســپیر اســت؛ اما همه چیز در
بند استعاره قرار میگیرد .متن سیاسی
شکسپیربازمینهتاریخیروشنوصریح،
روایت سقوط سزاری است که در بزنگاه
دیکتاتوری ،توسط دموکراسیخواهان
کشتهمیشود؛اماایننفرینسزاراستکه
دستخوشمردمدوستانمیشود.روانبد
میخواهد این مفهوم را به زبانی تازه ارائه
دهد؛اماابتدازمینهتاریخینمایشراپاک
میکند و سپس دست به روایت میزند.
اینهمانکاریاستکهاستعارهمیکند.
دراستعارهیکوجهتشبیهحذفمیشود
تادرهزارتویخیال،مخاطبدریابداشاره
وداللتبرکدامینچیزبیرونیاست.
نمایش «ژولیوس سزار» شکسپیر با
یک پیشفرض نوشته میشود :ما سزار
را میشناســیم و میدانیــم او از کجای
تاریخ سربرمیآورد .ما با دانش به خصائل

کارگردان مستند «بر سر خاک»:

کاش اول مدیرو پولدارمیشدیم ،بعد مستندساز!

این روزها مستند «بر ســر خاک» ،به کارگردانی محسن
خانجهانی اکران آنالین خود را آغاز کرده است .این مستند
سال گذشــته ،در چهاردهمین جشنواره بینالمللی سینما
حقیقت حضور داشت و توانست جایزه ویژه هیات داوران را
کسب کند .خانجهانی از آن دسته مستندسازانی است که
حضور فعالی در هر دوره از جشــنواره سینما حقیقت دارد.
خبرنگار ایلنا به دلیل نزدیکی به افتتاحیه این رویداد هنری
و اکران مستندش ،با او گفتگویی انجام داده است که در ادامه
میخوانید:
***
در مستند «بر ســر خاک» به سمت مسئلهای در
زندگیروزمرهرفتیدکهشایدکسیبهآنفکرنکند،اما
دغدغهایجهانیاست.چهزمانیبهاینایدهرسیدیدو
احساسکردیدبایددرسطحعموممطرحشود؟
ســال  ۹۶پیشخبرهایی در مطبوعات و شــبکههای
اجتماعیمنتشرشدکهخاکایرانرابهکشورهایعربیبرای
گسترش جزیرههای حاشیه خلیج فارس میفروشند.همان
زمان برای من سوال ایجاد شــد و به دنبال این موضوع رفتم.
تحقیقکردمومتوجهشدمکهاصلخبراشتباهاستوموضوع
فروش خاکی است که مواد معدنی دارد .در واقع منشا اصلی
همانبحثخامفروشیبودکهموادمعدنیرابهصورتخامبه
کشورهای دیگر میدادند و در نهایت خودمان با هزینه گزاف
چندبرابریدوبارههمانهارامیخریدیم.همینموضوعباعث
شد تا در جســتوجوهای خودم به یکی از مهمترین مسائل
مرتبطبامحیطزیستکهفرسایشخاکاستبرسم.کمکم
که جلوتر رفتم ،پی بردم با مجوزهایی که در دهه اخیر برای
کندن چاههای آب در زمینها میدهند چه بالیی سر خاک
میآید .ابعاد این موضوع به حدی برای روشن شد که پی بردم
چه فاجعه ناخواسته و ندانستهای در حال وقوع است .در حال
حاضراوضاعطوریشدهکههرکسزمینیدارد،برایخودش
یک چاه هم میزند و در نگاه خودش یک کار ساده انجام داده
اما تبعات هولناک آن تا سالهای بعد گریبان نسل جدید را
خواهدگرفت.
چقدرطولکشیدتاایدهراعملیکنید؟
در همان سال تحقیقات را گســتردهتر و میدانی کردم و

