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محمدحسن خدایی

دیگر همه به این واقعیت تلخ باور دارند که گویا 
کلیت جامعه در مواجهه با ویروس مزاحم و بیماری 
نوپدید، گرفتار بحران است و چشم اندازی هم برای 
برون رفت از این وضعیت دشوار، در آینده ای نزدیک 
برای کسی متصّور نیست. البته که تاریخ پر فراز و 
نشیب انسان، کم از این مصائب عالم گیر نداشته 
و به تناوب، زندگی بشــری در چنبره ی نیروهای 
شّر، مدام حّد خورده و مسیر عوض کرده. به راستی 
هستی انسانی چه می تواند باشد اال همین زیستن 
مابین فاجعه و گشایش، میان بار سنگین گذشته و 
امر نامکشوفی که آینده را بشارت می دهد و به مانند 
انوار امیدبخشی که از ســتارگان کهکشان های 
دوردست به سمت ما می آید، اغلب مربوط است 
به زمان هایی که مدت ها پیش سپری شده. حال 
در این بحران زدگی و نفس به شماره  افتادگی، نهاد 
اجتماعی تئاتر، همان که قرار بوده با تخیل و قمار 
کردن بر سر امر محال، نوع دیگری از زیستن را به 
ما انسان های مالل زده نوید دهد، خود بدل شده 

به امری بحرانی و از کار افتاده. خیل مشتاقانی که 
پیش از این، از دل همان گشایش های دهه 80 و 90 
شمسی در مناسبات تولید تئاتر، به شوق آمده و با 
جمع های کوچک و بزرگ پا به میدان فرهنگی تئاتر 
گذاشتند، تا با انتخاب متنی جذاب و تماشایی، به 
تحلیل، تفسیر و تمرین آن مشغول شوند و درنهایت 
در یکی از آن سالن های دولتی یا خصوصی که به 
تازگی رونق گرفته بود بــه اجرایی مبادرت ورزند 
که فکر می کردند اتفاقی اســت تازه، این روزها با 
کرونایی شدن مناسبات اجتماع، بهت زده، انگشت 
حیرت بر دهان گزیده، البد خسته و دلشکسته، 
روزگاری را به نظاره نشسته اند که چنان صلب و 
سخت می نماید که حتی نمی توان آن را خطاب 
کرد و نامی بر آن نهاد. دیگر خبری از اســطوره ی 
تئاتر خصوصی، الکچری و آن عرضه و تقاضایی که 
قرار بود در سالن های لوکس و مجلل شهر تهران، 
بر پا شود نیست تا بورژوازی وطنی به تماشایش 
نشیند و دل به شکوه و جبروت اش بندد. اجراهایی 
که با نام حسین پارسایی گره خورد و با هزینه های 
عظیم بر صحنه آمد، تا امکانی باشــد برای تمایز 

طبقات فرادست اجتماعی تا پاتوق های از دست 
رفته  ی فرهنگی شان را بازیابند و دور از فرودستان، 
به تماشای آن چیزی نشــینند که سال ها از آنان 

دریغ شده بود. 
   تئاتری که دیگر شــعار مردمی بودن نداشت 
و از قضا بر تمایزبخشی و خلق فضاهای تازه برای 
ثروتمندان تاکیــد داشــت. آن دوران هم بعد از 
تحریم های یکجانبه ی آمریکا به نوعی سپری شد 
و این روزها با وضعیتی بس عجیب و غریب و حتی 
می شــود گفت پرابهام روبرو هستیم که کسی را 
یارای حل وفصل مشــکالت اش نیست. واقعیت 
تئاتر خصوصی رها شدن از ســازوکاری بود که 
دولت بر گروه های اجرایی اعمال می کرد. نظارت 
و ارزشیابی و گاه کمک هزینه ای که چنان اندک 
بود که بیش از آنکه رضایت بخش باشد مستوجب 
اختالف و دسته بندی های تازه می شد. دولتی که 
چندان پولی نداشت و سختی روزگار باعث شده 
بود هنرمندان تئاتری گوشــه چشمی بر همان 
اندک بودجه داشته باشند. اصل 44 قانون اساسی 
به این عرصه هم ورود کــرد و اجازه داد تعدادی از 

