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تبعید و خاطره
تبعیــد و خاطــره از هــم جداییناپذیرند .یک تبعیــدی در خاطره و با خاطرات
خــود اســت کــه زندگی میکند و به ایــن ترتیب تبعید را دوام مــیآورد .تبعیدی
ّ
برپایــهی ایــن خاطــرات هم علت تبعید خــود را بازمیشناســد و هم به زندگی
خود در تبعید شکل و محتوا میبخشد .افالتون در «فیدو» به نقل از سقراط
میگو ید« :و یادآوردن ،رایجترین فرایند جبران آن چیزی است که درگذر زمان
1
شدن
و بیاعتنایی فراموش گشته است ».در مورد تبعیدی هراس از فراموش ِ
آنچه که بر او و امثال او به ســتم روا شــده ،او را وامیدارد تا آنها را به یاد آورده
و مکتوب کند .همین است که ما در تبعید با انتشار خاطرات بسیاری روبهرو
ً
هستیم .این خاطرات طبیعتا دربارهی گذشته و بازکاوی همهی آن چیزهایی
اســت که در وطن تبعیدی رخ داده و ســرانجام او را به تبعید رانده اســت .این
خاطرات در عین حال در اشــکال مختلف ادبی و هنری مانند داســتان ،شعر،
زندگینامه ،فیلم ،و همچنین تئاتر آفریده شــدهاند ،و این خاطرات ،همچنین،
میراثی است از تجربهی مردمی که برای آ گاهی نسل آینده ضروری است .تئاتر
کار ن هرماسی ( )Karen Hermassiدر ،Polity and Theatre in Historical Perspective
 .1به نقل از ِ
ص.۳ .
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شــاید یکی از اشــکال اولیه هنر است که انسان کوشش کرده یادها و خاطرات
خود را در آن به نمایش بگذارد .کارن هرماسی در کتاب خود به نام «سیاست
و تئاتر در چشمانداز تار یخ» میگو ید:
«خاطرهی سرسخت و سمج میتواند به وحشت منتهی شود .و در عین حال
محدودیتهــای زبان ما و واقعیت بهوســیلهی خاطرهی همواره فراموشــکار،
فرســوده شــده اســت .بین این دو قطب افراطی خاطره و فراموشــی ،یک فرم
هنــری جدیــد و و یژه ،در ســپیدهدم قــرن پنجم پیش از میالد ،بــرای اولینبار
در تار یــخ مکتــوب ،کالم و عمــل خــود را باز یافــت؛ و در آمیــزش ُپــر تنــش و
بیسابقهی خاطره ،بینش ،و زبان ،در خاطرهی جمعی یک شهر ،که بدون
آن تئاتر غیرممکن اســت ،در یونان باســتان ســر برآورد .اولین تئاتر در آتن ،که
بسیاری از محققان بر آن تأ کید دارند ،در کشف یک راز ر یشه دارد ـــ اما نه آن
رازی که ما گاهی تصور میکنیم؛ نه شور دیونیزوسی ،جشنی که پس از یک
روزهداری طوالنی بر پا میگردد تا هراس برانگیزد ،بلکه راز یادآوردن بود که در
1
هنر جدید درام بازآفریده شد».

تبعیــدی ما ،در
طــی ســالهای تبعیــد ،تالش نو یســندگان و هنرمندان
ِ
خلــق آثــار ادبــی و هنــری مختلفی بوده که هدفش جســتوجو در ر یشــهها و
ثبت حوادثی اســت که منجر به اســتقرار یک نظام اســامی
علل ،و همچنین ِ
ّ
تمامیتخــواه ،انحصارطلــب و خشــن در ایــران شــد؛ نظامــی کــه بــا ِاعمــال
روشهای خشونت و ارعاب مانند زندان ،شکنجه ،اعدام ،کشتارهای جمعی،
ً
و خالصه سیاست محو و نابودی تمامی نیروهایی که اصطالحا «غیرخودی»
اطالق میشــدند ،خود را تثبیت کرد .این آثار در عین حال کنکاشــی اســت
در ارز یابــی تواناییهــا و ناتوانیهــای نیروهایــی کــه در برابر این نظام اســامی
ایســتادند و الجرم بخشــی از آن که جان به در بردند راهی تبعید شــدند .این
 .1همانجا.
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آثــار در واقــع میتواند بهعنوان تجربهی تار یخی نســلی تلقی شــود که هســتی
خــود را بــرای بنــای جامعهای فــدا کرد کــه بدبختانه بابت آن بهای ســنگینی
پرداخت و با شکست و هجرتی بیسابقه و تراژ یک مواجه گردید .در میان آثار
ادبی و هنری این نسل تبعیدی ،تئاتر یکی از فرمهای هنری است که طی این
سالها کوشش کرده سهمی در نمایش زندگی گذشته و امروز تبعیدیان داشته
باشــد و نقــش خــود را ایفــا کنــد .باید بر این نکته تأ کید داشــت کــه تئاتر یکی
از دشــوارترین ،پیچیدهترین ،و متأســفانه کمارجترین هنرها ،بهو یژه در تبعید،
است و جا دارد که دربارهی آن تأمل شایستهای صورت گیرد.
دربــارهی تئاتــر ایــران در تبعید ،حداقل به دو جنبــهی این هنر میتوان
توجه داشت؛ یکی جنبهی عملی آن مانند سبک اجرا ،باز یگری ،کارگردانی،
نمایشنامهنو یسی ،تکنیک ،نوآوری ،صحنهپردازی و… دوم جنبهی نظری آن
مانند مقاالت عام تئاتری ،نقد ،مقاالت تحقیقی ،گزارش و…
بــر ایــن نکتــه باید تأ کیــد کرد که متأســفانه ،پس از گذشــت نزدیک به
چهل سال کار دشوار و بیپشتوانه تئاتر در تبعید ،با همهی پشتکار و استقامتی
کــه هنرمنــدان تئاتــر تبعید و مهاجرت طی این ســالها از خود نشــان دادهاند و
همچنــان بــه این فداکاری ادامه میدهند ،تاکنــون در هیچ یک از دو زمینهی
بــاال موفقیتهــای چشــمگیری که همســنگ این تالشها باشــد ،به دســت
نیامده اســت .البته باید خاطر نشــان ســاخت که در طی این سالها ما شاهد
آثار نمایشی و نمایشنامههای درخشان بودهایم ،اما آنچه که من در اینجا مورد
َ
نظرم است ،سیمای تئاتری است که انگ معین یک تئاتر تبعیدی ایرانی بر آن
حک شده و بر صحنهی جوامع میزبان جای خود را باز کرده باشد .یعنی آثاری
کــه نشــان بدهد جامعهی تئاتــری ایرانی در تبعید با آ گاهــی از وضعیت ناگزیر
خود به عنوان تبعیدی ،در جهت خلق تئاتری گام برمیدارد که بتواند خود را
در صحنهی بینالمللی عرضه دارد .تئاتری که حامل جوهر تراژ یک گذشتهی
تار یخی ایران ،بهو یژه پس از انقالب  ،۱۳۵۷با تمام جنبههای مثبت و منفی
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ً
آن باشد .برای خلق چنین تئاتری طبعا باید زمینه و شرایط مناسب و الزم آن
فراهم باشد ،و آن فراهم نمیگردد مگر با تالش خود دستاندرکاران تئاتر؛ یعنی
با ارز یابی از فعالیتهای هنری خود در هر گام و در هر رو یارو یی با تماشاگران،
با ارتباط زنده و سازنده با این تماشاگران ،با تالش بیوقفه در تحول و ارتقاء
دانش و مهارت خود در هنر تئاتر ،با جســتوجو در شــکلهای تازه ،جذاب،
راســتین و خالق ــــ و نه تجریدی ــــ برای شــایقتر ســاختن تماشــاگران خود و
همچنین جذب تماشاگران جدید ،با تحول موضوعات و مضامین نمایشنامهها
در جهت عمق بخشــیدن به آنها ،با پیجو یی در عرصههای ناگفته و پنهان
زندگــی و وضعیــت تبعید و تبعیدیان ،با ترســیم عبور جامعهی تبعیدیان ـــ چه
در شــکل جمعی و چه در شــکل فردی آن ـــ از وضعیت تبعیدی به وضعیت
«شهروند»ی در سرزمینهای میزبان ،و با کاوش در بسیاری مسایل پیچیدهی
دیگــر کــه در واقع یک ذهــن خالق میطلبد .اما ،آنچه که ما امروز به نام تئاتر
تبعید و مهاجرت ،و یا به هر نام دیگری ،دار یم ،با کمال تأســف باید اقرار کرد
که بسی دور از آن چیزی است که میتوانستیم داشته باشیم .کار تئاتر طی این
ســالهای طوالنی همچنان خود را با مســایل ساده و عام روزمره مشغول کرده
و در مقایســه با تبعیدیان ملل دیگر ،میتوان گفت که ما ،به طور کلی ،در جا
زدهایم.
ما هنوز پس از این همه سالها ،متأسفانه ،از یک کار تحقیقی منسجم
و مستند که مشخصات ،مشکالت ،پیچیدگیها و گونهگونیهای تئاتر تبعید
را ترســیم کند و درخشــشها و تیرگیهای آن را تشریح کرده باشد ،بیبهرهایم؛
کاری که در طول این ســالهای تبعید همیشــه فقدان آن به شــدت احساس
میشده ،و به نظر من هنوز نیز احساس میشود .کاری که چه بسا میتوانست
در رشد و ارتقاء تئاتر ما در تبعید کمک باشد.
این را نیز باید گفت که مقاالت و ســخنرانیهای پراکندهای که اینجا و
آنجا توسط برخی هنرمندان تئاتر انتشار یافته ،متأسفانه ،پاسخ روشن و الزم به
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ُ
این نیاز مبرم نبودهاند .در این نوشــتهها ،گاه برخی نظرات در این باره گنگ،
نارســا ،و حتا متناقض ،و یا نظراتی اســت که نشــان میدهد گو ینده خود نیز
بــه درســتی در یافــت روشــنی از موضوع نــدارد ،و به همین دلیــل موضوع تئاتر
تبعید همچنان مبهم مانده است .بارها شنیده یا خوانده شده که برخی تأ کید
میورزند که تئاتر تبعید ماندگار نیســت؛ تئاتر تبعید همراه با از بین رفتن نســل
اول تبعیــدی ،از بیــن میرود؛ یا ،تماشــاگران تئاتر از تئاتر رو یگردان شــدهاند و
به همین جهت تئاتر تبعید دیگر کشــش ندارد؛ و بســیار عارضههای دیگر ،که
میتواند همهی آنها درســت ،و بخشــی از مشکالت تئاتر تبعید باشد .اما این
همه ،باید گفت معلول عوامل و مشــکالتی اســت که تئاتر ُبرو نمرزی به طور
کلی ،با آن دست به گریبان است .اینها پاسخ اساسی به وظیفهای نیست که
نسل اول تئاتری در قبال نسل آینده دارد؛ وظیفهای که شامل بخشی از همان
کار اجرایــی ،ادبــی ،تکنیکی ،تولیدی و همــهی جنبههای دیگر «هنر تئاتر» در
کل میشود؛ وظیفهای که زمانهی ما از هر فرد تبعیدی میطلبد تا این روزهای
ناگزیر زندگی خود را ثبت کند ـــ بهو یژه سالهای عمری را که اگر به تبعید رانده
نمیشــد چه بســا میتوانســت در وطن خود رشــد و تحول و خالقیت طبیعی
خــود را طــی کنــد؛ وظیفهای که یک تبعیدی ،حتا در قبال وجدان فردی خود
احســاس میکنــد ،هنگامی که در برابر این پرســش قرار میگیــرد که« :چرا من
ً
اینجا هستم و نه در وطن خود؟» ،و پاسخی که الزاما باید هر فرد تبعیدی برای
خود داشته باشد.
ً
گیــرم کــه تئاتــر تبعید میمیرد ،یا مرده اســت اصال .اما آیا تالشــی که هر
یــک از هنرمنــدان تئاتــر تبعید تا زمانی کــه زنده بودهاند و مســایل ،نگرانیها و
دلمشغولیهای خود را دربارهی تبعید به صحنه بردهاند ـــ که به نظر من بخشی
از تار یخ این تبعید مهم تلقی میشــود ـــ نباید ثبت شــود و نشــان داده شود که
متمدن امروز به حوادث و دگرگونیهای زندگی،
ما به عنوان بخشــی از جهان
ِ
شــهروندان و وطــن خــود اهمیــت داده و توجه دار یم؟ آیا آنچه که انجام شــده
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نبایــد ارز یابــی گردد و به بازماندگان ما ســپرده شــود؟ با این اســتدال ل که تئاتر
تبعید با مرگ نسل اول هنرمندان تئاتر تبعید میمیرد ،میتوان کل تار یخ بشری
ً
را انــکار کــرد و گفــت آدمیــزاد اساســا میراســت ،بنابراین نگران ایــن که چگونه
نگرانی بیهودهای است!
ز یسته و چه کرده
ِ
آیــا ،بــه راســتی ،از یادهــا و خاطــرات مــا چیــزی در آثار نمایشــی تبعید
انعکاس یافته اســت؟ با حوادث و وقایع گذشــته در وطن خود ،امروز چگونه
برخــورد میکنیــم و آنها را چگونه بر صحنــه میآور یم؟ آیا ما هنرمندان تبعیدی
توانستهایم با آثار نمایشی خود هو یت مستقل و و یژهای را به نمایش بگذار یم؟
ً
محتوای تئاتر خود را در تبعید چگونه ارز یابی میکنیم ،و اساسا محتوای این
ً
تئاتر چیســت؟ پس از تقریبا چهلســال ،امروز چه در دســت دار یم به عنوان
تئاتر ایران در تبعید؟
***
و اما دربارهی کتابی که در دست دار ید :همانطور که از عنوان کتاب برمیآید،
اینها بخشــی از یادداشــتها و تأمالتی است که من طی این سالها دربارهی
تئاتر تبعید و مهاجرت فراهم داشتهام .این یک کار تحقیقی نیست .جای خالی
یــک کار تحقیقــی جدی دربارهی تئاتر تبعید و مهاجرت به شــدت احســاس
میشود .امیدوارم که این کار هر چه زودتر انجام پذیرد.
ناصر رحمانینژاد

اولین گام

ماجــرای نوشــتن ایــن نمایشــنامهی کوتاه خاطراتــی را در یاد مــن زنده میکند
کــه مایلــم بخشــی از آن را با شــما در میان بگــذارم .این نمایشــنامه در یکی از
شبهای سرد اواخر ماه دسامبر  ،۱۹۸۳در فاصلهی ساعت دوازد ه نیمهشب تا
سه و چهار بامداد نوشته شد .در آن زمان من در سارسل ( ،)Sarsellesیکی از
حومههای شمال پار یس ،در فوایهی  ALJTزندگی میکردم .به جز من دوازده
نفر ایرانی دیگر بودند که جز یک نفرشان همه پیشینهی سیاسی داشتند و به
همین دلیل مجبور به خروج از ایران شده و از دولت فرانسه تقاضای پناهندگی
سیاسی کرده بودند.
طبــق ســنت هــر ســالهی فوایــه قــرار بــود کــه ســالن ورودی و ســالن
غذاخوری فوایه برای نوئل تزیین شــود .مســیو اشــمیت ،سرپرســت فوایه ،از
تعدادی از پناهندگان خواسته بود که در تزئینات نوئل ،به سلیقهی خود و به
هزینهی فوایه ،شرکت جو یند .سه نفر از دوستان ایرانی به نامهای اسماعیل،
فــرزاد و منصــور در ایــن امر پیشــقدم شــده بودند .این هر ســه از اعضای یک
سازمان سیاسی واحد بودند که یک نفرشان ،منصور ،به دلیل اختالفاتی که با
سازماناش داشت ،رابطهاش با سازمان دچار اختالل شده بود.
پس از شام بود و من در اتاق خود مشغول خواندن کتاب بودم .وقت
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دقیق را بهخاطر ندارم ،اما بهطور یقین ساعت از ُنه شب گذشته بود .تقهای
به در خورد .در را باز کردم .اســماعیل بود ،یکی از آن ســه نفر دوســتان ایرانی
که برای تزئینات نوئل داوطلب شده بودند .اسماعیل از من خواست که برای
چنــد دقیقــه بــا او بــه پاییــن بروم .منظــور از پایین ،طبقــهی اول فوایــه بود که
ســالن غذاخــوری ،دفتر فوایــه ،کالسهای زبــان ،اتاق بزرگی برای جلســات
و گفتوگوهــای جمعــی ،اتاقهــا و کالسهــای متفــاوت دیگــر بــود؛ بهطــور
کلــی قســمت اداری فوایــه .با اســماعیل آمدیم پاییــن .به اتاقــی آمدیم که به
مناســبتهایی جلسات جمعی ایرانیهای ســاکن فوایه را تشکیل میدادیم.
فــرزاد ،منصــور و ناصــر هــم آنجا بودنــد .ناصر هــم از هواداران یــا اعضای یک
ســازمان سیاســی دیگــر بود و نقــاش .او را هم به دلیل هنرمنــد بودنش و برای
کمک و همفکری به جلسه دعوت کرده بودند.
دوستانی که در کار تزیینات پیشقدم شده بودند موضوع برگزاری یک
جشــن را بــرای نوئــل مطرح کردنــد ،و اضافه کردند که از ناصــر و من هم برای
کمک و همفکری دعوت کردهاند .آنها عقیده داشتند که بسیار مثبت است اگر
ایرانیها در این داستان فعال باشند .صحبت در این زمینه شروع شد و ضمن
ایدههایی که برای تزیینات فوایه و جشــن مطرح گردید ،دوســتان برگزارکننده
به من پیشــنهاد کردند که من هم برای آن شــب کاری انجام دهم .منظور آنها
ایــن بــود که برای آن شــب نمایشــی ترتیــب داده شــود .بهنظر میرســید که در
گفتوگوهــای خــود دربارهی برنامهی نوئل به موضوع یک کار تئاتری نیز فکر
کرده بودند و به همین دلیل در میانهی جلسهشان به سراغ من آمده بودند .با
توجــه بــه وضعیت جا نیفتاده و زندگی موقتی که در آن زمان در فوایه داشــتم،
و بهو یــژه بــا توجــه به نداشــتن هیچ موضوع یا متن نمایشــی و همچنین وقت
کوتاهــی کــه تــا نوئل باقیمانده بود ،این پیشــنهاد بســیار غیرعملــی و در واقع
غیرحرفهای مینمود .به این معنی که بهنظر میرسید این دوستان از ک موکیف
ً
یک کار تئاتری و چگونگی مراحل شکلگیری یک نمایش کامال بیخبرند.
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من دالیل غیرعملی بودن این پیشنهاد را برای آنها توضیح دادم ،ضمن
کشــش درونی خود برای شــرکت در این امر تأ کید داشتم.
آن که بر خواســت و
ِ
آنچــه مربــوط بــه تزیینــات فوایه بود چندان مشــکل نمینمود ،مشــکل آماده
ســاختن نمایشــی بود که بتواند جمعیت ســاکن فوایه را در شــب نوئل جذب
کرده و خشنود سازد .جمعیت ساکن فوایه در آن زمان چیزی بین صدوپنجاه تا
ّ
دو یست نفر از ملیتهای مختلف مانند کامبوج ،لهستان ،روسیه ،کشورهای
مختلف آفریقا ،الجزیره ،تونس و غیره بودند .این نکته را باید گفت که برخی
از ساکنان فوایه پناهنده یا متقاضیان پناهندگی نبودند ،آنها به دلیل ارزان بودن
قیمت آنجا ،برای ّمدت معینی در فوایه اقامت گزیده بودند.
ِ
توگوهای ما در آن شــب ،به یاد دارم که منصور بیش از همه بر
در گف 
ضــرورت ایــن کار اصرار میورز ید و کوشــش داشــت مرا متقاعــد کند که به هر
ترتیبی شده برای آن شب کاری آماده کنم .باید با تأثر عمیق بگو یم که منصور
در جشن آن شب شرکت نکرد ،یعنی نتوانست شرکت کند؛ منظورم این است
ً
که او دیگر نبود که در آن شــب نوئل ،با آن همه اصراری که داشــت باید حتما
نمایشی داشته باشیم ،خود حضور داشته باشد.
بگذار یــد در مورد منصور ،مختصــری توضیح دهم .نام کامل او منصور
خوشخبــری بود .ماجرای منصور خوشخبری یکی از داســتانهای تراژ یک
سیاســی تبعیــد را با
ســیمای
تبعیــد اســت کــه بهنظر من میتواند ســوی کریه
ِ
ِ
برجستگی هر چه عریانتر نشان دهد .منصور با سازمان سیاسی خود مسایل
ســازمان او ،طبق سنت تمام ســازمانهای
حل نشــدهای داشــت و مســئوالن
ِ
سیاسی ما ،بههیچوجه حاضر نبودند با این مسایل بهطور واقعبینانه ،و مهمتر
از آن صریح و صادقانه ،روبهرو شوند .آنها با منصور برخوردی روشن نداشتند و
مسئولیت الزم برخورد نکردند و این وضعیت ناروشن
در حل این اختالفات با
ِ
توگو یی را که با منصور
را به حالت تعلیق نگهداشته بودند .آنها حتی قرار گف 
تعییــن کــرده بودنــد ،به دلیــل عدم حضور شــخصی که از طــرف مرکزیت این
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توگو تعیین شده بود ،انجام ندادند .و منصور درست در
سازمان برای این گف 
ترن سارسل
شب همان روز قراری که صورت نگرفت ،روی ر یلهای ایستگاه ِ
ِ
ً
دراز کشــید و «دو پــاره شــد ».ایــن عینــا عبارتی اســت که روز بعــد از فاجعه،
یپ کیســهی
در بیمارســتان آن منطقــه ،دکتــر بیمارســتان پیــش از باز کردن ز ِ
پالســتیک ســیاهی کــه جســد منصــور در آن بــود ،برای هشــدار به مــا گفت:
«»Il est coupe en deux.
در آن روز چند نفر از مرکزیت سازمانی که منصور متعلق به آن بود همراه
یکی از دوستان دیگر از پار یس به سارسل آمده بودند تا از جزئیات ماجرا مطلع
شوند ،و از آنجا بههمراه دوستانی دیگر به بیمارستانی که جسد منصور را برده
بودنــد ،رفتیــم .هنگامی کــه دکتر این جمله را گفت من عقب کشــیدم ،چون
نمیتوانســتم انــدام دوپاره شــدهی منصــور را ببینم .امــا در عین حال کنجکاو
بودم ببینم که دیگران چگونه با این صحنه روبهرو میشوند .و دیدم؛ نگاههای
مسخ شدهی آنها را که بر جسد منصور خیره مانده بود ،دیدم .منصور ،انسانی
جهان بیرحم رهاشده
که اکنون دیگر خود را از تمام رنجها و اضطرابهای این ِ
مییافت ،در وسط آن اتاق نیمهتار یک بر روی برانکاردی که او را از سردخانه
آورده بودند ،در پرتوی تنها یک نور که بر جسد تابیده شده بود ،آرمیده بود… .
هــم اکنــون کــه ایــن صحنه را بــا تمام خشــونت و صراحــتاش به یاد
میآورم ،دهها خاطرهی غمانگیز ،دردآور و خشمبرانگیز دیگر در تبعید بر ذهن
من هجوم میآورند و آشفتهام میسازند.
آری ،آن شب در آن جلسه در فوایه ،منصور خوشخبری بیش از همه
پافشــاری میکرد و من در ز یر فشــار اصرار آن دوســتان آخرین پاســخی که در
ً
برابر استدال لهای آنها و پس از تقریبا دو ساعت صحبت ،داشتم این بود که:
«بگذار ید بروم فکر کنم».
وقتی از آنها جدا شــدم و به اتاقم بازگشــتم ،متوجه شــدم که نمیتوانم
بخوابم .به پیشــنهاد آن دوســتان و به ایدههایی که داده شده بود فکر میکردم؛
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و به ایدههایی که خودم پیشنهاد کرده بودم ـــــ البته با شرط داشتن وقت کافی.
در همان حال ایدههای جدیدی در ذهن من جوالن پیدا کردند .در مرکز همهی
این ایدهها و تصو یرهای بههمر یخته و آشفته ،نطفهی کوچکی از یک ایده ،از
یک داستان ،بیش از همه ذهن مرا به خود جلب میکرد و هر بار که ایدههای
دیگر را مرور میکردم ،دوباره به این نطفهی روشن داستانی برمیگشتم .نوئل و
بابانوئل مرا به یاد نوروز و عمونوروز میانداخت ،و عمونوروز مرا با خود به ایران
میبرد ،به دوران کودکیام ،به بهار ،شکوفهها ،ترانهها و همهی آن شادیهای
جذاب کودکانه و پایدار در روزهای عید نوروز .و ناگهان به حضور اکنون خود
ِ
و حضور اکنون ایران و به آنچه که هم اکنون در ایران میگذرد پرتاپ میشدم…
آرام نداشتم و در آن اتاق کوچک فوایه مرتب قدم میزدم؛ مانند دوران بازجو یی
در سلولهای قزل قلعه و کمیتهی مشترک .نشستم تا ال اقل آرامش بیرونی خود
را حفظ کنم ،تا از حرکت در اتاق و آشفته ساختن فضا جلوگیری کنم .و پس از
لحظاتی کاغذ و قلم را در برابرم قرار دادم و به این ترتیب آغاز به نوشتن کردم… .
جومعوج با همان خطخوردگیهای
وقتی روز بردمید ،همان نسخهی ک 
کار را به دوست دیرینم خسرو مور یم سپردم و از او خواستم هر چه زودتر آن را به
فرانسه ترجمه کند .کار به سرعت ترجمه شد و ما در شب نوئل یک نمایش به
مناسبت نوئل به مدت  ۲۵دقیقه ،با شرکت دو ایرانی (در نقشهای عمونوروز
و حاجیفیــروز) و دو الجزایریــــ فرانســوی (یــک زن و یــک مــرد در نقشهای
پرنده و بابانوئل) داشتیم که برای جمعیتی بین  ۶۰تا  ۷۰نفر اجرا شد.
مسیو اشمیت غافلگیر شده بود .او با هیجان احساسات خود را نسبت
به نمایش ابراز میکرد و میگفت بههیچوجه تصور چنین برنامهای را نداشته
اســت .بســیار تأسف میخورد که چرا دوربین نیاورده بود تا از نمایش عکس
بگیرد .و دراینباره مرا مسئول میدانست و به سختی از من گله میکرد.
نمایش با توجه به مجموع ه شرایطی که وجود داشت ،یک کار حرفهای
از آب درنیامد و از لحاظ هنری خواست مرا برنیاورد ،و این نکته ،البته ،قابل
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پیشبینی بود .اما میتوانم بگو یم که اولین گام درست در تصو یر نمایشی آغاز
ماجــرای تبعیــد در دوران اخیــر حوادث سیاســی ایران ،بود .و ایــن گام ،بدون
شرکت دوستانی که داوطلبانه و با انگیزهای نجیبانه برای این همکاری پیشقدم
شدند ،نمیتوانست تحقق پیدا کند .منصور خوشخبری آن شب نبود تا در
پرتوی نور و رنگ و گرمای این جشن کوچک در کنار ما باشد ،اما سهم او در
آشکار او بود.
غیبت
حس
ِ
نیرومند ِ
ِ
آن جشن و در میان ایرانیان فوایهِ ،
ُ
لس آنجلس ،آوریل ۱۹۹۴

***
نمایشــنامهی «قلــب مــن ،وطــن مــن» اولیــن حسهــا و برخوردهــای مــرا در
ماههای اول تبعید ترســیم میکند .در این نمایشــنامه من کوشــش کردهام که
قالب سنتی نمایش ایرانی
این حسها را بوســیلهی شــخصیتهای تمثیلی و ِ
نشان بدهم .ز یرا ب ه نظرم میرسید که با این شخصیتها و این قالب نمایشی
بهتــر میتوان جوهر حســی و معنایی تبعید را بیــان کرد .تبعید همواره با حس
ّ
نیرومند نوســتالژیک همراه اســت ،و این دو شــخصیت در آدابورســوم ملی
ما شــخصیتهای نوســتالژیک هســتند .قصد من در واقع این بود که این دو
شخصیت را ،یعنی قاصدان ،شادی ،نور ،رو یش ،بالندگی ،ز یبایی و خالصه
آنچــه کــه بــه آن «زندگی» گفته میشــود ،در مقابله با اســتقرار حکومت ســیاه
پایان زمستان با خود بهار ،خورشید ،گرما،
اسالمی قرار دهم :عمونوروز که در ِ
زندگی نو را بازمیآورد ،و حاجیفیروز که ب ه ســر
نور ،سرســبزی و در یک کالم
ِ
آمدن زمســتان و ســ ر رســیدن بهار و ســال نو را با ترانههای شــاد و مردمی نو ید
میدهد ،از وطن رانده شدهاند؛ ولی اکنون باید زندگی را از نو ساخت.
این نمایشــنامه به مناســبت نوئل  ۱۹۸۴تنها یک اجرا به زبان فرانســه
در فوایه  ALJTدر سارسل داشت .بعدها در سال  ،۱۹۹۵دپارتمان تئاتر کلمبیا
کالج شیکاگو ،آمریکا ،به مناسبت  ،Celebration of Creativityدو اجرا از آن به
زبان انگلیسی به روی صحنه ُبرد.

فستیوال تئاتر ایرانـــ کلن

یادداشتهای ز یر ،به جز قسمت اول ،را من در همان
روزهای فســتیوال تئاتر ایرانی ــ کلن ،در ســال ،۱۹۹۸
ســر قلم رفتهام و در نتیجه
و پــس از دیدن نمایشها ِ
به جزئیات نپرداختهام .بنابراین آنها را میتوان تأثرات
اولیه و بالواســطهی یک تماشــاگر تلقی کرد .همین.

نوامبر امســال ،۱۹۹۸ ،پنجمین ســال برگزاری «فستیوال تئاتر ایرانی در کلن»
بود .من در این فستیوال شرکت کردم و در نتیجه این بخت را داشتم که پس
از دوازده ســال یــک بــار دیگر به ارو پا برگردم ،و مهمتــر از آن ،کار اکثر گروههای
تئاتری فعال در ارو پا را ببینم .ازجمله این که اطالعات ناکافی خود از کموکیف
فعالیتهای تئاتری ایرانیان مقیم ارو پا را تا این تار یخ ،تا حدودی کامل نمایم.
بــا توجــه به تعداد بســیار محــدود گروههای شــرکتکننده در ســال اول
فســتیوال و تعــداد محــدود روزهای آن ،شــرکت حدود  ۵۰کار تئاتــری ،رقص،
موسیقی ،فیلم و… در فستیوال امسال در طول دو هفته ،آشکارا نشان از رشد
و گســترش فســتیوال طی عمر کوتاه خود داشــت .من بی آن که قصد داشــته
باشم به آمار تکیه کنم ،مایل هستم که نظر خود را بر پایهی مشاهداتم و تأثیری
کــه مجموعــهی کارها بر من گذاردنــد ،ابراز کنم .این توضیح را هم اضافه کنم
کــه مــن چنــد شــب از برنامههای فســتیوال را از دســت دادم و این امر تأســفی
جدی در من به جای گذاشت؛ نه از آن جهت که کارهای فو قالعادهای را از
دســت دادم ،بلکه بیشــتر از این جهت که سخت مایل بودم تصو یر کاملتری
از ایــن فســتیوال داشــته باشــم .بــا این حال موفق بــه دیدن قریب بــه  ٪۸۰از
برنامههای فستیوال شدم و در اینجا کوشش خواهم کرد دربارهی برخی از آنها
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نظــرم را بگو یــم .ایــن نکته را هم اضافه کنم که من نــه به عنوان منتقد ،بلکه
به عنوان تماشــاگری حرفهای و مســئول ،که نسبت به فستیوال و پایداری آن
دلنگرانیهای و یژهای دارد ،برداشتهایم را در معرض قضاوت میگذارم.

***
زبان خــارج از کشــور
یکیــــ دو ســال پیــش در یکــی از روزنامههــای فارســی ِ
ُ
مصاحبهای خواندم که با یکی از دستاندرکاران تئاتر مقیم لسآنجلس انجام
ً
شده بود .او که ظاهرا به تازگی از فستیوال تئاتر ایرانی کلن بازگشته بود ،با لحنی
تحقیرآمیز گفته بود :کسانی که در ارو پا کار تئاتر میکنند ،هنوز خیال میکنند که
در ایران پیش از انقالب هستند و بیشتر کارهایشان سیاسی است.
این نحوهی برخورد با فعالیتهای کارورزان تئاتر ایرانی در ارو پا ،از یک
مشــکل بنیادی سرچشــمه میگیرد که دالیلش را باید در گذشــته جستوجو
کــرد؛ در ایــن بغــض کــه فرصتــی را که تار یخ به آنــان داده بود ،بــه علت عدم
شایستگیشان و با داشتن آن همه امتیاز ،از دست دادند( .همچنان که عدم
شایســتگی و فســاد وارثــان آنها کــه امروز در ایران بر مســند قــدرت لمیدهاند،
دیر یا زود ،به همان سرنوشــت دچار خواهند شــد ).این بغض که اکنون در
کلماتــی تحقیرآمیــز خود را نشــان میدهد ،اگر تنها از جنبهی روانشــناختی به
آن نگاه شــود ،از خلع امتیاز از آنها و از خالء زندگی فرهنگی امروز آنها ناشــی
میشود .من در اینجا قصد ندارم به این موضوع بپردازم ،ز یرا بحث دربارهی
آن خارج از موضوع این بررسی است .این بحث ،به علت اهمیت آن ،نیاز به
جای مستقل خود دارد .من در اینجا تنها میخواهم به حس و برداشتهای
کلی خود از برگزاری این فســتیوال اشــاره کنم .حس و برداشــتی که ناشــی از
مشاهدهی تجربهها و جستوجوهایی تازه در این فستیوال تئاتر بود و در من
ُ
گرمــا و پرتــو امیدی دمید که در طول دوازده ســال اقامتــم در لسآنجلس هرگز
برآورده نشد.

ُ
لس آنجلس ،دسامبر ۱۹۹۸
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برخی ویژگیهای عام
در فســتیوال تئاتــر ایرانــی ــــ کلن چند نکتــهی مهم و قابل تأمل وجود داشــت
که شــاید بتوان آنها را مشــخصهی تئاتر خارج از ایران شــمرد .حضور آثاری که
نو یسندگان و کارگردانان آنها در سالهای تبعید و مهاجرت رشد کرده و تربیت
شدهاند .این امر در وهلهی اول مثبت و از چند جنبه قابل ارز یابی است:
 .۱متــن :ســاختار نمایشــی ،طــرح و نقشــهی داســتانی (یا پــات) .در
ً
تکنیک نمایشنامهنو یســی عمدتا تحت تأثیر تکنیــک و آموزشهای
مجموع
ِ
نمایشنامهنو یســی غرب شــکل گرفته است؛ این حرف به این معنی است که
از سطح و مرحلهی نمایشنامهنو یسی ایران ،حداقل از لحاظ تکنیک ،جلوتر
و ارتقاء یافتهتر است.
 .۲اجرا :این جنبه از کار شامل بخشهای مختلفی است که میتوان آنها
را در کارگردانی ،باز یگری ،صحنهپردازی ،نور پردازی ،تخیل و عناصر صحنهای
دیگر خالصه کرد .در این وجه از کار نیز بخوبی میتوان تکنیک تئاتر غرب را
مشاهده کرد .نمیدانم کاربرد صفت غرب در اینجا تا چه حد میتواند درست
رایج تئاتری که
باشد ،امیدوارم موجب سوءتفاهم نشود .توضیح بدهم :شکل ِ
ما امروز در جهان با آن روبهرو هســتیم ســبکی اســت عام که در سراســر جهان
ً
تماشاگران آن را پذیرفته و با آن برخوردی عادی دارند و معموال هیچگاه برایشان
این سؤال پیش نمیآید که آیا این سبک تئاتر غربی است یا نه.
شــاید الزم اســت در این زمینه توضیح بیشــتری داده شــود :تکنولوژی
ارتباطــات در جهــان امــروز مرزها و فواصل جغرافیایی و فرهنگــی را در نوردیده
و کســب ایدههــا ،دانــش ،اســلوبها ،ســلیقهها ،بهطور کلی ،ممکن و آســان
شــده اســت .همیــن طور در عرصــهی هنرها ،از جملــه تئاتر .البتــه میتوان در
مقام مقایســه هنوز تفاوت ســبک عام امروزی تئاتر را که از غرب آغاز شــده با
شــیوههای ســنتی تئاتر ملل مختلف ،بهطور عمده شــرق ،مانند چین ،ژاپن،
هنــد ،ایــران ،اندونزی و… بازشــناخت ،اما امروزه در همین کشــورها با به روی
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صحنــه بردن آثار نمایشنامهنو یســان غرب ،شــیوههای ســنتی تئاتــر به تدر یج
به حاشــیه رانده شــدهاند .از آن گذشــته بعضی روشهای ســنتی تئاتر وجود
دارنــد کــه کافــی اســت برخی عناصر آن را تغییــر داده یا حذف کرد ،تا نشــان و
ّ
تشخص و یژهی فرهنگی و ملی آن محو شود .بهطور مثال تئاتر سنتی خودمان،
تختهحوضی یا سیاهبازی .اگر لباسهای نمایش را به لباسهای امروزی تغییر
دهیم ،چگونه میتوان تفاوت آن را از تئاترهای دیگر بازشناخت؟ چرا که رفتار
عمومی شــخصیتهای تئاتر ســنتی ایران ،برخالف تئاتر کابوکی یا تئاتر «نو»،
ً
رفتاری تقریبا عادی اســت ــــ جز ســیاه البته .به هر حال این موضوعی اســت
قابــل بحــث که جایش اینجا نیســت ،و آنچه من میگو یم تنها اندیشــههایی
است قابل بحث ،و چه بسا قابل تردید!

