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پس از قطعی شدن وجود کرونا و سرایت و ابتالی 
آن در ایران، رایزنی ها برای مقابله با بیماری در قالب 
ستاد مبارزه با کرونا آغاز شــد و در همان گام های 
نخست تصمیم بر آن شد فضاهای فرهنگی تعطیل 
شود، زودتر و پیشتر از هر فضای دیگری و این موجب 
قطع منابع مالی بسیاری از هنرمندان، به خصوص 
هنرمندان تئاتر شد. اجرای زنده و کسب درآمد در 
صورت اجرا، موجب شد شرایط زیستی هنرمندان 
به خطر افتد. این وضعیت زمانی بغرنج تر شد که 
دولت شیوه قطره چکانی برای تعطیلی فرهنگ در 
نظر گرفت. تا پایان اسفندماه تعطیالت به صورت 
هفتگی اعالم می شد و ســالن داران و کارگردانان 
هیچ چشم اندازی از امکان بازگشایی و اجرای مجدد 
نداشتند. کار به جایی کشیده شد تا درنهایت دولت 
از عبارت »تا اطالع ثانوی« واژه »تعطیلی« را در برابر 
فرهنگ و به خصوص تئاتر قرار دهد. وضعیتی که تا 

ابتدای تیرماه ادامه یافت و با تدوین پروتکل های 
بهداشتی مخصوص و اما و اگرها تئاترها بازگشایی 
شوند. بازگشایی هرچند با استقبال گرم مخاطب 
روبه رو نشد؛ اما روند جلب مخاطب رو به فزونی بود. 
به هر حال بخشی از جامعه پس از کش و قوس های 
مختلف تئاتر را به عنوان محل رهایی از شــرایط 
بد اجتماعی انتخاب کرده بــود. برخی نمایش ها 
حتی به وضعیت مصطلح »Sold Out« نیز نائل 
آمده بودند. رونقی نه چندان چون گذشته در حال 
شــکل گیری بود؛ اما در پی موج سوم کرونا دولت 
تصمیم به تعطیلی مجدد می گیرد و این تعطیلی 

صرفاً در فضای فرهنگ رقم می خورد.
این روزها تنها فرهنگ است که گویی ممنوع 
از فعالیت شده اســت. هرچند می توان درک کرد 
که حضور در فضای سرپوشیده می تواند آسیب زا 
باشــد؛ اما حتی برنامه های فضای باز نیز مشمول 
قوانین دولت شده اند. از جمله نمایش اخیر امیررضا 
کوهســتانی که با نامه تند مدیر تولید »در انتظار 
گودو« روبه رو می شــود. محمدرضا حسین زاده 
در صفحه شخصی خود در اینستاگرام خطاب به 

حســن روحانی، رئیس جمهوری که فعاًل ایده ای 
برای مشکل و معضل فرهنگ ندارد، می نویسد »به 
اصرار دوستان هنرمند، نمایشی برپا کردیم تا هم ما 
و هم تماشاگر مشتاق تئاتر ساعاتی کوتاه فارغ شویم 
از این روزهای سخت و دل به هنر بدهیم. در فضای 
باز برپایش کردیم تا هم ما و تماشاگرانمان کمتر در 
خطر کرونا باشیم و هم راهی پیدا کنیم تا این هنر را 
زنده نگه داریم. هر چند می دانستیم بودن یا نبودنش 
چندان مسئله شما و مجموعه تحت مدیریت شما 
نیست. کرونا بد است، رعایت بهداشت جمعی مهم 
است و رعایت پروتکل ها مهم تر؛ اما نه فقط برای شما 
که هرجا خواستید جلساتتان را لغو کنید تا سالم 
بمانید و به عنوان باالترین مقام اجرایی حقوقتان 

هم پابرجا باشد.« 
اعتراض این هنرمند به نقطه ای می رسد که چرا 
باید از کل فعالیت های شــهری فرهنگ مشمول 
تعطیلی می شــود؛ در حالی که متروهای شلوغ 
و پاساژهای آکنده از انســان کماکان بازند. البته 
دولت پاسخی به این پرسش های آقای حسین زاده 
نمی دهد؛ اما چندی پیش وزیر ارشــاد در حالی 