انسان های ریسک پذیر، شجاعت به خرج داده و با 
سرمایه ای ناچیز و گاه با وام های کالن، سالن هایی 
به اصطالح خصوصی تاسیس کنند. و آن شد که در 
این سال ها مشاهده کردیم: افزون بر صد اجرا در هر 
شب، تکثری از رنگ، سلیقه و کیفیت. توهمی از 
گشایش که حتی سلبریتی ها را جذب این میدان 
فرهنگی کرد تا از رهگذر تبلیغ و تشویق،  مخاطبان 
خویش را رهسپار ســالن های مملو از اجرا کنند. 
به مانند هر شــکلی از تولید انبوه، طبیعی بود که 
کیفیت اجراها بسیار متفاوت باشد و منتقدان را 
نسبت به این وضعیت متکثرنما دچار سردرگمی 
کند. بعضی هنرمندان که در زمان مناســب، در 
مکان مناسب بودند، کامیاب شدند و بعضی هستی 
و نیستی شان را با چند اجرای ناموفق از دست دادند. 
اقتصاد سرمایه داری نئولیبرال وطنی، اندک اندک، 
بحران تئاتری را نمایان کــرد و گروه های اجرایی 
را به تکاپو واداشــت. فی الواقع تهران با جمعیت 
میلیونی، همچنان مستعد این حجم اجرا در یک 
شبانه روز نبود و به تدریج معلوم شد که این طریق 
ناصواب، ادامه یافتنی نخواهد بود. بار دیگر دولت 
و منابع مالی اش، برای گروه های متضرر اجرایی 
اهمیت یافت. پولی که هر کس به فراخور تلقی اش 
از رابطه با نهاد دولت، بر آن نامی می نهاد و انتظاری 
را دامن می زد. مدیران دولتی تئاتر، همان مردان 
بروکراتیک که اغلب دستی هم در کار تولید تئاتر 
داشــته اند، میل آن کردند  مکانیسمی طراحی 
کنند که مرهمی باشد بر این زخم ناسوری که بر 
بدن نحیف تئاتر نشسته بود، اما شوربختانه کسری 
عظیم بودجه، باال رفتن ساعتی قیمت دالر و سکه، 
آن اندک مساعدت را هم چون برفی در آفتاب تموز 
می نمایاند که اگر به دست هنرمندان می رسید، اثر 

چندانی از آن باقی نمانده بود. 
   آن روزگار مدتی است گذشته و حال با جهانی 
کرونایی طرف هستیم که چنان عرصه را بر حیات 
بشریت تنگ کرده که تماشای تئاتر در یک سالن 
مجلل و بدون دریافت بلیت، همچون عزیمت به 
میدان نبرد و قرار گرفتن در سیبل دشمن محسوب 
می شود. در این وانفسای درد و درمان، در این خالی 
شدن عرصه عمومی از امکان حضور بی واهمه ی 
انسان، گروه های تئاتری هم به مانند خیل عظیم 
صنوف و کسبه، خاکسترنشین شده اند. چیزی 