ویژگیهای مشترک در نمایشهای فستیوال

ً
 .۱فرم :به این معنی که عموما کوشش شده بود با تجربه کردن فرمهای نمایشی
نمایشی اثر
غیرمرسوم و غیرقراردادی ،به زبان یا مفهوم تازهای در ارایه و اجرای
ِ
دســت یابند .مشــخصترین کاری که می توان در به کارگیری فرم به آن اشاره
کــرد« ،ســرزمین هیچکــس» کار نیلوفــر بیضایی بــود ،تا حدی کــه گاه مزاحم
تماشاگر شده و به نظر من کمی ز یادهروی مینمود.
ً
 .۲زبان :در تعداد نســبتا قابل اعتنایی از نمایشها بیش از یک زبان
بــه کار گرفتــه شــده بــود .این کارهــا غیر از زبــان فارســی ،از زبانهای دیگری
مثل زبان آلمانی ،فرانسه ،انگلیسی ،عربی و غیره استفاده کرده بودند .زبان
آلمانی ،یعنی زبان کشور میزبان ،در همهی این گونه نمایشها به کار گرفته
شــده بــود .علت این امــر را میتوان در روزمرهترین نیاز و مشــکل هر تبعیدی
یا مهاجر دانست .زبان مؤثرتر ین عامل ارتباط اجتماعی فرد با جامعه است.
نکتهی دیگر افزایش چشــمگیر تبعیدیان و مهاجران از کشــورهای مختلف و
ارتبــاط و اختــاط این ملیتها اســت .انعــکاس این وضعیــت اجتماعی در
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مورد زبان در نمایشها ،پدیدهای و یژه در تئاتر تبعید است.
 .۳بــی پیرایگــی :اکثریــت غالــب نمایشها کمترین وســایل صحنه را
داشــتند .یکی از دالیل این امر نداشــتن صحنهای ثابت و ســفر کردن از نقاط
مختلف به شهر محل فستیوال است .چون بسیار دشوار است که فقط برای
یک یا دو اجرا نمایشنامهای انتخاب کرد یا نوشت که به دکور و وسایل سنگین
و بیشمار احتیاج باشد .شاید بتوان بیپیرایگی یا فقر صحنه را از خصوصیات
تئاتر تبعید یا مهاجرت دانست.
 .۴جســارت :ایــن و یژگــی کــه مــن آن را مهمترین و یژگی بــرای آفرینش
هنری میدانم ،به احتمال بسیار ز یاد ناشی از تأثیر محیط و شرایط زندگی این
هنرمندان ،به و یژه نســل جوان اســت .شرایط زندگی این هنرمندان ،برخالف
شرایط زندگی هنرمندانی که در ایران و یا کشورهایی مانند ایران زندگی میکنند
و در ز یــر ســلطهی نظامهــای اســتبدادی ،توتالیتــر و همراه با قوانین ســخت و
گریزناپذیــر سانســور در تمــام عرصههــای زندگــی رشــد کــرده و کار میکننــد،
آموختهاند که آزاد بیاندیشند ،آزاد تجربه کنند و آزاد بیافرینند .آفرینش زبان،
بیان و اشکال هنری نو نیاز به جسارت و شهامت دارد و این و یژگی در جوامع
بسته و محافظهکار پرورش نمییابد .در بسیاری از کارهای فستیوال نوآوری و
به کارگرفتن فرمهای جدید چشمگیر بود.

نگاهی به چند اجرا
ماهی سیاه کوچولو  /نو یسنده :صمد بهرنگی  /کارگردان :سام بدری /باز یگر :علی بدری

امروز یک کار بسیار ز یبای عروسکی دیدم و پس از یک هفته که از پنجمین
ّ
ناب حضور در یک
فســتیوال تئاتر ایرانی ــ کلن میگذرد ً ،برای اولینبار لذ ِت ِ
نمایش عروســکی
تئاتــر و دیــدن یــک نمایــش را عمیقــا احســاس کــردم .این
ِ
«ماهی ســیاه کوچولو» نوشــتهی صمد بهرنگی بود که با برداشــتی آزاد توســط
علی بدری اجرا شد .کارگردان این نمایش سام بدری بود.
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در عقب صحنه یک پاراوان به ارتفاع کمی کمتر از دو متر و به طول کمی
بیش از سه متر قرار داشت که با رنگ مالیم و چشم نوازی ،سبز ــ آبی ،در یا را
مجسم میکرد ،و ماهیان گوناگون در آن شناور بودند.
ّ
چپ صحنه ،روی یک صندلی که نور گرمی به آن تشخص
در سمت ِ
ماهی سیاه با چشمهای شفاف به تماشاگران خیره شده
میداد،
ِ
عروسک یک ِ
بود .این تمام صحنه بود .ساده ،ز یبا و با ساختی استادانه.
داســتان مثــل یــک رود زال ل و آرام جریان پیدا میکنــد و تا پایان همراه
تالطــم رود و تــا آنجــا که به دهانهی در یا میرســد و خطراتی که در در یا ماهی
ســیاه کوچولــو را تهدیــد میکنــد… پیش میرود .تماشــاگر در جریان این ســفر
جســارتآمیز بــه همــراه ماهــی ســیاه کوچولــو دچار هراس میشــود ،خســته
میشــود ،تردیــد میکند ،ولــی همچنان با پیگیری و قطعیت تــا به پایان پیش
میرود.
تنها جایی که به نظر من به روال قصه خلل وارد آمد ،قسمتی است که
ماهی ر یزی
ترانهی«ما دو تا ماهی بودیم» پخش میشود؛ پس از بلعیدهشدن ِ
کــه در میــان راه بــه ماهی ســیاه کوچولو برخــورد میکند و با او همراه میشــود.
برخی از ســطور این ترانه معنا و منظوری جز تأو یل ســمبلیک قصهی«ماهی
سیاه کوچولو» را دارد ،و تماشاگر را گیج میکند.
شیوایی و گرمای بیان علی بدری و آهنگین بودن زبان فرانسه از جمله
عواملی بودند که به روایت ّ
کشش بیشتری میبخشید.
قصه جذابیت و
ِ
با کاروان سوخته  /نو یسنده و کارگردان :علیرضا کوشک جاللی

خوب فستیوال
«با کاروان ســوخته» یکی از چند نمایشــنامهی موفق و بسیار ِ
تحول شــخصیت نمایش (علی) و
بود .ســاختمان نمایشــی ،دیالوگ ،تغیی ر و
ِ
مرور و روایت حوادث کوچک و بزرگ زندگیاش که حول فاجعهی آتشزدن
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خانــه و خانــوادهاش میگــذرد ،از نظــر دراماتیــک با گامی دقیــق و مؤثر پیش
مــیرود و همیــن بیــش از هــر چیز تماشــاگر را وامیدارد تا ماجرا را با کشــش و
کنجکاوی دانستهای دنبال کند .این کار یکی از بهترین کارهای فستیوال بود
که تا اآلن دیدهام.
ُ

گم ( / )Lostنو یسنده :ابراهیم مکی  /کارگردان:

این نمایشــنامه برای من همچون یک شــعر ناب ،موجز ،بیپیرایه ،با طعمی
ُ
تلخ و رنگی تیره بود .تمثیلی از گمگشتگی ،تعلیق ،تنهایی ،بیکسی ،سکون،
تأمــل ،جســتوجو ،و خالصــه وضعیــت روحی کســی کــه ناگهان خــود را در
حس هولناک که در گوشهی تار یک جنگلی انبوه،
مکانی ناآشنا مییابد و این ِ
حس
در وهم هولانگیز طبیعتی بیگانه و تهدیدکننده تنها مانده است ،و حتی ِ
جهتیابی یا فاصلهی خانه و شهر و دیارش را از دست داده است .حسی که
بیتردید تبعید را به خاطر میآورد.
نوجوان دانشآموزی که راه خانه ،یا مدرسه یا مقصد خود را گمکرده و
در پارکی با مرد سالمندی که بر نیمکتی مشغول روزنامه خواندن است ،روبهرو
میشود و از او کمک میخواهد .در گفتوگوی میان آن دو ،مرد نیز در مییابد
که او نیز مقصد خود را گم کرده .برخورد دو نسل گمشده .حسی که اندیشیدن
به آن هولآور است و آدم سعی میکند این اندیشهی مزاحم را از خود براند یا
خود از آن برمد.
کار تکپرده زبان و دیالوگ نمایشــنامه بود که
مهمترین عامل در این ِ
بــا مهــارت و اســتادی ُپرتوانــی بر هم ســوار شــده بــود و در مجموع یــک تداوم
کشش درونی در کار خلق کرده بود .این کار بدون هیچ حرکت یا
دراماتیک و
ِ
عامل بیرونی ،تنها به تأمل و جستوجوی ذهنی شخصیتها برای یافتن خود
ــــنه جغرافیایی یا مکانی ،بلکه وضعیت ،هستی یا موجودیت خود ــــ تکیه و
تمرکز داشت ،و در این تأمل در خود ،بسیار موفق بود.
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سرزمین هیچکس  /نو یسنده و کارگردان :نیلوفر بیضایی

ً
بار یک
نمایش «سرزمین هیچکس» ظاهرا قصد دارد سه مرحله از زندگی رنج ِ
زن تبعیدی ،یا به طور عام یک تبعیدی ،را روایت کند .نمایشــنامه از همان
دلزدگی شدید
آغاز با یک ِتمِ ،تم اندوه ،یأس ،بیزاری ،و به طور خالصه یک
ِ
ً
از گذشته و وضع موجود راوی شروع میشود و تقریبا سرتاسر نمایش با همین
شیوه و همین تم ،تا پایان ،ادامه مییابد.
من به درســتی نمیدانم خانم نیلوفر بیضایی کار خود را در چه قالب
یا سبک تئاتری ارز یابی میکند ،اما آنچه این نمایش القا میکند سبکی است
کــه ســخت کوشــش دارد از تئاتــر قراردادی مرســوم فاصله بگیــرد و آ گاهانه به
نوعی تئاتر مدرن نزدیک شود .اما به نظر میرسد که هنوز این نوع تئاتر مدرن
ّ
تشخص و فرم نهایی خود را پیدا نکرده است .به نظر میرسد که هنوز در حال
تجربه کردن اســت .شــاید بتوان گفت که کار خانم نیلوفر بیضایی نوعی تئاتر
تجربی اســت .اما تئاتر تجربیای که هنوز شــیفتگیهای فرمالیســتی در آن به
وفور به چشم میخورد.
متــن نمایشــنامه قصــد دارد مســایل اجتماعــی و زندگــی شــخصیت
نمایشــنامه را که به سرنوشــتی تلخ میانجامد ،ترســیم کند؛ اما شــیوهی اجرا و
بهو یژه فرمهایی که کارگردان قصد دارد توسط آنها مشکالت شخصیت نمایش
را متبلور سازد ،چیزهایی متفاوت از جنس موضوع و محتوای نمایشنامه است.
در تئاتر تجربی تالش در جستوجو و یافتن فرمهایی است که توسط
آنها بتوان یک امر اجتماعی را صریحتر و مؤثرتر از فرمهای قراردادی رایج تئاتر
ً
بیان کرد .و این شیوهی بیان حتا اگر «رئالیستی» هم نباشد ،مسلما تجریدی
یــا فرمالیســتی نیز نیســت .در حالی کــه ما در اینجــا گاه ناظر غلتیدن نمایش
در فرمهای تجریدی هستیم؛ حتا در بازی باز یگر .باز یگر نمایش گاه با اندام
ایســت خود ،شــکلی که به
خــود ،بــا شــکل قرار گرفتــن کل جثهاش ،یعنی با
ِ
دستش میدهد ،حرکتی که بدنش انجام میدهد ،نحوهای که زانوانش را خم
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میکند ،و خالصه تصو یری که کوشــش دارد بســازد ،تجسم هیچ معنا و بیان
هیچ وضعیتی نیست ،و در بسیاری موارد با کالم نیز ارتباطی ندارد .یعنی از دل
کالم نمایشنامه زائیده نشده است .همچنین بعضی فرمهای اندام باز یگر ،با
وجود آن که خانم پروانه حمیدی در مجموع اندامی انعطافپذیر و تربیتشده
دارند ،اما در ارائهی منظور خود ناتوان میمانند .چیزی که متن نمایشنامه نیز
از آن رنج میبرد .به این معنا که تماشــاگر متوجه میشــود که نو یســنده قصد
دارد مسایل مهم و تجربههای دردآور و تلخ زندگیاش را بیان کند ،اما کلمات
بار رنجهای او را ندارد و در نتیجه چیزی به تماشاگر منتقل نمیشود .شاید به
ِ
همین دلیل است که نو یسنده گاه از گفتههای بزرگان کمک میگیرد.
نمایــش از یــک فــرم منســجم و یکدســت ،و از یــک روال همــوار اجــرا
برخوردار نیست .تجربههای نیمهتمام و فرمهای مجرد و ناهمگن نمیگذارد تا
همان رنجها که نه ،رنجشها ،بار عاطفی خود را بیان کنند .نمایش با آن که
ً
تنها یک شخصیت دارد و قاعدتا باید به تماشاگر این مجال را بدهد که روایت
شــخصیت نمایش را جذب کند ،اما اســتفادهی بیوقفه از اشــیاء و چیزهای
سر پا نگهداشتن صحنه ،و
مختلف ،که آشکارا تمهیدی است تحمیلی برای ِ
حرکات بیوقفهی باز یگر ،همه موجب شده که صحنه بیش از حد شلوغ به
نظر برسد و این به ز یباییشناسی صحنه سخت آسیب وارد آورده است.
اما باید به این نکته اشاره کنم که خانم نیلوفر بیضایی یکی از هنرمندان
تئاتر ایران در تبعید است که کار خود را در تبعید آغاز کرده و وفاداری و اعتقاد
او به کارش برجستهترین و یژگی اخالق و ِاتیک هنری اوست.
هابیل و قابیل  /نو یسنده و کارگردان :علیرضا کوشک جاللی

توگو یی
تاماستو پارد،نمایشنامهنو یسمشهور انگلیسی،چندسالپیشدر گف 
اشــاره کــرده بود که :اگر نمایشنامهنو یســی به علت واقعــهای ،حادثهای دچار
خشــم شــود و تصمیــم بگیــرد در پاســخ بــه آن واقعه نمایشــنامهای بنو یســد،
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نمایشنامهی بدی از آب در خواهد آمد .عین کلمات او را به خاطر ندارم ،اما
آنچه که منظور او بود ،همین نکته است .نمایشنامهی «هابیل و قابیل» مرا به
یاد این گفتهی تام استو پارد انداخت .نو یسندهـ کارگردان نمایشنامه ،علیرضا
کوشک جاللی ،نسبت به فرد یا افرادی خشمگین و عصبانی بوده و این خشم
را ،کــه در نمایشــنامه تبدیــل بــه بغــض و کینه و نفرت شــده ،به صــورت یک
ُ
سری حمالت هیستریک ،حقیرانه و با خشمی خرد ،و با دشنامهایی کودکانه
نثــار آن فــرد یا افرادی میکند که هدف اصلی اوســت .نمایشــنامهی «هابیل و
ُ
قابیل» تصفیهی خردهحسابهای شخصی نو یسنده با کسانی است که او در
زندگی واقعی از آنها رنجیده .در جاهایی از نمایشنامه ،هاشم ،شخصیت اصلی
نمایش ،که کوشش شده به عنوان مجسمهسازی موجه و مقبول خلق شود،
با اشــاراتی که در حمالتش دارد دســت خود را رو میکند و میتوان فهمید که
هدف بیشترین حمالتش چه شخصی است .پس از نمایش که با چند نفر از
دوستان تئاتری صحبت میکردیم ،آنها نیز متوجه این نکته شده بودند.
متأســفانه بغض و کینتوزی نو یســنده به او مجال نداده که خود را از
عام اجتماعی ارز یابی کند
موضوع جدا کرده و آن را به عنوان یک مســألهی ِ
تا قضاوتی بیطرفانه نســبت به این مســأله داشــته باشــد .در نتیجه در یک
خشم هیستریک و بیمارگونه درغلتیده .این خشم هیستریک بهو یژه آنجا اوج
میگیرد که هاشم خود را هنرمندی ترسیم میکند که گو یی آسمان سوراخ شده
و ایشان به زمین فروافتادهاند!
از نظر اجرا کل کار نوعی شــگردهای ســطحی و فریبآمیز بود که برای
تماشــاگر عــادی ممکن اســت تصــور نــوآوری را برانگیزد ،اما بــه نظر من نوعی
بازیهای کودکانهی تئاتری بود .این کار علیرضا کوشک جاللی هنگامی که
با کار دیگر او« ،با کاروان سوخته» مقایسه میشود ،جز تأسف بر نمیانگیزد.
آن کار برای من یکی از بهترین کارهای این فســتیوال بود و در آن نشــانههای
بسیار درخشان تئاتری و ورود یک استعداد در تئاتر تبعید را دیدم.

نلک ــ ناریا رتائت لاوی تسف
جهیکا  /نو یسنده :فرهاد پایار  /کارگردان :سعید شباهنگ
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«جهیکا» یکی از نمایشــنامههای هوشــمندانهی فســتیوال بود .هوشــمندانه
بــه ایــن معنــی که نو یســندهی آن ،فرهــاد پایار ،ما تماشــاگران را با پیشــینهی
افسانهای موضوع نمایشنامهاش ،که در شخصیت جهیکا متبلور است ،آشنا
میسازد .هوشمندانه به این معنی که بستر موضوع نمایشنامهاش را در یک
افــق افســانهای که با فرهنگ کهــن ایرانی پیوند میخورد ،ترســیم میکند .به
تماشاگر خود دیدی گستردهتر از معضل ارتباط یک زن و شوهر در یک خانه
و در روزگار ما ،القا میکند؛ دیدی فراتر از یک چهاردیواری محدود با دو تا آدم؛
دیدی اجتماعی با یک پیشینهی تار یخی.
ساخت دراماتیک نمایشنامه ،دیالوگها ،پرورش شخصیتها و قالب
کمیکـ تراژ یک نمایش با دقت و ظرافت هنری پرداخت شده بود.
بازیها یکدست و با تسلطی پذیرفتنی به دل مینشست .همهی اینها
فضای یک اجرای تئاتری به معنای هنری و دلنشین آن خلق کرده بود ،و من
ّ
با لذت بسیار نمایش را تا پایان دنبال کردم.

تئاتر تبعید و تئاتر ضدتبعید

متن ز یر سخنرانی اختتامیهی «سمینار تئاتر تبعید» در
پنجمین فستیوال تئاتر ایرانی ـــ کلن است.

ــــــ  ۲۸نوامبر ۱۹۹۸

ســال  ۱۹۸۴در پار یــس بــا چنــد تن از باز یگــران تئاتر دربــارهی تبعید بحث و
گفتوگــو داشــتیم .هــدف از این گفتوگو ایــن بود که نمایشــنامهای دربارهی
ایرانیان تبعیدی نوشته شود تا به روی صحنه ببریم .بحث ما دربارهی
تبعید و
ِ
تبعید بیش از دو یا سه جلسه ادامه نیافت و از تمام آن گفتوگوها ثمری بهبار
مشــخصات عینی و آشــکار تبعید مثل شــرایط روزمرهی زندگی در
نیامد .حتا
ِ
تبعید ،دالیل تبعید و از این قبیل نیز به طور دقیق روشن نشد و گفتوگو روی
این مسایل از برخی حسهای مبهم فراتر نرفت .چند بار رشتهی گفتوگو به
مرحلهای کشیده شد که به نظر من میرسید بسیار زود است و میتوانست ما
ً
ً
را گمراه ســازد .مثال این ایده که فرضا ابتدا صحنه خالی اســت .ناگهان فردی
(البته گفته میشــد «مردی»!) از بیرون به داخل صحنه پرتاپ میشــود .فرد
بلند میشــود .گیج اســت .نمیداند کجاســت… و ایدههایی از این دســت که
میتوانســت ما را به نوعی کار تجریدی ســوق دهد .اما ،قصد من این بود که
قبل از شروع به نوشتن هرگونه تجربهی تبعید یا هر واقعه یا صحنهای از زندگی
در تبعید ،و از آن پیشتر ،قبل از یافتن یا ساختن هر داستانی دربارهی تبعید،
دالیل تبعید و شرایط زندگی در تبعید ،و یا ،با اشاره به قضیهی «پرتابشدگی»
آن دوست ،دالیل این پرتاپشدگی را بشناسیم .چون من ب ه هیچ وجه معتقد
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ً
نبودم که ما از یک ناکجا آباد به یک ناکجا آباد دیگر «پرتاپ» شدهایم! (بعدا
به یک نمونه از این گونه کار تجریدی «پرتاپشدگی» و سرنوشت عبرتآموز
آن اشاره خواهم کرد ).من معتقد بودم که تبعید نوعی «ر یشهکن شدگی» است
و دالیل مشخص سیاسی و اجتماعی خود را دارد.
تبعید برای من بزرگترین و پیچیدهترین مسألهی زندگیام شده بود ـــ
همچنان که اکنون نیز هست .من برای «خروج» یا «فرار»م از ایران بسیار دیر و
با دشواری به تصمیم رسیدم .تا آنجا که میتوانستم تا آخرین روزهای ممکن در
ایران ماندم ،و در واقع زمانی ایران را ترک کردم که پاسداران جمهوری اسالمی
ایــران در چنــد قدمی من بودنــد .بنابراین حاال که به اجبار به ســرزمینی رانده
شــده بودم که هیچ دلیل و طرح قبلی برای زندگی در آن نداشــتم ،میخواستم
قبل از هر چیز دلیل «حضورم» را در این ســرزمین بیگانه ،که حاال قرار اســت
در آن مانــدگار باشــم ،بدانــم .میخواســتم موقعیــت موجود خود را بشناســم.
میخواســتم بدانــم بــا این بار ســنگین خاطراتی که مرا به گذشــتهام ،یعنی به
من ،به خو یشــتنم برمیگرداند و اکنون به نظر میرســید که همهی آن گذشــته
از من کنده و جدا شــده اســت ،که دیگر با من نیســت ـــ یعنی همان وضعیت
ذهنییی که با صراحت آشــکار و بیرحمانهای بیهو یتی آدم را مینمایاند ــــ
چه باید بکنم .یاد آن چیزهایی که دوست میداشتم؛ دلبستگانم ،وابستگانم،
رفقایی که از دســت داده بودم ،رفقایی که هر یک سرنوشــتی نظیر من داشتند
و از آنهــا بیخبــر بودم ،نگرانیها و دلشــورههایی کــه در درونم چنگ میزدند؛
حس
رنگها ،بوها ،مکانها ،فضاها ،لحظهها و دقایقی که با خودشان یک ِ
دلچسب ،دلفریب ،و یا تلخ و غمانگیز به همراه داشتند؛ وطنم… آری ،وطنم…
بــا اینهــا چه باید کرد؟ ایــن چیزها را چگونه میبینیم ،چگونه حس میکنیم و
دربارهشــان چه میاندیشــیم؟ این حسها و بسیاری حسها و در یافتهای
دیگر چیزهایی بودند که میتوانست تا حدودی پاسخ معمای من به نام تبعید
باشند و من سخت مایل بودم که در صحنهی تئاتر تصو یرشان کنم .به خاطر
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دارم یــک بــار ایــن ســؤال را طرح کردم کــه فرض کنید ناگهان خبــر بپیچد که
در ایران همه چیز عوض شــده اســت و باید هر چه زودتر به ایران بازگشــت .آیا
ما آمادهایم که از همه چیز اینجا دل بکنیم؟ یا در اینجا دلبســتگیهایی پیدا
کردهایم که ترک آنها ما را دچار تردید میکند؟ قصد من از طرح این سؤال روشن
کردن چند نکته بود که یکی از آنها اندیشیدن به دورنما و آیندهی تبعید و پس از
ً
تبعید میشود .اندیشیدن به روزهای پس از تبعید مقدمتا از تار یکیهای دهلیز
تودرتوی تبعید میگذرد… به هر حال ،به تدر یج ،دشواریها و پیچیدگیهای
موضوع آشکار شد و شاید به همین علت نوشتن نمایشنامهای دربارهی تبعید
ادامه پیدا نکرد و جلسات ما بدون نتیجه پایان یافت .شاید بتوان گفت چنین
طرحی در سال  ۱۹۸۴زودرس بود .اما امروز چه؟  ۲۸نوامبر ۱۹۹۸؟
شــاید ُپر بیراه نباشــد اگر گفته شــود که پس از بیســت ســال حاکمیت
جمهوری اسالمی در ایران ،یعنی بیست سال تبعید ،ما تبعیدیان هنوز شناخت
و تعریف دقیق و یکدستی از تبعید ندار یم .هنوز بر سر تعریف واحدی با هم به
ً
تفاهم و توافق نرسیدهایم .شاید اصال باید گفت که بر سر مسألهی تبعید بحث
الزم و کافی میان ما صورت نگرفته اســت .به نظر میرســد که پس از بیســت
ســال ،حتا پیش از آن که درکی از موقعیت و وضعیت خود به عنوان تبعیدی
ُ
داشــته باشــیم ،مــا کمکم بــه این زندگی عادت کــرده و با آن اخت شــدهایم ،و
ً
گو یی اساسا اتفاقی نیفتاده است تا ضرورت بحث آن دیده شود .اگر چه اثرات
َ
تبعیــد سراســر زندگــی ما را درنوردیــده ،اما چنین مینماید که گــردی از آن بر ما
ننشسته است.
مــن از بحثهــای جســتهو گریخته و یــا آن طور که گاه ســهلانگارانه
اصطالحات «ادبیات و هنر تبعید» یا «ادبیات و هنر مهاجرت» در این یا آن
گاهنامه به کار برده میشــود ،بی آن که تمایزات تبعید و مهاجرت ترســیم شده
باشــد ،حــرف نمیزنــم .منظور من بحث و گفتوگو یی اســت منظم به منظور
روشن شدن موقعیت و وضعیت کنونی ما در تبعید و مشخص ساختن وظایف
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مــا تبعیدیــان در قبــال زندگــی در تبعیــد و در برابــر عامــان تبعیــد .و همچنین
آیندهای که چه بسا چشمانداز روشنی از آن ندار یم.
به راستی تبعید چیست؟ تبعید آیا گذر عادی زمان و گذران روز به روز
زندگــی اســت تا به پایان؟ تبعید آیــا آن طور که و یکتور هوگو میگو ید« ،نوعی
بیخوابی طوالنی است».؟ یا به قول ناظم حکمت چیزی ُپرمکافاتتر از دوزخ
وقتی که میگو ید :اگر بهشت و دوزخ حقیقت داشته باشد ،من ترجیح میدهم
در دوزخ باشــم و نــه در تبعیــد؟ میتوان از این گونه ســخنان از نــامآوران دیگر
ادبیات و هنر که تجربهی تلخ و دردناک تبعید را از سر گذراندهاند ،مثالهای
دیگــری آورد .اما نکتهی آموزنده این اســت که آنهــا در دوران تبعید خود یک
دم از پای ننشستند و با آثار و فعالیتهای شبانهروزی خود وجدان جهانی را
علیه نظامهایی که آنها را تبعید کرده بودند ،برانگیختند.
و یکتــور هوگــو کــه توســط ناپلئــون ســوم تبعید شــده بــود با خــود عهد
کــرد تــا ایــن مــرد حکــم میرانــد بــه فرانســه بازنگــردد و در طول هیجده ســال
(۱۸۷۰ــــ  )۱۸۵۲تبعیــد خــود ،یعنــی تا ســقوط ناپلئون ســوم ،صدای خشــم و
اعتــراض خــود را علیــه او بــه کار برد .حتا هنگامی که دولت بلژیک ز یر فشــار
ناپلئــون ســوم و یکتــور هوگــو را از بلژیک اخــراج کرد ،او مبــارزهی خود را علیه
ناپلئــون ســوم در انگلســتان ادامــه داد .ما میتوانیم از تجربــهی تبعید دیگران
بسیار چیزها بیاموز یم.
اکنــون میتــوان ســؤال کــرد آیا روشــنفکران ما ،نو یســندگان ،شــاعران،
ً
هنرمنــدان ،و مشــخصا مــا کارورزان تبعیــدی تئاتــر چــه وظایفــی بــرای خــود
میشناســیم؟ و آیــا تــا امــروز در جهت تحقق ایــن وظایف چه کردهایــم؟ اگر از
من بپرســید خواهم گفت کارنامهی ما در تبعید ،متأســفانه ،کارنامهی چندان
درخشــانی نیســت .کافی اســت کمی با تأمل و تعمق بیشــتر به زندگی ،کار و
آثارمــان نــگاه کنیــم تا ببینیم که جهان ســیمای ما را چگونه میشناســد .آیا ما
توانستهایم به اتکاء قدرت و ُبرد آثار تئاتری خود جهان و یا حتا کشور میزبان
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خود را وادار یم که ما را جدی گرفته و دولت کشور ما را از در یچهای که ما ،به
حق ،به آن نگاه میکنیم ،ببیند؟ آیا ما توانستهایم این دولتها را از معاملهی
بیشرمانهشان با حکومت جمهوری اسالمی ایران بازدار یم؟  -معاملهای که
نه تنها قوانین بدیهی بینالمللی حقوق بشر را نادیده انگاشته و پایمال منافع
ّ
خود کردهاند ،بلکه بازماندهی ناچیز منابع ملی ما را نیز به یغما میبرند .ما در
تصو یر چهرهی خوفناک مشــتی جنایتکار مذهبی متعصب که بر سرنوشــت و
زندگی مردم سرزمین ما چنگ انداختهاند ،تا چه میزان استعداد و تواناییهای
خود را به کار گرفتهایم؟ حوادث ســالهای گذشــته را چگونه ارز یابی میکنیم
و امروز پس از بیست سال که فرصت اندیشیدن به این حوادث را داشتهایم،
نقــش خــود را به عنوان روشــنفکر چگونــه میبینیم؟ آیا تبعید کفارهای اســت
در پاســخ بــه عملکــرد گذشــتهی ما؟ یــا تبعیــد نتیجــهی اجتنابناپذیر یک
سلسله حوادث اجتنابپذیر است؟ در برابر یک میهن و یران ،کشتهشدگان
و قربانیان جنگ هشــت ســاله با عراق ،اعدامشدگان ،قتلعام آزادیخواهان،
شکنجهشدگان ،زندانیان ،فقر و تهیدستی و بیخانمانی تودههای میلیونی چه
احساسی دار یم و چه میاندیشیم؟ آیا هرگز این وسوسه که ما در این حوادث
ً
احتماال سهمی داشتهایم خواب ما را آشفته نمیسازد؟ آیا هیچگاه وجدانمان
تردید مشوشکننده شده است که
به خاطر امنیت نسبی امروز خود گرفتار این ِ
بهــای زندگــی ما را همهی آن قربانیان و بازمانــدگان میهنمان پرداختهاند؟ اگر
چنین است ،آیا این بهایی بس گران و ظالمانه نیست؟ نمیخواهم بگو یم که
ما باید احساس گناه کنیم و مسئولیت جنایاتی را که به دست مشتی جنایتکار
صورت گرفته به گردن بگیریم .هرگز!
میدانیم که این جنایتکاران قومی از اعصار کهن هستند و دستهایی
ً
شوم راه را برایشان هموار کرد ،و قطعا محکوم به زوال هستند .تنها میخواهم به
جنبههایی از دلمشغولیهای تبعید اشاره کرده باشم و این که این دلمشغولیها
برای ما هنرمندان تئاتر ،ضمن ارز یابی این حوادث و عملکرد گذشتهی خود،
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میتوانــد زمینــهی کشــف عرصههــای جــدی و مایــهی آفرینــش صحنههای
تئاتری تبعید باشند.
اکنــون میخواهــم در اینجــا ،بر پایهی تجربههایی کــه تئاتر تبعید ایران
طی ســالهای گذشــته آفریده ،برخی و یژگیهای تئاتر تبعید را که میتواند با
تئاتر مهاجرت یا هر نوع تئاتر دیگری متفاوت باشد ،آنگونه که در یافتهام ،ترسیم
کنم .این توضیح را هم اضافه کنم از آنجا که هنوز مطالعات و تحقیقات کافی
ً
و الزم دربــارهی تئاتــر تبعید انجام نگرفته ،مســلما آنچه کــه من در اینجا اظهار
میکنم ،کاســتیهایی ،و چه بســا کاســتیهایی جدی ،دارد .اما در عین حال
امیدوار هستم که با مطالعات و تحقیقات بیشتر از سوی همکاران دیگر ،بتوان
ایــن کاســتیها را رفــع کرد و مشــخصات و و یژگیهای فعالیت تئاتــری ایرانیان
مقیم خارج ،اعم از تبعیدی ،مهاجر ،مسافر و یا هر اصطالح و تعبیر دیگر را بهتر
شناخت تا از این راه به غنای نظری و کارآیی عملی و اجرایی تئاتر تبعید یاری
رســانده و تئاتری همســنگ و همارز یک تئاتر جهانی به تماشــاگران خود ارایه
داد .ابتدا میپردازم به صفتهای و یژهی تئاتر تبعید.
پنج صفت تئاتر تبعید
 .۱با توضیحات باال میتوان چنین نتیجه گرفت که عمدهترین و یژگی تبعید،
ً
وجه سیاســی آن اســت .ز یرا یک تبعیدی برخالف یک مهاجر نه عمدتا به
ً
دالیل اقتصادی ،بلکه مشــخصا به دالیل سیاســی به تبعید رانده شده است.
در این معنی نفس تبعید با مبارزه و اعتراض همراه اســت .یک تبعیدی برای
ســرنگونی نظام تبعیدگر و اســتقرار نظامی آزاد و عادل ،متناسب با تواناییهای
خود ،اقدام به مبارزه میکند .آماج این مبارزه ،عامالن تبعید و نظامی اســت
که میلیو نها انســان را از خانه و کاشانهشــان ،از سرزمینشــان ،به بیرون رانده
است .تئاتر تبعید نیز نمیتواند برکنار از محتوای سیاسی باشد .پس تئاتر تبعید،
تئاتری مبارز و معترض است .این اولین صفت تئاتر تبعید است.
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 .۲تبعید با مقاومت همراه اســت .از یک ســو مقاومت در برابر تمام آن
تنگناهــا ،محدودیتهــا و دشــواریهایی کــه یــک تبعیدی در محیــط تبعید،
یعنــی در کشــور میزبان ،با آن روبهرو اســت؛ و از ســوی دیگــر مقاومت در برابر
تهدیدها ،تحبیبها ،نیرنگها و فشارهای آشکار و نهان که از طرف حکومت
تبعیدگر و عوامل آن علیه تبعیدی صورت میگیرد ،و همچنین مقاومت در برابر
جان خســتهی تبعیدی
وسوســهها ،تردیدها و پچپچههای توجیهگر جســم و ِ
است .مقاومت در برابر یأس ناشی از طوالنی شدن دوران تبعید؛ مقاومت در
برابــر تصــور بیحاصل ماندن تالش و مبارزه علیه حکومت تبعیدگر؛ و باالخره
مقاومــت در برابر شــک نســبت به ارزشهــای آرمانی که در آغــاز به خاطر آنها
ُ
راه تبعیــد را پذیرفتــه بودیــم .ز یرا طوالنی شــدن دوران تبعید و اخت شــدن به
زندگی در تبعید ،چه بسا ما را به پرتگاه بیهودگی و عبث نمودن این مقاومت
سوق دهد .تنها مقاومت به اتکاء حقانیت آرمان ماست که ما را از همهی این
تهدیدهــا محفــوظ نگاه میدارد .به همین جهت میتوان گفت که تئاتر تبعید،
همچون خود تبعید ،یعنی تئاتر مقاومت .این دومین صفت تئاتر تبعید است.
 .۳تبعیــد یعنــی شــهادت .حضــور یک تبعیــدی در ســرزمینی بیگانه،
شهادتی است عینی و مجسم علیه حکومت تبعیدگر و عامالن تبعید .بنابراین
حکومــت تبعیدگر
از صحنــهی تئاتــر میتــوان همچــون تریبونــی جهانــی علیه
ِ
اســتفاده کــرد .هــر تبعیــدی شــاهدی اســت که بــر صحنــهی تئاتر ،یا ســکوی
شهادت ،در برابر تماشاگران برای شهادت دادن حضور مییابد .بنابراین تئاتر
تبعید ،تئاتر شــهادت اســت .شــهادت و گواهی بر همهی آن جنایتهایی که
حکومت تبعیدگر مرتکب شده و میشود .شهادت ،سومین صفت تئاتر تبعید
است.
 .۴تبعیدی همواره هدف خطرات و تهدیدات حکومت تبعیدگر است.
بنابرایــن تبعیــدی بایــد از این خطرات آ گاه باشــد و برای روبهرو شــدن با این
خطرات جســارت و شــهامت داشــته باشــد .همچنین تبعیدی باید شــهامت
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اعــام و افشــای حقایــق و فجایعــی را کــه بــر تبعیدیــان و هموطنان مــا رفته و
میرود ،داشته باشد .تئاتر تبعید به این معنا ،تئاتر شهامت نیز هست.
 .۵وفــاداری بــه حقیقت و دفاع از حقیقت فضیلتی اســت که تبعیدی
ّ
بــه خاطــر آن به تبعید رانده شــده اســت .حقانیت ما در دفــاع ما از حقیقت و
ّ
راســتی متجلی اســت .بنابراین تبعیدیان ،یعنی مدافعان حقیقت ،در مصاف
ّ
میان حکومت تبعیدگر و تبعیدی ،حقانیت دارند .پس تئاتر تبعید ،از آنجا که
ناظــر بــه حقیقــت اســت و در دفــاع از آن قد برافراشــته ،به حــق میتواند تئاتر
حقیقت نامیده شود.
اینها پنج صفتی هستند که به پیشنهاد من میتواند خصوصیات تئاتر
تبعید را ترســیم نمایند .البته میدانیم که هنر ،پدیدهای پیچیده اســت و شاید
نتوان همچون پدیدههای علمی آن را تابع فرمولبندیهای قراردادی کرد .اما،
بــه هــر حــال میتوان خصوصیــات و و یژگیهای هنرهــا را بازشــناخت و آنها را
تعریف کرد .این امری است که در مطالعات ز یباییشناسی هنر و در تعریف و
در یافت هنرها همواره صورت میگیرد .اگر جز این میبود ،چگونه شــناخت و
معرفت ما از پیچیدگی و تنوع هنرها میسر میشد؟
در تبعید ،اما ،تنها هنر تبعیدی نیســت که ما با آن روبهرو هســتیم .در
تبعیــد ،هنرهــا ،از جملــه هنر تئاتر ،انواع و اقســام دارند .تئاتــر مهاجرت به طور
مثــال؛ و یــا تئاتــر ضد تبعید .البد ســؤال خواهد شــد تئاتر ضــد تبعید دیگر چه
صیغهای است؟ این اصطالحی است که من برای متمایز ساختن این نوع از
تئاتر در برابر تئاتر تبعید و تئاتر مهاجرت ساختهام .میتوان در تکمیل ،تصحیح،
تغییر و یا حتا ّرد آن حرف داشت .اما منظور من از این اصطالح تقسیمبندی و
شناخت نوعی از تئاتر است که در کشورهای میزبان و برای ایرانیان مقیم خارج
ــــ اعم از تبعیدی و غیرتبعیدی ـــــ تولید میشود.
عمدهترین و یژگی این تئاتر ،یعنی تئاتر ضد تبعید ،غیرسیاسی بودن آن
است .این تئاتر بر آن است که سیاست عاملی است که ما ایرانیان و کشور ما
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ایران را به روزگار ســیاه نشــانده اســت .بنابراین سعی دارد که از سیاست پرهیز
نمایــد و مخاطبــان خود را نیز از سیاســت َبرماند .اما دغلکاری و شــیادی این
تئاتر درســت در همین به ظاهر غیرسیاســی ،و در حقیقت ضدسیاســی ،بودن
آن اســت .ز یرا کارگزاران تئاتر ضد تبعید ،از آنجا که با آ گاهی از سیاســت پرهیز
میکنند ،و در واقع با پیشفرض و تئوری معینی که خود از یک نظرگاه سیاسی
نشــأت میگیرد ،در برابر تئاتر تبعید میایســتند ،در پنهان با سیاســت رابطهای
تنگاتنــگ دارند ،و در اســاس به سیاســت حکومت تبعیدگر تعهــد دارند .تئاتر
ً
ضــد تبعیــد معمــوال در همــان مأوای تبعید ســر برمیآورد ،و خطــر آن در همین
اســت .ز یرا ســعی دارد که خود را آشــنا و خودی بنمایاند .چنین مینماید که
بیرون از خانهی تبعیدیان وارد نشــده ،صادراتی نیســت ،بیگانه نیست ،پس
خــودی اســت .یعنــی قابــل اعتماد اســت .در چنین وضعیتی مــا ناگزیریم که
خصوصیــات این تئاتر را بشناســیم تا معیارهایی برای تمایــز اینگونه تئاترها از
تئاترهای دیگر داشته باشیم.
گفتــم عمدهتریــن و یژگی ایــن تئاتر ،به ظاهر البته ،وجه غیرسیاســی ،یا
در حقیقــت ضدسیاســی بــودن آن اســت .امــا صفتهــای و یــژهی دیگری نیز
دارد که میتواند به ما کمک کند تا آن را از ســایر تئاترها بازشناســیم .از جمله
مشــخصههای ایــن گونــه تئاتــر این که شــعارها و نظــرات حکومــت تبعیدگر را
دربــارهی تبعیدیــان ،بــه نحــوی ز یرکانه و در قالــب هنری و گاه اســتعاری و یا
تمثیلــی و از ایــن قبیل ،تلقین و القا میکند .یکی از راههای شــناخت اینگونه
تئاترهــا ،آ گاهــی داشــتن بــه قضاوتهــا و نظــرات رســمی حکومــت تبعیدگــر
دربارهی تبعیدیان است .آنها همیشه کوشش داشته و دارند که ما تبعیدیان را
باشیوههای معمول خودشان بیحیثیت سازند و بهو یژه ما را از لحاظ اخالقی
ً
بیاعتبــار جلــوه دهنــد .مثال ایــن که تبعیدیها مشــتی آدمهــای بیهو یت و
بیر یشه هستند؛ تبعیدیها یک مشت فراری هستند که هموطنان خود را در
ســختترین شــرایط رها کردند و به آنها خیانت کردند؛ تبعیدیها در غرب در