اعالم می کند در حوزه فرهنگ 1200 میلیارد برای 
۷۵هزار عضو صندوق هنر برای جبران خســارت 
کرونا در نظر گرفته شده اســت که تا ابتدای مهر 
ماه، یعنی صرفاً شش ماه نخست سال، حداقل بین 
۶0 تا ۸0 درصد خسارت نسبت به سال گذشته از 
لحاظ میزان کار، فروش و درآمدهای حوزه فرهنگ 
رقم خورده است. دقت داشته باشید که وزیر از لفظ 
حداقل یاد کرده است و این احتمال وجود دارد که 
خسارت وارد شده به مراتب بیشتر از این رقم باشد. 

روزنامه اعتماد در همین راستا گزارشی ترتیب 
داده است و با گفتگوهایی با لیلی رشیدی و مهین 
صدری، از بازیگران نمایش »در انتظار گودو« این 
پرســش را مطرح می کند چرا فضاهای مسقفی 
چون کافه ها و رستوران ها کماکان بازند. با این حال 
برخی منتقدان بر این مسأله انگشت می گذارند که 
تئاتر اولویت جامعه امروز ایران نیست و در حالی که 
بخش مهمی درگیر فقیر شدن و فقیر ماندن است، 
تئاتر کارایی بورژوازی دارد. هرچند این نقد می تواند 
در جای خود درست باشد؛ اما پرسش مهم آن است 
جامعه هنری کــه درآمدش از مســیر اجراگری 
می گذرد باید در این وانفسا چه کند؟ آیا دولت برای 
آنان برنامه جامعی دارد؟ آیا حتی برای بهره گیری از 
ظرفیت آنان در شرایط کرونایی اقدامی شده است؟
پاسخ بدون شک خیر است. به گفته سیدعباس 
صالحی، طبق ســامانه کارا »اصحــاب فرهنگ 
و هنر نزدیک بــه ۷00 میلیارد تومان خســارت 
دیده اند.« رقمی که باز به نقل از وزیر ارشاد تنها 200 
میلیاردش تأمین اعتبار شده است و تا به امروز هم 
خبر مشخصی از تزریق آن نشده است. به عبارتی 
این هنر مختص بورژوازی از دل جامعه بورژوا بیرون 
نمی آید. بخش مهمی از اجراهای کنسل شــده 
متعلق به گروه های جوان و دانشــجویی اســت. 
کســانی که در تالش بودند در فضای کم ترافیک 
اکنون بتواننــد وارد بــازار کار شــوند. مرتضی 
جلیل دوست، کارگردان نمایش »دریم لند« پس از 
تعویق اجرایش در تماشاخانه ایرانشهر با یادداشتی 
باعنوان »این یک عذرخواهی است« می نویسد »ما 
قول دادیم هر آن چه از ما برمی آید انجام دهیم تا 
امنیت سالمت تا حد ممکن برقرار شود. ظرفیت ها 
نصف شد، ماسک ها از صورت ها برداشته نشد و بر 
رعایت پروتکل ها نظارت شد... ما که بود و نبودمان 
برای آقایان تفاوتی نداشت و عمومشان هرگز پا در 

هیچ سالن تئاتری هم نگذاشته بودند؛ اما گویا اگر 
بشود نباشیم برایشان بهتر است. ما هستیم. در خانه 
مانده ایم و منتظر روزهای بهتریم. نگرانیم و مثل 
همه محتاجیم به شــغلمان. اگرچه که شغل ما از 