شبیه کشتی های کروز تفریحی دریای مدیترانه 
که این روزها در نبود مشــتری، به آرامی زندگی 
حرفه ای شــان به پایان می رســد. آنان که خطر 
کرده و در غیاب گروه های حرفــه ای امکان اجرا 
یافتند، ناگهان با تعطیلــی چند هفته ای تئاتر به 
دستور ستاد ملی کرونا، میان ماندن و پایان دادن 
به این حضور پر مسئله، سرگردان شدند. بنابراین 
اعتراض های گاه و بیگاه از زبان کسانی شنیده شد 
که در این مدت به هر طریق ممکن سعی داشتند 
چراغ تئاتر را روشــن نگه دارند. از اهمیت تئاتر، 
تخیلی که ممکن می سازد و لذتی که به مخاطبان 
خویش به ارمغان می آورد بارها گفتند. اما دریغا که 
گوش شنوایی وجود ندارد و این البته مربوط است به 
خصلت انسان که سالمت را بیش از لذت می جوید 
و بدون مهار کرونا، به راحتی به سالن های تئاتر قدم 
نخواهند گذاشت. هنرمندان تئاتر به تدریج با این 
قضیه کنار خواهند آمد که مناسباتی تازه، جهان 
ما را دربرگرفته و دیگر تــا اطالع ثانوی نمی توان 
به مانند گذشــته به تولید و اجرای تئاتر مشغول 
شــد. واقعیتی تازه که طبیعت برای محافظت از 
خویش در مقابل تهاجم انسان مصرف گرای دوران 

پسامدرن به آن متوسل شده. 
   در نهایت پاســخ قطعی برای پرسش هایی 
که می توان در مصاف با این وضعیت، به کار بست 
وجود ندارد. تئاتر این روزهای ما باید به این مسئله 
بیندیشد که آیا در این زمانه ی حساس، اصوالً بشر 
احتیاج دارد به طریق گذشــته، به تماشای تئاتر 
بنشیند. پاسخ البته که دشوار است اما پذیرفتن 
اینکه چیزی در زندگی همگی ما تغییر کرده، شرط 
اساسی هر نوع تامالت این چنینی است. حتی مابین 
فیلسوفان مشهوری چون آگامبن و ژاک لوک-

نانسی بر سر رابطه دولت و شــهروندان در دوران 
کرونایی بحثی درگرفــت که اهمیت آزادی های 
فردی و اجتماعی را در هنگام بیماری های همه گیر 
گوشزد می کرد. هر چه هست ما هم در این جهان 
متکثر و صد البته یکپارچه، بر قایقی نشسته ایم که 
بیم آن می رود که به زودی در طوفان های سهمگین 
طبیعی و فجایع انسانی، غرق شود. شاید دموکراسی 
بتواند به تمام صداها امکان دهد که زمانه ی معاصر را 
از نو خطاب کرده و مسئولیت آحاد مردم را نسبت به 
دیگران یادآوری کند. تئاتری ها هم از این وضعیت 

مستثنی نیستند و در این تفوق دولت ها بر زندگی 
شخصی افراد به بهانه پاندمی، چه دارند که انجام 
دهند و چه کارها که می بایست از آن امتناع کنند. 
این یعنی معاصر شدن با زیست هر روزه ی مردمانی 
که ترس از بیماری، تخیل شــان را فقیر و بیش از 
پیش سعادت و رستگاری شان را به امری ناممکن 
بدل کرده. تئاتر آینده می تواند از دل ویرانه های 
امروز بار دیگر ققنوس وار به پا خیزد و جهانی تازه 
را بشارت دهد. فراتر رفتن از زندگی های اتمیزه، 
گشوده بودن به هستی جمعی افراد. تئاتری که 
هنگام ضرورت از سالن های متعارف خارج شده 
و به خلق و کشف فضا/مکان های فراموش شده 
می اندیشــد و از طریق فرم و شــیوه تولید به 
 امر سیاســی متصل شــده و سیاست زدگی 

را کنار می زند. 
   اما با تمامی این تخیل ورزی در باب تئاتر آینده، 
نمی توان از وظیفه ای سخن نگفت که نظم موجود 
در قبال زندگی هنرمندانی دارد که هستی شان 
به مخاطره افکنده شــده. دولت به هر حال تحت 
هر شرایطی این مسئولیت را دارد که برای روزگار 
ســخت پیش رو چاره ای اندیشــد و حداقلی از 
حداقل ها را برای ادامه یافتن زندگی تئاتری هایی 
تامین کند که در آستانه فروپاشی ذهنی و عینی 
هستند. کرونا و تحریم، در کنار آزمندی عده ای از 
سوءاستفاده کنندگان از امکانات عمومی، بقای یک 
ملت را نشانه رفته ، اما به هر حال عده ای از همین 
ملت، بیش از دیگران تحت فشار روزگار بدکردار 
هستند. امید اســت زندگی روی خوش خویش 
را دوباره بر مــا بنمایاند تا محذوفــان و به محاق 
رفتگان بار دیگر عزتمند زندگی کنند و اگر دوست 
داشتند با 10 دقیقه پیاده روی به نزدیک ترین سالن 

نمایشی رفته و اجرایی تازه تماشا کنند.   