40

تئاتر ایران در تبعید

یک زندگی فسادآلود غوطهورند؛ تبعیدیها در حل مشکالت روزمرهی خود
درماندهاند؛ زنان و مردان تبعیدی با یکدیگر روابطی ناســالم دارند؛ و اتهامات
ً
و دشــنامهای دیگــر… البتــه آنها ما را تبعیــدی نمینامند ،معموال مــا را فراری،
بیوطن ،ضدانقالب ،و از این قبیل مینامند.
تئاتر ضد تبعید همین شعارها ،اتهامات و دشنامها را موضوع کار خود
قــرار داده و یــا در کار خود میگنجاند .یعنی موضوع نمایشــنامههای تئاتر ضد
ً
تبعید را عموما میتوان تحت یکی از ناســزاها یا شــعارهای حکومتی خالصه
ّ
کــرد .اگــر بپذیریــم که تئاتر ضد تبعید مبلغ شــعارها و نظــرات حکومت تبعیدگر
دربارهی تبعیدیان اســت ،بنابراین مرتجع و سازشــکار اســت .صفت ارتجاعی
تئاتر ضد تبعید از تعهد آ گاهانه یا ناآ گاهانهی آن به حکومت ارتجاع برمیآید.
تئاتــر ضــد تبعید ،تئاتری زبون اســت .ز یــرا کارگــزاران آن به هیچ اصول
اخالقی پایبند نیســتند و برای خود آرمانی نمیشناســند تا برای حراســت آن
پایداری و مقاومت داشته باشند .آنها تنها به منافع و خواهشهای فردی خود
پایبند هستند و برای به دست آوردن و حفظ این منافع حتا با شیطان میثاق
میبندند.
تئاتر ضد تبعید کتمانکار است .از شهادت و گواهیدادن به آشکارترین
جنایات حکومت تبعیدگر ســر باز میزند ،و با ر یاکاری تحت عنوان اینکه کار
هنر ناب پنهان میکند .کارگزار تئاتر
هنر سیاست نیست ،خود را در ِ
پشت ِ
نقاب ِ
ضد تبعید ،بیاطالع از تجارب و پیشــینهی تار یخی هنر ناب ،تصور میکند
هنر ناب حجتی اســت قانعکننده و قاطع .میتوان تئاتر غیرسیاســی کار
توجیه ِ
کــرد ،اما به حقیقت و راســتی وفــادار بود .تئاتر ضد تبعید از حقیقت رو یگردان
است ،به دروغ ّ
تشبث میجو ید و به دروغ خود را غیرسیاسی مینامد.
تئاتــر ضــد تبعیــد ُبــزدل اســت؛ جبــون اســت .ز یــرا شــهامت تصو یــر
واقعیتهــای تلــخ و فاجعهباری را که تبعیدیان از ســرگذراندهانــد ،ندارد .ز یرا
تصو یر این واقعیتها نقض تعهدی است که به حکومت تبعیدگر سپرده است.
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تئاتــر ضــد تبعیــد ،تئاتر دروغ اســت .ز یرا با اختــراع دروغ ،پــرده بر روی
واقعیتهــای گزنــده و دردنــاک تبعید میکشــد .گاه ایــن واقعیتها را تحریف
یــا وارونــه کــرده ،آنها را به ُســخره میگیرد ،و مخاطــب را وامــیدارد که رنجها و
زخمهای خود را جدی نگرفته ،بلکه استهزاء کند .این استهزاء یک استهزای
عمق
ســیاه و تلــخ به عنــوان فرمی از بیان هنری که آ گاهانه برای نشــان دادن ِ
فاجعــه انتخاب میشــود ،نیســت ،بلکه اســتهزاء به خاطــر اســتهزاء و از روی
بیعــاری اســت .در همــان فرم اســتهزاء و ُســخره وامیماند و بــه یک عمل یا
اقــدام مثبــت علیه آن واقعیتهای دردناک تبدیل نمیشــود .کارگزار تئاتر ضد
تبعید به خود میبالد که رنجهای بشری را به ُسخره میگیرد و این را و یژگی هنر
خود ،و گاه عین هنر ،مینامد! اینها برخی مشخصات تئاتر ضد تبعید بودند.
در اوایل گفتارم به یک تجربهی تجریدی عبرتآموز اشاره کردم .سالها
قبل ،شــاید حدود ده تا دوازده ســال پیش ،در شــمال کالیفرنیا در شــهر برکلی
نمایشــی اجرا شــد به نام «چمدان» .این نمایش به علت آن که تماشــاگران
وضعیــت عمومــی خــود را در آن میدیدنــد و میــان خــود و آدمهــای نمایــش
شباهتهایی مییافتند ،با استقبال نسبی روبهرو شد .ماجرای نمایش طبق
تعریــف نو یســندهـــ کارگــردان آن ،فرهاد آئیش ،چنین اســت …« :این نمایش
راجع به عدهای از مردم اســت که در یک ناکجاآبادی قرار گرفتهاند و دمبهدم
در باز میشود و افرادی به این گروه اضافه میشوند که نمیدانند کجا هستند،
ولــی ســعی میکننــد برای زندگی خــود در همین مکان ،هر چنــد عبث[ ،توجه
1
کنید! «هر چند عبث»!] معنایی پیدا کنند».
نمایشــنامهی «چمــدان» تبعیدیــان و مهاجران ایرانــی را مردمی تصو یر
میکنــد کــه ســرگردان به دور خــود میچرخنــد و نمیدانند «کجــا» و برای چه
در ایــن «ناکجاآبــاد» هســتند .همــان تمــی کــه حکومــت تبعیدگــر همــواره در
قضاوتهایش دربارهی تبعیدیان تکرار میکند .چنین نمایشنامهای هنگامی
 .1به نقل از «گفتوگوی فرشته داوران با فرهاد آئیش…» گردون ،شماره  ،۵۸فروردین .۱۳۷۷
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که در تبعید اجرا میشود ــــ برای تبعیدیان و همچنین مهاجران ــــ معنایی معین
دارد ،اما اگر همین نمایشــنامه در ایران اجرا شــود به ضد خود تبدیل میشود.
یعنی تعبیری که تماشاگران داخل ایران از آن خواهند داشت ،چیزی متفاوت
و متضاد با آن تعبیری اســت که تماشــاگران تبعیدی و مهاجر خارج از ایران از
آن دارند .به خصوص اگر نو یســنده ـــ کارگردان با دخل و تصرفهایی در کار،
آن را بــرای نمایــش در ایــران آماده کند .این نمایش چند ســال پیش در ایران
اجرا شد و منتقدین رسمی حکومت تبعیدگر ،و حتا منتقدین غیررسمی ،آن را
ستودند و نو یسنده ـــ کارگردانش را ارج نهادند .نتیجه آنکه ،ایشان کار بعدی
خــود را ،کــه بــاز هم یکی از موضوعهای مورد پســند حکومت تبعیدگر بود ،به
اتفــاق یکــی از محبوبتریــن باز یگران داخل کشــور ،محبوب و رســمی هم در
رژ یم گذشته و هم در حکومت فعلی ،در آمریکا آماده ساختند و پس از نمایش
در چنــد شــهر آمریــکا و بخشــی از ارو پــا ،آن را بــه ایــران بردند .نــام این باز یگر
محبــوب و رســمی آقای علــی نصیریان اســت .آقای علی نصیریــان باز یگری
است که هم پیشرفتهای شگرف انقالب سفید شاه را ستایش کردهاند و هم
دگرگونیهای انقالبی دههی انقالب اسالمی تحت رهبری والیت فقیه را .نام
این نمایشنامه «هفت شب با میهمان ناخوانده» بود و موضوع آن «دربارهی
جوانی است که در نیو یورک زندگی میکند .او فردی روشنفکر و سوررئالیست
ُ
رف خودکشی است .شخصی از
اســت که به بنبست مدرنیته رســیده و در ش ِ
ایران به طور ناخوانده میهمان او میشــود ،مردی که در اوج ســادگی اســت و
این دو هفت شبانهروز با یکدیگر زندگی میکنند 1».این مرد یک ایرانی سالمند
است و در پایان مشکل این روشنفکر به بنبست رسیده را حل کرده و او را از
خودکشی احتمالی نجات میدهد! باز همان تمی که حکومت تبعیدگر همواره
علیــه تبعیدیــان و مهاجــران ایرانــی بــه کار برده و میبــرد :آنها که به خــارج فرار
 .1به نقل از روزنامهی دنیای اقتصاد ،چهارشنبه  ۱۲مهر  ،۱۳۹۶شماره  ،۴۱۵۹چاپ ایران ،به مناسبت
اجرای دوبارهی نمایش.
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کردهاند در حل مشکالت زندگی خود درماندهاند .این همان تمی است که در
«بوی خوش عشــق» نیز میتوان دید .در آن جا هم یک پیرمرد ،خان دایی،
باید از ایران جمهوری اسالمی بیاید و مشکل زوج جوان خارج از ایران را حل
کرده ،آنها را دوباره به هم وصل کند تا مانع ازهمپاشیدگی زندگیشان شود.
تئاتر ضد تبعید ،خطری جدی برای تئاتر تبعید اســت .تئاتر ضد تبعید
بــه تدر یــج گســترش پیدا خواهــد کــرد و راه را بــرای تئاتر ضد تبعیــد صادراتی
حکومت تبعیدگر هموار و باز خواهد کرد .باز یگرانی که تا چندی پیش خود را
تبعیدی و یا مهاجر جازده بودند ،امروز با نهادهای تئاتری جمهوری اســامی
ایران همکاری میکنند .اینان تجربیات و اطالعات خود را در اختیار نهادهای
تبعیــد صادراتــی بازخواهند
حکومتــی میگذارنــد و خــود با نمایشهــای ضد
ِ
گشت .ما باید خود را برای چنین روزهایی آماده کنیم.
من معتقدم که وظایف تئاتر تبعید در این چشمانداز ،روزبهروز دشوارتر
خواهد شد .بنابراین تئاتر تبعید از همین امروز باید تمایزات و تفاوتهای خود را
با تئاتر ضد تبعید ،که قصد دارد این تفاوتها را مخدوش ساخته و درهمبریزد،
شدن نقش جنایتکارانهی حکومت تبعیدگر،
روشن و مشخص نماید و از لوث ِ
یعنی جمهوری اسالمی ایران ،قاطعانه و به طور جدی جلوگیری به عمل آید.
حفــظ حرمــت تبعیــد و حفــظ و یژگیهــای تئاتر تبعیــد ،در اســتواری و
وفــاداری بــه اصــول و ارزشهایی اســت که مــا کارورزان تئاتر بــه خاطر آن به
اصول اخالقی
اصول سیاســی نیستند،
تبعید رانده شــدهایم .این اصول ،تنها
ِ
ِ
حرمت تبعید همانقدر پایبندم که
حفظ
اصول
نیز هســتند .من به
اخالقی ِ
ِ
ِ
ِ
به اصول سیاسی آن.
متشکرم.

نمایشنامهای که هرگز نوشتهنشد

یودو سال ،شاید کمی به نظر نابهنگام برسد.
سخن گفتن از تبعید ،پس از س 
و یا به نظر برســد که موضوعیت خود را از دســت داده اســت .برای اینکه پس
ً
ُ
از طی این سالها ،همهی تبعیدیان ،همهی ما ،ظاهرا به نوعی ثبات و تعادل
رســیدهایم؛ یــا بهتر اســت گفته شــود که به زندگــی در تبعید عــادت کردهایم ،و
ً
تحــت تأثیــر همین عادت ظاهــرا مفهوم تبعید هم رنگباخته اســت .طی این
ی چیزها تغییر پیدا کرده :آدمها عوض شدهاند ،عقاید و نظرات
سالها بسیار 
تغییر کردهاند ،فرزندان ما بزرگ شدهاند ،ازدواج کردهاند ،از طریق برخی از این
ازدواجهــا و اشــکال مختلف دیگر به جامعــهی میزبان نقبزدهایم ،خود ما پیر
شدهایم و چه بسا انگیزههای تبعیدی ما هم پیر شده باشد؛ الزامات و وظایف
ً
ما احتماال تغییر کرده و خالصه بسیاری تغییر و تحوالت دیگر اتفاق افتاده که
خود را دیگر در شرایط سالهای اول تبعید احساس نمیکنیم .احساسی که در
آن ســالهای اولیه یک لحظه ما را آرام نمیگذاشــت؛ هنوز زندگی ما ،آیندهی
ما ،خانوادههای ما ،بستگان ،دوستان ،آشنایان ،هموطنان ،و وطن ما در جای
دیگری پشــت ســر ما مانده بودند ،و هنوز تصو یر روشــن و زندهای از وطن در
برابر خود داشتیم ،و هنوز خود را پارهای از آن میدانستیم و به همین جهت هر
چه میکردیم ــــ یا هر چه باید میکردیم ــــ برای آزاد ساختن آن و مبارزه با دزدان
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و جانیانی بود که بر وطن چنگ انداخته بودند و آن را از مردم دزدیده بودند.
بــه َت َبــع همین شــرایط عمومی ،همــهی موضوعات دیگــر از جمله تئاتر
تبعید هم رنگباخته و چه بسا برخی بگو یند که موضوعیت خود را از دست
داده اســت .امــا ،بــا وجود این ،من اعتقاد دارم که مــا میتوانیم در هر زمان به
گذشــتهی خــود نگاهــی بیانداز یــم و از آن ارز یابی جدیدی داشــته باشــیم .از
طرف دیگر ،یک چیز که شــاید بتوان گفت عامل تعیینکننده اســت و تا امروز
پلید رژ یم جمهوری اســامی در ایران اســت ،و تا
تغییــر پیــدا نکرده ،واقعیــت ِ
زمانــی کــه جمهــوری اســامی به عنوان عامــل اصلی و قطعی تبعیــد ،بر ایران
حاکــم اســت ،تبعید حضور دارد و محتوای خــود را با همهی الزامات آن برای
یــک تبعیدی از دســت نــداده ،حتا اگر تبعیدی با وضــع موجود خود در تبعید
عادت کرده باشد.
تبعیدیــان مجــروح و غارتشــده و
در میــان لشــگر پناهنــدگان و
ِ
شکستخورده که از اوایل سالهای  1980از ایران به سراسر جهان روانه شده
بودنــد ،عــدهای هــم ــــ مثل من ـــــ اهل تئاتر بودند که در کشــورها و شــهرهای
مختلــف پراکنــده شــده بودنــد و هر یک کوشــش میکردنــد کاری بکننــد .اما
مشــکل همهی ما تئاتریها قحطی نمایشــنامه بود .ما نمایشنامهای نداشتیم
که مناســب شــرایط جدید و اســتثنایی ما باشد؛ که آســیبها و زخمهای ما را
تشریح کند؛ و خالصه این که تصو یر زندگی پناهندگان و تبعیدیان را منعکس
نماید.
پیــش از آن ،هنگامــی که من در فوایه سارســل ،در شــمال پار یس ،به
سر میبردم ،به مناسبت شب نوئل  ،۱۹۸۴یک نمایشنامهی کوتاه که داستان
تبعید از ایران را ترسیم میکرد نوشته و اجرا کرده بودم .این اجرا به دلیل اکثریت
تماشــاگران مــا کــه ســاکنان فوایه و غیــر ایرانی بودنــد ،به زبان فرانســه بود .دو
شــخصیت اصلی این نمایشــنامه عمو نوروز و حاجیفیروز بودند که برای من
شخصیتهای نمادین و تمثیلی فرهنگ و سنت و هنر ایرانی بودند و حکومت
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اسالمی از همان آغاز استقرار خود مبارزهای خصمانه و همهجانبه علیه سنن
ّ
و فرهنگ ملی ایران آغاز کرده بود .پس از آن ،به مناسبت نوروز سال ،۱۳۶۴
من یک نمایش روی صحنه بردم که داستان آن ایدهی من بود ،دیالوگهای
آن توسط محسن یلفانی نوشته شد و شعر ر یتمیک ز یبایی برای پایان نمایش
برای عمونوروز و حاجیفیروز توسط محمد سحر سروده شد .در این نمایشنامه
نیز همان دو شخصیت اصلی ،عمونوروز و حاجیفیروز ،حضور داشتند که با
توپنجه نــرم میکردند .این کار ،میتــوان گفت ،در واقع
مشــکالت تبعید دســ 
یک کار جمعی بود که متأسفانه پس از آن نظیرش اتفاق نیفتاد.
پس از این نمایشــنامه ،ما با زندهیاد غالمحســین ســاعدی و محسن
یلفانی به همراه چند نفر دیگر از دوســتان اهل تئاتر جلســاتی تشــکیل دادیم و
ایرانی در تبعید خواســتیم که برای ما
از آنان به عنوان نمایشنامهنو یســان مهم ِ
ُ
نمایشنامه بنو یسند .نمایشنامهی «قویتر از شب» از محسن یلفانی و «اتللو
در ســرزمین عجایب» از غالمحســین ســاعدی ،پس از چند ماه آماده شــد و
ُ
در جمــع خوانــده شــد« .اتللو در ســرزمین عجایب» برای اجرا انتخاب شــد و
تمرینهای آن آغاز گردید.
ُ
ســاعدی پیــش از آنکــه «اتللــو در ســرزمین عجایــب» را بنو یســد،
در مقالــهای بــه نــام «نمایــش در حکومــت نمایشــی» 1بــا طنزی تنــد و گزنده
مشخصات نمایشنامه ،شخصیتپردازی و زبان جدید در جمهوری اسالمی
را توصیف میکند و معتقد است که «تئاتر در جمهوری اسالمی مادهی خامی
اســت برای تئاتر آینده» .2ســاعدی خود از اولین نمایشنامهنو یســان تبعیدی
ُ
اســت کــه از ایــن «مــادهی خام» بــا پختگــی و مهــارت در «اتللو در ســرزمین
عجایــب» بهــره میگیــرد .او در مــورد زبــان ایــن قبیــل نمایشــنامهها میگو ید:
 .1غالمسین ساعدی ،نشریه الفبا ،دورهی جدید ،جلد پنجم ،زمستان  ۱۳۶۳شمسی .این مطلب
پیش از آن به عنوان سخنرانی در «شب تئاتر ایران» که توسط کانون نو یسندگان ایران در تبعید برگزار
شده بود ،ایراد گردید.
 .2همانجا ،صفحهی .۹
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«از خصوصیــات عمــدهی نمایشــنامههای همیشــه در صحنــه ،تکیه بر کالم
اســت .تکیه بر ســخنرانیهای تجریدی ،تکیه بر شعارهای تجریدی .و از این
جاســت که زبان تازهای پیدا میشــود و لغتســازی تازهای ابداع میشــود .و
زبــان جلــوهی دگرگونهای پیدا میکند 1».ســاعدی با تأمل بر نمایشــنامههای
باصطالح «اسالمی» یا «مکتبی» ،و یژگیهای آنها را شناخته و این و یژگیها
را علیه خود آنها به کار می گیرد.
ُ
با «اتللو در سرزمین عجایب» شخصیتهای جدیدی وارد تئاتر ایرانی
میشوند که تا قبل از آن ما آنها را نه به درستی میشناختیم و نه در صحنهی
تئاتر ایران دیده بودیم .جز در آثار صادق هدایت ،و بهو یژه در «کاروان اسالم»
او ،مــا کمتــر با این شــخصیتها در آثار ادبی ایران برخــورد کرده بودیم .گو یی
اینها شخصیتهایی بودند که ناگهان پس از سال  ۱۳۵۷در ایران سر برآوردند.
همانطور که پس از انقالب بود که در کمال تعجب در یافتیم که ثمرات انقالب
بوسیلهی آخوندها دزدیده شد و همه چیز را به حساب خود گذاشتند ،در تئاتر
ً
نیز این شخصیتها ،که تا پیش از آن ظاهرا از هموطنان و همسایگان ما بودند
اما گو یی حیات نداشــتند ،وارد صحنهی تئاتر شــدند .همین شخصیتهای
ُ
ّ
نمایشنامهی «اتللو در سرزمین عجایب» حاال سرنوشت ملت و مملکتی را به
دســت گرفته بودند و بر جان و مال و ناموس مردم میتاختند .آخوندی که تا
قبل از  ۲۲بهمن  ۱۳۵۷محلی از اعراب نداشــت ،و یا چنین تصور میشــد ،و
حتا خودش تصوری از جاه و مقامی که غصب کرده بود نمیتوانست داشته
باشد ،ناگهان وز یر ارشاد اسالمی میشود و به یکباره ،بار سنگین وظیفهای به
اهمیت فرهنگ و هنر یک مملکت به او سپرده میشود .او حاال باید دربارهی
شعر  ،داستان ،نمایشنامه ،تئاتر ،سینما و هنر این مملکت قضاوت کند و برای
آن سیاست تدو ین کند .چه فاجعهای!
امــا چــه غــم! آخوند جماعــت هیچجــا در نمیماند و در هیــچ چیز کم
 .1همانجا ،صفحهی .۳
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نمیآورد .برای او مهم نیســت که کجاســت و دربارهی چه باید صحبت کند.
ً
او در هر جا و برای هر مناسبتی موضوع صحبت خود را اختراع میکند .اتفاقا
ً
اگر مسأله بر سر «حرف زدن» باشد ،مسلما آخوند جماعت بهتر از هر کسی فن
بالغــت آموخته .آخونــد میتواند دربارهی تمام پدیدههای الهوتی و ناســوتی
و همهی شــئونات زندگی و تغییرات کیهانی مهمل ببافد .آخوند حتا میتواند
چیزهــای تــازهای از خود ابــداع کند و آنها را ِعلم بنامد و دربارهی آنها آســمان
و ر یسمان ببافد .آخوند میتواند با بهشت مکالمهی تلفنی برقرار کند؛ آخوند
خود امام
میتواند امام غایب را در جبهههای جنگ حاضر کند ــــ همانطور که ِ
غایب را اختراع کرده است.
زنده یاد غالمحســین ســاعدی ،این شــخصیت آخوند را خلق و وارد
تئاتر ایران کرد.
ُ
در نمایشنامهی «اتللو در سرزمین عجایب» ما همچنین عوامل و عناصر
گوناگون پیکرهی سانســور جمهوری اســامی را بازمیشناسیم .این عناصر از
خواهر حزبالهی که مأمور یتاش بازرسی حجاب و آرایش و پوشش پرو پای
زنان باز یگر است گرفته تا وز یر ارشاد اسالمی که آخوندی بیسواد ،اما کالش،
پشــتهمانداز ،زبانباز و وقیح اســت ،تا پاســدار و مأموران دیگر ،همه ترکیب
کامل پیکرهی دستگاه سانسور جمهوری اسالمی است که تا به امروز به همین
شکل باقیمانده است .در رأس این دستگاه ،یک آخوند قرار دارد که معیارها
و ضابطههای سانســور طبق تفاســیر او از اســام ناب محمدی ارائه میشود؛
بعــد باصطــاح کارشناســان فرهنگــی و هنری هســتند که این ضابطههــا را در
قالب موجه و صورت ظاه ر پسندی در میآورند؛ و بعد عوامل اجرایی آن که از
بوروکرات اسالمی شدهی دست دوم و سوم گرفته تا به پاسدار و خواهر ز ینب
و اوباشان دیگر برسد.
ُ
موفقیت ســاعدی در خلق نمایشــنامهی «اتللو در سرزمین عجایب»،
کمدی ســاتیریک نیســت،
تنها در یافتن قالب یا فرم مناســب آن ،یعنی یک
ِ
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بلکه همچنین در عریان کردن ســاختار دســتگاه سانســور جمهوری اســامی
همــراه بــا عملــه ـــــ اکرهی آن و شــیوهی عمل آن بــا زبان ،رفتــار و منطقی که از
سرشت متحجر و پوسیدهی جمهوری اسالمی سرچشمه میگیرد ،نیز هست.
شــاید تعجب کنید اگر بگو یم که ســاعدی این نمایشــنامه را تنها در طول سه
شب نوشته است ــــ آری سه شب .به همین دلیل طی تمرینها همواره تأ کید
میکرد« :ناصر ،این نمایشنامه خیلی ایراد داره .من اونو سه شبه نوشتهم ».و
مــن هــر بــار به او جواب میدادم که« :اما ،غالمحســین ،تو حداقل سیســال
ً
سابقه و تجربه پشت اون داری ».و من واقعا معتقد بودم که همین پشتوانه و
تجربهی غنی ساعدی به او این توانایی را داد تا از این آزمایش جدید که برای
خود او نیز تازگی داشت ،با موفقیت و سربلندی بیرون بیاید.
بــا کمال تأســف باید گفت که جامعــهی تبعیدی ایرانیان ،ســاعدی را
ً
خیلــی زود و جــوان از دســت داد .او مطمئنا میتوانســت بســی بیــش از اینها
بماند و آثار بیشتری خلق کند .او کسی بود که تا از پا نمیافتاد ،به استراحت
تن نمیداد .بیاغراق او به طور معمول روزی شــانزده ســاعت کار میکرد .در
مــورد ســاعدی میتوان این نکته را گفت کــه اغلب موضوع آثارش نبودند که
ً
به سراغ او میآمدند ،بلکه او بود که به سراغ موضوع آثارش میرفت .و عموما
مثل این بود که موضوع اثرش گریبانش را میگرفت و تا وقتی آن را نمینوشت
ی به تمام معنا
آرام و قرار نمیداشــت .ســاعدی در کار نو یسندگی یک حرفها 
بــود .در برابــر هــر موضوعی قالب مناســب آن را پیدا میکرد .ســاعدی یک دم
نمیتوانست بیکار بماند ،از قلم و کاغذ نمیتوانست جدا باشد ،زندگیاش و
معنای وجودیاش با نوشتن هستی میگرفت .در یکی از نامههایش به خانم
بدری لنکرانی ،همسرش ،مینو یسد« :از همه خواهش کردهام که اگر ُمردم مرا
با یک خودکار خاک کنند که در حســرت نوشــتن یک مطلب خوب خواهم
ُمرد ».تعبیر این حرف برای من این است که او تصمیم داشته حتا پس از مرگ
هم به نوشتن ادامه دهد!
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و کســی چــه مــی دانــد! شــاید ســاعدی در طــول آن روزهایــی کــه در
بیمارســتان در اغماء بود ،به نمایشــنامهای میاندیشــید که باید پس از بهبود
و خالصــی از بیمارســتان ،یــا در ســفر نهایــیاش بــه جهــان دیگــر ،بیافریند.
نمایشنامهای که ،با کمال تأسف ،هرگز نوشته نشد!
آلبانی ،کالیفرنیا۲۰۱۰ ،

دربارهی تئاتر ایران در تبعید
گفتوگو با محسن یلفانی

بــرای ورود بــه بحــث درباره ی «تئاتر ایران در تبعید» شــاید یــادآوری این نکته بد
نباشــد که برای ما تبعیدیان ،ســالهای اول تبعید ،مســألهی تبعید مهمترین و
اصلیترین مشــغلهی ذهنی و همینطور مشــغلهی زندگیمان بود .این را از این
نظــر میگویــم کــه امروز ،بــا توجه به ایــن که نزدیک به چهل ســال از آن ســالها
میگذرد و همهی تبعیدیان و مهاجران حاال دیگر در کشورهای باصطالح میزبان
ً
جا افتاده اند ،و عموما این احساس تبعیدی بودن را ندارند ،یا شاید این احساس
خیلــی کمرنگ شــده باشــد ،و با تغییراتی کــه در زندگی اقتصــادی ،اجتماعی و
فرهنگی عدهای از تبعیدیان رخ داده ،و عدهای دیگر به ایران میروند و میآیند،
ً
و خالصه تغییراتی جدی ،یا ظاهرا جدی ،که در محیط اجتماعی تبعید رخداده
ً
و در نتیجه تمایالت و خواستها و سلیقهها هم تغییر پیدا کرده ،احتماال عبارت
بوغریب به نظر برســد! و الجرم بحث
«تئاتــر ایــران در تبعید» عبارتی کمی عجی 
دربارهی آن هم کمی بیمورد جلوه کند .اینطور نیست؟
بــه نظــرم خــودت بســیاری از گرفتاریهای موضــوع «تئاتر ایران
در تبعیــد» را شــرح دادهای .و در ایــن میــان مهمترین موضوع همان فاصلهی
ً
ســیـــ چهــل ســالهای اســت که مــا را از آغاز ایــن ماجرا جدا میکنــد .طبعا در
نظــر هــم داری کــه در ایــن فاصله ،نــه تنها موضــوع تبعید ایرانیــان ،که تمامی
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دنیا دســتخوش دگرگونیهای بیســابقه شــده ،که بر کار تئاتر در تبعید هم اثر
گذاشته .جز اینها شاید یادآوری چند نکته به روشن شدن بحث کمک کند:
ُ
در آغاز ،تبعید ،خواه ناخواه و دانســته یا نادانســته ،نقش اپوز یســیون را هم
بــازی میکــرد یــا ،حداقل ،در آن شــرکت داشــت .تئاتر هم ناچــار جزئی از این
ُ
اپور یســیون به حســاب میآمــد .پس هم از امتیازهای آن برخــوردار بود و هم
ً
از گرفتاریها و تنگناهایش ــــ چه ّ
مادی و چه ذهنی .حاال وضع کامال عوض
شده .ایرانیهای بسیاری در چهار گوشهی دنیا ،که شاید ،و به احتمال ز یاد
ً
حتما ،خود را تبعیدی هم میدانند ،کار تئاتر میکنند ـــــ همچنانکه در هنرهای
دیگر هم فعالاند :نقاشــی ،عکاســی ،داستاننو یســی ،ســینماّ ...اما ّ
حتی اگر
توگــو و کنــ دوکاو را فقــط به تئاتر محــدود کنیم ،کار چندان آســان نخواهد
گف 
بوغریب» یا
شد .و همان طور که خودت گفتهای ممکن است بحث «عجی 
«بیمورد» به نظر بیاید.
در عین حال ،با وجود گذشــت ســیـــ چهل ســال ،کسانی هستند که
بــه معنــا و هدف اصلی تبعید وفادار ماندهانــد .برای اینان علت تبعید ایرانیان
پدیدآمــدن یــک انقطاع یا گسســت در حیات «طبیعی» جامعه یا مملکت ما
بود .و تا زمانی که این گسست به گونهای درمان نشود یا پاسخ مناسبی برای
آن فراهم نیاید ،این دســته از ایرانیان به تبعید خود ادامه خواهند داد .در این
میــان آن چنــد یــا چندین نفری هم که در میان اینــان کار تئاتر میکنند ـــ یا در
رشــتههای دیگر هنری دســت به کارندــــ در طی این مســیر «تبعیدی» شریک
خواهند بود و با وجود «جا افتادن در کشورهای میزبان»« ،احساس تبعیدی
بودنشان» را از دست نخواهند داد .به همین علت ،من ،با آن که نه در ایران و
نه به طریق اولی در تبعید ،خود را در کار تئاتر حرفهای ندانسته ،یا نتوانستهام،
ً
بحث در این باره را کامال به مورد و مفید میدانم.
در صحبتهایت به این موضوع اشــاره کردی که تئاتر به علت تبعید ،در
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ً
آغاز ،نقش اپوزیسیون را هم بازی میکرد ،یا در آن شرکت داشت .این حرف کامال
درستی است .اما ،ما بعد میبینیم که طی گذر س الها ،این نقش به تدریج دچار
ً
تغییراتــی میشــود .این تغییــرات هم عمدتا به علت تغییراتی بــود که در محیط
اجتماعی تبعید به وجود آمد .یعنی با جاافتادن نســبی تبعیدیها ،به دلیل حل
ً
نسبی مشکالت اولیهی تبعید ،و عادت به یک زندگی نسبتا عادی و در نتیجه
تحلیل رفتن احســاس تبعید و تبعیدی بودن ،و با کنار کشــیدن بخشی از نیروی
اپوزیســیون از عرصــهی سیاســت ،بــا دریافت یــا پذیرفتن شکســت و در نتیجه
فرورفتن در خود ،و بعد غالب شــدن احســاس یأس ،با آمدن تدریجی کسانی به
ً
عنوان تبعیدی یا مهاجر ،که چندان هم فعال سیاسی نبودند و یا اساسا سیاسی
نبودند ،با رفت و برگشت عدهای به ایران ،و چه بسا با خزیدن عناصر دیگری که
ً
اصال برای مأموریتهای دیگری از ایران به محیط تبعید آمده بودند ،و بسیاری
ً
عوامــل دیگر… نهایتا به اینجا رســید که حاال ما بــا ترکیب جمعیتی ایرانیهایی
روبهرو هستیم که مرز میان تبعیدی و مهاجر و مسافر و غیره و غیره را بههمریخته
و هیــچ یــک از همدیگر قابل تشــخیص نیســتند .تنها عدهی قلیلی کــه خود را
همچنان تبعیدی و اپوزیسیون میدانند قابل شناساییاند .این دگرگونی جدی
ســبب شــد که تئاتر تبعید دیگر نتواند این تماشــا گران را ،آنطور که در سالهای
آغاز جلب میکرد ،به خودش جلب کند؛ و به تدریج به سمت سلیقه و خواست
ایــن ترکیب درهم و ناهمگون تماشــا گران چرخش پیدا کــرد .در عین حال به این
نکته هم اشاره کنم که محیط تبعید از همان ابتدا هم یکدست نبود ،هم به لحاظ
سیاسی و هم به لحاظ وضعیت حقوقی ایرانیهایی که از ایران آمده بودند .البته
شدت اختالط و ناهمگونی امروز نبود .آیا فکر میکنی این برداشت واقعبینانه
به ِ
است ،یا نه ،خیلی بدبینانه است؟
فکر میکنم برداشــتت بدبینانه اســت ،چرا که واقعبینانه اســت.
آشــفتگی و درهمر یختگــی «ترکیب جمعیتــی ایرانیها» واقعیــت انکارناپذیری
اســت« .خزیــدن عناصــر دیگر ...بــرای مأمور یتهای دیگر» ،کــه من از چند
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ّ
و چون آن بکلی بیخبرم ،فقط میتواند جزئی از همین درهمر یختگی باشد.
موضــوع دگرگونیهایــی کــه اپوز یســیون تبعیــدی ،و بــه تبــع آن تئاتــر تبعید ،از
ســر گذرانــده ،موضــوع ُپــر طول و تفصیلی اســت که ّ
حتی من هــم کلی حرف
ً
دربــارهاش دارم .ولــی گمان نمیکنم در موضوع گفتوگوی ما ،که قاعدتا باید
حدودی داشته باشد ،جا بگیرد .نکتهی آخر اینکه هیچ قاعده و قانونی تبعید
را حق انحصاری کسانی که با رژ یم مملکت خود مخالفت آشتیناپذیر دارند و
میخواهند تا آخرین نفس با آن مبارزه کنند ،نمیداند .بنابر این درهمر یختگی
یــا گونهگونــی انبــوه تبعیدیــان را قبــول کنیــم و ببینیــم آیا ایــن انبوه بــه نقش یا
مأمور یــت ناگفتــه و نانوشــتهّ ،اما ناگزیر و خواه ناخواه خود ،عمل کرده اســت
یــا نــه .و این نقش یا مأمور یت چیزی نیســت مگــر پراکندن حاصل تجربهی
یگانهای که تبعیدی در سرزمین خود از سر گذرانده .در اینجاست که میتوان
ً
و باید به سراغ تئاتر رفت و دید که به عنوان یک وسیلهی بیانی ـــ که قاعدتا
در اختیار همهی تبعیدیان نیست ــــ چه کرده است.
به نظرم انگشت گذاشتی روی زخم ،یعنی موضوع اساسی تئاتر تبعید که
به قول تو« :در اینجاست که میتوان و باید به سراغ تئاتر رفت و دید که به عنوان
یک وسیلهی بیانی چه کرده است»؟ همین عبارت را من به عنوان سؤال در برابر
خودت میگذارم.
ً
قاعدتــا کار یــا وظیفــهی اصلــی تئاتر تبعیــد باید تولیــد و اجرای
آثاری باشــد که ارائهی آنها در ایران ممکن نیســت .ســرکوب و سانســوری که
بعد از یکی دو سال ّاول انقالب برقرار شد و با سالهای سیاه دههی شصت
ادامــه یافــت ،وظیفــهی تئاتــر تبعید را آشــکارتر و ســنگینتر کــرد .بعــد از پایان
دههی شــصت ،زمانی که مهار سانســور اندکی شــلتر شــد و نسل جدیدی از
نمایشنامهنو یسان و کارگردانان ک موبیش مجال عرضهی آثار خود را پیدا کردند
و کارشان هم از سطح و کیفیت باالیی برخوردار بود ،مشکل یا مسئلۀ دیگری
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پیش آمد :بیزاری از سیاست و پرهیز از آن به هر قیمت .با این توجیه که همهی
آنچه بر ســر ما آمده ،و از جمله تئاتر را دچار ســطحینگری یا جانبگیریهای
خام و شتابزده کرده ،علتی ندارد مگر سیاستزدگی ،آن هم به شکلی خام و
نسنجیده و ّ
حتی با نوعی سوءاستفاده از آن برای جلب نظر و تبلیغات .کار این
نگاه به سیاست در تئاتر به جائی کشید که منتقدان حرفهای گاهی در تعریف و
تمجید از یک اجرا بر «سیاسی نبودن» آن تأ کید میکردند و این خصوصیت را
از امتیازهای اثر مورد نظر میشمردند .نیازی به یادآوری ندارد که همهی ما بعد
از این همه تجربهی گرانبار دیگر یاد گرفتهایم و فهمیدهایم که سیاســی بودن
یک اثر تئاتری به خودی خود امتیازی به شمار نمیآید و پرداختن به سیاست
در تئاتر اگر بهگونهای خام و ســطحی و به اصطالح «شــعاری» صورت گیرد و
مقصود فقط برانگیختن و ارضای احساسات مخالفتآمیز تماشاگر باشد ،نه
ارزشــی دارد و نــه راه بــه جایی میبرد .برای روشــنتر شــدن موضــوع و پرهیز از
ابهــام یــادآوری کنیم که در ســالهای پیش از انقــاب نمونههایی از اینگونه
آثار با توجه به ّ
جو سانسور و فشار رژ یم سابق ،محبوبیت فراوانی پیدا کردند.
در یکی دو ســال ّاول پس از انقالب هم این وضع با فراق بال بیشــتری تکرار
شد که نمونههای آن روی آوردن به نمایشنامههای به اصطالح آموزشی و در
واقع تبلیغاتی برشت بود که در زمرهی ضعیفترین کارهای اوست ...اما پرهیز
از سیاســت در حال حاضر بیشــتر بهانهای اســت برای تن زدن از پرداختن به
مهمترین مسایل بغرنج زمانهای که در آن زندگی میکنیم ،یعنی همان گسستی
کــه بــا انقالب اســامی هم در جامعهی ما و هــم در زندگی فرد فرد ما به وجود
آمد و زندگی را ،بهو یژه هنگامی که پای آ گاهی و انتخاب هم در میان است ،به
یک بوتهی آزمایش به تمام معنا تبدیل کرده است.
این همه وظیفهای را که علیاالصول بر عهدهی تئاتر تبعید است سنگین
و سنگینتر کردهّ .اما ّ
حتی با خوشبینانهترین نگاه هم به آسانی میبینیم که
ً
کارنامهی تئاتر تبعید در این زمینه تقریبا خالی است .اجراهای سیاسی خارج
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از کشــور ،یا تبعید ،به اعتراض و افشــا اکتفا میکنند .نمایشــنامهی متضمن
اعتراض و افشــا نمیتواند به ماهیت تراژ یک زمان و شــرایطی که در آن زندگی
میکنیم ،دست یابد .و در نتیجه نمیتواند تماشاگر را به تأمل بر آنچه گذشته
دعوت کند و از راه این تأمل به آ گاهی و تفاهمی برساند .الزمهی چنین کاری
روـــ درـــ روئی ّفعال و آ گاهانه با شرایطی است که تبعیدی پشت سر گذاشته و
در عین حال در آن گرفتار است و هم اکنون آن را میز ید .تصادفی نیست که
اغلــب اجراهای تبعید به اصطــاح کمدیاند .میگو یم «به اصطالح» چون
معنی رایج کمدی را در نظر دارم ،که به ر یشخند کردن و دستانداختن سوژهی
خود اکتفا میکند .حال آن که کمدی در معنای کالســیک آن ،از تراژدی هم
بیرحمتر است و خبط و خطای انسان را بیش از آن سنگین و مهلک میداند
که در پی درمانش باشد یا ّ
حتی بر او ببخشد…
ً
من با آنچه میگویی کامال موافقم .متأســفانه تئاتر تبعید ،همانطور که
میگویی ،نتوانسته به وظیفهای که بر دوشش است عمل کند .اما ،آیا مشکل
تنها در این دیدگاه سیاســتگریزی اســت ،یا این فقط یکی از اشــکاالت جدی
در میــان ســایر اشــکاالت جدیتر اســت؟ اشــاره کردی بــه منتقدان حرف ـهای که
«سیاســی نبودن» یک کار تئاتری را بخشــی از ارزشهای آن محسوب میکنند.
مــن بــا نمونههایی بدتر از ایــن در همین تبعید برخورد کردهام ،که نســبت به حتا
«نشــانههایی» از یــک موضــوع سیاســی نفرت نشــان دادهاند .به طــور مثال به
یک طناب دار که به کشــتار زندانیان سیاســی سال  ۱۳۶۷اشاره دارد .تماشا گر،
یــا «باصطــاح» تماشــا گر ،این تماشــا گر امــروزی تئاتــر در تبعید ،بخصــوص در
ُ
لسآنجلــس ،حتــی به نمایش کمدی با معنی ،که موضوعی جدی و اجتماعی
ً
را طرح میکند ،نمیرود .عموما مبتذلترین چیزهایی را انتخاب میکنند که به
نام تئاتر روی صحنه میبرند .من فکر میکنم وضع وخیمتر از آن است که در این
گفتوگوی دو نفرهی من و تو بتوان به تمام جنبههای آن پرداخت.
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روشــن اســت کــه ما ــــ که دســتمان هــم به جایی بند نیســت ــــ
در یــک گفتوگــوی دو نفــره کار چندانــی نمیتوانیــم بکنیم .گمــان نمیکنم از
ً
ّ
تصوری داشــتهایم .نهایتــا میتوان کمــی درد دل کرد
ّاول هــم چنیــن قصــد یــا
یــا فکــر و ایدهای را با چنــد خوانندهی عالقهمند ،که کار مهمتــری ندارند ،در
میان گذاشــت .اشــارهی من بــه محبوبیت «ژانر» کمدی در میــان اهل تئاتر و
تماشــاگران هم فقط یک مشــاهده اســت و نه داوری .این وضعیتی است که
هست و کموبیش همه جا هم همین طور است .در همین پار یس کمدیهای
مردمپســند بســیار آسانتر روی صحنه میبرند و بیشتر سالنها را ُپر میکنند.
ایــن یــک رســم و قاعدهی رایج اســت که ر یشــهها و دالیــل فــراوان دارد .ولی
در اینجــا تنهــا چیزی که میتوان گفت این اســت که ز یــاد هم نباید به پ روپای
تماشاگری که مبتذلترینها را در تئاتر انتخاب میکند ،پیچید.
بیــزاری از متنهــا یا اجراهای «سیاســی» را هــم باید فهمید .تا آنجا که
ً
مــن تجربــه کرده یا احتمــاال فهمیدهام ،علــت اصلی این بیــزاری کیفیت نازل
و «بیزارکننــدهی» همیــن متنهــا و اجراهاســت .اطالعــات مــن در مــورد تئاتر
تبعید ،بخصوص اجراهای آن ،بســیار بســیار محدود است .ولی همین مقدار
اطالعــات نشــان میدهد که آنجا کــه پای پرداختن به بغرنــج اصلی در میان
میآیــد ،کــه ناچار رنگ و جوهر سیاســی هم دارد ،برخورد و برداشــت ســخت
ســطحی و آســانگیرانه است .در این قبیل کارها به مسخره کردن یا افشاکردن
یا مخالفت کردن اکتفا میشود .باز با همان شرط کمبود یا فقدان اطالع .باید
بگو یــم کــه مــن کاری ندیده یــا نخواندهام کــه در آن خود صاحــبکار ــــ یعنی
نو یســنده  ،کارگردان و بازیگر ــــ از یک طرف ،و تماشــاگر یا خواننده ،از طرف
تئاتری تبعیدی
دیگر ،شــریک و بازیگر و مســئول حادثه باشــند .از یک نظر،
ِ
تماشــاچی تبعیدی ــــ معلوم نیســت چرا ــــــ همین تبعیدی بودن
و همیــن طور
ِ
خــود را کافــی میدانــد و گمان میکنــد که با انتخاب تبعید وظیفــهاش در برابر
ً
ً
ّ
آنچه در مملکت اتفاق افتاده تمام شــده( .حتما تنها به این علت که مثال در
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ً
ً
دهــۀ چهل شمســی میزان مهاجرت ،و طبعا تبعید ایرانیــان ،تقریبا صفر بوده و
در دهههــای بعــد از انقــاب  ۱۴۰برابر بیشــتر شــده و به نزدیــک هفت میلیون
نفر رســیده و بنابراین تبعید و انتخاب آن را باید به خودی خود یک حرکت یا
اعتراضی کافی و مؤثر به حساب آورد).
واکنش
ِ
نکتۀ آخر این که تئاتر و خواست و سلیقهی تماشاگر را ،نه در تبعید و نه
در میهن ،نمیتوان و نباید به یک موضوع محدود کرد .منظورم توضیح دربارهی
حرفی اســت که در پاســخ پرسش قبلی مطرح کردم .درست است که مسئله یا
بغرنج اصلی ایرانیان ،چه در تبعید و چه در میهن ،همان گسستی است که با
انقــاب اســامی ایجاد شــده و رابطهی به اصطــاح طبیعی یا فهمیدنی و کم
معقــول مــا را با خودمان و با مردممان و با کشــورمان و بــا جهان زی رورو
و بیــش
ِ
کرده؛ و درســت اســت که تئاتر یکی از وســائل بیانی است که میتواند و باید به
ً
نحوی جامع و عمیق و انسانی و احتماال مجابکننده به این مسئله یا حداقل
به گوشههایی از آن بپردازد .ولی این حرف ،به هیچ وجه به معنی ملزم و مقید
ً
کردن تئاتر نیست .این فقط نوعی برداشت ــــ احتماال شخصی ــــ است .جوهر
تئاتر آزادی عمل و آزادی انتخاب است ،هم برای اهل تئاتر و هم برای تماشاگر.
ً
بنابراین کامال فهمیدنی و قابل قبول است که در این دنیای درندشت ،که در آن
آخر و عاقبت کسی یا چیزی معلوم نیست ،هر دستاندرکار تئاتر میتواند به هر
نوع اجرایی که دوست دارد یا میپسندد یا امکانات عرضهاش را دارد ،بپردازد.
نیازی به گفتن ندارد که منتظر اجازهی ما دو نفر هم نخواهد ماند!
بنظــرم از بحــث اصلیمان خارج شــدیم ،ولی صحبتهایت مهم و قابل
تأمل است .امیدوارم که این گفتوگوی کوتاه بتواند دوستان دستاندرکار تئاتر را
تشویق کند و آنها را وارد این بحث کند.
محســن عزیــز ،یک دنیا ممنون از وقتی که بــرای این گفتوگوی ایمیلی
گذاشتی.