به سراغ سازمان نقشــهبرداری ،آب و خاک رفتم .مدتها در
کنفرانسهای تخصصی زیســت محیطی با حضور اساتید
برجستهاینحوزهشرکتکردموازاینطریقباصاحبنظران
این عرصه آشنا شدم .آنها تجربههایشــان را در اختیار من
گذاشتندبرایمثالمسئله«فرونشست»راکاملبهمنتوضیح
دادند که چه آسیبهایی میزند و چطور به وجود میآید .در
ادامه هرچه کار را جلوتر میبردیم خیلی از همین محققان و
اساتیدبامعرفیافرادیکهسالهادراینبحثپژوهشکرده
بودندرابهمنمعرفیکردندوباعثشدتااینبحثدرمستند
بهصورتعلمیوعمیقریشهیابیشود.
مستند «بر سرخاک» را در سازمانهایی مرتبط
با محیط زیســت که درباره مســائلی مانند خاک
تصمیمگیریمیشود،نمایشدادهاید؟
نخســتین نمایش «بر ســر خاک» ســال گذشته در
چهاردهمین جشنواره بینالمللی سینماحقیقت بود .پس
از آن هم بــه دلیل همهگیری کرونا اکرانی نداشــت .محمد
حمیدی مقدم (مدیر مرکز گســترش ســینمای مستند و
تجربی) چند ماه پیش برای مستند «بر سر خاک» رونمایی
گذاشت و خبررسانی کردند اما درست ۴ماه بعد آن را اکران
کردند .بروید ببینید کجای سینمای حرفهای فیلمی را۴
ماهپیشرونماییمیکنندوسروصدامیکنندکهببینید
ما چه کردیم و چه ساختیم بعد اکران آن را ۴ماه بعد انجام
میدهند.
تصمیمیبرایاکراندرخارجازکشوردارید؟
مرکز گســترش ســینمای مســتند
و تجربی صاحب اثر اســت .اگر دســت
من بود میتوانستم این مستند را در
کنفرانسمحیطزیست«گالسکو»
نمایش دهم .بــه عقیده من،
ما مستندســازان اشــتباه
کردیــم! اول باید مدیر
میشــدیم تــا پولدار
شویم بعد با آن پولها
مستند میساختیم.
سرگذشت برخی مدیران

را در سالهای گذشــته ببینید که امروز ردای تهیهکننده و
فیلمسازرابرتنکردهاند.
امســال فیلمــی در جشــنواره بینالمللی
سینماحقیقتدارید؟
من فیلمسازی هســتم که در بعضی دورههای جشنواره
بینالمللی سینماحقیقت ،دو فیلم داشتم؛ مانند دورههای
ســوم ،ششــم ،نهم و چهاردهم ۱۳ .دوره را در این  ۱۵دوره
جشنوارهحضورداشتم.امسالهمدوفیلمآمادهدارماماتحویل
جشنوارهندادم؛درنبودصالحیتمیانمدیرانمرکزگسترش
سینمایمستندوتجربیوتازمانیکهآنهاتصمیمگیرهستند،
فیلمهایم را تحویل جشنواره نمیدهم .اعتقاد من این است
از زمان مدیریت جدید این مرکز ،فیلمســازان مستند زجر
کشــیدهاند .این مدیران میآیند و میروند و با تصمیمات و
کارهایشانباعثمیشونددریکدورههمهچیزنابودشود.
مدیران مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی
چهکمکاریهاییراانجامداد هاند؟
چه بخواهیــم و چه نخواهیم ،جشــنواره
حقیقتزیرپرچممرکزگسترشسینمای
مستند و تجربی برگزار میشود و حتی
 ۹۰درصد فیلمهای جشنواره ،تولیدات
اینمرکزاست.بایدپرسیدآقایمحترمی
که در طول یک ســال و نیم آمدی ،چند
فیلم تولید کردی که پس از اتمام دورهات
بگویی این اثرها تولیدات من است؟ چهبسا
که ایشان نمیتوانند بگویند مستند
«بر سر خاک» از تولیدات زمان
مناستوتنهاشانسمنبوده
که مستندم در زمان ایشان
نمایش داده شــود .مدیریت
جدید از زمانی کــه روی کار
آمده اســت حتی نتوانستند
یک هیات فیلمنامه یا مستند را
تشکیلدهند.
طی این مــدت ،همکاری
جدیدی هم با مرکز گسترش