نظر شان شغل هم نیست.«
اشاره آقای جلیل دوســت به شعل ندانستن 
مشاغل هنری، یکی از معضالتی است که سال های 
ســال گریبان اهالی هنر را گرفته است. با گذشت 
سال های بسیار، اواخر زمستان 9۸ بود که وزارت 
کار و ارشــاد به یک توافق جامعه برای رســیدن 
به یک راه حل برای تشــکیالت صنفی در حوزه 
هنر می رسند؛ اما کرونا و عواقبش این توافق را به 
نقطه نامعلومی رهنمون می کنند. درگیری کرونا 
شرایط را برای امور صنفی متوقف می کند و تازه اول 
ماجرایی است که نشان می دهد فقدان صنف چگونه 
به بدنه فرهنگ و هنر آســیب می رساند. بیکاری 
وســیع هنرمندانی چون مرتضی جلیل دوست 
نتیجه تعلل دولت ها از ابتدای انقالب تاکنون بوده 
است. جایی که دولت مجبور می شود برای جبران 
خسارت بیمه ای از بودجه خود هزینه کند و در تمام 
این سال ها تالشی برای استقالل مالی هنرمندان 

در پیش نگرفته بوده است.
گروه نمایش »پینوکیو« دیگر معترضان شرایط 
حاکم بوده اند. آنان در یک نامه دســته جمعی از 
تماشاگران خود عذرخواهی می کنند و می نویسند 
»به عنــوان یک گروه فرهنگــي، امنیت یک یک 
برادران و خواهران ســرزمینمان برایمان اهمیت 
دارد؛ اما آیا آن مســئول که دستور صادر مي کند، 
امنیت شغلي یک گروه برایش مهم است؟!!« هنوز 
وزیر ارشاد یا مسئوالن متولی پاسخی در این باره 
نداده اند و این پاسخ ندادن فضا را حتی خشم آلود 
کرده است. کهبد تاراج، کارگردانی که قرار بود از 
12 مهر در تئاتر شهر »یاماها« را روی صحنه برد در 
صفحه شخصی اینستاگرامیش می نویسد »ما هنوز 
نمی دانیم به صحنه می رویم یا نه! ما هنوز نمی دانیم 
تمرین کنیم یا نه! ما هنوز نمی دانیم اگر اجرا شروع 
شود کسی برای دیدن ما می آید! ما هنوز نمی دانیم 
چه اتفاقی قرار است بیفتد! من و ما هیچ بیانیه ای 

نداریم، جز یک نمایش به نام یاماها.«
خشــم کهبد تاراج به وضعیتی است که از آن 
به عنوان اطالعیه های قطره چکانی یاد می شود. 
دولت در آخرین اقدام خــود، در آخرین لحظات 
ممکن یک هفتــه دیگر تئاترهــا را تعطیل کرد؛ 
درحالی که سامانه های بلیت فروشی تا روز جمعه 
هفته گذشته برای فروش بلیت فعال بوده اند و اعالم 
دولت در وقت اضافه چیزی جز ضرر به گروه های 
نمایشی وارد نکرده است. این ضرر منهای تجمیع 
هزینه هــای تعلیق اجرا، در حــوزه تبلیغات رقم 

می خورد. گروه های نمایشی برای جذب مخاطب و 
در سایه عدم حمایت تلویزیون و رسانه های دولتی، 
مجبور به تولید بسته های تبلیغاتی و پخش گسترده 
آن در فضای مجازیند و این مهم هزینه بسیاری روی 

دستشان می گذارد. 
نگین ضیایی، کارگردان جوان تئاتر که قرار بود 
از 1۸ مهرماه نمایش »مرفی« را در تئاتر شهر روی 
صحنه برد می گوید »بیش از ۸0درصد هزینه تولید 
نمایش من صرف تبلیغات شــده است و هر آنچه 
تاکنون تبلیغ کرده ایم عماًل پودر شده است.« این 
کارگران اشاره می کند این درحالی است که هنوز 
گروهش دستمزدی دریافت نکرده است و بعد از 
چندین ماه تمرین مداوم، تبلیغات هم دیگر کارایی 

برای گروهش ندارد.
به گفته ضیایی انجمن هنرهای نمایشی که قرار 
بوده کمک هزینه هایی در حمایت تولید تئاتر در 
دوره کرونا اختصاص دهد، بدون اجرایی نمی تواند 
کمک هزینه ای هــم پرداخت کنــد. او می گوید 
»اکنون بدون اجرا نمی دانیم تکلیف جشــنواره 
تئاتر فجر چه می َشود. نمی دانیم در بخش مرور چه 