ُ
تئاتر ایرانیان مقیم لسآنجلس

ُ
ً
ترکیــب جمعیــت ایرانیان مقیم لسآنجلــس ،ترکیبی کامال متفــاوت از همهی
جمعیتهــای ایرانی شــهرها و ایالتهای دیگر آمریکا ،و همچنین کشــورهای
ً
ً
دیگر اســت .این امر مســلما دالیل معینی دارد .یکی از دالیلی که عمدتا روی
بوهوای جنوب کالیفرنیا ،به و یژه
آن تأ کید میشــود ،وضعیت جغرافیایی و آ 
ُ
بوهــوای جنــوب کالیفرنیــا مالیم و
لسآنجلــس اســت .گفتــه میشــود کــه آ 
بهاری است .زمستان در این منطقه کوتاه است و هوا سرد نیست .در مجموع
بوهوا با طبیعت
منطقهای است با یک فصل .همچنین گفته میشود که این آ 
ایرانیان ســازگار اســت .اما ،به نظر من ،این تنها دلیل ،و دلیل قاطعی نیست.
دالیل قاطعتر و قانعکنندهتری نیز وجود دارند.
اگر یادمان نرفته باشــد و اگر نگو ییم که این حرفها دیگر کهنه شــده و
از اعتبار افتاده اســت ،رژ یم گذشــته به عنوان رژ یمی وابســته به امپریالیســم،
همــهی عــوارض وابســتگی را چه از لحــاظ اقتصادی ،چه از لحاظ سیاســی
و چــه از لحــاظ نظامــی بــه طور فاحشــی در تمام شــئونات زندگــی اجتماعی
ایران بســط داده بود .دربار و اطرافیان نزدیک به دربار ،در رأس ســرمایهداری
وابسته و شرکای داخلی امپریالیسم ،ایران را به نحو سریعی در معرض غارت
امپریالیســم آمریــکا قرار داده بودنــد .فروش بیرو یهی نفــت ،پولهای کالنی
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نصیب حکومت کرد .در اطراف این سرمایهداری وابسته ،بازرگانان متوسط و
کوچک ،واسطهها ،دال لها ،سفتهبازان ،مقاطعهکاران ،جیرهخواران ،یعنی در
مجموع قشر وسیعی از خردهبورژوازی وابسته به وجود آمد.
تولیدات ایران به حداقل رســید و بازارهای داخلی از کاالها و تولیدات
اقتصاد وابسته ،گروههای بیشمار بوروکرات،
مصرفی وارداتی انباشته شد .این
ِ
ّ
واســطه ،دال ل و انــگل بــه وجــود آورد .اینها گروههای غیرمولــدی بودند که به
چومهرههای دستگاه بوروکراسی ،ارتش و کارکنان خدمات غیرمفید،
صورت پی 
اقتصاد بیمار ،به ســرعت رشــد کرده بودند و ثروت
در بخشهای مختلف این
ِ
عمومی را به جیب میزدند.
بــا درهمر یختــن کل ســاختار اقتصادیــــ اجتماعــی ایــران بــه علــت
گســترش نیرومنــد و فزایندهی اعتراضات اقشــار مختلف مردم در ســال پایانی
رژ یم پهلوی ،بخش مهم و وسیعی از سرمایهداران ،بوروکراتها ،تکنوکراتها،
نظامیهــا ،واســطهها ،دال لهــا ،صرافهــا ،ســفتهبازها ،باجبگیرهــا و بــه طور
خالصــه اکثریــت عوامــل رژ یــم و اطرافیان آن نیــز ایران را تــرک کردند .خب،
رغبــت و تمایــل عمومــی چنین کســانی برای یافتن مــأوای زندگــی و کار ،کجا
میتوانســت باشد؟ کدام سرزمین یا کشــوری میتوانست برای چنین کسانی
آشنا ،راحت و پذیرنده باشد؟ آیا منطقی نیست اگر فکر کنیم که ایاالت متحده
آمریکا آشناترین ،راحتترین و پذیرندهترین کشوری باشد که اینگونه کسان
میتوانســتند در آن زندگی کرده و بیاســایند؟ برای اینگونه کسان ،هنگامی که
در وطــن خــود امــکان مانــدن نمیبینند ،آمریکا مثــل پناه بــردن در دامان مادر
اســت .در اینجا یک تفاوت جدی هســت میان کســی که به هر دلیلی ناگزیر
بــه تــرک یا فرار از وطن خود اســت ،با فردی که ســرزمینی را بــرای زندگی و کار
انتخاب میکند .در این مورد ،اکثریت این بخش از ایرانیان ،بهو یژه آنها که به
ُ
کالیفرنیا و در رأس آنها ،به لسآنجلس آمدند ،آمریکا را انتخاب کردهاند .اکثر
ً
ایرانیهایی که به کالیفرنیا آمدهاند ،اساسا وضعیت مردمان مهاجر را ندارند .آنها
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تعطیالت ساالنه
با چمدانهای سری و یکدست و پر آمدهاند! مثل سفر برای
ِ
بوهوا! در تار یخ مهاجرت جهانی ،این تنها نمونه از این
به یک کشور خوش آ 
دست مهاجرت است .این نه تنها تبعید ،بلکه مهاجرت نیز نیست؛ اینها حتا
مهاجر نیستند .اینها کشور و محل زندگی و کارشان را عوض کردهاند .همین!
خب ،حاال ،در ایاالت متحده آمریکا ،کدام ایالت بیشــترین و بهترین
زمینههــای ایجــاد زندگــی و کار را دارد؟ بــرای ایرانیــان ،بهو یــژه ایــن بخــش از
ایرانیان ،آمریکا سرزمین ناشناخته و جدیدی نبود .پیش از انقالب هم ایرانیان
ز یادی به آمریکا میآمدند ،اگرچه بیشتر برای تحصیل .اما ،در عین حال به
علــت رابطــهی تنگاتنگ و وابســتگی همه جانبهی حکومت ایــران با آمریکا،
توآمدها جریان مســتمر داشــت.
حداقل نزدیک به ســی ســال بود که این رف 
بنابراین انتخاب محلی برای زندگی و کار ،مسألهی پیچیدهای نبود .وانگهی،
این آشــنایی و انتخاب را میشــد در مدت کوتاهی به دســت آورد .این محل
بوکار ،کالیفرنیا بود.
مناسب برای زندگی و آمادهی کس 
کالیفرنیا هنوز یکی از ثروتمندترین ایالتهای آمریکاست .اگر چه طالی
آن ته کشــیده و برای اســتخراج طال دیگر هجوم نمیآورند ،اما اســتخراج طال
پایگاههای اقتصادی و بازار کاری به وجود آورده که هنوز می تواند تازهآمدگان
را جذب کند .عبارت مشهور «! »Go West Young Manهنوز پس از  ۱۴۰سال،
تا حدود بسیاری مصداق دارد .عالوه بر این ،پس از طالی زرد ،طالی سیاه،
یعنــی نفــت بود که جنوب کالیفرنیــا را تبدیل به منطقهای صنعتی کرد .صنایع
یل خدماتی،
مزارع وســیع کشــاورزی ،ســازمانهای عری 
ضوطو ِ
عظیم نفتیِ ،
لونقــل و ترکیــب و تنــوع بیشــمار مهاجــران از یکســو  ،چشــماندازهای
حم 
آفتاب
ز یبــای طبیعــت کالیفرنیــا ،اقیانــوس مــواج و آبی ِ
رنــگ آرام بــا تأللــوی ِ
زر ین و درخشان ،انبوه نژادهای گوناگون مصرفکننده ،و باالخره جذابترین
ُ
و رؤ یاپردازترین پدیدهی قرن بیســتم در لسآنجلس ،یعنی هالیوود از ســوی
دیگــر ،همــه عواملی هســتند از واقعیــت و رؤ یا که میتوانســتند ایرانیان طالب
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فرصت را برای یک زندگی و آیندهی رؤ یایی وسوسه کنند.
در مهر ماه سال  ،۱۳۷۴در شماره ی  ۵۶مجلهی گزارش ،چاپ ایران،
گزارشی از یک تحقیق تحت عنوان ایرانیان کارآفرین در ایاالت متحده آمریکا
چاپ شده که توسط سرگزارشگر تحقیق ،آقای دکتر کرامت پورسلطان ،استاد
و مدیریت بازرگانی دانشگاه ایالتی فراستبورگ تهیه شده است.
در ایــن تحقیــق ،نــکات قابــل تأملــی بــرای شــناخت ترکیــب جمعیت
ایرانیان مقیم آمریکا ،بهو یژه کالیفرنیا ،وجود دارد که من در اینجا به چند مورد
آن اشاره میکنم .در این گزارش ،میبینیم که بین سالهای  ۱۹۴۰تا  ،۱۹۶۰تنها
 ۵/۳درصد از بنگاهها و مؤسســات متعلق به ایرانیها بنیان گذاشــته شده؛ و
در دهــهی  ۱۹۷۰فقــط  ۶درصــد .یعنی در طول  ۴۰ســال (۵/۹ )۱۹۴۰-۱۹۸۰
درصد از مؤسســات با ســرمایهی ایرانیها تأسیس شدهاند؛ اما بین سالهای
 ۱۹۸۰تــا  ،۱۹۸۹کــه ســالهای پــس از انقالب اســت ،یعنی طی  ۹ســال۵۸ ،
درصد مؤسسات متعلق به ایرانیان بنیان گرفتهاند.
این ارقام نشان میدهد که سرمایهی این مؤسسات ،ذخیرههایی بوده
کــه پیــش از انقــاب فراهم آمــده و پیش یا بالفاصله پس از انقــاب از ایران
خارج شدهاند و در بانکهای آمریکا ذخیره یا در سرمایهگذاری به کار انداخته
شــدهاند .این امر ،در عین حال توضیح میدهد که صاحبان این ذخیرههای
مالی ،متعلق به کدام اقشار و طبقات اجتماعی هستند.
نکتــهی قابــل توجه دیگر در ایــن گزارش ،نوع فعالیتهایی اســت که
ایرانیان به آن اشتغال دارند .عمدهترین فعالیتها که شامل  ۳۱درصد میشود،
خردهفروشی از هر قبیل است« .خردهفروشی» طبق توضیح این گزارش عبارت
آرایش مو ،فروش لوازم خانه» و از این قبیل است.
از «خواربار،
ِ
وقتــی ایــن بخش از گزارش را مطالعه میکنیم ،با وضعیت طبقاتی این
گروه بیشتر آشنا میشو یم .ارقام و آمار این گزارش نشان میدهد که رشتههای
پایــهای کــه میتوانســت در آینــدهی ایران قابل اســتفاده و در تغییر سرنوشــت
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مملکت مؤثر باشد ،یعنی رشتههای تولیدات صنعتی ،علمی و صنایع سنگین،
تنها  ۳درصد از کل فعالیتها را تشکیل میدهد .این امر ،ذهنیت و خصلت
سودجو و طبقاتی این گروه را نشان میدهد که همچنان مانند گذشته به دنبال
آن است که از کوتاهترین و آسانترین راه به سود دست یابد .میخواهد امروز
را در یابد ،در ذهن خود چشمانداز آینده را ندارد.
مراکز عمدهی فعالیت ایرانیان طبق این گزارش ،حداقل از ســال ۱۹۷۰
به بعد ،کالیفرنیا همیشه در ردیف اول قرار دارد و پس از آن با اختالف ز یادی،
نیو یورک ،نیوجرســی ،بعد منطقهی واشــینگتن و ســپس مناطق دیگر است.
رقمها بهتر موضوع را بیان میکنند:
در سال  ۱۹۷۰کالیفرنیا  ۷۷درصد و مناطق دیگر  ۳۳درصد.
از ســال  ۱۹۸۰تا  ۱۹۸۴کالیفرنیا  ۵۸درصد و بعد نیو یورک ،نیوجرســی
 ۱۳درصد.
سال های  ۱۹۸۵-۸۹کالیفرنیا  ۵۰درصد ،بعد تگزاس  ۱۴درصد.
سال های  ۱۹۹۰-۹۴کالیفرنیا  ۵۷درصد و بعد نیو یورک ،نیوجرسی ۱۷
درصد.
این گزارش تحقیقی سوای برخی نارساییها و استنتاجهای نادقیق ،در
مجموع یک گزارش بسیار خوب و علمی است و چند موضوع مهم را روشن
میکند:
 .1عمــدهی فعالیتهــای تجاری و بازرگانی ایرانیان پس از  ۱۹۸۰بنیان
گذاشته شدهاند.
 .2عمــدهی فعالیتهــای ایرانیــان در امــور «خردهفروشــی» ،یعنــی
حرفههای واسطه و محصوالت آمادهی فروش است.
 .3اکثریــت قابــل مالحظــهای از ایــن گــروه ــــ  ۷۹درصــد ـــــ دارای
تحصیالت دانشگاهی هستند؛ یعنی کسانی که از لحاظ مالی ،توانایی ادامه و
متوسط مرفه.
اتمام تحصیالت دانشگاهی را داشتهاند؛ یعنی طبقهی
ِ
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 .4اکثریت آن ها افراد میانسال هستند.
ایــن مشــخصات روشــن میکنــد کــه ایــن گــروه بــرای تأمین معیشــت
توجوی الگوی دیگری
خود ،ســوای ناگزیریهای زندگی مهاجرت ،در جســ 
جز آنچه در ســرزمین مادری میشــناختهاند ،نیســتند .در عین حال ،آنها به
کشوری آمدهاند که بتوانند ک موبیش همان را هورسم زندگی و معیشت پیشین
را ادامــه دهنــد .اکنــون هفــده ســال از تار یخ مهاجــرت ما میگذرد .نســل دوم
مستقل خود را عرضه
مهاجرت به تدر یج دارد سربرمیآورد و هو یت و فردیت
ِ
میکند .تصور میکنم هفده سال زمانی منطقی و کافی است تا این مرحلهای از
زندگی مهاجرت مورد ارز یابی و مطالعه قرار گیرد .زندگی هفده سالهی مهاجرت
را میتوان از راههای گوناگونی مرور کرد .میتوان از خود شــروع کرد؛ میتوان از
دیگری شروع کرد ،و میتوان پهنهی گستردهی جماعت ایرانی را مورد مطالعه
قرار داد.
ً
از آن جــا کــه حرفــهی من تئاتر اســت و معموال دوســت دارم اتفاقات و
امور روزمرهی زندگی را در قالب تئاتری و نمایشی آن نیز ببینم ،تغییر و تحوالت
زندگی ایرانیان مهاجر را دوست دارم از طریق تئاتر مطالعه کنم .به تعبیر دیگر،
بازتاب دگرگونیهای زندگی مهاجرت را در صحنهی تئاتر هم دوست دارم دنبال
کنم .اما به تجربه آموختهام که تئاتر مهاجرت نمیتواند تنها بستر مطالعه برای
ً
شناخت جمعیت ایرانی مهاجر باشد .چرا که عموما دیده شده که صحنههای
زندگــی مهاجــرت در صحنهی تئاتر مخدوش ،نارســا ،در مــواردی حتا کاذب،
باسمهای و غیر واقعی است .بنابراین ،هنگام مطالعهی تئاتر مهاجرت ،ناگزیرم
عناصر آن را همواره با نمونههای واقعی آن محک بزنم.
گفتــم تئاتــر مهاجــرت .الزم اســت در ایــن مــورد توضیحی بدهــم .تئاتر
ُ
ایرانیــان مقیم لسآنجلس ،حداقل امــروز دیگر و یژگیهای مهاجرت و غربت
را ندارد( .همین جا داخل پرانتز بگو یم که من همیشه از به کار بردن کلمهی
غربــت پرهیــز داشــتهام ،چون این کلمــه ،امروز دیگر واجد هیچ بار سیاســی و
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ً
فرهنگی نیست و فاقد آن معنایی است که منطقا باید محتوای زندگی مردمی
را ،که به ناگزیر موطن خود را ترک کردهاند ،بیان کند).
مهاجــرت ،قبــل از هــر چیز یک موقعیــت یا وضعیت اجتماعی اســت.
دقیقتر بگو یم ،یک وضعیت اجتماعی ـــ حقوقی ـــ سیاسی است که زندگی و
کار فرد مهاجر خواهناخواه تحت تأثیر آن اســت .این وضعیت یا در واقع فضا
ُ
در تئاترهای ایرانیان لسآنجلس ،دیده یا حس نمیشود .به همین دلیل من
ُ
عنوان گفتارم را تئاتر ایرانیان مقیم لسآنجلس انتخاب کردهام .یعنی کسانی که
ُ
بر حسب اتفاق ،ایرانی هستند و حاال به ظاهر برحسب اتفاق ،در لسآنجلس
زندگی میکنند.
ُ
تئاتــر ایرانیــان مقیــم لسآنجلــس در ســالهای اول ،تماشــاگر خــود را
نمیشناســد .رابطهی دستاندرکاران تئاتر با تماشاگر خود رابطهای نامفهوم و
ً
ناشناخته است .تجربهی تازهای است که قبال آزموده نشده است .از طرف
ً
دیگر ،تماشاگران با تردید به تئاتر نگاه میکنند .آنها تئاتر را اساسا نمیشناسند.
به همین دلیل کنسرتها ،کابارهها ،کافههای سازوضربی ُپر از مشتری است.
تماشــاگران تئاتر ،در ســالهای اول مهاجرت ،بیشــتر روشــنفکرانی هستند که
مخاطب جلسات سخنرانیهای ادبی و سیاسی کانو نهای فرهنگیاند .اما،
حتا در همان زمان که میزان مخاطبان محافل سیاســی و ادبی ،در مقایســه با
ً
امروز ،نسبتا چشمگیر بود ،تفاوت عدهی مشتریهای کنسرتها و کابارهها با
جلسات ادبی فاحش بود .این تفاوت ،امروز به نحو مأیوسکنندهتری به ز یان
ُ
روشنفکران ترقیخواه مقیم لسآنجلس تغییر کرده است .به طور مثال ،اگر در
اوایل سالهای  ۸۰برای یک جلسهی شعرخوانی یا سخنرانی ادبی ،تعدادی
ً
بین دو یست تا سیصد نفر شرکت میکردند ،امروز پس از تقریبا ده سال ،این
رقم بدون اغراق ،به ســی تا چهل نفر تقلیل پیدا کرده اســت .مواردی بوده که
به علت تعداد پائین مخاطبان ،خواستهاند جلسه را لغو کنند .اما ،برعکس از
آن طرف ،روزبهروز به تعداد مخاطبان کنســرتها و مشــتری کابارهها ،حتا در
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شرایط بحران اقتصادی ،افزوده شده .تعداد خوانندهها بیشتر شده ،گروههای
موسیقی و واسطههای برگزاری کنسرتها افزایش پیدا کردهاند .اگر آ گهیهای
ُ
کنسرتها را در تلو یزیو نها و روزنامهها و مجلههای لسآنجلسی نگاه کنید،
تصور میکنید که یک جشن و سرور و پایکوبی دایمی برقرار است .همهشان،
ً
همیشــه برنامه دارند .به نحوی که گاهی واقعا برای کســانی که مشــتری این
برنامهها هســتند ،دشــوار میشــود که تصمیم بگیرند کدام کنسرت را انتخاب
کننــد .شــهین را یــا مهین را؛ تقــی را یا نقی را! حتا همین اآلن که گفته میشــود
کنســرتها به دلیل تکرار و یکنواختی و بیمایهشــدن ،مشــتریهای خود را از
دســت دادهاند ،باز در و دیوار و شیشــهها و و یترینهای بقالیها و چقالیها و
ُ
بوکار ایرانیهای لسآنجلسُ ،پر از پوسترهای رنگی و اعالی
محلهای کس 
ُ
خوانندههای لسآنجلسی است.
ایــن تــازه گوشــهی کوچکــی از روند تغییــر و تحوالت زندگــی فرهنگی و
ُ
هنری ایرانیان مقیم لسآنجلس را نشان میدهد .اگر سایر عرصههای فرهنگی
ُ
و هنری جماعت ایرانیان لسآنجلس را نگاه کنیم ،آن وقت تصو یر دقیقتر و،
ً
متأسفانه ،ناامیدکنندهتری خواهیم داشت .مثال تعداد تلو یزیو نهای ایرانی :در
ُ
نیمهی اول سال  ،۸۰در مجموع چهار یا پنج تلو یزیون ایرانی در لسآنجلس
بود که در کل ،حدود شــاید ده ســاعت برنامه در هفته داشــتند .امروز حداقل
ُ
 ۳۵تلو یزیون ایرانی (فارسی و ارمنیزبان) در لسآنجلس است که در مجموع
بیش از  ۷۰ساعت برنامه در هفته دارند .البته من در اینجا دربارهی محتوای
برنامــهی ایــن تلو یزیو نهــا صحبــت نمیکنم ،چــون این خود موضوع بســیار
گسترده و پیچیدهای است که احتیاج به مطالعهی مستقلی دارد .فقط اشاره
کنم که افزایش تعداد تلو یزیو نها و افزایش ساعات برنامههای تلو یزیونی ،به
ُ
هیچوجه به معنای رشــد و ارتقاء فرهنگی جماعت ایرانیان مقیم لسآنجلس
نیســت ،بلکه برعکس ،با توجه به محتوای برنامههای این تلو یزیو نها ،و با
توجه به وضعیت عرصههای دیگر فرهنگی ،این امر نشان پسرفت ،ایستایی و
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انحطاط این جماعت است .بیمحتوایی برنامههای این تلو یزیو نها آنقدر
مأیوسکننــده اســت که اکثریــت قریب به اتفاق بیننــدگان همین تلو یزیو نها
اذعان دارند که تلو یزیون جمهوری اسالمی به نام «آفتاب» ،بهترین برنامهها
را دارد! هم برای بزرگساالن و هم برای بچهها!
(میگو ینــد در دوزخ مارهایــی هســتند کــه آدمیان از دســت آنهــا به مار
غاشیه پناه میبرند!)
ُ
یا روزنامهها و مجالت فارسی لسآنجلس را در نظر بگیرید .آدم وقتی این
روزنامهها و مجالت را تورق میکند ،دچار این توهم میشود که کجا و در چه
مجالت سی تا چهل سال پیش
زمانی زندگی میکند .الگوی اکثر آنها ،الگوی
ِ
توپا شکسته در مورد مسایل پیشپاافتادهی
ایران است .خبرهای کوتاه و دس 
خانوادگی ،بحثهای مشــکوک پزشــکی ،حوادث خار قالعاده مثل تولد یک
نوزاد عجیب ،پیداشدن یک غول بیابانی ،بلعیده شدن یک ملوان توسط یک
بوغریب ،و از این قبیل .بعد پاورقیهای بهاصطالح هیجانانگیز
نهنگ عجی 
ارتباط پنهانی یکی از این دو پرده بر
که در هر شــماره از اســرار شــوهر یا زن و یا
ِ
ً
میدارد ،و ایجاد مثال تعلیق در پایان آن قســمت؛ جدول کلمات متقاطع ،فال
هفته و از این دست .همهی اینگونه «بنجلنامهها» در طول تمام این سالها
نــه تنهــا دوام آوردهانــد ،بلکه دفاتــر بزرگتری اجاره کردهاند ،وســایل و تجهیزات
مدرنــی خریدهانــد ،به کارکنان خود اضافه کردهاند ،تیراژشــان باال رفته و … که
اینها همه یعنی آ گهی داشتهاند و به طور خالصه رونق داشتهاند( .بر بخیلش
لعنت!)…
رادیوها هم همینطور ،مجالس و محافل ادبی و شعرخوانی خصوصی و
عمومیخانههاو چلوکبابیهاهمهمینطور.جلساتمذهبیمثلمجلسروضه،
مجالس هفتگی دعای کمیل ،سفرههای نذرونیاز ،خانقاه ،میهمانیهای زنانه ـــ
ُ
کــه بخش عمــدهی زندگی زنان خانــهدار ایرانی لسآنجلس را اشــغال کردهاند.
ُ
همهی اینها تصو یر زندگی فرهنگی ایرانیان مقیم لسآنجلس را ترسیم میکند.
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ماهیت و ارزشهای فرهنگی یک جامعه یا بخشی از یک جامعه را مگر
چگونه و از چه راهی میتوان شناخت؟ آیا دقت و مطالعه در زندگی روزمرهی
مردمــان ،ایــن شــناخت را بــه مــا نمیدهد؟ مــن حتــا در پــا ِک اتومبیلهای
ایرانی ،ارزش و اعتبار فرهنگی آنها را میبینم .بد نیست چندتا از پال کهای
ُ
اتومبیــل ایرانیهــای لسآنجلــس را مثــال بزنم .من با اینها برحســب تصادف
برخورد کردهام .تعدادشان هم ز یاد نیست ،اما با وجود این مثالهای گو یایی
هســتند( HAMDAM :همدم)( EYVALAH ،ایواهلل)( KOLUCHE ،کلوچه)،
( DALLALدال ل)( AKHJOUN ،آخجــون)( BUDMJUN ،بادمجــون)،
(ِ KERMAKIکرمکی)( KHARSHY ،خارشــی) ،و یک نمونه که شــرم دارم آن
را در اینجا بیاورم…
آری ،بر چنین زمینهای ،تئاتر نمیتواند برای خودش مستقل و برکنار از
همــهی ایــن جریانات فعال باشــد و دوام بیاورد .اگــر دوام آورده ،به این علت
اســت کــه خــوراک باب طبع این تماشــاگر را تهیه کرده اســت .ســلیقهی این
تماشــاگر را پذیرفته و به نیازهای نازل او در زمینهی تفریح و ّ
تفنن پاســخ گفته
است.
ُ
بررســی مســیری که تئاتر ایرانیان مقیم لسآنجلس از ابتدا تا امروز طی
کرده ،اهمیت فو قالعادهای دارد .من در این جا طرح شتابزدهای از این مسیر
را ترســیم میکنم و بعد (اگر وقت بود) میروم بر ســر چند نمونهی مشــخص از
ُ
نمایشهای ایرانی لسآنجلسی.
ُ
نمایشهایی که در اوایل شکلگیری تئاتر لسآنجلس به روی صحنه
میرونــد ،نمایشــنامههایی هســتند کــه مضامین خــود را از روابط عــام زندگی
بار
خانوادگــی و جماعــت ایرانیان میگیرند .یعنی تصو یــر مردمانی که به تازگی ِ
بار گذشــته بر زندگی آنها
خــود را بــر زمین گذاشــتهاند و با آن کــه خاطرهی رنج ِ
سایه انداخته ،و زخمها هنوز التیام نیافتهاند ،تالش میکنند تا در این سرزمین
جدید جایی برای خود بیابند .از سرزمین مادری کنده شده و در مکان جدید
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گمگشــته و ســرگردانند .بــا وجود آن کــه این مضمون به خــودی خود میتواند
ارزش و اهمیــت داشــته باشــد ،امــا ،از یکســو بــه علت پرداخــت ضعیف و
نارسای داستان ،و از سوی دیگر با مزهپرانیهای سبک و پیشپاافتاده و ایجاد
ُ
ً
صحنههای عامیانهی کمیک برای جلب تماشاگر لسآنجلسی ،موضوع کامال
ً
لوث میشــود .عالوه بر آن ،این نمایشها عموما از جنبههای ز یباشــناختی و
تکنیک و سبک ،کهنه و بسیار نازل هستند .مهمتر از همهی اینها ،خاستگاه
طبقاتی و تعلقات سیاســی و اجتماعی این دســتاندرکاران تئاتر ،مانع از درک
عمیــق و جــدی آنهــا از چنیــن مضامینی اســت .به همین دلیــل ،پس از چند
تجربه در مضمون مهاجرت ،به زودی درمییابند که تماشاگران آنها از آن دسته
نیســتند که برای دیدن اینگونه نمایشها رغبتی نشــان دهند .ز یرا تماشاگران
خود این داستانها را میشناسند ،تجربه کردهاند ،پشت سرگذاردهاند و تصمیم
دارنــد کــه در وضعیــت جدیــد ،آنهــا را فراموش کنند .دشــواریهای معیشــت
زندگی نیز از سوی دیگر عاملی است که در کنار عوامل دیگر ،سبب میشود تا
دستاندرکاران تئاتر به حرفهی خود «واقعبینانه» نگاه کنند .واقعبینی هم در
جامعهی سرمایهداری ،یعنی درک ارزش کاالیی تولیدات ،حتا تولیدات هنری
و فرهنگی ،از جمله تئاتر .چون محصوالت تولیدی در جامعهی سرمایهداری،
تنهــا زمانــی بــازار پیدا میکنند کــه ارزش کاالیــی ،یعنی ارزش مصرفی داشــته
باشــند .با در یافت این نکته ،یا این راز کلیدی بازار ،از طریق تجربهی عینی
ُ
است که مضامین نمایشهای ایرانی لسآنجلس دستخوش تغییر میشوند.
اما ،تنها مضمون نیست که تغییر پیدا میکند .تجربه و تلخکامیهای چند سال
کار بدون پاداش ،آموزشهای گرانبهای دیگری نیز برای دستاندرکاران تئاتر
ُ
ایرانــی لسآنجلس به همــراه دارد! آموزشهایی که امروز دیگر در ارایهی یک
کار نمایشی ،فراتر از دستورالعمل و قاعده رفته و اقتداری چون آیههای کتاب
مقــدس پیــدا کردهانــد! اما پیش از برشــمردن این دســتورالعملها و قاعدهها،
ُ
خود دستاندرکاران تئاتر ایرانی لسآنجلس بیاورم:
اجازه بدهید چند مثال از ِ
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َ
ُ
مجلهی گپ (مجلهای متفاوت از دیگر نشــریات ایرانی لسآنجلس)
در مصاحبــهای کــه در شــماره ی  ،۴۸نهــم ژوئن  ،۱۹۹۵با آقــای پرو یز کاردان
داشته ،از او یک سؤال کلیدی و اساسی روز میکند .میپرسد« :در مورد اصل
رایج بازار روز ،یعنی “ضمانت فروش به قید کمدی” ،چه نظری دار ید؟»
پاســخ آقــای کاردان مثــل خود ســؤال ،صریح اســت« :حرفــهی اصلی
نمایــش کمدیه .مــن بلد نیســتم کار جدی بکنــم… در
شــخص مــن ســاختن
ِ
شرط… جاذبه ،کمدی بودنه ،خب فبها! چه اشکالی داره؟»
موقعیت امروز ،اگه ِ
و بعــد بــرای آن کــه قــدری هم جدی حــرف زده باشــد ،میگو ید« :من
ً
شخصا طرفدار کارهای سنگین نمایشی که مردم را از تئاتر فراری بده ،نیستم.
معتقــدم بایــد بین مردم و تئاتر ،نوعی آشــتی برقرار کرد .منتهــا با حفظ ارزش و
احترام تئاتر…» البته آقای کاردان در همین مصاحبه ،حرفهای جدی دیگری
هم میزند که به نظر من بیشــتر تعارف اســت .وقتی با این صراحت به ســؤال
جواب میدهد و وقتی که کارهای نمایشــی او را ـــ از اولین کار او در مهاجرت
تا امروز ــــ میبینیم ،تعارف بودن حرفهایی مثل « :تئاتر هم باید سعی کند در
مقابل ابتذال ،وانده و حرمتش را نگهداره» ،بیشتر آشکار میشود.
نمیدانم با نام و کارهای خانم زو یا زاکار یان آشنا هستید یا نه .ایشان
ُ
یکــی از نمایشــنامهنو یسهای ایرانی لسآنجلس هســتند و نمایشــنامههای
ً
ایشان را معموال همسرشان آقای رضا ژ یان کار میکنند.
چند وقت پیش ،هفتهنامهی بامداد با او مصاحبهای کرده بود و خانم
زو یا ــــ البته مثل همیشه ــــ سعی کرده بودند ُپرمغزترین حرفها را بزنند .ایشان
پــس از آن کــه ناگزیریهــای انتخاب قالب کمــدی را توضیح میدهند و پس
اســتقبال تئاتر تبعیــد از طرف مردم ،اظهارنظر میکنند،
از آن کــه دربارهی عدم
ِ
میرســند به نمایش «عروســی ایران خانم» کار مرحوم پرو یز خطیبی ،و ادامه
میدهند که:
«… من با همهی اختالف سلیقهای که با زندهیاد آقای خطیبی دارم،