گروه های تئاتری خاکسترنشین شده اند

ایده هایی شتاب زده در باب این روزهای تئاتر
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کودتای ٢8 مرداد تنها دولت مصدق را ساقط نکرد، با خودش 
تئاتر ایران را هم چندین سال به عقب راند. در آتش سوختن تئاتر 
سعدی استعاره ای بود از وضعیت بی فرهنگی  کودتاچیان. آن 
روزها دیگر حرفه ای بودن معنای خودش را از دست داده بود، 
تئاتری بودن هدف دوم زندگی هنرمند به حســاب می آمد. 
حرفه ای بودن در تئاتر دچار خدشه می شود و برای بازگشت به 

شرایط سابق نیاز به پوست اندازی اساسی است.
تأسیس کانال سوم تلویزیون ایران یا همان تلویزیون ثابت  
پاســال، در اوایل تابستان 1۳۳5، شــرایط را تغییر می دهد. 
تلویزیون خصوصی آن سال ها می خواست دل مخاطب را به 
چنگ آورد و چه چیزی بهتر از نمایش؛ اما نه در ســالن های 
مســقف تئاتر که بر صفحات سیاه و ســفید تلویزیون های 
ترانزیستوری. عنان کار را به دســت مرحوم عباس جوانمرد 
می سپارند تا او برنامه ای مدون برای آموزش و ایجاد تشکیالت 
در حوزه  تئاتر تلویزیونی یا تله تئاتر پدید آورد. حاال قرار بود همه 
گروه های درگیر بابت فعالیت های خود دستمزد مشخصی 
دریافت کنند و برای شکل تازه نمایشی آموزش ببینند. دفتر 
موقت تلویزیون در خیابان صنیع الدوله حاال نقطۀ شــروعی 
برای تئاتر حرفه ای ایران بود. چهار برنامه یک ساعته به مدت 
دو ماه به صورت زنده با برآورد مالی ســه هــزار تومان آن روز 
روی آنتن می رود. موفقیتش موجب افزایش ســریع بودجه 
به پنج هزار تومــان آن روز می شــود و موفقیت چهره هایی 
چون علی نصیریان، علی حاتمی، عــزت اهلل انتظامی، بهرام 
بیضایی، داوود رشیدی و بســیاری دیگر را رقم می زند. این 
اولین بار بود که همه ایران چهره های شــاخص ســال های 

 آینده هنر نمایش را می دید و انحصار تهران شکسته می شد. 
تلویزیون سال ها بعد، پس از شور انقالبی سال 5٧ نیز به کمک 
تئاتر آمد. کشور در حال پوست اندازی بود و چشم انداز فرهنگی 
مشخصی وجود نداشت. جنگ مرزهای غربی را می سوزاند و 
نیاز به شور و حالی عاطفی بود. در کورسوی افول تئاتر حرفه ای 
ناگهان مردم از صفحات تلویزیون ننه خضیره و نهضت حروفیه 
می بینند. اما ایــن بار محصول تلویزیونــی، بازتاب موفقیت 
نمایش ها در سالن تئاتر بود و البته بازگشت مالی برای هزینه 
تولید. در آن وضعیت جنگی کاالی فرهنگی چندان معنایی 
نداشت و گیشه بیشــتر یک رویا بود. حاال مفری برای درآمد 