اتفاقی رخ خواهد داد.«
چندی پیش تلویزیون در چند برنامه به بررسی 
ابعاد پخش تله تئاتر می پردازد و کارشناسان برنامه  
»شب هنر« متفق القول از نیاز به احیای تله تئاتر 
می گویند. قادر آشنا، مدیرکل هنرهای نمایشی 
نیز در این ماه هــا مدام از نیاز بــه احیای تله تئاتر 
گفته است؛ اما هنوز نه کنشی از سوی دولت شاهد 
بوده ایم و نه رفتار مثبتی از سوی تلویزیون. به نظر 
می رسد همه چیز به یک شعار خالصه شده است و 
وعده ای است که قرار نیست عملی شود؛ وگرنه تمام 
نمایش های آماده برای اجرا می توانستند حداقل 
در این تعطیلی مســتمر و در سایه اطالعیه های 
قطره چکانی بدل به تله تئاتر شــوند تا هم دامنه 
مخاطب تئاتر را افزایش دهند و هم بخش مهمی 
از بدنه هنر را از خطر ورشکستگی رهایی بخشند؛ 
اما به  نظر می رسد سیســتم نیز خود دچار کرونا 

شده است.

گزارشی از وضعیت این روزهای تئاترها

تعطیالت دلبخواهی!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

محمدحسن خدایی

همکاری مشترک امیررضا کوهســتانی و کیوان سررشته در بازخوانی، 
نگارش و معاصر کردن نمایشنامه ی حاال دیگر کالسیک شده ی »در انتظار 
گودو«، به نتایج متضادی منتهی شده است. اگر استراتژی بکت در بکارگیری 
فضایی المکان و الزمان، اتصال با نوعی انتزاع گرایی بود تا همیشــه ی تاریخ 
را خطاب کند و گویی در یک زماِن حاِل ابدی، مدام تکرار شــده و یادآور آن 
نکته ای باشد که بکت در رابطه با پروست گفته بود که »آفرینش جهان یک 
بار و برای همیشه رخ نداده، بلکه هر روز رخ می دهد«، اجرایی که کوهستانی 
تدارک دیده، نشــاِن فاصله گیری از این رویکرد بکتی و تالش برای نزدیک 
شدن به زیست و زمانه ی انسان معاصر ایرانی است. با آنکه اسامی شخصیت ها 
و گفتاری که مدام مابین آنان ردوبدل می شــود، همچنان در حال و هوای 
متن بکت است، اما تفاوت ها و تمایزات هم قابل کتمان نیست. فرم لباس ها، 
جنسیت بازیگران، تلخیص و دراماتورژی متن و اجرا، به آن فضایی دامن زده 
که کوهستانی دوست دارد از متن بکت، برای این روزهای ما، در این وضعیت 
کرونایی و اوج تحریم های اقتصادی به نمایش گذارد. انتخاب پنج بازیگر زن 
می توانست به این شائبه دامن زند که گویی با اجرایی مواجه هستیم که قرار 
است گفتار زنانه را بازتاب دهد و خوانشی فمنیستی از متن بکت ارائه دهد، اما 
کوهستانی با هوشمندی، از این مرزهای جنسیتی عبور کرده و کارکترهایی 
جنسیت زدایی شده خلق کرده. البته که در این خوانش فاصله گیرانه از جهان 
بکتی، گفتار و بدن بازیگران، اتصاالتی با زنانگی برقرار می کند، اما آن چنان 
تاکیدی هم بر این نقش های زنانه نمی گذارند و سیاســت جنســیتی اجرا، 
بیش و کم مبتنی است بر انســانی که چنان شرایط زیستی اش در چنبره ی 
امر هستی شــناختی و آخرالزمانی به مخاطره افکنده شــده که امکان بروز 
نقش های جنسیت زده را نمی یابد. دغدغه های استراگون، والدیمیر، الکی 
و پوتزو در متن بکــت را اینجا هم می توان با بازیگران زن مشــاهده کرد. اما 
این نکته را هم نمی شود از نظر دور داشــت که به هر حال زنانه شدن تمامی 