وافکارسزار،بهمشاهدهمرگشدرنمایش
میپردازیم.درنمایشروانبدوجهتاریخی
حذف میشود و ما با شــخصیتی به نام
«اون» روبهروییم که نه میدانیم کیست
و نمیدانیــم بابت چه امری مســتحق
مرگ توسط دموکراســیخواهان است.
او موجودی اســت فاقد هرگونه پیشینه
و فاقــد هرگونه کنش .او پیچیده شــده
در لفافه اســتعاره ،در ظاهر تهی از معنا
میشود؛ اما باید به ذهن ،به حافظه فشار
آوردتادریابیدوبگوید«اریکا!اریکا!سزار!»
همه اما ارشمیدس نیستند .در استعاره
نشانگانکمتروکمترمیشوند.مثلاسم
شخصیتها تا جاییکه به جای بروتوس
باید گفت مومو و اون که دیگر سزار نیست
نمیگوید «مومو تو هم!!؟» این نشانه هم
دچارزدایشمیشود.
کارکردنمایششکسپیراحضارتاریخ
وشایدانذاربهخاندانسلطنتیواطرافیان
وقتبودهباشد.متنتکاندهندهشکسپیر
نشــان میدهد چگونه ارکان قدرت تاب
ندارد نظم خــود را از دســت بدهد و در
مسیر بینظمی ،چگونه با قربانی کردن
آدمهایش ،نظم از دســت رفته را بازیابی
میکند؛ اما اجرای روانبد فاقد این مهم
است .با حذف مؤلفهها و بدل کردنشان به
نیشوکنایهها-بخوانیداستعارهها-پیام
متن از دســت میرود و متن فدای اجرا
میشود .اجرایی که خود ردای استعاری
به تن کرده است .در نمایش میزانسنها،
فیگورها و ژســتها همگی بازنمایی را
در طبق اســتعاره نهــاده و در قید و بند
نشانهسازی،بازیپیچیدهایبهپامیکند.
مخاطب باید مدام به این بیندیشد با چه
چیزیطرفاستوچرادرمواجههآدمها،

سینمایمستندوتجربیداشتید؟
در سال جاری ،یکی از مهمترین رویدادهای مهم سیاسی
کشور،یعنیانتخاباترئیسجمهورراداشتیمومنتالشهای
بسیاریبرایساختمستندیدراینزمینهکردم.بههرحال
بخشیازتاریخماستوآیندگانبهایناسنادرجوعمیکنند.
به عنوان یک مستندساز به این مرکز مراجعه کردم و ایدهام را
توضیح دادم .آنها مدام من را دست به سر کردند و گفتند که
در هیات مرکز بررسی میشود .تا اینکه فردای روزی که قرار
بود انتخابات برگزار شود با من تماس گرفتند که «ببخشید
ما درگیر بودیم؛ هنوز هم میخواهی مستندت را بسازی؟».
درستدرجاییکهبرایساختمستندنیازبههزینهداشتم،
مرکزگسترشسینمایمستندوتجربیحمایتیازمننکردو
مدیراینمجموعهبهمنگفت«توهرجابرویاجازهمیدهند
فیلمبسازی؛مرکزبرایکسانیاستکهتازهمیخواهندتاتی
کنند و قرار است رشد کنند!» چه کسی گفته این مرکز برای
چنین افرادی اســت؟ تا زمانی که سینمای مستند و تجربی
در ایران وجود دارد ،این مرکز وظیفه دارد که از فیلمســازان
حمایتکند.
مدتی اســت که اغلب مدیران کمبود بودجه را
فریادمیزنند.اینمسئلهرادرچنینشرایطیدخیل
نمیدانید؟
موضوعکمبودبودجهبهانهایاستتااززیرمسئولیتشانه
خالیکنندوبحثناتوانیدر مدیریتبودجهاست.کمااینکه
همه ما به اینکه کشــور در موقعیت کمبود بودجه قرار دارد،
واقفهستیمامااینکمبودبهقدرینیستکهمانتوانیمکاری
کنیم.مستندسازانهمیشهبابودجهاندکوکمترینامکانات
مستندشانراساختهاندودمنزدند.منوقتیمرکزیکعددی
را به عنوان بودجه به من میدهد خودم از هرجایی شده پول
بیشتریتهیهمیکنمتاکارباکیفیتتریبسازم.
از نظر شــما سیســتم اداری در مرکز گسترش
سینمایمستندوتجربیمشکلدارد؟
اتفاقا سیســتم اداری مرکز بســیار خوب اســت و تمام
کارمندان سالهاســت که کار میکنند .همه مشکالت به
شــخص مدیر و سیســتم مدیریت بازمیگردد .از نظر من
اگر کار را به کارمندان بســپاریم ،بهتر عمل میکنند .کاری
ندارد که برای یک بار هم شده مدیر جشنواره را بردارند ،بعد
جشنواره که بدون مدیر برگزار شــد ،میبینید که آب از آب
تکاننخواهدخوردشایدبهترهمپیشبرود!مدیربیشترنقش
یکنظردهندهداردکهفقطمیگویداینهمباشدبهتراست!