هنرمند تئاتر پدید آمده بود. 
موفقیت تله تئاترهــا تلویزیون را بر آن داشــت خودش 
تولیدکننده تئاتر شــود. کار در شبکه دوم ســیما حتی به 
تله تئاترهای سریالی کشید. تله موش و توراندخت نمونه های 
موفق آن روزگار بودند. ســتارگان صحنــه در برابر دوربین 
عرض اندام می کردند و نسل جوان آن روزگار را مشتاق به هنر 
تئاتر. نتیجه کار هم استقبال مردم از گیشه تئاتر بود. شب های 
سه شنبه سریال های تئاتری به یک ســنت بدل می شوند و 
حتی تابوی متن ایرانی نیز شکسته می شود. بخش مهمی از 
نمایش های متون مهم مدرن است و تماشاگران تلویزیون در 
قاب این سرد مکعب مستطیلی، پس از یک وقفه نسبتاً طوالنی، 

برای اولین بار با چخوف و ایبسن و دورنمات آشنا می شوند.
با رونق تئاتر اما رونق تله تئاتر رو به افول نهاد. نکراسوف فرهاد 
آییش، با آن همه ســتاره به آخرین سریال تئاتری تلویزیون 
بدل می شــود و حتی بازی نیکی کریمی و محمدرضا فروتن 
در خرده جنایت های زناشویی اریک امانوئل اشمیت هم شوق 
و ذوق گذشته را احیا نمی کند. تلویزیون قافیه تئاتر را باخته 
می بیند. تئاتر هم از اواسط دهه 80 برای خودش واجد بازاری 

جدی می شود. ستارگانی دارد که نامشان برای نمایش فروش 
به همراه دارد. عده ای در قامت سرمایه گذار وارد ماجرا می شوند 
و حتی پای الکچری بازی به تئاتر هم باز می شود. یک دهه نودی 
پر شر و شور که دیگر تلویزیون برایش اهمیتی ندارد. تلویزیون 
هم به تئاتر اهمیتی نمی دهد. هیچ برنامه ای بدان اختصاص 
نمی دهد و همان یک ساعت شنبه های ساعت 11 شبکه چهار 
هم به بیراه ای شبیه می شود که بود و نبودش توفیری نمی کند.

اما کرونا معادالت را عوض می کند. تئاتر تعطیل می شود و 
تلویزیون پس از کوتاه زمانی با توجه به معادالت فاصله گذاری 
اجتماعی دچار مشکالت در تولید می شود. همین چند روزی 
که خبر مبتال شدن چند بازیگر - و خدا می داند چند تن از عوامل 
پشت صحنه -  به ویروس کویید19 در فضای خبری منتشر شده 
است، احتمال کنسل شدن بسیاری از پروژه های سینمایی و 
سریالی را زیاد می کند. ترس بیخ گوش فرهنگ است. هرچند 
که پیش از ترس، اجبار گوش فرهنگ را پیچانده بود. حاال نه 
تئاتر مجال اجرا دارد و نه تلویزیون گزینه های انبوه برنامه سازی 
و شاید این احتمال وجود دارد در سومین بحران، پس از بحران 
کودتا و انقالب، این بحران کرونا باشد که میان تلویزیون و تئاتر 
پیوندی پدید می آورد. پیوندی که همانند دو دوره پیش در قالب 

تله تئاتر ظهور خواهد کرد.
چند صباحی است در شبکه چهار که به شکل بروکراتیک 
متولی تله تئاتر به حساب می آید، در برنامه  شب های هنر درباره 
بازگشت و احیای تله تئاتر سخن به میان آمده است. برنامه ای 
که با اجرای ایوب آقاخانی روی آنتن رفته است، در مصاحبت با 
مهمانانش میل تولید تله تئاترها را عیان کرده است. گویا پیش 
از شروع هر ماجراجویی نیز برخی مکلف به انتخاب متن و دادن 
پروپوزال اجرایی شده اند. این یعنی خبرهایی در راه است؛ اما 
این خبرها تا چه اندازه می تواند شــیرین باشد. رفتن تئاتر به 
تلویزیون یعنی درآمد برای هنرمند. به هر حال تلویزیون برای 
تولید نمایش های سفارشی اش هزینه ای متقبل می شود که در 
شرایط امروز می تواند محل درآمد بخشی از هنرمندان باشد؛ اما 
تجربه ثابت کرده است این محل درآمد انحصاری بوده است. 