بازیگران، به حذفیاتی دامن زده که شــاید با حضور بازیگران مرد، به راحتی 
می شد در صحنه به نمایش گذاشت. مثل خارج شدن های مضحک، مکرر و 
تماشایی والدیمیر برای خالی کردن حجم مایعاتی که مثانه اش را پر کرده. 
لحظاتی که ما تماشاگران درست مثل استراگون سر می چرخانیم تا موقعیت 
کمیک و رقت بار یک انسان را هنگام قضای حاجت، با شرم و حتی خیرگی به 
تماشا نشینیم. کوهستانی اما بر تن والدیمیر با بازی تاثیرگذار لیلی رشیدی، 
جراحتی نشانده که از دعوای چند شب پیش در کانال زیرزمینی حاصل شده 
و بیش از آنکه خروج از صحنه برای تعویض پانســمان به خنده منجر شود، 

تجربه  کردن تروماتیِک رنج یک انسان فراموش شده است.
   تفاوت خوانش کیوان سررشــته و امیررضا کوهستانی با متن در انتظار 
گودو، زیاد اســت. اما شــاید مهم ترین چرخش و تفاوت، تنهایی پوتزو در 
انتهای نمایش باشــد. در اغلب تفســیرهایی که بر این نمایشنامه نوشته 
شــده، پوتزو یک فئودال اســت که یاداور رابطــه ی ارباب/بندگی با الکی 
است. مردی زورگو با ژســت های توخالی در باب آداب دانی و اهمیت زمان. 
کســی که خوب غذا می خورد، با شالقی که در دســت دارد فرمان می راند 
و مدعی اســت که زمین های اطراف آنجا متعلق به اوست. حتی منتقدی 
چون »شلی« معتقد اســت که می توان پوتزو را همان گودو دانست که بر 
سر قرار آمده و اما آشــنایی کامل نمی دهد. »هارولد بلوم« این نظرگاه را با 
اهمیت دانســته و با یک خوانش عرفانی بر این نظر است که پوتزو/گودو در 
یک هستی شناسی افالطونی بسر می برد و برساخته ی »دمیورژ« یا همان 
علت فاعلی نظم جهان است. بنابراین فیگوری چون پوتزو اهمیت فراوانی 
می یابد و در این خوانش تازه، تنهایی انتهایی پوتزو معنایی استعاری و مهم 
می یابد. الهام کردا به خوبی توانســته نقش یک پوتــزوی کمابیش حّراف، 
پرمدعا و گاه ترســان را ایفا کند. اگر از فضای عرفانــی هارولد بلوم فاصله 
بگیریم و با خوانشی طبقاتی به این چرخش اســتراتژیک نگاهی انتقادی 
کنیم، می توان تنهایی پوتزو را نشــان از برهم خــوردن رابطه ی طبقاتی 
دانست. اوج این گسســت در آن نقطه پدیدار می شود که الکی با بازی مونا 