ی
سلجنآسُل میقم ناینارا رتائت

73

باید در این جا از خدمتی که او به تئاترهای این شهر کرد ،یاد کنم .خطیبی پل
زد بین کاباره و ســالن تئاتر .با همان کار “عروســی ایران خانم” مردم را از روی
آن پل آورد به ســالنهای نمایش .به هر صورت آن روزها پیامی که “عروســی
ً
ایــران خانــم” بــه ما داد ،این بود که کار مردم از گریه گذشــته و فعال مردم باید
تراژدی را بخندند».
بعــد در ادامــه ،با تردســتی آب را گلآلود میکند ،خاک به چشــم مردم
میپاشــند تــا دوغ و دوشــاب را درهــم و مخلوط کننــد ،و میگو ینــد« :زندهیاد
ُ
غالمحسین ساعدی هم با اجرای “اتللو در سرزمین عجایب” پیام را از پار یس
ً
فرستاده بود و به نوعی به دستاندرکاران تئاتر گفته بود فعال موقع مناسب برای
اجرای نمایشهایی از قســم “دیکته و زاو یه” نیســت .مردم احتیاج دارند که
گریههای خود را بخندند».
نمایش «عروسی ایران خانم» کار مرحوم خطیبی ،که خانم زو یا به آن
سبک روحوضی .من تئاتر سنتی یا
اشاره میکنند ،نمایشنامهای بود با نوعی
ِ
ً
روحوضی را میشناســم .با تئاتر اساســا ،من از تئاترهای روحوضی عروســیها
در دوران بچگــی آشــنا شــدم .مهــدی مصــری ،مشــهورترین و بهتریــن ســیاه
روحوضی را برای اولینبار در نمایشهای روحوضی عروسیها دیدم .بعد او را
بر صحنهی تئاتر شاهین در خیابان مولوی ،در نمایشهای سنتی ایرانی دیدم.
و روحوضیهای دیگر با باز یگران ســیاهپوش مختلف .من حتا نمایش ســنتی
ایرانــی را در تئاتــر حافظ نو در شــهرنو دیدهام .در هیچ یک از این نمایشهای
روحوضــی ،حرکــت ،متلک ،یا صحنهای که نشــانی از ابتذال داشــته باشــد،
ُ
ندیدم .اما ،مرحوم پرو یز خطیبی اولین کسی بود که در لسآنجلس ،تئاتر سنتی
ایرانــی را دســتمالی شــده روی صحنــه آورد .و به همین دلیــل هم جزو اولین
ُ
نمایشهای لسآنجلسی بود که پیشاپیش بلیتهایش پیشفروش میشد!
ایــن ،نمونــه و الگو یــی اســت کــه خانــم زو یا زاکار یــان از آن بــه عنوان
خدمت به تئاتر یاد میکنند.
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ً
قبال اشاره کردم که آقای کاردان معتقدند «باید بین مردم و تئاتر ،نوعی
آشتی برقرار کرد ،منتها با حفظ ارزش و احترام تئاتر…» من با قسمت اول حرف
آقای کاردان ،که درست و واقعبینانه است ،موافقم ،اما باید بگو یم که قسمت
دوم حرف ایشان ،یعنی «با حفظ احترام و ارزش تئاتر» دیگر تعارف است.
خانــم زو یــا زاکار یــان هم شــبیه آقــای کاردان حرف میزنند .ایشــان در
همان مصاحبهشان میگو یند:
ُ
«خــوب ،مــی بینید که بعد از  ۱۰-۱۵ســال ،تئاترهــای لسآنجلس هم
“شــب عاشــقی”“ ،ننه ســلیمه”“ ،بوی خوش
مقاومت را کنار میگذارند و با
ِ
عشق” و “آقا جمال” با مردم رابطه برقرار میکنند».
یعنی با نمایشهایی که بیحرمتی و دشــنام به تئاتر اســت! چون اینها
ً
اساسا به نظر من تئاتر نیستند ،اینها یک مشت برنامههای تفریحی و ّ
تفننی و
ســرگرمکننده برای یک مشــت مردم بیعار و درد اســت .حتا در رژ یم گذشته،
تلو یزیون ملی ایران ،بین تئاتر و سرگرمی ،تفاوت قایل بود و این دو سنخ کار را
ُ
از هم تفکیک کرده بود .برنامههایی مثل “صمد” و “اختاپوس” و “مراد برقی”
و از این دســت را جزو ســرگرمیها طبقهبندی کرده بود؛ آن وقت حاال ،اینجا،
ُ
در لسآنجلس ــــ به قول خودشان در غربت ــــ اینگونه برنامههای سرگرمی را
به نام تئاتر به مردم قالب میکنند.
من در این که یک نمایشنامه کمدی باشد ،هیچگونه اشکالی نمیبینم.
نمایشــنامهی کمدی در بســیاری موارد ،حتا مؤثرتر و قویتر از نمایشنامههای
جدی میتواند باشــد .مشــکل من در «بیمعنی بودن» این نمایشهاســت.
نمایشــنامهی کمــدی هیچوقت و هرگــز به معنی نمایشــنامهی بیمعنی تلقی
نشــده اســت .حتا تفریح و ّ
تفنن هم نمیتواند بیمعنی باشد .خنده ،شادی،
ّ
لذت ،تفریح و همهی این قبیل احساســات و حالتها ،انســانی هســتند ،و
بنابراین دارای معنی و منظور معینی هســتند .تفریح به خاطر تفریحّ ،
تفنن به
ً
خاطر ّ
تفنن اصال یعنی چه؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ مگر کسی بیدلیل

ی
سلجنآسُل میقم ناینارا رتائت

75

میخندد؟ خنده ،نوعی واکنش یا تظاهر شــادی اســت؛ یک احساس بشری
است که به علت درک وضعیتی خالف قاعدهی معمول اتفاق میافتد.
آری ،برپایهی این تجارب و این نتیجهگیریها ،امروز تئاتر ایرانیان مقیم
ُ
لسآنجلس ،فرمولبندیهای تغییرناپذیر ،اما معجزهآسا پیدا کرده است .این
فرمولها از این قرارند:
 .۱دستاندرکاران تئاتر پذیرفتهاند که قالب نمایش ،به عنوان مهمترین
ً
عامل موفقیت ،اکیدا باید کمدی باشد.
 .۲با توجه به روحیه ی تماشاگران ،در عمل ثابت شده که طرح مسایل
سیاسی اعم از هر موضعگیری سیاسی ،سبب پشت کردن آنها به تئاتر میشود.
بهخصوص تماشاگرانی که مهاجرت خود را ناشی از سیاست و عمل مخالفان
رژ یم گذشته میدانند .این تماشاگران دوست ندارند ،بلکه نفرت دارند که در
ً
یک نمایش حرف از سیاست زده شود؛ آنها اساسا معتقد نیستند که نمایش
باید سیاسی یا جدی باشد .نمایش فقط برای تفریح و ّ
تفنن است.
ُ
 .۳همهی دستاندرکاران تئاتر لسآنجلس اعتقاد دارند که ِتم عشقی،
ُپر کششترین ِتمهاست .اما انتخاب این یا آن ِتم وابسته به امکان یافتن متن
جذاب یا سلیقهی فردی است.
ُ
 .۴دستاندرکاران تئاتر لسآنجلس به خوبی در یافتهاند که تماشاگران
آن ها ــــ که اکثرشان برای اولینبار است که به تئاتر میآیند ــــ دوست ندارند،
ً
ّ
و اساســا نباید ،مورد انتقاد قرار بگیرند .آنها اســتدال ل میکنند که مگر ما معلم
درس اخالق و زندگی بدهیم
اخالق هستیم؟ یا ،مگر ما میخواهیم به مردم ِ
که بیاییم از آنها انتقاد کنیم؟
ً
 .۵تئاتر حتما باید پایان خوش داشته باشد!
فرمولهــای دیگــری هم هســت کــه البته بــه اهمیت اینهایی که اشــاره
ً
کــردم نیســتند ،امــا از لحاظ اقتصادی ،یعنی گیشــه ،اهمیت دارنــد .مثال این
که نمایشهایی بیشترین فروش را دارند که روزهای یکشنبه اجرا شوند ،ز یرا
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بخش عمدهی تماشــاگران ما ،به دلیل آیینشــان ،در روزهای شــنبه به تئاتر
نمیروند.
همــهی ایــن فرمولهایــی که تــا اآلن برشــمردم ،در مجمــوع فرمولهای
تکنیکی بودند .اما مهمترین وجه این نمایشها ،محتوا یا پیام یا حرفی است
ُ
کــه در خــود دارنــد .من هر بار که به محتوای نمایشهــای ایرانی لسآنجلس
فکر میکنم دچار گیجی و آشــفتگی میشــوم .دچار این تردید میشــوم که مگر
میتــوان از ایــن نمایشها انتظار محتوا یا پیامی داشــت؟ پــس از کمی تأمل،
در پاسخ به این سؤال با خود میگو یم :اگر این نمایشها را محصول ذهنیت
محیــط اجتماعی پیرامــون خود تغذیه
هنــری و فرهنگــی کســانی بدانیم که از
ِ
میکننــد ،و آنهــا را حاصل تأثرات اندیشــیدهی هنرمندان آن محیط اجتماعی
بدانیــم ،بنابرایــن میتوان آنها را شــناخت و مورد بررســی قــرار داد .با این گونه
استدال لها باالخره قانع میشوم که کوشش کنم آنها را بفهمم و ارز یابی کنم.
ُ
تئاتــر ایرانیــان مقیم لسآنجلس ،به دالیل متعــددی که برخی از آنها در
همان فرمولبندیهای پیشین قابل تشخیصاند ،از کندوکاو و بررسی ّ
جدی
ً
اساسا به مسایل ّ
جدی نمیپردازد ،چون نه به
و عمقی مسایل عاجز است.
ً
آن معتقد است ،نه از لحاظ تجاری آن را صالح میداند ،و نه اصوال توانایی
آفرینش کار ّ
جدی و عمیق را دارد .بنابراین ،داستان نمایشها ،داستانهایی
پیشپاافتادهاند .در این نمایشها نه داســتان از نظر تکنیکی ســاختار درستی
دارد ،نــه داســتان تحول پیدا میکند ،و نه شــخصیتهای داســتان .موقعیت
داســتان نه تنها به دقت و به درســتی ترســیم نمیشــود ،بلکه موقعیتی ثابت،
ایســتا و بــدون تغییــر و دگرگونــی میمانــد .موقعیــت در ایــن نمایشهــا ،در
اســتادانهترین شــکل آن ،فقــط یــک پوســتهی بیرونی اســت برای حــوادث و
اتفاقــات مضحــک و خنــدهآور .صحنههایــی کــه از زندگی در ایــن نمایشها
تصو یر میشــود ،صحنههایی مجرد و ایســتا هستند .شــخصیتها و حوادث
قرار نیســت به هدفی یا جایی منتهی شــده یا موجب تغییری شــوند .همهی

ی
سلجنآسُل میقم ناینارا رتائت

77

ُ
اینها ،البته ،تصاو یر ظاهری گوشههایی از زندگی جامعهی ایرانی لسآنجلس
اســت ،امــا فقــط تصاو یــر ظاهری ،بــی آن که از الیــهی بیرونی به عمــق برود.
ُ
اکثریت ایرانیان مقیم لسآنجلس یک زندگی ثابت ،ایستا ،بدون تغییر و بدون
ً
هدف دارند .روز بعد ،دقیقا تکرار روز قبل اســت .امروز با دیروز یا فردا تفاوتی
هدف روزمره و نهایی اکثریت آنها،
ندارد .پذیرفتهاند که زندگی همین اســتِ .
به دســت آوردن پول بیشــتر اســت .ارزشــی که کل این سیستم و مناسبات آن
ُ
تحمیــل میکنــد .تغییــر در زندگی اکثریت ایرانیان مقیــم لسآنجلس ،فقط به
معنــی تغییــر در وضعیــت اقتصادی ،مســتقل از هــر چیز دیگر اســت .از لحاظ
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ،زندگی آنها دچار هیچ تغییر و تحولی نمیشود.
ز یرا از یکسو با جامعهی آمریکایی یا ملیتهای دیگر ــــ غیر از حلقهی بستهی
دوســتان و آشــنایان ایرانــی خــود که آنها نیز همیــن وضعیت را دارنــد ــــ ارتباط
ندارند ،و از ســوی دیگر ،از آن جا که با ایران ،مردم ایران و مســایل آن ارتباط
ُ
و پیوند فعال و مســتمر ندارند ،کل جامعهی ایرانی لسآنجلس مانند برکهی
آب ساکنی است که به تدر یج تبدیل به مرداب شده است .در همین مرداب
ِ
است که روزبهروز ،بیشتر و بیشتر فرو میروند .و مادام که در این روابط بسته،
در ایــن «گتــو» محبوس هســتند ،نمیتوانند وضعیت خــود را در یابند .در این
رابطه ،در یافت این نکته جالب اســت که محیط بســتهی این روابط ،ارتباط
مســتقیمی بــا محیط و جوالنــگاه جغرافیایی ایرانیــان دارد .فضای جغرافیایی
زندگی اجتماعی و فرهنگی ایرانیان ،بیانگر فضای فکری و ذهنی آنها نیز هست.
هوشــنگ توز یــع ،نو یســنده ،کارگــردان و باز یگــر نخســت موفقتریــن
ُ
نمایــش ســالهای اخیر لسآنجلس ،شــخصیت تئاتری محبــوب و نمونهوار
ً
ُ
ایرانیــان لسآنجلس ،در رؤ یای خو یــش ،آیندهی دور را دقیقا همان میبیند
که امروز است ـــ تنها با این تفاوت که او خود پیر شده است .ببینید او آینده را
ُ
در گف 
توگو با هفتهنامهی بامداد ،چاپ لسآنجلس ،چگونه ترسیم میکند:
«سالها بعد ،یک سال ،دو سال ،ده سال بعد ،کسی چه میداند ،در
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ایران ،محققی که تار یخچهی تئاتر را خواهد نوشت ،در صفحهی صدوهشتاد،
یا ســیصد مینو یســد :در ایامی که گروه عظیمی از ایرانیان ،به دالیل مختلف
ً
ُ
کشــور را ترک گفته بودند و در شــهر لسآنجلس (که تا آن زمان حتما ز یر آب
خواهد رفت) اقامت داشــتند و در حالی که تنها ســرگرمی آنها ،گوش دادن به
نوارهــای نینــاش نــاش بود ،چند هنرمند ــــــ از درون خانههای ســاکت خود ـــ
پایههای تئاتر در غربت را بنا نهادند .ســالی یک ،دو ،ســه تئاتر با زحمت ز یاد
بــه صحنــه بردند .اما صدای نیناش ناش آن قدر گوشخراش بود که صدای
بیمیکروفــون هنرمنــد تئاتر را از روی صحنه کســی نمیشــنید .تــا این که یک
زوج هنری جوان ،پس از گذراندن چند تجربهی تئاتری ،نمایشی را به صحنه
بردنــد .ایــن نمایش در حقیقت آئینهی تمامنمای رفتــار و کردار همان مردمان
بود ،مردمانی که از خود دور افتاده بودند و با تماشای خودشان در حیرت رفتند
که کجا هستند ،چه میکنند و چرا؟
محقــق مــی افزایــد :ســالنها گشــوده شــد ،ســالنها پــر و خالــی شــد.
نمایش یک ماه ،دو ماه ،یک سال ،سه سال ،پانزده سال روی صحنه رفت.
باز یگرانش پیر شدند .دیگرانی جایشان را گرفتند و امروز پس از سالها ،شما
ُ
هنــوز بــوی خوش عشــق را ــــ اما نــه در لسآنجلس ــــ که در تئاتر شــهر تهران
میبینید .و آن مرد مو سپید ــــ که همیشه در ردیف آخر سالن نشسته و باز هم
میخواهد که تغییراتی در نمایش بدهد ــــ نو یسنده ،کارگردان ،باز یگر نخست
1
این نمایش ،هوشنگ توز یع است».
ُ
این رؤ یا ،این آرمان یک هنرمند موفق ایرانی لسآنجلس اســت که با
ُ
صریحترین زبان ایستایی ،توقفّ ،
سکون مرداب لسآنجلس را بیان
تحجر و
ِ
میکند….
آیــا تصو یــر چنیــن آیندهای کافی نیســت که مــا را به فکــر وادارد؟ آیا ما
بــه عنــوان بخشــی از جماعت ایرانــی مهاجر ،در قبال گســترش ایــن ابتذال و
 .1بامداد ،سال دوم ،شمارهی چهارم ،جمعه  ۲۳تیر ۷۴/۱۴جوالی .۹۵
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انحطاط احساس مسئولیت نمیکنیم؟ آیا در برابر نسل دوم مهاجر که در میان
مــا ســربرآورده ،خــود را ملزم به پاســخ نمیبینیــم؟ فردا به آنها چــه میخواهیم
بگو ییم؟ چارهی کار را در یابیم!

آب در خوابگه مورچگان و هنر عوامپسند

ابتدا توضیحی بدهم دربارهی عنوان این سخنرانی .در ماه جوالی امسال من
ُ
گفتاری داشتم با عنوان «تئاتر ایرانیان مقیم لسآنجلس» که در تئاتر برنتوود
ایراد شــد ،و ســپس در شمارههای  ۱۹و  ۲۰نشریهی هفتگی «ایرانشهر» نیز به
چــاپ رســید .این گفتار واکنشهــای موافق و مخالفــی را برانگیخت که البته
دور از انتظار نبود .در عین حال من امیدوار بودم که با آغاز بحث تئاتر ایرانی
ُ
در لسآنجلــس ،یــک گفتوگــوی مثبــت و ســازنده به وجــود بیایــد و بهو یژه
دســتاندرکاران تئاتر را کمی به اندیشــه وادارد .نمیدانم این امیدواری تا چه
اندازه پایه و اساس واقعبینانه داشت ،ولی باوجود آن که گفتوگو یی که مورد
نظر من بود به وجود نیامد ـــ یا حداقل تا به حال به وجود نیامده ـــ اما ،همچنان
امیــدوارم کــه این بحث و گفتوگوی ســالم و ســازنده روزی به وجود آید .چه
میشــود کــرد! همــهی آدمیان با امیدهایــی مرارتها ،و ســختیها و بدیهای
محیــط پیرامــون خود را تحمــل میکنند .اگر جز این بود ،تحمل زندگی بســیار
ُ
دشــوار میبود .کرنل وســت ،اندیشمند و فیلسوف سیاهپوست معاصر گفتهی
دوپهلــوی عمیقــی دارد کــه میگو یــد« :من امیدوار هســتم ،اما آدم خوشــبینی
نیستم!» همینطور است وضع من در برابر جماعتی که تا امروز ،سه ماه پس
از تار یخ گفتار من ،در جاها و به مناسبتهای مختلف عکسالعملهایی به
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گفتههای من نشان دادهاند .خوشبین نیستم که این جماعت تئاتری برخوردی
سازنده و سالم داشته باشند ،اما امیدوار هستم که چنین کنند .چون آنچه من
گفتم شخصی نبوده و نیست ،بلکه من نسبت به هنری که حرفهی همهی عمر
من بوده نظراتی داشتهام و در برابر آنچه که در این شهر به نام تئاتر رایج است،
ناگزیر از بیان آنها بودهام .سعدی میگو ید:
من آنچه شرط بالغ است با تو میگویم