چهره های ثابت تله تئاترها گواه این موضوع است. فرصت نسل 
جوان که تئاتر امروز ایران مدیون آنان است سهمی از تلویزیون 
نداشــته اند و با توجه به نگاه کالن تلویزیون، حتی نمی توان 
شانسی برای حضور شخصیت های جوان در تلویزیون متصور 
بود. برای مثال چقدر احتمال دارد تیم محمد مساوات، برنده 
جوایز فجر ســال گذشــته در تلویزیون صاحب آنتن شود؟ 
اصاًل کسی از تلویزیون او را دعوت به همکاری کرده است؟ آیا 
تلویزیون تاب شیوه اجرایی او را دارد؟ آیا تلویزیون در برابر تئاتر 

تجربه گرا و نو امروز آستانه پذیرش دارد؟
پاسخ نگارنده منفی است. برای تلویزیون در وجه نخست 
مخاطب  مهم اســت. هر چند شــاید برخی بگویند محتوا بر 
مخاطب چیره می شود؛ اما واقعیت آن است شکل برنامه سازی 
تلویزیون گواه بر آن دارد که این رسانه به دنبال مخاطب عام 
اســت و برای همین بیش از تمنای تجربه تئاتری، به دنبال 
داستان تئاتری است. یعنی همان تله تئاترهای دهه 60 و ٧0 که 
قصه گو و روایت گونه بودند. آن نمایش ها چندان در پی اشکال 
ناب تئاتری نبودند و حتی تالش می کردند واقع گرا دنبال شوند 
تا مخاطب پای تلویزیون بماند. هیچ چشم انداز روشنی برای 
هواداری مخاطب عام تلویزیون از تله تئاترهای تجربه گرا وجود 

ندارد و تلویزیون نیز تمایل به ساخت محصولی بی مخاطب 
ندارد. می داند کاهش مخاطب به معنای افزایش انتقادهاست؛ 
اما مگر همه برنامه های تلویزیونی مخاطب بسیار دارد؟ آمارهای 
تلویزیون خود گواه آن است که برنامه های تلویزیونی با دامنه 
پر افت و خیز مخاطب روبه رو اســت. پس تلویزیون می تواند 
ریسک پذیری کند و با معرفی اشکال جدید تئاتر حداقل در 

شکوفای تئاتر نو نقش آفرین باشد.
نتیجه آنکه تئاتــر و تلویزیون گویی تنهــا در بحران ها 
حامی هم می شــوند و در روزگار ثبات، نیت به دوری از هم 
می گیرند. حال که این روزها بحران دیگری فراگیر شــده، 
شاید دوســتی دو رســانه قدیمی یادآور خاطرات خوش 
گذشته و بســتر موفقیت هنری آینده باشــد. راهی که دو 
بار با کوله باری از تجربه به پیروزی ختم شــده است، برای 
سومین بار چه نتیجه ای می تواند به بار بیاورد؟ همه چیز به 
نگاه مدیری دارد که قلمش می چرخد و آینده ای را تعیین 
می کند. می تواند این آینده به دور از محافظه کاری معرفی 
جمعیت تازه ای از هنرمندان عرصه تئاتر به جامعه باشد که 
چندان شبیه آقای مدیر فکر نمی کنند؛ اما خالقیت بسیاری 

برای بیانگری دارند.

نگاهی به احتمال بازگشت تله تئاترها

تلویزیونازتئاترکرونازداییمیکند؟

یادداشت

این روزها دیگر خبری از اسطوره  
تئاتر خصوصی، الکچری و آن 

عرضه و تقاضایی که قرار بود در 
سالن های لوکس و مجلل شهر 

تهران، بر پا شود نیست تا بورژوازی 
وطنی به تماشایش نشیند و دل به 

شکوه و جبروت اش بندد
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