احمدی، استراگون با بازی مهین صدری و والدیمیر صحنه را ترک کرده و 
شلیک چند گلوله ی منوِّر، آسمان شب را روشن می کند. گویی از سیاست 
صبر و انتظار بکتی چندان خبری در اینجا نیســت و سوژه های سرگردان 
و رهاشــده در حاشیه های شــهر، باالخره دســت به کنش زده و با شلیک 
گلوله های به غنمیت رســیده ی منّور، از دیگران یاری می طلبند. پوتزویی 
که کور شــده و همچنان در زمین هایی که ادعا می کند متعلق به اوســت، 
برای زیردســتانی که ترکش کرده اند، حّرافی می کند و دســتورات تازه و 
الزم االجرا صادر می کند. اما صحنه از موجودات زنده ای که به قول آگامبن 
به »حیات برهنه« فروکاسته شده اند خالی شده و پوتزو با آن عینک آفتابی 
که قرار است نابینایی اش را پنهان کند، تنها و بی پناه مانده. پایان نمایش با 
اقتدارزدایی از فرادستان همراه اســت و به نظر می آید چشم اندازی باشد تا 
حدی امیدبخش. اما وضعیت کنونی جهان، بیش از آنکه بر مدار گشایش، 
کنش ورزی و امیدواری بچرخد، همچنان بشارت دهنده ی یاس مطلق بکتی 
 است. ثروت مند شدن فرادستان و به حاشیه بردن بیش از پیش فرودستان.
   طراحی صحنه امیر حسین دوانی متناسب است با فضایی که باغ کتاب تهران 
در اختیار گروه اجرایی قرار داده. صحنه نمایش شبیه یکی از پیاده راه هایی 
است در گوشه و کنار یک منطقه نه چندان پر رفت و آمد. چهار نیمکت که در 
طول این خیابان کم عرض با فاصله هایی مساوی قرار داده شده اند. تیرهایی 
فلزی که با ریسه  تزیین شده کنار هر نیمکت بر زمین اتصال داده شده تا در 
طول اجرا، بنابر ضرورت نوردهی شان کم و زیاد شود. در چشم انداز صحنه یک 
صفحه بزرگ نمایشگر استقرار یافته تا بیرقی را نشان دهد که در وزش آرام 
نسیم، تکانی می خورد. یادآور بیرق هایی که در تاریخ سیاسی و اجتماعی ما 
در نسبت معناداری بودند با حوادث تلخ و شیرین توده مردم. حتی با نوعی نگاه 
استعاری می توان داللت هایی که افراشتن بیرق در باورهای مذهبی ما به ذهن 
متبادر می کند را مرور کرد. از این منظر سیاست انتظار در این اجرا، وجهی 

آیینی و مذهبی هم می یابد و در نسبت با اینجا و اکنون ما معنادار می شود.
   در نهایت اجرای امیررضا کوهستانی سعی دارد معاصر ما باشد. فی المثل 
استفاده از موتورسیکلت تالشی است برای دور شــدن از موقعیت انتزاعی 
متن بکت و نزدیک شدن به مناســبات ما. حتی مکان بجای بیابان، خیابان 
را بازنمایی کرده تا خال کمتری را به تماشــاگران منتقــل کند. به هر حال 
کوهستانی نشان داده که همیشه دوست دارد با نام هایی که بزرگ هستند، 
مواجهه ای انتقادی و خالقانه داشته باشد. نمایش ایوانف نمونه خوبی از این 

مواجهه است. اینکه چکونه شخصیت های چخوفی قرن نوزدهم در اجرای قرن 
بیست و یکمی کوهستانی، قرار بود مالل و انفعال طبقات متوسط  معاصر را 
در مواجهه با حوادث سیاسی به نمایش بگذارند. یا حتی نمایش سالگشتگی 
که روبرو شدن امیررضا کوهستانی بود با گذشــته  ی خودش. نوعی تعیین 
تکلیف با نمایش »رقص روی لیوان ها« و آن موفقیتی که گویا تا ابد قرار بود 
اعتباربخش زندگی حرفه ای او باشد در مقام کارگردان. حال نوبت بکت است 
و مهم ترین نمایشنامه دوران ساز قرن بیستم. به نظر می آید بکت همچنان 
دست نیافتنی تر از چخوف و دیگران است. منتقدی چون »ویویان مرسیه« 
درباره »در انتظار گودو« می گوید که »اتفاق افتادن هیچ، دوبار«. فی الواقع 
خوانشی تازه از متنی که »هیچ« را بر صحنه می آورد، کاری است بس دشوار 

اگر که نگوییم ناالزم.   

به بهانه اجرای نمایش در انتظار گودو؛ 

مقاومت بکتی در مقابل معاصر کردن یک متن معاصر!

یادداشت

نمایش های آماده برای اجرا 
می توانستند در این تعطیلی 

مستمر بدل به تله تئاتر شوند تا هم 
دامنه مخاطب تئاتر را افزایش دهند 

و هم بخش مهمی از بدنه هنر را از 
خطر ورشکستگی رهایی بخشند؛ 
اما به  نظر می رسد سیستم نیز خود 

دچار کرونا شده است
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