تو خواه از سخنم پند گیر و خواه مالل

همهی ما زندگی در این کشور را تجربه کردهایم و هم اکنون نیز در حال
تجربه کردن هســتیم .بنابراین باید کمابیش با شــرایط ُپر تنش و ســختکار و
طوالنی روزمره ،شتاب و سرعت کار
زندگی در آمریکا آشنا باشیم؛ کار سخت و
ِ
امنیت شــغلی و در نتیجه ترس و دلهرهی دایمی از دســت دادن
عدم
ِ
و تولیدِ ،
نرخ باالی اســتثمار و از این قبیل
کار ،رقابت بیرحمانه و شــدید در بازار کارِ ،
عواملی هستند که موجب فشار جسمی و روحی فرسایندهای میشوند و آدمها
به ناچار پس از پایان یک روز کار ،تنها و تنها یک مقصد را میشناســند و آن
هم رفتن به خانه است؛ رفتن به مأوایی که برای آدم آرامش فراهم کند ،جایی
که از تمام آن تالش و جنجال و هیاهو و شتاب کار به دور باشد .خالصه تغییر
از وضعیت خستهکننده و فرساینده و یکنواخت کار روزانه به محیط و وضعیت
دیگری که نیاز طبیعی و روحی فرد انسان میطلبد.
اینگونــه زندگــی و کار پــس از مدتــی عوارضــی بــه وجــود مــیآورد کــه
مشخصترین آن ماللت است .حالت یا وضعیتی که شامل اندوه ،گرفتگی،
افســردگی ،بیمیلی به فعالیتهای اجتماعی ،مردمگریزی و امثال اینهاســت.
ً
بــه ایــن ترتیب آدمها از زندگی خود احســاس رضایت نمیکننــد .عموما از کار
خود ناراضی و حتا بیزارند ،و در قبال آنچه که از کار خود به دســت میآورند
ناراضیتر .کار فقط وســیلهای میشــود برای امرار معاش و نه چیزی که از آن
ّ
لذت ببرند یا احساس رضایت کنند.
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از ســوی دیگر ،اما ،طبیعت انســانی به سمت جلوههای ز یبای زندگی
کشــش دارد .چیزهایی که موجب تلطیف احساســات آدمی میشــوند و این
ّ
احساســات را پــرورش میدهنــد .چیزهایــی کــه میتــوان آنهــا را بهطــور کلــی
ّ
آرامش خاطر ،لذت روحی و شــادی به بار
«معنو یــات» نامیــد .چیزهایی کــه
ِ
میآورنــد .در ایــن میــان ،هنــر بخــش مهم و گســتردهای در این رابطه اشــغال
میکند :موسیقی ،فیلم ،تئاتر و انواع تولیدات هنری دیگر پاسخهایی هستند به
این کشش طبیعی و نیاز روحی انسان .همچنین میهمانیهای شام با دوستان،
چند گیالس مشروب و در مواردی همراه با جوکهای جدید و دست اول ،نوع
دیگر پاسخ به این نیاز روحی انسان است!
برای ارضای این نیاز و کشــش روح انســان به ســمت معنو یات ،یعنی
انــواع هنرهــا و ادبیــات و شــعر ،و یا جانشــین آنها بــا تفریحّ ،
تفنــن و یا هر چیز
دیگــری کــه به نوعی به اصطالح وســیلهی ّ
خســتگی
تمدد اعصاب و زدودن
ِ
روح و جسم است ،اگر انتخاب ما با ّ
توجه و دقت کافی همراه نباشد ،زمینهای
میشــود برای طلب و پذیرش هنر ســهل و ســاده ،هنر ّ
تفننی ،و به نظر من «هنر
عوامپسند».
هنر عوامپســند چیســت؟ و یژگیهای هنر عوامپســند قبل از هر چیز در
سادگی شکل و محتوای آن است .هنر عوامپسند به دنبال شکلهای پیچیده،
بدیــع ،نو و آزمایشــی نیســت .شــکلهای رایــج و جاافتاده ،و داســتانهایی با
ّ
هنر عوامپســند
هنر عوامپســند اســتِ .
طرح و بافت ســاده از و یژگیهای مهم ِ
ّ
به ّ
شدت محافظهکار است .این نوع هنر از مرز اندیشه و تفکر مخاطبان خود
هنر
فراتــر نمــیرود .محصــوالت آن در حــد درک و آ گاهی مخاطبان آن اســتِ .
عوامپسند بر آرزوهای دستنیافتنی ،اما باورشدهی مخاطبان خود تکیه دارد.
هنــر عوامپســند از رؤ یاهــا و آرزوهــای مردمانــی که همــواره در انتظار
ِ
قهرمانــان ِ
دســتیافتن به خوشــبختی و ســعادتی مبهم روزها و ســالهای عمر خود را به
پایان میبرند ،الهام میگیرند .اما این قهرمانان بدلی و نمونههای دروغین آنها
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در زندگــی واقعی هســتند .ز یرا برخالف الگوهای راســتین آنهــا در واقعیت ،در
آثار هنری عوامپســند به خوشــبختی و ســعادت دست مییابند .چرا که حکم
ّ
مطلــق و و یــژهی ایــن نوع هنر« ،پایان خوش» آن اســت .اگر بــا کمی دقت به
فیلمها و نمایشهای روز نگاه کنیم ،خواهیم دید که اکثر آنها از همین الگوها
پیروی میکنند .بگذار ید یک نگاه ســریع به فیلمهای فارســی قبل از انقالب
بیانداز یم :اکثر داستانهای فیلمها شامل یک قهرمان مرد بود که بیچیز ،اما
درســتکار اســت؛ و یک قهرمان زن که ثروتمند و متفرعن ،و در مواردی رئوف،
اســت .برخورد تصادفی این دو با هم ،دلباختهی هم شــدن ،کمی کشــمکش
اینجــا و آنجا ،مقداری چاشــنی اشــتها برانگیز و خوشــمزه بــرای ذائقهی عوام،
یک یا دو صحنه در یک کافهی سازوضربی همراه با آواز و رقص ،ز دوخورد و
آژانکشی ،و در پایان همه چیز به خوبی و خوشی پایان یافتن!
ّ
ایــن هنــری اســت که نیاز بــه تأمل و تفکر ندارد .شــما را به تالش برای
تغییــر و دگرگونــی وضعیت نابهســامان موجود دعــوت نمیکنــد .در یچهای به
آینــده نمیگشــاید .بــه امکان تغییر واقعیت موجود و ســاختن چیــزی جدید و
متفاوت اشارهای ندارد .نیروها و ظرفیتهای انسانی برای تغییر زندگی را نشان
نمیدهد ،بلکه به شــما تلقین میکند که باید به فقر خود مغرور باشــی ،چون
تو آدم خوبی هستی .تسلیم باشی و به آنچه که داری راضی باشی؛ درستکار
باشی ،اگر چه فقیری؛ و پندیاتی از این قبیل .اگر چنین بودی و چنین بمانی،
در خانهی تو را هم میکوبد.
روزی خوشبختی ِ
ُ
پــس ّ
تعجبــی نــدارد اگــر امروز مــا ،در لسآنجلــس ،در میــان جماعت
ایرانیان ،هنری ،و به و یژه تئاتری از این دست داشته باشیم .گیرم حتا با تکنیک
و کیفیتی نازل و داستانهایی مبتذلتر از آثار مشابه خود در رژ یم سابق.
ُ
تئاتر امروز ایرانیان مقیم لسآنجلس در واقع محصول و دنبالهی همان
هنر عوامپســند رســمی و غیر رســمی ر یزهخوار قبل از انقالب اســت ،و تا
نوع ِ
زمانی که ما از لحاظ فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی دچار تحول نشو یم و از آن
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گذشته قطع امید نکنیم ،محصوالت گذشته و عوامانه همچنان بازتولید شده،
رواج یافته و مشتری خواهند داشت.
بــا ایــن مقدمه در مورد خصوصیات هنر عوام پســند ـــ کـــه هنر مطلوب
ُ
اکثر ایرانیان مقیم لسآنجلس هم هست ـــ میخواهم یک نمونه از این نوع را
بررسی کنم تا با آنچه که گفته شد بهطور ملموس و زندهای مقایسه شده و آشنا
شو یم .ابتدا بگو یم که انتخاب این نمونه برای من کار دشواری بود .ز یرا من
ً
ناگزیر بودم نمونهای را انتخاب کنم که اوال از لحاظ و یژگیهایی که برشمردم،
از هر جهت شــاخص باشــد .یعنی ،اول ،نمونهای نباشــد که آشــکارا از هر نظر
ـــ شکل و محتوا ـــ از نوع نازلترین و بدترین باشد تا بدین وسیله توانسته باشم
به آســانی گفتههایم را اثبات کنم .دوم ،این نمونه حتیالمقدور برای اکثریت
ً
مخاطبان آشنا باشد .سوای این دو نکته که مشخصا مربوط به بحث است،
موضــوع دیگــری کــه در واقع ارتباطی با نمونــهی انتخابی ندارد ،بلکه شــامل
هر نمونهی دیگری هم میتواند باشــد ،ســوء تفاهمی اســت که در این شهر در
برخورد با اظهار نظر یا انتقاد از کارهای فرهنگی و هنری میشود .اما از آنجا که
من یقین دارم نظراتم جز به انگیزهی حرمت به هنر سالم و راستین ،و ارتقاء آن
تفاهمات غرضآلود اعتنایی ندارم.
نیست ،به این گونه سوء
ِ
فکر میکنم با من موافق باشــید اگر این نمونه را «بوی خوش عشــق»
انتخاب کنم .عالوه بر دالیلی که دربارهی هنر عوامپسند ذکر کردم ،این نکتهها
را هم میتوان افزود :دربارهی این نمایش همواره از طرف نو یسنده ـــ کارگردان
آن تأ کید شــده که ص دوبیســت هزار تماشــاگر داشــته اســت؛ نزدیک به چهار
ســال روی صحنههای آمریکا و ارو پا برای ایرانیان نمایش داده شــده اســت؛
در مصاحبــهای پیشبینــی کــرده که تا پنجاه ســال دیگر همچنــان نمایش آن
ادامه خواهد یافت و حتا در ایران ،در «تئاتر شــهر» تهران روی صحنه خواهد
بــود .و نکتــهی دیگر این که رقیبان آن حســرت میخورنــد که با این نمایش،
اینها کلی پول به جیب زدهاند ،خانه خریدهاند ،ماشین خریدهاند و… اگر نظر
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مرا خواسته باشید ،من میگو یم نوش جانشان! دستمزد کارشان است به هر
حــال .اگرچه کاری که مطابق ســلیقهی من نیســت .و آخریــن نکته این که،
ً
از تصادف روزگار اخیرا این نمایش دوباره به روی صحنه آورده شــده اســت.
(اجرای مجدد این نمایش مورد استقبال قرار نگرفت ،ز یرا به نظر میرسید که
همه آن را دیدهاند و پس از دو یا سه اجرا تعطیل شد).
خالصهی نمایش «بوی خوش عشق»
یــک زن و شــوهر جــوان (افســانه و جمشــید) در حال طالق هســتند .به نظر
میرسد که همهی کارها انجام شده و آنها فقط منتظر هستند ـــ به قول افسانه
توگوی تلفنی با مادرش ـــ «تا یک ماه دیگه حکم نهایی دادگاه بیاد» و
در گف 
از هم خالص شوند .در نمایش سعی شده است تا این جدایی با جدا کردن
بواثاثیه و تلفــن و غذا ،و
اتــاق نشــیمن به دو قســمت ،اتاقخوابها و اســبا 
لوخرج کاملشان از هم ،نشان داده شود .ناگهان مامان افسانه
خالصه دخ 
از ایــران زنــگ میزند کــه دایی باقر خان (دایی افســانه) دارد برای معالجه به
آمریــکا میآیــد .در عیــن حال مامان افســانه از او میخواهد که نگــذارد دایی
باقرخــان از موضــوع جدایــی او بــا جمشــید باخبــر شــود .حاال به چــه دلیل،
ً
ً
واهلل اعلم! مثال و احتماال برای خلق یک نکتهی انحرافی! و به همین ،ماجرا
ً
مثال پیچیده شود و نمایش وارد یک انتریگ ( )intrigueگردد!
ً
شــوهر مثال ســابق ،برای آن که قرار
دایی باقرخان وارد میشــوند و زن و
ِ
اســت تظاهر کنند که در حال حاضر هم زن و شــوهر و یک زوج خوشــبخت
ً
هســتند ،بــا یک ســری حرکات و رفتــار و کلمات مضحک ،مثــا کمدیبازی
درمیآورند .اما غافل از این که دایی باقرخان همه چیز را میداند و نقشهاش
ً
این است که (و حتما با همدستی مادر افسانه) این دو جوان را دوباره به هم
بیص کمدیبازی ،دایی باقرخان با شیرینکاریهای
برگرداند .در همین حی 
صو ِ
مخصوص خودش مأمور یتش را با موفقیت به پایان میرساند و با حل یکی
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طــراوت «خــوش عشــق» را دوبــاره بــه
از مشــکالت «غربتنشــینان» ،بــو و
ِ
کاشانهی این زن و شوهر جوان بازمیگرداند!
آشنایی با شخصیتهای نمایش از طریق تلفنهایی که به آنها میشود
و پیغامهایی که برای آنها گذاشته میشود ،آغاز میگردد .زنگ اول تلفن برای
افســانه اســت که سعی کرده اســت پیغام خود را با انگلیســی شستهــ ُرفتهای
بگو ید .کسی که تلفن میکند یک خانم است و پیغامی که میگذارد این است:
«اووو … افسانه ماشااهلل ،چه رودهی درازی داری .به من زنگ بزن ببینم چی
شد باالخره… خبری شد… نشد؟» در همین حال تلفن جمشید زنگ میزند
پیغام روی تلفنش دو زبانه ـــ انگلیســی و فارســی ـــ اســت .پیغام فارســی
که ِ
ً
ً
آن ـــ که حدودا ترجمهی انگلیســی آن اســت ـــ چنین میگو ید« :ســام .لطفا
پیغامتان را بگذار ید تا با شما تماس بگیرم .و وقتی میگم پیغامتان را بگذار ید،
یعنی پیغامتان را بگذار ید .وقتی تلفن میکنید قطع میکنید ،آدم حالش گرفته
میشه .هه… ببخشین .خیلی ممنون ».بعد ،پیغامی که طرف مربوطه ،یعنی
دوست جمشید ،میگذارد چنین است« :جمشید خان… (مکث) جمشید…
وردار .جمشــید… خونــهای ،وردار .جمشــید… بهرامــم( .مکــث) وردار… چــی
ســر راه یه لقمه میای اینجا یه “حالی” به ما میدی .ســاعت
شــد پس؟ گفتی ِ
یونصفیشو
هفته ،قرصارم واست گرفتم .تایلنوالرو۴ .نتونستم  ۳گرفتم .ولی یک 
بخــوری همونــه .اگه دوتاشــو بخوری که دیگــه… ( The best.میخنــدد ).بابا
حاال که دیگه قاطی ُمرغا نیستی بازم وقت نداری؟ (مکث) باشه خب… پس
یه زنگ به ما بزن .امشب حمید و مصطفی هم با… با… لیدیهاشون اینجان.
لومال هم چیزی داشتی
شمشــیری ترتیبشــو دادم .خواستی یه سر بیا .اگه حا 
بــا خــودت بیار… که دیگــه  the bestمیزنیم و میخندیــم! خالصه زنگ بزن.
خداحافظ و بیامرزه».
این آغاز ،و بهو یژه این شیوهی زبان و محتوای پیغام بهرام ـــ شخصی که
دوستان
تلفن کرده ـــ آشکارا چنین میفهماند که جمشید اهل «حال» است و
ِ
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اهل «حال» دارد .خودش هم در طول نمایش ،چند جا ،کلمهی «حال» را به
شکلها و معنیهای گوناگونی به کار میبرد .وسایل این «حال» هم آنطور که
از پیغام تلفنی بهرام ،دوست جمشید ،برمیآید ،مشروب ،مواد مخدر و خلوت
کردن با… «لیدی»ها است.
ایما و اشاراتی که در این پیغام تلفنی است ،این تصور را القاء میکند که
بوکارشان است.
ما با باندی طرف هستیم که زن و مشروب و مواد مخدر کس 
و از آنجا که این پیغام تلفنی در آغاز نمایش و در یک صحنهی خالی ،یعنی
فقط و فقط کالم به عنوان یگانه عنصر و عنصر اصلی نمایش شنیده میشود،
اهمیــت اساســی پیــدا میکند و بنابراین چنین فهمیده میشــود کــه این تأ کید
هــدف معینــی را دنبــال میکند .اما بــا پیش رفتن نمایــش میبینیم که چنین
نیست و پیغام تلفنی فقط به شناخت بیشتر ما از شخصیت ال ابالی جمشید
یاری میرساند.
در طــول نمایــش نیــز ،مــا بــا پسزمینــهی خانوادگــی و اجتماعــی
شــخصیتها ،روابط آنها ،درگیری افســانه با مسایل حقوق بشر (که مثل یک
وصلــهی ناجور تتق میزند) ،اختراع دوچرخهی جمشــید ،گلهها و انتقادات
آنها از یکدیگر ،نارســاییها و کمبودهای هر یک از آنها و از این قبیل ـــ و البته
به شیوه و زبانی که توانایی و معرفت نو یسنده اجازه میدهد ـــ آشنا میشو یم.
گفتــم توانایــی و معرفــت نو یســنده .بگذار ید روی این نکتــه کمی مکث کنم،
چون نکتهی بســیار مهمی اســت و نمایش زائیدهی همین معرفت است .به
طور مثال ،گلهها یا انتقادات این زن و شــوهر از یکدیگر شــامل چه مســایلی
اســت و با چه شــیوهای مطرح میگردد .در همان آغاز نمایش که جمشــید از
کار آمده و تنهاســت و تولد خود را جشــن میگیرد ـــ در حالی که برای خودش
با دستهی قاشق یک آبجو باز میکند و به نحوی غیرعادی جرعههای بزرگی
از آبجو مینوشد ـــ وقتی به سراغ دوچرخهی اختراعی کذاییاش میرود و به
ُ
سالمتی خودش و دوچرخهاش مینوشد ،میگو ید« :باالخره یه کرهخری پیدا
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ُ
میشه که یه پولی به ما قرض بده تکمیلت کنم .به سالمتی اون کرهخر( ».تأ کید
از من است).
بعد که افسانه وارد میشود و پس از نسقگیری از جمشید ،وقتی تلفن
زنگ میزند و جمشــید فریاد میزند «تلفن ،تلفن» ،افســانه با یورش از اتاق
خود وارد اتاق نشیمن میشود و به طرف تلفن میرود .بعد خطاب به جمشید
میگو ید:
«عنکبوت ،جا پیدا کردی؟
جمشید :نتونستم.
افسانه :ماهونه داشتی؟»
قسط خانه
سر مشکل دو قلم
پرداخت اجاره و ِ
ِ
بعد بگو ـــ مگویشان بر ِ
به آنجا کشیده میشود که افسانه ادعا میکند پیشپرداخت خانه را او داده.
جمشید می پرسد« :از کجا آوردی؟ از خونهی بابات؟
افسانه :قرض کردم.
جمشید :اینجا هیچ خری به هیچ خری پول قرض نمیده( ».تأ کید از
من است).
بعد جدل آنها باال میگیرد تا این که افسانه میگو ید تو پولهایت را به
مصرف کارهای احمقانه رساندهای« ،اگرم چیزی تهش مونده فرستادی ایران
واسه مادرت».
جمشید :ایران واسه مادرم؟
افسانه :آره .خیال کردی من خرم؟»
تلفن زنگ می زند ،افسانه گوشی را برمیدارد:
ً
«هلو؟… الو؟… الو؟… (نگاهی به جمشید میاندازد و مجددا) عجیبه
کثافت
هــا! خانــم تو ورشکســت نمیشــی انقــدر تلفن میزنــی قطع میکنــی؟
ِ
بزمجه! (گوشی را قطع میکند .جمشید میخندد ).تو به این دوستات نگفتی
تلفنت عوض شده؟
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جمشید :دوستام؟ کدوم دوست؟ من تو این شهر دوستی ندارم.
افســانه :اونــو میدونــم .منظورم این اختر خانمهای ِته شــهریان که تو
مهمونیها واسهشون چشم خمار میکنی .اونا هم مثل ب ز کوهی هول میشن…»
و… افســانه همچنان ادامه میدهد تا میرســد به این قسمت که…« :و
خیــال میکنیــن کــه مــن خرم ،همــه آدمهــای اونجا خــرن ،هیشــکی نمیدونه
 what the hell is going onو فقط شــما دو تا بزمجهها میدونین چه خبره؟…»
(تأ کیدها از من است).
ً
فکر میکنم همین قدر کافی اســت تا تقریبا زبان و شــیوهی برخورد این
دو شخصیت را بشناسیم.
بار سنگین از فرهنگ
همانطور که میبینید ،در همین آغاز نمایش یک ِ
لومپنیسم به ّ
مردمان ـــ به قول نو یسندهــــ
شدت به چشم میخورد .ابتدا ،تحقیر
ِ
«ته شهری» و به قول من جنوب شهر ،است .تحقیر مردمان جنوب شهر بی آن
ِ
که دالیل سیاسی و اقتصادی آن را ذکر کنیم ،تنها دو دلیل میتواند داشته باشد.
یا ناشی از غرض و ـــ به احتمال ز یاد ـــ آ گاهانه است ،و یا ناشی از سفاهت و
نادانی است .اما در این مورد من تصور میکنم که هر دو دلیل در تحقیر مردمان
جنوب شهر دخیل هستند .ناشی از سفاهت و نادانی است چون نو یسنده در
نمایــش ،وقتــی این فرصت را دارد که به علل فقر و بیفرهنگی مردمان جنوب
«تــه شــهری» ـــ اشــاره بکند ،به ســادگی از آن میگــذرد و تنها به
شــهر ـــــ و نــه ِ
جوابی پیشپاافتاده و سطحی بسنده میکند .ناشی از غرض و آ گاهانه است
چون منافع چنین آدمی ایجاب میکند که مردمان جنوب شهر را تحت عنوان
«ته شــهری»ها
«تــه شــهری» تحقیــر کند .چنیــن آدمی فکر میکنــد که همین ِ
ِ
انقالب کردند و سبب آوارگی او شدند .در حالی که چشم خود را به روی علل
اصلــی بیفرهنگی آنان ،که ناشــی از فقر تحمیلــی و محرومیت مردمان جنوب
شــهر اســت ،و دالیل و ر یشــههای این فقر ،میبندد .چه عواملی این مردمان
را در فقر نگهداشت و به جنوب شهرها ،حاشیهها ،بیغوله و زاغهها راند؟ چه
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عواملی آنها را در نادانی ،بیســوادی و بیفرهنگی نگهداشــت؟ خود شــما در
کدام گروه تئاتری کار میکردید و در خدمت کدام سیاســت فرهنگی بودید؟ آیا
برای فقط یک لحظه به این مســأله اندیشــیدهاید؟ آن اســتادان و کارگردانان
و کارچرخانــان اداری پیــش از انقــاب که شــما پیرو آنها بودیــد مجریان کدام
سیاست فرهنگی و هنری ،به منظور تحمیق مردم بودند؟ امروز شما همان راهی
تحمیق مردم ،خواه
را میرو ید که پیش از انقالب به شما آموخته بودند؛ یعنی
ِ
آ گاهانــه خــواه ناآ گاهانه .آرمان اکثریــت قاطع مردم ایران ،بهو یــژه همان مردم
جنوب شــهر ،حاشیهنشینان و فرودســتان ،با همهی ناآ گاهیشان ،از انقالب
این نبود که امروز حاکم است .آرمان و آرزوی آنها از انقالب ،بی آن که تصور
روشنی از آن داشته باشند ،عدالت اجتماعی بود .و نادانی و فقر آنها سبب شد
که فریب بخورند و منافع خود را نشناسند .بهتر است وارد این داستان نشو یم،
چون پیچیدهتر از اینهاست.
برگردیم به نمایش .ذهنیتی که با بخش عظیمی از مردم چنین تحقیرآمیز
برخورد میکند ،به سادگی قابل پیشبینی است که چه در چنته دارد و نمایش
را بــه چــه ســمتی هدایت میکنــد .گفتیم یکی زبــان نمایش اســت .در همین
دقایــق اول نمایــش توجــه کردید که این زوج چن د بار بــه یکدیگر و به دیگران
«خــر» خطاب میکنند .بزکوهی ،بزمجه ،عنکبوت خطاب میکنند .افســانه،
اگــر چــه در نمایــش گفته میشــود که از خانواده ای متمکن اســت ـــــ و از نظر
لونســب ،متمدن و متجدد ـــــ اما در عمل نشــان داده
نو یســنده یعنــی بــا اص 
ّ
لومنال ،نشان تربیت و فرهنگ و ادب و کمال نیست.
میشود که تمکن و ما 
ً
میتوان ثروتمند بود ،اما بو یی از فرهنگ و تمدن نبرده بود و مبتذل بود .و اتفاقا
ً
در مورد جامعهی ایران عموما چنین است .هم در گذشته و هم بهو یژه در رژ یم
آخوندی .بخصوص اگر علل به پول رســیدن اقشــار متمکن کشور خودمان را
بشناســیم .به هر حال ،زبانی که افســانه در تحقیر و ســرزنش جمشــید به کار
«ته شــهری»تر از زبان جمشــید
میبــرد ،اگــر اصطــاح خود او را به کار بگیرمِ ،
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است .حتا در بسیاری موارد روی دست جمشید بلند میشود .زبان جمشید،
بــا توجــه به پســـ زمینهی خانوادگــی و اجتماعیاش ،زبانی طبیعی و منطقی
است .برخالف افسانه که زبان معین طبقاتی خود را ندارد .افسانه همان طور
ً
توگوها را مثال زدهام.
حرف میزند که جمشید .قبال چند نمونه از گف 
دوم ،درجــه و ســطح کیفــی و نــوع اختالفــات این زن و شــوهر اســت.
ً
اختالفــات آنهــا عمومــا از نوع اختالفات به ظاهر اخالقی و ســلیقهای اســت
ــــ که البته در جای خودش مهم است ،اما بدون اختالفات بنیادی و جدیتر،
متضمــن هیــچ علتی نمیتواننــد باشــند .در نمایش ،ما شــاهد هیچ اختالف
بنیادی میان افســانه و جمشــید نیســتیم .اگر آنها اختالف یا تعارض بنیادی
داشته باشند ،در وهلهی اول باید در تعارض و تفاوت طبقاتی آنها دیده شود.
در نمایش ،جز یکی دو اشارهی گذرا ،بی آن که بر آن تأ کید شود و یا گسترش
پیــدا کنــد و بر جریان نمایش تأثیر بگــذارد ،از اختالف طبقاتی حرفی به میان
نمیآید .نمایش از جایی آغاز میشــود که ما شــاهد نتایج اختالفات این زن
و شــوهر هســتیم .یعنــی طالق .یعنــی پایان .همین امــر نمایــش را از برخورد و
کشــمکش دراماتیــک ،و تمام تلخیهایی که به ناگزیــر در یک چنین روابطی
پیش میآید ،تهی ساخته و آن را تبدیل به خوراکی خوشمزه و قابل هضم برای
ً
ُ
تماشــاگر لسآنجلســی کرده اســت .این کشــمکشها ـــ اساسا اگر کشمکشی
بوده باشد ـــ پیش از نمایش اتفاق افتاده و ما اکنون شاهد یک مشت نیش
و کنایــه و زخــ م زبــان هســتیم .نیش و کنایههایی که بیشــتر به گیشــه و ایجاد
خنــده چشــم داشــته اســت .مــا ،در نمایــش ،حتا از طریــق کالم دالیــل قانع
ً ّ
کننــدهای بــرای طالق نمیشــنو یم .تنها یکی دو جا به مثــا «علت» جدایی
اشاره میشود .از جمله آنجا که افسانه ،پیش از ازدواجشان ،به جمشید گفته:
«میدونــی چیــه؟ مــا با هم تفاهم ندار یم .مــا دو راه مختلف میر یــم .ما دو تا
لونســبمون به هم نمیخوره ».تمام این
« »life styleمختلف دار یم .ما اص 
ً
عبــارت هــا ــــ جز عبارت آخر که متأســفانه دنبال نمیشــود ـ تقریبــا یک معنی
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واحــد دارنــد و یــک چیــز را میگو یند :دو تــا آدم مختلف .همیــن .اما ،ماهیت
ایــن اختــاف یــا اختالفهــا چیســت ،در سرتاســر نمایش بــاز نمیشــود .در
ّ
جســتوجوی بیشــتر بــرای یافتن علت جدایــی این دو ،بــه چیزهای دیگری
ّ
از قبیــل ایــن که پــس از پنج ســال ازدواج ،زن هنوز روز تولد شــوهرش یادش
ً
نیســت؛ یا مثال شــوهر پس از پنج ســال هنوز ســالگرد ازدواجشان به خاطرش
نمانده ،نیز برمیخور یم .اما اینها ـــ یعنی همین چند اشــارهی محدود و گذرا ـــ
نیــز ،درواقــع معلول و بازتاب علتهایی اســت که منجر بــه برخورد و اختالف
میان این دو شده است .علتهایی که در نمایش نه شنیده و نه دیده میشود.
ســوای عدم شــناخت نو یســنده ،دو عامل مهم دیگر ،یعنی اندیشهی
ّ
محافظهکارانه و ذهنیت کاسبکارانه ،سبب جابهجایی عناصر علت و معلولی
در ایــن نمایــش هســتند .نو یســنده ـــــ کارگــردان میدانــد کــه تماشــاگر ایرانــی
ُ
لسآنجلســی بــرای دیــدن صحنههــای واقعــی و تکاندهندهی زندگــی مردان
و زنــان مهاجــر ،و جســتوجو و کشــف علل این مشــکالت به تئاتــر نمیآید.
ُ
ُ
تماشــاگر ایرانی مقیم لسآنجلس به قصد «کشــتن» وقت به نمایش میرود.
بــرای گذرانــدن اوقاتی «خــوش» به نمایش ،نه تئاتر ،مــیرود .بنابراین باید از
طرح مســایل جدی و یا جدی گرفتن مســایل زندگی پرهیز شود .این است که
شوکنایه
موضوع پیچیده و مهمی مثل طالق تبدیل میشود به یک سری نی 
و متلکهای شــیرین ،در فضایی خالی از هرگونه تلخی ،تنش یا کشــمکش
دراماتیک؛ یعنی بازی در خالء .و باز به همین دلیل است که در این نمایش
عوارض دربهدری و ر یشهکنشدگی ،تالش بیامان برای سامان دادن زندگی،
از دســت دادن تعــادل عــادی زندگــی و صرف نیروی ذهنی و جســمی بیش از
حد برای ایجاد یک تعادل نسبی ،تغییر نقش فردی و اجتماعی زن در شرایط
ّ
جدید ،آ گاهی زنان از حقوق و جایگاه اجتماعی و انسانی خود به علت شرکت
آنهــا در کار و اقتصــاد خانــواده ،و بهو یژه به وجود آمدن تنش ناشــی از هو یت
یافتــن زن بــا مــرد در وضعیــت جدید ،و عــوارض دیگری که همــهی ما تجربه
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ّ
کرده و میشناســیم ب ه کلی نادیده گرفته شــده و به جای آن دو نفر را میبینیم
ً
که به نظر میرسد اساسا با مشکالت مهاجرت بیگانهاند و فقط چند مشکل
کوچک فردی (کمیک) موجب ناسازگاری میان آنها شده است.
تحریف واقعیتهای زندگی به چیزهایی ساده ،قابل حل ،قابل هضم
و زدودن غبار هرگونه شک و تردید در وقایع و حوادث ،و مطلق کردن چیزها ،از
تئاتر عوامپسند است.
هنر عوامپسند ،از جمله ِ
و یژگیهای دیگر ِ
هنــر عوامپســند ،از نوع همان
«بــوی خــوش عشــق» نمونهی تیپیک ِ
ســینمای عوامپســند قبل از انقالب است .شــخصیتهای اول زن و مرد این
ً
فیلمها ،معموال یک مرد ـــ اغلب یک داشمشدی جنوب شهری ـــ که بر حسب
لونســبدار
تصــادف بــا دختر یــا زن جوانــی از یک خانــوادهی ثروتمند و اص 
شــمال شــهری آشنا میشــود ،بعد مخالفت خانوادهی دختر ،بعد کشمکش و
دعوا و باقی قضایا! تنها تفاوت در «بوی خوش عشــق» این اســت که ما آنها
ُ
را پس از انقالب ،در لسآنجلس و پس از پنج سال زندگی با هم ،میبینیم.
در اینجــا شــخصیت مــرد ،یعنــی جمشــید ،گفتــه میشــود کــه دارای
تحصیالتی اســت و در ســال آخر دانشــگاه در رشتهی مهندسی (چه رشتهای
ترک تحصیل کرده و در حال حاضر در یک
روشــن نیســت) به خاطر افســانه 
کارخانهی اتومبیلسازی ،به قول افسانه ،پیچ و مهره سفت میکند و ماهی دو
هزار دالر حقوق میگیرد .با توجه به شــیوهی گفتار و زبان و رفتار جمشــید ،و
همچنین با توجه به پس ــ زمینهی زندگی اجتماعی او ،و همچنین با توجه به
نوع دوستانش ،جمشید بیشتر به یک رانندهی تاکسی میماند تا یک مهندس،
اگر چه در اینجا ،به هر دلیلی ،موقعیت شــغلی متناســب با تخصصاش را به
ً
او ندادهاند .و واقعا چه اتفاقی میافتاد اگر گفته میشــد جمشــید تحصیالت
دانشگاهی ندارد و رانندهی تاکسی بوده و حاال هم در اینجا رانندهی تاکسی
اســت؟ در رابطــهی ایــن زن و شــوهر چــه تغییــری میداد؟ کجای ســاختمان
نمایش لطمه میدید یا موجب تغییر میشد؟ شخصیت در آثار ادبی و هنری
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ً
صرفا یک انگ حرفهای نیســت .یک موقعیت اجتماعی اســت همراه با یک
سری مشخصات و و یژگیهای فردی متناسب با آن شخصیت .این موقعیت
اجتماعــی و ایــن و یژگیهــای فردی ،رفتار و زبــان و اخالق و منش خاصی در
فرد به وجود میآورد که متناسب با شخصیت اجتماعی آن فرد است .این یک
قانونمندی عام اســت .جمشــیدی کــه ما در این نمایش میبینیــم ،از لحاظ
اجتماعــی در واقــع ،میتواند بچهی خیابان جمشــید (ناحیه ده تهران) باشــد
کــه نو یســنده میخواهــد او را بــه عنوان دانشــجوی نــاکام قالب کنــد .الگوی
شــخصیت جمشــید ،فردین فیلمهای فارســی گذشــته اســت که حاال پس از
ُ
انقالب به لسآنجلس آمده و کمی هم چاشنی و طعم آمریکایی گرفته است.
افسانه هم همین طور .اصل و نسب خانوادگی و موقعیت اجتماعی او
فقط و فقط یک انگ ،یک برچســب اســت و هیچ دخلی به زبان ،شــیوهی
حرف زدن و رفتار او ندارد .او همان طور حرف میزند که جمشید و همان طور
رفتار میکند که جمشید .برچسب دختری از یک خانوادهی «اصلونسبدار»
هنر عوامپسند ایجاب میکند
به افسانه ،به هیچ وجه تصادفی نیست .الگوی ِ
که برای ایجاد تناقض و تضاد ،که یعنی برخورد نمایشی (دراماتیک) ،هر یک
از شــخصیتهای اصلی نمایش باید در قطبهای مخالف و متضاد یکدیگر
قرار بگیرند .ســادهترین و ســطحیترین شــیوه که فیلمهای فارسی آن را به کار
میبردنــد .در اینجــا ما میبینیم که این تضاد تنها یــک تضاد صوری و کاذب
اســت و بــه همین دلیل نمیتواند ر یشــههای اجتماعــی و طبقاتی اختالفات
این دو شــخصیت را آشــکار سازد .در نتیجه ،افسانه در اینجا همان فروزان در
فیلمهای فارسی است که در برابر جمشید قرار داده شده.
و اما دایی باقرخان .دایی باقرخان بیش و پیش از هر چیز ،فردی است
از نسل گذشته .حامل یک فرهنگ سنتی است .دایی باقرخان از ایران میآید.
دایی باقرخان شخصیتی سمپاتیک و دوستداشتنی و مثبت ترسیم شده است.
دایی باقرخان با قصد خیری به این سفر آمده و این قصد خیر را ـــ حفظ زندگی
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زناشو یی این دو جوان ـــ به سرانجام میرساند .این و یژگیها جنبههای مهمی
هستند که نمیتوان به سادگی از آنها گذشت .با تصو یر دایی باقرخان به عنوان
ّ
عمل خیر او را به عنوان جنبههای
شخصیتی مثبت و محبوب ،تماشاگر نیت و ِ
مثبت و واالی شــخصیت او دربســت میپذیرد ،بی آن که روی آنها تأمل کند.
نسل گذشته یا نمایندهی نسل گذشته در هنر و ادبیات ،به طور کلی ،نشان
کهنگی ،زوال ،پوسیدگی ،عقبماندگی ،واماندگی و از این قبیل بوده و در برابر
نســل حاضر یا نســل جــوان ،که نمایندگی نو بودنّ ،
تجــدد ،ترقی وبالندگی را
دارد ،قرار گرفته است .نسل گذشته در آثار هنری و ادبی ،و همچنین از لحاظ
تار یخــی ،هیــچ چیز تازهای برای نســل جوان نــدارد .زوال یافتــه یا محکوم به
زوال اســت .این قانونی عام اســت ،من از اســتثناها صحبت نمیکنم .اما در
ایــن نمایــش ،ایــن پیرمرد با ورود خود ،روحیهای بشــاش ،تروتازه ،شــادُ ،پر از
لوهــوای جدیدی
نیــروی زندگــی ،و بهو یــژه با آن نوار کاســت کذاییاش ،حا 
ً
(مثــا  )new ageبــه ارمغــان میآورد! از این بدتر ،و به نظر من خطرنا کتر ،این
که این نمایندهی نسل کهنه ،از ایران جمهوری اسالمی میآید که حکومتگران
آن همیشــه ادعا کردهاند که ایرانیان خارج از کشــور در مشــکالت زندگی خود
فساد اخالق و هرزگی و انحراف
واماندهاند ،به کارهای پست تن دادهاند ،در
ِ
و خالصه بســیاری نارواهای دیگر ،غرق شــدهاند .حاال این شخصیت نسل
گذشــته ،از ایران جمهوری اســامی برای حل مشــکالت و گرفتاریهای این
دو جــوان ،کــه خــود در حــل آن واماندهاند ،بــا همهی ناتوانــی و پیری ،تن به
دشــواری چنین ســفری داده تا یک مأمور یت خیر را به انجام برســاند! و این،
ارتجاعیترین وجه این نمایش است.
بــدل تقی ظهوری فیلمهای فارســی
از زاو یــه نمایشــی ،دایــی باقرخان ِ
است ،با کمی پرداخت و دستکاری و بزک.
ُ
ایرانــی لسآنجلــس ،در تصو یــر واقعــی زندگــی مــا ،حتــا در
تئاترهــای
ِ
خامترین شکل آن ،نه تنها ناتوانند ،بلکه در بسیاری موارد تصو یرهای کاذب
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و دروغین از مهاجران و زندگی آنها میسازند .تالش عمدهی تولیدکنندگان این
دلی مهاجران و سوءاســتفاده از آن
نوع نمایشها ،تکیه بر احساســات و ســاده ِ
است .و این معاملهای است نه شرافتمندانه!

پروانهای در مشت
«گاف» کوچک« ،گاف» بزرگ

مقدمه
سانسورچیان بی اقتدار
نقدی که در پی این مقدمه خواهد آمد ،ماجرای پیچیدهای دارد .ماجرایی که
زشت یکی از
اگر قرار شود به دقت و همهجانبه دنبال و ارز یابی شود ،ماهیت ِ
ُ
فرهنگی جامعهی ایرانیان مقیم لسآنجلس را
مهمترین نهادهای اجتماعیـــ
ِ
فاش خواهد ســاخت؛ نهادی که در جهان به عنوان نماد آزادی بیان ،آزادی
سیاسی و اجتماعی شناخته شده و همیشه برای سنجش میزان آزادی اجتماعی
و بلوغ فرهنگی یک جامعه ،محک و معیار بوده است :نهاد مطبوعات.
همین که چاپ یک نقد هنری در یک جامعه ،گرفتار ماجرایی چنین
دســتخوش
پیچیــده ،و در عیــن حــال در پیچ و خم روابطی بس نازل و حقیر
ِ
موانع و اشــکاالتی میشــود که نو یســندهی آن ناگزیر میشــود آن را به شــکل
مســتقل به چاپ برســاند ،نشان تأســفبار و خطرناکی است از روابط ناسالم
ســامان این نهاد توســط مشــتی افراد که این حرفهی مهم و وجدانمند را
و نابه
ِ
درک آزادی در
نشــان
برای مقاصدی ســوء ،غصب کردهاند .همچنین
فقدان ِ
ِ
ِ
آن جامعه اســت؛ جامعهای که به ظاهر ،خود از حکومتی مســتبد ،تنگنظر،
جهان
دشــمن آزادی و آزادیخواهی گریخته و ادعا میشــود که میخواهد در
ِ
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آزاد ،آزادی را بیازماید ،بیاموزد و آزاد زندگی کند.
آقایان دســتاندرکار و صاحبان نقش در این روابط! بیایید
خانمها و
ِ
بــرای یکبــار هــم که شــده ،یک مورد را ســعی کنیــد برکنار از هرگونــه روابط و
منافــع فــردی ،گروهــی و حرفهای خــود ارز یابی کرده و کوشــش کنیــد واقعیت
مسأله را در یابید .کوشش کنید از درگیر شدن با مسأله حذر کنید و مانند یک
کارشناس ،یک محقق ،برای شناختن سرشت یک مسأله ،ابتدا و قبل از هر
خود آن مسأله را بشناسید .آیا اینقدر ظرفیت روحی دار ید که بتوانید خود
چیزِ ،
مدت کوتاهی بهطور موقت ،از همهی تأثیرات روابط خود و از همهی
را برای ِ
پیشفرضها و پیشقضاوتها رها ســاز ید و رابطهای مســتقل و مســتقیم با
موضوع مورد بررسی برقرار ساز ید؟
بسیار خوب ،موضوع چنین است:
پــس از دیــدن نمایــش «پروانــهای در مشــت» ،با آن که خــود را منتقد
نمیدانــم ،و بــا آن کــه همــواره کوشــش کــردهام از هــر چــه کــه احتمــال میرود
کوچکترین درگیری ،سوءتفاهم و یا گرفتاری با جامعهی ایرانی برای من ایجاد
گردد ،پرهیز کنم (به علت تجربههایی تلخ) ،و با آن که چندینبار به خود نهیب
زدم که دست به این کار نزنم ،اما عواملی مرا موظف میساخت که این نمایش
را مورد ارز یابی هنری قرار دهم .از جمله آن که ،برخالف اکثر نمایشهای ایرانی
ُ
ً
رایج در لسآنجلس ،کامال پیدا بود که رویکرد نو یسنده ـــ کارگردان این نمایش
بــه تئاتــر ،رو یکردی جدی اســت و به همین دلیل مخاطــب خود را نیز موظف
میســاخت که با آن برخوردی جدی داشــته باشــد .دیگر آن که چون به نظر
من اشکاالتی بنیادی در آن بود که احتمال میرفت کژفهمیها و سوءتفاهماتی
برانگیــزد ،شــخص را ملــزم میســاخت کــه در برابــر آن بیتفــاوت نمانــد .امــا،
هنگامی که قصد کردم دربارهی آن بنو یسم دچار تردیدها و تأملهای مختلفی
شــدم .این تردیدها مرا در برابر پرســشهایی اخالقی قرار میداد ،و تا پاســخ
قانعکنندهای برای آنها نمییافتم ،نمیتوانســتم اقدام به نوشــتن این نقد کنم.
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از جملــهی این پرســشها یکی این :اکنون که پــس از مدتها یک تئاتر جدی
ُ
ایرانــی در لسآنجلــس به صحنه رفته ،آیا درســت اســت کــه آن را ز یر ذرهبین
نقادانه قرار داد و اشکاالت آن را برشمرد؟ بهو یژه که هم زمان با آن نمایشهای
نازل و کمبهای دیگری روی صحنه اســت که به وســیلهی ُبنجلنو یسهای
ُ
لسآنجلســی با دستمزدی ارزان ،ستایشهای صدتایکغاز دربارهی آنها به
چاپ میرسد ،و گاه همین نوشتهها به وسیلهی «کارگردان» یا «نو یسنده»ی
همان نمایشها یا یکی از «دوستان» آنها تهیه میشود.
باالخــره پــس از مدتهــا کلنجــار و جــدل با خــود ،درســتتر دیدم که
این نمایش را مورد ارز یابی قرار دهم .ز یرا نمیتوانستم نسبت به حقیقتی که
این روزها به آسانی پایمال رابطههای ناسالم ،ر یاکارانه و در یوزگیها میشود،
خاموش بمانم.
ُ
اما تا زمانی که این نقد نوشــته شــود ،اجراهای لسآنجلس آن برچیده
ً
شــده بود و نمایش در ســفر به دور آمریکا بود .ضمنا در این فاصله چند نقد
موافق و مخالف دربارهی این نمایش نوشته و چاپ شده بود .در این زمان به
نظرم میرسید که چاپ نقدی دربارهی نمایشی که دیگر روی صحنه نیست
چنــدان مــوردی ندارد .امــا از طرف دیگر چون قول آن را به آقای خلیل موحد
دیلمقانــی ،کــه از مدتهــا پیش کار مقدمات انتشــار یک مجلــهی تئاتری را
شــروع کرده بودند ،داده بودم ،نقد را به دســت ایشــان ســپردم .در این جا الزم
اســت کمی به عقب برگردم و نکتهای را توضیح دهم ،چون به روشــن شــدن
ً
آنچه بعدا خواهد آمد ،کمک میکند.
خــوب تئاتر در دانشــکدهی هنرهای
آقــای دیلمقانــی یکی از اســتادان
ِ
دراماتیک و همچنین یکی از کارگردانان ادارهی کل برنامههای تئاتر ،از ادارات
تابعهی وزارت فرهنگ و هنر ،بودهاند .ایشــان چند ماه قبل از این قضایا ،به
طور غی ر رسمی و در محافل دوستان اعالم کرده بودند که امکاناتی فراهم شده
تا اقدام به انتشار یک نشریه ی تئاتری ـــ سینمایی بکنند .من وقتی این خبر را
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شنیدم خیلی خوشحال شدم .چون با شناختی که از آقای دیلمقانی داشتم،
ً
فکــر میکردم ایشــان مســلما نشــریهای جدی ،بــا ارزشهــا و معیارهای هنری
و حرفهای درخور و مناســب منتشــر خواهند کرد ،و به این ترتیب این نشــریه
میتواند ضمن آموزش مخاطبان هنر ،بهو یژه در زمینهی تئاتر ،با نقد و تحلیل
ُ
ً
فعالیتهــای هنــری و فرهنگــی ایرانیــان مقیم لسآنجلس ،احتمــاال محک و
معیاری به وجود آورد و به تدر یج هنرمندان دســتاندرکار را نیز تا حدودی به
درک مسئولیتهایشــان آ گاه ســازد .بــه همین جهت بــه آقای دیلمقانی تلفن
کردم و ضمن ابراز خوشحالی خود از خبر اقدام ایشان به انتشار مجله ،اظهار
تمایــل کــردم که اگر فکــر میکند من میتوانم کمکی باشــم ،آمــادهی همکاری
ّ
هستم .ایشان خیلی تشکر کردند و گفتند چرا که نه ،بسیار عالی است .به این
ترتیب قرار شد که در یکی از روزهای آینده در منزل ایشان با هم بنشینیم و در
اینباره دقیقتر صحبت کنیم .در روز موعود به منزل ایشان رفتم و پس از دو ـــ
توگو ،از آنچه ایشان گفته بودند چنین نتیجه گرفتم که ایشان و
سه ساعتی گف 
دوست دیگرشان آقای حسن فیاد ،که مسئول بخش سینمایی نشریه خواهند
بود ،تنها مســئوالن نشــریه هســتند و شــکل یا ســاخت دیگری از قبیل هیأت
تحریریه یا شورای تحریریه را الزم نمیبینند .اما ،چنانچه مقاله ،تحلیل ،نقد
و از این قبیل مطالب به نشــریه داده شــود ،اســتقبال کرده ،بسیار خوشحال و
ّ
متشکر خواهند بود.
پــس از این جلســه یک گفتوگــوی تلفنی نیز در همیــن زمینه با آقای
ً
دیلمقانی داشــتم و به طور قطعی به این نتیجه رســیدم که ایشــان اساســا به
ساخت یا ترکیب ادارهکنندگان یا مسئوالن یک نشریه بر پایهی مفاهیم امروزی
ً
ً
کــه عمومــا پذیرفتــه شــده و تقریبا در سراســر جهان مرســوم اســت ،نــه چندان
اعتقاد دارند و نه بدان اندیشیدهاند .شکلی را که ایشان در ذهن دارند از قبیل
همان اشــکال ســنتی و مرسوم جوامع غیردموکراتیک است ،و بنابراین ،اشکال
ّ
آزادی عمل فردی خود
ِ
مخل ِ
دموکراتیک هیأت یا شــورای تحریریه را مغایر و ِ
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میدانند .البته آقای دیلمقانی نظرشان را با این صراحت و روشنی بیان نکردند،
ّ
ً
بلکه با زبان ،و بهو یژه با عبارتی که مثال «مورچه چیه که کلهپاچهاش باشه»،
به نحوی از بحث بیشتر و جدیتر دربارهی موضوع شانه خالی کردند .پس از
این گفتوگو ،فکر همکاری را کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم هر وقت نوشتهای
دربارهی تئاتر داشتم برای چاپ به نشریهی آقای دیلمقانی بدهم .از جملهی
چیزهایی که در نخستین گفتوگوی ما مطرح شد ،قول همین نقد «پروانهای
در مشت» به ایشان بود.
بــاری ،پــس از آن کــه نقد آماده شــد ،آن را به آقای دیلمقانــی دادم .دو
هفتــهای گذشــت .بــه ایشــان تلفن کــردم و نظر ایشــان را دربــارهی نقد جو یا
شــدم .ایشــان ضمــن تعریــف و تمجید از نقد ــــ بــا کمی تعارف و غلو ـــ اشــاره
ً
کردنــد کــه :ضمنــا میخواســتم بگو یم که چند مورد هســت که ــــــ البته جزیی
هستند ،چندان مهم نیستند ــــ که اگر برشون دار یم یا اگر بتوانید به یک ترتیبی
آنها را تغییر دهید ،به نظر من درستتر است .از آنجا که من بنا به تجربههای
گوناگــون و تلخــی که از انواع و اقســام سانســور داشــتهام ،به محض شــنیدن
ً
این حرف بالفاصله گوشهایم تیز شد .سؤال کردم تا در یابم که مشخصا چه
چیزهایی باید به قول ایشــان «برداشــته» شــود یا «تغییر» کند .ایشان دو مورد
را به طور مشــخص ذکر کردند که من با هر دوی آنها مخالفت کردم .مورد اول
ُ
حــذف کلمــه ی ُ«بنجل» بود ــــ آنجا که به تئاترهای لسآنجلس اشــاره دارد؛
ً
و مــورد دوم ،ایضــا حــذف عبــارت «بیمایــه» بــود ــــ آنجا که به دانشــکدهی
هنرهای دراماتیک اشــاره میشــود .البته ،آقای دیلمقانی توضیحات و دالیل
مکفــی بــرای حــذف این دو مورد دادند ــــ که از نظر من به هیچ وجه قانعکننده
ُ
نبودنــد .از جمله این اســتدال ل که :آخر همــهی تئاترهایی که در لسآنجلس
اجرا شــده ُبنجل نیســتند .که پاســخ من این بود ـــ و هســت ـــ که :هدف من
ُ
اکثریت نمایشهای لسآنجلس اســت ،آنچه که وجه غالب دارد و میتوان
ُ
تحــت عنــوان «تئاتــر لسآنجلــس» نامید .من از اســتثناء صحبــت نکردهام.
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خود تو هم میشــود .گر
ایشــان گفتنــد :وقتــی تــو میگو یی ُبنجل ،شــامل تئاتر ِ
چه اینگونه اســتدال ل ،با توجه به شــناختی که ایشــان از من و کار من دارند،
بحث معقول و دوستانه بود ،به او گفتم:
شــیوهی نادرســت و ناسالمی در یک ِ
اگر کسی نتواند بین یک ُ«بنجل» و یک «تئاتر» تمیز قایل شود ،برای من مهم
نیســت که کارم از طرف چنین کســی در معرض ســوءقضاوت قرار گیرد .از آن
گذشته ،من میدانم چه کردهام و کارم را نیز میشناسم .سرانجام ایشان گفتند:
تو با این کار همه را دشمن خودت میکنی .که پاسخ دادم :من ابایی ندارم اگر
به خاطر گفتن حقیقت ،کسانی را دشمن خودم بکنم.
ً
در این گفتوگو آقای دیلمقانی ضمنا اشــاره کردند که :بهغیر از من ،دو
نفر دیگر هم این نقد را خواندهاند .آنها هم همین نظر مرا دارند .وقتی از او سؤال
کردم که این دو نفر چه کســانی هســتند ،گفتند یکی از آنها را میشناســی ،فیاد
است .اما نفر سوم را نام نبرد و وقتی از او خواستم نفر سوم چه کسی است ،پاسخ
دادند :حاال تو چه کار به آن داری .باالخره ایشان گفتند :پس اجازه بدهید تا
با دوستان دیگر صحبت کنم ،تا یک هفتهی دیگر با تو تماس خواهم گرفت.
یک هفته گذشت از ایشان خبری نشد ،دو هفته گذشت باز هم خبری
ً
نشد ،سه هفته گذشت ،تصادفا آقای دیلمقانی را در جلسهی سخنرانی آقای
جواد مجابی در کتابفروشی میدنایت اسپشیال در شهر سانتامونیکا دیدم .پس
از سالم و علیک و احوالپرسی ،من انتظار داشتم آقای دیلمقانی دربارهی نقد
ً
و پاسخ نهاییاش حرفی بزند ولی هیچ سخنی گفته نشد ،فکر کردم حتما حرف
تــازهای ندارنــد ،و چــون از قبل میدانســتم کــه به هیچ وجه ز یــر بار هیچگونه
سانســوری نخواهــم رفــت ،از آقــای دیلمقانــی خواســتم کــه از چــاپ آن نقد
صرفنظر کنند ،چرا که آن را برای چاپ به جای دیگری دادهام.
ُ
پس از آن با خود فکر کردم که کدام روزنامه یا مجلهای در لسآنجلس
ً
وجود دارد که نسبتا سرش به تنش بیارزد .این را هم بگو یم که بیشتر نشریهای
مورد نظرم بود که فواصل انتشارش کوتاه باشد .مثل روزنامه ،هفتهنامه و حداکثر
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ُ
ّ
دوهفتهنامــه .وال یکیـــــ دو نشــریهی خوب بودند کــه در همین لسآنجلس
منتشــر میشــوند ،اما فواصل انتشارشــان دوماهنامه یا فصلنامه و از این قبیل
توجوی نشریهای مورد نظر ،باالخره به هفتهنامهی
است .به هر حال در جس 
بامداد رضایت دادم ،اگر چه برخی اشکاالت آن را میشناختم .به دفتر بامداد
تلفــن کردم و با آقای شــهرام همایون ،مســئول هفتهنامه ،صحبــت کردم ،و به
طور خالصه گفتم که مایلم این نقد در هفتهنامهی ایشان چاپ شود ،چون
بیشــترین بحثها دربارهی نمایش «پروانهای در مشــت» در این نشــریه به
چاپ رسیده است .ایشان استقبال کردند و در برابر سؤال من که آیا فکر میکنید
به این شــماره میرســد یا نه ،پاســخ گفتند که :اگر همین امشب به دست من
برســد ،نو دوپنــج درصــد قول میدهم که چاپ شــود .به ایشــان گفتــم به نظر
میرســد که شــما نظرات اشــخاص را ،صرفنظر از اختالفها و تعارضهایی
که ممکن اســت در یک موضوع با هم داشــته باشــند ،چاپ میکنید .و بعد،
موضوعی که مرا نگران میکرد ،به این صورت از ایشان سؤال کردم :آیا مطلب
تمــام و کمــال چاپ میشــود؟ آیا چیزی به نام «و یراســتاری» ،که از تصحیح
جمله و موارد دســتوری زبان در میگذرد ،به کار میبندید؟ ایشــان که منظور
ً
مرا به خوبی در یافتند گفتند که :ما اساسا دست به مطلب کسی نمیبریم .تا
بــه حــال یک کلمــه از هیچ مطلبی را حذف نکرده یا تغییــر ندادهایم .خیالم از
سر آخرین مطلب .به ایشان گفتم این نقد بلند
این بابت راحت شد ،و رفتم ِ
و طوالنی است .به احتمال ز یاد یک صفحهی کامل روزنامهی شما را میگیرد.
ایشان گفتند :مهم نیست .برای آن جا باز میکنیم .گو یی بار سنگینی از دوشم
برداشته شد .به ایشان گفتم همین اآلن میروم و مطلب را فکس میکنم .و من
در فاصلهی ده تا پانزده دقیقه پس از مکالمه با آقای همایون ،آن نقد را که با
یک صفحه شناسنامهی محل فکس ( )KINKO’Sبیست صفحه میشد برای
دفتر بامداد فکس کردم و پس از آن به ایشان تلفن کردم تا مطمئن شوم که تمام
صفحات فکس شدهاند .ایشان تأیید کردند که تمام صفحات فکس شدهاند.
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شمارهی بعد بامداد منتشر شد ،ولی این مطلب در آن چاپ نشده بود.
از آنجــا کــه مطلب خود را به دالیلی ،با رضایت و دلخواه کامل به این نشــریه
ُ
نداده بودم و تنها به این خاطر که میخواستم این نقد در لسآنجلس ،در شهر
محل اجرای نمایش ،و در یکی از نشــریات عمومی این شــهر چاپ شــود ،و
ً
همچنین ،همانطور که قبال اشاره کردم چون تصور میکردم این نشریه نسبت
ُ
ً
بــه روزنامههــا و مجالت دیگــر لسآنجلس احتماال کمغرضتر اســت ،وقتی
مطلب خود را در شــمارهای که ســردبیر آن نو دوپنج درصد قول داده بود چاپ
شود ،ندیدم ،احساس کردم قافیه را باختهام .گوشت را به دست گربه سپردهام.
مســایل بعدی روشــن ساخت که این احســاس چندان بیدلیل نبوده است.
روز سهشــنبه ،یعنی ســه یا چهار روز پس از انتشــار بامداد ،به آقای همایون
تلفــن کــردم .تلفن را ایشــان جواب دادنــد ،اما وقتی من خــودم را معرفی کردم
و گفتم میخواهم با آقای همایون صحبت کنم ،ایشــان گفتند :آقای همایون
از دفتــر رفتهانــد بیــرون ،ده دقیقهی دیگــر تلفن کنید برمیگردند .من دوســت
ایشــان هســتم .اگر ده دقیقهی دیگر تلفن کنید خودشــان اینجا هستند .و من
در همان حال داشتم با خود فکر میکردم به این مرد که با این صراحت دروغ
میگو ید و بی آن که حتا صدایش را عوض کند خود را دیگری جا میزند ،چه
باید بگو یم؟! میگو یند ز یرکانهترین روش دزدی ،آشکار دزدیدن است! ّ
متحیر
ً
مانده بودم که این دیگر چه صیغهای است! باالخره گفتم :مطمئن نیستم دقیقا
سر کار هستم .اما خواهش میکنم به
ده دقیقهی دیگر بتوانم تلفن کنم ،چون ِ
ایشــان بگو یید که من دوباره تلفن خواهم کرد .کمتر از ســه ربع ســاعت دیگر
توانستم دوباره به دفتر بامداد زنگ بزنم .اما این بار دیگر کسی جواب نداد.
پیغامگیر روشن شد و من ناچار برای آقای همایون پیغام گذاشتم .گفتم :آقای
همایون ،روزنامه را دیدم .مطلب من چاپ نشده بود .میخواستم دلیل آن را
بدانم .خیلی ممنون میشوم اگر با من تماس بگیرید .و با وجود آن که شماره
ً
تلفن خود را قبال به ایشــان داده بودم و در صفحهی شناســنامهی فکس هم