هنرمندمحصولزمانه
خویش است .زمانهای
کههمهچیزاستعارهای
میشود و ما برای ادراک
پدیدهها همواره در پی
بخشمحذوفتشبی ه
هستیم.پسعجیبنیست
که به همه چیز به دیده
شکمینگریموبابتهر
کالمی از خود میپرسیم
«منظورش چه بود؟» ما
اسیردنیایتلویحاتو
انتزاعات شدهایم
چنین وضعیتی رخ داده است .پیچیدگی
بیشــتر زمانی رخ میدهد که استعارهها
مدامناقضیکدیگرمیشوند.
تمام ایــن پیچیدهســازیها دوری
جســتن از صریحگویی است .رک گفتن
آنکه پدیدههای سیاســی امروز در ایران
برابر با پایان خوشــی نیســت و هنرمند
تصور میکند زمانه شباهتهایی به زمانه
ســزار و بروتوس دارد .او خودش را واجد
نوعی روشــنبینی دیده؛ امــا توان بیان
مستقیم حرف خویش را ندارد .نمیتوان
به کارگردان خرده گرفــت .او محصول
زمانه خویش است .زمانهای که همه چیز
استعاریمیشودومابرایادراکپدیدهها
همــواره در پی بخش محذوف تشــبی ه
هستیم.پسعجیبنیستکهبههمهچیز
بهدیدهشکمینگریموبابتهرکالمیاز
خود میپرسیم «منظورش چه بود؟» ما
اسیردنیایتلویحاتوانتزاعاتشدهایم.

به موضوع جشــنواره بینالمللی سینماحقیقت
برگردیم .نقدی که در سال پیش ،دوره چهارهم ،زیاد
شنیده میشد این بود که در این جشنواره همه چیز از
پیشتعیینشدهوبراساسکیفیتمستندها،جایزهها
اهدانمیشوند.ایندیدگاهراقبولدارید؟
زمانیکهفیلمسازی،فرمجشنوارهایراپرمیکند،قبول
کرده تا به هر اتفاقی که در جشنواره بیافتد ،احترام بگذارد و
اینکه سلیقه هیات داوران چه بوده دیگر ارتباطی به او ندارد.
هرجای دنیا که برویم همین مســئله مطرح اســت و اگر به
فستیوالهایمهمدنیاهمنگاهیبیندازیم،متوجهمیشویم
که باالخره از جایی فرمان میگیرند .در تمام  ۱۳دورهای که
در جشنواره سینماحقیقت حضور داشتم ،تنها ۳دوره جایزه
گرفتم و هیچگاه از این شاکی نبودم که چرا فیلم من انتخاب
نشدهاستیابهمنجایزهندادید.بهعقیدهمنشخصیمانند
مدیرودبیردرانتخابهاوجشنوارهدخیلنیست.برای مثال
آقایحمیدیمقدم(دبیرچهاردهمینجشنوارهبینالمللی
ســینماحقیقت) در این دوره چه کار خاصی انجام دادند که
مدیران قبلی نکردهاند؟ واقعا جشنواره چه رویکرد و عملکرد
ویژهایازخودنشانداد؟