تشم رد یاهناورپ

107

شماره تلفنم را فکس کرده بودم ،دوباره تلفن را گفتم تا باصطالح محکمکاری
کرده باشم .اما ،از ایشان دیگر خبری نشد.
همهی اینها به روشــنی ثابت میکرد که این قضیه عادی نیســت .پس
از تأمل روی جوانب موضوع ،تصمیم گرفتم دیگر آن را دنبال نکنم و قضیه را
خاتمــه یافتــه تلقی کنم .بخشــی از تأمالت من ،که مرا به این نتیجه رســاند،
اینها بودند:
ُ
 .۱تجربــه و شــناخت عمومــی مــن طــی نزدیــک به نــه ســال زندگی در
ُ
لسآنجلس حکم میکرد که با این موضوع ساده برخورد نکنم .چون از همهی
جوانب آن بوی زننده و آزار دهندهای به مشام میرسید.
ِ
 .۲در همیــن هفتهنامــهی بامــداد پیــش از این ســه نقد دربــارهی این
نمایش به چاپ رسیده بود و هر یک از آنها در یک شماره ،یکجا و کامل چاپ
ً
شــده بود .دو تای آن نقدها را که نســبتا بلند و طوالنی هم بودند (نوشــتههای
آقایان کورش افشــار پناه و حمید ارشــادی) دیده بودم .اما اکنون ،هنگامی که
به چاپ نقد من رسید ،ناگهان همه چیز تغییر کرد .چرا؟ برای این سؤال پاسخ
بیشیلهپیلهای وجود نداشت.
 .۳در همان شمارهی بامداد که قرار بود نقد من بر «پروانهای در مشت»
چاپ شــود ،شــواهد گو یایی وجود داشــت که در تعارض آشکار با نقد من ،و
در جانبگیری و حمایت از نمایش بود :در باالی صفحهی  ،۲دست راست،
و داخل کادر ـــ یعنی در برجستهترین و مشخصترین و قویترین جای یک
صفحــهی مهــم روزنامه ـــ با عنــوان (تیتر) رنگی «نگاه» و ز یر عنوان (ســو تیتر)
«عهــدی در شــبانه غربــت» (شــبانههای غربتــی که هر شــب صدهــا از آن در
ُ
لسآنجلس برگزار میشود!) ،یعنی یک موضوع پیشپاافتاده را تبدیل به خبر
ُ
ً
کردن واقعا شگرد روزنامهنگاری لسآنجلسی است! آقای ایرج جنتی عطایی
اظهار امیدواری کردهاند که نمایشنامهی تورج نگهبان به پایان برسد تا ایشان
در بازگشــت خــود آن را بخواننــد! پیشپاافتادهتریــن چیــزی کــه بتــوان ّ
تصو ِر
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«خبر» از آن داشت .امیدوارم برای کسی سوءتفاهم نشود ،منظور من در اینجا
فقط و فقط یک نکته است و بس ،نه هیچ چیز دیگر .و آن جانبگیری یک
روزنامه از موضوع یا فردی است با روشی آشکارا رسوا .چیزی که در این شهر
به آن ز دوبند میگو یند.
 .۴در صفحهی  ۵همان شــمارهی بامداد ،دســت چپ ،باالی صفحه
و در کادر ،مطلبــی در ارتبــاط بــا «پروانهای در مشــت» ،ایــرج جنتی عطایی و
حضور او در کانون ســخن و بازگشــت او به انگلســتان و بقیهی قضایا… درج
شده بود.
 .۵و جالبتریــن قســمت ،ایــن خبر تحت عنوان «رفع ســوءتفاهم» در
صفحــهی آخــر ،قســمت «خبرنــگار خصوصی» اســت که میگو یــد «خبرنگار
خصوصی مینو یسد در یک جلسهی خصوصی با حضور ایرج جنتی عطایی،
ترانهسرا و نمایشنامهنو یس ،و ناصر شاهینپر نو یسندهای که اعتراضیهای بر
این نمایش نوشــته اســت و رستمیان مدیر نشر کتاب و شهرام همایون سردبیر
بامداد سوءتفاهمات بین جنتی و شاهینپر در زمینهی اجرای نخست آن که
ً
طبعا با مشــکالتی همراه بود نه تنها رفع شــد که حاضران همگی اعالم کردند
ی گرفته
این نمایش به عنوان اثری جدی در زمینهی کار تئاتر در غربت باید پ 
شــود و نو یســنده و منتقد نیز در محیطی دوســتانه نظرات یکدیگر را شــنیدند
و البتــه از آن بهــره گرفتنــد ».بــا آن کــه ســخت تالش شــده تا خبــری تروتمیز و
گند بدهبستان و ز دوبند آن مشام را سخت
شستهـــ رفته تنظیم کنند ،اما بوی ِ
ُ
میآزارد .آقای همایون در این میانه مثل دم خروس که یک رســوایی را فاش
سازد ،هر چه ناهموارتر به چشم میخورند.
بــاری ،ایــن تأمالت و همچنین شــواهد بعدی ،همــه ثابت میکنند که
ضومرض،
چاپ یک نقد ســالم و جدی ،یک نظر مســتقل ،بیطرف ،بیغر 
ً
بوبغــض ،نقــدی که صرفا بــه احترام ارزشهای هنــری تئاتر و به اعتبار
بیح 
پاسداری این ارزشها نوشته شده ،جایی در صفحات آلوده و چرکین اینگونه
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ُ
ُبنجلنامههــای لسآنجلــس نــدارد .آری ،ماجــرا به همین ســادگی و روشــنی
است.
تصمیم گرفتم نوشتهام را برای چاپ به نشریهای بدهم که به آن ببالم
و آن را دوست داشته باشم .برای این کار الزم دیدم توضیحی به عنوان مقدمه
بــر آن اضافــه کنــم .امــا ،پیــش از آن کــه آن را ُپســت کنــم ،یکی از دوســتان را
در «وســتوود» دیدم و ضمن احوالپرســی گفت که نوشتهی مرا در روزنامهی
بامــداد خوانــده اســت .از شــنیدن ایــن خبر دچار ّ
تعجب شــدم .پــس از جدا
شــدن از آن دوســت رفتم تا روزنامهی بامداد را پیدا کنم .وقتی مطلب را یافتم
ّ
جنبههای دیگری از حقههای روزنامهنگاری برایم باز شد .از نوزده صفحهی
نوشتهی خطی من تنها سه صفحه از آن چاپ شده بود .آن هم نه یک جا و
در یک صفحه ،بلکه آن پارهی کوچک از نقد به دو پارهی کوچکتر تقســیم
شــده بــود .پــارهای از آن را در گوشــهای از صفحــه و پــارهی دوم در صفحهای
دیگــر .بــا خــود حســاب کردم البد در شــش شــمارهی روزنامه ،یعنــی در طول
شــش هفته ،یا به عبارت دیگر ،یک نقد تئاتر یکما هونیم طول میکشــد که
چاپ آن به پایان برسد .کدام خوانندهی عالقهمند و پیگیری را در این شهر و
در این روزگار میتوان یافت که نقد نمایشنامهای را که دیده یا ندیده است و
قسمت پارهپاره
اکنون دیگر روی صحنه نیست ،در طول یکما هونیم در شش
ِ
ّ
تعقیب کند؟! این تنها یکی ازجنبههای حقهای اســت که زده شــده بود .این
را میگو ینــد ُمثلــه کــردن یک مطلب؛ این را میگو یند حرام کردن یک نوشــته؛
ّ
این را میگو یند سانســور در ســخیفترین شکل؛ این را میگو یند :حقهبازی!
شارالتانیسم!
کوچــک نقــد بــر «پروانــهای در مشــت»
همچنــان کــه بــه ایــن پــارهی
ِ
ً
مینگریســتمّ ،
متحیــر مانــده بــودم کــه واقعــا چــه عنوانــی بــه ایــن نــوع عمل
«روزنامهنگارانه» میتوان داد؟ چه صفت مناسبی برای اینگونه رفتار میتوان
یافت؟ آیا میتوان گفت این عملی است مغرضانه؟ رذیالنه؟ یا چه؟ چرا که در
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هیچ جای دنیا روزنامه یا مجله یا نشریهای را نمیتوان یافت که نقد بر یک اثر
هنری را ،مانند یک پاورقی تکهـــ پاره یا بخشــــ بخش به چاپ برسانند .نقد
خود اثر هنری ،یک کل یکپارچه ،یک کل ،و در واقع،
یک اثر هنری ،همانند ِ
خود ،یک اثر ادبی اســت و در همان یکپارچگی و ّ
کلیت خود میتواند مفهوم
داشــته باشــد .در جهــان مطبوعــات قواعدی وجــود دارد که بــر اثر تجربههای
ً
ُپرتنــوع و طوالنیمــدت بــه دســت آمدهانــد و امروزه عمومــا ،بهو یــژه در جهان
ّ
متمدن ،بدان عمل میکنند و آنها را محترم میشمارند .یکی از این قواعد این
که هر مطلبی را نمیتوان به بخشها یا قسمتهای جدا از یکدیگر تقسیم کرد
و هر قســمت آن را در یک شــمارهی نشــریه ،آن هم در یک نشریهی هفتگی،
بــه چــاپ رســاند .تئاتر ـــ یا هر اثر هنــری دیگر ـــ که به عنوان یک کل یکپارچه
در زمــان و مــکان واحــدی اتفاق میافتد ،نقد بر آن نیز بالطبع به همان صورت
یکپارچه ،در نشریهای واحد و در یک شمارهی آن به چاپ میرسد .خالف
این قاعده ،و بهو یژه در این مورد مشخص ،دالیل استثنایی و مشکوکی باید
وجود داشته باشد.
با خود فکر کردم حاال که تا اینجا به دنبال ماجرا کشیده شدهام ،پس
بگذار آن را به اتمام برســانم .قبل از هر چیز الزم دیدم که به آقای شــهرام تلفن
کنم .اگر چه پس از بیپاسخ گذاشتن پیغام تلفنی من پس از سه هفته ،او را
ً
واقعــا شایســته نمیدیــدم که طــرف گفتوگوی من قرار گیــرد ،اما با خود گفتم
بگــذار دالیــل این کار را از دهان خود او بشــنوم .به او تلفن کردم .مثل آخرین
باری که به او تلفن کرده بودم ،پس از آن که مطمئن شد که چه کسی پشت
خــط اســت ،ایــن بــار ،خود را معرفی کرد .بــه او گفتم که روزنامهتــان را دیدم و
مطلب خودم را هم دیدم .میخواستم برایش توصیح بدهم که من تا حدودی
ّ
بــا این روشها آشــنا هســتم ،با صفحهبنــدی روزنامه و مجله بیگانه نیســتم،
ّ
مصحح
ام،
ه
کرد
روزنامــه
و
کتاب
چینی
ف
حرو
ام،
ه
کــرد
منتشــر
ه
مجل
در ایــران
ِ
ِ
روزنامه و کتاب بودهام ،در انتشار روزنامه همکار سردبیر بودهام ،ده سال دبیر
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یک انتشــاراتی بودهام ،بنابراین میتوانم بفهمم که شــما چه کردهاید و مطلب
مرا چگونه و چرا ُمثله کردهاید .هنوز توضیحات من تمام نشده بود که ناگهان
ً
واکنشی از آقای شهرام همایون دیدم که قبال هرگز نمیتوانستم از ایشان چنین
تصوری داشــته باشــم( .اگر چه من هنوز با ایشــان مالقات نکرده بودم و تنها
ارتباط ما همان چند گفتوگوی تلفنی بود ).برای چند دقیقه ایشان چهرهای از
ّ
خود نشان دادند که من گمان میکنم چهرهی واقعی ایشان است که به علت
رو شــدن دستشــان ،کنترل خود را از دســت دادند و با یک واکنش عصبی و
ناگهانی آن صورتک ســاختگی و کاذب از روی چهرهشــان پس رفت .شــروع
کردنــد بــه جنجالبازی و هوچیگــری .با لحنی عصبی فریــاد میزدند که :این
حرفها چیه که شما میزنید .کدام توطئه ،کدام کودتا .برای چه دسیسه کرده
باشم… و خزعبالتی بیمارگونه از این قبیل که معلوم نبود از کدام چنتهشان در
میآورند .چون من یک کلمه از آنها را نه گفته بودم و نه عاقالنه میدیدم که
در اولین جمالت و در آغاز صحبتهایم بگو یم .وضعیت ایشان بیشباهت
بــه وضعیــت «چــوب و گربــه دزده» نبــود .کوشــش کــردم او را آرام کنم .مرتب
بــه او میگفتــم :اجــازه بدهیــد ،اجــازه بدهیــد من حرفــم را تمام کنــم .من این
چیزهایی را که شما میگو یید ،نگفتم .من دارم توضیح میدهم که این شیوهی
روزنامهنــگاری ،این شــیوهی صفحهبندی ،ایــن روش ُمثله کردن یک مطلب
را من میشناســم .بعد ،ایشــان که کمی آرام شــده بودند ،گفتند :جا نبود تمام
مطلــب را یکجــا بگذار یم .و حرفهایی که خود را از هرگونه خطایی ّ
مبرا کند.
به ایشان گفتم :گوش کنید ،حاال من برای چاپ مطلبم یک شرط میگذارم.
یــا تمــام مطلــب را یکجــا ،از ابتدا تــا آخر ،در یک شــماره چاپ میکنیــد ،یا از
همین جا چاپ آن را قطع میکنید .و این حرف گو یی مثل کالم نجاتبخشی
او را از دامــی کــه در آن گرفتار شــده بــود وارهاند و بیلحظهای مکث پذیرفت:
اشــکالی نــدارد .البتــه مــن توضیــح میدهم کــه چرا دنبالــهی ایــن نقد چاپ
نمیشود ،و حرفهای شما را هم نقل میکنم .من از ایشان خواستم :امیدوارم

112

تئاتر ایران در تبعید

که حرفهای مرا تحریف نکنید .آنچه را که گفتهام نقل کنید .و بعد خواستم
ً
که یک بار حرفهای مرا تکرار کنند تا دقیقا همان باشــد که من گفتهام .و به
ً
ایــن ترتیــب مکالمــهی تلفنی من با ایشــان تمام شــد و امیدوارم کــه واقعا این
کثیف مطبوعاتی نیز در همین جا خاتمه پیدا کند و آقای شهرام
ماجرای آلوده و ِ
همایون ،عامل این آلودگی ،در توضیحات خود و در هیچ محفل خصوصی و
عمومی ،چیزی خالف واقع و حقیقت دربارهی این ماجرا نگو یند و ننو یسند
تــا مــرا ناگزیــر به پاســخ و تکذیــب کنند .چــون در آن صورت من بــا لحنی که
شایستهی ایشان است او را مخاطب قرار خواهم داد.
و حرف آخر:
بین مورد اول (آقای دیلمقانی) و مورد دوم (آقای همایون) ،با توجه به
تفاوت جدی شخصیتها ،شباهتهایی وجود دارد که بد نیست به آن اشاره
کنم .مهمترین شباهت ،حذف است .آقای همایون در همین پارهی کوچکی
که از نقد من چاپ کردند ،کلمهی ُ«بنجل» را ،که من به طور عام به تئاترهای
ً
ُ
ایرانی لسآنجلس اطالق کرده بودم ،حذف کردهاند .یعنی دقیقا همان کلمهای
کــه آقای دیلمقانی میخواســتند حــذف کنند .این امر یک تصادف نیســت.
این نوعی بینش اســت .این نوعی تربیت اســت .این نوعی فرهنگ اســت.
فرهنــگ سانســور ،فرهنگ حــذف .در این مــورد ،یعنی در شــکل ادبی ،مثل
همهی موارد دیگر ،فرهنگ حذف ،حذف نکته ،کلمه ،اشاره ،کنایه ،تشبیه،
جمله یا یک اثر ادبی به طور کامل ،ناشی از عدم ّ
تحمل سلیقه یا اندیشهای
متفاوت اســت .این امر میتواند از چیزهای مختلفی ناشــی شــود و خود را به
ً
اشکال گوناگونی نشان دهد .به نظر من ،اما ،از هر چه ناشی شده باشد ،نهایتا
به این مسألهی ر یشهای برمیگردد که این فرد مفروض خود را صاحبنظرتر،
داناتر ،آ گاهتر ،محقتر و به طور خالصه برتر میپندارد و اندیشه و تفکرات خود
را واال میداند .این فرهنگ با مفاهیم آزادی و دموکراســی آشــنا نیســت و این
مفاهیم را برنمیتابد .فرد حامل این فرهنگ ،آزادی را شــرایطی میشناســد که
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تنها برای او فراهم آمده باشد .چنین فردی ،هنگامی که در ساختار اجتماعی
معینی ــــ فرق نمیکند در چه مرتبه و درجهای و در چه نظام اجتماعی ــــ قرار
گرفت ،آنگاه به کمک اقتدار همان مرتبهی اجتماعی و به مدد وسایل و ابزاری
که در اختیار دارد ،با اطمینان و قاطعیتی بیشتر یا کمتر ـــ بستگی به میزان اقتدار
او و کارآیــی وســایل و ابــزار او دارد ــــ کوشــش میکند تــا ارادهی خود را تحمیل
ّ
کنــد و نظــر خود را تحقق بخشــد .برای این کار طبیعی اســت کــه باید موانع را
ســر راه بردارد .چون او تنها همین طریق را میشناســد .این فرد ،یک جا در
از ِ
نقش «ســردبیر» یک نشــریه جلوه میکند ،یک جا در لباس پلیس ،یک جا
مســئول حزبی ،یک جا شکنجهگر ،یک جا فرمانروا،
مأمور سانســور ،یک جا
ِ
یک رهبر ،یک قدرت فائقه .اما ،در تمام این نقشها یک چیز مشترک و یک
روش واحــد وجــود دارد :برنتافتن هر آن چیزی که این فرد بدان معتقد نیســت
یا نمیپسندد یا دوست ندارد ،مصلحت نمیداند یا مغایر با سیاست میداند.
و ســپس ،حــذف آن چیــزی کــه این فرد بدان معتقد نیســت یا نمیپســندد یا
دوســت ندارد ،مصلحت نمیداند یا مغایر سیاســت میدانــد ،ضرورتی مطلق
ً
پیــدا میکنــد .بــرای حــذف هر چیزی هم مســلما همیشــه دالیلی هســت .اما
همیشــه «چیزها» نیســتند که باید حذف شــوند .میخواهم بگو یم که کمتر و
کمتر «چیزها» هســتند که حذف میشــوند و بیشــتر و بیشــتر آدمها هستند که
حــذف میشــوند .حذف آدمهــا ،اما ،از حــذف «چیزها» آغاز میشــود .امروز
یــک «ســردبیر» ،یــک روزنامهبنو یــس ،کلمههــا را حــذف میکنــد ،اما همین
روزنامهبنو یــس بــا حــذف موانع ،هنگامــی که از مراتب اجتماعــی صعود کرد،
میتوانــد آدمهــا را نیــز حــذف کند .چون کلمــه به خودی خود گفته یا نوشــته
نمیشود .کلمه را کسی ،یعنی آدمی ،یعنی یک انسان ،میگو ید یا مینو یسد.
اگر کلمه با موافقت گو یندهاش حذف نشد ،شیوهها و تمهیدات دیگری پیش
کشــیده میشــود .همین اســت که تهدید ،زندان ،شــکنجه ،اعدام و کشــتار با
دالیــل و توجیهاتــی صورت قانون پیدا میکننــد؛ و قانون نیز مثل احکام دینی
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حرمــت و ّ
تقــدس مییابند و الزماالجرا میگردنــد .و به تدر یج حذف این یا آن
کلمه ،خمیر کردن این یا آن کتاب ،محکوم کردن این یا آن فرد ،ربودن و خفه
کردن این نو یســنده یا آن محقق برای بســیاری صورت عادی و پذیرفتهشــده
به خود میگیرد .از همین روســت که فتوای خمینی به کشــتن سلمانرشــدی
همچنان به قوت خود باقی میماند و ســلب بدیهیترین حقوق یک انســان،
یعنــی گذرانــدن یک زندگی عادی مانند همهی انســانهای دیگر ،و به ناگزیر
مخفی زندگی کردن ،مخفی سفر کردن ،با محافظ و مراقب تردد داشتن ،برای
جهان و جهانیان تبدیل به امری عادی و روزمره میشود.
من از عادی شــدن این امور هراس دارم ،و از همین روســت که در برابر
حذف اولین کلمه میایستم و از کلمه دفاع میکنم.

پروانهای در مشت
«گاف» کوچک
متن چاپی نمایشنامهی «پروانهای در مشت» نوشتهی ایرج جنتی عطایی را
در دست دارم و اینجا و آنجا ،متن را مرور میکنم .آنچه در متن است ،در پارهای
پی نشان
از جاها ،با آنچه در اجرا دیدم تفاوتهایی دارد .اما ،در اینجا ،من در ِ
کــردن ایــن تفاوتها نیســتم .هر متن نمایشــی میتواند به دالیلی بــا اجرای آن
تفاوت ،و گاه حتا تفاوتهایی چشمگیر و جدی داشته باشد .حرف من بیشتر
دربارهی اجرای نمایشی است که دیدهام« :پروانهای در مشت» ،اجرای اول،
سیزدهم اوت  ،۱۹۹۵ساعت «پنج» بعدازظهر.University of Judaism ،
طبــق روال معمول و ـــ متأســفانهـــ پذیرفتهشــدهی برنامههای ایرانیان،
درهــای ســالن بــا تأخیــر باز شــد و در حالی که تماشــاگران از هــال ورودی به
سالن تئاتر وارد میشدند ،ناگهان از بلندگو ،آوای بسیار بلند موسیقی ایرانی به
ً
همراه صدای زنی که ترانهای را میخواند ،شــنیده شــد .صدا تقریبا بالفاصله
کمــی پائیــن آمد و دیگر گوش را نمیآزرد .اما ،موســیقی و شــیوهی خواندن مرا
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بــه ســیتاچهل ســال پیش عقب رانــد .ناگهان احســاس کردم کــه در یکی از
کافههای ز یرزمینی یا تئاترهای ال لهزار هستم و خوانندهی زن با گروه نوازندگان
توآمــد و دو دو َدم و همهمهی
عرقر یــزان تــاش میکنند که در آن بلبشــو و رف 
توشنگول ،توجه آنان را جلب کرده و سرگرمشان کنند .ابتدا یکه
مشتریان مس 
ِ
خوردم ،ولی بعد با خود گفتم :کوشش کن دلیل استفاده از این نوع موسیقی
و ترانه را درک کنی .مگر تو ،برخالف تجربهی تلخی که از نمایشهای ایرانی
ُ
لسآنجلــس داری ،ایــن بــار با امید و خوشبینی به ایــن نمایش نیامدهای؟
مگر با خود نگفتی که پس از نزدیک به چهار سال پشت کردن به ُبنجلهای
ُ
ایرانــی لسآنجلــس کــه به نام تئاتــر به مردم قالب میشــود ،این بار یک تئاتر
ً
جدی روی صحنه میرود که قصد کردهای به دیدن آن بروی؟ پس حتما این
نوع موسیقی و این شیوهی خواندن دلیلی جدی دارد… و به راستی ،با حالتی
پذیرنده خود را آمادهی دیدن یک تئاتر کردم.
به همراه تماشاگران وارد سالن شدم ،جای خود را یافتم و نشستم .روی
صحنه مردی با جامهای سرخرنگ و تور بلندی بر تن (باز سرخرنگ) ،نقابی
بر چشــمها ،بلندگو یی در دســت ،با حرکاتی مردد و بالتکلیف که گاه به پس
گاه به پیش ،گاه به چپ گاه به راســت ،میرفت  ،کوشــش میکرد «نشــان»
دهد که میخواند .تناقض میان هیأت او و صدایی که پخش میشد بهخوبی
فــاش بــود ،و این البتــه آ گاهانه بود .در متن ،او «ز نـــ مرد» خوانده شــده ،اما
در اینجا این مرد تنها موهایی بلند و آن جامهی ــــ شاید بتوان گفتــــ زنانهی
ً
ً
بــودن او بود.
نســبتا بلنــدی کــه به تن داشــت ،احتماال نشــانی از نیمهی زن ِ
بیش از این هیچ چیز دیگری که تماشاگر را دچار این ّ
توهم سازد که این جوان
ً
«ز نـــ مرد»ی اســت ،یا بیشــتر ،که او واقعا هم زن و هم مرد اســت ،در او دیده
تضاد
نمیشــد .و صــدای زن که میخواند و موســیقی زمینهی صدا ـــــ بهو یژه ِ
آشکار حضور زندهی جوان بر صحنه با موسیقی و ترانه ــــ همچنان گوش را و
احساس را میخراشید و میآزرد.
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دو مرد جوان از دو ســو به طرف خوانندهی ســرخپوش میآیند و حالت
تهاجم دارند؛ بســیار ناشــیانه .خوانندهی ســرخپوش ـــ او نیز ناشیانه ـــ دوری
میجو یــد ،و هر ســه بــرای لحظاتی از صحنه بیرون میروند .موســیقی و صدا
همچنان ادامه دارد .خوانندهی ســرخپوش دوباره به صحنه برمیگردد و باز با
تظاهر ـــ خواندن ادامه میدهد.
«نمایش» ـــ یا
همان وضعیت و حالت قبلی به
ِ
ِ
پس از گیجی اولیه از این صحنهی آشفته ،اکنون در یافتهام که در واقع
ً
نمایش شــروع شــده اســت .با خود گفتم حتمــا از این فرم آغــاز نمایش قصد
معینی در کار است ،پس باید منتظر ماند تا نمایش پیش برود.
ً
ایــن همــه واقعا در یک آشــفتگی دو ســو یهی صحنه و ســالن صورت
میگرفت .تماشــاگران همچنان به ســالن وارد میشــدند و به دنبال جای خود
شوبش میکردند،
میگشتند ،آشنایان با هم سالم و احوالپرسی میکردند ،خو 
توآمدهایــی شــتابزده و حرکاتی
روبوســی میکردنــد؛ و روی صحنــه گهــگاه رف 
نامفهوم و غیرعادی انجام میشد .به نظر میرسید که به علت اجرای اول هنوز
همه چیز به خوبی آماده نیست و شتابی در کار است تا آمادهی اجرا شوند.
باالخــره ،نــور ســالن بــه تدر یج تــا تار یکــی کامل فرو نشســت .صحنه
نیــز .ســپس ،صحنــه بــه آرامــی ،و با تردیــد ،از نوری تیره و خفه پوشــیده شــد
ســکوی گردی وســط صحنه ،رســتم و اســفندیار
و پیشپــرده آغــاز گردیــد :بر
ِ
ـــ بهظاهر با جامهها و آرایش باستانی ــــ نمایان میشوند.
در همان ســخنان اول که میان رســتم و اســفندیار ر دوبدل میشــود ،ما
(تماشــاگران) متوجــه میشــو یم که اســفندیار برای بردن رســتم به نــزد فرمانروا
(گشتاســب) ،بــه اینجــا آمده اســت .اما او میخواهد رســتم را خوار ،تســلیم و
فروافتاده نزد فرمانروا ببرد .اسفندیار با تفرعن و عتاب با رستم سخن میگو ید.
اما رســتم فروتنانه و با زبانی پدرانه میکوشــد که جایگاه خود و شأن و اخالق
ً
پهلوانــی را بــه اســفندیار یــادآور شــود و تلو یحــا از او میخواهــد به رســمی که
شایســتهی رســتم اســت« ،شانهبهشــانه»ی او به ایران بازگردد .ولی اسفندیار
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ســر ســتیز ســخن میراند .به رســتم نهیــب میزند« :یــا بند یا
جریتــر ،بــا او از ِ
مرگ…» 1سرانجام رستم ،علیرغم ندای قلب خو یش ،دست به تیر گزن میبرد
طلب بخشــایش میکند؛ و به
و پیــش از رهــا کردن تیــر از خداوندگار خو یش ِ
ناگهان تراژدی ،با بالهای سنگین و سیاه خود ،فرود میآید.
جوهر نمایشــنامهای که قرار اســت پس از این ما شــاهد آن باشیم ،در
همین پیشپردهی رســتم و اســفندیار نهفته اســت .اما ،پیش از آن که از این
پیشتر بروم و به خود نمایشــنامه بپردازم ،الزم اســت چند نکته را همین جا
بگو یم .یک :پیشپردهی اول ،یعنی صحنهی خوانندهی «ز نــــ مرد» .راستش
من نتوانســتم در یابم که چه عاملی این پیشپرده را با کل نمایشــنامه ارتباط
میدهــد .آیــا عاملی بیرونی علت این ارتباط اســت یا عاملی درونی؟ به زبان
دیگر آیا کل ساختار نمایشنامه وجود این پیشپرده را الزامآور میسازد یا نکته
و معنایی در بطن پیشپردهی اول وجود دارد که موجب ارتباط آن با نمایش
و داســتان آن اســت؟ این پیشپرده از نظر ســاخت ،آشــکارا از نمایشــنامهی
اصلــی ،و بهو یــژه از پیشپردهی دوم (رســتم و اســفندیار) منتزع و جداســت.
ً
از نظــر محتــوا ،یــا حرف و معنایی که احتماال در خود دارد ،نیز ،با نمایشــنامه
ربط پیدا نمیکند .البته میتوان ادعا کرد که این پیشپرده ،پیشپردهی اول،
کنایهای اســت از وضعیت شــخصیت اصلی نمایشنامه (پایا) ،و از طریق او،
نقبی بزند به وضعیت هنرمند ایرانی در جمهوری اسالمی ایران .اگر نگو یم این
مانند لقمه را دور سر چرخاندن است ،باید گفت که این راهی است بس دراز.
تازه اگر این فرض را هم بپذیریم ،پس ،دو :تکلیف پیشپردهی دوم (رستم و
ً
اسفندیار) چه میشود؟ ز یرا ،به نظر میرسد که پیشپردهی دوم ،ظاهرا قصد
ً
خود نمایشنامه نشانه بگیرد .یعنی میخواهد
دارد مســتقیما به قلب داســتان ِ
موضوع برادرکشی ،فرزندکشی یا پدرکشی را ترسیم کند و آن را تعمیم تار یخی
ُ
« .1پروانهای در مشت» ،ایرج جتی عطایی ،صفحهی  .۸نشر کتاب ،لسآنجلس ،کالیفرنیا ،اوت
.۱۹۹۵
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ــــ و در اینجا تعمیم تقو یمی ــــ بدهد.
اما سؤال من این است که این پیشپرده تا چه میزان در تبلور و تجسم
حرف یا پیام نمایشنامه کمک بوده است؟ سؤالی که هیچ یک از پیشپردهها
به آن پاسخ نمیدهند .ز یرا مهمترین اشکال این پیش پردهها جدا بودن مطلق
آنها از بقیهی نمایش است .حتا پیشپردهی دوم ،با وجود آن که در مقایسه
بــا پیشپــردهی اول بــه موضوع نمایشــنامه نزدیکتر اســت ،امــا عواملی مثل
زبان ،لباس ،طراحی صحنه ،شخصیتها و زمان موجب شده که از نمایش
ً
اصلــی هــر چه جداتــر و دورتر بماند .تنها عاملی که احتماال میتوانســت فقط
پیشپــردهی دوم را بــا نمایــش اصلی ارتباط دهد ،عامل باز یگران اســت ،که
از آن در ســاخت و بافت نمایشــنامه اســتفاده نشده اســت ،و به ناگزیر چنین
تصور میشــود که به خاطر صرفهجو یی در تعداد باز یگران ،در این پیشپرده
نیز از همان باز یگران نمایش اســتفاده شــده اســت .حتا اگر نقشهای رستم و
اســفندیار را دو باز یگــر دیگــر بازی میکردند ،باز هیــچ تفاوتی نمیکرد .نکتهی
دیگر دربارهی پیشپردهی دوم آن که ،به عنوان صحنهای مستقل ،صحنهای
ً
دراماتیــک قــوی ،که بــه دالیلی کــه بعــدا خواهم گفت،
اســت بــا ارزشهــای
ِ
متأسفانه در این اجرا تمام این ارزشها از دست رفته است.
سه :پس از پیشپردهی دوم صحنهای است که نمیدانم چه عنوانی
میتوان برای آن تراشید .صحنهای که میان پیشپرده و نمایش اصلی است؛
ً
در تار یکــی کامــل ،در حالی که نور ســفید تندی به ســرعت و مرتبا خاموش و
ً
روشن میشود ،مردی (سیا ،که بعدا او را در نمایش اصلی میبینیم) ،با کاردی
ً
برهنــه هوا را میشــکافد و نشــان میدهد که ضرباتی وارد مــیآورد .بعدا که ما
بار ارزشــی
او را در ســیمای پســر پایا میبینیم ،درمییابیم که این صحنه هی 
چ ِ
تئاتری به نمایش نیفزوده است .مثل آن است که یک چیز را چند بار توضیح
دهیــد ،امــا بــا زبانهای مختلــف .مثل جو یدن لقمــهای و گذاشــتن در دهان
دیگری! از این که بگذر یم ،به نظر میرسد که کارگردان متوجه نبوده که نمایش
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قصد ندارد ماهیت این شخصیت را در همان آغاز نمایش برمال سازد .ساخت
نمایشنامه به ظاهر قصد دارد که تماشاگر از کشف این موضوع که جوان ،پسر
پایا (نمایشنامهنو یس) است ،یکه بخورد .پایان پردهی اول ،که با گشودن این
راز ،پرده بســته میشــود ،جوان (ســیا) از پایا میپرســد« :تو یه پسر نداری؟ به
اسم سهراب؟ به اسم من!» 1در آغاز نمایش هم سیا به عنوان جوانی عالقمند
به نمایشنامهنو یسی ،و بهو یژه عالقمند به پایا ،برای گرفتن کمک از او در به
پایان رســاندن نمایشــنامهاش به مالقات او آمده اســت .شاید بتوان گفت که
کوتاه میانی،
کارگردان در اینجا ،به علت شــیفتگی شــخصی به این صحنهی ِ
یک «گاف» کوچک کرده است!
«گاف» بزرگ!
و اما نمایش اصلی ،به نظر من میتوانست به تنهایی ،بی آن که هیچ وزنی از
آن کم شــود و بی آن که تماشــاگر را گیج و آشــفته سازد ،اجرا شود و به تماشاگر
نیز کمک کند تا روی داستان اصلی متمرکز گردد.
مرد نمایشنامهنو یسی (پایا) به علت مخالفت با جمهوری اسالمی ایران
و سردمداران آن ،ناگزیر به فرار از ایران شده ،زن و فرزندش را در آنجا رها کرده
و اکنــون در خــارج از ایــران« ،جایــی در غربت پهنــاور تبعید» ،2اقامــت دارد.
جوانــی بــه نام ســیا ،طبق قرار قبلی ،به مالقات مرد نمایشــنامهنو یس میآید
تا به کمک او طرحی را که برای یک «بازی» (منظور نمایشنامه است) دارد،
جوون پدر گم کرده است که شاهد
مرد
تمام کند .در طرح «بازی» ،قهرمان «یه ِ
ِ
انقالب عظیم میشه .میبینه که یه ّامت گرسنه و آوارهی خدا ،انقالب میکنه
ظلم یه طاغوت رو با همهی قدرتش ســرنگون میکنه» 3پســر
و دســتگاه کفر و ِ
 . 1همان ،ص.۲۵ .
 .2همان ،ص.۱ .
 .3همان ،ص.۲۲ .
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با «جا افتادن انقالب» 1رشد میکند ،و «دیگه اون پسربچهی بیپدر نیست.
حاال دیگه استخوون میترکونه و پشت لبش سبز میشه 2».پس از آغاز جنگ
به مدت شــش ســال در «جبههی حق علیه باطل جون میکنه 3».باالخره او
آل جمهوری اسالمی میشود.
تبدیل به یک حزبالهی ایده ِ
شوکنایهها و
ثوجدلهــا ،زخمزبانهــا ،نی 
در جریــان گفتوگوهــا ،بح 
ُ
متلکهــا و گندهبارهمکردنها ،معلوم میشــود که مرد جــوان همان فرزند «پدر
گمکرده»ی نو یسنده است و مرد جوان امروز ،پس از سالها ،آمده تا پدرش را
ُ
به ایران برگرداند یا بکشد .از طرف دیگر ،در طول نمایش ،ما متوجه میشو یم
ً
که این مرد جوان ضمنا یکی از مأموران تعلیم دیدهی ترورهای دولتی از طرف
جمهوری اســامی ایران اســت .اما این بار جمهوری اســامی نیست که به او
مأمور یــت ایــن تــرور را داده ،بلکه همانطور که مرد جوان خــود میگو ید« :من
مأمــور خودمم و فرســتادهی خــودم 4».پدر از رفتن به ایران ســر باز میزند و در
ِ
لحظــهای کــه مرد جــوان کاردی در دســت دارد ،پــدر که به ظاهر «شــهادت»
را پذیرفتــه ،دســت پســرش را میگیــرد و کارد را در پهلــوی خود فــرو میکند .او
ً
میمیــرد ،و مــرد جوان که ظاهرا نمیخواســته «بازی»اش به این شــکل پایان
یابد ،و همیشه از این رنج میبرده که پدرش در زندگی «بازی» کرده ،این بار نیز
میبیند بازی را باخته و با احساسی از غبن میگو ید« :آخرش باز هم تو… فکر
کردی… راه آسون برنده شدن اینه المصب؟» 5و مرد جوان با احساس شکست
و درماندگــی ،آخریــن اثــر پدرش را از روی میز برمیدارد و با نگاه تأثرانگیزی به
جنازهی پدر ،از صحنه خارج میشود .پس از مکثی بلند ،به میزانی که تماشاگر
فریب خورده باشــد ،مرد نمایشــنامهنو یس ،پایا ،بلند میشود ،میخندد و به
 .1همان ،ص.۲۲ .
 .2همان ،ص.۲۳ .
 .3همان ،ص.۲۴ .
 .4همان ،ص.۸۳ .
 .5همان ،ص.۹۳ .
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جهتی که پســرش خارج شــده نگاهی میاندازد (در اجرایی که من دیدم ،مرد
جوان از ســمت چپ خارج شــد و مرد نمایشنامهنو یس به سمت راست نگاه
کرد!) ،و بعد با بازی با کارد ،نشــان میدهد که کارد از نوع کاردهای نمایشــی
اســت کــه تیغهی آن در دســتهاش فرو مــیرود .و به این ترتیــب نمایش (یا در
حقیقت «بازی») تمام میشود.
بایــد اعتــراف کنم که تا کنون هیچ نمایش دیگری ماننــد «پروانهای در
مشت» مرا دچار مشکل نکرده است .دالیلش بسیار است .اولین و مهمترین
دلیل آن آشفتگی ،چندگانگی و نامشخص بودن ساختمان نمایشنامه ،حرکت
زبان نمایشــنامه اســت .اینها جنبههایی
دراماتیــک ،طرح داســتانی ،پالت و ِ
از تئاتــر و نمایشنامهنو یســی اســت کــه ّ
کلیــات آن در ســال اول و دوم همــان
دانشکدهی بیمایهی هنرهای دراماتیک و رشتهی تئاتر دانشکدهی هنرهای
ز یبا آموزش داده میشد ،و من اطمینان دارم که آقای ایرج جنتی عطایی این
آموزشها را به خوبی فراگرفتهاند؛ اگر چه ممکن اســت قبول نداشــته باشــند
و آنهــا را کهنــه و فرســوده بداننــد ـــ که مــن هم با این نظر موافقم .اما ،دانســتن
و بــه کار نبســتن ایــن قوانیــن ،الزمــهاش برخــوردار بــودن از قــدرت و دانــش
نمایشنامهنو یســی مدرن اســت و آفریدن نمایشــنامهای اســت که از انسجام
ساختار و زبان و شخصیتپردازی قابل قبولی بهرهمند باشد.
نمایشــنامهی «پروانــهای در مشــت» ِتمهــای مختلــف ،داســتانهای
زبان چندگونه و فرم اجرای ناهمگونی دارد.
متفاوت ،ســاختمان چنددســتِ ،
هیــچ اثــر نمایشــی واحدی وجــود ندارد که چنــد ِتم و چند موضوع و داســتان
مختلف را خواسته باشد در ساختارهای متفاوت و سبکهای اجرای گوناگون
بــه تصو یــر بکشــد ،بدون آن که دلیــل یا ارتباط چندگونگــی در همان نمایش
معین روشــن شــده باشــد .از یونان باســتان تا امــروز ـــ هم اکنــون و همین جا.
در هنر قوانینی وجود دارد که از دینامیســم و سرشــت قوانین طبیعت و جامعه
سرچشــمه میگیرد که حتا در نوآورانهترین آثار ،حتا در آثار فرمالیســتی ،از آنها
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ً
گریزی نیست .درک این قوانین اکیدا وابسته به درک زندگی اجتماعی ،هو یت
انسان و پیچیدگی های او ،طبیعت و پدیدههای دیگر جهان و حیات است .و
به همینگونه است درک ما از انواع هنرها.
تجــارب
نمایشــنامهی «پروانــهای در مشــت» ،بیخبــر از گنجینــهی
ِ
نمایشنامهنو یســی ،گو یــی از قطعــات ،اجــزاء ،تکههــا و وصلههایــی ســرهم
شدهاند که در سرتاسر نمایش ،نمیتوان برای آنها توضیحی یافت .هیچ یک
خود نمایش
از پیشپردههــا و آن قطعــهی کوتــاه قبل از نمایش اصلی ،نــه با ِ
پیوندی دارند و نه با یکدیگر .از آن گذشته ،در اجرا نیز هیچ تکنیک یا شگردی
بــه کار گرفتــه نشــده تــا ایــن صحنههــای جــدا از هــم را در هم بتنــد ،و یا حتا
با اســتفاده از ِا ِلمانی ،شــیئ ،عنصری ،چیزی ،تا ال اقل از لحاظ ظاهری این
پیوند و ارتباط برقرار گردد .بهو یژه آن که هر یک از این صحنهها حرفی مستقل
و طراحــی و لبــاس و زبانــی متفــاوت از یکدیگــر دارند ــــ جز صحنهی رســتم و
اســفندیار کــه از نظــر ِتم با نمایــش ارتباط دارد .البتــه باید گفت که هیچ یک
از این تفاوتها ،به خودی خود ،اشــکال نیســت ،اشکال آنجاست که عنصر
ً
ارتباط این صحنهها با یکدیگر ،عنصری ــــ احتماال ــــ ذهنی است .عنصری
عینی یا در واقع عنصری نمایشی نیستند .برای آن که منظورم را روشنتر گفته
باشــم ،مثــال میآورم .در اغلب نمایشــنامههای برتولت برشــت ،مــا با تفاوت
پرش زمانی مواجه میشو یم .اما ،همهی
سبک اجرا ،زبان،
ِ
ِ
سبک بازی و حتا ِ
ً
ً
ایــن تفاوتهــا اوال در ســاختمان نمایش واحدی صورت میگیــرد ،و ثانیا این
گونهگونیهــا به مثابه ابزارهای اساســی شــیوهی فاصلهگذاری در کار اوســت.
برشت با تغییر در سبک اجرا ،با استفاده از سیاق متفاوت زبان ،و یا با استفاده
از هــر شــگرد خالقــهی دیگــری در آثــار خود ،قصــد دارد که بــا فاصلهگذاری،
یعنــی بــا عــدم تجانس یا بیگانهســازی ،هــدف و منظور خود را مشــخصتر و
برجستهتر به نمایش بگذارد .اما در نمایشنامهی «پروانهای در مشت» چنین
منظــوری دیده نمیشــود و یا نمایش داده نشــده اســت .به همیــن دلیل ،این
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صحنههــای متفــاوت ،مجزا و مســتقل از یکدیگر باقــی میمانند و هیچ عنصر
تئاتری و نمایشی میان آنها ارتباط الزم را برقرار نمیکند .همین است که اکثریت
ّ
تماشاگران یا از کنار پیشپردهها بیتفاوت میگذرند و یا بکلی آنها را فراموش
خود نمایش اصلی ،یعنی داستان آقای پایا و فرزندش سیا در یاد
میکنند .تنها ِ
ً
و ذهن تماشاگر باقی میماند .تماشاگران عموما این پیشپردهها و میانپرده را
صحنههایی زائد و «بیموضوع» تلقی میکنند .در مورد پیشپردهی اول باید
ً
بگو یــم کــه من واقعا نتوانســتم ارتباطی ،حتا بدون منطــق ،میان آن و نمایش
اصلــی ببینــم .حــال آن که برای پیشپردهی دوم (رســتم و اســفندیار) حداقل
میتــوان دالیلــی ــــ و نه ارتباطی ــــ تراشــید .میتوان فهمید که نو یســنده قصد
داشــته با این پیشپرده یک گســترهی تار یخی« ،یه بعد اســطورهای هم» به
خود
نمایش خود بدهد .این قصد نو یسنده را در یکیـــ دو تالش ناموفق در ِ
نمایشنامه میتوان دید .آنجا که پایا ،سیا و طرح داستان او را دست میاندازد
کوچونه ،و مجانی ،یه بعد
یچ 
و میگو ید« :عالی شد .حاال بازی سرکار ،ب 
اسطوره ای هم پیدا کرد 1».یا در جای دیگر که باز پایا میگو ید« :امانم بده به
2
وصیتی برای پسرم .امانم بده پسر گشتاسب».
بــرای آن کــه یــک اثر هنــری ُ«بعد اســطورهای» پیدا کند و یــا از عناصر
اســطوره در آن اســتفاده شــود ،این کار باید از بنیان شــکلگیری و آفرینش اثر
آغاز شــود .ســاختمان ،بافــت ،تصو یرها ،زبان و هر عنصر دیگــر اثر هنری باید
شکل و یژه و مناسب اسطورهای خود را پیدا کند .به طور مثال میتوان به دهها
«م ِدآ»« ،افســانهی
نمایشــنامه ،مانند «مگسها»« ،زنان تروا»« ،آنتیگون»ِ ،
ســیزیف»« ،کالیگــوآ» و… اشــاره کــرد که با اســتفاده از اســاطیر یونانــی ،اما در
مضامین امروزی ،توسط بسیاری از نو یسندگان مانند ژان پل سارتر ،ژان آنوی،
آلبــر کامــو ،و دیگــران نوشــته شــده .با یکــی ،دو جمله در طول یــک نمایش و
 .1همان ،ص.۲۹ .
 .2همان ،ص.۵۰ .
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چنــد پیشپردهی مســتقل چند دقیقــهای نمیتوان به یک نمایــش امروزی،
فضــای اســطورهای یا ُ«بعد اســطورهای» بخشــید .به این تعبیــر ،مجموعهی
نمایشــنامهی «پروانهای در مشــت» از لحاظ ساختمان ،شکل ،زبان و بافت
اثری یکپارچه نیست و هر یک از این صحنهها برای خود ،و به اعتبار خود
و مستقل از داستان اصلی نمایش دارای ارزش هستند.
موضوع دیگر زبان نمایشــنامه اســت .پیشپردهی اول را من از همین جا
نادیــده میگیــرم و دربارهی آن دیگر حرفی نمیزنم .اما پیشپردهی دوم (رســتم و
اســفندیار) ،به عنوان صحنهای مســتقل ،از ظرفیت دراماتیک غنیای برخوردار
اســت ،آن قدر که میتوان آن را حتا بلندتر از آنچه هســت گســترش داد .بهویژه
ّ
تخیل نویسنده ،این صحنه را به سطحی عالی از نظر دراماتیک باال برده است.
پایانی از خود بی خود شدن ،اسفندیار را با فرزندش
آنجا که رستم ،در آن لحظات ِ
سهراب به اشتباه میگیرد ،و همینطور اسفندیار در آخرین دمی که فرو میدهد،
رستم را با پدر خویش اشتباه میگیرد ،به ناگهان کشتن برادر به دست برادر ،فرزند
به دست پدر و پدر به دست فرزند در ذهن آدمی به َد ّوار میافتدّ ،دواری در سیاهی
سیال مرگ .همانگونه که بر قهرمانان صحنه میگذرد .مرگ و سایهی سنگین مرگ
ِ
همه چیز را تیره میکند و این دو پهلوان ،درست در آن دم که همه چیز دارد از دست
میشود ،گو یی وجدان خفتهشان بیدار میشود ،یا ناآ گاهشان در یک لحظهی
جهنــده ،تنهــا یک لحظه ،جرقهای میزند و پیوند و خو یشیشــان را درمییابند
و کلمات همچون سرب بر لبهاشان سنگینی میکند .اما افسوس که دیگر دیر
شده است .آنها در بستر خون خو یش غرقه هستند .این لحظه که اوج فاجعه
را باز مینماید ،متأســفانه در اندام ،حرکت ،کالم و احســاس بازیگران میمیرد و
حتا سایهای کمرنگ از آنچه نویسنده خواسته به تصو یر کشد ،بر صحنه مجسم
نمیشود .یلهایی همچون رستم و اسفندیار که تجسم سترگی و قهرمانی در ّ
تخیل
فــرد ایرانــی هســتند ،در اینجــا به افرادی زبون تبدیل شــدهاند ،و کالم کــه وزن و
حجمی حماسی دارد ،به کلماتی سبک و بیمغز مبدل گشته که تنها در سطح
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میلغزد و هیچ اثری در روح آدمی نمیگذارد .به و یژه در ســایهـــ روشــن پس از
تار یکی که «رستم و اسفندیار در حال مرگاند» ،1صحنهای که این دو پهلوان
پــس از ســتیز بــا یکدیگــر اکنون با مرگ اســت که میســتیزند و مــرگ همچون
شبح چنگ بر خفتان آنها انداخته و جهان را بر آنها تیره کرده ،از خود بیخود
میشوند و باز برای لحظهای به خود میآیند ،آن کلماتی که می انشان ر دوبدل
میشــود ،در دســت باز یگران به مضحکهای بیحال ،بیرمق و بیاثر ســقوط
ً
میکند .من حتا شک دارم که باز یگران ،از لحاظ حسی و عاطفی ،عمیقا به
روح این صحنه دست یافته باشند .و وقتی صحنه دوباره تار یک میشود ،آدم
از خود می پرسد :خب ،که چی؟ منظور؟
ای کاش یکدســتی ،وزن و قــدرت زبــان ایــن صحنــه میتوانســت در
نمایش اصلی نیز ادامه پیدا کند .نه با همین سیاق البته ،که سیاق یک زبان
عادی و روزمره؛ سیاقی که الزمهی شخصیتهای آن ،پایا و سیا ،است .اما،
متأســفانه زبــان در نمایشــنامهی اصلی بیشــتر ین لطمات را بــه نمایش وارد
آورده و آنچه را که میتوانست قابل شنیدن کند ،به یک زبان تصنعی و بازی
با کالم تبدیل کرده است.
زبان یکی از وجوه اساسی نمایشنامهنو یسی است .اهمیت زبان بهو یژه
در رابطه با شخصیتهای یک نمایشنامه خود را نشان میدهد .همانطور که
میدانیم ،آدمها به علت جایگاه و پایگاه اجتماعی خود ،فرهنگ معینی دارند
و به همین دلیل زبان معینی را به کار میبرند .مجموعهی واژهها و اصطالحات
و ضربالمثلهــا و… کــه افــراد در اختیــار دارنــد و از آنهــا بــرای بیان اندیشــه،
احساسات ،نیازها و حاالت گوناگون خود در وضعیتهای متفاوت ،و توصیف
و توضیح چیزها استفاده میکنندّ ،
معر ِف شخصیت و خصوصیات آنها است.
این امری بسیار بدیهی است .اما ،همین امر بدیهی و روشن ،هنگامی که یک
نمایشنامهنو یس میخواهد آن را در عمل به کار بگیرد ،دشواریهایش آشکار
 .1همان ،ص.۹ .
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میشود .به همین دلیل است که در اکثر نمایشنامههای ایرانی ،اگر دقت الزم
ً
انجــام گیــرد ،همــهی آدم ها تقریبا مثل هم حرف میزنند .همه از یک ســیاق
زبان ،از یک رشــته اصطالحات و ضربالمثلها و متلها اســتفاده میکنند.
ً
تفاوت شــخصیتها ،بهو یژه در گفتار ،و عموما در رفتار و منش آنها مشــاهده
نمیشــود؛ تفــاوت شــخصیتها بیشــتر «توضیح» داده میشــود؛ یــا از طریق
خودشــان و یا از طریق شــخصیتهای دیگر .آری ،اهمیت زبان در دشــواری
به کار گرفتن آن اســت که مشــاهده میشــود .بنابراین ،اگر زبان در نمایشنامه
یکی از عناصری باشد که از طریق آن میتوان به شناخت شخصیتها دست
ّ
علت چندگونگی سیاق آن و همچنین به دلیل ّ
تصنع،
یافت ،در اینجا زبان ،به
ســر
ســاختگی و بیر یشــگی آن ،به صورت یک عامل مزاحم و گمراهکننده بر ِ
راه شــناخت شــخصیتها عمل میکند .بهو یژه زبان پایا که طیف گســترده و
ابعاد متضادی از زبان کوچه بازاری و لومپنی گرفته تا زبانی گهگاه فاخر ،از او
ّ
شخصیتی تصو یر میکند که به هر کسی میتواند شبیه باشد ال یک نو یسنده.
پایــا ــــــ آن طــور که آقای جنتی عطایــی قصد دارد او را معرفی کنــد ،نه آن طور
که از طریق گفتار ،رفتار و منش او میتوان شناخت ــــ نمایشنامهنو یسی است
مترقــی ،آزادیخــواه ،آرمانگرا و مبارز .نمایشنامهنو یســی که بــه قول خودش:
حال خوندنشــون!» 1اما،
«فقط داشــتن نوشــتههای من زندونی داره وای به ِ
نو یســندهای کــه نــه تنها به لحــاظ ارزش هنری کارهایــش ،بلکه همچنین به
علت اهمیت سیاسی شخصیت و آثارش به درجهای رسیده که رژ یم تصمیم
ً
ب شهر
به معدوم کردن او گرفته ،در اینجا عموما مانند داشمشدیهای جنو 
میدان ترهبار
تهران ،کسبه ،دال لها و کارچاقکنها ،خالصه مانند یک لومپن
ِ
فروشهــا حــرف مــی زند .این عبــارات و جمالت برخی از ّدرفشــانیهای پایا
«می میزنی پســر جان؟»…« ،2میگم ،زنگ بزنم دوتا از اون درشتاش
اســتِ :
 .1همان ،ص.۱۵ .
 .2همان ،ص.۱۸ .
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[منظور پیتزاست] سوا کنن بیارن به نیش بکشیم« ،1».به مجرد اینکه از توی
َ
ســرت رو میکشــن بیــرون و…»« ،2تــا اون لحظهای
ر ِحــم مبارک ِ
مادر مکرمه ِ
کــه ر یــق رحمــت رو نوش جان میکنــی و…»« ،3مخلص به حضــرات گندهتر
و محکمتــر و کلهپوکتــر از ســرکار گفتــهام :زکی! گفتــهام :مالیــدی! وای بحال
ُ
انچوچکی مثل تو!»« ،4البته که گفتی… اما خوب گه خوردی که گفتی! جعلق
خودپرست چاقوکش! مرتیکه ،هن و هن راه افتاده اومده ،بعد از این همه سال
دوری ،به مزخرفگو یی و تهدید .فوقش حضرت قلچماق سرکار هم یه گلوله
در میکنــی بــه این ور لگــن خاصرهام!» …5میتوان دهها مثــال دیگر آورد ،اما،
حقیقت این اســت که سراســر نمایشــنامه با این زبان و با این فرهنگ آرایش
یافته اســت .حاال ســؤال این است :فردی که این چنین حرف میزند چگونه
ممکن است نمایشنامهنو یسی باشد که حتا داشتن نمایشنامههایش زندانی
داشته باشد و جمهوری اسالمی قصد داشته باشد ــــ گیرم که در اینجا پسرش
بــا انگیــزهی فــردی ــــ او را به عنوان دشــمن سرســخت و خطرنــاک ــــ گیرم که
پســرش بــه انگیــزهی ایمان ـــ از میان بــردارد؟ میتوان تصور کــرد که آقای پایا
مانندی در بطن فقر و در محلههای جنوب شهر تهران رشد کرده و این فرهنگ
و زبان را میشناسد ،یا حتا هنوز با خود حمل میکند ــــ که من در این نکتهی
آخر حرف دارم .کسی که توانسته از میان چنین مردمی و از دل محالت انبوه و
ً
منطقا باید از هر نظر دچار ّ
تحول جدی
فقر زده به چنین مرحلهای ارتقاء یابد،
و اساســی شــده باشــد .یعنی شــخصیت و تمام وجوه دیگر شخصیت او ،مثل
گفتار ،رفتار و منش او ،به طور خالصه فرهنگ او دچار تحول شده باشد .او
ً
دیگر آن فردی نیست که احتماال در کودکی یا نوجوانی بوده است .او دیگر حتا
 .1همان ،ص.۲۸ .
 .2همان ،ص.۴۵.
 .3همان ،صص.۴۵-۴۶ .
 .4همان ،ص.۷۲ .
 .5همان ،صص.۸۲-۸۳ .
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شبیه آدمهای همطبقهی خود نیز نیست .اگر این ّ
تحول با همهی ابعادش رخ
نــداده باشــد ،از قاعــده و قانون عام و جاری خارج اســت .آن وقت باید یک
استثناء را تصو یر کرد .اما ،ما در اینجا با چنین استثنائی روبهرو نیستیم .البته
باید همینجا خاطرنشان کنم که اگر این فرض را ،که پایا از میان تودهی مردم
فقیر ســر برآورده و تحول پیدا کرده اســت ،بپذیریم ،خود یک اســتثناء اســت.
اشــتباه نشــود ،آنجــا که مــن از قاعده و قانــون عام و جاری ســخن میگو یم،
منظورم مصداق این قانون در تحول عام شخصیت یک فرد معین در جامعه
است .قصد من در اینجا بیشتر تأ کید بر جنبهی فرهنگی شخصیت پایا است
که از طریق زبان و گفتارش فردی را به نمایش میگذارد که لومپنها را مجسم
میسازد .افرادی بدون هیچگونه پیوند طبقاتی ،بدون پرنسیپهای سیاسی،
اجتماعی ،بدون پایه و پایگاه اقتصادی معین ،بیر یشه ،پیرو منافع روز خود،
ً
بــاری به هر جهت و بیبن دوبار نســبت به اصــول اخالقی .چنین فردی اتفاقا
بســیار نزدیک به فرهنگی اســت که جمهوری اسالمی مروج آن است ،متعلق
به آن اســت و همانطور که شــاهدیم اکثریت قاطع طرفداران ،مدافعان و حتا
ً
مقامات و مسئوالن جمهوری اسالمی ،اساسا از این اقشار هستند .بنابراین،
وقتی شخصیتی نوشته میشود که قبل از هر چیز مخالف سرسخت جمهوری
اسالمی معرفی میشود ،باید این مخالفت و تعارض در تمام وجوه شخصیت
او ،همچنیــن و بهو یــژه در وجــه فرهنگی شــخصیت او دیده شــود .حال آن که
نمایش از او تصو یر مردی دائمالخمر ارایه میدهد ،و تماشــاگر ناگزیر حقانیت
گفتههــای پســرش ســیا را تأیید میکند ،آنجــا که تصو یرهای کابــوسوار خود
را از پــدرش چنیــن ترســیم میکند« :عکس یه بعــد از ظهر ،توی یه میدونچه،
عکــس یــه جمعیت بــه دور یه تختخــواب ،عکس یه آقــای روحانی ،عکس
دســتای “همیــن جنــاب خوشتیپ” [پایا] توی دســتبند و عکــس تاز یانه رو
پشــت لختش .نه یه دفه ،ده دفه ،بیســت دفه ،سی دفه ،چهل دفه…» 1من
 .1همان ،ص۶۳ .
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ســؤال میکنم :جمهوری اســامی ایران چه کســانی را در معابر و در مالء عام
بوشتم میکند؟
شالق میزند و ضر 
ً
پایا ،جز در چند مورد انگشتشمار ،عموما با نوعی خوشمزگی ،شوخی
و لودگــی ،آن هــم از نــوع نــازل آن ،حــرف میزنــد .نوعی ســیاق عوامانه که با
ُ
پرانــدن متلــک ،مزه انداختــن ،لغزخوانی ،خیطکردن و باصطــاح لومپنها با
«خوشمشــربی» همراه اســت .در عین حال نو یســنده برخی جاها خواســته
توانایی خود را در نوع دیگر زبان نیز نشــان دهد .در این موارد کالم بیشــتر به
ً
نوعــی آ کروباســی لــوس میماند تا واقعا یک زبان ســالم ،طبیعی و قلمآزمایی
بیانی با مقصود .مثل
یک نو یسنده برای رساندن منظوری معین یا رنگآمیزی ِ
این چند نمونه« :فکر میکنم که قرصهای واموندهی زخم واموندهی معدهی
وامونده مو کدوم درک وامونده گذاشتم؟» 1این نوع زبان حتا خودشیرینی هم
نیســت ،این یک لوندی لوس و بیمزه اســت .یا این جمله« :بعدش اونقدر
درگیــر بــازی وقتگذرونــی دفــاع از ارزشهــای این بازی بیارزش میشــد که
اصل ماجرا از یادش میره 2».گاهی خیلی باصطالح ادبی و شاعرانه میشود:
ً
«هیچ وقت به مرگ فکر کردهای؟ به ترس؟ یعنی واقعا به این دو ذات مکندهی
همزاد؟»( 3تأ کید از من است ).و شگردهایی از این دست…
ً
در مــورد ســیا نیــز زبان از یکدســتی و اصالــت برخوردار نیســت .کامال
پیداست که نو یسنده سادهترین و سهلترین شیوه را به کار گرفته تا از او یک
حزبالهــی بســازد .تصنع و ســاختگی بودن زبــان او از همان جمالت آغاز ین
آشــکار اســت .آنقدر واضح که نه تنها این باور که او یک حزبالهی اســت در
تماشــاگر ایجاد نمیشــود ،بلکه بســیاری از مواقع شــخصیت قالبی او جلوهگر
میشود ،و این فقط به دلیل به کار گرفتن زبان یک حزبالهی قالبی است.
 .1همان ،ص.۳۰ .
 .2همان ،ص.۴۵ .
 .3همان ،ص.۴۴ .
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طرف این رابطهی نابرابر ،با حالتی تسلیم و منفعل قبول
تماشاگر به عنوان یک ِ
میکند که او یک حزبالهی اســت ،ز یرا طرح نمایش فرض را بر این گذاشــته
که او یک حزبالهی است .چیزی مانند آفرینش خالق یک شخصیت که در
تماشاگر باور به وجود آورد ،در این رابطه نیست.
دربارهی زبان نمایشــنامه میتوان بیش از این و دقیقتر از این ســخن
گفت ،اما کار این نوشــته فقط پرداختن به زبان نمایشــنامه نیســت .برای این
ً
منظور باید اختصاصا مطلبی دربارهی زبان نمایشــنامه نوشــت تا نشــان داده
شــود که شــخصیتها بر پایهی هیچ شــناخت طبقاتی ،اجتماعی و روانی آنها
نوشــته نشــدهاند ،و به همین دلیل اســت که روی صحنه به شــدت قالبی به
نظر می آیند.
من به درستی نمیدانم چه عوامل جاذبه و شیفتگیهایی نو یسنده را
ملزم به نوشتن این نمایشنامه کرده است .تنها میتوان در این باره حدسهایی
زد .چه بسا موضوع نمایشنامه ،مثل هر اثر ادبی و هنری دیگر ،مهمترین عاملی
بوده که ایرج جنتی عطایی را به خود مشــغول داشــته و ســرانجام او را وادار به
نوشتن آن کرده است .باید گفت که موضوع نمایشنامه ،البته ،موضوع بسیار
مهمی است و میتواند توجه تماشاگر ایرانی را به خود جلب کند .اما ،انتخاب
یــک موضــوع تنها با رعایت همهی اصول ز یباییشناســی و تکنیکی یک کار
خالق هنری میتواند تبلور پیدا کند .میتوان حدس زد که نو یســنده با خود
اندیشــیده کــه ایــن موضــوع برای آن که کشــش الزم را داشــته باشــد ،باید در
وهلهی اول میان دو عنصر مخالف ،دو عنصر متضاد و آشتیناپذیر اتفاق بیفتد.
ً
تأمالتی مثال از این دست:

دو عنصر مخالف آشنا ،یکی روشنفکر و نو یسندهای مبارز ،جانبهدربرده
از جهنــم جمهــوری اســامی ایــران ،و دیگــری یــک مأمــور تربیت شــده برای
الهی صادق ،جدی و مؤمن ،یعنی
ترورهای داخل و خارج کشــور ،یک حزب ِ
یک آدمکش قسیالقلب .عنصر کشش و کشمکش از همان ابتدا ،مثل یک
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بمب ساعتی در وجود و حضور این دو شخصیت تعبیه شده است .این نبض
تپنــدهی درام ،ایــن ضرباهنــگ درونــی ،خودبهخود یک تنــش صحنهای به
وجود میآورد .همین عامل را اگر بتوان هر دم تقو یت کرد و تا پایان ،تا لحظهی
«اتفاق» پیش برد ،نمایش نجات یافته است .حاال ،اگر با یک عامل اضافی
این تنش را بتوان شدت بخشید ،آن وقت دیگر نور علی نور است .این عامل
اضافــی هــم میتوانــد رابطه و پیوند این دو آدم باشــد ،این که این دو دشــمن
آشــتیناپذیر ،پدر و فرزند باشــند .در این صورت ،نمایشــنامه ناگهان از سطح
یــک نمایــش عادی به ســطح یک تــراژدی جهش پیدا میکنــد! خب ،پدر و
فرزند… پدر و پسر… راستی رستم و سهراب هم پدر و پسر بودند .عجیب است!
عجب تصادفی! اما ،نه .به نظر میرسد که همچین هم تصادف نیست .با این
دو شخصیت این نمایش میتواند چه ابعادی به خود بگیرد! یک تراژدی در
ً
سرتاسر تاریخ که مرتبا تکرار شده است .حیرتا! چه اسطوره ی تلخی… یافتم!
یافتم!

ً
آنچه که برای ما تماشــاگران به نمایش گذاشــته شــد ،میتواند حدودا
از مســیر یک چنین اندیشــهها و تصوراتی گذر کرده باشــد .البته میتوان این
موضوع را چندان جدی نگرفت ،اما آنچه که جدی است ،عواملی است که
در این نمایشنامه به کار گرفته شده ،منتها ترکیب آنها در قالب یک نمایشنامه،
متأسفانه ،با عدم موفقیت روبهرو گشته است .ز یرا ،برخالف آنچه که فرض
شــد ،تنش میان این دو شــخصیت متضاد و مخالف یکدیگر ،بســیار ضعیف
ً
و بیرمــق بود .نمایش در مجموع یک ســیر حرکت عــادی دارد و تقریبا بدون
کشــمکش و اوج دراماتیک ،و یا در برخی جاها با کشــمکشهایی ضعیف و
گذرا ،پیش میرود .باز میتوان حدس زد که همان عامل تنش و کشــمکش
میان دو شــخصیت نمایشــنامه ایجاب میکرده که هر دو شــخصیت با قدرت
برابــر و کامــل در برابــر هــم بایســتند ،ز یرا تنهــا در این صورت اســت که تنش و
شخصیت سیا ،مؤمن
کشمکش خلق میشود .اما ،نو یسنده متوجه نشده که
ِ
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به جمهوری اسالمی ،نسبت به پایا ،مخالف با جمهوری اسالمی ،منطقیتر،
معقولتر و در نتیجه حقبهجانبتر از آب درآمده .ز یرا آنچه او ادعا میکند ،چه
ً
با او موافق باشیم چه نه ،منطق دارد .اگر پایا را مرتبا به خاطر نوشیدن مشروب
ســرزنش میکند ،دروغ نیســت .پایا در سرتاسر نمایش ،درست مانند الکلیها
ً
ُ
مشــروب مینوشــد ،ســیگار میکشــد و لغز میخواند .پایا اساســا شــخصیتی
نچســب اســت .آدمی اســت ُپرمدعا .آدمی است کلک .در طول مالقاتش با
پسرش ،چندینبار به او کلک میزند .یکی از دلگیریها و رنجشهای عمیق
و کهنهی پســر ،کلکها و حقههایی اســت که پدرش در سرتاســر زندگی زده و
به همین دلیل او را سرزنش میکند .او در طول نمایش ،چندینبار به اشکال
مختلف میخواهد به پایا (پدرش) بفهماند که حنایش پیش او رنگ ندارد.
ً
سیا ،اساسا به پایا باور ندارد و او را آدمی نادرست ،خطاکار ،دروغگو ،حقهباز
و کلــک میدانــد« .تنها چیز واقعی ،بوی نجس مشــروب آمیخته به بوی گند
ســیگار و بوی متعفن ادوکلن فرنگی» 1اســت که از پدرش میشناســد .پایا در
برابر تمام این اتهامات ،هیچ پاســخ قانعکنندهای نــدارد .برعکس« ،بازی»ها
ً
و حقههای پایا ،کامال آشــکار و بســیار برجسته نمایش داده شدهاند .به طور
مثال آنجا که میخواهد شمشیر را از سیا بگیرد و ناگهان ،به نحوی که سیا را
متوحش و دســتپاچه ســازد ،وانمود میکند که دســتش برید و یک صحنهی
مرگ ناشــی از زهرآلود بودن شمشــیر را «بازی» میکند ،و وقتی که ســیا
کامل ِ
ِ ً
کامــا بــاور کرده کــه پایا در حال مرگ اســت« ،باخندهای ترســاننده به عقب
وامیجهــد ،ســیا ُبهتزده بر جای میماند» 2و پایــا با لودگی میگو ید« :به این
3
کلک نمایشی».
میگن ِ
ً
قضیــهی «بــازی» درآوردن پایــا ،اساســا ،مثل یک «موتیو» در سراســر
 .1همان ،ص.۶۴ .
 .2همان ،ص.۴۳.
 .3همان ،ص.۴۳ .
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نمایــش جــا به جا خود را مینمایاند .ســیا ،در آغاز با طــرح یک «بازی» وارد
میشــود .روی کلمــهی «بــازی» بــه عمد و به نحو بســیار اغراقآمیــزی ،بازی
میشود .سیا میتوانست به راحتی و به سادگی بگو ید که طرح یک «نمایش»
یا «نمایشنامه» دارد .اما نو یسنده به جای کلمهی «نمایش» یا «نمایشنامه»،
آ گاهانه کلمهی «بازی» را انتخاب کرده است .و نمایش با «بازی» ،یعنی با
کلک پایا نیز تمام میشود .وقتی سیا از صحنه خارج میشود ،پایا که به ظاهر
کشته شده است بلند میشود ،و در حالی که میخندد ـــ که معلوم نیست به
ر یــش ســیا میخنــدد یا به ر یش تماشــاگرانی که نزدیک به دو ســاعت مچل
یک «بازی» ناشیانه بودهاند ــــ به جهتی که سیا از صحنه خارج شده ،نگاه
ً
میکند .معلوم نیست نو یسنده واقعا چه میخواهد بگو ید .گاه فکر میکنم که
خود نو یسنده سرگیجه گرفته و به درستی نمیداند که چه چیزی را هدف گرفته
و چــه میخواهــد بگو ید .نمایش روی «بازی» بنا میشــود ،در حین «بازی»
ساخته میشود ،و با یک «بازی» ناشیانه سقوط میکند.
و چنیــن اســت کــه نو یســنده خــود به راهی کشــیده میشــود کــه تمام
رشــتههایش تبدیل به پنبه میشــود .یعنی به علت «بازی» بیش از اندازه با
نمایش خود ،نتیجهای فاحش و اسفانگیز به بار میآورد.
چند روز پس از دیدن نمایش ،به دوستی برخورد کردم که او هم نمایش
را دیــده بــود .دربــارهی نمایش صحبت به میان آمــد .او حرفی زد که من تا آن
روز تردیــد کــرده بودم با آن صراحت و روشــنی ابراز کنــم .گفت« :اگر جمهوری
اسالمی ایران یک مسابقهی نمایشنامهنو یسی برای تبرئهی ترورهایش ترتیب
داده بود ،این نمایشنامه [پروانهای در مشت] برندهی جایزهی اول شده بود!»
بوبغض بــود .و باید گفت
ایــن یک نتیجهگیری مســتقیم ،روشــن و بدون ح 
بســیار اســفبار اســت .من تصور نمیکنم که ایرج جنتی عطایی قصد داشته
که نمایشــنامهای با این نتیجهگیری بنو یســد .من این را به حســاب ارز یابی
نادرست او از کار خود در گیرودار پیچیدگیهای جریان نوشتن این نمایشنامه
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میدانــم .امــا ،وضعیت ســیا در صحنهی پایانی را نمیتوان به حســاب برآورد
غلط و یا ناشی از اشتباه دانست .در این صحنه ،پیش از آن که سیا از صحنه
خــارج شــود ،نو یســنده لحظات و دقایقــی خلق کرده که بیتردید میدانســته
ً
تماشاگر را تحت تأثیر قرار خواهد داد ،و اساسا به همین دلیل نیز این صحنه
را چنیــن نوشــته اســت .چون میخواســته کــه حمایت عاطفی تماشــاگر را به
طور کلی ،و نســبت به ســیا همچنین ،برانگیزد .من این قسمت از توضیحات
ً
نمایشــنامه را ،کــه در اجــرا نیــز عینا از روی آن عمل شــد ،مــیآورم تا مقصودم
روشنتر شود« :آقای پایا میمیرد .سیا آشکارا مردد و خودگمکرده است .بسمت
در خروجی شــتاب میکند ،میایســتد ،برمیگردد ،نمایشــنامه “ترانه سکوت”
را برمــیدارد .به جنازه پدرش نزدیک میشــود .واپســین نــگاه خود را به چهره
او میگســتراند ،قطره اشــکی فرو در میغلطد ،صدای ماشــین تحریری که به
سرعت تایپ میکند ،به همراه موسیقی ،به گوش میرسد و اوج میگیرد .سیا
1
بیرون می رود…»
اگر توجه شــود ،نو یســنده خواســته اســت از همهی عوامل خلق یک
صحنهی احساســاتی ،مثل تردید ســیا در رفتن یا ماندن ،ایســت ،ســکوت،
برگشــتن ،برداشــتن آخرین اثر پدر ،آخرین نگاه به پدر ،تأثر ،اشک ،و باالخره
موسیقی و اوج موسیقی ،استفاده کند تا مبادا برحسب تصادف یا اشتباه یکی
از تماشــاگران نســبت به سیا نفرت ،خشم یا حتا بیتفاوتی نشان دهد .و این
یک گاف بزرگ است! همین است که آن دوست به چنان نتیجهی اسفباری
میرسد.
من به آقای ایرج جنتی عطایی توصیه میکنم یک بار دیگر داستانهای
«رســتم و ســهراب» و «رســتم و اسفندیار» را بخوانند و سعی کنند تفاوتهای
بنیــادی میــان آن شــخصیتها و موقعیــت های آنان را با داســتان پایا و ســیا،
کشف کنند.
 .1همان ،ص.۹۴ .
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تصــور مــن ایــن اســت کــه ایــن نمایــش یــک اشــتباه ،یــک لغــزش
ناخواســتهی هنری از طرف ایرج جنتی عطایی اســت .حال چه میخواهد با
ً
این نمایشنامه بکند ،نهایتا به خود او مربوط است .شاید بتوان این نمایشنامه
را با این نتیجهگیری تمام کرد که هر دوی این شــخصیتها ،پایا و ســیا هر دو،
قربانیان جمهوری اسالمی هستند .اما برای این کار ،از ابتدا باید همه چیز در
هم ر یخته شده و دگرگون گردد .در واقع ،نوشتن یک نمایشنامهی جدید ،اما
با همین شخصیتها.
با توجه به سابقهای که او تا کنون از خود باقی گذاشته ،انتظار میرود
که اشکاالت آن را بر طرف سازد و با نیرو یی تازه ،نمایشی درخور سابقهی خود
ــــ و نه یک «بازی» ــــ به صحنه بیاورند.

